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Predgovor
»Naši etični pojmi so sestavljeni iz zelo kompleksnih zgodovinskih usedlin. Ko
razmislimo o tem dejstvu in o razmerju, ki ga te usedline imajo do naših javnih
razprav in zasebnih življenj, se zdi, da ni več razloga, da bi lahko te vse v neki
pomembni meri sestavili v obliko strogo poenotene moralne teorije.« (Bernard
Williams, Making Sense of Humanity and Other Essays, str. 189)

Pričujoča knjiga je predelana različica moje doktorske disertacije z
naslovom Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika,
ki sem jo junija 2008 zagovarjal na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Dodan je splošnejši uvod v delo, skrajšana pa je tematika metaetike, ki
je morda za širše, nefilozofsko bralstvo manj zanimiva.
Ob tem se za nasvete in poduke pri pripravi disertacije
zahvaljujem mentorju prof. dr. Matjažu Potrču ter somentorjema dr.
Bojanu Žalcu in dr. Frideriku Klampferju. Prvima dvema hvala tudi
kot recenzentoma knjige. Za vso podporo in pomoč pri izdaji knjige
se zahvaljujem dr. Stanku Blatniku in zavodu IPAK iz Velenja ter
Mestni občini Velenje in Agenciji za knjigo, ki sta izid tudi delno
finančno podprli.
Knjiga obravnava eno izmed osrednjih vprašanj etike, tj.
vprašanje oblikovanja in upravičenja naših moralnih sodb. Podaja
premišljevanja o vlogi moralne intuicije in vlogi moralnih načel oz.
splošnosti. Čeprav je pretežni del razprave oblikovan na ravni moralne
teorije, je v tretjem poglavju govora tudi o vsebini naših dolžnosti. Kot
v večini knjig o etiki, tudi v tej ni dokončnih odgovorov na vsa naša
vprašanja po tem, kako naj ravnamo. Upam pa, da bo bralec našel vsaj
kakšen namig, ki mu bo olajšal moralno presojo in povečal njegovo
moralno občutljivost za svet okoli njega ter za samega sebe.
V Velenju, oktobra 2009.
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1. Uvod
Osredje knjige predstavljajo premišljevanja o moralnih sodbah oz.
moralni presoji ter o vlogah, ki jo pri tem odigrata intuicija in moralna
načela. S tem v zvezi je velik del knjige namenjen obravnavi stališča
moralnega intuicionizma.
Moralni intuicionizem bi lahko najenostavneje opredelili kot
stališče, da lahko neposredno vemo oz. uvidimo, da so nekatere stvari
oz. staja stvari v svetu dobra ali pa nekatera dejanja oz. vrste dejanj
moralno pravilne. Za moralni intuicionizem so nam temeljna moralna
prepričanja ali moralna načela – to so tista prepričanja in načela, s
katerimi lahko upravičimo naše moralne sodbe – spoznavno dana
nesklepalno (ni nam jih potrebno izpeljati iz drugih, bolj temeljnih
prepričanj ali načel) in jih kot vednost upravičuje zgolj njihovo
ustrezno razumevanje oz. intuicija. Npr. rečemo lahko, da je ugodje
nekaj, kar je dobro, in trpljenje na drugi strani nekaj, kar je slabo, ali
pa da je zvestoba dani besedi moralno pravilna, medtem ko je
nepravično dejanje moralno napačno. In ta prepričanja oz. te sodbe
lahko razumemo kot temeljna moralna prepričanja, ki tvorijo jedro
naše moralne drže.
Po drugi strani je moralni intuicionizem včasih razumljen tudi
kot stališče, ki prvenstveno ni vezano na spoznavni vidik moralne
teorije, kot smo pravkar videli zgoraj, temveč na normativno strukturo
in vsebino moralne teorije. V tem smislu gre pri intuicionizmu za
moralni pluralizem oz. metodološki intuicionizem. Pluralizem je
stališče, da obstaja mnoštvo medsebojno nezvedljivih in temeljnih
moralnih zavezanosti (lahko jih razumemo kot moralna načela ali kot
moralne dolžnosti), od katerih vsaka meri na samosvojo vrsto temelja.
Kot model takšnega moralnega pluralizma si lahko zamislimo
preprosto moralno teorijo, ki bi zagovarjala tri osnovne moralne
dolžnosti, npr. dolžnost pravičnosti, dolžnost dobrotnosti in dolžnost
iskrenosti. Vsaka od teh dolžnosti bi bila za takšen pluralizem
temeljna, kar pomeni, da je ne bi bilo mogoče brez preostanka zvesti
niti na katero od drugih dveh dolžnosti niti na kakšno bolj temeljno
dolžnosti. Ena izmed prednosti moralnega pluralizma, je v tem, da je
takšno stališče zelo blizu našim običajnim prepričanjem o moralnosti.
Bernard Williams tako označi tovrsten moralni pluralizem kot
»banalno resnico«, ki zgolj odseva dejstvo bogatosti naših moralnih
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življenj, ki jih ni mogoče zvesti zgolj na eno samo dimenzijo, kot to je
to primer v preprosti različici utilitarizma, kjer predstavlja temelj
moralnosti zgolj vrednost posledic naših dejanj. (Williams 1995: 189)
V tej knjigi zagovarjam tako spoznavni kot tudi metodološki
intuicionizem oz. pluralizem. Takšno stališče bom imenoval
pluralistični intuicionizem. V preostanku tega prvega oz. uvodnega
poglavja se bom najprej ukvarjal z razmerjem med metaetiko in etiko.
Ob koncu bom kratko pojasnil še nekaj temeljnih stališč in tez, ki jih
obravnavam v knjigi.
Drugo poglavje sestavlja razprava o filozofskem polju metaetike
in o poglavitnih stališčih znotraj nje. Predstavljena so tista osnovna
stališča, ki so pomembna za razumevanje nadaljnje razprave, hkrati pa
dajejo bralcu vpogled na polje metaetike. Ob koncu tega poglavja se
posebej pomudim tudi pri razumevanju pojmov moralne intuicije in
moralne fenomenologije.
Tretje poglavje metodično predstavi moralni intuicionizem in
njegove temeljne poteze in sicer skozi sistematično obravnavo etiške
misli najpomembnejših predstavnikov intuicionizma. V njem
obravnavam etiške teorije Henryja Sidgwicka, G.E. Moora, H.A.
Pricharda, W.D. Rossa in C.D. Broada. Osrednji vidik, okoli katerega
se odvija moje raziskovanje, je vidik normativnih ogrodij moralnih
teorij omenjenih avtorjev in spetost teh ogrodij s spoznavnoteoretskimi postavkami intuicionizma.
V četrtem poglavju obravnavam stališče, ki je v zadnjih dveh
desetletjih postalo predmet številnih razprav in ki je – kakor je
pokazano – tesno povezano s tradicionalnim intuicionizmom. Gre za
moralni partikularizem, ki je radikalno zaostril zavračanje moralnih
načel in tako do roba prignal razpravo o njihovi vlogi v morali, ki ji
lahko v etiki sledimo že od Aristotela naprej. Moralni partikularizem
je stališče, ki trdi, da je moralni status dejanj (oseb, stanj stvari,
situacij) odvisen od moralno pomembnih značilnosti oz. razlogov, ki
se iz situacije v situacijo spreminjajo. Ne moremo enkrat za vselej
izločiti ali zamejiti množice tistih značilnosti ali lastnosti naših dejanj,
ki bi bile vedno tudi moralno pomembne in bi vedno štele kot razlogi.
Razlogi so občutljivi na kontekst, katerega del so, do te mere, da lahko
pri spremembi konteksta izgubijo svojo moč kot razlogi ali pa se iz
razlogov za spremenijo v razloge proti nekemu dejanju. Takšna
struktura razlogov se izmika upraviljenju oz. kodifikaciji.
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V petem in šestem poglavju obravnavam dva osrednja
problema pluralističnega intuicionizma. Prvi je problem moralnega
konflikta in moralnih dilem. Takoj ko namreč moralna teorija
sprejme mnoštvo načel ali dolžnosti, ki nimajo skupnega temelja in se
jih ne da urediti po absolutnem redu pomembnosti, se mora soočiti z
očitkom, da bo v tem okviru prihajalo do neodpravljivega in
nerazrešljivega konflikta med posameznimi načeli, ki nam bodo v
situaciji narekovala različna, nasprotujoča si dejanja. Zagovarjam tezo,
da v luči naših običajnih moralnih prepričanj in izkustev prepoznanje
moralnega konflikta ni pomanjkljivost določene moralne teorije,
temveč njena prednost. Moralna teorija, ki zmore ponuditi
prepričljivo sliko moralnega konflikta in pojasniti moralna izkustva,
naravnanosti in občutja, ki takšne konflikte spremljajo, je v prednosti
pred moralno teorijo, ki tega ne zmore in možnost pristnega
moralnega konflikta in dilem preprosto odpravi. V šestem poglavju
nato obravnavam še vprašanja, v kakšnem medsebojnem odnosu so
posamezne dolžnosti oz. posamezna načela, ki sestavljajo normativno
ogrodje pluralističnega intuicionizma. Ukvarjam se z odnosom med
moralnimi razlogi, moralnimi načeli in moralnimi sodbami.

1.1. Etika in metaetika

Kako opredeliti pojma etike in metaetike ter odnos med njima?
Najenostavneje bi lahko rekli, da imata obe za svoj predmet
moralnost, pri čemer se metaetika sprašuje predvsem o naravi
moralnosti, medtem kot etika meri na njeno vsebino. V tem smislu
slednjo imenujemo tudi normativna etika. Skozi zgodovino moralne
filozofije ti dve področji filozofskega ukvarjanja in premišljevanja nista
bili strogo ločeni. Moralni filozofi so v svojih moralnih teorijah
ponujali odgovor tako na vprašanja o naravi moralnosti, kakor tudi o
njeni vsebini.
V začetku dvajsetega stoletja pa je zlasti z izidom Moorove
knjige Principia Ethica (1903) prišlo v moralni filozofiji do ostre
razmejitve vsebinskih oz. normativnih etičnih tem od metaetičnih
tem. V knjigi je Moore namreč postavil tezo, da je potrebno obe vrsti
vprašanj ločevati med sabo in da imajo pri tem metaetična vprašanja,
se pravi vprašanja o naravi moralnosti, prednost pred vsebinskimi
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vprašanji. Med metaetičnimi vprašanji pa ima v prvi vrsti primat
vprašanje o pomenu temeljnih moralnih pojmov, posebej pojma
dobro.
Normativna etika se ukvarja z etičnimi vprašanji prvega reda.
To so vprašanja o dobrem in slabem, o moralno pravilnem in
napačnem, o vrlinah in dobrem oz. srečnem življenju. Med njimi
zasledimo vprašanja kot so npr. katere stvari so dobre ali vredne; katere
lastnosti prispevajo k temu, da je neko dejanje pravilno ali nepravilno;
kdaj za neko osebo lahko rečemo, da je dobra ali slaba; kakšni motivi
naj nas vodijo pri našem delovanju; katere vrline naj gojimo v
skupnosti; kakšna mora biti ureditev institucij, da bodo le-te pravične;
ipd. Odgovori na takšna vprašanja predstavljajo tudi osnovo za
razmislek o bolj specifičnih moralnih vprašanjih, npr. o moralnem
statusu splava ali smrtne kazni, pravični socialni in zdravstveni politiki,
odnosu do drugih čutečih bitij, biotehnologiji, uničevanju naravnega
okolja, ipd. Pogosto ta slednja vprašanja razumemo kot raven
uporabne oz. aplikativne etike.
Nad obema tema ravnema pa je raven metaetike, kjer gre za
vprašanja drugega reda o obstoju oz. naravi moralne realnosti, naravi
moralnih sodb, moralni vednosti in moralni motivaciji, npr. kakšne
vrste lastnosti so moralne lastnosti; na kakšen način lahko upravičimo
svoje moralne sodbe; kakšen je pomen moralnih izrazov in kakšna
logika moralnih sodb oz. moralnega govora.
Poleg izrazov metaetika in normativna etika se pogosto
uporablja tudi izraz moralna teorija. Ta se uporablja raznovrstno,
pogosto tudi kot sinonim za metaetiko, a v literaturi najdemo tudi
rabe, kjer zamenjuje normativno etiko. V pričujoči knjigi bo izraz
moralna teorija uporabljen za sklop metaetičnih stališč in odgovorov
na nekatera temeljna normativna vprašanja, npr. vprašanja po
moralnem monizmu ali pluralizmu, deontološki ali posledicistični
osnovanosti moralnosti ipd. (cf. Audi 2004: 161–2) To zadnje bi
lahko imenovali tudi normativna struktura ali normativna hrbtenica
določenega etiškega stališča. Tako namesto delitve moralne filozofije
na metaetiko, normativno etiko in uporabno etiko, dobimo le par
moralna teorija – praktična etika.
V novejšem času je vse več pozivov v smeri, da je potrebno
znova tesneje združiti področji metaetike in normativne etike, da bi
tako lahko dospeli do trdne, prepričljive in ubranljive filozofske etike.
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(cf. Williams 1985: 73) Vprašanje o naravi normativnosti se postavlja
v središče in metaetika ter normativna etika se ga lotevata zgolj iz
različnih gledišč. Tako npr. Darwall pravi, da »čeprav se metaetika in
normativna etika usmerjata k različnim vprašanjem, sistematična etiška
misel cveti in se razvija takrat, ko sta ti dve pripeljani v dinamičen odnos
in sta na vključujoč način obravnavani kot 'filozofska etika' – ta naj
oblikuje normativne ideale, ki jih bomo lahko sprejeli v luči obojega:
najboljših normativnih razlogov, kot jih vidimo in ustreznega filozofskega
razumevanja njihove vsebine ter razumevanja možnosti moralne vednosti
ali upravičenega sprejemanja moralnih trditev.« (Darwall 2006: 25)
Tudi sam svoj zagovor intuicionizma razumem kot celosten zagovor
določene moralne teorije, katere metaetični in normativni vidiki so
med seboj tesno povezani.

1.2. Intuicionizem in partikularizem

Moralni intuicionizem lahko razumemo na dva načina, tj. prvič, kot
metaetično, spoznavno-teoretsko stališče vezano na naravo moralne
vednosti, in drugič, kot celostno moralno stališče, ki v normativnem
oziru temelji na pluralizmu dolžnosti.
Moralni intuicionizem trdi, da lahko neposredno vemo
(uvidimo), da so nekatere stvari dobre ali nekatera dejanja (ali vrste
dejanj) moralno pravilna, in sicer na podlagi tega, ker so propozicije,
ki to izražajo, samorazvidne. Intuicionizem kot spoznavno-teoretsko
stališče torej zagovarja tezo samorazvidnosti (temeljnih) moralnih
resnic in a priori uvid kot dostop do njih. Temeljna moralna
prepričanja ali moralna načela so nam spoznavno dana nesklepalno
(neinferenčno) in jih kot vednost lahko upravičuje zgolj njihovo
ustrezno razumevanje oz. intuicija. Če postavimo ob stran t. i.
zaznavni intuicionizem, ki prav za vsa moralna prepričanja trdi, da
imamo o njih intuitivno vednost, potem je intuicionizem
fundacionalistično spoznavno stališče, saj ima strukturo, znotraj katere
so običajna moralna prepričanja upravičena na podlagi temeljnih
moralnih prepričanj, ki imajo samorazviden status. Pri dani
opredelitvi tega stališča gre za bolj ali manj za osnovne postavke, ki jih
lahko nadgradimo in dopolnimo na različne načine glede na to, kako
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razumemo pojem moralne intuicije, na katera moralna prepričanja je
vezana oz. kakšen je obseg samorazvidnih propozicij, ipd.
Večina moralnih filozofov tej tezi o samorazvidnosti temeljnih
moralnih resnic nasprotuje in prav zaradi njene domnevne
nesprejemljivosti zavrača intuicionistični pristop v moralni teoriji. To
zavračanje pa temelji tudi na nekaj nesporazumih. Moralni
intuicionizem res trdi, da so temeljne moralne resnice samorazvidne in
spoznavno dosegljive z a priori uvidom, toda za moralno vednost je
zadostna vednost o resničnosti neke samorazvidne propozicije, ne pa
tudi (močnejša zahteva) vednost o samorazvidnem statusu te
propozicije. Moralni delovalec mora imeti vednost o propozicijah, ki
so samorazvidne, ne pa (nujno) tudi vednosti o njihovem statusu kot
samorazvidnih ali kot nujnih resnicah. Moralna intuicija tudi ni niti
nezmotljiva niti neobčutljiva za pomanjkljivo upravičenje, prav tako
pa ni (nujno) utemeljena v neki posebni kognitivni zmožnosti oz.
posebnem moralnem čutu. Samorazvidnost tudi ne pomeni
samodejne in takojšnje očitnosti. (Audi 2004)
Moralni intuicionizem je tradicionalno v metaetičnem smislu
zavezan moralnemu realizmu, tj. stališču, da obstaja od jezika in misli
neodvisna moralna realnost, ki je spoznavno dosegljiva in jo moralni
presojevalci oz. delovalci v svojih moralnih sodbah poskušajo zajeti.
Moralne resnice tako veljajo neodvisno od katerega koli izbranega
gledišča. Kar naredi moralne sodbe o moralno pravilnem ali o dobrem
resnične, so torej objektivne značilnosti predmetov teh sodb, ne pa
npr. naša naravnanost do teh predmetov ali konvencije o njih.
Moralni realizem je v zadnjih desetletjih v metaetiki veljal za obrobno
in nesprejemljivo stališče, saj so mu nasprotovale vse pomembnejše
idejne smeri, ki so prevladovale (ekspresivizem, emotivizem,
preskriptivizem, teorija zmote). Tako so moralni filozofi do moralne
realnosti zavzemali povečini konstruktivističen ali pa nihilističen
odnos. (cf. Stevenson 1944, Ayer 1946, Mackie 1977, Rawls
[1971]1999, Hare 1993) Vendar ima moralni realizem celo vrsto
prednosti; te so ključne za moralni intuicionizem in za razumevanje
morale nasploh. Realizem omogoča govor (v najbolj neposrednem
smislu) o resničnosti ali neresničnosti naših moralnih sodb, dopušča
možnost moralne zmote, ponuja ustrezno razumevanje normativnosti
in z njo povezanih vprašanj ter nam daje osnovo za zavračanje
moralnega relativizma. (Shafer-Landau 2005)
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Druga, prav tako tradicionalna metafizična metaetična
zavezanost intuicionizma je moralni nenaturalizem. Tega lahko
začetno opredelimo kot stališče, da moralne lastnosti niso opisne
lastnosti oz. da obstajajo uprimerjene moralne lastnosti, ki niso
naravne lastnosti. To pomeni, da moralnih lastnosti ne moremo
docela razumeti zgolj v ne-moralnih okvirih. Če bi temu bilo tako,
potem bi lahko moralna vprašanja reševali zgolj z njihovim
empiričnim preiskovanjem. Moralni naturalizem je pogosto odslikava
širšega filozofskega naturalizma, tj. zavezanosti stališču, po katerem
smo mi sami in vse okoli nas del narave oz. fizikalno-materialnega
sveta, ki ga (uspešno) proučuje in odkriva znanost. Eden izmed
razlogov za nenaturalistična izhodišča intuicionizma je nedvomno
vpliv Moorovega argumenta odprtega vprašanja in posledično
poudarjanje pomena izogibanja naturalistični zmoti. Mnoge sodobne
interpretacije tega dela Moorove moralne teorije pa razkrivajo, da s
svojim argumentom odprtega vprašanja primarno ni bil na sledi vrzeli
med naravnim in nenaravnim, temveč vrzeli med normativnim in
nenormativnim. (cf. Dreier 2006, Bloomfield 2006, Stratton-Lake in
Hooker 2006; podobno je Mooru očital že Frankena (1939)).
Celostni moralni intuicionizem opredeljujejo naslednje teoretske
postavke:
(a) moralni pluralizem; obstaja mnoštvo medsebojno
nezvedljivih osnovnih moralnih zavezanosti (načel, dolžnosti,
prima facie dolžnosti, ipd.) (cf. Ross 1930: 24);
(b) vsako od teh načel meri na samosvojo vrsto temelja, ki ga
običajen moralni delovalec lahko zapopade (npr. zavezujočost
dane obljube);
(c) o vsakem od teh načel imamo (ob ustreznem razumevanju)
intuitivno vednost določene vrste. (cf. Audi 2004: 21)
Glede na vidik normativne strukture celostni intuicionizem spada
med deontološka stališča, tj. stališča, ki zanikajo to, da bi moralna
vrednost dejanj izhajala zgolj iz njihovih posledic.1 Poudarek je na
moralni pravilnosti dejanja; ta je opredeljena npr. z določenimi
dolžnostmi oz. vrstami dejanj, ki so moralno obvezna kot taka, brez da
1

Glede na to je Moore intuicionist zgolj v prvem, spoznavnem smislu, medtem
ko sta zagovornika celostnega intuicionizma Ross in Prichard.
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bi se ozirali k moralni vrednosti cilja ali stanja stvari, h kateremu naj bi
merili oz. ga udejanjili. Kot moralni pluralizem trdi, da obstaja
množica moralnih načel, ki jih ni mogoče nadalje poenotiti ali
odpraviti konfliktov med njimi. Kot tak je v moralni filozofiji
najpogosteje postavljen za nasprotje tipičnih monističnih stališč, npr.
utilitarizma, kjer obstaja le eno temeljno moralno načelo, le eno
temeljno moralno merilo oz. le ena temeljna moralno pomembna
značilnost dejanj.
V razpravi o pluralizmu hitro zadenemo tudi na problem
moralnega konflikta, ki ga lahko nahajamo znotraj mnoštva načel.
Tradicionalen odgovor intuicionistov na ta problem je, da je v
primeru, ko si medsebojno nasprotuje več načel oz. več dolžnosti, naša
celostna dolžnost ta, ki je v situaciji najpomembnejša, najbolj
zavezujoča. Zato je v okvirih intuicionističnega stališča dobra moralna
presoja izjemno pomembna oz. bistvena za dokončno določitev
celostnega moralnega statusa dejanja. Prav na točkah razumevanja
odnosa med načeli, konfliktom dolžnosti, razlogi in presojo v
posamični situaciji pa se prične tudi razprava o partikularizmu.
Partikularisti zanikajo tradicionalno osrednjo vlogo moralnih načel v
moralni filozofiji in trdijo, da ni resničnih moralnih načel oz. da
»možnost morale ni odvisna od zagotovitve splošnih moralnih načel in
pravil.« (Dancy 2004: 7)
Moralni partikularizem je stališče, ki trdi, da je moralni status
dejanj (oseb, stanj stvari, situacij) odvisen od moralno pomembnih
značilnosti oz. razlogov, ki se iz situacije v situacijo spreminjajo.
Partikularizem zagovarja na področju razlogov holizem oz.
kontekstualizem. Ne moremo izločiti ali zamejiti množice tistih
značilnosti ali lastnosti naših dejanj, ki bi bile vedno tudi moralno
pomembne in bi vedno na enak način štele kot razlogi. Razlogi so
občutljivi na kontekst, katerega del so, do te mere, da lahko pri
spremembi konteksta izgubijo svojo moč kot razlogi ali pa se iz
razlogov za spremenijo v razloge proti nekemu dejanju. Takšna
struktura razlogov se izmika upraviljenju oz. kodifikaciji. Moralna
vednost je vrsta sodbe in njeno upravičenje tvori dojem moralno
pomembnih razlogov v posamični situaciji. Biti kompetenten moralni
spoznavalec pomeni imeti spoznavne veščine, kot so sposobnost
prepoznati razloge in pretehtati, kateri od njih so pomembnejši, ter
oblikovati dobro utemeljeno končno sodbo o situaciji na podlagi
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razmerij med temi razlogi. (cf. Dancy 2004: 140–4) Partikularizem s
tradicionalnim intuicionizmom povezuje intuicionistična spoznavna
teorija – moralna vednost je a priori vednost, ki temelji na
neposrednem uvidu moralne pomembnosti določene značilnosti
dejanja –, prav tako pa z njim deli mnoge ostale metaetične
zavezanosti, med katerimi sta najpomembnejši realizem in
nenaturalizem.
Kar razločuje intuicionizem in partikularizem, je vprašanje
možnosti in vloge moralnih načel. Moralna načela lahko razumemo
na več načinov. Najosnovnejše je razumevanje moralnih načel kot
moralnih meril, standardov oz. kriterijev vrednotenja, tj. načel, ki
priskrbe pogoje za rabo moralnih terminov oz. ki priskrbe
resničnostne pogoje moralnih sodb. Kot standardi ta načela izražajo
univerzalno povezavo med moralnimi lastnostmi in lastnostmi, ki so
temelji teh moralnih lastnosti. Lahko bi rekli, da moralna načela kot
standardi določajo moralni status dejanj, oseb, situacij, motivov, stanj
stvari, ipd.
Vsakdanji moralnosti je bližje drugi način razumevanja
moralnih načel in pravil, saj le-ta pogosto razumemo kot vodila pri
našem odločanju in delovanju. Njihova vrednost je v njihovi
uporabnosti kot zanesljivosti usmerjanja glede moralnega delovanja.
Razliko med obema razumevanjema moralnih načel lahko najlažje
zapopademo pri teorijah tistih posledicistov (Moore, Hare), ki jim
moralno merilo predstavlja monistično in utilitaristično načelo
maksimiranja dobrega ali koristi, medtem ko za vodila našega
odločanja in delovanja postavljajo načela običajne moralnosti kot npr.
»Ne laži!«, »Ne povzročaj drugemu nepotrebne bolečine!«, ipd. Razlog
je običajno ta, da je njihovo izbrano moralno merilo preveč
kompleksno in njegova raba kognitivno težko obvladljiva, da bi bilo
uporabno kot vodilo pri odločanju v običajnih situacijah, kjer so na
voljo le omejen čas, omejene informacije in kognitivno nepopoln
delovalec.
Intuicionizem in partikularizem se razlikujeta predvsem v
odnosu do moralnih načel kot moralnih meril. Prvi jih zagovarja,
drugi zavrača, medtem ko sta obe stališči negativno naravnani do
moralnih načel kot vodil in posledično tudi do načel kot algoritmičnih
odločitvenih postopkov.
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2. Etika in metaetika
V uvodu smo začetno opredelili razmerje med etiko in metaetiko na
podlagi razlikovanja med etičnimi vprašanji prvega reda in etičnimi
vprašanji drugega reda, tj. med vsebinskimi ali normativnimi etičnimi
vprašanji na eni in pa teoretskimi, metaetičnimi vprašanji na drugi
strani. Uvodni odstavki tega poglavja bodo razprli nekatera temeljna
metaetična izhodišča in razdelitev področij metaetike, ki so
tradicionalno razmejena glede na vprašanja metafizike, semantike,
epistemologije in moralne psihologije.
V posameznih razdelkih, ki sledijo, so nato sistematično
predstavljena nekatera poglavitna metaetična stališča, hkrati pa je
nakazano, katerim izmed teh in na kakšen način sta zavezana
intuicionizem in partikularizem, ter kako takšna izhodišča zagovarjati.
V njih se ukvarjam s petimi problemskimi sklopi, bolj natančno z
vprašanji moralne metafizike, moralne semantike, moralne
epistemologije, moralne psihologije in ob koncu poglavja še z vlogo
intuicij v moralni teoriji skupaj s področjem moralne fenomenologije.
Predstavitev polja metaetike je nujno omejena na skelete posameznih
stališč in tudi zagovor posameznih teoretskih postavk intuicionizma
ter partikularizma bo v tem poglavju zgolj programatičen. Polnejši
zagovor bodo ta izhodišča dobila v poglavjih, ki bodo sledila.
Metaetiko lahko najsplošneje opredelimo kot filozofsko
disciplino, ki se ukvarja z vprašanji o naravi moralnosti, tj. med
drugim z obstojem in naravo moralne realnosti, moralnimi sodbami,
moralno vednostjo in moralno motivacijo ter z značilnostmi
posameznih normativnih moralnih teorij (konsistentnost,
koherentnost, določnost, sprejemljivost, poenotenost, problematičnost
splošnih filozofskih predpostavk, skladnost moralnih teorij z
običajnimi prepričanji o morali oz. z zdravo-razumsko moralo,
primerjava teorij glede na njihove prednosti in slabosti, ipd.). Če
normativno etiko zanima na primer, katere lastnosti prispevajo k
temu, da je neko dejanje moralno pravilno ali nepravilno, kdaj za
neko osebo lahko rečemo, da je dobra ali slaba, ipd., metaetiko
zanimajo vprašanja kot na primer, kakšne vrste lastnosti so to in na
kakšen način lahko upravičimo svoje moralne sodbe. Osrednja
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vprašanja metaetike lahko v grobem razdelimo v naslednje tri
vsebinske sklope:
metafizika oz. ontologija: Kakšna je narava oz. metafizičen temelj moralnih
sodb? Ali obstajajo moralne lastnosti in ali obstajajo moralna dejstva? Če
obstajajo, na kakšen način obstajajo in kakšne vrste so? Kako so moralne
lastnosti povezane ali odvisne od naravnih lastnosti? Ali jih lahko zvedemo
na naravne lastnosti?
semantika: Kaj je semantična vloga moralnih sodb oz. moralnega govora?
Je ta vloga opisna ali imajo moralne sodbe vlogo izražanja zavezanosti,
norm oz. predpisov (volitivna ali priporočilna, predpisovalna vloga) ali
naše čustvene naravnanosti do predmetov teh sodb (ekspresivna vloga)?
Kaj so oz. izražajo moralne sodbe: prepričanja ali druga, nekognitivna
duševna stanja? Lahko moralnim sodbam pripišemo resničnostno
vrednost in kaj so resničnostni pogoji teh sodb? Kakšen je pomen izrazov
oz. pojmov »dobro«, »slabo«, »moralno pravilno«, »moralno dopustno«,
»moralno napačno«? Kako so moralni pojmi povezani med sabo? Na
kakšen način (lahko) te pojme uporabimo v naših sodbah in sklepanjih?
Kako se razlikujejo od ne-moralnih pojmov?
epistemologija: Ali in kako lahko pridobimo moralno vednost? Če
obstajajo moralna dejstva, na kakšen način so nam spoznavno dosegljiva?
Ali lahko in na kakšen način lahko upravičimo svoje moralne sodbe?
Kakšna je logika moralnega mišljenja in vrednotenja?

Odgovori na ta vprašanja neposredno ali posredno določajo
posamična metaetična stališča. Tako lahko za področje moralne
metafizike na primer razlikujemo med moralnim realizmom in
irealizmom (ali antirealizmom), naturalizmom in nenaturalizmom,
redukcionizmom in neredukcionizmom, objektivizmom in
subjektivizmom, pri ostalih področjih pa še nadalje med
deskriptivizmom in nedeskriptivizmom, kognitivizmom in
nekognitivizmom, moralnim antiskepticizmom in skepticizmom itd.
Tu so tudi vprašanja vezana na moralno psihologijo oz. na
moralno motivacijo. Glede na naravo razmerja med moralnimi
obvezami (ali moralnimi sodbami) in motivacijo ter razlogi za
delovanje, lahko razlikujemo med motivacijskim internalizmom in
eksternalizmom.
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Različni avtorji dajejo prednost različnim, lahko bi jim rekli,
vstopnim točkam v metaetično razpravo. Tako nekateri v izhodišče
kot temeljno postavljajo razliko med moralnim realizmom in
antirealizmom (McNaughton), drugi razliko med kognitivizmom in
nekognitivizmom (Miller (glej tabela 1), Miščević), spet tretji med
naturalizmom in nenaturalizmom (Moore, Ross, Timmons) ali pa
med objektivizmom in subjektivizmom (Jacobs).
Poleg omenjenih pa ostaja še nekaj posebnih, bolj specifičnih
problemskih sklopov, ki se jih lotevamo znotraj metaetike, kot so na
primer vprašanje obsega etike, vprašanje statusa etike kot filozofske
discipline, obravnavanje značilnosti posameznih moralnih teorij,
vprašanje metod etike, vloge moralnih in zdravo-razumskih intuicij ter
moralne fenomenologije.
Pod okrilje metaetičnega raziskovanja gotovo sodi tudi
medsebojno primerjanje različnih moralnih teorij ter raziskovanje
njihovih značilnosti in teoretskih zavezanosti. Prednost moralnih teorij
qua teorij je vsekakor izkazovanje določenih teoretskih vrlin oz. odlik
kot so konsistentnost, ekonomičnost, razlagalna moč, določnost in
stabilnost pri rabi na primerih, izogibanje ad hoc predpostavkam,
ohranitev obstoječih prepričanj, ipd.2

2

Konsistentnost moralne teorije pomeni, da ne sme biti neodpravljivih napetosti
med njenimi metaetičnimi vidiki in da načela v njeni normativni strukturi skupaj
z ustreznimi dejstvenimi informacijami vodijo do konsistentnih ovrednotenj
dejanj, oseb in ostalih predmetov vrednotenja. Ekonomičnost pomeni, da
moralna teorija ni zavezana odvečnim teoretskim postavkam. Razlagalna moč
glede na metaetične vidike pomeni, da lahko moralna teorija v čim večji meri
pojasni, zakaj so izbrani metaetični pogledi pravilni in na kakšen način ti
pojasnjujejo tudi naša običajna moralna izkustva. Glede na normativni del
moralne teorije pa ima razlagalno moč tista teorija, katere načela pojasnjujejo bolj
specifične in usmerjene moralne sodbe in nam pomagajo razumeti, zakaj imajo
predmeti vrednotenja določen moralni status. Določnost in stabilnost pri
aplikaciji pomenita, da morajo biti moralna načela takšna, da vodijo do določnih
moralnih sodb glede na širok obseg primerov. Prav tako mora moralna teorija
ohranjati smiselnost in intuitivno privlačnost običajnih prepričanj o naravi
moralnosti in običajnih intuicij o posameznih primerih moralnih situacij ali pa
njih zmotnost ustrezno pojasniti. (cf. Timmons 2002: 12–17, 271–2)
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Zanimiv je pristop Marka Timmonsa, ki za sprejemljivost posamezne
moralne teorije kot temeljni vidi dve prilagoditveni3 zahtevi.
Zahteva notranje prilagoditve (NP): Sprejemljiva moralna teorija
se mora skladati z globoko ukoreninjenimi predpostavkami
običajnega moralnega govora in moralne prakse.
Zahteva zunanje prilagoditve (ZP): Sprejemljiva moralna teorija
se mora skladati s sprejemljivimi in splošno sprejetimi stališči in
izhodišči drugih relevantnih področij raziskovanja. (Timmons
1999: 12)
Pri notranji prilagoditvi gre za to, da se mora izbrana moralna teorija
na čim ustreznejši način skladati z zdravo-razumskimi intuicijami o
moralnosti oz. jih pojasniti na način, da jih bodisi v čim večji meri
ohranja bodisi (če so te zmotne) pojasni, kakšni so izvori njihove
globoko zakoreninjene zmote in zakaj le-ta vztraja. Predpostavke
zdravo-razumskega pogleda na moralnost so med drugim te, da je
moralni govor opisni, dejstveni govor; da nam gre pri moralnem
nestrinjanju za iskanje pravilnih odgovorov na moralna vprašanja in
ne le za govorjenje eden mimo drugega; da je možna moralna zmota;
da lahko imamo moralno vednost; ipd.
Pri zahtevi zunanje prilagoditve gre za ujemanje s
predpostavkami splošnejših oz. širših pristopov v filozofiji, skladnost s
preostalimi filozofskimi disciplinami in tudi drugimi področji
(znanstvenega) raziskovanja.4 Seveda lahko med obema
prilagoditvenima projektoma prihaja tudi do nasprotij med
posameznimi zahtevami.
Poleg teh metaetičnih prednosti in slabosti posameznih
moralnih teorij pa moramo upoštevati tudi njihovo normativno plat.
Pri tem so podobno pomembne naše zdravo-razumske (metaetične)

3

Pojasniti velja rabo izraza »prilagoditev« (angl. accommodation). Izbrana teorija
(stališče, predpostavka) prilagodi drugo teorijo (stališče, prepričanje), ko jo lahko
ustrezno pojasni (upošteva) in se z njo ujema.
4
Tako Mackie: »Moralna načela in moralne teorije ne stojijo same zase: zadevajo in
so same zadevane od prepričanj in predpostavk drugih področij, še posebej psihologije,
metafizike in religije.« (1977: 203)
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intuicije.5 Hooker tako na primer omenja naslednje intuicije drugega
reda o moralnih teorijah prvega reda:
(1) Moralna teorija ne more biti pravilna v primeru, ko ni notranje
konsistentna.
(2) Moralna teorija je bolj upravičena glede na skladnost z našimi
neodvisno sprejemljivimi in privlačnimi intuicijami, do katerih dospemo
preko pazljivega razmisleka, vključno z intuicijami o tem, katera dejstva so
moralno pomembna in kaj je gledano celostno moralno pravilno v
primeru, ko so moralni premisleki v medsebojnem konfliktu.
(3) Ceteris paribus, moralna teorija je trdnejša, če postavlja temeljno
načelo, ki ni le temelj bolj specifičnim moralnim resnicam, temveč le-te
tudi neodvisno upravičuje.
(4) Ceteris paribus, moralna teorija je trdnejša glede na to, v kolikšni meri
nam pomaga pri odgovarjanju na moralna vprašanja, pri katerih v
odgovore nismo povsem prepričani ali pa o njih vlada nestrinjanje.
(5) Ceteris paribus, moralna teorija je trdnejša glede na to, v kolikšni meri
izhaja iz privlačnih, splošno sprejetih prepričanj o morali. (Hooker 2002:
168–9)

Za prvi dve Hooker pravi, da sta nujni zahtevi, medtem ko (3)–(5)
predstavljajo primerjalne prednosti. Lahko ugotovimo, da pravzaprav
te »intuicije« o moralnih teorijah segajo tako v področje povsem
metaetičnih tem, kot tudi v normativno strukturo moralnih teorij
(predvsem (2) in (3)). S tega vidika lahko te zahteve vidimo tudi kot
razširitev oz. kot vidike Timmonsove zahteve notranje prilagoditve.

2.1. Metafizika

V okviru metafizičnih metaetičnih vprašanj je naprej obravnavana
razlika med moralnim naturalizmom in moralnim nenaturalizmom,
ter nato še razlika med moralnim realizmom in antirealizmom.

5

V tej luči so zanimive psihološke raziskave metaetične kognicije in njenega
generičnega razvoja, ki so usmerjene prav na takšne običajne intuicije o naravi
moralnosti. Za tak primer glej Krettenauer (2004).
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2.1.1. Moralni nenaturalizem
Naturalizem je metafizično oz. ontološko stališče (širše gledano pa tudi
filozofski projekt6), da je vse (vključujoč vse stvari, dogodke, dejstva,
lastnosti, ...) del naravnega, fizikalnega sveta, ki ga proučuje znanost
(tj. vse je del fizikalnega sveta, sveta v prostoru-času, ki je vzročno
zaprt) ali pa je v tem svetu utemeljeno. Vsa dejstva so naravna dejstva
in znanost je za naturalista tista, ki nam ta dejstva (dejstva o ontološko
primarnih in temeljnih bitnostih) razkriva. To je vera v znanost kot
najboljšo in edino pot do resnice, četudi na primer trenutno stanje
znanosti vseh resnic še ne more zajeti v celoti ali pa je morda celo izvor
nekaterih napačnih prepričanj o svetu. Naturalisti imajo navadno v
mislih razvito, idealno obliko znanosti. V tem oziru zagovarjajo tudi
znanstveno metodo raziskovanja kot temeljno metodo vsakršnega
raziskovanja, ki naj vodi do vednosti, torej tudi filozofskega
raziskovanja. Iz tega izhodišča naturalist izpelje dve posledici. Prvič, vse
vrste ne-znanstvenega govora (posebej tistega, katerega funkcija je ali
se zdi dejstvena in opisna) je potrebno prilagoditi znotraj okvirov
znanstveno-naturalistične slike sveta. Drugič, vso vednost in
upravičenje vezano na ta ne-znanstveni govor je potrebno uskladiti z
naturalističnimi razlagami siceršnjega spoznavnega dostopa do sveta.
(cf. Timmons 1999: 13–14)
Tako opredeljeno splošno stališče naturalizma je tudi
izhodišče za razumevanje moralnega naturalizma. Najširše lahko
slednjega opredelimo kot stališče, da je moč moralnost zajeti znotraj
opisane naturalistične slike sveta; moralno vrednost in moralna najstva
lahko razumemo v okvirih bitnosti in lastnosti, ki jih postavljata zdravi
razum in znanost, in nadalje, lahko jih opišemo z naravnimi, ne6

Kim v članku »Ameriški izvori filozofskega naturalizma« (2003) začetke tega
projekta (kot filozofske metode oz. programa) postavlja v desetletje pred
prelomom dvajsetega stoletja, ko se je v zborniku naslovljenem Naturalism and
the Human Spirit (1944) več pomembnih ameriških filozofov zavzelo za to, da bi
filozofijo bolj približali znanosti na način, da bi tudi filozofija sprejela metodo
empiričnih znanosti ali pa metodo(e), ki bi bila neko naravno nadaljevanje
znanstvene metode. Naturalizem opredeljujeta dve tezi. Metafizična teza:
Časovno-prostorski univerzum je celota sveta. Bitnosti, lastnosti, dogodki in
dejstva v prostoru-času so vse bitnosti, lastnosti, ... sveta. Epistemološka teza: Vsa
vednost, ki jo lahko dosežemo, je dosegljiva z uporabo znanstvene metode. Kim
sicer tako opredeljeno metafizično tezo naturalizma zavrne kot prestrogo in trdi,
da je za naturalizem dovolj zgolj njegova zavezanost vzročni/razlagalni zaprtosti
sveta. (str. 88–92).

21

normativnimi izrazi. Moralni govor je mogoče prevesti v ne-moralni,
ne-normativni govor. Pogosto je s temi tezami spojena tudi
epistemološka teza, vezana na drugo posledico naturalizma omenjeno
zgoraj, da so moralne resnice spoznavne na način, ki je skladen z
našim siceršnjim naturalističnim spoznavnim stikom s svetom.7 V tem
smislu je torej naturalistična vsaka moralna teorija, ki ne postavlja
posebne, sui generis vrste moralnih dejstev in moralnih lastnosti.
Naturalistične v tem širšem smislu so torej tako teorije, ki do moralne
realnosti zavzemajo nihilističen oz. antirealističen odnos (to so med
drugimi npr. ekspresivizem, preskriptivizem, teorija zmote in kvazirealizem), kot tudi realistična stališča, po katerih so moralne lastnosti
bodisi identične z naravnimi lastnostmi ali pa same predstavljajo vrsto
teh naravnih lastnosti (cornellovski realizem). Ožje gledano pa je izraz
moralni naturalizem rezerviran zgolj za slednje, realistične moralne
teorije. (cf. tabela 1 zgoraj)
To je za moj zagovor moralnega intuicionizma pomembno,
saj ta kot nenaturalistično stališče s temi naturalističnimi stališči deli
zavezanost realizmu. Že v uvodu sem omenil nekaj prednosti, ki jih
moralni realizem ima pred irealizmom (omogoča govor (v najbolj
neposrednem smislu) o resničnosti ali neresničnosti naših moralnih
sodb, dopušča možnost moralne zmote, ponuja ustrezno razumevanje
normativnosti, objektivistična različica predstavlja osnovo za
zavračanje moralnega relativizma). Pomembno je pokazati, da
naturalizem ne predstavlja odločilne primerjalne prednosti, saj bi v
nasprotnem ta zagovor pripeljal do naturalističnega realizma.
Pomembno je tudi natančneje izrisati razliko med moralnim
naturalizmom in nenaturalizmom na način, da zavezanost slednjemu
ne bi v večji meri ogrozila zahtev zunanje in notranje prilagoditve. Pri
intuicionistični moralni teoriji je ključna nezvedljiva narava
normativnosti, tj. normativnosti moralnih pojmov. Hkrati je
intuicionizem zavezan intuitivni, a priori vednosti o moralnih resnicah
(ali delu teh resnic). To sta dva razloga, zaradi katerih intuicionizem

7
G. E. Moore je naturalizem označil kar za: »metodo, ki je strogo vzeto sploh
nezdružljiva z možnostjo kakršne koli etike. Pri omenjeni metodi gre za zamenjavo
'dobrega' z neko posamično lastnostjo naravnega predmeta ali zbirke naravnih
predmetov, s tem pa za zamenjavo etike z eno od naravoslovnih znanosti.« (Moore
2000: 105–6)
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prima facie spada med nenaturalistična stališča, a ni nujno v neskladju
s širšo naturalistično sliko sveta.
Moralni nenaturalizem zagovarja tezo, da so moralne lastnosti
sui generis lastnosti in niso identične z naravnimi lastnostmi ali na njih
zvedljive; da ne moremo podati naturalističnih, ne-normativnih analiz
moralnih izrazov in da so vsaj nekatere temeljne moralne resnice
spoznavne a priori (npr. preko samorazvidnosti temeljnih moralnih
načel ali vrednostnih sodb). Moralna filozofija je tako v temelju
neodvisna od znanosti. Kot sem dejal v uvodu, je intuicionizem
tradicionalno zavezan nenaturalizmu; Moore, Prichard, Ross in Broad
(cf. Broad 1930: 281) se pogosto navajajo kot najznačilnejši zastopniki
tega stališča. Ker je o vprašanju najustreznejše opredelitve moralnega
nenaturalizma prav toliko razprave kot o zgoraj predstavljenem
naturalizmu, sem tukaj izbral to pot, da na kratko prikažem stališči
Moora in Rossa glede tega vidika njunih moralnih teorij.
Ena izmed najslovitejših tem Mooreove Principie Ethice je
gotovo njegova misel o t. i. naturalistični zmoti8, katere zagrešitve
obtoži večino svojih filozofskih predhodnikov.9 Moore je imel
»dobro« za preprost, nerazčlenljiv, neopredeljiv in nenaraven predikat
oz. pojem, in vsaka moralna teorija, ki ta pojem zamenjuje s katerim
drugim pojmom, zapade tej »zmoti«. Enako velja za lastnost dobrega,
kar je posledica merila sinonimnosti kot merila istovetnosti lastnosti.
To zmoto nam lahko razkrije tudi argumentacijski postopek, ki ga je
Moore imenoval argument odprtega vprašanja. Tako Moore pravi, da
ta zmota : »tiči ... v prepričanju, da dobro ne pomeni nič drugega kot nek
enostaven ali sestavljen pojem, ki se ga da definirati s pomočjo izrazov za
8

Kot so opozorili mnogi avtorji (npr. Frankena) gre za eno izmed manj
posrečenih filozofskih poimenovanj, saj strogo vzeto »naturalistična« zmota nima
opraviti zgolj z naturalizmom, po mnenju nekaterih pa tudi sploh ne z
naturalizmom. Moore te zmote obtoži tudi t. i. metafizične etike, vendar ne gre
tako daleč, da bi same te teorije označil za naturalistične, kar na njegovi sledi stori
Broad. (cf. Moore 2000: 183–4; Broad 1930: 259) »Metafizično« pojmovanje
lastnosti dobrega (ali katere koli druge moralne lastnosti) je seveda (vsaj v
običajnem smislu) povsem očitno nenaturalistično. Prav tako pa pri naturalistični
zmoti ne gre za »zmoto«, saj bi v tem primeru moralo pri avtorjih, ki jih Moore lete obtožuje, priti do napake v sklepalnih postopkih pri zagovoru njihovih stališč, v
bistvu gre pa bolj za neke vrste zmešnjavo. (cf. Frankena 1939)
9
Med njimi sta izjemi dva filozofa, katerih etični misli Moore priznava velik
pomen. Prvi je Henry Sidgwick (ker je trdil, da je pojem dobrega nerazčlenljiv in
neopredeljiv), drugi pa Franz Brentano.
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naravne lastnosti.« (2000: 141–2) Zmoti zapade vsaka moralna teorija,
ki dobro zamenjuje s katero drugo lastnostjo (naravno ali nenaravno)
in ki ima izraz »dober« za sinonimen s katerim drugim enostavnim ali
sestavljenim izrazom. Lahko bi rekli tudi, da zmoti zapade vsaka
moralna teorija, ki iz zgolj »naturalističnih« premis izvede moralni
sklep.
Predpostavimo, da neka teorija opredeli pojem »dobrega«
preko pojma »prijetnega« in da ima dobroto in prijetnost za identični
lastnosti. Potemtakem bi moralo biti vprašanje, kot je na primer »A je
prijeten, toda ali je tudi dober?« (za kompetentnega govorca) zaprto,
tj. imeti trivialno pritrdilen odgovor (na enak način kot sta zaprti
vprašanji »Je to, kar je prijetno, prijetno?« in »Je to, kar je dobro,
dobro?«, katerih odgovora temeljita na trivialnih propozicijah, da je,
kar je dobro, dobro in kar je prijetno, prijetno).10 Toda vprašanje je
odprto, odgovor ni očiten in lahko o njem razpravljamo. Zastavitev
tega in podobnih vprašanj ne izdaja umanjkanja kompetence glede
pojma dobrega.
Kdor koli bo sam pri sebi skrbno razmislil o tem, na kaj v
resnici mislimo, ko se sprašujemo »Ali je ugodje (ali kar koli že)
konec koncev dobro?«, pa se bo zlahka prepričal, da ne gre
preprosto za ugibanje o tem, ali je ugodje prijetno (bolj
dobesedno »ali je ugodje ugodno«; opom. VS). In če bo na ta
način zaporedoma preizkusil vsako predlagano definicijo, bo
morda postal dovolj izveden, da bo uvidel, da ima vsakič pred
očmi edinstveni predmet, o povezanosti katerega z vsakim
drugim predmetom je mogoče zastaviti ločeno vprašanje.
Vsakdo od nas dejansko razume vprašanje »Ali je to dobro?«.
Ko mislimo o njem, je stanje našega duha drugačno11, kot bi
10

Moore v svoji argumentaciji uporablja dva tipa odprtih vprašanj: (i) »Ali je
dobro, da ima predmet A lastnost n?« (cf. Moore 2000: 80) in tip, ki je
uporabljen zgoraj »A je n, toda ali je tudi dober?«, pri čemer n označuje neko
izbrano naravno lastnost ali (v primeru kritike metafizičnih teorij) metafizično
značilnost.
11
Nekognitivisti so to Moorovo misel o »drugačnem stanju duha« razumeli v zelo
dobesednem smislu; zanje je odprto vprašanje odprto tudi zato, ker je v naravi
moralnih sodb, da motivirajo, medtem ko ne-moralne, ne-normativne sodbe
običajno niso na tak tesen način zvezane z motivacijo. Moralnih sodb
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bilo, če bi se vprašali »Ali je to prijetno ali zaželeno ali
odobreno?« Za nas ima poseben pomen, tudi če morda ne
dojemamo, zaradi česa je nekaj posebnega. (Moore 2000: 81)
Iz odprtosti teh vprašanj in opredelitve naturalizma
razumljenega kot pojmovne resnice torej sledi, da je naturalizem
zmoten. Argument odprtega vprašanja naj bi razkril, da je vsaka
opredelitev »dobrega« nepopolna, in naturalistično zmoto gre
razumeti kot substancialno filozofsko tezo, da je temu dejansko tako.
(cf. Bloomfield 2006: 173)
Eden izmed množice ugovorov temu delu Moorove teorije je
ta, da sinonimnost izrazov ni dobro merilo za istovetnost ali
neistovetnost lastnosti; da je odprto vprašanje lahko odprto, kljub
temu pa se uporabljena, nesinonimna izraza nanašata na eno in isto
lastnost. V čem je torej jedro Mooreovega nenaturalizma? Četudi
naturalistična zmota in argument odprtega vprašanja ne ponujata
dokončne zavrnitve moralnega naturalizma12, nam razkrijeta naslednji
sklop Moorovih trditev: moralnih trditev/sodb ne moremo izpeljati iz
ne-moralnih trditev/sodb (oz. premis); moralnih izrazov ne moremo
opredeliti v okviru ne-moralnih izrazov; moralnih lastnosti ne
moremo zvesti na ne-moralne lastnosti. (cf. Frankena 1939) Jedrna
trditev Mooreovega nenaturalizma je tako: dobro je enostavna,
nerazčlenljiva, intrinzična in nenaravna lastnost, ki nam je spoznavno
dosegljiva preko moralne intuicije. In tako smo se vrnili k začetnemu
vprašanju po tem, kaj pomeni biti naravna ali nenaravna lastnost.
Argument odprtega vprašanja in obtožba naturalistične zmote sta tako
le kulisi za metaetične teze, o katerih mora razprava šele steči.

nekognitivisti tako ne razumejo kot prepričanj, ampak izražajo te našo
naravnanost do predmeta sodbe.
12
Za drugačno mnenje prim. Stratton-Lake: »Toda čeprav argument odprtega
vprašanja ne podpira teze, da je dobro enostavna lastnost, podpira, tako menim,
stališče, da je nenaravna lastnost. Kajti ta argument razkrije, da je dobrota
normativna lastnost, medtem ko naravne lastnosti to niso. Če bi bile, potem bi lahko
na njihovi podlagi presodili, da imamo razlog za privzetje neke pozitivne
naravnanosti do nečesa zgolj zaradi tega, ker ima neko naravno lastnost. Ker pa je
sodba o tem, da imamo tak razlog, vedno dodatna oz. nadaljnja sodbi, da ima nekaj
določeno naravno lastnost, torej naravne lastnosti niso normativne.« (Stratton-Lake
2002b: xxi)
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V uvodnem poglavju knjige Foundations of Ethics W. D. Ross
za moralne teorije predlaga razlikovanje vzdolž dveh osi. Najprej
moralne teorije razpadejo na t. i. »naravnanostne« (angl. attitude)
teorije in posledicistične teorije13, nadalje pa še na naturalistične in
nenaturalistične teorije. Za razlikovalno merilo med slednjimi Ross
prevzema jedro Moorovih stališč in pravi, da so naturalistične tiste
teorije, ki opredelijo nek moralni izraz, ne da bi pri tem uporabile nek
drug moralni izraz, medtem ko nenaturalistične teorije za tovrstno
opredelitev uporabijo (tudi) nek drug moralni izraz.14 Če tako na
primer opredelimo izraz »moralno pravilno« kot to, kar odobrava naša
skupnost ali kot to, kar vodi do največ ugodja, potem je takšna
opredelitev naturalistična, medtem ko je takšna opredelitev
nenaturalistična, če opredelimo taisti izraz kot to, k čemur bi morali
stremeti oz. si želeti, ali kot to, kar vodi do največ dobrega. (Ross 1939:
6–7)
Razlika je tudi v spoznavnem vidiku obeh vrst teorij;
naturalistične teorije so zavezane temu, da (lahko) moralna dejstva
spoznamo kot vsa druga običajna dejstva, tj. zgolj z opazovanjem
(angl. by mere observation) oz. empirično, in posledično lahko etiko
nadomesti ena izmed drugih ved. (Ross 1939: 7–8) Ali je neka
moralna teorija naturalistična ali ne, pa nam pogosto razkrijejo šele
podrobnosti oz. njena globinska struktura. Tako Ross za hedonizem,
ki trdi, da je moralno pravilno to, kar povečuje užitek/ugodje in
zmanjšuje bolečino/trpljenje (označimo to desno stran opredelitve s
H) pravi, da je lahko razumljen naturalistično, a tudi nenaturalistično.
Če pravkar navedeno osnovno tezo hedonizma razumemo kot to, da
moralna pravilnost je H oz. da je H bistvo moralne pravilnosti,
potemtakem gre za naturalistično moralno teorijo. Če pa razumemo
hedonizem kot ta, ki trdi, da je sicer moralna pravilnost neopredeljiva,
da pa je H to, kar naredi dejanja moralno pravilna (oz., da je H temelj
13

Prve teorije moralno pravilnost ali dobroto opredelijo preko naravnanosti do
predmeta, ki mu to pripisujemo, druge pa preko celote posledic dejanja ali stanja
stvari.
14
Tukaj ima Ross v mislih temeljni moralni pojem, ki leži v središču normativne
strukture določene moralne teorije in ne nek izveden pojem, ki ga lahko
opredelimo glede na ta temeljni pojem. Npr., to da Moore opredeli pojem
moralno pravilnega (in tudi pojem vrline) preko pojma dobrega, še ne določa
njegove teorije za nenaturalistično, saj je to slednje odvisno od opredelitve pojma
dobro.
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(angl. ground) moralne pravilnosti dejanja), potem je v tem pogledu
teorija nenaturalistična.15 (Ross 1939: 8–10)
Ross na nek način že stori korak k razlikovanju med: (a)
analitičnim (ali definicijskim) naturalizmom in (b) metafizičnim
naturalizmom (ta je lahko reduktiven ali nereduktiven). Prvi trdi, da je
mogoče moralne izraze opredeliti v okvirih ne-moralnih izrazov
(moralni predikati dopuščajo naturalistične analize in moralne
izjave/sodbe je mogoče zvesti na ne-moralne izjave/sodbe) ter nadalje
tudi, da so moralne lastnosti identične z naravnimi lastnostmi.
Metafizični naturalizem na drugi strani zavrača prvi sklop trditev
analitičnega naturalizma, a se zaveže identičnosti moralnih predikatov
z naravnimi predikati, ki jo je moč spoznati a posteriori. (cf. Klampfer
2000: 334–5) Pri slednjem naturalizmu lahko nadalje ločujemo med
reduktivnimi in nereduktivnimi različicami teorij; prve ohranjajo
identiteto moralnih lastnosti z naravnimi lastnostmi, medtem ko
druge vidijo moralne lastnosti same kot vrsto naravnih lastnosti oz.
kot naravne lastnosti v širšem smislu. (cf. Shafer-Landau 2005: 63;
Timmons 1999: 52)
Poglejmo, kakšne argumente Ross ponudi proti obema vrstama
naturalizma. Proti teorijam prve vrste (tj. proti teorijam, ki ponujajo
naturalistične definicije moralnih pojmov in ki trdijo, da je na primer
moralno pravilno to, kar je razvitejše ali kar odobrava (moja)
skupnost) ponudi različico argumenta odprtega vprašanja16; za vsako
od ponujenih naturalističnih definicij, ki nek moralni pojem enači z
drugim, ne-moralnim oz. naravnim pojmom, se lahko vprašamo, ali
imamo z moralnim pojmom res v mislih to predlagano definicijo. (cf.
Ross 1930: 92) Tako za evolucionistične teorije pravi, da je:
zagotovo očitno, da stališča, da »moralno pravilno« ravnanje
pomeni »primerjalno bolj razvito« ravnanje, ne moremo resno
zagovarjati. Če se vprašamo, kaj »bolj razvit« pomeni, se nam
bosta ob tem razkrila dva gradnika: (1) tako opisano ravnanje
nastopi časovno po nekem procesu razvoja, ki je nekaj časa
potekal; in (2) ima značilnost, ki običajno vznikne v takem
15

Ross pravi, da lahko med hedoniste in utilitariste tega drugega tipa uvrstimo
npr. Benthama, Milla in Sidgwicka. (Ross 1939: 9–10)
16
Stratton-Lake ta argument imenuje tudi argument prosojnosti oz. jasnosti. Cf.
Stratton-Lake 2002b: xvii–xviii.
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razvoju, da je kompleksnejše v primerjavi z bolj preprostimi
aktivnostmi, ki so potekale v zgodnejši stopnji razvoja. In
gotovo je jasno, da niti časovna kasnejšost niti kompleksnost
(in niti zveza obeh) ni to, kar imamo v mislih, ko uporabimo
izraz »moralno pravilno« ali »obvezujoče«. ... Tezo, da smo našli
pomen moralne pravilnosti, moramo tako v celoti zavreči.
(Ross 1939: 13)
Vendar za vsako teorijo, ki trdi »to-in-to je bistvo moralne
pravilnosti«, obstaja njena različica, ki trdi »to-in-to je (edini) temelj
moralne pravilnosti«. Logično sta takšni dve teoriji različni, a imata
enake moralne posledice. Proti teorijam te druge vrste enak tip
argumenta kot zgoraj Rossu ni več na voljo in poslužiti se mora
alternativ. Še enkrat, v določenem smislu Ross teh teorij ne vidi kot
naturalističnih, saj strogo vzeto mednje spada tudi njegova moralna
teorija. Kot primer evolucionistične moralne teorije (kot ene izmed
različic metafizičnega naturalizma) Ross vzame Spencerjevo teorijo. Ta
ima za temelj moralne pravilnosti to, kar je bolj razvito oz. kar vodi do
največ življenja v samem sebi in so-bitjih. Pri tem se nadalje razkrije,
da Spencer življenje opredeli kot dobro ali slabo glede na količino
ugodja (presežka užitka nad bolečino) oz. prijetnih občutkovnih
doživljajev. Tako se Spencerjeva »biološka« teorija moralne pravilnosti
razkrije kot univerzalni hedonizem ali utilitarizem; kot »psihološka«
teorija moralne pravilnosti. (Ross 1939: 58–9) Te teorije pa Ross
zavrne na podlagi svojega pluralizma, tj. teze, da ni zgolj enega temelja
moralne pravilnosti. Pomaga si s tem, da pokaže, da se takšne teorije
ne ujemajo dobro z našimi običajnimi intuicijami o morali. (Iz
povsem metaetičnih argumentov, ki so še nastopali zgoraj pri teorijah
prve vrste, smo sedaj prešli na argumente vezane na normativno
strukturo in sprejemljivost moralnih teorij.)
Nadalje Ross za različico psihološke teorije o moralni
pravilnosti, ki trdi, da je temelj moralne pravilnosti v (čustvenem)
odzivu presojevalca, tj. v njegovem odobravanju dejanja, ki je predmet
sodbe, poda tri ugovore. Prvič, vzemimo, da imata dva presojevalca (A
in B) različna odziva na isto dejanje D. Različnost odzivov lahko izvira
iz tega, da nimata pred očmi celotne narave dejanja, pač pa le njen del,
ali pa ta različnost izvira iz razlik v njunih psiholoških, značajskih ali
drugih potezah, in torej sodbi temeljita na njunih mnenjih o naravi
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dejanja ali pa njunih posebnosti. Jasno pa je, pravi Ross, da moralna
pravilnost ne more temeljiti na slednjih, saj kot lastnost dejanja ne
more temeljiti na takšne vrste odzivu, ki sam sloni na delnih mnenjih
in posebnostih. Drugič, če A odobrava D, B pa ne, potem je glede na
obravnavano teorijo D tako moralno pravilno kot nepravilno. To pa
pomeni konec moralnega presojanja, saj smo zavezani reči, da si sodbi
A in B nasprotujeta, a imata obe prav. Tretjič, čustvo odobravanja
samo že predpostavlja poprejšnjo sodbo, da je dejanje moralno
pravilno.17
S podobnimi argumenti Ross zavrne tudi ostale teorije o
temeljih moralne pravilnosti, pri čemer jim najpogosteje očita to, da so
zavezane monizmu, tj. trditvi, da obstaja le ena sama vrsta temelja
moralne pravilnosti. Sidgwicku tako očita, da je kljub sicer
prepričljivemu in temeljitemu zagovoru utilitarizma znotraj svoje
teorije poleg načela maksimiranja dobrega (načela razumne
dobrotnosti) moral dopustiti (kot temeljno in od prvega neodvisno)
tudi načelo pravičnosti oz. nepristranskosti, kar kaže, da ni zgolj enega
samega temelja moralne pravilnosti. (cf. Ross 1939: 71–2; Sidgwick
1907: 380)

2.1.2. Moralni realizem
Moralni realizem opredelil je stališče, da obstaja od jezika in misli
neodvisna moralna realnost, ki je spoznavno dosegljiva in jo moralni
subjekti v svojih sodbah o moralno pravilnem in napačnem poskušajo
zajeti. Obstajajo objektivna moralna dejstva in moralne izjave so
objektivno resnične. Kot tak je moralni realizem zgolj odmev
splošnejše realistične teze. Realizem je metafizična teza, ki zatrjuje (od
jezika in misli) neodvisen obstoj določene domene bitnosti
17

»Zdi se mi jasno razvidno, da pristno čustvo moralnega odobravanja predpostavlja
sodbo, da je dejanje napačno, ne pa obratno. Če je to tako, potem moramo verjeti
naslednjemu: 'Opazovalec si ustvari določeno stališče o konstitutivnih značilnostih
dejanja in posledično presodi, da je dejanje moralno napačno. In kot posledica temu
sledi čustvo neodobravanja. In kot posledica tega je to, da je dejanje tudi zares moralno
napačno.' Torej je njegovo mnenje, da je dejanje moralno napačno posredni temelj
tega, da je moralno napačno. Toda jasno je, da če je njegovo mnenje zmotno, potem
dejanje ni moralno napačno; in če je njegovo mnenje pravilno, je pravilno zato, ker je
dejanje že od prej napačno. Dejanje ni moralno napačno zaradi tega, ker ima
presojevalec takšno mnenje o njem.« (Ross 1939: 61)
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(predmetov, lastnosti, dejstev). Običajno je združena tudi s
semantičnimi trditvami oz. stališči. Tako Putnam metafizični realizem
opredeli kot stališče, ki predpostavlja:
(1) svet, ki je sestavljen iz določne celote od jezika in misli
neodvisnih predmetov in lastnosti;
(2) »močno bivalenco«, tj. da predmet bodisi določno ima
bodisi nima katere koli lastnosti P, ki bi mu jo lahko smiselno
pripisali;
(3) korespondenčno teorijo resnice v močnejšem smislu
korespondence, tj. predikat se ujema z edinstveno množico
predmetov in izjava se ujema z edinstvenim stanjem stvari, ki
vključuje lastnosti in predmete iz (1), in je resnična, če je to
stanje stvari udejanjeno in neresnična, če ni. (Putnam 1983:
272)
Kot vidimo, sta metafizični oz. ontološki tezi pridruženi še dve
semantični tezi.18 »Preslikava« takšnega splošnega metafizičnega
realizma na področje morale tako običajno nima samo metafizičnih
oz. ontoloških posledic, temveč sodoloča tudi semantiko in
epistemologijo. Posledica tega je, da so tudi posamične opredelitve
moralnega realizma zelo raznovrstne. Pogosto so podane v okvirih
»dejanskega obstoja«, »neodvisnosti od jezika/misli«, »objektivnosti«,
»resničnosti moralnih sodb«, ipd.
Enega izmed najbolj sodobnih in najcelovitejših zagovorov
(nenaturalističnega) moralnega realizma je podal Shafer-Landau
(2005). Skupna točka vseh različic realizma naj bi bil obstoj moralne
realnosti, ki jo ljudje v svojih moralnih sodbah poskušamo zajeti.
Shafer-Landau tako podrobneje moralni realizem opredeli kot stališče,
da

18

Podobno Dummett opredeli realizem kot stališče, da so »izjave o določeni
domeni povezane z neko realnostjo, ki obstaja neodvisno od naše vednosti o njej, in
sicer na način, da ta realnost ustvari vsako izjavo te domene določno (determinately)
resnično ali neresnično, zopet neodvisno od tega ali vemo in ali smo celo zmožni
izvedeti njihovo resničnostno vrednost.« (Dummett 1982: 55, nav. po SayreMcCord 1988: 5)
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obstajajo moralne resnice, ki so neodvisne od katere koli
izbrane perspektive, in sicer v smislu, da moralni standardi, ki
določajo moralna dejstva, niso resnični vsled njihove potrditve iz
kakršnega koli dejanskega ali hipotetičnega gledišča. (2005: 15)
Moralni realizem je tako postavljen nasproti nihilizmu (zavračanju
obstoja moralne realnosti) in konstruktivizmu. Slednji sprejema
realnost moralne domene, a je obstoj slednje odvisen od in določen z
določeno konstitutivno funkcijo (posameznikova želja ali okus,
delovanje racionalne volje, odločitev presojevalca v nekem
izhodiščnem ali privilegiranem položaju), katere produkt ta realnost je.
Moralni realizem nasprotno zatrjuje obstoj moralne realnosti, ki je
»neodvisna od gledišča« (angl. stance independent).19 Podobno David
Brink kot še eden izmed vidnejših zagovornikov moralnega realizma
le-tega opredeli kot metafizično tezo o naravi in statusu moralnosti, ki
zatrjuje obstoj moralnih dejstev in resničnih moralnih propozicij kot
objektivnih oz. neodvisnih od gledišča. Slednje mu pomeni to, da so
ta dejstva metafizično in pojmovno neodvisna od prepričanj ali
propozicij, ki so naša dokazila, da ta dejstva obstajajo. (cf. Brink 1989:
17)
Takšno metafizično-semantično opredelitev moralnega realizma lahko
še podrobneje razbijemo na posamezne teze:
M1: Moralne lastnosti in moralna dejstva obstajajo.
M2: Te lastnosti in ta dejstva obstajajo objektivno.
S1: Moralni govor je dejstveni govor.
S2: Moralne izjave so bodisi resnične bodisi neresnične glede na
to, ali se ujemajo z objektivnimi moralnimi dejstvi.
S3: Nekatere (trdilne) moralne izjave so (korespondenčno)
resnične. (cf. Timmons 1999: 72)

19

Tako Shafer-Landau v nadaljevanju zagovarja moralni realizem nasproti
ugovorom s strani nekognitivizma (nihilizem) in konstruktivizma.
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Objektiven obstoj v M2 meri na že omenjeno neodvisnost moralne
realnosti od jezika in misli, neodvisnost od našega sistema pojmov,
prepričanj ali teorij o njej, nadalje pa tudi neodvisnost od naših
naravnanosti. S1 je v osnovi teza moralnega deskriptivizma, tj. da
imajo moralne izjave/sodbe primarno vlogo opisovanja moralne
realnosti. Takšna podrobnejša razčlenitev posameznih tez moralnega
realizma omogoča tudi umestitev realizmu nasprotujočih stališč.
Moralni nihilizem zavrača M1, s tem pa posledično tudi M2 in
preostale teze. Nedeskriptivizem oz. neopisni pristop zavrača S1,
posledično pa tudi S2 in S3. Tretja alternativa moralnemu realizmu, tj.
teorija zmote, pa sprejema S1 in S2 iz semantičnega paketa, a hkrati
zavrača M1 in M2, kar pomeni, da mora zavrniti tudi S3. (cf.
Timmons 1999: 72)
Moralni realizem bi lahko opredelili tudi primarno preko
semantičnih tez, da imajo moralne sodbe vlogo izražanja moralnih
dejstev oz. opisovanja sveta, da so te resnične, če se ujemajo s temi
dejstvi in da so vsaj nekatere izmed teh sodb resnične.20 Takšno
opredelitev moralnega realizma zagovarja na primer G. Sayre-McCord
(1988b). Izpostavi dve osrednji tezi realizma:
MR1: Moralne izjave (vzete dobesedno) so dobesedno
resnične ali neresnične.
MR2: Vsaj nekatere moralne izjave so dobesedno resnične.21
(Sayre-McCord 1988b)
20

Christine Korsgaard (2003) nasprotuje temu, da bi moralni realizem razumeli
preprosto kot stališče, da lahko imajo moralne propozicije (tj. propozicije, ki
vsebujejo moralne pojme) resničnostno vrednost. To naj bi dopuščal tudi
konstruktivizem. Stališče moralnega realizma se vzpostavi šele z določenim
odgovorom na vprašanje, zakaj lahko imajo moralne propozicije resničnostno
vrednost. Ta odgovor je ta, da se moralni pojmi nanašajo oz. opisujejo
normativne bitnosti in dejstva, ki obstajajo neodvisno od teh pojmov samih.
Avtorica sicer zavzame do moralnega realizma precej odklonilno stališče, saj ga vidi
kot bistveno reakcionarno stališče, ki se v zgodovini moralne filozofije kot odziv
pojavi vselej, ko vznikne nek nov poskus utemeljitve morale. Tako lahko npr.
moralni realizem Clarka razumemo kot odziv na Hobbsa, realizem Prica kot
odziv na etiško misel Huma in Hutchesona, Moorov realizem kot odziv na Milla
in Sidgwicka, v sodobni moralni teoriji pa se moralni realisti, kot so Railton,
Brink, Nagel in Parfit, reakcionarno odzivajo na emotivizem in ostala
nekognitivistična stališča Mackiea, Harmana idr. (Korsgaard 2003: 101–5)
21
Hkrati je ta opredelitev tudi opredelitev vsakršnega realizma (splošnega
metafizičnega realizma, realizma glede znanosti, duševnih stanj, matematičnih
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Kaj pomeni »biti dobesedno resničen« bo seveda v bistveni
meri odvisno od teorije resnice oz. pomena, ki jo sprejemamo.
Podobno kot zgoraj, tudi tu z zanikanjem MR1 dospemo do
nekognitivizma, z zanikanjem MR2 pa do teorije zmote. Sayre-McCord
trdi, da je to najustreznejša opredelitev moralnega realizma, saj se
izogne vsem pastem sklicevanja na objektivnost obstoja, neodvisnost od
jezika in misli, neodvisnost od spoznavnih dokazil, referenco, bivalenco,
korespondenco, ipd.22 Predlaga naslednjo shematično predstavitev
stališč:

Kot je iz nje razvidno, ima zgornja opredelitev moralnega realizma za
posledico to, da na presečišču kognitivizma (MR123) z razliko med
teorijami zmote in »teorijami uspeha« ležijo tri različna stališča:
subjektivizem, intersubjektivizem in objektivizem. Vsa tri stališča so
bitnosti, ...), zamenjati je potrebno le govor o moralnih izjavah z govorom o
izjavah o relevantni domeni.
22
To je tudi vrlina takšne opredelitve, ker se soočamo z zelo različnimi področji,
na katera lahko realizem apliciramo. Sayre-McCord pravi, da je neodvisnost od
jezika in misli sicer smiselna opredelitev, ko gre za realizem glede obstoja zunanjih
predmetov, manj pa pri psihološkem realizmu; bivalenca je ustrezna realizmu v
matematiki, ne pa nujno pri področjih, kjer lahko dopustimo nejasne predikate,
ki nimajo povsem določenega obsega; govor o obstoju je smiseln pri obstoju
temeljnih bitnosti, o katerih govori znanost, ne pa za realizem glede znanstvenih
zakonov. (Sayre-McCord 1988b: 6)
23
O razmerju med kognitivizmom in deskriptivizmom glej razdelek 2.2.
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zavezana kognitivizmu, razlikujejo pa se v tem, kako pojmujejo
resničnostne pogoje moralnih izjav.
Subjektivizem trdi, da se ti bistveno naslanjajo na
posameznika, za intersubjektivizem ti pogoji vključujejo sklicevanje na
zmožnosti, prakse ali dogovore skupnosti, medtem ko se za
objektivizem resničnosti pogoji ne naslanjajo na ničesar od naštetega.
Z ozirom na realistično tezo MR2 je glede na njeno resničnost ali
neresničnost pri vsakem izmed teh treh stališč mogoče razlikovati med
njegovo irealistično in realistično različico, in sicer glede na to, ali so
omenjeni resničnostni pogoji kdaj izpolnjeni. Tudi sam bom razumel
realizem glede na to slednjo opredelitev, le da ga bom glede na že
zgoraj omenjeno vrzel med kognitivizmom in deskriptivizmom razumel
kot spoj deskriptivizma in »teorije uspeha«.
Moralni intuicionizem je (značilno) realistično stališče (ne
glede na to, ali gre za njegovo pluralistično ali partikularistično
različico). Ross na primer trdi, da je moralni red, izražen v
propozicijah o moralno pravilnem oz. o prima facie dolžnostih, »del
temeljne narave univerzuma (angl. part of the fundamental nature of the
universe)« (1930: 29), tako da moramo pripoznati, »da obstaja sistem
moralnih resnic, objektiven na način kot to gre vsakršni resnici, in za
katerega posledice smo zainteresirani, da jih odkrijemo« (15). Ross in
ostali intuicionisti so menili, da to realistično stališče podpirajo tudi
naša običajna prepričanja o naravi moralnosti in moralna
fenomenologija. (Ross 1930: 81, 85, 89) Moralne izjave/sodbe izražajo
propozicije, ki so resnične ali neresnične, z njimi predmetom teh sodb
pripisujemo moralne lastnosti (kot na primer dobro, slabo, moralno
pravilno ali nepravilno) in te lastnosti so lahko udejanjene. Vsaj
nekatere od teh moralnih sodb so resnične. Če se dva presojevalca v
svojih moralnih sodbah ne strinjata in imata o istem predmetu
nasprotujoči si prepričanji, potem je vsaj eden od njiju v zmoti.
Moralne lastnosti so odvisne od naravnih lastnosti, ki so njihov temelj.
Dobrota je vedno rezultantna (angl. consequential) lastnost; to,
kar je dobro, je dobro vsled nečesa drugega v njegovi naravi, s
tem, da je določene vrste. (Ross 1930: 155)
Na tem mestu izpuščam razpravo o mnoštvu ugovorov, s katerimi se
mora soočiti moralni realizem. Že njihova bežna predstavitev bi terjala
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preveč prostora. Nekateri izmed ugovorov, ki bremenijo moralni
realizem (in s tem tudi moralni intuicionizem), so obravnavani v
petem poglavju, kjer se ukvarjam z problemom razmerja med
moralnim realizmom in strukturo moralnega konflikta ter obstojem
pristnih moralnih dilem.24

2.2. Semantika

V tem razdelku bom najprej orisal razliko med moralnim
kognitivizmom in moralnim nekognitivizmom. Nadalje bom predstavil
nekatera nova razmerja znotraj razprave med obema, in sicer razcep
kognitivizma na dve sestavni tezi: (K1) tezo opisnosti moralnih
izjav/sodb (semantična teza) in (K2) tezo, da moralne izjave/sodbe so
oz. izražajo prepričanja (psihološka teza). Za zagovor intuicionizma kot
tradicionalnega moralnega kognitivizma, ki sprejema obe omenjeni
tezi, se morda to na prvi pogled zdi manj pomembno. Toda ta
zagovor (kot tudi vsak drug zagovor katere izmed moralnih teorij) bo
nujno usmerjen v primerjalne prednosti in slabosti izbranega stališča
oz. izbrane teorije. Ena izmed prednosti intuicionistične moralne
teorije, ki sem jo izpostavil v uvodu, naj bi bila ta, da se v mnogih
vidikih ujema z našimi običajnimi prepričanji o naravi moralnosti in z
moralno fenomenologijo25 – glede na to se zdi njena zavezanost
kognitivizmu vsekakor v prednosti pred nekognitivizmom. Posledično
ima stališče, ki sprejema le tezo (K2) zagotovljeno podobno prednost,
hkrati pa lahko z zavračanjem teze (K1) zagovarja moralni
antirealizem, kar odpravi mnogo metafizičnih in spoznavnih
problemov, ki sicer bremenijo realistična stališča. Zagovarjal bom, da
je intuicionizem vseeno v prednosti pred takšnim stališčem
»omejenega kognitivizma«, posebej glede na vidik ohranitve govora o
resničnosti in neresničnosti moralnih sodb (v najbolj neposrednem
smislu).
Če vzamemo moralno izjavo/sodbo, kot je na primer S:
»Trpinčenje nedolžnega človeškega bitja zgolj za zabavo je moralno
24

Za dober in celosten pregled razprave o moralnem realizmu glej Sayre-McCord
(1988a), za posamezne argumente tudi Mackie (1977) in Timmons (1999), ter
za zagovor realizma in odgovore na omenjene argumente Brink (1989), ShaferLandau (2005), McDowell (1998), Dancy (1993a, 1998a) in Bloomfield (2001).
25
O tem, kako razumem moralno fenomenologijo, glej razdelek 2.5.
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nepravilno.« se lahko vprašamo, katero duševno stanje izraža.
Kognitivizem odgovarja, da S izraža prepričanje, ki je kot vsa ostala
običajna prepričanja lahko resnično ali neresnično. Nekognitivizem pa
zgornjo sodbo vidi kot psevdo-sodbo, ki ne izraža prepričanja, pač pa
naša čustva, želje, stremljenja ali kakšno drugo nekognitivno naravnanost,
in ki kot taka ne more biti resnična ali neresnična; zanjo ne moremo
podati resničnostnih pogojev. Za nekognitiviste moralne sodbe
nimajo vloge pripisovanja lastnosti predmetom teh sodb oz. nimajo
opisne vloge, kar pomeni, da njihova primarna vloga ni izjavljati nečesa
o svetu in za kar bi lahko rekli, da je resnično ali neresnično. Izraz
»psevdo-sodba« hkrati že nakazuje, da se morda na prvi pogled res zdi,
kot da bi takšne sodbe izražale prepričanja, kot da bi bile lahko
resnične ali neresnične in posledično nastopale tudi v sklepanjih (kot
je na primer: S, Če S, potem je Janezovo trpinčenje Marka zgolj za
zabavo moralno nepravilno. Torej je Janezovo trpinčenje Marka zgolj
za zabavo moralno nepravilno.).26 Vendar, trdi nekognitivist, je
njihova deklarativna oz. opisna gramatična oblika zavajajoča.
Zgoraj sem dejal, da kognitivizem določata dve tezi; prva je
semantična teza (K1) o tem, da imajo moralne izjave/sodbe opisno
vlogo (izražajo propozicije in so lahko resnične ali neresnične), druga
pa je psihološka teza (K2), da te izjave/sodbe tipično so oz. izražajo
prepričanja. Gledano z vidika nekognitivizma, lahko tega posledično
določimo z zavrnitvijo obeh teh: (N1) moralne izjave/sodbe nimajo
opisne vloge in ne morejo biti resnične ali neresnične; in (N2)
moralne izjave/sodbe (tipično) ne izražajo prepričanj, temveč druga,
nekognitivna duševna stanja. (Van Roojen (2004) prvo tezo (N1)
označi tudi kot semantični nefaktualizem (angl. semantic
nonfactualism), drugo (N2) pa kot psihološki nekognitivizem (angl.
psychological non-cognitivism).)
26

Problem nekognitivizma glede veljavnosti in zdravosti takšnega argumenta
(poleg že omenjenega, da pri S ne gre za propozicijo, ki bi lahko bila resnična ali
neresnična) je tudi v t. i. »vključenosti« (angl. embedding), tj. v vprašanju glede
pomena S v drugi premisi, kjer gre za nezatrjeno rabo. Če sta namreč pomena S v
premisah različna, potem takšno sklepanje zagreši ekvivokacijo, kar je na prvi
pogled precej nenavadna posledica, saj se sklepanje zdi veljavno in tudi običajno
tovrstna sklepanja uporabljamo pri našem moralnem presojanju. Ta problem
nekognitivizma je t. i. Frege-Geachev problem oz. tudi Frege-Geach-Searlov
problem. (cf. Miller 2003: 40–2)
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Pozitivne teze o semantični vlogi moralnih izjav/sodb in o
tem, katera duševna stanja izražajo, pa se od vrste do vrste
nekognitivizma razlikujejo. Sprva je bil nekognitivistični projekt
omejen na dve enostavni stališči: emotivisti (Ayer 1952, Stevenson
1944) so zagovarjali, da moralne sodbe ne izražajo prepričanj, temveč
da gre primarno za izražanje čustev oz. čustvenih naravnanosti do
predmetov teh sodb27, taka raba jezika pa v medosebnem prostoru
služi tudi za vplivanje na čustva in naravnanosti drugih; preskriptivisti
(Carnap, Hare 1952) pa so zagovarjali, da imajo moralne sodbe
primarno vlogo predpisov oz. zapovedi.28 Kasneje sta bili razviti še dve
pomembni različici nekognitivizma: ekspresivizem norm (Gibbard
1992) in kvazi-realizem (Blackburn 1993). Pri prvem gre za stališče,
da moralne sodbe kot normativne sodbe izražajo delovalčevo
sprejemanje teh norm, tj. pravil. V ozadju moralnih vprašanj so
vprašanja glede racionalnosti določenih čustev, kot na primer občutka
krivde, jeze ali zamere, ki jih ima delovalec, ki izvrši moralno
nepravilno dejanje ali ki jih občuti presojevalec, ki dejanje presoja.
Omenjena racionalnost pa je spet razumljena nekognitivistično, in
sicer preko sprejemanja sistema norm. Drugi, kvazi-realizem, je
različica ekspresivizma, ki poskuša razložiti oz. prilagoditi to, zakaj se
nam zdi moralni govor dejstveni govor, ki je lahko resničen ali
neresničen, in nadalje, zakaj smo upravičeni do tega, da ga kot
takšnega tudi jemljemo, četudi strogo vzeto moralne sodbe ne morejo
biti niti resnične niti neresnične. Moralne sodbe so neke vrste
projekcija naših naravnanosti v svet, ki jih nadalje obravnavamo, kot
da bi odražale objektivna dejstva v tem svetu. Ob tem ni potrebe, da
bi poskušali zaobiti to iluzijo, kajti ravno ta ustvarja resno in
pretehtano razmišljanje, ki naj bi spremljalo oblikovanje naših
moralnih naravnanosti.

27

»Če sedaj posplošim to, kar sem do sedaj dejal in rečem 'Kraja denarja je moralno
nepravilna.', potem sem izrekel stavek, ki nima dejstvenega pomena – tj. ne izraža
nobene propozicije, ki bi bila lahko resnična ali neresnična. To je enako, kot če bi
zapisal 'Kraja denarja!!', kjer oblika in poudarjenost klicajev kažeta (glede na izbrano
konvencijo), da je ta posebna vrsta moralnega neodobravanja čustvo, ki je tako
izraženo.« (Ayer 1952: 107)
28
Ross je v Foundations of Ethics te teorije označil celo kot »poskuse diskreditacije
etike«. (1939: 38)
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Glede na razločitev semantične (K1) in psihološke (K2)
teze kognitivizma, sta možni še dve mešani stališči. (cf. van
Roojen 2004) Prvo takšno stališče je moralni fikcionalizem
(Kalderon 2005) in je sestavljeno iz tez K1 in N2. Fikcionalist
trdi, da imajo moralne sodbe opisno funkcijo in da jih lahko
ovrednotimo glede na resničnost in neresničnost, vendar
sprejemanje teh sodb ne pomeni, da imamo soustrezna
prepričanja o propozicijah, ki jih te sodbe izražajo, temveč so te
rabljene kot fikcije ali kvazi-zatrditve. (cf. Kalderon 2005: 112–
3). Drugo mešano stališče je kognitivistični ekspresivizem (tudi
neopisni kognitivizem ali zatrdilni nedeskriptivizem; Horgan in
Timmons 2000 in 2006b; Timmons 1999), ki sprejema tezi K2
in N1.

Kognitivistični ekspresivizem predstavlja novejšo različico
ekspresivizma, ki bi ga lahko imenovali tudi neopisni kognitivizem.
Obe poimenovanji lepo povzemata temeljni izhodišči tega stališča, tj.
da so moralne sodbe neopisne (niso v vlogi opisovanja moralne
realnosti oz. nimajo celostno opisne vsebine), a so hkrati po svoji
naravi kognitivne, tj. pristna prepričanja. Da lahko razdružita
neopisnost in kognitivizem Horgan in Timmons zavrneta t. i.
semantično predpostavko.
SP: Vsaka kognitivna/miselna vsebina (tj. prepričanjska,
zatrdljiva in resničnosti prikladna vsebina) je opisna vsebina.
Torej vsa pristna prepričanja in vse pristne zatrditve dozdevno
težijo k predočevanju ali opisovanju sveta. (Horgan in
Timmons 2006b: 256)
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Moralne sodbe kljub temu, da nimajo celostne opisne vsebine, so (oz.
izražajo) prepričanja, ker imajo poglavitne generične, fenomenološke in
funkcionalne značilnosti prepričanj, zadostijo pa tudi ustreznim
puhlicam (angl. platitudes), ki obvladujejo pojem prepričanja. Prav
moralna fenomenologija je ta, ki v največji meri podpira psihološko
kognitivistično tezo (K2). Kognitivistični ekspresivizem zavrača
moralni realizem in s tem obstoj moralnih lastnosti, a ne pristaja na
redukcionizem glede moralnih pojmov in izrazov. Pri slednjem
Horgan in Timmons sledita Moorovi metodološki predpostavki
neredukcionizma. Tezi o moralnih sodbah kot pristnih prepričanjih se
približata preko fenomenološke raziskave, in sicer tako, da najprej
zarišeta nekaj temeljnih značilnosti fenomenologije prepričanj in nato
pokažeta, kako te značilnosti delijo tudi moralne sodbe.
Fenomenologija prepričanj meri na njihov subjektiven,
kvalitativno-izkustven vidik. Določa jo pet osnovnih fenomenoloških
značilnosti navzočih (angl. occurent) prepričanj:
(1) gre za psihološki dojem (coming down) glede nečesa;
(2) gre za umeščanje izbrane stvari v določene kategorije, ki ga
izkusimo;
(3) to izkustvo je neprostovoljno (involuntary);
(4) gre za kognitiven odziv na razloge oz. premisleke, ki so
dojeti kot zadostni razlogi za omenjeno kategorizacijo;
(5) izrazimo jih lahko v jeziku s trdilnimi stavki.29
Enake fenomenološke značilnosti izkazujejo tudi moralne sodbe. Če
razmislimo o znanem primeru (spontane) moralne sodbe, ki ga
uporabi Harman (1977: 4–5), se to lepo razkrije. Ko stopim izza
vogala, ob robu ceste vidim skupino nepridipravov, ki so z bencinom
polili mucko in jo sedaj za zabavo zažigajo. Spontano tvorim sodbo,
da je njihovo početje kruto in moralno nepravilno. Ob tem je bilo
(neposredno ali posredno) navzočih vseh pet zgoraj omenjenih
fenomenoloških gradnikov prepričanja. Šlo je za dojetje neke moralne
29

Za več o tem glej Horgan in Timmons 2000; 2006b; in v pripravi-a.
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zadeve o tem, kaj se dogaja okoli mene30, pri čemer sem dejanje
kategoriziral kot napačno. Moja sodba je bila neprostovoljna in izkusil
sem jo kot objektivno, utemeljeno v razlogih. Nazadnje sem to sodbo
s trdilnim stavkom lahko izrazil v jeziku. (Horgan in Timmons
2006b: 263–5)
Hkrati fenomenološka raziskava razkrije tudi nekatere
posebnosti moralnih sodb, ki jih storijo različne od drugih, običajnih
prepričanj. Zdi se, da (vsaj prvo-osebne moralne sodbe) izkazujejo
racionalno avtoriteto nad nami, avtoriteto, ki je nam zunanja in
objektivna, in da so tesno povezane z motivacijo za delovanje
(motivacijski internalizem). (259–70) Kljub podobnostmi med
običajnimi prepričanji in moralnimi sodbami, pa mora kognitivistični
ekspresivizem pojasniti troje: (i) zakaj moralne sodbe nimajo opisne
vsebine, (ii) kaj je z semantičnim ovrednotenjem teh sodb oz. zakaj se
nam zdijo takšne, da so lahko resnične in neresnične, in (iii) kakšna je
funkcionalna vloga teh sodb, pri čemer mora biti podan odgovor na
problem »logične vključenosti« oz. na Frege-Geachev problem glede
sklepalnih povezav med enostavnimi in sestavljenimi prepričanji.
Kognitivistični ekspresivizem v luči razprave o fenomenologiji
prepričanj vzpostavi razlikovanje med dvema, v temelju različnima si
sui generis, logičnima vrstama prepričanj (oz. zavezanosti), tj. med:
(i) opisnimi/dejstvenimi prepričanji in
(ii) najstvenimi prepričanji.
Prepričanje je določeno stanje zatrdilne zavezanosti (angl. affirmatory
commitment state) glede na jedrno opisno vsebino, ki je osrednja
vsebina prepričanja. Do jedrne vsebine pa smo lahko zavezani bodisi
zgolj opisno bodisi najstveno. »Na primer, prepričanje da je tako, da je
George Bush predsednik ZDA, in prepričanje, da bi George Bush
moral biti predsednik ZDA, sta primera opisne in najstvene zavezanosti
glede iste jedrne opisne vsebine, tj. da je George Bush predsednik ZDA.«
(270) V prvem primeru opisnega/dejstvenega prepričanja je njegova
celostna vsebina enaka jedrni vsebini. V drugem primeru najstvenega
30

Ta dojem ni nujno vedno takojšen in spontan, lahko je tudi rezultat skrbnega
premisleka in odločitve, kot v primeru skrbne in pretehtane presoje, da je npr.
politika določene ustanove diskriminatorna. (cf. Horgan in Timmons 2006b:
263)
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prepričanja pa je celostna vsebina različna od jedrne vsebine. Moralne
sodbe so najstvena prepričanja (oz. vrsta najstvenih prepričanj) in torej v
svoji celostni vsebini niso opisne.31 (271) Podrobnejša utemeljitev je
sledeča:
Najstvena zavezanost ni duševno stanje, katerega celostna
vsebina bi bila opisna in bi predstavljala način, na katerega bi
svet lahko bil; torej ni stanje duševne zatrditve, da svet je tak kot
opisno predstavljen. Razumeti moralna prepričanja na ta način,
pomeni zmotno jih zamenjati z opisnimi prepričanji, tj. z
dejstvenimi zavezanostmi. Nasprotno, najstvena zavezanost je
drugačna vrsta duševne zatrditve vis-à-vis jedrne opisne vsebine.
Čeprav obstaja skušnjava, da bi najstvene zavezanosti priključili
k vrsti ne-prepričanjskih stanj, ki jih lahko jezikovno izrazimo z
nedeklarativnimi izjavami kot »To, da je Bush predsednik
ZDA, buuu!« ali »Državljani ZDA, ne izvolite Busha za
predsednika!«, se ji moramo upreti – in se ji lahko upremo, če
opustimo semantično predpostavko. Najstvena zavezanost je
sui generis vrsta duševnih stanj in hkrati tudi nezvedljiva vrsta
prepričanja. (Horgan in Timmons 2006b: 271)32
Motivacija, ki stoji v ozadju predlaganega stališča, je dvojna. Prvič, tu
so primerjalne teoretske prednosti, ki naj bi jih imel irealizem, in
drugič, predlagano stališče naj bi bilo bližje našim običajnim
prepričanjem. Toda podrobnejši pregled utemeljitve zanikanja
opisnosti moralnih sodb razkrije, da nam moralna fenomenologija ne
govori niti v prid niti proti takšni zavrnitvi. Kvalitativno-izkustveni
31

Van Roojen (2004) poda naslednjo kritiko tega stališča. kognitivistični
ekspresivizem se zdi nekonsistenten, saj naj bi moralne sodbe izražale prepričanja,
katerih vloga pa naj ne bi bila opisna, čeprav naj bi bilo po drugi strani to slednje
konstitutivno za prepričanja. Mislim, da ta očitek ne zdrži, posebej v luči tega, da
se z razlikovanjem med opisnimi in najstvenimi prepričanji Horgan in Timmons
očitku nekonsistentnosti izogneta. Seveda pa ostaja odprta razprava o tem, kako
razumeti najstvena prepričanja in zakaj jih sprejeti.
32
Idejo najstvene zavezanosti najdemo tudi pri graški šoli in posebej našemu
filozofu Francetu Vebru. Veber je kot vrsto doživljajev izpostavil stremljenja,
katerih predmet so najstva. Za Vebra so stremljenja skupaj s čustvi sicer vrsta
nagonskih doživljajev, a v povezavi z njimi govori tudi o najstvenih prepričanjih.
O tem glej Veber (1923) in Žalec (2002: 17–21).
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vidiki moralnih sodb ne podpirajo zavrnitve njihove opisnosti. Ta del
kognitivističnega ekspresivizma je torej zgolj preslikava stare in ločene
razprave med realizmom in antirealizmom. To priznavata tudi avtorja
sama. Najprej priznavata, da fenomenologija molči, kar se tiče
opisnosti moralnih sodb (274), nadalje pa tudi to, da je njun predlog
moralnih sodb kot sui generis vrste prepričanj, kjer gre za najstveno
zavezanost, združljiv z moralnim realizmom. (271, opom. 14) Torej
lahko zaključimo, da sama razprava o moralni fenomenologiji,
zagovor moralnega kognitivizma na zgoraj opisan način in predlog
razlikovanja med dvema vrstama zavezanosti ne izključujejo
moralnega realizma. Z drugimi besedami, fenomenološki argument za
kognitivizem nima neposrednih posledic za razpravo o
(ne)sprejemljivosti moralnega realizma.
Omenil sem tudi problem prilagoditve semantičnega
ovrednotenja moralnih sodb, tj. pripisa resničnosti in neresničnosti.
Če v svetu ni moralnih lastnosti in če posledično ni ustreznih
ustvarjalcev resnice za moralne sodbe, kako lahko potem
kognitivistični ekspresivizem razloži smiselnost zatrdljivosti (resnice)
moralnih sodb? Rešitev, ki jo ponudi neopisni kognitivizem, je
kontekstualistična. Strogo vzeto moralne sodbe niso niti resnične niti
neresnične (posledica moralnega irealizma), jih pa lahko semantično
ovrednotimo znotraj moralno podloženega (oz. moralno zavzetega)
konteksta – »pripisi resničnosti izjavam in sodbam z moralno vsebino so
moralno podložene semantične ocenitve, tj. ocenitve, pri katerih je
semantično ovrednotenje 'spojeno' z moralnim vrednotenjem.« (275)
Takšno rešitev podpira tudi sprejemanje pojmovanja resničnosti kot
semantične pravilnosti glede na kontekstualno spremenljive
semantične standarde. Strogi standardi narekujejo pojmovanje
resničnosti kot (neposredne) korespondence, medtem ko manj strogi
standardi dopuščajo spojitev semantičnih in normativnih ocenitev.
Tako se ohranja smiselnost govora o resničnosti in neresničnosti
moralnih sodb, ker je sam pojem resnice podvržen tem spremenljivim
semantičnim standardom. Nadaljnji problem je problem sestavljivosti
opisnih in najstvenih prepričanj ter vloge slednjih v sklepalnih
odnosih, torej Frege-Geachev problem. Horgan in Timmons na tej
točki v odgovor podpreta kognitivistični ekspresivizem s kompleksnim
predlogom formalnega semantičnega jezika za moralne sodbe, ki
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lahko znotraj sebe prilagodi zgoraj opisane vidike nove različice
ekspresivizma. (277–82)33
Kot rečeno sem stališče kognitivističnega ekspresivizma
podrobneje predstavil in obravnaval zato, ker predstavlja obliko
moralnega irealizma, ki poskuša kar najširše prilagoditi naše običajne
intuicije o naravi moralnosti in v tem oziru predstavlja pomembno
alternativo metaetiki intuicionizma. Novost zagovora tega stališča je
tudi v tem, da precejšen pomen pripisuje moralni fenomenologiji,
katere vlogo bom obravnaval v razdelku 2.5.3.

2.3. Spoznavna teorija

Metafizični in semantični vidiki metaetike so že razkrili kar nekaj
epistemoloških vprašanj in problemov. Če obstaja moralna realnost,
kakšen je naš spoznavni dostop do nje? Če so moralne lastnosti vrsta
naravnih lastnosti oz. identične z njimi, ali lahko zanje prevzamemo
običajne spoznavne modele? Če moralne sodbe opisujejo svet, na
kakšne vrste dejstev merijo in kako ta dejstva spoznavamo? Če
moralne sodbe izražajo prepričanja, kdaj so ta resnična in upravičena?
Če ne izražajo prepričanj, ali sploh lahko govorimo o moralni
vednosti? Tako pogosto že odgovori na metafizična in semantična
vprašanja v precejšnji meri izklešejo spoznavne postavke določene
moralne teorije.
Eno izmed osnovnih razlikovanj znotraj moralne
epistemologije je razlikovanje med moralnim anti-skepticizmom in
moralnim skepticizmom. Moralni anti-skepticizem trdi, da lahko
imamo moralno vednost, skepticizem temu oporeka. Glede na
tradicionalno opredelitev vednosti kot resničnega upravičenega
prepričanja, lahko moralni skepticizem izhaja iz treh različnih virov: (i)
iz moralnega antirealizma oz. nihilizma, po katerem moralna
prepričanja niso in ne morejo biti nikoli resnična; (ii) iz
nekognitivizma, po katerem moralne sodbe sploh niso prepričanja; ali
(iii) iz epistemološkega skepticizma samega zatrjenega za področje
moralnih sodb, tj. iz trditve, da nihče nikoli nima moralne vednosti ali
nikoli ni upravičeno prepričan v izbrano moralno sodbo. Ožje gledano
33

Za celosten zagovor tega stališča glej tudi Timmons (1999), za
kontekstualistično semantiko pa Horgan in Potrč (2007).
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je moralni intuicionizem spoznavno stališče vezano na naravo moralne
vednosti – vrsta fundacionalizma zavezana intuitivnemu uvidu
temeljnih moralnih resnic – torej ga razumemo kot vrsto antiskepticizma. Ker je tradicionalno zavezan moralnemu realizmu,
nenaturalizmu in kognitivizmu; torej obstoju moralnih lastnosti in
dejstev, ki niso naravne lastnosti in dejstva, ter temu, da naše moralne
sodbe izražajo prepričanja, morajo njegovi spoznavno-teoretski vidiki
pojasniti, kako (lahko) dostopamo do te moralne realnosti in kaj
upravičuje naše moralne sodbe.
Za intuicionista moralna vednost vključuje posebno vrsto
spoznave, in sicer neposredni uvid, razumevanje, dojem, moralno
(za)vest oz. moralno intuicijo. Moralna intuicija je lahko posebna vrsta
kognitivne zmožnosti, ki nam omogoča doseganje moralne vednosti
(zaznavni intuicionizem34) ali pa zgolj običajna kognitivna zmožnost
refleksije.35 Topogledno lahko govorimo o razliki med aposteriornim
oz. empirističnim in apriornim oz. racionalističnim spoznavnim
intuicionizmom. Z moralno intuicijo spoznavamo odvisnost oz. nujne
povezave med naravnimi lastnostmi dejanj (oseb, stanj stvari, ...) kot
temelji moralnih lastnosti in moralnimi lastnostmi (moralno pravilno,
moralno nepravilno, dobro, slabo). Moralni intuicionisti trdijo, da
lahko neposredno vemo (uvidimo), da so nekatere stvari dobre ali
nekatera dejanja moralno pravilna, in sicer na podlagi tega, ker so
propozicionalne vsebine teh intuitivnih sodb samorazvidne. Temeljna
moralna prepričanja in moralna načela so nam spoznavno dana
nesklepalno in jih kot vednost lahko upravičuje zgolj njihovo ustrezno
razumevanje oz. intuicija.
Takšno opredelitev oz. stališče lahko nadalje nadgradimo in
dopolnimo na različne načine glede na to, kako razumemo pojem
moralne intuicije, na katera moralna prepričanja je vezana oz. kakšen
34

Gre za t. i. »radarski pogled« na moralno intuicijo, ki je zavedel marsikaterega
kritika intuicionizma v zmotno prepričanje, da je vsako intuicionistično stališče
zavezano obstoju takšne posebne zmožnosti oz. odseka duha, ki bi bil zadolžen za
neposredno detektiranje moralne realnosti. Cf. Crisp 2002: 57–60.
35
O tem glej Audi 1996. »Če povzamem moje negativne ugotovitve o intuicijah,
potem lahko zaključim, da niso nujno nezmotljive ali neomajljivo upravičene
ugotovitve (angl. deliverances) posebne sposobnosti, ki bi bila različna od naše splošne
zmožnosti racionalnega mišljenja, ki se manifestira v dojemanju logičnih in (čistih)
matematičnih resnic in morda tudi drugih, etičnih in ne-etičnih, vrst resnic.« (Audi
1996: 109)
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je obseg samorazvidnih propozicij, ipd. Ključen je tudi odgovor na
vprašanje, kaj imajo intuicionisti v mislih, ko trdijo, da je določena
moralna propozicija samorazvidna.
Samorazvidne propozicije so tradicionalni intuicionisti
razumeli kot propozicije, ki so razvidne same po sebi in ki jih ne
moremo dokazati (ali zanje podati razlogov), razumemo pa jih lahko
tudi kot propozicije, ki so dokazila sama zase oz. jih upravičuje zgolj
njihovo temeljito razumevanje ter ne potrebujejo dokaza ali pa jih ne
moremo dokazati. Na takšno vrsto samorazvidnosti običajno vezan
zgolj del moralne vednosti. Moore tako trdi, da so na ta način
samorazvidne propozicije o neodnosni oz. intrinzični vrednosti stvari.
Ross zagovarja to tako za intuicije o intrinzični vrednosti kot tudi za
intuicije o določenih vrstah dejanj, ki so naše prima facie dolžnosti.36
Na drugi strani bi lahko rekli, da je za intuicionizem vsa moralna
vednost intuitivna vednost, v smislu da bistveno vključuje oz. se opira
na moralno intuicijo.
Naj nekoliko podrobnejše obravnavanje pojmovanja moralne
intuicije pričnem s tem, čemu intuicionizem v zvezi z njo ni zavezan.
Prvič, intuicija ni nujno nezmotljiva in ni neodporna na pomanjkljivo
upravičenje.37 Drugič, za to, da bi imeli moralno vednost utemeljeno
v moralni intuiciji, ne potrebujemo vednosti o tem njenem
spoznavnem statusu, tj. razlikovati moramo med intuitivnim dojemom
oz. vednostjo o neki moralni resnici, ki je samorazvidna in med
vednostjo o samorazvidnosti propozicionalne vsebine te intuicije.38
Tretjič, moralni uvid ni nujno takojšen in dojete moralne resnice niso
36
Tretja vrsta moralnih propozicij, ki so po Rossu na nek način samorazvidne, je
vezana na primerjavo med različnimi moralnimi dobri. Ross namreč trdi, da je
samorazvidno, da moralna vrednost vrline oz. vrlosti vedno odtehta moralno
vrednost ugodja oz. užitka. (cf. Ross 1939: 271–84)
37
Cf. Moore: »Še enkrat, upoštevajte, prosim, da s poimenovanjem takih trditev kot
'intuicije' izrekam zgolj to, da jih ni mogoče dokazati; in da torej na ta način ne
namigujem ničesar o načinu ali izvoru našega spoznanja teh resnic. Še manj pa s tem
namigujem (kot je to počela večina intuicionistov), da je katera koli trditev resnična,
zato ker jo spoznavamo na določen način ali z uporabo določene
sposobnosti/zmožnosti; prav nasprotno, menim, da je mogoče neresnično trditev
spoznati na enake načine kot resnično trditev.« (Moore 2000: 38)
38
Običajen moralni delovalec lahko tako spozna, da je določena obljuba
zavezujoča ali pa splošno resnico, da so vse obljube po svoji naravi zavezujoče, ne
da bi imel teoretsko refleksijo o samorazvidnosti ali o modalnem statusu teh
propozicij.
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nujno očitne. Nekatere moralne resnice so seveda lahko očitne, toda
intuicionisti v ničemer ne trdijo, da bi to lahko ali moralo veljati za vse
moralne resnice, ki jih spoznamo z intuicijo. Četrtič, moralni uvid ni
nujno razumljen kot neposreden v smislu, da bi z njim zadevali
neposredno na moralno realnost.39 Moralne lastnosti so lahko
spoznavno odvisne od ne-moralnih lastnosti, ki ležijo v njih temelju.
Petič, vsebina moralnih intuicij ni nujno nedokazljiva40 v smislu, da jo
lahko tudi inferenčno oz. sklepalno upravičimo oz. podpremo z
drugimi moralnimi prepričanji.41 In šestič (kot že omenjeno), ni
nujno, da moralno intuicijo razumemo kot posebne vrste sposobnost
oz. odsek duha, kot jo kot kritik intuicionizma na primer razume
Mackie, ko pravi, da gre za »neko posebno zmožnost moralne zaznave
oz. intuicije, ki je povsem različna od naših običajnih poti spoznavanja
vsega drugega.« (1977: 38) (cf. Audi 2004: pogl. 1; Sosa 1998: 260–5;
Hooker 2002: 163–5)
Moralno intuicijo sam razumem v psihološkem smislu, tj. kot
miselno zmožnost, vrsto spoznave oz. vrsto prepričanja (ali pa gradnik
prepričanja), pri čemer gre za neinferenčno, neizpeljano prepričanje
39

Izjema je tu že prej omenjeni zaznavni intuicionizem.
Čeprav je Moore zagovarjal prav to, na tej točki pa sta mu sledila tako Prichard
kot Ross. Moore pravi, da »nobena stvar ne more nadomestiti razlogov za resničnost
katere koli trditve: intuicija lahko kvečjemu priskrbi razloge za prepričanje o njeni
resničnosti: in to tudi mora storiti vselej, kadar je trditev samorazvidna, se pravi,
kadar ni razlogov, ki bi dokazovali njeno resničnost.« (Moore 2000: 215) Prichard
je to tezo o nedokazljivosti izpostavil v svojem slovitem članku »Ali moralna
filozofija temelji na zmoti?«, kjer ima s to zmoto v mislih ravno dokazljivost
temeljnih moralnih resnic, in sicer zgrešenost poskusa moralne filozofije, da bi
priskrbela splošno in teoretično utemeljitev moralnih načel: »Ta zmota je v tem,
da predpostavljamo možnost dokaza za to, kar lahko z dejanjem moralnega mišljenja
zgolj neposredno zapopademo.« (Prichard 1912/2005: 105) Za Pricharda je
spoznanje moralnih dolžnosti neizpeljano in neposredno. Tudi Ross govori o
nedokazljivosti na podoben način: »Mislim, da pozorna usmerjenost na stanja
našega duha, ko ta izraža odobravanja moralne vesti ali npr. dobrotnosti, pokaže, da
je to, kar zares mislimo o njih, da so dobra po sebi. Nihče ne more dokazati, da to tudi
so, toda ravno tako nič ne more biti dokazano brez tega, da sprejmemo resnice, ki so
dojete brez dokaza. In to, da sta moralna vest in dobrotnost dobri, dojemamo s
popolnejšo gotovostjo, neposrednostjo in samorazvidnostjo, kakor dojemamo karkoli
drugega.« (1939: 262)
41
Takšno možnost dvojnega (neinferenčnega in inferenčnega) upravičenja
moralnih sodb dopušča tudi Ross in sicer že v svojem članku o temeljih
objektivnih sodb v etiki, kjer zagovarja, da inferenčnost ne pomeni nujno
neintuitivnosti. (1927: 121).
40
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oz. neizpeljano sodbo. Preko te zmožnosti na enak način dosegamo
vednost o preprostih matematičnih in logičnih resnicah. (Audi 2004:
33)
Audi v svojem zagovoru sodobne različice intuicionizma
ločuje med štirimi glavnimi značilnostmi (moralnih) intuicij: (i)
neinferenčnost (nesklepalnost, neizpeljanost) oz. neposrednost, (ii)
trdnost, (iii) globlje razumevanje in (iv) pred-teoretičnost. Moralne
intuicije so neizpeljane in neposredne v smislu, da (v času naše
prepričanosti vanje ali njihovega sprejetja) niso sprejete kot izpeljane iz
drugih (bolj temeljnih) premis. Ta zahteva torej ni vezana na vsebino
teh intuicij in ne trdi, da ne more biti premis, ki bi podpirale in
upravičevale propozicijo, ki je predmet intuicije. Intuicije so trdne v
smislu relativno trdnih spoznav oz. trdnih prepričanj; spremlja jih
določen občutek, da je njihova vsebina resnična, to smo pripravljeni
zatrditi in zamajejo jih lahko le utemeljeni dvomi in dobra nasprotna
dokazila. Intuicije terjajo ustrezno stopnjo razumevanja njihove
vsebine, kar vpliva tudi na njihovo trdnost. Ta stopnja razumevanja
lahko variira z njihovo kompleksnostjo. Moralne intuicije so predteoretične, tj. niso dokazilno vezane na specifična teoretska izhodišča,
niti same nimajo vloge teoretskih hipotez.
Kar se tiče moralne vednosti, intuicije in samorazvidnosti
moralnih propozicij, intuicionizem v osnovi razlikuje med dvema
»ravnema« moralne vednosti.
Prva je raven temeljne moralne vednosti, tj. vednosti o
najsplošnejših moralnih načelih (Ross) oz. vednosti o intrinzični
vrednosti stanj stvari (Moore); ta je apriorna vednost o samorazvidnih
propozicijah. Moralna načela kot npr. »Povzročanje bolečine je prima
facie moralno nepravilno.«, »Držanje obljube je prima facie moralno
zavezujoče dejanje.« ali »Vsako prijetno doživetje je vsled svoje narave
kot prijetnega doživetja intrinzično dobro.« so za intuicionizem nujne
resnice zaradi ontološke odvisnosti moralnih lastnosti od naravnih
lastnosti. Ta načela so sintetična, saj njihova negacija ne vodi v
protislovje. In ta načela so apriorna, saj do vednosti o njih pridemo
preko neposrednega uvida oz. refleksije (pri Rossu gre za intuitivno
indukcijo) in so v tem smislu samorazvidna. Tako Ross pravi, da je
vsaka prima facie dolžnost »samorazvidna, kakor je samorazviden
matematični aksiom ali kakor je razvidna veljavnost pravila sklepanja«
(Ross 1930: 29), in nadalje tudi:
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Jasno moram tukaj poudariti, da predpostavljam pravilnost
nekaterih naših poglavitnih prepričanj glede prima facie
dolžnosti, ali ožje, trdim, da zanje vemo, da so resnične. Tako
se mi zdi samorazvidno, kot je le lahko, da je npr. dajanje
obljube nekaj, kar ustvari našo moralno zavezanost do drugega.
Mnogo bralcev bo mogoče odgovorilo, da ne vedo, da bi bilo
to resnično. Če je to tako, jim jaz tega zagotovo ne morem
dokazati; lahko jim samo rečem, da naj o tem razmislijo znova,
in upam, da se bodo konec koncev strinjali, da tudi oni
preprosto vedo, da so resnične. (Ross 1930: 20–1, opom. 1)
To velja le za propozicije o intrinzični vrednosti in o vrstah dejanj, ki
so naše dolžnosti. Moralne propozicije vezane na posamične primere
dejanj, situacij ali oseb niso ne nujne ne nujno samorazvidne.
Druga raven je raven »izpeljane vednosti« vezane na
posamične, konkretne moralne sodbe, kjer tradicionalni intuicionisti
govore bolj o »verjetnih mnenjih« kot pa o vednosti. Tako Ross v
kontekstu razlage moralnega nestrinjanja pravi, da je to le še en vidik
tega, da »medtem ko vemo, da so nekatere vrste dejanj prima facie
obvezne, imamo zgolj mnenja, kar se tiče stopnje njihove obvezujočnosti.«
(1939: 188) Tak »skepticizem« je presenetljiv; morda so tukaj stališča
intuicionistov kot sta Ross in Prichard preveč pesimistična. Gotovo pri
konkretnih moralnih sodbah ne gre za vednost, ki bi delila gotovost a
priori uvidov, tako da je morda izvore takšnega pesimizma iskati tu.
Pri konkretnih moralnih sodbah gre za kombinacijo apriorne in
aposteriorne vednosti.
Menim, da so ... samorazvidne propozicije vrste: »Taka-intaka vrsta namere ali želje bi bila nujno ustrezna (ali
neustrezna) glede na tako-in-tako situacijo.«. V vsakem izmed
možnih svetov bi bilo ustrezno čutiti hvaležnost nasproti
svojim dobrotnikom in neustrezno čutiti užitek ob
nezasluženem trpljenju drugega. Toda iz tega ne sledi, da bi
bile samorazvidne tudi propozicije o celostni moralni
pravilnosti. (Broad 1930: 282)
Glede na doslej rečeno se takoj postavi vprašanje, ali lahko o
enaki strukturi govorimo tudi pri partikularistični različici
intuicionizma? Če ni moralnih načel, kako je z apriorno moralno

48

vednostjo? Tudi partikularist ohranja apriorno vednost, vendar ta ni
vezana na načela, temveč na temeljna moralna dejstva druge vrste, tj
na dejstva o tem, kaj je (moralni) razlog za kaj, in to kljub temu, da so
ta dejstva prepoznavno naključna. (cf. Dancy 2008)

2.4. Moralna psihologija

Pri metaetičnih vprašanjih, ki so vezana na moralno psihologijo,
predvsem na vprašanje moralne motivacije, lahko pričnemo z
razmisleki, ki jih podpira moralna fenomenologija oz. fenomenologija
moralnega delovanja. Izhajamo lahko iz tega, da nas naše moralne
sodbe vedno ali pa vsaj pogosto motivirajo, da ravnamo v skladu z
njimi ali pa (v primeru konflikta motivacij) vsaj, da bi jim sledili ob
odsotnosti drugih premislekov; da nad nami izkazujejo nekakšno
racionalno avtoriteto v smislu, da nam dajejo dobre razloge, da z svojim
delovanjem tem sodbam pogosto sledimo, tudi če to delovanje ni v
našem interesu oz. tudi če pred tem v sebi ne prepoznamo neke
določene želje, da bi tako ravnali.
Moorov argument odprtega vprašanja je po eni izmed
interpretacij opozoril na nekaj pomembnega; razkril je, da so moralne
sodbe povezane z motivacijo na način, na katerega običajne ne-moralne
sodbe niso.42 Gotovo bi vsaj podvomili v iskrenost nekoga, ki bi s
svojimi moralnimi izjavami na primer zatrjeval, da je določena vrsta
dejanja moralna nepravilna, hkrati pa dosledno ravnal nasprotno
temu.
Stališče, ki zagovarja tesno povezanost moralnosti oz.
moralnih sodb in motivacije za delovanje, kot je ta opisana v zgornjem
odstavku, je internalizem. Brink poda naslednjo sistematično
opredelitev internalizma:
42

Frank Jackson v tem oziru govori o razliki med moorovskim branjem in
humovskim branjem argumenta odprtega vprašanja. Moorovsko branje je vezano
na paradoks analize; ne glede na to, koliko povsem opisnih informacij imam o
predmetu sodbe A, bo vprašanje o tem, ali je A dober, ali je A moralno pravilno
dejanje oz. ali moram storiti A, še vedno oprto. Humovsko branje argumenta
odprtega vprašanja trdi, da pravo vprašanje sploh ni to, da se je vedno smiselno
vprašati o tem, kaj moram storiti ali kaj je dobro, ampak zakaj se je to vedno
smiselno vprašati; torej, zakaj so zgolj opisne sodbe motivacijsko prazne, moralne
pa motivacijsko podložene. O tem glej Jackson 2000: 150–3.
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(A) moralni premisleki (sodbe, izjave, ...) nujno motivirajo oz.
priskrbijo razloge za dejanje;
(B) ker zgornja povezava izhaja iz samega pojma morale, je teza
o motivacijski moči ali racionalni avtoriteti moralnih
premislekov apriorna;
(C) ker zgornja povezava izhaja iz samega pojma morale,
racionalna avtoriteta in motivacijska moč moralnih
premislekov nista odvisni od vsebine morale, dejstev o
delovalcu (želja, interesov, ...) ali vsebine teorije
racionalnosti. (Brink 1989: 42)
Internalizmu nasprotno stališče je eksternalizem (glede moralne
motivacije in razlogov za delovanje), ki zanika vse ali pa vsaj eno izmed
zgornjih postavk. Eksternalizem trdi, da sta motivacijska moč in
racionalnost moralnosti odvisni od dejavnikov, ki so tej moralnosti oz.
moralnim sodbam zunanji. Povezava med sodbami in motivacijo je
zgolj naključna, spoznavna a posteriori in je nadalje lahko odvisna od
same vsebine moralnih sodb ali dejstev o delovalcu (njegovih želja,
interesov, ...).
Če vzamemo vprašanje »Čemu biti moralen?« in ga na primer
razumemo kot to, ki vprašuje »Čemu naj bi storil to, za kar sodim, da je
moralno pravilno ali dobro?«, potem je za motivacijskega internalista to
vprašanje absurdno, nesmiselno, ali pa (za internalista, ki je
kognitivist, na primer Kant) vsaj neracionalno. Kdor ga bi zastavil,
očitno ne bi poznal uporabljenih pojmov oz. ne bi vedel, o čem
govori. Za motivacijskega eksternalista pa to vprašanje ni nesmiselno,
temveč kvečjemu nemoralno; kdor ga zastavlja je moralno nezrel,
nerazvit, neobčutljiv ali sprijen.
Internalizem in eksternalizem sta tako stališči o razmerju med
moralnostjo in motivacijo. Njune različice lahko posledično
razlikujemo glede na to:
(i) kaj imamo v mislih z moralnostjo;
(ii) kaj imamo v mislih z motivacijo;
(iii) in glede na naravo tega razmerja samega.
Glede prve točke lahko razlikujemo med sodbenim internalizmom
(prepričanjski internalizem) in med internalizmom obstoja
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(motivacijski internalizem v ožjem smislu ali moralni internalizem).
(Shafer-Landau 2005: 142–3) Glede na omenjeno razmerje prvi na
stran moralnosti, postavlja moralne sodbe oz. moralna prepričanja,
drugi pa moralne obveze oz. dolžnosti same. Eno je, če trdimo, da je
delovalec, ki sodi ali je prepričan, da je neko dejanje moralno pravilno,
vsled tega tudi motiviran oz. ima razlog, da ravna v skladu z njo;
drugo pa, da če ima delovalec moralno obvezo ali dolžnost storiti neko
dejanje, potem je nujno, da ima tudi motivacijo oz. razlog, da v skladu
z njo ravna (in to neodvisno od tega, ali ima o tej moralni obvezi neko
prepričanje; od tod tudi poimenovanje internalizem obstoja, ker sam
obstoj moralne obveze nudi razlog za dejanje).
Glede druge točke lahko govorimo po eni strani o motivaciji
za delovanje in po drugi o razlogih za dejanje. Internalizem glede
motivacije je stališče, da je nujno, če neka oseba iskreno sodi, da je
dejanje moralno pravilno, potem bo tudi motivirana, da ravna v
skladu s to sodbo. (Podobno tudi za internalizem obstoja: če ima neka
oseba moralno obvezo, potem bo tudi motivirana, da jo izpolni.)
Internalizem glede razlogov pa trdi, da je nujno, če neka oseba iskreno
sodi, da je dejanje moralno pravilno, potem ima tudi razlog, da ravna
v skladu s to sodbo.43
Glede tretje točke lahko govorimo o moči relacije med
moralnostjo in motivacijo. Tako na primer šibkejša različica
internalizma razlogov trdi, da ima delovalec razlog, da ravna v skladu s
svojo moralno sodbo, vendar ni nujno, da ta razlog ne more biti
poražen s strani drugih, nasprotujočih razlogov oz. ni nujno, da bo
vedno prevladujoči razlog. Podobno šibki internalizem glede
motivacije trdi, da je le-ta lahko povožena. Močnejši različici teh stališč
pa nasprotno trdita, da razlogi izhajajoči iz sprejemanja moralne sodbe
ne morejo biti poraženi in enako glede motivacije – ta je vedno
zadostna (akrazija ni mogoča).
Naj razpravo o razmerju med intuicionizmom in vprašanjem
moralne motivacije začnem z dilemo, pred katero je postavljen
zagovornik intuicionizma. Če le-ta zagovarja (i) moralni internalizem,
potem zaradi zavezanosti moralnemu realizmu in kognitivizmu naleti
43

Poleg internalizma razlogov in internalizma motivacije lahko razločujemo še
tretje, hibridno stališče, po katerem ima delovalec, ki iskreno sodi, da je dejanje
moralno pravilno, razlog, da je motiviran v skladu s to sodbo. Cf. Shafer-Landau
2005: 144.
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na dve pomembni težavi. Prvič, pojasniti mora, kako pristati na obstoj
moralnih lastnosti in moralnih dejstev, ki bi imela notranje vgrajeno
motivacijsko komponento. Drugič, če so naše moralne sodbe
prepričanja, kako nas lahko ta motivirajo. Če pa intuicionist zagovarja
(ii) eksternalizem, se zdi, da se s tem odpove zdravo-razumski
privlačnosti internalizma (tj. nastopi proti običajnim prepričanjem in
puhlicam (angl. platitudes) glede razmerja med moralnostjo in
motivacijo) in zapade ugovoru, da moč moralnih sodb preohlapno
naveže na naključno skrb oz. naključen interes za moralno delovanje
ter ne zmore ponuditi prepričljivega odgovora na vprašanja o tem,
zakaj bi si morali prizadevati delovati moralno.
Najprej bomo predstavili obrise obeh stališč –
eksternalističnega intuicionizma in internalističnega intuicionizma –,
kakor ju zastopata Ross in Prichard.
Za intuicionista so moralne lastnosti objektive in moralna
dejstva neodvisna od delovalca oz. presojevalca ter njegove psihologije;
njegovih morebitnih prepričanj o teh dejstvih ali naravnanosti do njih.
Za Moora je tako intrinzična vrednost stvari odvisna le od notranje
narave le-te, ne pa od relacij do drugih stvari, vključno z mnenji,
čustvi, željami ali interesi posameznika do te stvari. Enako je za Rossa
prima facie dolžnost utemeljena v naravi dejanja kot vrste zavezujočega
dejanja. Tako se zdi, da bi moralo biti privzeto stališče intuicionizma
eksternalizem glede moralne motivacije (in sicer tako glede sodbene
različice kot tudi glede moralnega eksternalizma). Takšna so tudi
Rossova stališča v knjigi The Right and the Good. Želja po
izpolnjevanju dolžnosti je zanj »naravna« želja ali težnja (kot sta na
primer naravni želji po hrani ali varnosti), kar pa seveda ne pomeni, da
gre za željo, ki jo vsaka odrasla oseba in v vsaki moralni situaciji tudi
ima. Možno si je zamisliti osebo, ki te želje nima (amoralist) ali pa celo
osebo, ki ima nasprotno željo, tj. željo pa slabem in moralno
nepravilnem (imoralist).
Zdi se, da so načeloma možne tri vrste nevrlih, zlih dejanj: (1)
želja po moralno nepravilnem, (2) želja po udejanjenju nekega
določenega zla in (3) želja po povzročanju bolečine drugemu. ...
Toda ni povsem očitno, da do vseh teh tudi dejansko kdaj
prihaja. Zdi se, da ljudje težijo k izvrševanju nepravilnih dejanj
zaradi misli o prijetnosti teh dejanj ali njihovih posledic, ali pa
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zaradi užitka v tem, da se zoperstavijo avtoriteti in sprejetim
dogovorom; zdi pa se dvomljivo, da bi jih privlačila sama misel
na dejanje kot moralno napačno. Vodilo »Zlo, bodi moje
dobro.«, ki mislim, da izraža takšno naravnanost, ni vodilo
človeka, temveč hudiča ... Še enkrat, ko se nekdo nameni
izvršiti neko zlo, ... se zdi dvomljivo, da je zlo samo tisto, ki ga
privlači ... (Ross 1930: 163)
Ross je zavezan humeovskemu modelu motivacije, po katerem sta za
delovanje bistvena dva različna duševna gradnika: prepričanje in želja.
(cf. Ross 1939: 226–8) Za določeno moralno dejanje α morata tako
»sodelovati« (a) prepričanje, da je α moja dolžnost in (b) želja delovati
moralno oz. izpolniti to dolžnost. Za eksternalista je ključen problem
v tem, da lahko med obojim nastopi vrzel.44
Za razliko od Rossa je Prichard (sicer moralni eksternalist)
sodbeni internalist.45 Zanj je občutek dolžnosti oz. spoznanje
dolžnosti tako sodba kot tudi stanje motiviranosti oz. motivacije.
Torej Prichard po eni strani ne »vgradi« motivacije v moralne
dolžnosti same, jo pa vgradi v občutek, prepoznavo, spoznanje, dojem
oz. v uvid dolžnosti: »Občutiti dolžnost, da moramo poravnati svoje
dolgove, pomeni stremeti k (be moved towards) njihovi poravnavi.«46

44

Zdi se, da je Ross kasneje omilil svoj ekstrenalizem, saj npr. v Foundations of
Ethics pravi, da: »misel o moralno pravilnem dejanju in čustvo odobravanja vedno
nastopata skupaj. Nikoli ne sodimo, da je dejanje moralno pravilno, ne da bi izkusili
čustva odobravanja, niti obratno.« (1939: 22–3)
45
Podobno tudi Broad: »Ko se zazrem vase in ko karseda natančno analiziram svoje
izkustvo, se mi zdi, da lahko med preostalimi mojimi konativnimi težnjami najdem
tudi vedno prisotno željo, da storim to, za kar sem prepričan, da je moralno pravilno
in da se izogibam temu, za kar menim, da je moralno nepravilno. Včasih ta želja
prevlada nad drugimi željami in včasih njo premagajo druge želje. Toda tudi če bi jo
vedno premagale druge želje, bi moral še vedno priznavati njeno prisotnost ...« (Broad
1930: 282–3)
46
Motiv je tisti, ki priskrbi motivacijo za delovanje in Prichard pripoznava tako
željo po doseganju smotra kot željo po moralno pravilnem dejanju (tj. občutek
dolžnosti) kot enakovredni obliki motiva. Razlikuje tudi med moralnim
delovanjem in vrlim delovanjem. Prvo predstavljajo dejanja, ki so storjena iz želje
izvršiti našo dolžnost in prepričanja, da je določeno dejanje naša dolžnost. Slednje
predstavljajo dejanja, ki so storjena iz nekega intrinzično dobrega motiva, ki izhaja
iz intrinzično dobrih čustvenih dispozicij (hvaležnost, skrb, zvestoba,
dobrodelnost ipd.). Dejanje lahko črpa svojo vrednost iz obeh motivov, v
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(Prichard 1912/2005: 98) Videti nekaj kot moralno napačno, je za
Pricharda biti gnan stran od tega.
Kot rečeno je intuicionist postavljen pred težavno izbiro oz.
dilemo – izbrati (A) internalizem ali (B) eksternalizem –, pri obeh
izbirah pa se zdi, da ga čakajo težavni izzivi.47
(A) Če intuicionist izbere zagovor motivacijskega internalizma,
potem se zdi ta izbira v napetosti z njegovo zavezanostjo moralnemu
realizmu in kognitivizmu. Klasični ugovor kombinaciji realizma in
internalizma poda Mackie kot eno izmed različic t. i. ugovora
čudnosti (angl. queerness argument):
Platonove ideje ponujajo živo in pomenljivo sliko tega, kakšne
bi morale biti objektivne vrednote. Ideja Dobrega je namreč
takšna, da vednost o njej priskrbi spoznavajočemu tako
usmeritev kot tudi neporazljivo motivacijo; da je nekaj dobro,
pove osebi, ki vednost o tem ima, da mora to dobro zasledovati
in jo prisili, da ga zasleduje. Objektivno dobro bi bilo
zasledovano od vsakogar, ki bi bil seznanjen z njim, ne zaradi
nekega naključnega dejstva o tej osebi (ali o kateri koli osebi),
da je tako zgrajena (angl. constituted), da si želi ta cilj, ampak
zgolj zaradi tega, ker ima ta cilj sam vase vgrajeno
»motivacijskost« (angl. to-be-pursuedness). (Mackie 1977: 40)
Mackie torej moralnemu realistu-internalistu očita, da mora pristati na
lastnosti in dejstva, ki bi bila notranje oz. intrinzično preskriptivna in
motivacijska. Obstoj takšnih dejstev in lastnosti pa se ne ujema z
naturalističnimi težnjami oz. izhodišči ter so torej metafizično čudna.
Drugačen izziv predstavlja argument nekognitivistov.
(1) Nujno je, da če nekdo iskreno sodi, da je dejanje moralno
pravilno, potem bo tudi (do določene mere) motiviran, da
ravna v skladu s to sodbo. (motivacijski sodbeni internalizem)
najboljšem primeru sta oba tudi ustrezno združena. (cf. Prichard 1912/2005:
101–2)
47
Dancy (1993b: 415) trdi, da je zatonu intuicionizma (Rossove različice) v
največji meri botrovala prav nesprejemljivost njegovega eksternalizma, ne pa
njegova zavezanost moralnemu realizmu.

54

(2) Prepričanja sama kot taka niti ne motivirajo niti ne
ustvarjajo motivacijskih stanj. (humeovstvo glede motivacije)
∴(3) Torej moralne sodbe niso (oz. ne morejo biti)
prepričanja. (moralni nekognitivizem) (cf. McNaughton 1988:
46; Shafer-Landau 2005: 121)
Pri tem argumentu ni težava v nenaturalizmu ali realizmu, pač pa v
tem, da mora realist-internalist zavrniti humeovski model moralne
motivacije, če želi ohraniti svoja izhodiščna stališča. Preostala
alternativa je zgolje še sprejetje nekognitivizma.
(B) Če intuicionist izbere zagovor motivacijskega eksternalizma,
potem se zdi ta izbira globoko v neskladju z našimi običajnimi
prepričanji o naravi moralnosti. Eksternalizem odpira preveliko vrzel
med moralnostjo oz. moralnimi sodbami in motivacijo v smislu, da
avtoriteto ali moč moralnih zahtev naveže na naključno skrb, željo ali
interes za moralni status naših dejanj. Ugovore in pomisleke bi lahko
na hitro strnili takole:
Spoznavanje moralne realnosti (tam zunaj nas) je lahko
zanimivo; vednost glede dejstev o vrednotah in najstvih lahko
poteši našo radovednost, toda zakaj bi se tudi zanimali za to;
zakaj bi delovali moralno? Zakaj bi skrbel glede dejstva, da je
neko dejanje moja dolžnost? Zakaj bi storil to, o čemer sem
prepričan, da je moja dolžnost, in ne raje kaj drugega? Zakaj je
dejstvo, da moram storiti Φ, razlog za to, da Φ? Če me
prepričanje, da moram storiti Φ lahko »pusti hladnega«, kot to
trdi eksternalizem, ali potem moralnost nad mano sploh ima
ustrezno avtoriteto in kako lahko potem vodi moje ravnanje?
Če iz »'naj' sledi 'lahko'« in če eksternalizem ne zagotavlja, da bi
bil vsakdo motiviran s strani moralne sodbe, ali so potem takšni
posamezniki odvezani od moralnega delovanja? Kako lahko
eksternalizem prilagodi ustrezne puhlice, ki obvladujejo pojem
morale in še posebej razmerje med njo in motivacijo? (cf.
Stratton-Lake 1999)
Noben krak dileme ne predstavlja lahke poti. Glede na glavna dva
argumenta mora intuicionist, ki zagovarja internalizem, (i) sprejeti
nenaturalizem, da lahko ohrani realizem in (ii) zavrniti humeovski
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model motivacije, da lahko ohrani kognitivizem. Primer takšnega
zagovora ponudi Dancy v okviru svojega zagovora moralnega
partikularizma. Dancy je namreč oster kritik humeovskega modela
motivacije. Kdor želi zagovarjati internalizem in kognitivizem mora
trditi, da lahko motivacijo oz. razloge za delovanje priskrbi že moralna
sodba sama skupaj s preostalimi relevantnimi prepričanji o svetu.

Dancy se vpraša, kaj je potrebno, da pride do namernega dejanja, in
njegov odgovor je ta, da sta potrebni zgolj dve različni predstavi o
svetu. Prva je predstava o tem, kako s svetom v tem trenutku je, druga
pa predstava o tem, kako s svetom bo po izvršitvi dejanja. Pri obeh
predstavah gre za kognitivni stanji, prepričanji in ti sta dovolj za
motivacijo. Želja ni povsem izključena iz te slike, saj Dancy željo
razume kot stanje »biti motiviran«. Kar nam nudi razlog za dejanje, je
svet sam oz. dejstva o tem svetu in prepoznava teh razlogov je sama
intrinzično motivacijsko stanje. (Dancy 1993a: pogl. 1. in 2.; 2000a;
2004: 144–5)
Intuicionist, ki zagovarja eksternalizem, pa mora zadovoljivo
odgovoriti na zgoraj predstavljeni sklop vprašanj in problemov. Primer
te vrste zagovora je Rossova moralna teorija. Po eni strani stojita na
strani eksternalizma figuri amoralista in imoralista. Ni si težko
zamisliti osebe, pri kateri bi vrzel med moralnimi sodbami in
motivacijo nastala zaradi hude depresije ali podobnega duševnega
stanja; osebe, ki bi ohranjala svoja moralna prepričanja, a se navkljub
temu ne bi mogla premakniti v stanje, da bi jo ta prepričanja tudi
resnično motivacijsko zadevala. Ti premisleki pa le predhodno branijo
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eksternalizem in še vedno mora eksternalist ponuditi prepričljive
odgovore na zgoraj podana vprašanja.
Zakaj bi moral skrbeti glede dejstva, da moram storiti α? Če
pozorno pretehtamo vprašanje, se razkrije, da je to, zakaj bi moral
skrbeti o nečem, neodvisno od tega, ali nas moralna prepričanja
motivirajo; kajti tudi, če bi veljal internalizem in bi nas moralna
prepričanja nujno motivirala, to ne bi odgovarjalo na vprašanj, zakaj
bi morali o nečem skrbeti. Zakaj bi storil to, za kar sem prepričan, da
moram storiti, in ne raje kaj drugega? To vprašanje nas vprašuje po
normativnih razlogih in razlog, zakaj naj bi α, ne more biti »ker moraš
α«, ampak so to tisti razlogi, ki vzpostavijo to obvezo samo, npr. »ker
sem to obljubil«. In tak odgovor na postavljeno vprašanje ostaja enak
tudi v primeru, da me prepričanje o moji obljubi ne motivira. Pri
vprašanju »Zakaj je dejstvo, da moram storiti α, razlog za to, da α?« je
odgovor podoben. Dejstvo, da moram α, sploh ne more biti razlog za
to, da α. Kaj odgovoriti glede skrbi, da če me moralne sodbe »pustijo
hladnega«, potem nad mano moralnost nima ustrezne avtoritete.
Za ta problem se zdi, da zamenjuje oz. izenačuje motivacijski
prijem in normativno avtoriteto, kajti zakaj bi to, da me prepričanje o
α kot moji obvezi ne motivira, pomenilo tudi, da α nima normativne
avtoritete? Zdi se, da prvotno razumevanje tega problema že
predpostavlja internalizem. Če moralne sodbe niso nujno povezane z
motivacijo, kako lahko potem vodijo moje ravnanje? Odgovor je spet
odvisen od tega, ali razumemo »vodenje ravnanja« psihološko ali
normativno. Če merimo na prvo, potem je gotovo res, da nas
prepričanja ne morejo voditi, če nas ne motivirajo. Toda če vprašanje
razumemo normativno, potem je lahko res, da bi nas naša moralna
prepričanja morala voditi, tudi če nas kdaj ne motivirajo. Preostane še
odziv na to, kako lahko eksternalizem prilagodi ustrezne puhlice, ki
obvladujejo pojem morale, in še posebej razmerje med njo in
motivacijo. Tukaj se lahko vrnemo k omenjenim figuram amoralista
in osebe trpeče za hudo depresijo; zdi se namreč, da nam v luči
možnosti obstoja takšnih oseb, puhlice o povezanosti med
moralnostjo in motivacijo govorijo le o prevladujoči povezanosti, tj.,
da smo tipično oz. pogosto motivirani s strani naših moralnih
prepričanj, ne pa da je ta povezava nujna. (cf. Stratton-Lake 1999)
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2.5. Filozofija,
Filozofija, intuicije, moralna fenomenologija

Nekaj vidikov razprave razprav znotraj metaetike je specifično
pomembnih in zanimivih za moralni intuicionizem. Kako natančneje
razumeti in opredeliti pojem intuicije? Kakšna je njena spoznavna
vloga oz. vrednost? Kaj je specifično značilno za moralno intuicijo? Kaj
je moralna fenomenologija in kakšno vlogo ima pri obrambi ali
zagovoru določene moralne teorije?
Vsak zagovor moralnega intuicionizma mora podati tudi neki
splošnejši okvir samega razmerja med filozofijo in intuicijo nasploh. Z
vprašanje vloge intuicij v filozofiji se vračamo nazaj k razpravi med
naturalizmom in nenaturalizmom (cf. DePaul in Ramsey 1998); prav
tako razprava o moralni intuiciji nima samo spoznavnih razsežnosti,
temveč poseže tudi k vprašanjem normativne strukture moralnih
teorij (cf. Hooker 2002). Sistematično ukvarjanje z moralno
fenomenologijo je na drugi strani pomembno, ker se ta pojavlja kot
eden izmed vidikov sprejemljivosti oz. nesprejemljivosti posameznih
moralnih teorij. Večkrat namreč zasledimo sklicevanje na kvalitativna
izkustva in stanja, ki spremljajo moralno izkušnjo, kot na podporo
tako posameznih metaetičnih vidikov moralnih teorij, kot tudi bolj
specifičnih normativnih vprašanj npr. vprašanja dopustitve pristnih
moralnih dilem ali vprašanje strukture moralnega konflikta. (cf.
Strahovnik 2005; 2007)

2.5.1. Filozofija in intuicije
Filozofiji so že od njenih začetkov (od platonske nóesis do kartezijanske
jasne in razločne spoznave) notranji poskusi utemeljiti temeljne
filozofske resnice glede na neke vrste intuitivni vpogled; glede na
intuitivne sodbe, ki upravičujejo same sebe. Znanstvena revolucija je z
začetki sodobne znanosti zamajala intuicije o naravi zunanjega sveta,
ki so temeljile na vpogledu v bistva stvari. Kasnejši razvoj filozofije pa
je šel nadalje še v smeri dvoma v intuicije o naravi preostalih vidikov
sveta, izkustva in jezika, ki se jih sprva sodobna znanost ni lotevala
(glede introspekcije, pojmovnih shem, ipd.). Pozitivisti so zavrnili
intuicije kot posebno vrsto intelektualne spoznave in so sprejemali le
analitične pojmovne resnice in danosti čutnega izkustva. Kritika
analitičnosti in »mita o danem« pa je na površje zopet vzdignila
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razpravo o intuiciji oz. intuicijah, a tokrat (ne nujno) kot o
samorazvidnih nujnih resnicah, temveč kot o najbolj temeljnih
prepričanjih, ki prestavljajo osnovo oz. izhodišče za iskanje odgovorov
na filozofska vprašanja (metoda pretehtanega ravnotežja oz.
reflektivnega ekvilibriuma). (cf. Gutting 1998: 6–7)
Vprašanje statusa filozofskih intuicij je tako na nek način
postalo vprašanje obstoja filozofije kot avtonomne discipline. (cf.
DePaul in Ramsey 1998). Ne eni strani naturalisti zagovarjajo stališče,
da filozofske intuicije ne predstavljajo posebnega dostopa do vednosti
oz. do filozofskih resnic. Pogosto je ta kritika utemeljena na
psiholoških raziskavah intuicij.48 Filozofija in njene metode tvorijo
kontinuum z metodami sodobne znanosti in ni področja oz. teme, ki
je ne bi mogli plodno raziskati z empirično znanostjo. Posledično to
pomeni, da ni področja oz. teme, ki bi bila zgolj domena filozofije.
Filozof je ta, ki se ukvarja z najsplošnejšim v znanosti. Na drugi strani
nenaturalisti oz. antinaturalisti zagovarjajo stališče, da filozofske
intuicije podpirajo bistveno neempirično področje vednosti. Težava je
deloma tudi v tem, kako natančneje razumeti intuicijo in njen
spoznavni status.
Na kaj sploh merimo, ko govorimo o intuiciji? Predhodno
sem izpostavil razliko med intuicijo v propozicionalnem smislu in
intuicijo v naravnanostnem, psihološkem smislu. Pri prvem
pojmovanju govorimo o intuicijah kot propozicijah, ki jih intuitivno
dojemamo, pri slednjem pa gre za intuicijo kot vrsto (ali gradnik)
spoznave oz. prepričanja. Pri psihološkem pojmovanju je največkrat
govora o propozicionalni naravnanosti, spontani sodbi ali
neizpeljanem (neinferenčnem) prepričanju. Sam pojem intuicija
razumem in uporabljam v tem slednjem, psihološkem smislu. Toda
tudi če se omejimo na intuicijo v psihološkem smislu, bi semkaj lahko
uvrstili zelo raznorodne spoznave – vse od določenih instinktivnih
vzgibov in občutij, intuicij hazarderja, intuicij raznih strokovnjakov
glede domen njihove izvedenosti, intuicij o preprostih logičnih in
matematičnih resnicah do filozofske intuicije (npr. ob razmisleku o
48

Za predstavitev takšnih kritik moralnih teorij in (delno) obrambo pomena
intuicije pred njimi glej Singer (2005).
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paradoksih kot sta sorites ali skeptični paradoks). Vsaj nekatere od teh
intuicij predstavljajo vednost, saj bi verjetno le malokdo zanikal, da
vemo, da je 2 + 2 = 4, ali da nič okroglega ne more biti kvadratno ali
pa, da sam obstaja. (cf. Sosa 1998: 258)
Ernest Sosa (1998; 2006) začrta sprejemljivo pojmovanje
intuicije in poda njen zagovor. To pojmovanje je dober temelj za
razumevanje intuicije tudi v primeru, če se nazadnje izkaže, da mora
moralni intuicionizem seči onkraj njegovega minimalnega pojmovanja
in zagovarjati »močnejše« pojmovanje intuicije. Sosa pričenja s
predteoretskim razumevanjem intuicije kot spoznave oz. dojema
(angl. apprehension), do katerega pride brez razmišljanja oz. sklepanja
(angl. reasoning), pri čemer so izključeni tako zaznava kot introspekcija
in spomin. Nadalje gre pri filozofskih intuicijah za teoretične oz.
abstraktne intuicije, kjer je odmišljena vsakršna posamičnost. Na tej
podlagi poda Sosa naslednjo opredelitev intuicije:
(I1): Ob času t S intuitivno dojema p, čče (a) je S ob t
prepričan, da p, ne da bi (ob tem) izpeljal p kot sklep, niti
zaznaval, da p, niti imel introspekcije, da p (niti se zgolj
spominjal, da p); in (b) propozicija p je abstraktna propozicija.
(Sosa 1998: 258)
Na ta način smo prišli do opredelitve intuitivnega prepričanja (oz.
prepričanja, ki smo ga sprejeli na podlagi intuicije), ki ga lahko
razumemo kot analogon zaznavnega prepričanja. Vendar je težava
takšne opredelitve (poleg tega, da je negativna) v tem, da ne zajame
povsem značilnosti intuicije, ki jo lahko vidimo bolj podobno neki
vrsti dozdevne zaznave. Na primer, palico na pol potopljeno v vodi
dozdevno zaznavam kot prelomljeno, čeprav sem prepričan, da to ni.
Enako je v primeru paradoksa, na primer pri soritesu, kjer verjamem
oz. sem gotov v to, da (A) če odvzamem kupu peska na travniku eno
zrnce, ta še ne bo prenehal biti kup, in (B) če povsem izpraznim
travnik, da tam ne bo več kupa. (A) in (B) se zdita primerna predmeta
racionalne intuicije – gre za abstraktni propoziciji, v kateri nismo
prepričani niti vsled zaznave nit vsled introspekcije ali sklepanja – in
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tudi če nas reductio ad absurdum nazadnje prisili v to, da moramo vsaj
eno opustiti, bosta (A) in (B) še vedno obdržali miselni videz
intuitivne pravilnosti.
Tak miselni videz je torej analogen zaznavnemu videzu
prelomljenosti palice opisanemu zgoraj – gre za neke vrste nagnjenje k
verjetju oz. prepričanosti, ki temelji na neposrednem izkustvu
(zaznava) ali razumevanju (intuicija) ne glede na spremljajoče
razmisleke ali sklepanja. Tako je oblikovana druga opredelitev
intuicije:
(I2): Ob času t je intuitivno za S, da p, čče (a) če bi ob t S samo
ustrezno razumel (oz. razumel v dovoljšni meri) propozicijo p
(ob odsotnosti zaznave, introspekcije in spomina), potem bi S
verjel, da p; (b) ob t S ustrezno razume p; in (c) propozicija p je
abstraktna propozicija. (Sosa 1998: 259)
S takšnim pojmovanjem intuicije se ne zavežemo: (a) objektivnosti
nujnosti (celo sploh ni potrebno pripoznati nujnih resnic); (b)
platonizmu, kajti rabo »propozicija, da ...« lahko razumemo
pleonastično; in (c) nobenemu nezvedljivemu intencionalnemu
»dojemu« ali neposredni ontološki seznanjenosti.
Sosa pri obrambi spoznavnega statusa intuicij te vzporeja z
zaznavo in introspekcijo. Niti introspekcija niti zaznava nista
samodejno vir upravičenosti, enako velja za intuicijo. Vse tri poti do
spoznanja so zmotljive in tako kot naj bi psihološke raziskave
spodkopavale spoznavno vrednost intuicije, je enako na primer z
zaznavo; tudi ta je zmotljiva, v nekaterih okoliščinah celo sistematično
zmotljiva, pa vendar je ne opustimo povsem, temveč jo lahko vednost
o sistematični zmotljivosti nadalje utrdi, s tem ko postavi meje
zanesljivi zaznavi.
Nadaljnja obramba intuicije, ki jo poda Sosa, se vključuje v
njegovo širšo sliko reliabilistične vrlinske epistemologije; zanesljivo
intuicijo pojmuje kot spoznavno vrlino, kot zanesljivo zmožnost za
doseganje vednosti.
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Nedavno (2006) je Sosa svoja stališča o intuiciji nekoliko
spremenil in dopolnil, čeprav jedro predloga ostaja enako. Intuicije ne
razume več kot neke vrste miselnega dozdevka (glede na analogijo z
zaznavo in zaznavnim prepričanjem), saj to razumevanje na nek način
ni skladno s fenomenologijo. Kajti med mojim prepričanjem, da je 2
+ 2 = 4 in dejstvom, da je 2 + 2 = 4, ni nobenega dozdevka kot
zaznavnega ali zaznavi podobnega izkustva (kot je to (tj. moje
zaznavno izkustvo) prisotno v primeru med tem, da stojim z odprtimi
očmi in ob dobri svetlobi pred modrimi vrati in mojim prepričanjem,
da so pred mano modra vrata).49 Sosa sedaj opredeljuje intuicijo kot
miselno »privlačnost«, ki ne izvira iz zaznave, introspekcije, pričevanja,
spomina, inkulturacije ali sklepanja (induktivnega ali deduktivnega). S
to opredelitvijo zajame različne vrste intuicij, ki lahko variirajo glede
na »privlačno silo«, ki naj bi bila odvisna od zanesljivosti resničnosti
izvira te privlačnosti.
Sosina obramba intuicije je v osnovi antinaturalistična (glede na
zgoraj predstavljeno razpravo). Eden izmed načinov, kako razumeti
(filozofsko) intuicijo v okviru nekega širšega naturalističnega projekta,
je sprejemanje metode pretehtanega ravnotežja, pri kateri intuicije
razumemo kot »vhodne podatke«, in sicer kot neodvisno oz. začetno
sprejemljiva prepričanja.
Enega izmed bolj zanimivih modelov takšne filozofske metode
sta podala Graham in Horgan v članku »Južni fundamentalizem in
konec filozofije« (1994/1998). V filozofiji gre za »ideologijo« oz.
ideološko raziskovanje, tj. za raziskovanje narave in delovanja idej ter
pojmov, kot so na primer svoboda, vednost, prepričanje. Ideologija je
srce filozofije, vendar je ne gre več razumeti v okvirih tradicionalne,
aprioristične analitične metode, ampak je v postanalitični dobi
potrebno ideologijo razumeti na bolj aposterioren, empiričen in
interdisciplinaren način. Filozof k ideologiji prispeva intuitivne sodbe
o obravnavanih pojmih, ki so dosegljive »iz naslanjača« in so posledica
pojmovne zmožnosti. Te so razumljene kot empirični podatki
49

Podobno v primeru zaznavne iluzije, npr. Müller–Lyerjeve iluzije, kjer
zaznavam vodoravni črti kot različno dolgi, kljub temu, da nimam (na podlagi
ozadne vednosti in merjenja) prepričanja, da sta črti tudi dejansko različno dolgi.
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(miselni poskusi so torej poskusi v pravem pomenu besede), ki so sicer
ovrgljivi, a morajo takšne intuitivne sodbe vseeno uživati visoko
stopnjo spoznavne zanesljivosti oz. upravičenosti, kar pomeni, da se bo
njih večina glede na izbrano ideološko teorijo izkazala za pravilne. Kar
pogosto otežuje iskanje takšnega ravnotežja med teorijami in
intuicijami, je »ideološka polarnost«, ki jo izkazuje večina pojmov, ki
zanimajo filozofijo. Ideološka polarnost pomeni težnjo, da intuicije o
izbranem pojmu pogosto »vlečejo« v dve nasprotni smeri (npr. v
razpravi o združljivosti in nezdružljivosti svobodne volje in
determinizma). Zato Graham in Horgan metodo širokega
pretehtanega ravnotežja dopolnita še z dvema načeloma:
(N1) Načelo prilagoditve: Intuitivne sodbe mora izbrana teorija
v splošnem prilagoditi na način, da se ohranijo kot pravilne.
(N2) Načelo spoštovanja: Intuicije, ki jih zaradi ideološke
polarnosti zavržemo, je potrebno pojasniti in spoštovati njihovo
začetno intuitivno sprejemljivost.50 (Graham in Horgan
1994/1998: 277–8.)
Načeli se zdita smiselni za vsak pristop, ki (delno) temelji na
intuicijah, torej tudi za intuicionistično moralno teorijo. Hkrati sta
obe predstavljeni obrambi intuicije (Sosina in Horgan–Grahamova)
skladni z izhodišči moralnega intuicionizma, še posebej z ozirom, da
lahko slednjega razumemo najširše tudi kot stališče, da so »moralne
teorije ustreznejše in sprejemljivejše do te mere, v kolikor se skladajo za
moralnimi trditvami, ki so sprejemljive same po sebi, tj. neodvisno od
inferenčne podpore s strani drugih moralnih trditev.« (Hooker 2002:
161)

2.5.2. Moralna intuicija
V grobem lahko zgornjo razpravo o razmerju med intuicijo (oz.
intuicijami) in filozofijo preslikamo tudi na odnos med moralnimi
50

Graham in Horgan kot zagovornika omenjenih načel ideološkega raziskovanja
vidita tudi Aristotela. Cf. NE 1145b 2–8; 1466b 6–8 in 1154a 22–25.
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intuicijami in etiko. Moralne intuicije lahko najpreprosteje razumemo
kot tiste intuicije, katerih predmet so moralne propozicije, tj.
propozicije, v katerih nastopa vsaj en moralni pojem (bodisi debel ali
tanek). Moralne intuicije dosegajo različne ravni splošnosti oz.
abstraktnosti – lahko so vezane na konkretno moralno izkušnjo ali pa
gre (po Sidgwickovem vzoru) za intuitivni in neizpeljani dojem
temeljnih aksiomov etike. Podobno kot pri intuicijah nasploh se
pojavijo vprašanja o spoznavnem statusu moralnih intuicij in njihove
vloge pri oblikovanju in testiranju ustreznosti moralnih teorij. Zdi se,
da je nenazadnje vsak poskus moralne filozofije obsojen na to, da
prične z običajnimi intuicijami o morali oz. kakor pravi Frank
Jackson: »moramo pričeti iz nekega izhodišča znotraj običajne moralnosti
(angl. folk morality), kajti v nasprotnem bi morali pričeti z nečim
neintuitivnim, to pa ni ravno najboljše izhodišče«. (Jackson 2000: 135)
Eden izmed standardnih načinov, kako lahko zagovarjamo ali
zavrnemo določeno moralno teorijo je namreč ta, po katerem
pokažemo, kako se posledice te teorije skladajo ali pa ne skladajo z
običajnimi moralnimi intuicijami. Singer (2005: 343) s tem v zvezi
opozori na lep literarni primer tovrstnega razmisleka. V romanu Bratje
Karamazovi Dostojevski preko lika Ivana izzove lik Aljoše naj mu
odgovori, ali bi pristal na stvaritev sveta, v katerem bi vsi ljudje živeli
srečni in v miru, če bi bil ta ideal dosegljiv le na način »da moraš v ta
namen neogibno izmučiti samo eno edino majceno bitje, recimo, prav
tistega otročička, ki je bíl s peščico po prsih, in osnovati svojo zgradbo na
njegovih nemaščevalnih solzicah – ali bi se ob teh pogojih lotil
stavbarstva?« (Bratje Karamazovi, 2. del, 5. knjiga, 4. pogl.) Ta in
podobni primeri naj bi kazali na protiintuitivnost utilitarizma.
Podobno je tudi pri stališčih ali odgovorih na nekatera bolj določna
moralna vprašanja ali pa pri testiranju sprejemljivosti posameznih
moralnih načel in pravil, na primer o moralnem statusu evtananzije,
splava, smrtne kazni. Tudi tu filozofi pogosto posežejo po metodi
protiprimerov oz. bolje situacij, ki vodijo do protiintuitivnih
zaključkov, npr. primer Violinista J. J. Thomson ali različne variacije
primera Tramvaj.
Ti razmisleki so pomembno vezani na zagovor intuicionizma,
saj je najširši smisel, kako lahko razumemo moralni intuicionizem,
prav v sprejemanju zgoraj nakazane metode pretehtanega ravnotežja oz.
metodološkega izhodišča, po katerem so moralne teorije ustreznejše, v
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kolikor se skladajo z neodvisno sprejemljivimi in privlačnimi
moralnimi prepričanji.51 (Hooker 2002: 161) Vendar se zdi takšno
pojmovanje intuicionizma prešibko in s tega vidika manj pomembno,
saj zgornje teze sprejema večina moralnih filozofov.
Gledano z vidika moralne epistemologije smo se znašli pred
vprašanjem, kakšna je spoznavna vrednost moralnih intuicij oz.
neizpeljanih moralnih prepričanj. Čisti koherentizem kot neodvisno
upravičenih ne dopušča nobenih neizpeljanih moralnih prepričanj;
nobenega moralnega prepričanja ne upravičuje nič drugega kot
povezanost oz. skladnost z drugimi moralnimi prepričanji in vsaka še
tako trdna in reflektirana intuicija ni neodvisno upravičena. S
pomikom proti fundacionalizmu naletimo pri tem prehodu še na
vrsto mešanih stališč; od različice koherentizma, ki sprejema metodo
pretehtanega ravnotežja, a za moralne intuicije še vedno zanika
neodvisno upravičenost (njihova vloga je le pri določanju pravilne
moralne teorije) do zmernega fundacionalizma, kjer je moralnim
intuicijam že pripisana neodvisna upravičenost, a jih nadalje lahko
podprejo tudi ostala prepričanja. Skrajni fundacionalizem verjetno
predstavlja že prej omenjeni zaznavni intuicionizem, po katerem
imamo o konkretnem predmetu moralne sodbe preproste,
neposredne in takojšnje moralne intuicije, ki izvirajo iz posebnega
moralnega čuta, posebne zmožnosti moralne zaznave, in ki same
povsem zadostujejo za oblikovanje utemeljenih moralnih sodb.52
(Hooker 2002: 161–3)
Preostajata dve pomembni vprašanji. Prvo je vprašanje ravni
splošnosti naših moralnih intuicij oz. propozicij kot predmetov teh
intuicij, tj. katere so tiste intuicije z največjo gotovostjo, v katere
51

Hooker npr. pravi, da lahko intuicionizem razumemo na tri načine:
(a) kot moralno teorijo, ki sprejema metodo pretehtanega ravnotežja in
tako upošteva neodvisno upravičene običajne moralne intuicije;
(b) kot moralni pluralizem, ki temelji na nezvedljivem mnoštvu moralnih
premislekov, ki jih ni mogoče vnaprej urediti po redu pomembnosti;
(c) kot zaznavni intuicionizem, ki pristaja na posebno zmožnost za
neposredno spoznanje moralnih resnic. (Hooker 2002: 161)
52
Cf. Sidgwick: »Stališče, ki je opisano zgoraj [tj. zaznavni intuicionizem; opom.
VS], bi lahko imenovali, v nekem smislu 'ultra-intuicijsko' ker v svoji najbolj skrajni
obliki pripoznava samo preproste/enostavne neposredne intuicije in zavrača kot
nepotrebne vse vrste sklepanja k moralnim zaključkom/sodbam.« (Sidgwick 1907:
100)
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imamo največ zaupanja in s katerimi velja pričeti? Drugo je vprašanje,
ali znanstvene raziskave o izvoru in tvorbi moralnih intuicij ter o
mehanizmu moralnega presojanja zares lahko spodkopljejo ali pa
povsem povozijo spoznavno vrednost moralnih intuicij?
Pri moralnem presojanju včasih oblikujemo intuitivne sodbe
o posamičnih primerih, kot je to sodba o krutosti in moralni
napačnosti dejanja v Harmanovem primeru trpinčenja mačke. V tem
smislu običajno rečemo, da gre za »jasne primere«. Če se postavimo na
to izhodišče, bi lahko dejali, da imajo te intuicije visoko stopnjo
gotovosti. Po drugi strani se zdi, da česa podobnega nikakor ne
moremo trditi za večino primerov moralnih situacij, v katerih se
znajdemo; v teh je največkrat vpletenih več moralnih faktorjev,
presojo (intuitivno ali neintuitivno) pa otežujejo še druge nejasnosti,
nezadostnost informacij, nesomernost vrednot ipd. Hkrati bi enako
lahko trdili tudi za »najsplošnejše intuicije«, npr. o ustreznosti »Zlatega
pravila«, katerega gotovost lahko hitro zamaje seznanjenje s
protiprimerom. (Hooker 2002: 170) Preostane še srednja raven, kjer
nahajamo intuicije kot so te, da moramo ceteris paribus pomagati
osebam, s katerimi nas veže posebna vez, držati naše obljube, biti
pravični, ipd. Katero od teh ravni naj postavimo v ospredje?
Že Sidgwick je razlikoval med različnimi vrstami moralnega
intuicionizma tudi glede na podlagi razlik v ravni splošnosti moralnih
intuicij, ki tvorijo temelje moralne vednosti. Zaznavni intuicionizem se
osredinja na intuicije o konkretnih in posamičnih primerkih dejanj
(Sidgwick 1907: 99–100), medtem ko dogmatski intuicionizem
zagovarja, da so temeljne intuicije o tipih dejanj in njihovem
moralnem statusu, kar se v grobem ujema z načeli, ki jih najdemo
znotraj običajne morale. Filozofski intuicionizem pa se usmerja na
intuicije o temeljnih aksiomih etike, do katerih se moramo prebiti
preko temeljitega razmisleka.
Tako se zdi, da če naj predpisi intuitivne moralnosti res služijo
kot znanstveni aksiomi, ki bodo jasno in neizpodbitno
dokazljivi, se morajo prej povzpeti – z napori razmisleka, ki ga
običajni ljudje ne storijo – na višjo raven natančnosti, kakor pa
jo nosijo v običajni misli človeštva. (Sidgwick 1907: 215)
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Intuicionistična moralna teorija lahko torej pričenja na kateri
koli izmed omenjenih ravni splošnosti. Zaznavni intuicionizem in
partikularizem začenjata in ostajata pri posamičnih primerih (Dancy
2004: 141), Prichard in Ross53 s tipi dejanj, Sidgwick pa s temeljnimi,
najsplošnejšimi aksiomi etike. Vsak od teh poskuša podati svoje
argumente v podporo svojega stališča. Podrobneje bom te predstavil v
naslednjem poglavju, kjer se ukvarjam z razmerjem med metaetičnimi
zavezanostmi intuicionizma in posameznimi normativnimi
strukturami intuicionistične moralne teorije, ki jih najdemo pri njenih
glavnih predstavnikih.
Zgoraj smo videli, kako Sosa brani filozofsko intuicijo pred
domnevno ogrožajočimi rezultati psiholoških raziskav intuicij na
način, da jo vzporeja z zaznavo in introspekcijo. Graham in Horgan
navežeta intuicije na pojmovno zmožnost in jim na ta način prav tako
zagotovita dokaj trden spoznavni status; spomnimo se samo zahteve
prilagoditve, da mora biti izbrana teorija takšna, da se večina intuicij
izkaže za pravilne. Enak izziv je pred zagovornikom moralne intuicije.
Napredek na področjih nevroznanosti, evolucijske in socialne
psihologije ter raziskovanja metakognicije je razkril mnogo informacij
o izvoru in delovanju moralnih intuicij in sodb. Te se kažejo kot
posledica evolucijskega razvoja in človekovega življenja v skupnosti,
hkrati pa so oblikovane intuitivne sodbe pogosto neupravičene v
smislu, da gre za spontane sodbe, za katere ne moremo podati dobrih
razlogov, ko smo o le-teh povprašani, prav tako pa so pogosto
sooblikovane s strani čustvenega odziva na dejanje ali situacijo. (Grene
in Haidt 2002; Haidt 2001; Haidt, Koller in Dias 1993)
Zakaj bi torej moralne intuicije imele kakršno koli normativno
moč? (Singer 2005: 331) Singer trdi, da znanstvene ugotovitve vezane
na moralo in bolj specifično na moralno intuicijo, ne morejo voditi
neposredno do normativnih sklepov, so pa pomembne na posreden
način. Spodkopavajo namreč nekatera pojmovanja metod etike, ki pa
sama imajo normativne posledice, pri čemer ima v mislih pojmovanja,
ki preveč »spoštujejo« običajne moralne intuicije (tradicionalni
53

Ross pravi, da je izhodiščna točka raziskovanja moralne filozofije: »obstoj tega,
čemur običajno pravimo moralna (za)vest, in s tem mislim na obstoj velikega sklopa
prepričanj in stališč o tem, da so nekatere vrste dejanj, ki jih moramo storiti in
določene vrste stvari, ki jih moramo udejanjiti, v kolikor jih lahko udejanjimo.« (Ross
1939: 1)
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intuicionizem, metodo pretehtanega ravnotežja, kantovski
konstruktivizem); se pravi, da gre za metode, ki zagovarjajo stališče, da
moramo bodisi v celoti bodisi deloma presojati sprejemljivost
normativnih moralnih teorij glede na običajne intuicije. Zdi se torej,
da želi Singer moralno intuicijo postaviti povsem na stran, zato so
njegovi zaključki toliko bolj presenetljivi. Raziskave intuicije res kažejo
na to, da je velik del moralnih intuicij čustveno podložen, njihova
vsebina pa evolucijsko pogojena, toda hkrati razkrivajo tudi, da lahko
ločujemo med intuicijami kot neposrednimi intuitivnimi odzivi na
situacijo in bolj reflektivnimi, racionalnimi intuicijami, katerih
predmet so lahko etični aksiomi. Kajti konec koncev nam preostane le
izbira med tem, da vso moralno intuicijo vidimo kot čustveno
podloženo in evolucijsko pogojeno, torej spoznavno nezadostno, kar
nas postavlja v moralni skepticizem. Ali pa se (in to je možnost, za
katero se odloči Singer) podamo na pot ločevanja med racionalnimi
intuicijami in onimi preostalimi. Edino preko te poti se lahko
izognemo skepticizmu. (Singer 2005: 351)54

2.5.3. Moralna fenomenologija
O moralni fenomenologiji se v moralni filozofiji (vsaj v analitičnem
delu njene tradicije) dolgo ni sistematično razpravljalo. (cf. Horgan in
Timmons (v pripravi-a)) Fenomenologija je posredno seveda bila v
ozadju etičnih premislekov, še posebej, ko je bilo govora o skladnosti
posameznih moralnih teorij (ali še ožje njihovih posameznih vidikov)
z običajnimi prepričanji o morali. Tematski sklop, znotraj katerega je
bila moralna fenomenologija bolj prisotna in pomembna, je bila
razprava o moralnih dilemah oz. moralnem konfliktu. Znotraj te so v
argumentih nastopali posamezni vidiki moralne fenomenologije in
avtorji so razpravljali o tem, kako je biti ujet v konflikt dolžnosti, o
občutku obžalovanja ali slabe vesti, občutku ob iskanju pravega
odgovora oz. ustreznega dejanja v moralnem konfliktu ipd. (cf.
54

Toda Singerjevo stališče na koncu izpade povsem dogmatsko; kot temeljni
aksiom etike je postavljeno utilitaristično načelo, kar pomeni, da smo pristali pri
zgolj eni sami pravi moralni intuiciji, medtem ko vse druge presojamo glede na
to, ali se ujamejo s tem načelom in ki jih bomo posledično označili za racionalne,
in vsemi preostalimi.
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Strahovnik 2005) Vendar vse to ni zaobseglo najsplošnejše razprave,
kjer bi se obravnavala celostna fenomenologija moralnega izkustva (sodb,
presojanja, odločanja, motivacije, delovanja, nestrinjanja ipd.).
Izraz fenomenologija je v sodobni analitični filozofiji uporabljan
kot izraz za kvalitativna izkustva. Torej gre pri moralni fenomenologiji
za kvalitativna izkustva, ki spremljajo moralno presojanje in delovanje.
Razumljena v najširšem smislu moralna fenomenologija zajema vse
globoko ukoreninjene značilnosti moralnega jezika in prakse, kar
vključuje:
(i) »kako-je-biti« (angl. »what-it-is-like«) konkretne moralne
izkušnje;
(ii) nekatere značilnosti slovnice in logike morale oz.
moralnega jezika;
(iii) določene »kritične prakse« kot je npr. udeleženost v
moralnem nestrinjanju. (cf. Horgan in Timmons (v pripravia))
Vendar primarni pomen moralne fenomenologije ostaja (i), tj.
kvalitativna izkustva vezana na moralno situacijo, in tako ta zajema
»gole moralne občutke« oz. predteoretične občutke in odzive, ki se v
delovalcu ali presojevalcu vzbudijo v moralni situaciji. (cf. Kirchin
2003b: 242–3) Pri fenomenološkem opisu takšnega izkustva si lahko
zastavimo naslednja vprašanja. Kako se nam kaže moralna vrednost ob
tem, ko moralno presojamo? (cf. Miller 2003: 2) Se nam ta kaže kot
»objektivna«, kot od nas neodvisna, kot prisotna tam zunaj v svetu
samem ali pa jo vidimo kot vznikajočo nad našimi odzivi na sicer nemoralni svet okoli nas? Kako občutimo moralno obvezo, za katero
sodimo, da jo imamo in da se moramo nanjo odzvati? Od kod prihaja
avtoriteta moralnih sodb? Na kaj merimo oz. kaj iščemo, ko moralno
presojamo? Od kod izvira motivacija za moralno delovanje in kakšna
je njena narava?
Fenomenološki argument« je argument, ki vodi od
fenomenološkega opisa značilnosti omenjenih predteoretičnih občutij
do metaetičnih sklepov oz. posledic pomembnih za moralno teorijo, na
primer od tega, da doživljamo moralno obvezo kot neodvisno od nas
in torej objektivno, do sklepa, da mora izbrano metaetično stališče
bodisi sprejeti moralni realizem bodisi to fenomenološko dejstvo na
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ustrezen način prilagoditi. Ena izmed premis takšnega argumenta je
torej opis značilnosti kvalitativno izkustvenih vidikov moralnosti, pri
čemer ji dodamo ali močnejšo premiso, da je narava moralnosti
takšna, kakršna se nam kaže neposredno v izkustvu, ali pa izbrano
različico nekoliko šibkejše premise, npr. da mora biti moralna teorija
sposobna prilagoditi naravo omenjenih izkustev, tj. razložiti jih ali
nakazati izvore njihove zmote.
Poleg zgoraj opisanih značilnosti mora fenomenološki
argument izpolnjevati še določene pogoje. Kot prvega bi lahko
izpostavili tega, da mora iti res za značilno fenomenološki argument,
ki mora biti različen in karseda neodvisen od siceršnjih metafizičnih,
semantičnih in epistemoloških premislekov in argumentov, ki so vezani
na metaetiko in moralno teorijo. Opirati se mora na introspekcijo in na
preko nje spoznane vidike (lastnega) moralnega izkustva; ti vidiki nam
morajo biti notranje dostopni. Fenomenološki argument tudi
predpostavlja, da ljudje široko delijo skupno moralno fenomenologijo in
da nam to zagotavlja zadostne predteoretične temelje, na katere se v
metaetiki lahko sklicujemo.
Za ilustracijo razmerja med moralno fenomenologijo in
metaetiko so podani trije primeri fenomenoloških argumentov, ki pa
ne bodo zgolj ilustracija, saj vsi trije podpirajo različne vidike
intuicionistične moralne teorije, ki jo zagovarjam, in sicer moralni
realizem, kognitivizem in motivacijski internalizem.
Že v uvodu sem dejal, da je moralni realizem na nek način
bližje običajni misli o naravi morale, pri čemer je pomemben del te
tudi moralna fenomenologija. Moralni realizem se lahko tako v svojo
podporo sklicuje na fenomenološke argumente. (Dancy 1998a;
McNaughton 1988: 40). Tako na primer Dancy zastavi naslednjo
preprosto obliko fenomenološkega argumenta, ko pravi, da:
imamo moralno vrednost za del tkanine sveta –naše izkustvo
jemljemo dobesedno (angl. at face value) – in sodimo, da gre za
izkustvo moralnih lastnosti dejanj in delovalcev v svetu samem.
In če sprejemamo predpostavko, da je svet tak, kakršnega nam
predstavlja naše izkustvo, potem bi morali ob odsotnosti
nasprotnih premislekov sprejeti, da imajo dejanja in delovalci te
vrste moralnih lastnosti, ki jih pri njih izkušamo. Gre za
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argument o moralnem izkustvu, ki od narave tega izkustva
preide k verjetni naravi sveta.« (Dancy 1998a: 231–2)55
Gre za preprostejšo obliko fenomenološkega argumenta v podporo
moralnemu realizmu. Njegova zapletenejša različica pričenja s
predpostavko, da ustrezna metaetična teorija ne sme preveč
»iznakaziti« oz. »izravnati« bogatosti moralne fenomenologije.
Pomemben vidik moralne fenomenologije je izkustvo avtoritete kot
vidika fenomenologije moralne izbire. Ko moralno presojamo in se
odločamo, se želimo odločiti za pravi odgovor, za pravo dejanje, in ne
za kateri koli odgovor, ki bi bil skladen z našimi prejšnjimi in ki bi ga
lahko sprejeli. Naša odločitev oz. naša izbira se nam v izkustvu kaže
kot obvladovana s strani meril, ki ležijo onkraj nas samih. In vsa
metaetična stališča niso v enakem položaju, ko poskušajo prilagoditi to
fenomenološko dejstvo, saj »nekognitivizem stori moralno življenje
preveč lahkotno, preveč enostavno in ni združljiv s fenomenologijo. Popači
namreč naš občutek avtoritete, ki ga izbrano moralno pravilno dejanje
ima nad nami. To je avtoriteta, ki se ji mora podrediti naša izbira in
sama ne more zaviseti od te izbire; naša izbira je pripoznanje avtoritete,
ki ji ne more ustvariti sama« (Dancy 1998a: 232)56 Tako tudi
55

Prim. McNaughtonovo formulacijo fenomenološkega argumenta za realizem:
»Realist trdi, da moramo resno jemati naravo našega moralnega izkustva. Pri iskanju
odgovorov na vprašanja, o tem kakšen je svet, moramo pričeti s svetom, kakor ga nam
kaže naša izkušnja – kje bi sicer lahko pričeli? Realist vztraja pri očitni, toda ključni
metodološki točki: obstaja predpostavka, da so stvari take, kot nam jih kaže izkustvo –
predpostavka, ki jo lahko zavržemo le v luči močnih razlogov, ki bi kazali na to, da je
naše izkustvo nevredno zaupanja in zavajajoče. Moralna vrednost se nam kaže kot
neodvisna od naših prepričanj ali čustev o njej; kot nekaj, kar lahko terja natančen
premislek in pazljivost, da je odkrito. Torej je privzeto stališče to, da obstaja moralna
realnost, za katero smo lahko pristno občutljivi.« (McNaughton 1988: 40)
56
Izvore tega argumenta je najti tudi že pri Mackieju (1977) kot enemu izmed
vidikov njegove teorije zmote. Tukaj fenomenološki premisleki sicer ne govorijo
neposredno v prid realizma (tega Mackie na podlagi argumenta iz relativnosti in
argumentov čudnosti zavrača), temveč v prid objektivizma in kognitivizma.
Mackie tako pravi, da je nasproti vsakemu nekognitivističnemu poskusu analize
moralnih izrazov in sodb upravičeno ugovarjati, »da gre pri etiki še za kaj več; nekaj
bolj zunanjega moralnemu presojevalcu, nekaj bolj avtoritativnega (tako nad njim kot
nad tistimi, katerim govori)… /…/ Nagnjeni smo k prepričanju, da gre pri etiki bolj
za stvar vednosti in manj za stvar odločitve, kot pa je pripravljena dopustiti katera
koli nekognitivistična analiza.« In če pri slednjemu bolj uspeva naturalizmu, se ta
sooča z drugo pomanjkljivostjo, kjer gre za še en vidik neujemanja z našo moralno
fenomenologijo. »Glede na naturalistično analizo so moralne sodbe lahko praktične,
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zapletenejša različica argumenta vodi do moralnega realizma. Dancy
celo trdi, da je »prvi in edini« argument za moralni realizem, medtem
ko imajo preostali metafizični, semantični in epistemološki premisleki
zgolj vlogo argumentov, s kateri branimo to stališče pred ugovori.
Kot drugi primer bom podal fenomenološki argument za
moralni kognitivizem, ki je mestoma enak predstavljeni zapletenejši
različici fenomenološkega argumenta za moralni realizem. Pravzaprav
sem obširneje o tem argumentu že spregovoril v razdelku 2.2., ko sem
predstavil stališče kognitivističnega ekspresivizma. Zagovor tega je
vključeval fenomenološki argument, da so moralne sodbe pristna
prepričanja, ker s prepričanji delijo osrednje vidike fenomenologije
(»coming down«, kategorizacija, neprostovoljnost, odziv na razloge,
sporočljivost v jeziku). Vendar to ni edini vidik moralne
fenomenologije, ki podpira kognitivizem. V sklopu fenomenološke
analize prvo-osebnega moralnega izkustva, ki vključuje sodbo o tem,
da imamo neko dolžnost, Horgan in Timmons razlikujeta poleg tega,
da moralne sodbe izkusimo kot pristna prepričanja, še dva vidika te
fenomenologije. Prvega od teh predstavlja dejstvo, da občutek
dolžnosti vključuje naslednje fenomenološke vidike, poenotene v dva
gradnika (A, B):
(i) dolžnost prihaja od nekod
izven nas
(ii) in je na nas usmerjena;
(iii) gre za obvezo, ki je
neodvisna od nas
(iv) in ki nas sili, da se
odzovemo.

(A) občutena zahteva, ki je
usmerjena name in katere vir je
zunaj mene
(B) občutena avtoriteta in
objektivnost

toda temu je tako le v odnosu do želja ali možnih zadovoljitev osebe ali oseb, katerih
dejanja sodbe vodijo. Toda moralne sodbe nakazujejo več kot to. Vse omenjeno
namreč spregleda kategorično kvaliteto moralnih sodb. Dejansko tako naturalistične in
nekognitivistične analize ne uspejo zajeti očitne avtoritete etike; ena, ker izključuje
njen vidik kategoričnega imperativa, in druga zaradi izključevanja objektivne
veljavnosti ali resnice.« (Mackie 1977: 32–3)
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Tretji fenomenološki gradnik, ki je temelj obema prej omenjenima, pa
je za Horgana in Timmonsa izkustvo dojema razmerja med
prikladnostjo/neprikladnostjo dejanja k okoliščinam, v katerih je
delovalec. Na primer, izpolnitev dane obljube je v tem vidiku
prikladna situaciji, kjer sem to obljubo dal. Temu izkustvu
prikladnosti oz. ustreznosti (angl. fittingness) Horgan in Timmons
pravita tudi sui generis temelj normativnega izkustva in opisano
fenomenološko sliko na ta način povezujeta z Moorom57 in njegovim
stališčem, ki ga je razkril argument odprtega vprašanja, tj., da so
osnovni moralni izrazi in pojmi vsaj deloma normativni v smislu, da
sodbe, ki jih vsebujejo, izražajo temeljne razloge za neko dejanje ali pa
ustrezen naravnanostni odziv do predmeta vrednotenja. Ti
fenomenološki vidiki moralnega izkustva občutka dolžnosti nakažejo,
da je tradicionalni nekognitivizem v globokem razkoraku z njimi, saj
postavlja moj »pro« ali »con« odziv na neko situacijo oz. stanje stvari
pred mojo moralno sodbo, medtem ko fenomenologija ta red
zaobrača; moj odziv je posledica poprejšnje sodbe, da je na primer neko
dejanje obvezujoče ali nedopustno, kot takega pa ga presojam zaradi
njegove narave, ne pa mojega odziva nanj.
Tretji fenomenološki argument podpira motivacijski
internalizem. Pričenja s tem, da obstaja tesna povezava med motivacijo
za delovanje in našimi moralnimi sodbami; vsi (ali pa vsaj velika
večina) smo do neke mere motivirani, da ravnamo v skladu z
moralnimi sodbami, ki jih zatrjujemo. In podvomili bi v iskrenost
nekoga, ki bi izjavljal zavezanost določeni moralni sodbi, hkrati pa ne
bil prav nič motiviran v skladu z njo. Eksternalizem, ki bi povsem
ignoriral ta vidik moralne fenomenologije, bi imel seveda slabše
izhodišče, kot pa ga ima internalizem, ki zlahka pojasni omenjena
fenomenološka dejstva. (cf. Shafer-Landau 2005: 156)

57

Horgan in Timmons podata tudi dva zelo verjetna razloga za to, da pri Mooru
samem ni najti govora o moralni fenomenologiji. Prvi je njegovo zavračanje
naturalizma in ker je fenomenološki opis moralnega izkustva stvar opisne
psihologije, to za Moora že pomeni prvi korak na poti do zagrešitve naturalistične
zmote. Drugi razlog je v tem, da so za Moora vse filozofsko zanimive in
pomembne značilnosti moralnega jezika in diskurza vezane na pomen moralnih
izrazov in sodb, premisleki o moralni fenomenologiji pa so za sam pomen
nepomembni. (Horgan in Timmons (v pripravi-a); cf. razdelek 3.2.)
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Kakšno vlogo oz. kakšno moč lahko imajo ti in podobni
argumenti pri zagovoru metaetičnih stališč? Do pomena
fenomenoloških argumentov lahko v grobem zavzamemo troje
različnih stališč. Prvič, lahko jih razumemo kot ponujajoče sicer
zanimiv opis moralnega izkustva in kot prispevek k opisni psihologiji,
toda kot povsem nepomembne za metaetično razpravo. (Glede na
molk večine v analitični tradiciji moralne filozofije lahko sklepamo, da
je vsaj nekaj moralnih filozofov razmišljalo na tak način.) Drugič,
moralna fenomenologija je lahko pomembna za razpravo o metaetiki,
a z omejenim pomenom, ki nikakor ne dosega vloge, ki jo sicer imajo
metafizični, semantični in spoznavno-teoretski argumenti. (Kirchin
2003b: 244, 257) Zakaj bi sploh mislili, da je neko stališče zmotno, če
ne zajame oz. ne more pojasniti ustrezne fenomenologije? Moralna
fenomenologija je kvečjemu dobra izhodiščna točka naših metaetičnih
razmišljanj, a komaj kaj več od tega. Težava je tudi v tem, kako najti
ustrezen fenomenološki opis nekega izbranega vidika moralnega
izkustva, ki bo v zadostni meri nevtralen, da ne bo že vnaprej
izključeval določenih metaetičnih stališč; to bi pomenilo vložiti preveč
v moralno fenomenologijo samo. (Kirchin 2003b: 251–2) Tretjič, do
moralne fenomenologije lahko zavzamemo tudi precej bolj naklonjen
odnos, po katerem ji namenimo mesto ob siceršnjih metafizičnih,
semantičnih in spoznavno-teoretskih osiščih metaetičnih razprav.
Gotovo je res, da zgolj s fenomenologijo ne bomo mogli dokončno
ubraniti ali zavrniti nekega metaetičnega stališča, a enako velja tudi za
ostale vidike razprave. Pri moralni teoriji gre za ocenitev njenih
primerjalnih prednosti in slabosti in znotraj te primerjave moramo
dati fenomenologiji svoje mesto. Sam zavzemam do moralne
fenomenologije to slednje stališče.
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3. Moralni intuicionizem:
intuicionizem: normativnost in
moralna intuicija
V uvodnem poglavju smo spoznali razlikovanje med intuicionizmom
kot spoznavno-teoretskim stališčem vezanim na naravo moralne
vednosti in med celostnim intuicionizmom. Nato v nadaljevanju nismo
posebej razlikovali med obema vrstama intuicionizma. V tem poglavju
bo v ospredju prav ta razlika. Zanimalo nas bo, katera normativna
stališča oz. katere normativne strukture moralnih teorij so združljive s
spoznavnim intuicionizmom. Nadalje se bomo ukvarjali z načini, na
katere so te normativne strukture povezane z moralno intuicijo.
Razlikovanje med spoznavnim in celostnim intuicionizmom pa
ni edino možno in morda tudi ne najustreznejše. Williams (1995)
tako na primer predlaga, da moramo razlikovati med (a) spoznavnim
intuicionizmom (SI) in (b) metodološkim intuicionizmom (MI). SI je
stališče, da nam je moralna vednost dostopna preko intuicije, kakršno
sta npr. zagovarjala Ross in Prichard. MI pa je stališče, da obstaja
mnoštvo temeljnih moralnih načel, ki si lahko medsebojno
nasprotujejo in katerim z nobeno metodo ali metapravilom ne
moremo vnaprej določiti reda pomembnosti. (Williams 1995: 182; cf.
Rawls 1999: 30) Sam za takšno stališče uporabljam izraz moralni
pluralizem.58 Rawls, ki je oživel takšno pojmovanje MI59 in ga
kritiziral60, je menil, da je SI le dodatna teza k splošnemu stališču MI
in da je torej SI le vrsta, ki spada v rod stališč MI. Williams meni, da je
to zmotno in da sta MI in SI medsebojno neodvisna, ter da lahko
zagovarjamo enega, ne da bi hkrati tudi drugega. Sam zagovarja MI,
medtem ko nasprotuje SI. MI zagovarja preko premisleka o tem, da je
58

Med zagovorniki pluralizma poleg Williamsa najdemo imena, kot so Isaiah
Berlin, Thomas Nagel, Charles Taylor, John Kekes, Michael Walzer, David
Wiggins in Christine Swanton.
59
»O intuicionizmu bom razmišljal v širšem smislu, kakor je to običajno, tj. kot o
stališču, da obstaja medsebojno nezvedljivo mnoštvo prvih načel, katerih težo in pomen
moramo medsebojno primerjati, da bi dospeli do pravične sodbe o njihovem
ravnotežju. Ko sežemo do določene ravni splošnosti, intuicionizem trdi, da ni
nobenega uporabnega merila višjega reda, ki bi določalo težo posameznim načelom.«
(Rawls 1999: 30)
60
O tem, zakaj je Rawlsova kritika v mnogo čem nezadostna, glej Strahovnik
2004a.
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za vsako moralno presojo bistvena presoja pomembnosti različnih
moralno pomembnih značilnosti v situaciji, in da ta bogatost morale,
ki jo Williams poimenuje kot »banalno resnico«, terja sprejetje MI, pri
tem pa ostaja odprto, s kakšnim spoznavno-teoretskim stališčem o
moralni vednosti ga bomo podprli. (Williams 1995: 189)
Pri Robertu Audiju zasledimo že omenjeno razlikovanje med
spoznavnim intuicionizmom (temeljna moralna prepričanja so nam
spoznavno dana nesklepalno in jih upravičuje zgolj njihovo temeljito
razumevanje) in celostnim moralnim intuicionizmom. Slednjega
opredeljujejo naslednje teoretske postavke.
(CI1) Strukturno-logična teza oz. moralni pluralizem: Obstaja
mnoštvo medsebojno nezvedljivih osnovnih moralnih
zavezanosti (dolžnosti, načel, prima facie dolžnosti, ipd.);.
(CI2) Ontološka teza: Vsako od teh načel meri na samosvojo vrsto
temelja, ki ga običajen moralni delovalec lahko zapopade (torej
omenjena načela oz. dolžnosti ne morejo temeljiti zgolj v
moralnem temelju iste vrste, npr. presežku ugodja nad
bolečino).
(CI3) Spoznavno-teoretska teza: O vsakem od teh načel imamo
(ob ustreznem razumevanju) intuitivno vednost določene vrste.
(cf. Audi 2004: 21)
Takšno razlikovanje sicer zaobjame razliko med celostnimi
intuicionisti, kot sta bila npr. Prichard in Ross in kakršen je njegov
sodobni zagovornik Audi, in med moralnimi filozofi, ki so zavezani
zgolj spoznavni tezi, npr. Sidgwick in Moore. Ne zmore pa, kakor
opozori Williams, dopustiti MI oz. moralnega pluralizma, ki ne bi bil
zavezan spoznavnemu intuicionizmu. Sam dopuščam takšno
možnost, da je nekdo pluralist in hkrati ne sprejema SI. Poleg
Williamsa podobno stališče zagovarjata še Hooker (2000b) in
Timmons (2002).
Nadalje bi lahko med vrstami intuicionizma razlikovali po
ločnici metaetično – normativno. Če pričnemo z metaetično analizo
intuicionizma, lahko preko njegovih temeljnih postavk zarišemo
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metaetično jedro intuicionizma, ki mu je tradicionalno zavezan vsak
intuicionist.61
M1: temeljna moralna načela kot a priori sintetične nujnosti62
M2: moralni realizem, moralni nenaturalizem
M3: moralna intuicija kot spoznavni dostop do moralnih resnic
M4: moralni kognitivizem
Glede na to metaetično opredelitev intuicionizma, pa se lahko potem
vprašamo, kakšne normativne strukture so z njim združljive oz. so
zastopane v zgodovini moralne filozofije. Razkrije se, da je paleta
različnih normativnih stališč izjemno pestra,kakor je razvidno iz
spodnje tabele.
Sidgwick

univerzalni hedonizem oz. hedonistični
utilitarizem

Moore

nehedonistični utilitarizem

Prichard

običajna moralnost

Ross

pluralizem prima facie dolžnosti

Broad
Audi
Dancy

normativno stališče, ki je kombinacija
deontologije in posledicizma – moralno
pravilnost dejanj sodoloča ta njihova
ustreznost situaciji in koristnost
pluralizem prima facie dolžnosti in njegovo
kantovsko ter vrednostno poenotenje
moralni partikularizem63

61
Tukaj izpuščam avtorje, ki so zavezami zgolj MI in ne pristajajo na moralno
intuicijo. Da bi se v nadaljevanju izognil nejasnostim, bom za takšna stališča raje
uporabljal izraz moralni pluralizem oz. pluralizem dolžnosti.
62
Tukaj so izjema partikularisti, ki seveda ne govorijo o moralnih načelih. Za
partikularista so temeljna moralna dejstva dejstva o razlogih, in sicer »dejstva o
tem, kaj je razlog za nekaj drugega.« (Dancy 2004: 141) Glede na tezo holizma
razlogov so to dejstva o posamičnih primerih in torej naključna. Tako mora
partikularist zagovarjati a priori vednost o naključnih moralnih dejstvih. (cf.
Dancy 2008)
63
Gledno širše bi lahko na seznam uvrstili še Hookerja (posledicizem pravil oz.
utilitarizem pravil) in Rawlsa (konstruktivizem).
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V nadaljevanju tega poglavja se bom ukvarjal s posameznimi
intuicionističnimi avtorji, pri čemer bom stremel k temu, da določim,
katero normativno stališče je najbolj skladno s spoznavnim
intuicionizmom. Preiskal bom normativno strukturo posameznih
moralnih teorij in se pri tem vprašal, kako je ta vpeta v okvire
spoznavne teze intuicionizma.

3.1. Henry Sidgwick

Sidgwicka gre razumeti v kontekstu britanske tradicije moralne
filozofije, katere pomemben del je. Po eni strani prav gotovo spada v
tradicijo utilitarizma in je torej na sledi Benthama in Milla. Rawls v
spremni besedi k Sidgwickovim Metodam etike (ME) označi to knjigo
celo kot najbolj jasno in temeljito formulacijo klasičnega utilitarizma,
ki hkrati pretresa ter skuša preseči vse njegove pomanjkljivosti in ki je
bila dolgo časa neupravičeno pozabljena. Po drugi strani pa knjige ne
moremo preprosto označiti za zagovor utilitarizma. Razloga sta vsaj
dva. Prvič, Sidgwick se na koncu ne more odločiti med egoističnim
hedonizmom (egoizmom) in univerzalnim hedonizmom oz.
utilitarizmom. Bolje rečeno, ne vidi razlogov, zaradi katerih bi bila
katera od teh metod etike racionalnejša od druge.64 In drugič,
Sidgwick gradi svojo misel v tesnem dialogu z intuicionistično tradicijo
t. i. Cambridge moralistov in deli mnoge od njihovih postavk. (cf.
Schneewind 1981) Izrazito ne-utilitarističen moment je njegovo
izhodišče v razmislekih zdravo-razumske moralnosti oz. običajne
moralnosti, pri čemer sledi zgledu intuicionistov. Tako Deigh (1995:
241) glede na dve najpomembnejši tradiciji v britanski moralni
filozofiji, empiricizem in intuicionizem, označi Sidgwicka in ME kot
najbolj izstopajoč vrh intuicionizma. V tem razdelku se bom ukvarjal
64

Sidgwick tega dualizma med egoizmom (ali kakor sam pravi »Kaosom«) in
utilitarizmom (»Kozmosom Dolžnosti«) ni mogel razrešiti, ne da bi v etiko vpeljal
Boga oz. teistične premisleke o božjih sankcijah, čemur pa se je ogibal, saj za
obstoj slednjega ni našel tehtnih (znanstvenih, racionalnih) argumentov. Mackie
(1995) poda zanimivo analizo ujetosti v omenjeni dualizem, v kateri zagovarja, da
je poglavitni problem tega dualizma nemožnost prevoda oz. zvedbe egoistovega
dvomestnega predikata »X je dober za Y (tj. zame)« v enomestni predikat
utilitarista »X je dober«.
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predvsem s tem drugim, intuicionističnim vidikom Sidgwickove
etiške misli.
Predmet Sidgwickovega raziskovanja v ME so tri metode etike:
(a) egoistični hedonizem oz. egoizem;
(b) intuicionizem;
(c) in univerzalni hedonizem oz. utilitarizem.
Kaj je za Sidgwicka metoda etike? Na začetku jo opredeli kot
racionalen postopek (proces mišljenja in odločanja) določitve tega, kaj
je moralno pravilno storiti oz. k čemur moramo stremeti. (Sidgwick
1907: 1) Glede na to ni povsem jasno, koliko ima z metodo etike
Sidgwick v mislih nekaj takšnega, kot je npr. temeljno moralno
načelo. Moralno načelo lahko razumemo kot to, ki zatrjuje, da je neka
značilnost, ki jo dejanje poseduje ali pa ne poseduje, temeljn njenega
moralnega statusa. Metodo bi po drugi strani lahko razumeli kot nek
utečen postopek ali način delovanja oz. odločanja, ki zasleduje
navzočnost ali odsotnost neke značilnosti pri dejanjih in to uporablja
kot podalgo za sodbo o njihovem moralnem statusu. Pri Sidgwicku ta
razmejitev ni jasna, saj sam za metodo etike pravi, da mora razkriti
temelje moralne pravilnosti in nepravilnosti dejanj, ne pa, da zgolj
zasleduje nek dokazilni znak. Po drugi strani naj bi šele jasna in
popolna raziskava vseh metod etike in njihovih medsebojnih odnosov
ter posledic dajala osnovo za tvorbo prvih načel etike. (Sidgwick 1907:
14)
Eden izmed intuicionističnih momentov Sidgwickove
moralne misli je, da pričenja z običajno moralo. Poglavitno nalogo
moralne filozofije vidi v prečiščenju in sistematizaciji običajne morale
ter ob tem v njeni utemeljitvi. Pokazati želi, kako je ta morala v
temelju utilitaristična in nadalje, kako ima ta utilitarizem
intuicionistično podlago. Ob tem opozori, da je običajna morala sicer
pestra zmes raznolikih metod etike. (Sidgwick 1907: 6) Pomembno si
je že v izhodišču odgovoriti na vprašanje, kaj ima v mislih Sidgwick,
ko govori o običajni morali oz. o zdravo-razumski morali. Odgovor je
še toliko pomembnejši, ker poleg običajne morale v ME nastopata še
pojma pozitivne morale in intuitivne morale. Sidgwick jasno razlikuje
med pozitivno moralo in zdravo-razumsko moralo ali moralo zdrave
pameti. Prvo razume kot moralni kod, ki ga določena skupnost oz.
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večinsko mnenje znotraj nje vsili posamezniku in ki ga spremljajo
družbene sankcije. Zdravo-razumska ali običajna moralnost pa je
mnoštvo moralnih resnic oz. moralnih načel in pravil, ki težijo k
moralni resnici in ki ga nadalje podpira strinjanje človeštva nasploh
(oz. natančneje tistega njegovega dela, ki deli zadostno intelektualno
razsvetljenost in resno skrb za moralnost). (Sidgwick 1907: 215) Kot
taka je nekakšen odraz skupne človeške narave, ki izkuša skupen svet.
(Sidgwick 1907: 229) Po drugi strani Sidgwick ne razločuje povsem
jasno med zdravo-razumsko moralo in intuitivno moralo, kar ima
pomembne posledice za njegove argumente proti intuicionizmu kot
eni izmed metod etike. Ker zanemari to razliko med prvo, ki ni niti
filozofska teorija niti moralna teorija, in drugo, ki oboje je65, zaide v
neskladje, da proti prvi nastopi z zahtevami, ki jih je smiselno zavzeti
le do moralne teorije. Spodletelost pa potem pripiše obema ter nato
sklene, da niti zdravo-razumska morala niti intuitivna morala ne
moreta predstavljati pravih metod etike.
Sidgwick zdravo-razumsko moralo vidi kot sistem etike, ki ga
ponuja intuicionistična etika. Ta bi kot sistem moral voditi do
določnih odgovorov na vsa možna moralna vprašanja in preko etičnih
aksiomov tvoriti celovit sistem, ki ne bi dopuščal konflikta dolžnosti.66
Njegov zaključek je ta, da niti zdravo-razumska morala niti
intuicionistična morala tega ne zmoreta. (Sidgwick 1907: 102; 360–1)
Ob tem obravnava načela zdravo-razumske morale ločeno drugo od
drugega in s tem ugotavlja, da ta dopuščajo nejasnosti, nasprotja in
konflikte, ki jih v celoti zdravo-razumske moralnosti ne nahajamo
nujno. Vsled tega potem sklene, da mora imeti ta zdravo-razumska
morala utilitarističen temelj, ki odgovori na vsa – sicer znotraj okvirov
zdravo-razumske morale »neodgovorljiva« – vprašanja.
Sidgwickovo izhodišče za razlikovanje med tremi metodami
etike (racionalnim egoizmom, intuicionizmom in utilitarizmom) je, da
zdravi razum človeštva dopušča zgolj dva absolutna in racionalna cilja
65

M. Singer to razliko primerja z razliko med zdravim razumom glede prepričanj
o zunanjem svetu in med naivnim realizmom kot filozofsko, spoznavno teorijo.
(Singer 1995: 81)
66
»Tako se torej zdi, da če naj predpisi intuitivne moralnosti res služijo kot znanstveni
aksiomi, ki bodo jasno in neizpodbitno dokazljivi, se morajo prej povzpeti – z napori
razmisleka, ki ga običajni ljudje ne storijo – na višjo raven natančnosti, kakor pa jo
nosijo v običajni misli in praksi človeštva.« (Sidgwick 1907: 215)
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oz. smotra: (i) srečnost in (ii) odličnost ali popolnost človeške narave.
K prvemu sta usmerjena egoizem in utilitarizem, k slednjemu
intuicionizem. Sprejemanje cilja oz. smotra pomeni implicitno tudi
sprejemanje »metode etike«, tj. procesa mišljenja in odločanja, ki bo
moja dejanja kar v največji meri usmeril k doseganju tega cilja; razlika
v cilju oz. smotru pa pomeni tudi razliko v metodi. (Sidgwick 1907:
9–11) Tako opredeli intuicionizem kot stališče, ki »kot absolutni in
končni Smoter razume popolnost ali odličnost človeške narave« (Sidgwick
1907: 11) in po katerem je »praktični cilj moralnih dejanj njihovo
ujemanje z določenimi pravili ali zapovedmi brezpogojno zavezujoče
Dolžnosti.« (Sidgwick 1907: 96)
V nadaljevanju Sidgwick razločuje med tremi vrstami
intuicionizma, in sicer med:
(i) zaznavnim intuicionizmom,
(ii) dogmatskim intuicionizmom,
(iii) in filozofskim intuicionizmom. (Sidgwick 1907: 98–102)
Pomembno je, da razlika med temi tremi vrstami intuicionizma ni
primarno v spoznavnih postavkah, temveč v splošnosti moralnih sodb
oz. resnic, ki naj bi bile temeljne in samorazvidne. Hkrati se z dvigom
ravni splošnosti sodb pri teh razvojnih fazah povečuje naša gotovost v
te resnice.67
Zaznavni intuicionizem zagovarja samorazvidnost posamičnih
moralnih sodb, tj. sodb o konkretnih in posamičnih primerkih dejanj,
situacij ali oseb. Podobno kot pri običajnih zaznavnih sodbah naj bi
tudi na področju moralnosti imeli preproste, neizpeljane in takojšnje
moralne intuicije, ki zadostujejo za oblikovanje in upravičenje naših
moralnih sodb. V vsaki posamični moralni situaciji lahko tako
uvidimo moralno pravilnost ali nepravilnost izbranega dejanja, pri tem
pa Sidgwick dodaja, da te intuicije nisi nujno nezmotljive. Zaznavni
intuicionizem izhaja iz predpostavke, da so naše posamične moralne
sodbe najbolj gotove in da je naša vest temelj teh sodb. Vest je
razumljena kot zmožnost moralne presoje, ki je vezana na posamična
67

Sidgwick moralno intuicijo povsem oddeli od teističnih predpostavk, ki jih
srečamo pri nekaterih drugih britanskih intuicionistih 19. stoletja, za katere naj bi
naša moralna intuicija razkrivala del božje narave v nas in je naša vest tista, preko
katere nas Bog neposredno nagovarja.
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dejanja in to brez opiranja na splošna načela ter včasih celo v
neposrednem nasprotju s sodbami, ki bi sicer sledile iz teh splošnih
načel. Zaznavni intuicionizem torej zavrača vsako potrebo po moralni
teoriji.68 (Sidgwick 1907: 99–100)
Dogmatski intuicionizem se glede na merilo splošnosti
moralnih sodb oz. tega, na kar meri naša intuitivna vednost, ukvarja s
tipi dejanj in poskuša znotraj zdravo-razumske morale zgraditi sistem
takšnih načel, ki bi pokrival vsa dejanja. Do teh splošnih moralnih
načel, ki naj bi bila notranja že običajni moralnosti, naj bi vodil jasen
in gotov uvid oz. intuicija, naloga moralne teorije pa je (za dogmatske
intuicioniste) urejanje tega sistema načel.
Poglavitna razlika med dogmatskim intuicionizmom in tretjo
vrsto intuicionizma, tj. filozofskim intuicionizmom, ni najprej v
splošnosti sodb, temveč v tem, da filozofski intuicionizem ni več
zavezan okvirom običajne morale.
Tudi če dopustimo, da bi ta načela lahko bila zasnovana tako
dovršeno, da bi bila medsebojno skladna in bi pokrivala celotno
polje človeškega delovanja, ne da bi prihajalo do konfliktov in
preostanka nerešenih praktičnih vprašanj, se bo tako
vzpostavljen kodeks zdel zgolj naključen zbir uvidov, ki
potrebuje neko razumsko strnitev. Na kratko – ne da bi bil
naklonjen zanikanju tega, da to, kar je ponavadi ovrednoteno
kot moralno pravilno, takšno tudi je – lahko stremimo k
razlagi, zakaj je to tako. Iz te zahteve vznikne tretja vrsta
Intuicionizma (tj. filozofski intuicionizem; opom. VS), ki ob
sprejemanju zdravo-razumske morale kot večidel zdrave
poskuša najti zanjo filozofsko podlago, ki je sama ne ponuja –
da bi dospela do enega ali več načel, ki bi bila bolj absolutno in
nezanikljivo resnična in razvidna. Iz teh bi nato lahko izpeljali
68

Sidgwick izpostavi tri ugovore oz. pomisleke proti zaznavnemu intuicionizmu.
(1) Čeprav večina moralnih delovalcev res kdaj izkusi gotovost takšnih
neposrednih, posamičnih moralnih sodb, bo le malokdo zadovoljen s tako
omejeno, nepovezano in neutemeljeno moralno vednostjo. (2) Sami pri sebi ob
različnih trenutkih večkrat nahajamo različne, na vesti utemeljene sodbe o enem
in istem predmetu, čeprav se glede na predhodne sodbe ni v okoliščinah nič
spremenilo. (3) Neodpravljivost in vseprisotnost nestrinjanja glede teh sodb, ki se
pojavlja tudi pri razmišljujočih in polno informiranih presojevalcih/delovalcih
govori proti njihovi samorazvidnosti.
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pravila, bodisi taka, kot so običajno sprejeta, ali pa z manjšimi
spremembami in popravki. (Sidgwick 1907: 102)
Tudi če dogmatskemu intuicionizmu uspe pokriti celotno polje
moralnosti in odpraviti vsa neskladja med posameznimi načeli, bo
lahko filozofski intuicionizem v tem skupku načel še vedno videl zgolj
naključno zbrana načela, ki jim manjka filozofske utemeljitve.
Potrebna je razlaga tega, zakaj sprejemati ravno izbrana načela
dogmatskega intuicionizma in jih nadalje utemeljiti s formulacijo
enega ali več temeljnih načel, iz katerega(-ih) lahko potem izpeljemo
druga načela, morda tudi z manjšimi popravki glede na izhodiščno
mnoštvo zdravo-razumskih načel. Prav tako je verjetno, da bodo ta
temeljna načela preveč abstraktna in obča, da bi lahko neposredno
služila kot vodila pri določanju moralnega statusa dejanj, čeprav so
sama temeljna merila tega statusa.
Sidgwick izpostavi štiri značilnosti oz. zahteve, ki naj bi jih
izpolnjevala intuitivna načela filozofskega intuicionizma oz. temeljna
načela etike: (i) načela in vsebovani pojmi morajo biti jasno in
natančno opredeljeni; (ii) načela morajo biti po skrbnem premisleku
samorazvidna; (iii) načela morajo biti konsistentna z ostalimi
temeljnimi načeli oz. samorazvidne propozicije morajo biti
medsebojno združljive; (iv) načela naj bi bila splošno sprejeta in o njih
naj bi se strinjali strokovnjaki za to področje. (Sidgwick 1907: 338–
42) Ugotovimo lahko, da se – razen z morebitno izjemo zadnje
zahteve (iv) – filozofski intuicionizem nikjer posebej ne zaveže zdravorazumski morali, in tako je lahko moralni sistem, čeprav
intuicionističen, tudi precej oddaljen od le-te.
Sidgwick v osredje svojega na filozofskem intuicionizmu
utemeljenega hedonističnega utilitarizma postavi tri temeljna moralna
načela, ki zadostijo zgoraj podanim pogojem.
(N1) Načelo nepristranskosti oz. pravičnosti: »Ne more biti
prav za A, da obravnava B na način, po katerem bi bilo narobe
za B, da obravnava A, če ni nobenih razlik v naravi ali
okoliščinah obeh, ki bi jih lahko navedli kot razumni temelj za
razliko v obravnavi.«
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(N2) Načelo preudarnosti oz. presodnosti: »Zgolj oddaljenost v
času še ni razlog, da bi tisto prihodnjo zavest (oz. dobro v celoti
(angl. good on the whole) te zavesti) obravnavali kot manj
pomembno od sedanje.«
(N3) Načelo razumne dobrotnosti oz. dobrodelnosti: Iz
intuicije, da (a) »Dobro enega posameznika ni nad dobrim
drugega.« in (b) »Vsak človek mora kot racionalno bitje težiti k
dobremu.« sledi še tretje načelo: »Vsak mora dobro drugega
obravnavati in zasledovati kot svoje lastno, razen če
(nepristransko) sodi, da je katero od teh manjše, manj
dosegljivo ali manj gotovo.«. (Sidgwick 1907: 379–83)
Predstavljena načela pa niso zgolj načela filozofskega
intuicionizma, temveč je npr. načelo preudarnosti temelj racionalnega
egoizma, načelo razumne dobrotnosti pa temelj utilitarizma. Ta načela
se za Sidgwicka razlikujejo od bolj običajnih načel zdravo-razumske
moralnosti kot npr. »Vedno moram držati svoje obljube.« ali »Ne
laži!«. Slednja za Sidgwicka niso samorazvidna in potrebujejo dodatno
upravičenje ter oporo.
Poskušal sem pokazati, kako je v načelih Nepristranskosti,
Preudarnosti in Razumne Dobrotnosti – kakor so običajno
pripoznana – vsaj nek samorazviden gradnik, ki je neposredno
dojemljiv (immediately cognisable) z abstraktno intuicijo, ki je
vsakokrat odvisna od razmerij, katera imajo posamezniki s
svojimi posamičnimi cilji/smotri kot deli do svojih celot in do
drugih delov teh celot. [...] Prav tako preko neposredne
refleksije vem, da propozicije kot »Moram govoriti resnico.«,
»Moram držati svoje obljube.« – kakorkoli resnične naj že bodo
– meni samemu niso samorazvidne. Predstavljajo se mi kot
propozicije, ki potrebujejo še določeno racionalno utemeljitev.
Po drugi strani so zame propozicije kot »Ne bi smel dajati
prednosti nekemu sedanjemu, a manjšemu dobru, pred
prihodnjim, večjim dobrim.« in »Ne bi smel dajati prednosti
mojemu lastnemu manjšemu dobru pred večjim dobrim
drugega.« samorazvidne, vsaj toliko kot npr. matematični
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aksiom, da če »enako dodamo enakemu, potem bosta
vsoti/celoti enaki.« (Sidgwick 1907: 383)
S svojimi temeljnimi načeli je tako Sidgwick na koncu preko
filozofsko-intuicionistične nadgradnje zdravo-razumske morale dospel
do utilitarizma, ki »se tako pokaže kot končna oblika, v katero se pretvori
Intuicionizem, če je zahteva po samorazvidnih prvih načelih docela in
strogo upoštevana.« (Sidgwick 1907: 388)
Sidgwick enači intuicionizem (kot metodo etike) z običajno oz.
zdravo-razumsko moralo. Slednji očita, da jo ni mogoče urediti v
»sistem etike«, ki bi se zgledoval po znanosti. S tem argumentom tako
hkrati zavrne tudi intuicionizem, ki ga mora nadomestiti utilitarizem.
Vendar odnos med intuicionizmom in utilitarizmom ni tako preprost.
Sidgwick ohranja filozofski intuicionizem in preko samorazvidnosti
temeljnih etičnih načel sam utemelji utilitarizem. Hkrati običajne
morale ne zavrže povsem; ta se razkrije kot dopolnitev utilitarizma in
njena načela (temelječa na posebnih dolžnostih in vrlinah) lahko
zasedejo mesto t. i. srednjih aksiomov morale, ki nam služijo kot
moralna vodila. Ko v sklepnem poglavju ME Sidgwick poskuša strniti
sliko razmerij med vsemi tremi metodami etike (egoizmom,
intuicionizmom in utilitarizmom), se razkrije, da je veliko več
nasprotij in razlik med egoističnim hedonizmom in univerzalnim
hedonizmom, kot pa med slednjim in intuicionizmom, za katera
Sidgwick pravi, da sta povsem združljiva. Tako ostane Sidgwickova
moralna teorija ujeta v »dualizem praktičnega razuma«, ko ne more
zgolj z etičnimi argumenti in premisleki doseči združljivosti oz.
ujemanja med egoizmom in utilitarizmom.
Sprva poskuša Sidgwick dualizem razrešiti na način, da bi
egoista prepričal v to, da je njegovo lastno dobro del celote skupnega
dobra in ne zgolj cilj/smoter sam na sebi. Vendar se izkaže, da lahko
egoist te predpostavke ne sprejema. Rešitev tudi niso sankcije (pravne,
družbene, vest), ker le-te ne morejo zagotoviti popolnega ujemanja
med sledenjem egoistični in utilitaristični metodi. Prav tako Sidgwick
zavrne sočutje kot tisto zagotovilo, ki bi kot gradnik človekove sreče
prepričal egoista v zasledovanje skupnega dobra. Razloga sta dva.
Prvič, naše sočutje je običajno močnejše do ljudi, ki so nam blizu; in
drugič, nobenih zagotovil ni, da bi se zapovedi izhajajoče iz
utilitarizma pokrivale s tem, kar nam bi narekovalo sočutje oz. občutja
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te vrste, ki naj bi nas nagrajevala. Tako preostanejo le še božje sankcije,
ki bi edine lahko zagotovile ukinitev dualizma, in če bi lahko
»predpostavili obstoj bitja kot je Bog, sledeč pojmovanjem teologov, potem
se zdi, da bi utilitaristi lahko upravičeno sklepali na obstoj božjih sankcij,
ki bi spremljale družbeni moralni kod konstruiran na utilitaristični
podlagi. In takšne sankcije bi seveda zadoščale, da bi bilo vsakokrat v
interesu vsakogar, da zasleduje občo srečo, kot sam najbolje zna.«
(Sidgwick 1907: 506) Toda, ali je moč najti dobre moralne razloge in
premisleke, da bi to predpostavko sprejeli? Od odgovora na to
vprašanje po Sidgwicku zavisi tudi avtonomnost oz. neodvisnost etike
same. Sidgwick po premisleku odgovarja, da so naše intuicije v same
temeljne etične aksiome trdnejše in bolj gotove od intuicij glede tega,
da bi dopustili obstoj Boga, ki bi nas ustrezno nagrajeval in kaznoval
glede na naše delovanje. Tako dualizem ostaja zgolj na racionalni
podlagi nerazrešljiv, Sidgwick pa nalogo njegove razrešitve prepušča
filozofiji nasploh in teologiji. (Sidgwick 1907: 506–9)
Normativna struktura moralne teorije, ki jo poskusi
zagovarjati Sidgwick, je torej utilitaristična; temeljna načela
utilitarizma pa podpira moralna intuicija. Sidgwick razločuje dve
pojmovanji slednje. (A) Moralna intuicija v ožjem smislu mu pomeni
intuitivno vednost o moralni pravilnosti in nepravilnosti dejanj, ki je
dosežena preprosto z »gledanjem/opazovanjem« teh dejanj samih, ne
da bi se ozirali na njihove posledice. (Sidgwick 1907: 96) Temu
pojmovanju intuicije očita, da takšne vrste moralna intuicija ne more
biti temelj, ki bi podpiral utilitarizem, zato uvede še drugo, širše
pojmovanje. (B) V širšem smislu je intuicija neposredna (angl.
immediate) sodba o tem, kaj moram storiti ali k čemu moram težiti.
(Sidgwick 1907: 97)
Sidgwick zagovarja moralno intuicijo kot neobhodno
potrebno za vsako izmed metod etike. Vprašanje »Ali sploh je kaj
takšnega kot moralna intuicija?« lahko razumemo (a) psihološko, (b)
psihogonično (tj. kot vprašanje izvora/nastanka teh intuicij) ali (c) kot
vprašanje po veljavnosti teh intuicij. Na psihološko vprašanje lahko
odgovori introspekcija vsakega posameznika, pri čemer Sidgwick
opozarja, da ta ni nujno nezmotljiva in da lahko moralno intuicijo
zmotno zamenjamo s slepimi impulzi, nejasnimi čustvi/željami,
hitrimi sklepi iz načel ali trenutnimi mnenji. (Sidgwick 1907: 211–2)
Te zmotne zamenjave pa lahko omejimo s skrbnim premislekom in
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posvetovanjem z drugimi moralnimi delovalci. Vprašanje izvora teh
intuicij Sidgwick pušča ob strani kot nepomembno. Trdi, da do
zmotnih ugovorov proti moralni intuiciji pogosto prihaja, ker ne
ločujemo tovrstnih psiholoških in psihogoničnih vprašanj od
vprašanja po veljavnosti intuicije. Breme dokaza o tem, da so naše
moralne intuicije negotove zaradi njih izvorov, postavlja Sidgwick na
stran nasprotnikov intuicije. (Sidgwick 1907: 212)
Kot komentar in kritiko Sidgwickove moralne teorije bom
izpostavil tri točke. Prvič, ali lahko tri temeljne etične aksiome, kot jih
oblikuje Sidgwick, razumemo zgolj znotraj okvirov utilitarizma? Za
načeli nepristranskosti oz. pravičnosti in preudarnosti se zdi, kot da
prestopata te okvire in da mora potemtakem Sidgwick sam pristati na
neke vrste raznolikost temeljev naših moralnih dolžnosti. To je tudi
eden izmed glavnih Rossovih očitkov Sidgwicku. Dve poglavitni tezi
hedonističnega utilitarizma sta, (i) da je usmerjenost k dobremu edini
temelj moralne pravilnosti dejanj in (ii) da je le ugodje dobro. Toda
»načela pravičnosti pri razporeditvi sreče ne moremo na noben način
izpeljati iz načela, ki nas zavezuje udejanjenju največ sreče. Če je
resnično, kar trdi tudi Sidgwick, potem je to neodvisno od načela največje
sreče; in če je neodvisno, potem lahko pride z njim v konflikt.« (Ross
1939: 72)
Drugič, Sidgwick si ne začetku ME zada nalogo v kar največji
meri razviti vse metode etike in preiskati ter pretehtati njihove
posledice. Toda, ko obravnava intuicionizem se zdi, kot da obtiči pri
obravnavi običajne morale in jo kritizira zaradi njene nejasnosti,
konflikta med posameznimi dolžnostmi, praznosti nekaterih njenih
načel, ipd. Pri tem pa ne poskuša dopolniti intuicionistične metode ali
jo preoblikovati. Donagan (1995) tako npr. predlaga, da bi lahko
Sidgwick poenotil seznam dolžnosti, na katerih gradi intuicionizem, z
načelom človečnosti. Tako Sidgwick zgreši cilj svoje kritike, saj bi
moral prej razviti intuicionizem. Če je pravilen očitek iz prve točke, pa
bi lahko rekli, da je pravzaprav s svojimi tremi temeljnimi načeli
pravičnosti, preudarnosti in razumne dobrotnosti sam razvil tudi vrsto
celostnega intuicionizma, ki pristaja na medsebojno nezvedljivo
mnoštvo načel oz. dolžnosti, ki si lahko medsebojno nasprotujejo.
Tretjič, ob svoji kritiki običajne morale in intuicionizma
Sidgwick neupravičeno predpostavi, da mora biti moralnost
kalkulabilna. Ta zahteva seveda izhaja iz njegove zavezanosti gradnji

87

sistema etike. Tako se zdi, da Sidgwick zahteva preveč od načel
običajne morale, kot je npr. to, da bi morali imeti znotraj nje jasno in
splošno sprejeto načelo o višini kazni za napačna dejanja. Podobno za
dolžnosti povračila, hvaležnosti ali zaslužnosti. Ob vsakem Sidgwick
zatrjuje, da ta nedoločnost sili običajno moralo v sprejetje
utilitaristične formule kot urejevalnega in določevalnega načela.
(Sidgwick 1907: 348–9) Tukaj se jasno razkrije predpostavka
kalkulabilnosti, ki pa je sporna, ker nanjo intuicionist ne bo nujno
pristal. Še več, kot smo videli v uvodu v to poglavje, nekateri avtorji
(Williams) zagovarjajo nasprotno, da so moralni konflikt,
»nesistematičnost« moralne teorije in nujnost moralne presoje
neodpravljivi vidiki morale.

3.2. G. E. Moore

Moorova najpomembnejša metaetična stališča smo spoznali že v
drugem poglavju. Pričujoči razdelek se ukvarja predvsem z
normativno platjo njegove moralne teorije, tj. z njegovim zagovorom
nehedonističnega posledicizma. Raziskano bo, kako je takšno
normativno ogrodje moralne teorije speto z izhodišči spoznavnega
intuicionizma. Kot ključni pojem se bo razkril pojem neodnosne oz.
intrinzične vrednosti in z njim povezano načelo organske enotnosti.
Moore je v normativnem smislu monist, tj. monist glede
temeljnega merila moralne pravilnosti dejanj. Po drugi strani je
vrednostni pluralist, saj zagovarja stališče, da obstaja raznoliko mnoštvo
stvari, ki so neodnosno vredne. To (skupaj z načelom organskih celot)
daje njegovi moralni teoriji precejšnjo normativno fleksibilnost, a ta ne
more najti odmeva na ravni praktične etike, kjer Moore zagovarja
sledenje splošnim, obče sprejetim moralnim načelom in pravilom oz.
konvencionalni morali.
Moorova normativna teorija pričenja iz izhodišča, da so
osnovni moralni pojmi oz. izrazi vsaj deloma normativni, tj. da sodbe,
v katerih so vsebovani, izražajo temeljne razloge za neko naše ravnanje
ali pa tvorbo ustrezne naravnanosti do predmeta sodbe. To je tudi
poglavitni nauk argumenta odprtega vprašanja. Temu izhodišču se
nadalje priključi teza o »dobrem« kot o temeljnem moralnem pojmu.
Dobro je za Moora edini enostaven predmet misli, ki ga nahajamo v
ozadju moralnih sodb, in posledično je ustrezna definicija oz.
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razumevanje pojma dobrega bistvenega pomena za etiko. (cf. Moore
2000: 69)
Moore trdi, da »izjaviti, da je določeno ravnanje v danem
trenutku brezpogojno pravilno ali obvezujoče, očitno pomeni izjaviti, da
bo v primeru takega ravnanja v svetu več dobrega in manj zla, kot pa bi
ga bilo v primeru, da bi namesto tega storili kaj drugega.« (Moore 2000:
90) Moralna pravilnost oz. dolžnost je opredeljena s pojmom dobrega.
Ta pojem oz. pojem neodnosne vrednosti ima tako znotraj
normativne strukture Moorove moralne teorije osrednje mesto kot
temeljni normativni pojem, kar pomeni, da nam to, da je neka stvar
neodnosno dobra, priskrbi razlog za delovanje. Prav tako je glede na
pojem dobrega opredeljen pojem vrline – vrlino Moore definira kot
»trajno dispozicijo za izvrševanje določenih dejanj, ki praviloma
proizvedejo najboljše možne izide.« (Moore 2000: 243) Vrline so za
Moora nekaj, kar nas postavlja v odnos do dobrega, nam omogoča
njegovo doseganje; opredeljene so funkcionalno in same po sebi
nimajo neodnosne vrednosti.
Vse omenjeno vodi Moora do stališča, ki bi ga lahko označili
kot neosebni posledicizem (Hurka 2005) oz. osebno-nevtralni (angl.
agent-neutral) posledicizem, tj. stališča, da je naša dolžnost vedno
ravnanje, ki bo privedlo do največ dobrega, neodvisno in
nepristransko tehtano glede na vsakega posameznika enako. V PE
Moore razume posledicizem kot analitično resnico, kar kasneje sicer
opusti, a še ga vedno smatra kot samorazvidno in resnično stališče.
Egoizem je stališče, ki je samo po sebi nekoherentno, zaradi tega, ker
je sam pojem glede na osebo relativnega dobrega oz. mojega lastnega
dobrega nekoherenten, saj je dobro enostaven in nerazčlenljiv pojem.
(Moore 2000: 166–9)
Hkrati je Moorova teorija vrednosti nehedonistična, saj za
Moora moralna vrednost ni zgolj ali primarno v sreči, ugodju ali
zadovoljevanju želja, temveč v določenih stanjih duha oz. zavesti,
katerih vrednost je neodvisna od posameznikove naravnanosti do njih.
Moore tako trdi, da so »daleč najbolj dragocene stvari, ki jih poznamo
ali ki si jih lahko zamislimo, določena stanja zavesti, ki bi jih lahko v
grobem opisali kot uživanje v medčloveških stikih in veselje nad lepimi
predmeti.« (Moore 2000: 260)
Pri sodbah o našem ravnanju (»Kaj bi morali storiti?«)
moramo glede na zgoraj podana izhodišča tako po Mooru upoštevati
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dvoje stvari: (i) katera stanja stvari imajo neodnosno vrednost oz. katere
stvari so dobre po sebi in (ii) vzročne sodbe o tem, katere stvari so v
vzročnem razmerju s prvimi in na kakšen način, saj »vprašati, katere
vrste dejanje bi morali storiti ali katera vrsta ravnanja je pravilna, je isto
kot vprašati, katere vrste učinkov bo tako dejanje ali ravnanje proizvedlo.
[…] Vsa ta vprašanja seveda vključujejo tudi pravo etično sodbo – sodbo,
da so določeni učinki po sebi boljši od drugih. Vendar pa dejansko
zatrjujejo, da so te boljše stvari učinki – da so vzročno povezane z
zadevnimi dejanji.« (Moore 2000: 217)
Moore gre celo dlje, ko pravi, da zgornji način razčlenitve
moralnih sodb o tem, kaj bi morali storiti ali k čemur bi morali
stremeti, sprejemajo tudi tisti moralni filozofi, ki zagovarjajo
neposreden in takojšen dostop do spoznanja o brezpogojnih pravicah
in dolžnostih. (Moore 2000: 89) Tu ima seveda v mislih
tradicionalne, celostne intuicioniste. Vendar se v tej trditvi prepleta
dvoje tez. Prva je teza o tem, da so moralne sodbe o naših dolžnostih
oz. o tem, kaj bi morali v določenih okoliščinah storiti, sodbe o tem
»da je zadevno delovanje najboljša možna izbira«; druga pa je teza, da
to pomeni »da bo tako delovanje zagotovilo vsako dobrino, ki jo je le
mogoče zagotoviti.« (Moore 2000, 89) Prva teza je torej teza, da je naša
dejanska dolžnost izvršitev tistega dejanja, ki je v danih okoliščinah
najbolj moralno pravilno oz. najbolj ustreza situaciji.69 Druga teza pa že
predpostavlja posledicizem, torej stališče, da je naša dolžnost
udejanjenje največ dobrega. Intuicionista kot sta Ross ali Prichard bi
pristala na prvo od teh tez, ne pa nujno tudi na drugo.
Na podlagi te analize odnosa med dobrim in dolžnostjo,
Moore trdi, da so intuicionisti v zmoti, ko zagovarjajo samorazvidnost
moralnih zakonov. Nobena trditev o tem, da je določena vrsta dejanja
brezpogojno naša dolžnost, ne more biti samorazvidna. Samorazvidne
so zgolj trditve o tem, kar je dobro samo po sebi. (Moore 2000: 219)
Moralne sodbe o dolžnostih niso neizpeljane intuicije, saj jih lahko
dokažemo, potrdimo ali ovržemo prav z raziskovanjem tega, kaj je
dobro samo po sebi in hkrati raziskovanja vzrokov in učinkov dejanj,
69

Dolžnost je dejanje, ki bo proizvedlo več dobrega kot katera koli druga
alternativa, medtem ko moralna pravilnost ali dopustnost dejanja pomeni, da to
dejanje ne bo proizvedlo manj dobrega od katere koli možne alternative. (Moore
2000: 219) V situaciji imamo lahko tako več moralno pravilnih oz. dopustnih
dejanj, a le eno dolžnost.
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ki jih sodbe zadevajo. Predvsem slednje je zaradi pogosto zapletenih
okoliščin in omejitev pri poznavanju celotne verige vzrokov in
posledic izjemno težko dosegljivo znanje; prav tako pa nas omejujejo
razmisleki o vseh možnih alternativah. Zato je naša (praktična)
moralna vednost nujno pomanjkljiva in iz tega Moore zaključi, »da
nimamo nikoli nobenega razloga za domnevo, da je kako dejanje naša
dolžnost: nikoli namreč ne moremo biti gotovi, da bo kako dejanje
proizvedlo največjo možno vrednost.« (Moore 2000: 220)
Zaradi tega se morata etika in moralni delovalec zadovoljiti s
skromnejšim ciljem, tj. določitvijo tega, katera od verjetno
razpoložljivih alternativ, ki so na voljo komur koli, bo po vsej
verjetnosti proizvedla največ dobrega. Odgovori na vprašanja te
slednje vrste pa se skrivajo v konvencionalni morali in tako Moore
sklene, da lahko posamezniku »torej z gotovostjo priporočimo, da naj se
vedno ravna po pravilih, ki so splošno koristna in se po njih ravna večina
ljudi.« (Moore 2000: 235) Moore nadalje razlaga, da intuicionizem
črpa svojo sprejemljivost iz dejstva, da se nam včasih kakšna izmed
sodb o naših dolžnostih res zdi gotova, jasna in samorazvidna, vendar
je takšna zgolj v psihološkem smislu.
Znotraj Moorove moralne teorije je torej moralna intuicija
vezana na dvoje vrst premislekov.
(a) Na najsplošnejši ravni je temeljna moralna intuicija ta, da je
moja dolžnost vedno to, da s svojim dejanjem proizvedem
največjo količino dobrega; torej gre za intuicijo o resničnosti
posledicizma.
(b) Moralna intuicija je vezana na intuicije glede neodnosne
vrednosti stanj stvari, torej stvari, ki so dobre same po sebi in do
katerih spoznavno dostopamo preko metode miselne osamitve.
Ko Moore obravnava slednje, pogosto dobimo vtis, da sledi
metodi pretehtanega ravnotežja, ki jo zasledimo že pri Sidgwicku.
Primer tega je Moorovo nasprotovanje hedonistični tezi, da je ugodje
edino dobro, kjer se sklicuje tudi na neujemanje z našimi drugimi
pretehtanimi moralnimi sodbami. Najprej moramo o hedonistični
tezi dobro premisliti in jo jasno formulirati, potem pa jo lahko
zavrnemo na način, da pokažemo »kaj mora pomeniti, če o njej jasno
premislimo in kako je tak jasen pomen v nasprotju z drugimi prepričanji,
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ki se jim, tako vsaj upam, nismo pripravljeni zlahka odreči.« (Moore
2000: 145)
V normativnem smislu je Moore monist, vsaj kar se tiče
temeljnega merila moralne pravilnosti dejanja. Takšen monist je bil
tudi Sidgwick. Razlikujejo pa se razlogi, ki so enega in drugega vodili
do monizma. Kot sem pokazal v prejšnjem razdelku, je Sidgwick
gradil svojo moralno teorijo na podlagi premislekov o zdravorazumski oz. običajni morali in jo v luči filozofskega intuicionizma
poskušal dvigniti na višjo raven splošnosti, sistematizirati in poenotiti.
Urejenost in sistematičnost moralne teorije sta torej razloga, ki sta k
monizmu vodila Sidgwicka. Utilitarizem je dobil vlogo tega
poenotenja, saj nam znotraj Sidgwickove moralne teorije omogoča
kalkulabilnost, natančnost in določne odgovore na vsa moralna
vprašanja. Prav tako so enaki razlogi vodili Sidgwicka k vrednostnemu
monizmu, tj. k tezi, da je ugodje edina stvar, ki je dobra sama po sebi.
Pri Mooru je razlog za monizem njegova temeljna intuicija
glede posledicizma. Ob tem pa je za razliko od Sidgwicka Moore
vrednostni pluralist. Pri vrednostni teoriji izrecno poudarja, da je
potrebno zahtevi teoretske sistematičnosti in urejenosti pustiti ob
strani in sprejeti to, kar nam kaže tudi zdravi razum; to pa je dejstvo,
da obstaja raznoliko mnoštvo stvari, ki so vredne same po sebi. V tej
luči tudi kritizira Sidgwicka in njegov hedonizem. Moore torej
spoštuje intuicije o mnoštvu vrednih stvari.
Kam natančno vodi Moora njegova različica posledicizma na
eni strani in skepticizem glede moralnih dolžnosti na drugi?70 Moore
pristane v t. i. posrednem posledicizmu oz. posledicizmu dveh ravni. Ko
se moralni delovalci odločajo o tem, kaj storiti oz. kako ravnati, ne
smejo tehtati vrednosti posamičnih alternativnih dejanj, ki so jim v
situaciji na voljo, oz. tehtati vrednosti njihovih posledic, temveč
morajo slediti splošno sprejetim moralnim načelom, ki jih nahajamo v

70

Moore navaja naslednje razloge za ta skepticizem. Najprej ima moralni
presojevalec/delovalec težavo z določanjem obsega možnih alternativnih dejanj in
nadalje je pri določanju verjetnosti, da bo neko dejanje v celoti proizvedlo več
dobrega kot druga, treba upoštevati posledice vseh teh do neskončnosti v
prihodnost. Z oddaljevanjem od trenutka odločitve postaja naše tovrstno vzročno
znanje izjemno nezanesljivo in pomanjkljivo. (Moore 2000: 223–5)
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konvencionalni morali.71 To »na dolgi rok« zagotavlja več dobrega v
svetu. Podobno sta pred Moorom zagovarjala že Mill in Sidgwick,
toda Moore je bil v tej točki izredno tog; njegova »etika delovanja se
tako nazadnje izteče v najhujši moralni konzervativizem.« (Klampfer
2000: 340) Tem običajnim moralnim načelom naj bi sledili tudi v
primeru, ko gre za kompetentne moralne presojevalce in ko imamo
sicer dobra dokazila o posledicah posameznih alternativnih dejanj oz.
o tem, da bo kršenje teh načel v določenem primeru privedlo do več
dobrega. (Moore 2000: 234–5)
Ta Moorov konzervativizem postavlja v čudno luč sam
posledicizem dveh ravni. Običajno gre pri slednjem namreč v grobem
za to, da imamo dve ravni normativne etične misli. Prva je intuitivna,
zdravo-razumska ali običajna raven, ki zadeva splošna pravila, ki jim
sledimo, ter hkrati zajema naša moralna občutja, vest, naravnanosti,
čustva, ipd. Druga raven je kritična raven, na kateri lahko reflektiramo
načela in odločitve s prve ravni. Nanjo nas lahko »prestavi« soočenje z
moralno dilemo ali pa iskanje upravičenja za načela, ki jim sicer
sledimo. (cf. Hare 1978) Ta raven je utilitaristična; kot merilo je
uporabljeno izbrano utilitaristično načelo.
Vendar se zdi, da Moorov skrajni konzervativizem po eni strani
onemogoča vsak tak preskok. (Temu je tako, vsaj kar zadeva naše
praktične odločitve, kjer je udeleženo vzročno znanje.) Na slednje kaže
tudi Moorovo zavračanje tega, da bi lahko kdaj koli upravičeno
domnevali, da imamo opravka z izjemo izbranemu splošno
sprejetemu in koristnemu pravilu, in slednjih zatorej ne smemo nikoli
kršiti.72 (Moore 2000: 233) Po drugi strani dva premisleka kažeta v
nasprotno smer. Prvič, Moore v PE problematike moralnih dilem ne
71

Moralna načela in pravila konvencionalne morale, na katere meri Moore, delijo
naslednji dve značilnosti: (i) njihovo splošno spoštovanje bi bilo v vsaki družbeni
skupnosti dobro kot sredstvo, saj so okoliščine, od katerih je odvisna njihova
koristnost, univerzalne; in (ii) ker so sredstvo za ohranitev civilizirane skupnosti, ki
pa je sama nujni pogoj vsake velike dobrine, njihov zagovor ni odvisen od
pravilnih stališč v zvezi z vprašanjem o dobrem po sebi. (Moore 2000: 228–9)
72
Moore tukaj svoje stališče dodatno podpre z argumentom, da bi takšna (sicer
morebiti upravičena) kršitev dajala slab zgled drugim. (cf. Moore 2000: 233–4)
Slov. prevod PE je na tem mestu zmoten in zavajajoč, kajti pravi, da bi takšna
upravičena kršitev »prav gotovo spodbudila druge kršitve nekoristnih pravil« (Moore
2000: 234); pravilneje pa bi bilo to mesto prevesti kot »spodbudila druge,
nekoristne kršitve pravila.«
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omenja posebej. Čeprav zatrjuje, da znotraj običajne moralnosti
nahajamo splošno koristna načela, kot so prepoved ubijanja (oz.
škodljivost umora) in načela povezana s spoštovanjem lastnine,
marljivostjo, zmernostjo in izpolnjevanjem obljub (Moore 2000:
227–8), ne uvidi, da je tako zasnovana običajna moralnost lahko tudi
polna moralnih konfliktov med temi načeli in iz njih izhajajočih
moralnih dilem. Tako ni povsem jasno, kako se moramo odločati v
takšnih primerih. Vprašanje je, ali bi Moore tukaj odgovoril, da se
mora naš razmislek v takšnih primerih dvigniti na višjo raven in da se
moramo odločiti glede na tehtanje vrednosti učinkov alternativnih
dejanj? Če obstajata zgolj ti dve ravni in če na spodnji ravni konflikt ni
razrešljiv, potem moramo preiti na zgornjo raven. Konflikt na spodnji
ravni tudi ne bo neredek, sploh glede na načela običajne moralnosti, ki
jih izpostavi Moore. Drugič, Moore govori tudi o t. i. nedoločenih
dejanjih, tj. o dejanjih, ki jih ne uravnava nobeno splošno koristno
načelo ali pravilo, a so vseeno moralno pomembna, in katerih splošne
koristnosti se ne da dokazati. Najprej ni povsem jasno, kakšen je sploh
obseg takšnih dejanj. Po eni strani se prima facie ponuja odgovor, da je
delež »nedoločenih dejanj« majhen, kajti običajna morala pokriva
precejšen del naših moralnih življenj. Moore po drugi strani pravi:
V skladu s prejšnjimi sklepi bo taka razprava zadevala skoraj vsa
dejanja z izjemo tistih, ki jih v danem stanju družbe opravlja
večina ljudi. Poudarili smo namreč, da je dokazovanje splošne
koristnosti tako težavno, da je lahko dokaz dokončen le v
majhnem številu primerov. Vsekakor ni mogoč v zvezi z vsemi
dejanji, ki jih opravlja večina ljudi; pa čeprav v tem primeru, če
so kazni le dovolj stroge, sama po sebi [-e; verjetno so tukaj
mišljene kazni in ne dejanja, torej same po sebi – opom. VS]
zadoščajo za dokaz, da je za posameznika uklonitev običaju
praviloma koristna. (Moore 2000: 236)
Takšna dejanja lahko presojamo le »tako, da pokažemo na
njihovo neposredno težnjo k proizvajanju po sebi dobrih ali k
preprečevanju po sebi slabih stvari.« (Moore 2000: 236) In potem sledi
še glede na zgornja izvajanja presenetljiv sklep, »da se mora posameznik
v primerih dvoma v svojih odločitvah ravnati raje po neposrednih
premislekih o intrinzični vrednosti ali nizkotnosti učinkov, ki jih njegovo
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dejanje lahko proizvede, namesto po pravilih, katerih dobre učinke je v
svojem posameznem primeru nezmožen videti.« (Moore 2000: 237)
Morda se tu skriva tudi odgovor na vprašanje o moralnih dilemah, saj
so le-te bistveno zaznamovane s takšnim dvomom v odločitev.
Kot se je pokazalo, so Moorovi praktični vidiki njegove
moralne teorije v napetosti sami s sabo. Čeprav je njegova misel kar se
tiče temeljnega merila moralne pravilnosti dejanj jasna, je toliko več
težav, ko se obrnemo k moralnim načelom kot vodilom pri odločanju.
Moore preskakuje z ravni posledicizma dejanja k posledicizmu pravil
in konvencionalni morali, pri čemer pa ni jasnih razmejitev med enim
in drugim.
Razlikovanje med dvema ravnema normativne etične misli je
nenavadno tudi z vidika moralne fenomenologije. V članku
»Moorovska moralna fenomenologija (»Moorean Moral
Phenomenology«)« se Horgan in Timmons (v pripravi-a) lotita
zastavitve moralne fenomenologije, ki gradi na Moorovi etiški misli.
Priznavata, da se Moore v PE neposredno ni ukvarjal z moralno
fenomenologijo, saj v njej ni najti fenomenoloških opisov moralnega
izkustva. Mestoma se sicer Moore fenomenologije dotakne, še posebej
pri obravnavi razlike med dobrim po sebi in dobrim kot sredstvom,
prav tako bi kot fenomenološke lahko razumeli razmisleke o metodi
osamitve pri določanju neodnosne vrednosti stvari. Toda ko Moore
postavlja teze, ki predstavljajo ogrodje njegove morale teorije, kot npr.
»izjaviti, da je določeno ravnanje v danem trenutku brezpogojno pravilno
ali obvezujoče, očitno pomeni izjaviti, da bo v primeru takega ravnanja v
svetu več dobrega in manj zla, kot pa bi ga bilo v primeru, da bi namesto
tega storili kaj drugega« (Moore 2000: 90), je skrajno malo verjetno, da
je to ustrezen fenomenološki opis tega, kar se v običajnem delovalcu
dogaja ob moralnem presojanju. Npr., ko občutimo dolžnost, da
moramo držati obljubo, večina ljudi pred seboj nima vidika
univerzalnega dobrega. Omenjena teza je sicer lahko povsem
sprejemljivo ali privlačno metaetično stališče.
Prav tako je Moorov posledicizem dveh ravni v globokem
neskladju s fenomenologijo moralne sodbe. Z vidika prvo-osebnega
moralnega izkustva teh dveh ravni enostavno ne razlikujemo med
sabo. Moore v razdelkih, kjer govori o dolžnostih, sicer omenja t. i.
moralna občutja (angl. moral sentiments), ki spremljajo določena
dejanja. Morda lahko na ta način pojasni gradnike moralnega
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izkustva. Če definiramo moralno pravilnost in dolžnost na način, kot
jo definira Moore, tj. kot sredstvo za doseganje največ(jega) dobrega,
potem izgine razlika med dolžnostjo in koristnostjo oz. donosnostjo. To,
kar je naša dolžnost, in to, kar je koristno, je ena in ista stvar. Med
pojmoma ni razlike, edina prava, temeljna etična razlika je med
dobrim po sebi in dobrim kot sredstvom. Toda, če je to res, potem bi
morala to potrditi tudi argumentativna strategija odprtega vprašanja,
saj Moore trdi, da »če se vprašam, ali je neko dejanje zares moja dolžnost
oz. zares koristno, je predikat, ki ga odrekam zadevnemu dejanju,
natanko isti.« (Moore 2000: 241) Če se vprašamo »Dejanje A je naša
dolžnost, toda ali je tudi koristno?« in, obratno »Dejanje A je koristno,
toda ali je tudi naša dolžnost?«, se nam vprašanji, vsaj prima facie, ne
zdita očitno zaprti, kot bi to moralo izhajati iz Moorovih izvajanj.
Moore sam pojasni, da lahko razliko med obema izrazoma iščemo v
moralnih občutjih, ki spremljajo določene vrste dejanj.
Vsaj na prvi pogled se zdi, da se tu Moore sam obrne k moralni
fenomenologiji kot rešitvi tega problema odprtosti vprašanj. Za
dolžnosti trdi, da so to običajno tiste vrste dejanj, ki jih spremlja
moralno odobravanje in pa, v primeru opustitve, moralno zgražanje.
Nadalje, gre za dejanja, ki bi se jim občutno število posameznikov
rado izognilo in katerih posledice zadevajo predvsem druge. Za razliko
od dolžnosti, pa za koristna dejanja velja prav nasprotno: (i) nanje niso
vezana občutja moralnega odobravanja ter zgražanja in (ii) imamo
močna nagnjenja k temu, da jih izvršimo, saj njihove posledice
zadevajo predvsem delovalca samega. (Moore 2000: 239–40) Moore
tukaj moralno fenomenologijo uporabi, da znotraj množice dejanj, ki
bi med vsemi alternativami proizvedla največ dobrega (in so torej tako
naše dolžnosti in najbolj koristna), razlikuje med enimi, ki jih
spremljajo določena moralna in motivacijska občutja, in drugimi, ob
katerih je naše moralno izkustvo drugačno. Toda, kot rečeno, Moore
mora tukaj imeti moralno fenomenologijo za v nekem smislu
zgrešeno, saj v temelju ni moralne razlike med obema skupinama
dejanj.
Moore je vrednostni pluralist. Nauke svoje vrednostne teorije
strne takole: »intrinzično dobre ali slabe stvari [… so] številne in
raznolike; da gre pri večini od njih za `organske enote´ v tistem posebnem
in natančnem pomenu, ki sem zanj prihranil ta izraz; ter da vodi edina
pot do spoznanja o njihovi intrinzični vrednosti in njenih stopnjah preko
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natančnega razlikovanja stvari, o katerih pravkar sprašujemo, in
ugotavljanja, ali ima edinstven predikat `dobro´ v kateri koli od njegovih
različnih stopenj: to so sklepi, pri katerih vztrajam.« (Moore 2000: 294)
Pri svojem zagovoru vrednostnega pluralizma zavrne zahteve teoretske
sistematičnosti, simetrije in urejenosti kot neupravičene in pravi, da
moramo dati prednost resnici.73 (Moore 2000: 293) Zavajajoč razlog
za vztrajanje pri vrednostnem monizmu je poleg omenjenega
naturalizem. Ko naturalisti namreč zagrešijo naturalistično zmoto in
enačijo dobro z izbrano naravno lastnostjo, potem bo ta slednja
ponavadi preprosta, ne-disjunktivna lastnost in to bo posledično
pomenilo sprejemanje vrednostnega monizma. Vrednostni pluralizem
skupaj z načelom organskih celot, ki ga bom predstavil v nadaljevanju,
pa bi lahko dajal Moorovi moralni teoriji določeno normativno
fleksibilnost, saj lahko na tak način posamezne stvari oz. stanja stvari
vrednotimo vsako posebej kot celote in njihove posamezne dele.
Temelj razumevanja dobrega je pojem neodnosne vrednosti
stvari oz. vrednosti same po sebi. Neodnosna vrednost stvari je
vrednost, ki je odvisna zgolj od njenih intrinzičnih lastnosti in ne od
relacij z drugimi stvarmi ter ki sama ni njena intrinzična lastnost.
(Moore 2000: 25–6) Ob tem Moore doda svoje slavno načelo
organskih celot (tudi »organska enotnost« ali »organsko razmerje«), po
katerem »vrednost […] celote ni v pravilnem sorazmerju z vsoto vrednosti
svojih delov.« (Moore 2000: 92) Vsota delov tako ni nujno enaka
vrednosti celote, ob čemer pa deli ohranjajo svojo neodnosno vrednost
v celoti. Prav tako je lahko celota sestavljena iz delov, ki so vrednostno
nevtralni, pa vendar zadobi kot celota svojo vrednost, pozitivno ali
negativno. (Moore 2000: 93) Poglejmo dva primera, ki bosta
ponazorila to vrednostno dinamiko. Prvi je primer zavesti o lepem
predmetu, kar je sestavljena celota, ki ima za Moora veliko neodnosno
vrednost in ki je (A) lep predmet sam zase in pa (B) gola zavest oz.
zavedanje nimata, saj imata oba le majhno ali pa sploh ničelno
vrednost. Torej imamo naslednjo strukturo:
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»Iskanje `enotnosti´ in `sistematičnosti´ na račun resnice po moje ni primarna
naloga filozofije, pa naj je med filozofi še tako razširjeno.« (Moore 2000: 293)
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vrednost dela
A
(lep predmet)
2

vrednost dela B
(zavedanje)

vrednost A&B
kot celote

vrednost celote
(zavest o lepem
predmetu)

1

5

8

Začetne številčne vrednosti so izbrane poljubno, pomembno
pa je, da s tem modelom sledimo Moorovi misli o veliko večji
vrednosti občudovanja lepega predmeta in o razliki med vrednostjo, ki
jo predstavljata dela A & B kot celota (angl. value as a whole) in
vrednostjo celote A & B (angl. value on the whole).
Pri pravični kazni sta njena sestavna dela (A) storjeni zločin in
zlo, ki je bilo s tem povzročeno, in pa (B) kazen ter trpljenje, ki ga ta
prinaša storilcu zločina. Oba posamezna dela imata negativno
vrednost, toda sestavljena celota ima manjšo negativno vrednost, kot
pa jo imata dela vzeto skupaj.
vrednost dela
A
(zločin)
-8

vrednost dela
B
(kazen)
-5

vrednost celote
vrednost A&B
(pravično
kot celote
kaznovan zločin)
9

-4

S tem modelom ohranimo nekaj intuitivno sprejemljivih
razmerij. Vrednost celote (-4) je še vedno negativna, kajti najbolje bi
bilo, če do zločina v svetu sploh ne bi prišlo, toda ta vrednost je višja
od vrednosti nekaznovanega zločina (-8). Vrednost sestavnih delov kot
celote določimo vedno tako, da določimo razliko med golim
seštevkom delov (v zgornjem primeru je to -13) in vrednostjo celote
(do te spoznavno dospemo z intuitivnim uvidom in metodo miselne
osamitve).
Dancy (2004) kot eden najpomembnejših sodobnih
intuicionistov poda naslednjo kritiko Moorove vrednostne teorije, ki je
vezana na načelo organskih celot. Moore je zavezan dvema tezama.
(M1) Deli ohranijo svojo vrednost ne glede na spremembe v
kontekstu/celoti, katere deli so.
(M2) Deli lahko k tej celoti prispevajo več ali manj vrednosti,
kot jo sami imajo.
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Jedro Dancyeve kritike Moora je, da se zdi nesmiselno
predpostaviti, da lahko del prispeva k celoti vrednost, ki je sam nima.
Dancy zagovarja svojo različico holizma vrednosti, ki temelji na
naslednjih dveh tezah.
(D1) Značilnost ali del lahko ima določeno vrednost v enem
kontekstu in drugačno ali nasprotno vrednost v drugem
kontekstu.
(D2) Vrednost sestavljene celote ni nujno enaka vsoti vrednosti
njenih gradnikov oz. delov. (Dancy 2000b: 139)
Pomembno je imeti pred očmi, da sta oba modela vrednostne
teorije, Moorov in Dancyev, holistična in da enaki primeri sestavljenih
celot, ki so zanimali Moora, zanimajo tudi Dancya, drugačen je le
model pojasnitve njihove vrednosti kot celote.74 Do razlike pride, ker
Dancy sprejema drugačno pojmovanje supervenience kot Moore, in
sicer globalno supervenienco za razliko od Moorove različice lokalne
supervenience. Za Moora neodnosna je vrednost stvari odvisna zgolj
od njene intrinzične narave oz. intrinzičnih lastnosti, in ker ta stvar kot
del – v celoti kjer nastopa – ohranja svojo intrinzično naravo, mora
ohranjati tudi svojo neodnosno vrednost. In če želi Moore na tej
podlagi sprejeti organskost vrednosti celote, mora pristati na M2.
Nasprotno Dancy zagovarja, da neodnosna vrednost ne supreveniira
nujno zgolj nad lastnostmi stvari same, temveč tudi nad lastnostmi
drugih stvari. (Dancy 2000b: 137–141; 2004: 176–184)
McNaughton in Rawling (2008) predstavita nov, a vseeno v
svojem temelju moorovski model holizma vrednosti. Kot rečeno,
predstavlja pri Mooru vrednost celote vrednost njenih delov skupaj z
vrednostjo teh delov kot celote. Najprej avtorja izpostavita t. i. problem
intencionalnosti, ki je vezan na Moorovo metodo miselne osamitve.
Gre za problem, kako lahko smiselno obravnavamo nek del celote kot
oddeljen od nje (npr. kazen ločeno od zločina). Hkrati upoštevata tudi
zgoraj omenjeno Dancyevo kritiko o tem, da ni smiselno
predpostaviti, da lahko včasih del prispeva k celoti neko vrednost, ki
pa je sam nima, s tem pa je vrednost oddeljena od razlogov.
Predstavita svojo interpretacijo Moorove teorije, ki je podana v okvirih
74

Za Dancyev model holizma vrednosti, kakor bi ga lahko razumeli v okvirih
estetske vrednosti, glej Kante 2005.
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emergentnih lastnosti celote. Deli (npr. A, B) imajo le svojo neodnosno
vrednost, in vsa »dodatna vrednost« je pripisana emergentnim
lastnostim njihove kombinacije oz. celote (A&B), npr. pravičnosti, ki
vznika nad spojenostjo zločina s pravično kaznijo zanj. Moorovec
lahko sprejme to interpretacijo in se s tem izogne Dancyevemu
ugovoru, da je na ta način vrednost oddeljena od razlogov.
McNaughton in Rawling nasprotujeta Dancyevemu modelu
vrednostnega holizma, ker se ta še vedno opira na nesprejemljive ideje
o »neprispevani« vrednosti in o vrednosti neodvisni od konteksta.
Sama predlagala nov model, ki je različen tako od Moorovega kot od
Dancyevega. Zavračata metodo miselne osamitve in prav tako načelo
organskih celot, ter trdita, da lahko vrednost delov določimo le v
pomembnem odnosu do celote, katere del so. Pri delih ni nobene
neprispevane vrednosti; vrednost celote je na ta način preprost seštevek
vrednosti delov, ovrednotenih kot delov te celote. Tak model je še
vedno holističen, saj vrednosti celote ne moremo določiti le z vsoto
njenih delov, ovrednotenih v osami, in vice versa, vrednost delov (v tej
celoti) ne moremo določiti neodvisno od te celote.
Vrednostni holizem (v kateri koli zgoraj predstavljeni različici)
je vsekakor intuitivno sprejemljivo in privlačno stališče, saj nam
omogoča jasno in neposredno razlago sestavljenih celot. Skupaj z
vrednostnim pluralizmom je to tudi izjemno zanimiv del Moorove
moralne teorije, ki pa ni brez pomanjkljivosti. Morda največja od njih
je ta, da ta normativna dinamičnost, ki jo omogoča, ne more najti
odmeva na ravni praktične etike, saj gre tu povečini za sledenje
konvencionalni morali.

3.3. H. A. Prichard

Jedro Prichardove moralne teorije najbolje razkriva osnovna misel
njegovega znamenitega članka »Ali moralna filozofija temelji na
zmoti?«. V njem Prichard trdi, da moralna filozofija temelji na zablodi
zgrešenega poskusa oz. poskusov, da bi priskrbela splošno, teoretsko
utemeljitev moralnih načel. Ker so nam naše dolžnosti samorazvidne in
takšne utemeljitve ne potrebujejo, hkrati pa razmisleki pokažejo, da
utemeljitve niti ni moč podati. (Prichard 2005: 93, 104–5)
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Od vseh intuicionistov, ki jih bom obravnaval v tem tretjem
poglavju, se zdi Prichard morda še najbližji temu, kar je Sidgwick
imenoval zaznavni intuicionizem. Slednje stališče pristaja na
samorazvidnost naših posamičnih moralnih sodb. Podobno kot pri
običajnih zaznavnih sodbah naj bi tudi na področju moralnosti imeli
preproste, neizpeljane in takojšnje moralne intuicije, ki zadostujejo za
oblikovanje in upravičenje naših moralnih sodb. V vsaki posamični
moralni situaciji lahko tako uvidimo, kaj je naša moralna dolžnost.
Takšno branje potrjuje na primer Prichardov govor o tem, da vsaka
moralno zrela oseba »občuti moč raznolikih obvez oz. dolžnosti«
(Prichard 2005: 93), ter da smo v resničnost sodb o dolžnostih
prepričani oz. vanje verjamemo neposredno in brez dokazil. Uvid
dolžnosti, ki izhaja iz »moralnega čuta za pravilnost dejanja« (Prichard
2005: 99) je enak neposrednemu uvidu preprostih matematičnih
resnic, kjer »nas vpogled v naravo subjekta vodi naravnost k spoznanju
njegovega posedovanja predikata.« (Prichard 2005: 98) Dolžnosti
enostavno »neposredno zapopademo.« (Prichard 2005: 105) Zaradi tega
se tudi izgubi vsaka potreba po moralni filozofiji oz. moralni teoriji, v
kolikor je za slednjo mišljeno, da bo priskrbela splošno in teoretično
utemeljitev moralnih sodb o dolžnostih oz. utemeljitev moralnih
načel.
Gledano s širše perspektive, pa je zelo verjetno pripis takšne
oblike moralnega intuicionizma Prichardu neupravičen. Prvič, gotovo
je bilo Prichardu jasno, da nam vse sodbe o dolžnostih nikakor niso
samorazvidne in da o njih nimamo neposredne, gotove vednosti. Na
to kažeta dve stvari, med katerima je prva ta, da o dolžnostih vlada
precejšnje nestrinjanje, druga pa, da obstaja konflikt med različnimi
dolžnostmi oz. med različnimi moralni načeli, ki tvorijo običajno
moralo. Oboje omenja Prichard tudi sam, zato je potrebno njegove
trditve o samorazvidnosti dolžnosti v tej luči tudi razumeti in omejiti.
Drugič, posamezne moralne sodbe včasih lahko podpremo z
argumenti, tudi če se omejimo zgolj na sodbe o dolžnostih. Tretjič,
težko je verjeti, da bi bila vsa moralna filozofija v svoji misli o dolžnosti
žrtev globoke zablode in zmote. Četrtič, Prichard konec koncev ne
meri zgolj na primerke dejanj kot naših dolžnosti, ampak na vrste
dejanj.
Zdi se, da je Prichard mnogo bližje dogmatskemu
intuicionizmu. Pripoznava namreč dolžnosti, ki jih postavlja tudi
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običajna oz. zdravo-razumska moralnost ter zavrne potrebo po njihovi
nadaljnji utemeljitvi. Zdravo-razumsko moralnost za Pricharda
sestavljajo dolžnosti, ki so splošno sprejete in o katerih vlada precejšnje
soglasje. Mednje sodijo npr. dolžnost, da povrnemo dobro, ki nam je
bilo storjeno, da izpolnimo dane obljube in zaveze, da ne lažemo in
zavajamo drugih, da drugim ne škodujemo in ne povzročamo
duševnih bolečin ljudem, ki so nam blizu, ipd. (Prichard 2005: 99)
Kot nelegitimne zavrne zahteve po dodatni ali naknadni utemeljitvi
naših (po moralnem razmisleku oblikovanih in spoznanih) dolžnosti,
ki nam jih nalagajo situacije, v katerih se znajdemo.
Zmota moralne filozofije je torej v tem, da stremi k
zgrešenemu poskusu utemeljitve naših dolžnosti oz. moralnih načel
vezanih nanje. Z zgrešenim poskusom utemeljitve je mišljeno to, da
moralna filozofija išče splošno, teoretsko utemeljitev moralnih načel in
dolžnosti izven slednjih samih, medtem ko je njih spoznanje lahko le
neizpeljano in neposredno. Vsi ti poskusi se za Pricharda napajajo v
dvomu v zavezujočost naših dolžnosti. Dvom vznikne, ker se naše
dolžnosti, ki jih z moralno zavestjo zapopademo znotraj naše
umeščenosti v različne moralno pomembne situacije, pogosto ne
skladajo z našimi siceršnjimi interesi in željami. Od tod vprašanja: »'Ali
je sploh kak razlog, zaradi česar bi moral ravnati na tak način, na
kakršen mislim, da sem obvezan ravnati? ', 'Ali nisem s tem vseskozi pod
utvaro? ', 'Ali ne bi moral le ves čas skrbeti samo za to, da se bom imel
dobro?'.« (Prichard 2005: 93) In iz teh dvomov se poraja iskanje
odgovora, potrditve, dokaza naših dolžnosti, ki pa je vnaprej obsojeno
na neuspeh, kajti dolžnosti lahko le neposredno zapopademo in dvom
lahko odpravi le vnovičen premislek o njih.
Obstajata dva poglavitna razloga, zakaj dolžnosti oz. sodb od
dolžnostih ne moremo dokazati ali utemeljiti. Prvi temelji na t. i.
Humovem zakonu, da ne moremo izpeljati najstva iz dejstva (saj »če naj
bo 'najstvo' izpeljano, potem ga lahko izpeljemo le iz drugega 'najstva'.«
(Prichard 2005: 95). Zaradi tega je vsak poskus izpeljave dolžnosti iz
ne-moralnih premis obsojen na propad. Ker ima Prichard najstvo oz.
dolžnost za temeljni moralni pojem, ki ga ni mogoče zvesti na kak
drug moralni pojem, tako sodb o dolžnostih tudi ni mogoče izpeljati
iz drugih moralnih premis. Drugi razlog leži v tem, da je za Pricharda
vsak poskus utemeljitve običajne moralnosti zgrešen s spoznavnoteoretskega gledišča. Prichardova misel je tu na sledi Moorove
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filozofije zdrave pameti in dogmatizma. Le moralna prepričanja, ki
tvorijo našo običajno moralnost, so lahko temelj tudi za filozofsko
moralno misel in ne obratno. Prva so namreč ta, ki imajo najvišjo
raven začetne sprejemljivosti in so torej spoznavno temeljna. Glede na to,
da morajo biti v razumnem, prepričljivem argumentu premise bolj
začetno sprejemljive kot sklep in hkrati tudi bolj kot zanikanje sklepa,
proti običajnim moralnim prepričanjem ne moremo racionalno
argumentirati niti jih nadalje podpreti z argumenti.Vsak tak poskus bo
torej končal kot zmota moralne filozofije.
Prichard ne ponudi posebne sistematične ali sklenjene
normativne teorije, temveč se postavlja na stran običajne morale.
Slednja ni samo spoznavno-teoretski temelj filozofske moralnosti,
temveč se Prichard pogosto sklicuje tudi na običajne dolžnosti, ki jih
ta zaobjema. Prichard je pluralist, kar se tiče dolžnosti in hkrati tudi
vrednostni pluralist. Tako pojem najstva kot pojem dobrega sta
temeljna moralna pojma. (Prichard 2005: 100)
Kaj bi sploh lahko podpiralo oz. s čim bi lahko utemeljili
moralno zavezanost izpolnitvi naših dolžnosti ali ogibanju moralno
napačnih dejanj? Prichard dopušča dve najpogostejši vrsti odgovora.
(A) Moralno smo obvezani k izpolnitvi dolžnosti, ker je to dobro za
nas, našo dobrobit, srečo ali ker to vodi do izpolnitve naših želja. (B)
Moralno smo obvezani k izpolnitvi dolžnosti, ker je izpolnitev
dolžnosti, tj. dejanje izvršitve samo dobro ali povezano z nekim
dobrim. Za Pricharda niti prvi niti drugi odgovor nista zadostna za
pojasnitev moralnih dolžnosti. Prvo stališče, ki ga Prichard imenuje
tudi generični utilitarizem, predpostavlja temeljno razliko med
dejanjem samim in tem, kar dejanje proizvede. Če je slednje neko
dobro, potem smo dolžni storiti dejanje, ki bo to dobro udejanjilo.
Ob tem pa je ozadna predpostavka ta, da je dobro (ki ni dejanje samo)
to, kar bi moralo obstajati. Toda najstvo je vezano zgolj na dejanja, ne
pa na stvari ali stanja stvari. Po načelu »'naj' implicira 'lahko'«, so
namreč le dejanja v naši moči. Ko govorimo, da nekaj v svetu ni
takšno, kakšno bi moralo biti, s tem v bistvu menimo, da nekdo (Bog
ali človek) ni izvršil nečesa, kar bi moral. Tako dolžnosti oz. najstva ne
moremo izvesti iz naj-bi-obstajalo. (cf. Prichard 1949b: 158–63)
Drugi ugovor je ta, da je takšno stališče v nasprotju z našimi
običajnimi prepričanji. Kajti, če se vprašamo, »ali naš občutek, da
moramo poravnati naše dolgove ali govoriti resnico, izvira iz spoznanja,
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da bomo s tem udejanjili neko dobro, npr. materialno ugodje A-ja ali
resnično prepričanje B-ja?«, potem je odgovor »Ne!«. (Prichard 2005:
95–6) Podobno naj bi bila glede na to stališče moralna napačnost laži
somerna s slabim njenih posledic, kar je prav tako v nasprotju z
običajno moralno mislijo, hkrati pa generični utilitarizem nima
ustreznega temelja, da bi pojasnil izvor dolžnosti pravičnosti. (Prichard
2002: 2) Je pa gradnik resnice v generičnem utilitarizmu ta, da če
posledice dejanja niso na nek način dobre, potem nimamo nobene
obveze, da bi jih udejanjili oz. da to dejanje izvršimo. Torej je dobro
posledic predpostavka moralne obveze, kar pa še ne pomeni, da je
zadostno za konstituiranje obveze. (Prichard 2002: 2–3)
Naše odobravanje dejanj kot dobrih samih po sebi in raba
pojma dobro sta vedno vezana na motiv za dejanje. Torej stališče (B)
utemeljuje moralno pravilnost dejanja na njegovi intrinzični vrednosti,
ta pa je vezana na vrednost motiva, ki stoji v ozadju izvršitve dejanja.
Toda premislek razkrije, da moralna pravilnost ni v ničemer povezana
z motivom in njegovo vrednostjo. Vezana je na dejanje v ožjem
smislu, kolikor je to ločeno od motiva in kolikor s tem mislimo na
namerno udejanjenje nečesa. Eno in isto dejanje torej lahko izvršimo
iz različnih motivov, kar pa ne zadeva njegovega moralnega statusa
pravilnega ali nepravilnega dejanja. Če izvršimo moralno pravilno
dejanje oz. to, kar je naša dolžnost, potem smo storili, kar bi morali
storiti in četudi smo ga izvršili npr. zaradi strahu pred kaznijo, ostaja
dejanje pravilno. Rečemo lahko kvečjemu le, da ga nismo storili, kot bi
ga morali storiti. V ozadju je zopet načelo »'naj' implicira 'lahko'«, saj
izbira motiva dejanja pogosto ni v naši moči. Naša dolžnost je torej
lahko le delovati, ne pa delovati iz neke želje oz. motiva. Če pa je
občutek dolžnosti in ne neka želja motiv v ozadju dejanja, potem pa to
tako že predpostavlja (in torej ne utemeljuje) prepoznavo dolžnosti
same. (Prichard 2005: 97–102)
Kaj je torej temelj dolžnosti oz. moralne pravilnosti dejanja?
To je njegova zasnovanost kot določene vrste udejanjenja A oz. dejanja
v situaciji, kjer je delovalec postavljen v odnos B do drugih ali do
samega sebe. Opraviti imamo torej s situacijo, delovalcem in
odnosom. In odnosi, ki leže v temelju dolžnosti, so lahko zelo
raznoliki. Gre lahko za odnos delovalca do neke druge osebe (npr.
dolžnost iskrenosti in zvestobe, dolžnost izogibati se povzročanju
trpljenja drugih) ali pa do samega sebe (npr. dolžnost premagovanja
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lastnega pohlepa ali nevoščljivosti). Nekateri odnosi izvirajo iz
delovalčevih preteklih dejanj (npr. dolžnost popraviti škodo ali krivico,
ki smo jo storili drugim), spet drugi iz dejanj drugih (npr. dolžnost
povrniti dobro, ki nam je bilo storjeno). (Prichard 2005: 99) Iz tega
vznika že omenjeni pluralizem dolžnosti. Prichard takoj odgovarja tudi
na ugovor, da takšen pluralizem pomeni zavezanost zgolj
nepovezanemu skupku dolžnosti, ki ga moralna teorija težko sprejme.
Prvi odgovor je ta, da so značilnosti oz. stvari, ki jih pripoznavamo kot
dobre enako raznolike, raznorodne in nepovezane (npr. pogum,
skromnost, radovednost). In če se očitno »agatha (dobre stvari)
razlikujejo he agatha (kot dobre stvari), zakaj se ne bi mogle dolžnosti
enako razlikovati qua njihovi dolžnostnosti oz. zavezujočosti.« (Prichard
2005: 99–100) To, da obstaja zgolj ena dolžnost, je za Pricharda tudi
očitno skregano z dejstvi.
Vprašanje po temelju moralne obveze torej nima splošnega in
enovitega odgovora. Že sama njegova zastavitev zmotno namiguje, da
obstaja nek skupni razlog, zaradi katerega so vsa moralno pravilna
dejanja moralno pravilna. O moralni obvezi oz. dolžnosti pa lahko
zatrdimo naslednji sklop trditev:
(a) Moralne obveze so vedno obveze, da storimo neko
posamično stvar oz. dejanje in posledično je naša prepoznava
(recognition) dolžnosti vedno prepoznava posamične dolžnosti.
(b) Vprašanje »Zakaj moram storiti X?« je včasih legitimno in
dopušča odgovor. Npr. »Zakaj moram A-ju izročiti denar? Ker
sem si ga od njega izposodil.«, »Zakaj moram obiskati B v
bolnišnici? Ker je moj prijatelj in mu bom s tem polepšal dan.«,
...
(c) Če pred seboj nimamo cilja obravnave in zagovora neke
moralne teorije, moramo nekatere od teh odgovorov šteti za
zadostne in ne smemo zastavljati nadaljnjih vprašanj o izvoru
moralnih obvez, npr. »Zakaj moram poravnati dolgove?«.
(d) Če pa takšno vprašanje že zastavimo, bo namesto nekega
posamičnega razloga odgovor nanj izražal načelo, npr. »Ker
moram vedno vrniti vse in vsakomur, kar dolgujem.«
(e) Tukaj se lahko moralni premislek ustavi. Ni potrebno več
podajati razlogov za to načelo, niti jih zanj ne moremo najti.
Vsakdo mora pripoznati veljavnost tega načela kot
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samorazvidno ali pa moralne obveze sploh ne more uvideti.
Razlog je vsebovan že v načelu samem; dejstvo, da sem si denar
izposodil, je razlog, da ga vrnem in torej ne gre za to, da za ta
načela ni utemeljitve oz. razloga, temveč ga načelo samo že
vsebuje.
(f) Podrobnejša analiza dolžnosti in moralnih načel razkrije, da
se nanašajo na dvoje stvari: (i) na dobre stvari, do katerih bo
dejanje privedlo in (ii) na določen odnos, v katerem je delovalec
bodisi do drugega ali do samega sebe in ki je gradnik situacije, v
kateri mora delovalec delovati. Če se vrnemo k primeru
poplačila dolga, gre za to, da bo upnik dobil nazaj svoj denar in
za odnos dolžnik–upnik, ki ga konstituirata posoja in obljuba
povračila.
Če sprejmemo zgoraj našteto, potem moralna načela niso
izvedljiva niti iz enega samega načela niti iz nečesa, kar ni moralno
načelo, ampak ima vsako svoj temelj. Ta temelj vsebuje svojstven
razlog, ki ga običajno izrazimo kot: človek mora vračati dolgove, držati
obljube, skrbeti za bližnje, služiti državi, biti iskren, ipd. (Prichard
2002: 4–5)
Prichard zatrjuje, da imamo o naših dolžnostih neposredno
vednost – da so nam te samorazvidne. Na to kažejo tudi vzporednice z
vednostjo o preprostih matematičnih resnicah, saj naj bi bil moralni
uvid dolžnosti enak matematičnemu uvidu, »da mora imeti tristranični
lik, ker ima tri stranice, tudi tri kote.« (Prichard 2005: 98) Mestoma
Prichard za moralni uvid pravi, da je absolutno neizpeljan,
neposreden, onkraj dvoma in takojšen. Po drugi strani ni povsem
jasno, ali se Prichard sploh zaveže tako močnemu pojmovanju
moralne intuicije. Vsi njegovi argumenti namreč zvečine vsebujejo le
postavko neizpeljanosti oz. nesklepalnosti intuicije. Zato lahko ob strani
pustimo npr. premisleke o takojšnosti in nezmotljivosti. Kako
razumeti razmerje med prepoznavo dolžnosti in moralnim načelom?
Prichard odgovarja, da se prepoznava vedno prične s posamično
dolžnostjo in resničnost ustreznega moralnega načela se potem presoja
glede na ta primer. Če npr. nisem sposoben uvideti, da moram
povrniti ta moj dolg, potem tudi ne bom mogel dojeti dolžnosti
povračila ali držanja obljub. Naše dolžnosti torej ne izpeljemo iz
načela, ki bi ga predhodno spoznali, temveč najprej spoznamo
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posamično, konkretno dolžnost in potem s premislekom o njej
oblikujemo načelo, tj. določimo in opredelimo splošno naravo
dejanja, ki ga dela moralno obveznega. (Prichard 2002: 5–6) Ob tem
naj dodam, da neposredna soočenost s konkretnim primerom ni nujni
pogoj takšne razpoznave dolžnosti, temveč lahko do nje dospemo tudi
z zamišljanjem določene situacije. (Prichard 2005: 105) Pri presoji, ali
je neko dejanje naša dejanska dolžnost, je pomembno, da smo v celoti
seznanjeni z naravo situacije ter na tej podlagi (ne specifično
moralnega mišljenja) potem neposredno uvidimo, ali je dejanje
moralno pravilno ali napačno. (Prichard 2005: 96)
Moralne obveze oz. dolžnosti vznikajo iz različnih odnosov, v
katere vstopamo z drugimi ali s sabo in niso dokazljive. Kako lahko
potem razložimo nestrinjanje, ki pogosto spremlja premisleke o naših
dolžnosti? Kako je to nestrinjanje sploh možno, če so dolžnosti
samorazvidne? Prichardov odgovor meri na različne možne stopnje
moralne zrelosti in nepopolnost informacij o dejanju. Tako
nepremišljenost kot moralna neobčutljivost sta lahko izvor
nestrinjanja. Samorazvidnost dolžnosti kot jo zagovarja Prichard, tudi
ne izključuje primerov, da je lahko zaradi pomanjkanja pozornosti
določena moralno povsem razvita oseba slepa za nekatere izmed
dolžnosti. (Prichard 2005: 100)
Druga težava, ki izhaja iz zatrditve, da so nam naše dolžnosti
samorazvidne, je v tem, da v primeru, ko prepoznamo dvoje dolžnosti,
ki sta medsebojno v konfliktu, vznikne nerazrešljiv problem moralno
pravilnega ravnanja. Katero izmed dolžnosti potemtakem izpolniti?
Pri primerih nasprotujočih si moralnih obvez ni splošno veljavnega
odgovora, lahko pa zatrdimo naslednje: (a) moralne obveze nahajamo
v stopnjah; (b) v primeru konflikta med njimi se moramo vprašati,
katera od teh obvez je večja oz. močnejša; (c) in na to vprašanje lahko
odgovorimo le z neposrednim premislekom, pri katerem upoštevamo
vse moralno pomembne okoliščine situacije; (d) tak premislek je lahko
izjemno težaven in (e) ni splošnega merila, glede na katerega bi presojali
moč posameznih moralnih obvez. (Prichard 2002: 5–6)
Na ta zadnji problem lahko navežemo tudi nekaj premislekov o
moralni fenomenologiji. Kot sem pokazal Prichard na nek način
pričenja z moralno fenomenologijo. Moralno zrela oseba prepozna
dolžnosti, ki jih ji nalagajo situacije, v katerih se znajde. Prichard
govori o tem, da občutimo zavezujočost moralnih obvez, torej da gre za
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občutek dolžnosti, ki vztraja kljub temu, da se dejanje npr. ne ujema z
našimi interesi, jim morda celo nasprotuje in da ne bo pomenilo
izpolnitve kakšne od naših želja. In na tej podlagi nato Prichard gradi
svojo moralno teorijo. Nadalje s temi fenomenološkimi premisleki
zagovarja motivacijski internalizem. Nadalje, lahko na premisleke
moralne fenomenologije opozorimo pri Prichardovi različica
argumenta odprtega vprašanja75, s katerim dokazuje, da je »naj« oz.
»biti moralno obvezan k izvršitvi A« edinstven, sui generis predikat, ki
ga ne moremo izraziti z nobenim drugim. Če poskušamo najstvo
opredeliti, potem bo ponujena opredelitev vedno zapadla temu
argumentu. (Prichard 1949b: 95) Izkustvo nam dolžnost kaže kot
navezano na idejo ustreznosti situaciji. Prav zato Prichard govori, da je
naš občutek dolžnosti oz. občutek moralne pravilnosti dejanja vezan
na prepoznavo, da je to dejanje določene vrste – vrste, ki je ustrezna
situaciji in odnosu, v katerem moralni delovalec je. (Prichard 2005:
98)
Prav tako nam njegova moralna teorija ponuja nekaj več, kot
zgolj uvid naših dolžnosti. Npr. da nas nekdo vpraša, zakaj bi bilo
dejanje A napačno? Na to vprašanje lahko ponudimo formalni ali pa
vsebinski odgovor. Primer prvega je, da odgovorimo, da je razlog proti
izvršitvi dejanja v tem, da je dejanje napačno. Očitno nas tak odgovor
ne bi povsem zadovoljil. Tako preostane vsebinski odgovor, s katerim
merimo na temelj moralne napačnosti dejanja, na razlog zakaj je
dejanje napačno. Tak odgovor pa ne more biti kateri koli odgovor,
temveč mora biti tesno povezan z moralno pravilnostjo ali
nepravilnostjo. Tako npr. ne moremo odgovoriti, da ne smemo storiti
A, ker bi bili posledično kaznovani in ker je v našem lastnem interesu,
da smo moralni. Ustreznost takšnega odgovora preprečujejo
premisleki argumenta odprtega vprašanja. Kaj lahko potemtakem
Prichard ponudi v odgovor? To, da z odgovorom merimo na temelje
moralne pravilnosti in nepravilnosti (na to, kaj je naredilo dejanje
75

Pravzaprav Prichard ne uporablja argumenta odprtega vprašanja, temveč
soroden argument. Če si zastavimo vprašanje »Kaj je moralna obveza?«, pri čemer
merimo na metafizično naravo obveze, potem to sploh ni pravo vprašanje. Ko
namreč pregledamo različne definicije pojma najstva kot kandidate za odgovor na
to vprašanje, lahko ugotovimo, prvič, da moramo ob zastavitvi tega vprašanja že
imeti določeno razumevanje pojma moralne obveze, in drugič vidimo, da vsak
predlagan odgovor razume moralno obvezo kot nekaj, kar ta pravzaprav ni.
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pravilno ali napačno), tj. na vrsto dejanja npr. držanje obljube, vrnitev
dolge, pomoč drugemu, ki jo je potreben, iskrenost, ipd. In to se zdi
skladno s fenomenologijo moralnega presojanja, kjer zgolj formalen
odgovor ni zadosten.
Prichardova moralna teorija je vzorčen primer intuicionizma,
in sicer tako v njegovi spoznavno-teoretski obliki tudi kot celostnega
ali metodološkega intuicionizma. Pri spoznavno-teoretskih vidikih ji
lahko očitamo predvsem neizdelanost teorije moralne intuicije. Ni
povsem jasno, na kaj je naša moralna intuicija vezana. Kot sem
pokazal, Prichard pogosto pravi, da so nam samorazvidne naše
posamične, konkretne dolžnosti, kar je teza, ki jo je brez omejitev
težko sprejeti. Drugi vidik, na katerega lahko kritično gledamo, zadeva
njegov pluralizem dolžnosti. Normativna struktura Prichardove
moralne teorije je neizdelana. Prvič, ne ponuja nekega določnega zbira
dolžnosti, niti nima izdelane vrednostne teorije. Drugič, pojme
dolžnosti, najstva, moralne obveze in moralne pravilnosti obravnava
bolj ali manj kot sinonime. Ko omenja problem moralnega konflikta,
se posledično tako zaveže trditvi, da so dolžnosti stopnjevite in da
moramo izbrati najbolj zavezujočo. Nasprotno temu se nam zdi, da je
tudi v primeru konflikta naša dolžnost samo ena (če pustimo ob strani
primere izenačenih moralnih dilem), ter da kvečjemu lahko govorimo
o šibkejših ali močnejših razlogih, ki jih uvidimo v situaciji za eno ali
drugo dejanje. Ta problem je z uvedbo pojma prima facie dolžnosti
razrešil Ross, ki je hkrati natančneje opredelil tudi vlogo moralne
intuicije.

3.4. W. D. Ross

Intuicionistična moralna teorija, ki jo je razvil W. D. Ross, je gotovo
najbolj razvita oblika celostnega intuicionizma. Ross je tipičen
predstavnik spoznavnega intuicionizma, pri katerem pa za razliko od
Pricharda najdemo podrobneje razdelano teorijo moralne intuicije,
hkrati pa je pozoren na velik del ugovorov, ki jih lahko uperimo zoper
intuicionizem, ter nanje odgovarja. Ross kot metodološki intuicionist
zagovarja pluralizem dolžnosti, hkrati pa ponuja urejen in poenoten
seznam temeljnih dolžnosti. Je vrednostni pluralist in predstavi
sklenjeno vrednostno teorijo. Oboje tako kaže, da je tesno povezoval
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metaetične premisleke in normativno etiko. Glede na zgodovino
moralne teorije je Rossova etiška misel močno navezana na Moorovo
in Prichardovo filozofijo. Gledano širše, glede na prevladujoče teme in
metodo, pa lahko v grobem ugotovim, da je njegova moralna teorija
poskus sinteze Aristotelove in Kantove etiške misli.
Rossova metoda je aristotelovska in podobno kot njegovi
intuicionistični predhodniki sam pričenja z običajno moralo. Tako za
izhodišče svoje moralne teorije določi pripoznanje »obstoja tega, čemur
običajno rečemo moralna (za)vest« in s čimer meri na »obstoj velikega
sklopa prepričanj in stališč o tem, da so nekatere vrste dejanj, ki jih
moramo storiti in določene vrste stvari, ki jih moramo udejanjiti, v
kolikor jih lahko udejanjimo.« (Ross 1939: 1) Običajne moralne sodbe
je potrebno preučiti, primerjati, pojasniti in iz njih odstraniti neskladja
in zmote.
Na tej metodološki podlagi razvije v svoji knjigi The Right
and the Good (RG) tudi kritiko hedonizma in utilitarizma, ki ju vidi
kot glavni stališči nasprotni njegovemu. Pokaže namreč, kako se
nobeno od njih ne sklada z običajnimi moralnimi prepričanji.
Hedonistični utilitarizem in njegova nehedonistična različica sta
značilni vrsti moralnega monizma. Hedonizem zavrnejo že premisleki
o tem, da užitek oz. ugodje ni edino dobro, ki ga pripoznavamo. Če
nam uspe pokazati, da moralne vrednosti naših dejanj ne določa zgolj
doseganje največ dobrega, bi s tem zavrnili obe teoriji. Ross si kot
primer izbere izpolnitev dane obljube. Ko določeni osebi damo svojo
obljubo in jo potem izpolnimo z dejanjem A, storimo to pogosto brez
ozira na dejanske ali možne posledice dejanja A oz. brez posebnega
ozira na njihov doprinos k občemu dobremu. Moralna pravilnost
dejanja α76 kot dejanja izpolnitve dane obljube je zatorej drugje kot v
maksimiranju dobrega.
Izpostavimo lahko tri razloge oz. argumente, ki podpirajo tak
sklep. Prvič, običajna oz. zdravo-razumska moralnost nam pravi, da je
izpolnitev obljube moralno pravilna in torej naša dolžnost, ne zaradi
posledic, do katerih lahko to dejanje privede, temveč zaradi tega, ker
smo se nekoč v preteklosti tej obljubi zavezali in temelji na našem
76

Ross razlikuje med zunanjimi in notranjimi vidiki dejanja, tj. med dejanjem
samim (stvarjo, ki jo izvršimo) in dejanjem gledano v celoti (dejanje skupaj z
motivom). Pri tem lahko eno (dejanje samo) moralno vrednotimo neodvisno od
drugega (motiva). (Ross 1930:41–4).
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preteklem dejanju. Saj, ko »običajen človek izpolni svojo obljubo, ker
misli, da jo mora izpolniti, je jasno, da stori to brez ozira na celoto njenih
posledic, še manj verjetno pa glede na premislek o tem, da so to verjetno
najboljše možne posledice.« (Ross 1930: 17) Drugič, v posameznih
situacijah lahko hkrati nahajamo več dolžnosti, ki nas moralno
zavezujejo oz. za katere smo odgovorni (poleg izpolnitve obljube smo
lahko npr. v situaciji obvezani tudi olajšati nekomu njegovo trpljenje),
kar spet nasprotuje misli, da je naša dolžnost zgolj ena, tj. udejanjenje
največ dobrega. In tretjič, v situaciji, ko imamo na volji dve
alternativni dejanji, s katerimi bi lahko udejanjili enako količino
dobrega, a gre pri enem od njih za izpolnitev obljube, pri drugem pa
ne, nam običajna moralnost pravi, da moramo izbrati izpolnitev
obljube.
Lahko si je zamisliti tudi primere, ko bi dejanje izpolnitve
obljube pomenilo npr., da ne bi mogli storiti nekega drugega dejanja
B, katerega moralna pomembnost bi očevidno presegala pomembnost
dejanja A. Kako razumeti in razrešiti ta in podobne konflikte dolžnosti?
Rossov odgovor na to dilemo je hkrati že obelodanitev jedrne misli
njegovega moralnega pluralizma.
Če sem svojemu prijatelju obljubil, da se ob določenem času
dobiva zaradi neke bolj ali manj trivialne zadeve, lahko seveda
upravičeno prelomim dano obljubo, če lahko s tem
preprečim resno nezgodo ali pomagam žrtvam v njej. In
zagovorniki stališča, ki ga obravnavamo [hedonističnega
utilitarizma, opom. V.S.], bi dejali, da moje upravičenje izvira
iz dejstva, da bom z drugim dejanjem udejanjil več dobrega,
kot pa s prvim. Toda odgovor je lahko v tem primeru tudi
drugačen, in mislim, da se bo zanj izkazalo tudi, da je
pravilen. Lahko rečemo, da imam in moram pripoznati poleg
dolžnosti izpolnitve dane obljube tudi dolžnost pomoči v
nezgodi, in ko mislim, da je moralno pravilno, da storim
drugo dejanje in s tem opustim prvo, to ni zaradi tega, ker naj
bi drugo vodilo do večdobrega, ampak zaradi tega, ker v
danih okoliščinah mislim, da je pomembnejša druga
dolžnost. Ta odgovor je vsekakor bližje temu, kako se
odzovemo v podobnih situacijah. (Ross 1930: 18)
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Ross zagovarja mnoštvo dolžnosti, ki izvirajo vsaka iz svojega temelja. Ti
temelji so odnosi, v katerih je delovalec do drugih oseb. Tako bi
Rossovo moralno teorijo lahko označili kot odnosnostno etiko.
Utilitarizem neupravičeno spregleda te posebne temelje in zvede vse
dolžnosti zgolj na eno samo. Tako je zanj edini moralno pomemben
odnos, ki ga imam npr. jaz sam do moje sosede ta, da je ona možni
prejemnik dobrih posledic mojih dejanj. Toda do svoje sosede sem
lahko tudi v odnosu upnik–dolžnik, mož–žena, oče–hči, lahko sem ji
kaj obljubil oz. pripadava isti skupnosti. Vsak od teh odnosov pa je
temelj dolžnosti, ki je glede na dane okoliščine lahko bolj ali manj
moralno pomembna oz. zavezujoča.
Zaradi njihovega mnoštva in
možnega konflikta med njimi pa to za Rossa niso dejanske ali
absolutne dolžnosti, temveč prima facie dolžnosti77, saj »[č]e, kakor
meni večina moralnih filozofov (z izjemo Kanta) in večina običajnih
ljudi, je včasih prav, da lažemo ali prelomimo obljubo, potem moramo
vzpostaviti razliko med prima facie in dejansko ali absolutno dolžnostjo.«
(Ross 1930: 28).
Predlagam pojem »prima facie dolžnosti« ali »pogojne
dolžnosti« kot kratek način nanašanja na značilnost (različno
od te biti dejanska dolžnost), ki jo dejanje ima vsled tega, da
je določene vrste (npr. izpolnitev obljube); dejanje, ki bi bilo
naša dejanska dolžnost, če ne bi bilo hkrati tudi še druge
vrste, ki bi bila moralno pomembna. To, ali je dejanje
dejanska dolžnost, zavisi od vseh moralno pomembnih vrst,
katerih uprimerjenje je. (Ross 1930: 19–20)
Pri pojmu prima facie dolžnosti gre za tehničen termin, ki v tem
kontekstu ne pomeni, da bi bile prima facie dolžnosti zgolj navidezne,
dozdevne dolžnosti, za katere bi se lahko kasneje izkazalo, da to sploh
niso.78 V določenem dejanju ali situaciji prisotna prima facie dolžnost
77
Ross za prima facie dolžnosti uporablja tudi izraze pogojna dolžnost,
odgovornost, zahteva, delna ustreznost situaciji in težnja k dolžnosti. Več o tem v
6. poglavju.
78
»Opravičiti se moram za uporabo fraze 'prima facie dolžnost', saj bi le-ta lahko: (1)
napeljevala na to, da govorimo o določeni vrsti dolžnosti, čeprav ne gre za dolžnost,
ampak za nekaj, kar je na poseben način povezano z dolžnostjo [… in] (2) 'prima'
facie bi lahko napeljevalo na to, da govorimo le o navideznosti, v kakršni se nam neka
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nam vedno daje dober moralni razlog, da ravnamo, kakor nam ta
veleva. To dejanje postane naša dejanska dolžnost v primeru, ko ni
prisotne nobene druge prima facie dolžnosti. Če sem dal obljubo, jo
moram izpolniti, če ni drugih moralno pomembnejših ovir. V
primeru pa, da je v dejanju ali v situaciji prisotnih več prima facie
dolžnosti, nas le-te opozarjajo na vse moralno pomembne vidike.
Obširneje bom o pojmu prima facie dolžnosti spregovoril v 6.
poglavju.
Ross pripoznava šest oz. sedem vrst temeljnih prima facie
dolžnosti: zvestobo, povračilo, hvaležnost, pravičnost, dobrotnost, samoizboljšanje in neškodovanje. Poglejmo jih podrobneje:
(1) Prva vrsta dolžnosti temelji na naših preteklih dejanjih. Sem
najprej uvrščamo (1a) prima facie dolžnost zvestobe, ki izvira
npr. iz danih obljub, dogovorov ali iz implicitnih predpostavk
določenih medčloveških odnosov o iskrenosti le-teh. Kot drugo
vrsto dolžnosti uvrščamo v to skupino še (1b) prima facie
dolžnost povračila, ki nas zavezuje, da popravimo škodo, ki je
bila drugim povzročena z našimi preteklimi, moralno
napačnimi dejanji.
(2) Druga vrsta prima facie dolžnosti ravno tako temelji na
preteklih dejanjih, toda tokrat dejanjih, ki so jih storili drugi.
Od tod izvira prima facie dolžnost hvaležnosti. Ta nas zavezuje,
da drugim primerno povrnemo dobro, katerega smo od njih
prejeli ali so nam ga pomagali doseči.
(3) Prima facie dolžnost pravičnosti temelji na dejstvu, da je
naša dolžnost preprečevati neenako in uravnavati enako
razdelitev sreče ali užitka/ugodja med ljudmi, kakor si ga
zaslužijo.
(4) Peta vrsta prima facie dolžnosti izvira iz dejstva, da lahko
mnogokrat pomagamo drugim, da si izboljšajo svoj značaj,
pridobijo novo vednost ali pri njih povečamo užitek/ugodje oz.
situacija kaže na prvi pogled, in za katero se lahko izkaže, da je zmotna, medtem ko
sam s tem merim na objektivno dejstvo vsebovano v naravi situacije, oz. natančneje, v
delu te narave, torej ne na način kot dejanska dolžnost, ki vznika iz celotne narave
situacije.« (Ross 1930: 19–20)
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zmanjšamo bolečino in trpljenje. To dolžnost imenujemo
prima facie dolžnost dobrotnosti.
(5) Prav tako smo moralno zavezani, da izboljšujemo svoj
značaj in razširjamo svojo vednost. Imamo torej prima facie
dolžnost samo-izboljšanja.
(6) Zadnja je prima facie dolžnost neškodovanja, ki nam nalaga,
da ne smemo škodovati oz. povzročati trpljenja drugim. Vsako
dejanje, ki bi pomenilo, da bi z njim nekomu škodovali oz. mu
povzročili bolečino, spremlja hkrati tudi dejstvo, da to moralno
šteje proti temu, da ravnamo tako. V Rossovem besednjaku
imamo torej prima facie dolžnost, da tega dejanja ne storimo.
To dolžnost moramo obravnavati in razumeti ločeno od (4), saj
gre za dve različni vrsti prima facie dolžnosti, vsako s svojimi
značilnostmi. Ena razlika med obema je v tem, da je dolžnost
neškodovanja bolj obvezujoča in stroga kot pa dolžnost
dobrotnosti.
Podani spisek prima facie dolžnosti ni zgolj neurejen skupek –
»glede teh prima facie dolžnosti ni nič poljubnega. Vsaka temelji na
določenih okoliščinah, za katere ni mogoče z resnostjo trditi, da so brez
moralne pomembnosti.« (Ross 1930: 20) Poleg nepoljubnosti je
lastnost spiska tudi ta, da ni nujno dokončen in nespremenljiv. To
izhaja tudi iz dejstva, da vsakršno upravičenje izbire posamezne prima
facie dolžnosti kot moralno pomembne značilnosti dejanj izhaja iz
naše moralne intuicije v posamezni situaciji.
Poleg omenjenih osnovnih oz. temeljnih prima facie dolžnosti
lahko govorimo tudi o izpeljanih ali sestavljenih dolžnostih. Dolžnost
posameznika, da se ravna po zakonih svoje države, je delno vezana na
posameznikovo prima facie dolžnost hvaležnosti za dobrine, ki jih je
prejel oz. mu jih nudi država; deloma na implicitno zavezanost
posameznikov, ki so se odločili za skupno bivanje v državi, da bodo
sledili zakonom (prima facie dolžnost zvestobe); in nenazadnje tudi iz
razloga (ki pa ni nujno in povsod prisoten), ker ravnanje po teh
zakonih vodi k nekemu splošnemu dobremu. (cf. Ross 1930: 27–8)
Povečini je v moralnih situacijah prisotnih več prima facie
dolžnosti, ki se povezujejo med seboj na zelo zapletene načine. Prima
facie dolžnosti lahko razumemo tudi kot odgovornosti, ki jih imamo
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do drugih in do sebe, ter ki v okviru situacije skupaj določajo našo
dejansko dolžnost. Kako lahko iz te kompleksne prepletenosti prima
facie dolžnosti ugotovimo in določimo našo dejansko oz. absolutno
dolžnost v vsaki posamezni situaciji? Rossov odgovor je tukaj podoben
Prichardovemu; pozorno in z dobro presojo moramo pretehtati,
katera dolžnost je v dani situaciji najpomembnejša in sledenje kateri je
najbolj ustrezno glede na situacijo.79 Pri moralnem odločanju moramo
biti pozorni in občutljivi za vse morebitne moralno pomembne vidike
naše situacije.
Kaj se zgodi, ko v situaciji uvidimo našo dejansko dolžnost in ta
npr. nasprotuje eni ali več prima facie dolžnostim? Ali lahko rečemo,
da le-te izginejo oz. da prenehajo biti naše dolžnosti? Ne. Pojem prima
facie dolžnosti nam po eni strani omogoča, da se izognemo konfliktu
in nekonsistentnosti, saj gre, kakor je bilo omenjeno že zgoraj, pri
prima facie dolžnosti in dejanski dolžnosti za dvoje različnih stvari.
Glede na to, da pomeni npr. naše dejanje prelomitev obljube, iz tega
dejstva in naše vednosti o prima facie dolžnostih izhaja zgolj to, da bo
ta značilnost moralno pomembna in da bo težila v smeri, da se temu
dejanju izognemo. To lastnost prima facie dolžnosti Ross poimenuje
delna rezultantnost (angl. parti-resultant), ker je vezana le na del narave
našega dejanja. Za razliko od prima facie dolžnosti je naša dejanska
dolžnost popolnoma rezultantna (angl. toti-resultant) in pripada
dejanju v celoti.
Nobeno dejanje ni nikoli, zaradi tega, ker pade pod določen
splošni opis, dejansko moralno pravilno; njegova pravilnost je
odvisna od njegove celotne narave in ne samo od katerega
elementov le-te. (Ross 1930: 33)
Kako Ross razume odnose med pojmi moralne pravilnosti,
moralne obveze, dolžnosti in prima facie dolžnosti? Najprej moramo v
grobem ločiti dvoje že zgoraj predstavljenih ravni. Prva oz. zgornja
79

Drugačni rešitvi sta ti, da bi našim dolžnostim vnaprej določili vrstni red
pomembnosti ali pa bi razlikovali med popolnimi oz. absolutnimi dolžnostmi, ki
so obvezujoče brez izjem, in med nepopolnimi dolžnostmi. Prva od teh vodi v
moralni monizem, druga pa (v kolikor ne bi postavljala ene same absolutne
dolžnosti) pravzaprav ne ponuja ustreznega mehanizma razrešitve moralnega
konflikta (npr. med dvema absolutnima dolžnostma).
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raven je raven moralne pravilnosti in absolutne dolžnosti, spodnja pa
raven prima facie dolžnosti oz. zahtev, ki izhajajo iz situacije in ki jih
lahko z mojim dejanjem izpolnim ali ne. Prima facie dolžnost ni
dolžnost, temveč nekaj, kar je prav na poseben način povezano z
dolžnostjo. Vendar tudi na zgornji ravni vsi pojmi niso sinonimni.
Izbrano dejanje je moralo obvezno oz. naša dolžnost, če (a) je moralno
pravilno in (b) bi bilo vsako drugo možno dejanje v teh okoliščinah
moralno napačno. (Dopustiti moramo, da včasih uporabljamo pojem
moralne pravilnosti, kot bi šlo za moralno obvezo.) Naše dejanje pa je
moralno pravilno tedaj, (i) ko ni drugega dejanja, ki bi bolj popolno
oz. bolj celovito izpolnilo zahteve situacije in (ii) vsako dejanje, ki je
moralno pravilno, je izpolnitev vsaj ene zahteve. Iz obojega izhaja, da
nam lahko situacija nalaga dvoje enako moralno pomembnih zahtev,
in da moramo torej reči, da nahajamo v tem primeru dvoje moralno
pravilnih dejanj (A in B), od katerih pa nobeno ni moralno obvezno
oz. naša dolžnost. Obvezani smo storiti A ali B, torej je naša dolžnost
disjunktivna. (Ross 1939: 43–4)
Pojem najstva moramo razumeti v njegovem ozkem in
deontološkem pomenu. Prvo pomeni, da ga lahko uporabljamo samo v
navezavi z dejanji, ki bi jih delovalec lahko izvršil in kjer je na delu
»naj« implicira »zmorem« omejitev, medtem ko pri širokem pomenu
te omejitve ni. Deontološka pomenska raba najstva pa je za razliko od
teleološke in logiške rabe, vezana zgolj na dejanje brez ozira na njihove
posledice. (Ross 1939: 45–6) Najstvo oz. moralna pravilnost je
temeljni in nezvedljiv moralni pojem. Ross prevzema Broadovo
pojmovanje moralne pravilnosti kot ustreznosti (angl. fittigness)
situaciji. Moralna pravilnost je torej kompleksna značilnost, vrsta
pravilnosti oz. ustreznosti, ki je specifična za moralo. Moralno
pravilno je to, kar je moralno ustrezno situaciji, moralna ustreznost pa
ni enaka utilitarni ustreznosti. Ross izjemno zanimivo to vrsto
moralne ustreznosti vzporeja kot podobno estetski ustreznosti. Kakor
v estetiki govorimo o lepoti kot izhajajoči iz harmonije med deli in
celoto, tako lepota moralno pravilnega dejanja izvira iz harmonije oz.
skladnosti med dejanjem in vidiki situacije. (Ross 1939: 51–6)
Odnos med moralno pravilnostjo in moralnim dobrim razume
Ross podobno kot Prichard. Moralna pravilnost dejanja ni odvisna od
motivov, ki so aficirali delovalca. To nam potrjujejo tudi razmisleki o
naravi našega moralnega presojanja, kjer, ko se določamo o tem, kaj bi
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morali v dani situaciji storiti, nimamo pred očmi motiva dejanja,
temveč dejanje samo, njegove posledice, možne alternative in njihovo
povezavo z različnimi značilnostmi situacije. Moralno dobro ali slabo
dejanja kot celote je odvisno izključno od njegovega motiva. Če je ta
motiv občutek dolžnosti, je dejanje prav gotovo dobro, hkrati pa
lahko zatrdimo tudi, da je moralno pravilno. To je posledica tega, ker
naša dolžnost v strogem smislu ni dejanje samo, temveč namera (angl.
self-exertion), da dejanje izvedemo, in sicer glede na vidik naših
prepričanj o naravi situacije in naših moralnih prepričanj o naših
dolžnostih. Glede tega vprašanja Ross v FE sledi Prichardu, ki je v
članku »On Duty and Ignorance of Fact« ([1932]1949a – ta je
prepričal Rossa, da spremeni svoja stališča iz RG), zagovarjal podobno
subjektivno pojmovanje moralne pravilnosti. Obratno seveda ne velja
– če je naše dejanje storjeno iz nekega drugega motiva, ki ga sicer dela
dobrega, to ne pomeni, da bo to dejanje nujno moralno pravilno.
Izraz dobro uporabljamo za osebe, značaje, dejanja, motive,
dispozicije, priprave, izdelke, umetnine, stanja stvari itn., vprašanje pa
je, ali je njegov pomen povsod enak. Ross zavrača stališče, po katerem
bi bilo dobro relacijski pojem in bi bilo skupno pomensko jedro blizu
npr. »naklonjena naravnanost do predmeta sodbe.« Sledi
Meinongovem razlikovanju med »izrazom/izražanjem« (nem.
Ausdruck) in »pomenom« (nem. Bedeutung). Ko rečemo, da je nekaj
dobro, s tem izrazimo svojo naravnanost do predmeta, toda merimo
na nekaj na predmetu samem. Da je nekaj dobro po sebi oz.
neodnosno dobro ne moremo dokazati, ampak lahko spoznamo le z
neposrednim uvidom. Ross kot neodnosno vredne stvari izpostavi
moralno vrlost, vednost in užitek oz. ugodje, vendar je slednji dober v
nekoliko drugačnem smislu kot pa prva dva. Vrlost in vednost sta
vredna kot vredna predmeta občudovanja (angl. admiration), medtem
ko so užitki (ki – dodaten pogoj – ne smejo biti odraz slabe, zlobne
narave) zgolj vredni predmeti zadovoljitve (angl. worthy object of
satisfaction). Tako užitek v določenem smislu ni neodnosno vreden.
Normativna posledica omenjenega je v tem, da glede naše prima facie
dolžnosti dobrotnosti, nobena količina užitka oz. ugodja ne more
odtehtati poljubne količine vrlosti ali vednosti, in da torej prima facie
dolžnost udejanjenja vrlosti in vednosti vedno premaga prima facie
dolžnost udejanjenja užitka. (Ross 1939: 252–89) Le za stvari, ki so
dobre kot vredni predmeti občudovanja, lahko rečemo, da so moralno
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dobre, pa še to ne za vse izmed njih. Moralno dobra so izbrana
»dejanja volje, želje, čustva in na koncu tudi relativno trajne spremembe
značaja.« (Ross 1939: 292)
Pomembna novost v Rossovi sliki moralne intuicije je
dopustitev možnosti dvojega, nesklepalnega in sklepalnega upravičenja
moralnih sodb. V splošnem Ross pri pojmovanju moralne intuicije
sledi svojim predhodnikom (Sidgwicku, Mooru in Prichardu).
Osnovne moralne sodbe in osnovna moralna načela so spoznavna
nesklepalno (oz. imamo o njih nesklepalno upravičenje) in zgolj njihov
neposreden intuitivini dojem predstavlja temelje za vednost o njih.
Samorazvidne so tiste moralne propozicije, ki so vezane na tip oz. vrsto
dejanja in ki izražajo prima facie dolžnosti.
Jasno moram tukaj poudariti, da predpostavljam pravilnost
nekaterih naših poglavitnih prepričanj glede prima facie
dolžnosti, ali ožje, trdim, da zanje vemo, da so resnične. Tako
se mi zdi samorazvidno, kot je le lahko, da je npr. dajanje
obljube nekaj, kar ustvari našo moralno zavezanost do
drugega. Mnogo bralcev bo mogoče odgovorilo, da ne vedo,
da bi bilo to resnično. Če je to tako, jim jaz tega zagotovo ne
morem dokazati; lahko jim samo rečem, da naj o tem
razmislijo znova, in upam, da se bodo konec koncev strinjali,
da tudi oni preprosto vedo, da so resnične. (Ross 1930: 20–1,
opom. 1)
Ross ne postavlja posebne vrste moralne zmožnosti oz. čuta,
ki bi bil podlaga moralne intuicije, temveč gre za običajno miselno
zmožnost, ki je ključna npr. tudi pri spoznanju osnovnih
matematičnih in logičnih resnic. Moralna intuicija predpostavlja
določeno raven moralne zrelosti. Moralna intuicija ni nezmotljiva in
nadalje, ločevati moramo med logično takojšnostjo (ali
neposrednostjo) intuicije in njeno psihološko takojšnostjo. V tej točki
Ross bistveno dopolni Pricharda, za katerega se zdi, da med obojim ni
jasno razlikoval.
Da je dejanje qua izpolnitev obljube, ali qua pravična
porazdelitev dobrega, ali qua povrnitev storjene usluge, ali
qua delo za dobrobit drugih, ali qua izboljšanje glede na vidik
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vrlosti in vednosti delovalca samega, prima facie moralno
pravilno, je samorazvidno. A ne v smislu, da nam je to
samorazvidno od začetka naših življenj ali od trenutka, ko
smo prvič razmislili o dani propoziciji, ampak v smislu, da ko
smo dosegli določeno moralno zrelost in se dovolj posvetili
propoziciji sami, nam je razvidna brez potrebe po dokazu ali
dokazilih, ki bi segali onkraj nje same. Je samorazvidna, kot
sta samorazvidna matematični aksiom ali veljavnost pravila
sklepanja. (Ross 1930: 29)
Moralna pravilnost dejanja je rezultantna značilnost tega
dejanja, tj. značilnost, ki jo to dejanje ima zaradi svojih drugih
značilnosti. Te rezultantne lastnosti ne morem zaznati neposredno (v
tem primeru bi govorili o zaznavnem intuicionizmu), niti ne gre za to,
da bi sodbo o neki moji konkretni dolžnosti izpeljal kot sklep iz
zaznave ali občutja o neki splošni dolžnosti. Spoznavno primarne so
posamične prima facie dolžnosti in te so predmet intuicije. Ross sicer
bolj kot o intuiciji sami govori o intuitivni indukciji, pri kateri iz
primera moralne situacije pred nami in s pomočjo refleksije o moralno
pomembnih značilnosti v njej, to pomembnost posplošimo tudi na
vse druge primere. Npr., ko enkrat opazim, da je namerno
povzročanje trpljenja moralno pomembno in govori proti dejanju,
lahko sklepam, da to velja vedno in povsod. Ko svoje misli še
posplošim (od povzročanja trpljenja na druge vrste škodovanja oz.
delovanja proti dobremu), sem dospel do vednosti o prima facie
dolžnosti neškodovanja. Spoznanje načel prima facie dolžnosti torej
vedno izhaja iz moralnega izkustva. Tudi ko enkrat že dospem do
vednosti o teh splošnih dolžnosti, moralno pravilnost ali nepravilnost
določenih vrst dejanj še vedno prepoznavam neposredno, v konkretni
situaciji. Izjemi sta le dve vrsti primerov:
(A) Ko nimamo pravega uvida, da določena značilnost
implicira izbrano moralno značilnost, smo pa to sprejeli na
podlagi prepričanja, da je to tako. To se dogaja npr. ko
sprejmemo moralna načela na podlagi avtoritete (kot otroci
ali moralno nezrele osebe), toda tudi v tem primeru se veriga

119

spoznavnega regresa mora ustaviti pri nekom, ki ima
neposredni uvid odnosa med tema dvema značilnostma.80
(B) Ko moralno načelo ni samorazvidno, ampak sprejeto na
podlagi dokaza, ki pa smo ga pozabili. Zamislimo si lahko, da
smo sprejeli načelo »Diskriminatorna dobrodelnost je prima
facie napačna.« in sicer kot kombinacijo več osnovnih prima
facie dolžnosti, pri tem pa pozabili naravo premisleka, ki leži v
njegovem ozadju. Moralna napačnost te vrste dejanje gotovo
ni samorazvidna, zato sedaj sodbo o njegovi moralni
nepravilnosti izvedemo kot sklep iz splošnega načela. (Ross
1939: 168–72)
In še razlika pri naši vednosti glede na to ali gre za prima facie
ali dejansko dolžnost. Vednost o prvih nam daje naša intuicija, zanjo
ne moremo zahtevati posebnega dokaza. Resničnost prima facie
dolžnosti, pravi Ross, je tako samorazvidna kot preprosti matematični
aksiomi in logične resnice, ter sestavlja naravo sveta (našega sveta in
vsakega drugega možnega sveta, za katerega lahko upravičeno trdimo,
da pozna moralne delovalce). Prima facie dolžnosti so nujne, a priori
resnice, ampak ne v analitičnem smislu.81 So sintetične a priori
resnice. Drugače pa je z našo vednostjo o dejanskih dolžnostih v
posameznih situacijah. Tu ni več iste zanesljivosti in razvidnosti (ker
dejanska dolžnost ni ne samorazvidna, niti je ne moremo z dedukcijo
izpeljati iz drugih samorazvidnih ali drugače dokazanih resnic), ampak
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Zanimivo je tudi, da Ross dopušča, da nekateri posamezniki ne bodo nikoli
mogli razbrati samorazvidnosti določenih moralnih načel in jih bodo vedno
sprejemali preko avtoritete. (Ross 1939: 172) Verjetno s tem ni meril na to, da ne
bodo mogli nikoli razbrati moralne pomembnosti posamičnega primerka prima
facie dolžnosti (npr. da je v izbrani situaciji trpinčenje nedolžnega moralno
napačno), temveč da niso dovolj zreli, da bi to preko procesa intuitivne indukcije
posplošili. Ross pripoznava tudi, da je fenomenologija pri sprejemanju moralnega
načela preko avtoritete in pri lastnem uvidu njegove samorazvidnosti bistveno
drugačna.
81
Če bi bile analitično nujne, potem bi iz njihovega zanikanja moralo slediti
neposredno protislovje, kar pa pri prima facie dolžnostih ne sledi. Trditev
»Povzročanje bolečine ni prima facie moralno nepravilno.« ni očitno protislovna
za razliko od npr. »Krutost ni zla.«, kar pokaže, da so lahko nekatera druga
moralna načela analitične a priori resnice.
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lahko govorimo le bolj ali manj upravičenih prepričanjih o naših
konkretnih dolžnostih. (Ross 1939: 188)
Glede vsega ostalega je odločitev odvisna od posamičnih dejstev
in prepuščena naši presoji oz. zaznavi82 (cf. NE 1109b23,
1126b4). Ta čut za našo posamično dolžnost v konkretnih
okoliščinah, ki mu predhodi in ga osvetljuje poln premislek o
dejanju in njegovih posledicah, kar smo ga zmožni, je visoko
zmotljiv (highly fallible), a je edino vodilo, ki ga glede naše
dolžnosti imamo. (Ross 1930: 42)
Audi problem možnosti dvojnega upravičenja moralnih sodb izpostavi
kot ključen za sprejemljivost spoznavnega intuicionizma. (Audi 2004:
13–4) Moore naj bi namreč zanikal, da bi samorazvidne moralne
propozicije lahko spoznali kakor koli drugače kot nesklepalno (tj. z
intuicijo), saj so te takšne, da ne more biti dokaza ali razlogov zanje.
Prichard in Ross naj bi mu v tem sledila. Medtem za Sidgwicka Audi
trdi, da ga mestoma lahko interpretiramo, kot da dopušča tako
nesklepalno kot tudi sklepalno spoznavno dosegljivost in upravičenje
temeljnih moralnih propozicij.
Nasprotno tej Audijevi trditvi Ross v članku »The Basis of
Objective Judgments in Ethics« (1927) prav tako dopušča to
možnost. Oglejmo si primer ljubezni, ki je za Rossa dobro, sestavljeno
iz dobrotnosti, užitka in intelektualnega uvida. Lahko rečemo, da
dobro ljubezni lahko na nek način izvedemo iz dobrega njenih
sestavnih delov. (To nam ne preprečuje niti načelo organske
enotnosti, ki ga Ross sprejema, saj se zdi, da celota sestavljena iz samih
neodnosno vrednih delov ne more biti nevredna oz. slaba.) Hkrati je
naša sodba o vrednosti ljubezni lahko neposredna, nesklepalna in
izvira iz intuitivnega uvida. Ross torej trdi, da sklepalnost ne pomeni
nujno neintuitivnosti in torej lahko govorimo o moralnih sodbah, ki
so lahko upravičene tako nesklepalno kot sklepalno. (Ross 1927: 120–
1)
82

Mesto, na katerega se sklicuje Ross, je v slov. prevodu Nikomahove etike
prevedeno kot: »naša sodba je odvisna od konkretnih okoliščin in osebnih meril.«
(Aristotel 1994: 145) v Rossovem ang. prevodu pa »the decision depends on the
particular facts and on perception.«
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Ross v svoje delu vključi tudi različne gradnike moralne
fenomenologije. Njegov argument proti emotivizmu bi lahko označili
kot fenomenološki argument tj. argument, ki vodi od fenomenoloških
opisov moralnega izkustva k metaetičnim zaključkom. Ross tako trdi,
da moralnih sodb ne moremo razumeti kot izraza naših čustev, npr.
kot izraz odobravanja, saj to čustvo že predpostavlja poprejšnjo sodbo,
da je dejanje moralno pravilno, ne pa obratno, da bi na podlagi tega
čustva, dejanje sodili kot pravilno in da to slednje izhaja iz
fenomenologije moralnega izkustva. (Ross 1939: 61) Drug moment,
kjer v ospredje prihaja moralna fenomenologija, je Rossov zagovor
moralnega pluralizma in prima facie dolžnosti. Vezan je na
fenomenologijo t. i. moralnega preostanka, tj. preostanka, ki spremlja
moralne konflikte in moralne dileme. Takoj ko dopustimo pluralizem
dolžnosti, moramo pripoznati tudi možnost konflikta med temi
dolžnostmi.
Nekateri avtorji (npr. Williams) trdijo, da so metaetične
posledice za vsako moralno teorijo, ki hoče ponuditi prepričljivo sliko
moralnega konflikta v tem, da se mora odpovedati postavkama
moralnega realizma in kognitivizma. Ker naj bi slednja ne bila
sposobna ponuditi takšne slike, potemtakem dopustitev pravega
moralnega konflikta favorizira nekatera metaetična stališča pred
drugimi, tj. antirealizem in nekognitivizem. Glede na realistične in
kognitivistične metaetične postavke je pri delovalčevi soočenosti z
dvema nasprotujočima si dolžnostma, vsaj ena od njih napačna. In če
je napačna, potem ni razloga, da bi delovalec takšno situacijo sploh
občutil kot moralni konflikt in da bi na primer obžaloval opustitev
zadevnega dejanja. Realizem in kognitivizem po Williamsu ne moreta
pojasniti občutij, ki spremljajo moralni konflikt in so vezana na
moralni preostanek. (Williams, 1978; Brink, 1996: 117)
Zgoraj sem pokazal, da to težavo s konfliktom dolžnosti Ross
razreši na način, da razlikuje med prima facie dolžnostmi in dejansko
oz. absolutno dolžnostjo. Naša dejanska dolžnost je vedno zgolj ena
sama, medtem ko so prima facie dolžnosti lahko v medsebojnem
konfliktu. Postavi se vprašanje, ali prima facie dolžnosti, ki so
povožene, ohranijo svojo normativno moč? Po eni izmed interpretacij
je prima facie dolžnosti smiselno obravnavati kot temeljne moralne
razloge, odgovornosti oz. kot moralne težnje. Te ostajajo v situaciji in
nosijo moralno pomembnost tudi po tem, ko smo presodili o naši
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dejanski dolžnosti. (cf. Brink 1996; Strahovnik 2005, 2006) Če
ohranijo svojo normativno moč, potem so lahko temelj obžalovanja
ali vznika nove dolžnosti, npr. dolžnosti povračila. Tudi Ross sam
poda naslednji zanimiv normativno-fenomenološki opis moralnega
konflikta med prima facie dolžnostmi, ki to dokazuje.
Ko se nam zdi, da smo upravičeno moralno zavezani, da
prelomimo obljubo, da bi nekomu pomagali v nezgodi, niti
za trenutek ne pomislimo, da ne bi več pripoznali prima facie
dolžnosti držanja naše obljube. To nas vodi do občutij, ne
ravno sramu ali kesanja, ampak obžalovanja, da smo ravnali
tako; nadalje uvidimo, da moramo za prelomljeno obljubo tej
osebi nekako oddolžiti. (Ross, 1930: 28)
V luči dejstva, da gre za prelomitev obljube, dejanje teži k
temu, da bi bilo moralno napačno – imamo dober moralni razlog, da
dejanja ne izvršimo. In v luči tega, da gre za pomoč osebi, ki nas
potrebuje, dejanje teži k temu, da bi bilo moralno pravilno – imamo
dober moralni razlog, da dejanje izvršimo. Kot smo videli zgoraj sta ti
obe težnji delno rezultantni, medtem ko je dejanska dolžnost celostno
rezultantna. Obžalovanje je vezano na neizpolnjeno prima facie
dolžnost prisotno v situaciji. Ohrani se tako pristnost konflikta kot
racionalnost obžalovanja. Tukaj se še enkrat razkrije nezadostnost in
neustreznost spoznavne interpretacije prima facie dolžnosti kot
navideznih dolžnosti. Če gre pri prima facie dolžnostih le za navidezne
dolžnosti, potem ne moremo pojasniti pojava obžalovanja in občutka
zavezanosti dani obljubi.
Moralna teorija, ki zmore ponuditi prepričljivo sliko
moralnega konflikta in pojasniti moralna občutja in moralno ustrezne
naravnanosti (obžalovanje, občutek krivde, slabo vest, dolžnost
povračila, ipd.), ki konflikte spremljajo, je v prednosti pred moralno
teorijo, ki tega ne zmore in konflikte in dileme preprosto odpravi. Za
Rossov model pluralizma se zdi, da zadosti tej zahtevi. Odprto ostaja
vprašanje natančnejšega odnosa med prima facie dolžnostjo in
dejansko dolžnostjo. Ponuja se več možnih interpretacij, od katerih so
nekatere bolj sprejemljive kot druge. S tem vprašanjem se bom
ukvarjal v 6. poglavju.
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3.5. C. D. Broad

Audi v svoji obravnavi intuicionizma (2004: 5–79) pojasnjuje, da bi
bilo lahko spregledati pomembnost C.D. Broada kot moralnega
intuicionista, saj tega stališča sam ni neposredno zagovarjal, temveč je
večino njegovih lastnih stališč potrebno razbrati iz njegove kritične
analize Sidgwickove moralne teorije. Broadovi sodobniki niso imeli
podobnih težav pri njegovem razumevanju kot intuicionista. Ross je
od njega med drugim prevzel razumevanje intuitivne indukcije (kot
vezane na moralno vednost) in mu pripisal pomembne zasluge za
razvitje in razjasnitev intuicionističnega pojma »ustreznosti« (angl.
fittingness), na katerem temelji Rossovo in Prichardovo razumevanje
moralne pravilnosti dejanj. (cf. Ross 1939: 45–54) Broad je
nedvomno tako spoznavni intuicionist kot tudi metodološki
intuicionist, pri čemer pa je njegova posebnost (med do sedaj
obravnavanimi intuicionističnimi avtorji) poseben model normativne
strukture njegove moralne teorije, ki tesno spaja teleološke oz.
posledicistične in deontološke vidike moralnosti.
Broadovo najbolj znano delo o moralni filozofiji je knjiga Pet
vrst etičnih teorij (1930). V njej Broad lucidno obravnava pet avtorjev,
ki zastopajo vsak svojo vrsto moralne teorije, in sicer so to Spinoza,
Butler, Hume, Kant in Sidgwick. Daleč najobsežnejša in najbolj
natančna je prav obravnava Sidgwickove moralne teorije, saj ji je po
obsegu namenjen enak prostor kot vsem preostalim teorijam skupaj.
Prav v odnosu do Sidgwicka Broad tudi primarno gradi svojo etiško
misel.
Zagovarja tako pluralizem dolžnosti kot tudi vrednostni
pluralizem. O dobrem (oz. neodnosni vrednosti) in o moralno
pravilnem se lahko vprašamo, ali obstaja kakšna ne-moralna
značilnost, ki bi bila (a) skupna, a ne posebna, (b) posebna, a ne
skupna ali (c) skupna in posebna vsem stvarem, ki so dobre ali ki so
moralno pravilne. Da bi bilo stališče monistično, mora na podano
vprašanje odgovoriti z izbiro (c). (Broad 1930: 279–80) Tako npr.
hedonizem kot vrsta vrednostnega monizma odgovarja, da je užitek
oz. ugodje to, kar je skupno vsem stvarem, ki so dobre in zgolj tem
stvarem.
Svoja stališča Broad strne v naslednjih osem točk. (1) Etični
naturalizem ni sprejemljiv. Še najbolj bi bila sprejemljiva njegova
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psihološka različica, toda med psihološkimi pojmi (zaenkrat) nimamo
dobrih kandidatov za smiselno opredelitev moralnih pojmov. Moralne
lastnosti so torej sui generis. (2) Če so izrazi kot »moralno pravilno«,
»dobro«, »najstvo«, ipd. sui generis, potem so soustrezni pojmi
apriorni. Je pa moralno izkustvo (npr. čustva odobravanja ali
neodobravanja) vsaj generični temelj teh pojmov. (3) Možno je izraziti
nujne in samorazvidne propozicije/resnice, ki povezujejo moralne in
ne-moralne značilnosti. (Npr. V vsakem možnem svetu bo bolečina
pro tanto naredila to izkustvo slabo. V vsakem možnem svetu je
ustrezno (angl. fitting) čutiti hvaležnost do svojega dobrotnika in
neustrezno (angl. unfitting) čutiti užitek ob nezasluženem trpljenju
drugih.) Po drugi strani propozicije o celostni moralni pravilnosti
dejanj niso samorazvidne, kajti dejanje je lahko ustrezno glede na en
njegov vidik in neustrezno glede na drugega, prav tako pa bo njegova
moralna pravilnost ali nepravilnost odvisna od neodnosne vrednosti
njegovih posledic. (4) Motivacijski internalizem (in sicer v njegovi
sodbeni in šibki različici): nujno smo motivirani, da delujemo v skladu
z našimi moralnimi sodbami, pri čemer pa je ta motivacija lahko
povožena s strani drugih želja. (5) Težko je sprejeti misel, da bi tudi v
primeru, ko je bila naša motivacija dejansko tako šibka, da so jo
premagale druge želje, ta lahko bila dovoljšna, da bi premagala te
druge želje (ob predpostavki, da vsa zgodovina sveta do tega trenutka
ostane enaka). (6) Pojmov dolžnosti in najstva ne moremo opredeliti v
okvirih pojma dobrega. (7) Glede skupnosti moramo razlikovati
celotno dobro v skupnosti od celotnega dobrega skupnosti. Celotno
dobro skupnosti zavisi deloma od celotnega dobrega v skupnosti,
deloma pa od njegove porazdelitve med člani skupnosti in odnosov
med njimi. Strmeti moramo k maksimiranju celotnega dobrega
skupnosti, četudi bo to včasih pomenilo zmanjšanje celotnega dobrega
v skupnosti. (8) Ni ne-moralne značilnosti, ki bi bila skupna in
posebna vsemu, kar je neodnosno dobro oz. vredno. Prav tako se
mnoštva samorazvidnih moralnih načel ne da zvesti na eno samo
vrhovno moralno načelo, ker to nujno vodi v preveliko
poenostavljanje dejanskih moralnih situacij. Torej moramo sprejeti
vrednostni pluralizem in pluralizem dolžnosti. (Broad 1930: 281–4)
Broad je poseben v tem, da ponuja model specifične strukture
normativnega ogrodja intuicionistične moralne teorije, ki združuje
tako posledicistične kot tudi deontološke poglede. Ta model v knjigi Pet
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vrst etičnih teorij ponudi v okviru obravnave Sidgwickove etiške misli,
ko si prizadeva najti model intuicionizma, ki ne bi bil ranljiv za
ugovore, ki jih je oblikoval Sidgwick. Hkrati naj bi bil predlagani
model kar v najširšem soglasju s »pretehtano zdravo pametjo« (Broad
1930: 218), torej z običajnimi moralnimi prepričanji. Sidgwickova
kritika intuicionizma je merila predvsem na nesistematičnost in
breztemeljenost dogmatskega intuicionizma, pri čemer je
intuicionistom očital, da spreglejujejo utilitaristično podlago načel, ki
jih zagovarjajo. Broad razume Sidgwickovo razlikovanje med
dogmatskim intuicionizmom in filozofskim intuicionizmom kot
ustrezno razliki med moralnim pluralizmom in moralnim
monizmom. Tako gre pri tem, ko si Broad zada nalogo ubranitve
intuicionizma pred Sidgwickovimi ugovori, posledično tudi za
zagovor pluralizma.
Broad trdi, da moramo pri dejanju razlikovati med dvema
moralnima vidikoma. Prvi je vidik njegove ustreznosti situaciji oz.
celotnemu poteku dogodkov. Drugi pa je vidik njegove koristnosti
(utility). Moralna situacija je situacija, v kateri se znajde delovalec, ki
mora delovati ali se delovanja vzdržati, ter je zapleten splet oseb,
institucij in stvari, ki so med seboj v raznovrstnih odnosih. Recimo
temu začetno stanje oz. začetna situacija. Ne glede na to, ali delovalec
izvrši neko dejanje ali se tega vzdrži, bodo temu stanju sledila druga
stanja, ki skupaj z začetnim tvorijo celoten potek dogodkov. Ustreznost
ali neustreznost dejanja situaciji je »neposredna moralna relacija med
dejanjem (ali čustvom) in celotnim potekom dogodkov, ki se odvije.«
(Broad 1930: 219) Dejanje je lahko ustrezno določenim vidikom tega
poteka in neustrezno glede na druge. Broad to ponazori z naslednjim
primerom:
Lahko si zamislim, da sem član komisije za izbor za neko
delovno mesto. Eden izmed kandidatov mi je v preteklosti
storil uslugo. Da bi mu vsled tega dal prednost, bi bilo
ustrezno enemu vidiku situacije, ker bi šlo za povračilo
mojemu dobrotniku. Toda hkrati bi bilo to neustrezno glede
na ostale vidike, saj bi šlo za zlorabo zaupanja institucije, ki
mi je podelila to vlogo izbornika, hkrati pa za nepravično
ravnanje glede na ostale kandidate. (Broad 1930: 219)
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Koristnost dejanja je po drugi strani vezana na neodnosno vrednost
celotnega poteka dogodkov. To tvorijo vrednosti posameznih
dogodkov, ki sestavljajo ta potek.
Moralna pravilnost dejanja je za Broada funkcija njegove
ustreznosti situaciji in njegove koristnosti v situaciji. Čista deontološka
teorija bi zanikala, da moralno pravilnost določa tudi koristnost
dejanja, čista teleološka (oz. posledicistična) teorija pa bi zanikala vlogo
ustreznosti. Broad pravi, da se mu zdita »oba ta skrajna pogleda zmotna
in v očitnem nasprotju z zdravo pametjo.« (Broad 1930: 221).
Sidgwick je v svoji kritiki dogmatskega intuicionizma
izpostavil dve njegovi ključni pomanjkljivosti: (i) da enači moralno
pravilnost z ustreznostjo dejanja situaciji; in (ii) da ima preozko in
preveč preprosto razumevanje ustreznosti, ki vključuje zgolj
izhodiščno situacijo in stopnje razvoja dogodkov, ki tej situaciji
neposredno sledijo v bližnji prihodnosti.
Broad ponuja različico intuicionizma, ki se tem očitkom
izogne. Presoja o moralni pravilnosti dejanja vključuje tako
deontološke kot teleološke vidike in sledi naslednjemu modelu.
Delovalec, ki se odloča, kaj v situaciji storiti, najprej presodi ustreznost
alternativnih dejanj, ki se mu ponujajo v situaciji. Glede na različne
vidike situacije in nadaljnjega poteka dogodkov je presoja usmerjena k
sestavni ustreznosti (angl. component fittingness), medtem ko glede na
celoto dejanja presojamo rezultantno ustreznost (angl. resultant
fittingness) dejanja. Broad to primerja z mehaniko in določitvijo
rezultante sil, vendar s to razliko, da pri moralni presoji nimamo
nobenih preprostih in splošnih pravil, ki bi omogočali kalkulabilnost
rezultantne oz. celostne ustreznosti dejanja. Nadalje presojamo
koristnost alternativ in moralno pravilnost dejanja določata šele oba
premisleka (rezultantne ustreznosti in koristnosti), kjer pa razen dobre
moralne presoje spet ni nobenih pravil, ki bi omogočala kalkulabilnost
med ustreznostjo in koristnostjo. Posledično mora intuicionist omiliti
svoje trditve. (Broad 1930: 218–223)
Če je dogmatski intuicionist še zatrjeval, da je npr. laž vedno
moralno nepravilna, pa lahko znotraj modela, ki ga predlaga Broad,
intuicionist govori zgolj o težnjah, npr. da laž močno teži k temu, da je
(oz. bo) moralno nepravilna ali, da »bo moralno napačna zgolj v
primeru, če to dejanje ne bo privedlo do preveč nekoristnosti in če situacija
ne bo še kakšne posebne vrste, kjer bo šlo za ubranitev časti in zaščito neke
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tretje osebe.« (Broad 1930: 222) Tukaj vidimo, da se Broad v
določenih vidikih močno približa Rossu in njegovemu razumevanju
prima facie dolžnosti. Broad poda analogijo moralne presoje (za
presojo pomembnosti ene vrste ustreznosti nad drugo, ali ustreznosti
gledano v celoti nasproti koristnosti gledano v celoti) z zaznavnimi
sodbami oz. presojami temelječimi na zaznavi, ki zadevajo zelo
zapletene situacije in jih srečamo npr. pri spretnostnih igrah. (Broad
1930: 223) Takšen model intuicionizma naj bi se torej izvil
Sidgwickovi kritiki, hkrati pa se kar najbolj pokrival z našimi
običajnimi moralnimi prepričanji.
Broadovov spoznavni intuicionizem povzema točka (3) v
tretjem odstavku zgoraj. Trditve o vrstah dejanj kot ustreznih ali
neustreznih glede na vrsto situacije so samorazvidne, npr. v vsakem
možnem svetu je ustrezno čutiti ali izraziti hvaležnost do tistega, ki je
tvoj dobrotnik. Glede na zgornje premisleke gre seveda za trditve o
težnjah, se pravi, je samorazvidna zgolj ustreznost dejanja določenim
vidikom situacije. (cf. Audi 2004: 19) Moralne sodbe o celostni
moralni pravilnosti dejanj niso samorazvidne, ker te vključujejo tudi
morebitno pretehtano presojo pomembnosti preostalih vrst
ustreznosti, presoje o koristnosti ali nekoristnosti tega dejanja in od
pretehtane presoje njegove celostne ustreznosti nasproti celostni
koristnosti. Ni smiselno predpostaviti, da so vse moralne sodbe
posledica sklepanja od samorazvidnih načel k sodbam o posamičnih
primerih, temveč je moralno mišljenje primarno usmerjeno
neposredno na sodbe o posamičnih primerih. Za slednje je vedno
smiselno zastaviti vprašanje po njihovem temelju, npr. če sodim, da je
dejanje A moralno napačno, si lahko zastavimo vprašanje po temelju
takšne sodbe. Za Broada se bo odgovor vedno naslanjal na naslednjo
splošno shemo: »A ima določene ne-moralne značilnosti N in
razvidno je, da je vse, kar ima te značilnosti, s tega vidika moralno
napačno.« Splošna načela, ki jih ta odgovor predpostavlja pa spoznavno
dosežemo preko procesa intuitivne indukcije. Etika vključuje tako
apriorne moralne pojme kot tudi apriorne moralne sodbe. Zgolj
razum pa ni dovolj, saj je generična podlaga teh pojmov in sodb
izkustvo. »Razum mora biti v stiku s konkretnimi primeri ustreznih ali
neustreznih namer ali čustev, preden se lahko preko intuitivne indukcije
povzpne do uvida, da bosta vsaka takšna namera ali čustvo nujno
ustrezna (ali neustrezna) v vsaki taki situaciji.« (Broad 1930: 282; cf.
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str. 177–9) Audi to povzame kot idejo, da »izkustvo priskrbi grobi
material za doseganje a priori vednosti, ni pa njen temelj.« (Audi 2004:
20)
W.D. Ross v FE oblikuje dva očitka predlaganemu
razlikovanju med dvema moralnima vidikoma dejanj, tj. med
ustreznostjo in koristnostjo. Prvi in najpomembnejši očitek je, da
Broad zapade nejasnostim v modelu, saj sprva moralno pravilnost
dejanja enači z njegovo ustreznostjo situaciji. In če je moralna
pravilnost enaka ustreznosti situaciji, potem ni jasno, kaj misli Broad s
trditvijo, da moralno pravilnost dejanja določa sestava oz. ravnotežje
ustreznosti in koristnosti. Drugič, ko govorimo o ustreznosti dejanja
situaciji, ni smiselno govoriti, o ustreznosti glede na kasnejši potek
dogodkov, ki je sprožen z dejanjem samim ali po dejanju. Vzemimo
Broadov primer laži. Pravi, da lahko razlikujemo med neposredno
ustreznostjo laži glede na situacijo, v kateri je trenutno delovalec in
ustreznostjo glede na kasnejši potek dogodkov. Zamislimo si lahko, da
bo to, da v tem trenutku izrečem resnico, posledično pripeljalo do
nekaterih neresničnih prepričanj, ki si jih bo moj sogovornik ustvaril
na temelju te resnice. Glede na to slednje je lahko dejanje iskrenosti
topogledno neustrezno. Ross pravi, da gre te posledice mojega dejanja,
dejanja iskrenosti, tehtati kvečjemu v okviru tehtanja koristnosti
dejanja, ne pa v okviru dolžnosti iskrenosti, kajti ta stoji izven
utilitarističnih temeljev in temelji na posebnem odnosu do mojega
sogovornika. (Ross 1939: 79–82)
Od zgornjih je ključna prva Rossova kritika. Broad bi se
lahko nanjo odzval tako, da bi ločeval med dvema pojmovanjema
moralne pravilnosti; tj. prvega in ožjega, ki bi bil vezan zgolj na
ustreznost dejanja situaciji (oz. z drugimi besedami, na naše posebne
dolžnosti) in drugega, širšega, ki bi bil vezan na celostno moralno
pravilnost dejanja, ki jo sodoločata ustreznost in koristnost. Vendar pri
Broadu eksplicitnih zastavkov za takšno rešitev ni najti. Težava
predlaganega modela je tudi ta, da se zdi nejasen kot model moralnega
presojanja. Če sprva med različnimi alternativami ugotavljamo njihovo
sestavno ustreznost situaciji oz. celotnemu poteku dogodkov in
nadalje presojamo o celostni ustreznosti dejanja, ter potem naknadno
še o vidikih koristnosti, se lahko zgodi, da se koristnost ne bo ujemala
s celostno ustreznostjo. Zdi se nesmiselno vnaprej odločati o celostni
ustreznosti dejanja, pri tem pa zanemariti nekatere izmed njegovih
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moralno pomembnih vidikov (koristnost in nekoristnost). Broadu se
tukaj ponuja enostavna in učinkovita rešitev iz teh zagat. Koristnost
dejanja bi lahko razumel zgolj kot še eno vrsto ustreznosti.
Tako bi odpadla težava z nejasnostjo pojma moralne
pravilnosti, dobil pa bi tudi enostavnejšo sliko moralnega presojanja,
kjer hkrati primerjamo vse moralno pomembne vidike dejanja in nato
presojamo njegovo celostno moralno pravilnost. Tak model je blizu
Rossovemu modelu prima facie dolžnosti, kjer je ena izmed dolžnosti
dolžnost dobrotnosti, ki nas zavezuje k udejanjenju neodnosnega
dobrega. Takšnemu modelu tudi ni mogoče očitati, da spregleduje
vidik koristnosti dejanja (Sidgwickova kritika) in Broad bi s tem
dospel do iskanega modela intuicionizma, ki se izogne Sidgwickovim
kritikam in je v soglasju s pretehtanimi običajnimi moralnimi
prepričanji.

3.6. Robert Audi

Robert Audi zagovarja sodobno različico intuicionizma, ki je celostna
in sklenjena – ponuja sodobno različico spoznavnega intuicionizma
ter hkrati razvije pomembne premisleke, ki so vezani na normativno
strukturo intuicionistične moralne teorije.
Bistvene novosti glede normativne strukutre intuicionizma
(predvsem glede na Rossa, v odnosu do katerega Audi tudi gradi svojo
različico intuicionizma) so tri. Prva je teza, da lahko poenotimo in
sistematiziramo seznam prima facie dolžnosti oz. dolžnosti, kot jih
srečujemo v običajni moralnosti, na način, da jih izpeljemo iz oz.
utemeljimo v kantovskem kategoričnem imperativu ali v nečem
podobnemu temu. Končni rezultat je t. i. kantovski intuicionizem.
Druga novost je razmislek o razmerju med dobrim in moralno
pravilnim, kjer Audi skuša pokazati, kako intuicionizem oz. kantovski
intuicionizem prispeva k človekovi dobrobiti in razcvetu, ter s tem h
kar največji udejanjenosti vrednosti, dobrin oz. dobrega. Gre za
razvitje t. i. na vrednosti utemeljenega intuicionizma. Tako pri
kantovski kot pri vrednostni utemeljitvi gre med drugim tudi za to, da
skuša Audi najti utemeljitev naših končnih oz. absolutnih dolžnosti, ki
bi segala onkraj Rossovega sklicevanja na dobro moralno presojo oz.
praktično modrost. Tretja pomembna točka je dopolnitev Rossovega
seznama sedmih prima facie dolžnosti na način, ki med moralno
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pomembne vidike dejanj uvrsti tudi premisleke o svobodi in
spoštovanju do oseb. Glede spoznavnih vidikov intuicionizma, se pri
Audijevi teoriji pokaže , da gre za bistveno izčiščeno, nadgrajeno in
dopolnjeno teorijo moralne intuicije, ki moralni intuicionizem postavlja
med začetno vsaj toliko sprejemljive moralne teorije, kot so druge.
Če sta Sidgwick in Moore svoj spoznavni intuicionizem
navezala na utilitarizem, Prichard in Ross na običajno moralnost, ki
ima preprosto deontološko strukturo, ter je Broad poskušal združiti
tako deontološke kot tudi utilitaristične vidike moralne teorije, se pri
Audiju srečamo z drugačno vrsto hibridne moralne teorije – s
poskusom intuicionizem, ki temelji na običajni moralnosti in prima
facie dolžnostih, utemeljiti v odnosu do kantovske etike. Že Prichard je
opozoril na kritike intuicionizma, ki v zagovoru dolžnosti, kakor jih
nahajamo v običajni moralni misli, vidijo zgolj »nepovezan in neurejen
skupek dolžnosti.« (Prichard 2005: 99) V tej opazki sta pravzaprav
vsebovana dva premisleka. Prvi meri na nesistematičnost
intuicionističnega pluralizma, ki naj ne bi segal preko opisa običajne
moralnosti in tako ne zadostil zahtevam moralne teorije. Drugi
premislek pa meri na odsotnost vsakršnih vodil pri določanju naše
končne dolžnosti, ko smo soočeni z moralnim konfliktom.
Audi postavi tezo, da lahko prima facie dolžnosti (seznam, ki
ga ponuja Rossova etika oz. njegova spremenjena ali dopolnjena
različica) razumemo kot »srednje aksiome«83 in sicer v odnosu do
kategoričnega imperativa (ali nečesa podobnega temu). Ena izmed
prednosti rossovskega pluralizma84 je namreč prav njegova uporabnost
v vsakdanjem življenju – načela prima facie dolžnosti lahko služijo kot
vodila pri našem moralnem presojanju in odločanju (poleg tega, da
predstavljajo hkrati tudi neke vrste merila moralne pravilnosti in
nepravilnosti dejanj oz. natančneje moralne pomembnosti lastnosti).
To predstavlja prednost npr. pred utilitarizmom dejanj ali
kantovstvom, katerih temeljni načeli pri rabi terjata interpretacijo in
razmislek, ki je lahko zelo zapleten, mestoma tudi sporen. Audi vidi
83

Srednji zato, ker jih lahko še nadalje poenotimo glede na katergorični imperativ,
in aksiomi zato, ker so sami samorazvidni in lahko utemeljujejo iz njih izpeljane
moralne sodbe.
84
Pojem »rossovski intuicionizem« označuje stališče, ki sprejema spoznavni
intuicionizem in pluralizem dolžnosti, ne pristaja pa nujno na točno določen
seznam prima facie dolžnosti, kakor ga oblikuje Ross.
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dve poglavitni prednosti takšnega »kantovskega poenotenja« seznama
prima facie dolžnosti, pri čemer je prva teoretična, druga pa praktična.
(1) Poenotenje nam daje boljše razumevanje moralnih obvez in
upravičenja moralnih sodb. (2) Poenotenje nam ponuja orodje za
možnost odločitve in razreševanja konfliktov med posameznimi prima
facie dolžnostmi. Poenotenje ne pomeni zvedbe na zgolj eno temeljno
načelo.
Možnost sistematizacije rossovskih načel prima facie dolžnosti
odpre Audijevo zmerno razumevanje samorazvidnosti, ki ga
predstavljam v drugem delu tega razdelka in katerega osrednja
ugotovitev je, da samorazvidne propozicije niso nujno breztemeljne ali
nezmožne biti dokazilno podprte in izpeljane iz nečesa, kar je bolj
temeljno od njih. Pojmovanje samorazvidnih propozicij kot
propozicij, ki niso dokazljive in ki ga je Ross prevzel od Moora, je bil
spoznavno-teoretski razlog, zaradi katerega Ross ni eksplicitno razmišljal
o poenotenju svojega seznama prima facie dolžnosti. Drug razlog je bil
metafizični – Ross je namreč na vprašanje »Ali obstaja kakšna
značilnost, ki bi bila skupna vsem moralno pravilnim dejanjem?«
odgovarjal z »Ne.«. Ob tem Audi opozori, da je Ross svojo misel gradil
v odnosu do Moorove in da je imel kot možnost poenotenja v mislih
predvsem utilitaristično zvedbo vseh dolžnosti na dolžnost udejanjenja
največ dobrega, medtem ko morda ni bil dovolj pozoren, da bi lahko
kantovski moralno-teoretski model ponudil drugačno, bolj
sprejemljivo rešitev.
Ross je za primer konflikta med prima facie dolžnosti zanikal
možnost splošnih pravil, po katerih bi tak konflikt razreševali in v
takšnem primeru se moramo zateči k presodnosti oz. praktični modrosti.
Audi trdi, da takšen odgovor ne zadosti zahtevi normativne
sklenjenosti moralne teorije, ki terja, da ta pojasni vsako našo moralno
obvezo – razloži npr. zakaj je določeno dejanje naša končna dolžnost
in priskrbi moralna načela, ki to utemeljujejo. Če sem v situaciji, kjer
sta v medsebojni napetosti npr. prima facie dolžnosti neškodovanja in
zvestobe, ter presodim, da je ena od njih pomembnejša, kaj bo
pojasnilo, zakaj je ravno ta tista, ki je moja končna dolžnost?
Tukaj lahko kantovsko poenotenje ponudi model
razreševanja moralnega konflikta. Če kot podlago razreševanja
vzamemo prvo ali drugo formulacijo kategoričnega imperativa, nam
to lahko pomaga pri razreševanju konflikta. Prijatelju sem obljubil, da
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se z njim dobim v mestu, medtem pa je zbolela moja hčerka. Če jo
pustim samo doma, lahko s tem resno ogrozim njeno zdravje.
Odločim se, da je v tem primeru moja dolžnost neškodovanja
pomembnejša od dolžnosti zvestobe. V skrbi za hčerkino zdravje se
odraža to, da jo jemljem kot cilj. Hkrati ne ogrožam institucije
obljube in ne izkoriščam prijatelja zgolj kot sredstvo (kot bi bilo to v
primeru, da bi mu lagal ali prelomil obljubo z namenom, da izvabim
iz njega nekaj denarja.) S tovrstnimi premisleki »pridobimo nekaj
pomoči s strani imperativa, ki sega preko tega, kar lahko izpeljemo le iz
zbiranja dejstev v primerih konflikta in poskusov dospeti do modre
odločitve,« (Audi 2004: 93) in s tem se rossovski pluralizem približa
zadostitvi zahteve normativne sklenjenosti.85
Z možnostjo takšnega poenotenja pa se razpre pomembno
vprašanje, ali s tem ne ogrozimo pluralizma rossovskega
intuicionizma? Audi navaja tri razloge, zakaj temu ni tako.
(a) Vsakega izmed razlogov oz. temeljev prima facie dolžnosti
še vedno lahko spoznamo brez izpeljevanja iz kategoričnega
imperativa.
(b) Normativna moč teh razlogov ne izhaja zgolj iz nekega
drugega moralnega premisleka, ampak iz njih samih.
(c) Naše upravičenje za načela prima facie dolžnosti je lahko
močnejše kot pa upravičenje za kategorični imperativ.
Kljub temu lahko gre za neko splošno značilnost, morda
nekaj podobnega izkazovanju spoštovanja do osebe ali – če
vzamemo v obzir idejo, ki se pojavlja v intuicionizmu –
»ustreznost« dostojanstvu osebe, ki je takšna, da, prvič, lahko
spoznamo moralno pomembnost razlogov kot tistih, ki so
povezni z njo, in drugič, iz nje izhaja normativna moč, ki je
85

Hkrati Audi vidi tudi pomembne prednosti, ki jih s takšnim hibridnim
stališčem pridobi kantovska etika. Prima facie dolžnosti pojasnjujejo kategorični
imperativ, so formulacija meril tega, kaj pomeni obravnavati človečnost kot cilj in
spoštovati dostojanstvo oseb ter postavljajo vodila in dober okvir za praktično
delovanje. Hkrati takšno poenotenje daje tudi boljšo osnovo za razumevanje
pojmov spoštovanja do oseb, avtonomije osebe in vrline. (Audi 2004: 105–13)
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zadostna za upravičenje dejanj, za katere ti razlogi so. (Audi
2004: 104)
Takšna kantovska dopolnitev intuicionizma in opiranje na
premisleke vezane na kategorični imperativ torej okrepi samo
teoretsko trdnost intuicionizma, hkrati pa je dober okvir praktičnega
odločanja in delovanja. Če je kantovska etika pristop od-zgoraj-navzdol
in če je Rossova moralna teorija pristop od-spodaj-navzgor, lahko za
kantovski intuicionizem rečemo, da je pristop, ki pričenja na sredini in
se širi tako navzdol kot navzgor. Ob tem je lahko pomemben tudi
mehanizem pretehtanega ravnotežja, ki uravnava naše posamične
moralne intuicije, razmisleke o prima facie dolžnostih in razmisleke, ki
izhajajo iz kategoričnega imperativa. (Audi 2004: 113–4)
Kantovsko poenotenje oz. utemeljitev rossovskih prima facie
dolžnosti pa ni edina možna dopolnitev intuicionizma. Audi ga želi
poenotiti oz. utemeljiti tudi v odnosu do vrednostne teorije oz. do
razmislekov o moralni vrednosti. Ross je takšno utemeljitev zavračal
zaradi podobnih razlogov, kakor tudi kantovsko poenotenje – če so
načela prima facie dolžnosti samorazvidna, potem niso dokazljiva oz.
izpeljiva iz nečesa drugega. Ko enkrat opustimo to slednjo
predpostavko, se odpre tudi možnost utemeljitve teh dolžnosti v
vrednosti oz. vrednotah. Takšna utemeljitev bo hkrati pojasnila, kako
moralnost prispeva k dobrobiti človeštva. Osnovni model takšnega
poenotenja je ta, da če rossovske dolžnosti utemeljimo v premislekih o
neodnosni vrednosti in nevrednosti, potem lahko ti slednji priskrbijo
razloge za delovanje. Neodnosna vrednost je vir temeljnih razlogov. Pri
rossovskem intuicionizmu gre za pluralizem temeljev dolžnosti in vsi ti
temelji so glede na tezo vrednostne utemeljitve vsaj delno utemeljeni v
vrednosti.
Na podlagi predstavljenega kantovskega in vrednostnega
poenotenja rossovskega pluralizma Audi tudi nagradi Rossov sistem
prima facie dolžnosti. Ross naj bi spregledal predvsem dvoje vrednot,
ki jih razkrijejo kantovski premisleki o kategoričnem imperativu, in
sicer svobodnost in avtonomijo, hkrati pa je pomemben tudi vidik
načina ravnanja oz. načina izvrševanja moralno pravilnih dejanj, ki
terja od nas spoštljivost oz. spoštovanje dostojanstva oseb. Tako dobi v
okvirih na vrednosti utemeljenega kantovskega intuicionizma
posodobljeni seznam prima facie dolžnosti naslednjo obliko:
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(1) Prepoved škodovanja: ne smemo povzročati bolečin ali
škode ljudem.
(2) Resnicoljubnost/odkritost: ne smemo lagati.
(3) Zavezujoča zvestoba: držati moramo svoje obljube.
(4) Pravičnost: z ljudmi ne smemo ravnati nepravično ali
prispevati k nepravičnosti in preprečevati moramo
popravo krivic.
(5) Poprava: popraviti moramo napačna dejanja, ki smo jih
storili.
(6) Dobrotnost: prispevati moramo k dobremu soljudi.
(7) Hvaležnost: izražati moramo hvaležnost (z dejanji ali tudi
zgolj z besedami zahvale) na način, ki ustreza dobremu,
ki nam je bilo storjeno, kjer je, ceteris paribus, naša
obveza močnejša, če je bilo to storjeno za nas in nam ni
bilo dolgovano.
(8) Samo-izboljšanje: razvijati ali vsaj ohranjati moramo naše
specifično človeške zmožnosti in sposobnosti.
(9) Razširjanje in ohranjanje svobode: prispevati moramo k
povečanju (ali vsaj ohranitvi) svobode ljudi, pri čemer
moramo dati prednost odstranjevanju ovir pred
povečevanjem priložnosti.
(10) Spoštljivost: v naših odnosih z drugimi jih moramo
obravnavati spoštljivo. (Audi 2004: 161–74)
Če želi moralni teoretik nekaj več od zgolj rossovskega
seznama prima facie dolžnosti, tj. bolje poenoteno teorijo in temeljno
moralno načelo, si običajni delovalci pri vsakdanjem presojanju in
odločanju želimo nekaj bolj specifičnega, nekakšne srednje aksiome, ki
bodo manj splošni kot prima facie dolžnosti. Prima facie dolžnosti so
lahko osnova za tvorbo takšnih pomožnih pravil, ki bodo manj
splošna in bolj določna. Vzemimo npr. dolžnost neškodovanja oz.
izogibanja povzročanju bolečine in škode. Bolečina, ki jo lahko
prizadenemo osebi, je lahko fizična oz. telesna, lahko je psihična ali pa
socialna. Iz teh premislekov in razumevanja naštetih vrst bolečin lahko
sedaj oblikujemo pomožna načela, kot so npr. »Ne ubijaj!«, » Ne muči
ali trpinči ljudi!«, »Ne zastrašuj!«, »Ne žali čustev ljudi!«, »Ne spravljaj
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v zadrego oz. ne sramoti!«, ipd. Podobno tudi pri ostalih prima facie
dolžnostih. (cf. Audi 2004: 165–9)
Eden izmed pomembnih vidikov Audijevega intuicionizma
je, da bistveno izčisti, nadgradi in dopolni teorijo moralne intuicije.
Jasno je poudaril razlikovanje med vednostjo o neki moralni resnici,
do katere dospemo z moralnim uvidom in vednostjo o njeni
samorazvidnosti, torej o njenem spoznavnem statusu. Na tej
izhodiščni ugotovitvi Audi dopolni Rossovo teorijo moralne intuicije
in razvije t. i. zmerni intuicionizem.
Audi razume (moralne) intuicije kot spoznave, ki delijo
naslednje štiri temeljne značilnosti: (i) neinferenčnost (nesklepalnost,
neizpeljanost) oz. neposrednost, (ii) trdnost, (iii) globlje razumevanje in
(iv) pred-teoretičnost. Moralne intuicije so neizpeljane in neposredne v
smislu, da (v času naše prepričanosti vanje ali njihovega sprejetja) niso
sprejete kot izpeljane iz drugih (bolj temeljnih) premis. Intuicije so
trdne v smislu relativno trdnih spoznav oz. trdnih prepričanj –
spremlja jih določen občutek, da je njih vsebina resnična; to smo
pripravljeni zatrditi in zamajejo jih lahko le utemeljeni dvomi in dobra
nasprotna dokazila. Intuicije terjajo ustrezno stopnjo razumevanja
njihove vsebine, ki lahko variira z njihovo kompleksnostjo. Moralne
intuicije so pred-teoretične, tj. niso dokazilno vezane na specifična
teoretska izhodišča, niti same nimajo vloge teoretskih hipotez. (Audi
2004: 32–6)
Ko govorimo o intuiciji, intuitivnem upravičenju in
samorazvidnosti moramo razlikovati med:
(A) dojetjem resničnosti relevantnih moralnih ali drugih
propozicij, ki so predmet intuicije (npr. preproste
matematične in logične resnice); in
(B) dojetjem samorazvidnosti teh propozicij (npr. en vidik
tega dojema je npr., da te ne potrebujejo dokaza, ampak jih
upravičuje že njihovo ustrezno razumevanje).
Audi trdi, da Ross ni jasno razlikoval med obojim in da je bil pod
vplivom drugih teoretikov in njihovih razmišljanj o samorazvidnosti,
ter da bi se moral bolj usmerjati k temeljnemu vprašanju, kako lahko
dosežemo vednost o moralnih propozicijah prvega reda, kakor pa k
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vprašanju vednosti o njihovem statusu kot samorazvidnih. Gre za
korak od nesklepalne vednosti k tezi breztemeljnosti oz.
nedokazljivosti.86 Eden izmed razlogov, zakaj Ross ni jasno razlikoval
med obojim, je bilo pojmovanje samorazvidnosti, ki je takrat
prevladovalo. Samorazvidne se bile tiste propozicije, katerih nujnost
dojamemo, ko jih ustrezno razumemo. (Tako je npr. Broad trdil, da je
samorazvidno, da je v vsakem možnem svetu ustrezno čutiti
hvaležnost do svojega dobrotnika in neustrezno čutiti užitek ob
nezasluženem trpljenju drugih.) Če samorazvidnost in samorazvidne
intuicije razumemo na ta način, potem to že predpostavlja dojem
njihove nujnosti (njihovega modalnega statusa) in če nadalje
razumemo samorazvidne propozicije kot sintetične a priori
propozicije, predpostavlja to tudi dojem njihovega spoznavnega statusa,
tj. njihove samorazvidnosti. Toda uvideti spoznavni status moralnih
propozicij je nekaj povsem drugega, kot dojeti njihovo resničnost ali
po drugi strani nujnost. Resničnost vsaj nekaterih samorazvidnih
propozicij (npr. »Če so vsi A B, potem so tudi vsi B A.«) je lahko
uvideti, toda dojeti njihovo samorazvidnost ali nujnost zahteva
pojmovno izkušenost.
Pomembno je torej imeti pred očmi, da intuicionizem ni
zavezan tako močnemu pojmovanju intuicije. Ni nujno, da bi običajni
moralni delovalec vedel za (ali sprejemal) samorazvidnost temeljnih
moralnih načel, niti da bi njihovo samorazvidnost nesklepalno moral
dojeti moralni teoretik.
Niti intuicionist kot moralni teoretik niti mi sami kot
moralni delovalci ne potrebujemo intuitivne vednosti o
modalnem ali spoznavnem statusu načel glede naših
dolžnosti. Moralni delovalci ne potrebujejo nobene takšne
vednosti drugega reda. To slednje velja, tudi če vedo, da so ta
načela resnična. Posedovanje vednosti prvega reda ne
implicira posedovanja vednosti drugega reda o tej vednosti.
Kar pa zadeva moralne teoretike – v primeru, da njihovi
nameni terjajo posedovanje te vednosti drugega reda, za to ni
nujno, da je ta intuitivna ali kakor koli drugače nesklepalna.
(Audi 2004: 44)
86

Glej npr. Moore 2000: 213– 4.
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Dovolj je, da ima običajni delovalec intuitivno vednost o
moralnih propozicijah prvega reda, npr. o tem, da ima prima facie
dolžnost biti pravičen ali ne povzročati trpljenja drugim. Pojem
samorazvidnosti je spoznavno razlagalen pojem, ki pa je bolj prikladen
metaetiki intuicionizma, kot pa njegovi formulaciji kot
normativnemu stališču, kajti »za moralni intuicionizem kot normativno
teorijo je primarna vloga intuicije v tem, da nam daje neposredno, tj.
nesklepalno vednost ali neposredno upravičena prepričanja o resničnosti
določenih moralnih propozicij. Niti vednost o samorazvidnosti temeljnih
moralnih propozicij niti neovrgljivo upravičenje za verjetje v te propozicije
ni potrebno za usmerjanje moralnega delovanja.« (Audi 2004: 44)
Po drugi strani Audi Rossovo teorijo moralne intuicije
nadgradi in dopolni. Bistveno razjasni pojma intuitivne vednosti in
intuitivnega upravičenja. O izbrani propoziciji p lahko zatrdimo tako:
(i) »p je samorazvidna« kot tudi (ii) »p lahko izpeljemo iz drugih
propozicij«. Osrednja Audijeva ugotovitev je torej, da intuitivna, tj.
nesklepalna spoznavna pot do izbrane moralne propozicije ne
izključuje možnosti njene izpeljave iz drugih (moralnih) premis. Gre
za neke vrste spoznavno naddoločenost oz. naddoločenost upravičenja za
propozicijo. Gledano širše, lahko tudi intuitivno vednost razumemo
kot neke vrste sklep. Čeprav obstaja vidik intuicije ali intuitivnih sodb,
po katerem te niso utemeljene v dokazu ali argumentu, jih lahko
razumemo kot sklep, ki je posledica razumske premislitve oz.
refleksije. Sklep lahko namreč v najširšem smislu razumemo kot
propozicijo, do katere v nekem smislu dospemo; v psihološkem smislu
pa je to sodba oz. kognicija, ki ima za svoj predmet takšno propozicijo.
Obstaja pa več vrst poti do sklepov. Recimo, da pri branju pesmi (npr.
najprej po tiho in potem naglas) dospemo do sodbe, da je jezik v njej
umeten oz. izumetničen. Do takšnega sklepa lahko pridemo preko
določenih propozicij, ki nastopajo kot dokazila, npr. misli, da je avtor
popačil izbrane besede, da bi s tem ohranjal rimo ali ritem, ipd. Ni pa
takšna pot edina. Naša sodba je lahko posledica bolj subtilne presoje,
ki jemlje v obzir celoto slovarja, ritma, vsebine, ... pesmi. Prvo vrsto
Audi imenuje sklep sklepanja oz. izpeljan sklep (angl. conclusion of
inference), drugo pa sklep refleksije (angl. conclusion of reflection).
Slednja sodba je bolj podobna odzivu na npr. videno sliko ali izraz na
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obrazu, kjer se odzovemo na nek vzorec in je podobna praktični
odločitvi.
Ti premisleki sedaj vodijo do razširitve samega pojma
(moralne) intuicije. Moralno intuicijo običajno razumemo kot vezano
na samorazvidne propozicije, na katere je usmerjena središčno in
lokalno. (Gre zgolj za dojem oz. razumevanje propozicije v osami.)
Zgornji primeri pa razkrivajo, da so intuicije lahko tudi globalno
utemeljene, tj. utemeljene v razumevanju propozicije v kontekstu
celote temeljev zanjo. Če moralni intuicionizem sprejme razumevanje
intuitivne moralne sodbe kot sklepa refleksije potem to ustrezno
pojasni tudi sprejemljivost potrebe po razmisleku, ko gre za naše
moralne sodbe in odpre način, kako lahko mehanizem pretehtanega
ravnotežja okrepi ali ošibi naše upravičenje za izbrano moralno sodbo
ali moralno načelo. Audi torej razume intuicijo kot zmožnost, ki je
povečini nesklepalna (tj. da ne gre za sklep iz eksplicitnih premis)
miselna sposobnost, ne pa tudi nereflektivna. (Audi 2004: 48)
Audi razlikuje med dvema vrstama samorazvidnosti propozicij
– med trdo in mehko samorazvidnostjo. Intuicionisti so tradicionalno
razumeli samorazvidno propozicijo kot propozicijo, katere resničnost
je na nek način razvidna sama po sebi. (cf. Sidgwick 1907: 339, 382;
Moore 1903: 213–4; Prichard [1912]2005: 98–9; Ross 1930: 20–1,
29–30; 1939: 168–191; Broad 1930: 282) Audi to nadgradi na način,
da je samorazvidna propozicija ta, katere razumevanje zadosti dvema
pogojema: (a) vsled tega razumevanja imamo upravičenje da v to
propozicijo verjamemo; in (b) če je nekdo prepričan v to propozicijo
na podlagi tega razumevanja, potem je dosegel vednost o njej. Rečeno
drugače, »propozicija je samorazvidna pod pogojem, da je njeno ustrezno
razumevanje zadostno tako za upravičenje v njeno verjetje, kot za vednost
o njej, če nekdo verjame vanjo na podlagi tega razumevanja.« (Audi
2004: 49) Samorazvidnosti ne smemo zamenjevati z očitnostjo. Pojem
ustreznega razumevanja ima več dimenzij in lahko od primera do
primera variira. Od tod tudi naslednje razlikovanje med neposredno in
posredno samorazvidnostjo. Neposredno samorazvidne so propozicije,
ki so brez težav (readily) razumljene s strani normalnih, zadostno
miselno razvitih oseb. Posredno samorazvidne pa so propozicije,
katerih razumevanje terja ustrezno refleksijo – ta lahko vključuje tudi
določene sklepalne postopke, vendar ti niso spoznavni temelj teh
propozicij. Ko torej intuicionisti govorijo o tem, da so temeljne
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moralne resnice oz. temeljna moralna načela samorazvidna, to
pomeni, da to terja ustrezno raven razumevanja in vrsto refleksije, ki
bo priskrbela določeno vrsto in stopnjo upravičenja (ta ni nujno
maksimalna) zanje. To upravičenje vodi do vednosti, kadar predstavlja
temelj za verjetje v določeno resnično moralno propozicijo. Zmerni
intuicionizem torej zagovarja tezo, da so prima facie dolžnosti
posredno samorazvidne in da imamo o njih nesklepalno vednost. Ko
sedaj vpeljemo še razliko med trdo in mehko samorazvidnostjo, to
razjasni nekaj neskladij in šibkih točk, ki jih pogosto očitajo
intuicionizmu. Trda samorazvidnost pripada propozicijam, ki so:
(i) močno aksiomatske, v smislu, da ni nič spoznavno bolj
temeljnega (bolj upravičenega) od njih (npr. »Če
noben A ni B, potem noben B ni A.«)
(ii) neposredne, v časovnem smislu glede na minimalno
racionalne spoznavne delovalce;
(iii) neovrgljivo upravičene;
(iv) privlačne, tj. kognitivno nezaustavljive, ko o njih
premislimo.
Mehko samorazvidne so propozicije, ki ne dele nobene od
naštetih štirih značilnosti. Med obema vrstama je seveda veliko
vmesnih stopenj samorazvidnosti. Tako je »vrsta samorazvidnosti,
kateri je zavezan zmerni intuicionizem, vrsta, ki leži precej daleč proti
polu mehkosti. Propozicije, o katerih je govora, so spoznavne neodvisno od
premis, niso pa vrsta strogih aksiomov, o katerih ne bi mogli imeti vednosti
na temelju česa 'globljega'.« (Audi 2004: 53) Rossovske prima facie
dolžnosti lahko torej razumemo kot mehko samorazvidne – tak
pogled pa pogosto zamegljujejo analogije moralnih intuicij z
intuicijami o preprostih matematičnih in logičnih resnicah, ki jih
podajajo intuicionisti. Tudi mehka samorazvidnost pa je še vedno
»močna« – propozicije so npr. nujne in apriorne. Takšna mehkost
omogoča, da se lahko vzdržimo verjetja v njih, da jih ne sprejemamo
(kot npr. nasprotniki intuicionizma) in da lahko pojasnimo moralno
nestrinjanje. Po drugi strani pa lahko obdržimo tisti vidik moralnih
sodb, glede na katerega so te večkrat tvorjene povsem spontano in
nesklepalno. Le moralna teorija, ne pa tudi običajna moralna misel,
mora imeti pred očmi možnost naddoločenega, dvojega upravičenja
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(intuitivnega in sklepalnega) – ta možnost pa nadalje nikakor ne
ogroža intuicionizma, kolikor lahko neposredno vemo za temeljna
moralna načela in kolikor lahko ta vednost kot taka usmerja naše
delovanje. (Audi 2004: 54)
Audi nadalje dopušča, da tudi moralna čustva odigravajo
določeno dokazilno vlogo pri upravičenju naših moralnih sodb,
kolikor ta čustva razumemo kot odziv na naravne značilnosti situacij,
ki so temelj moralnih lastnosti. Čeprav sam sledi racionalistični
različici zmernega intuicionizma, očrta tudi osnove za njegovo
empiristično ali kontekstualistično različico, prav tako pa poda nekaj
misli o razmerju med internalističnimi in eksternalističnimi vidiki
intuicionizma. (cf. Audi 2004: 54–9)
Vendar lahko v Audijevi teoriji najdemo nekaj kritičnih točk.
Prvič, ni povsem jasno, na kaj meri Audi, ko govori o sklepanju iz
refleksije – ali ne gre za to, da je tovrstni govor le krinka za to, kar sam
očita Rossu, in sicer, da je ta obtičal pri opazkah, da gre pri moralni
sodbi preprosto za to, kako vidimo situacijo. Drugič, ali je kantovsko
poenotenje zares poenotenje rossovskega pluralizma in ali lahko o
podobnem poenotenju govorimo tudi, če kot temelj mnoštva
dolžnosti izberemo teorijo posledicizma pravil. In tretjič, sporna je
Audijeva trditev, da lahko njegov model intuicionizma znotraj sebe
sprejme in prilagodi holizem razlogov, ki ga izpostavljajo partikularisti.
Audi razlikuje med upravičenjem sodbe, ki izhaja iz naše
refleksije (nesklepalno upravičenje) in upravičenjem, ki temelji na
premisah (sklepalno upravičenje). To razlikovanje utemelji na način,
da razlikuje med sklepom sklepanja oz. sklepom izpeljave in sklepom
refleksije. Na ta način lahko intuitivno moralno sodbo razumemo kot
neke vrste sklep, ki je posledica razumske premislitve oz. refleksije o
situaciji, s katero smo soočeni. Pri sklepalno upravičenih sodbah gre za
sklepanje, ki temelji na premisah kot dokazilih za sodbo (Audi 2004:
45), nesklepalne sodbe pa niso zaključki, kjer bi zbrali dokazila kot
premise in iz njih izpeljali sklep, ampak »dobimo pogled na celoto in jo
na ta način ovrednotimo..« (Audi 2004: 46) Pri nesklepalnem
upravičenju, ki temelji na refleksiji tako ni povsem jasno, kako ga
sploh razumeti oz. na čem temelji. Če slednje velja, potem Audi ni
naredil bistvenega premika od pojmovanja moralne intuicije, kakor so
ga očitali tradicionalnemu intuicionizmu, da preprosto »vidimo«
moralne resnice. Po drugi strani Audi pravi, da je »načeloma možno, da
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ko nekdo dospe do sodbe na podlagi refleksije, bo ta lahko ugotovil razloge
za to sodbo in naknadno oblikoval temelj te sodbe, izražen v eksplicitnih
premisah zanjo.« (Audi 2004: 47) To je pomembna točka, ki se dotika
tudi normativne strukture njegove teorije in projekta kantovskega
poenotenja – gre za to, kako ustrezno razumeti razmerje npr. med
kategoričnim imperativom in prima facie dolžnostmi. Audi namreč
trdi, da lahko prima facie dolžnosti razumemo kot izpeljane, ne pa
nujno deducirane iz kategoričnega imperativa. Če to izpeljavo
razumemo na tako ohlapen način, da lahko rečemo le, da premislek o
kategoričnem imperativu podpira prima facie dolžnosti, potem je
samo poenotenje in utemeljitev zelo šibka.
Ko tako postavimo pod vprašaj kantovsko poenotenje
seznama prima facie dolžnosti, se lahko vprašamo tudi, ali je to
poenotenje edino možno? Ena izmed takšnih možnosti je ponujena že
pri Sidgwicku, tj. da seznam običajnih dolžnosti vidimo kot zbir
»srednjih aksiomov«, ki je nadalje utemeljen v utilitarizmu. Podobno
lahko trdimo za Moora. Sodobno različico takšne teorije pa ponuja
Brad Hooker. Osnovna misel je, da lahko seznam prima facie
dolžnosti razumemo v okvirih posledicizma pravil. (cf. Hooker 1996;
2000b) To stališče, kakor ga vidi Hooker samo izhaja iz izhodišč, ki so
blizu intuicionizmu. Prima facie načela oz. dolžnosti so moralna
prepričanja, ki imajo najvišjo raven začetne sprejemljivosti, kar je za
Hookerja podobno kot reči, da so intuitivna oz. neodvisno
upravičena. (Hooker 2002: 161) Ujemanje z našimi običajnimi
moralnimi prepričanji je tudi ena izmed prednosti pluralističnega
intuicionizma, toda »neka druga teorija bi se lahko prav tako skladala z
našimi intuicijami, toda segla globlje in poiskala bolj temeljno moralno
načelo, ki bi povezovalo in razlagalo raznovrstne moralne dolžnosti.«
(Hooker 2000b: 20) Takšno temeljno načelo bi bilo zanimivo
odkritje – moralno teorijo bi naredilo bolj informativno in bolj
poenoteno ter v vsaj nekaterih primerih nam bi to pomagalo razrešiti
primere moralnih konfliktov. Audijeva vrsta poenotenja seznama
prima facie dolžnosti tako ni edina možna.
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4. Moralni partikularizem
Moralni partikularizem zavrača osrednjo vlogo moralnih načel in
pravil v etiki. Moralni status (moralna vrednost ali moralna pravilnost)
dejanj, oseb ali stanj stvari je odvisen od moralno pomembnih
značilnosti le-teh, moralna pomembnost pa je tesno vezana na
posamično situacijo. Moralni razlogi se iz situacije v situacijo, od
konteksta do konteksta spreminjajo in tako ne moremo enkrat za
vselej izločiti tistih značilnosti ali lastnosti naših dejanj, ki bi bile vedno
tudi moralno pomembne in bi vedno štele kot razlogi. Takšna
struktura in takšna dinamika razlogov se izmika upraviljenju oz.
kodifikaciji. Pri našem moralnem presojanju moramo tako slediti
vsaki posamezni situaciji pred nami in znotraj nje iskati tiste
značilnosti in lastnosti, ki so moralno pomembne v tem primeru, ter
potem presoditi še, katere od teh so bolj odločilne kot druge. Moralna
vednost je vrsta sodbe in njeno upravičenje tvori intuitivni dojem
moralno pomembnih razlogov v posamični situaciji. Biti
kompetenten moralni spoznavalec pomeni imeti spoznavne veščine,
kot so sposobnost prepoznati razloge in pretehtati, kateri od njih so
pomembnejši, ter oblikovati dobro utemeljeno končno sodbo o
situaciji na podlagi razmerij med temi razlogi. (cf. Dancy 2004: 140–
4) Vednost o moralnih načelih in pravilih tako ne predstavlja nujnega
temelja moralne vednosti.
Partikularizem s tradicionalnim intuicionizmom najtesneje
povezuje intuicionistična spoznavna teorija. Moralna vednost je za
partikularizem a priori vednost, ki temelji na neposrednem,
intuitivnem uvidu moralne pomembnosti določene značilnosti
dejanja. Prav tako partikularizem z intuicionizmom deli mnoge ostale
metaetične zavezanosti; med njimi so najpomembnejše realizem,
kognitivizem in nenaturalizem. Avtorji, ki zastopajo stališče
partikularizma ali so temu stališču blizu, so John McDowell, Jonathan
Dancy, David McNaughton, Marta Nussbaum, Alasdair MacIntyre,
Richard Rorty, David Bakhurst, Maggie Little, Mark Lance, Piers
Rawling in Jay Garfield.
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4.1. Vrste partikularizma in holizem razlogov

Eno izmed osrednjih vprašanj, ki partikularizem spremlja že vse od
njegove prve zastavitve pri Johnu McDowellu in predvsem pri
Jonathanu Dancyu, je vprašanje, kaj partikularistična teza sploh je.
McDowell je obrise svojega partikularističnega stališča podal v člankih
»Are Moral Requirements Hypothetical Imperatives?« (1978), »Virtue
and Reason« (1979) in »Non-Cognitivism and Rule-Following«
(1981). V njih poleg zagovora drugih stališč, kot sta npr. realizem in
kognitivizem, zagovarja tudi tezo, da prepoznava moralnih razlogov
terja vrsto praktične modrosti, ki je blizu Aristotelovi phronesis. Slednja
je razumljena kot nekakšna zaznavna sposobnost oz. veščina, ki je ne
moremo upraviliti. Za McDowella je torej partikularizem v prvi vrsti
vezan na moralno epistemologijo. Moralna vednost izvira iz moralne
občutljivosti, ki je podobna zaznavni zmožnosti. Niti moralne
vednosti niti vrline ne moremo zvesti na splošna moralna načela in
pravila.
»Če bi nekdo poskušal zvesti pojmovanje tega, kar vrlina terja,
na množico pravil, bi se (ne glede na to, kako pretanjeno in
premišljeno bi se lotil sestave tega kodeksa) neizogibno
pojavljali primeri, pri katerih bi se mu mehanska uporaba teh
pravil zazdela napačna. To se ne bi zgodilo zato, ker bi se
medtem o starem primeru premislil, pač pa zato, ker se
njegovo stališče izmika ujetju v kakršno koli univerzalno
formulo.« (McDowell 1998: 58) 87
Dancy je v članku »Etični partikularizem in moralno
pomembne lastnosti« po drugi strani govoril o tezi »neobstoja moralnih
načel« (Dancy 2003: 19, cf. 29) ter partikularizem opredelil in
razumel v odnosu do te teze. Enako McNaughton in Rawling
razumeta radikalni partikularizem, kot »trditev, da ni moralnih načel.
87

Cf. »Prijazna oseba ima ustrezno zanesljivo občutljivost za določeno vrsto zahteve,
katero situacija nalaga našemu ravnanju. Rezultati te zanesljive občutljivosti so
primeri vednosti; in so idiomi, preko katerih lahko to občutljivost samo opišemo kot
vednost. Prijazna oseba ve, kako je biti soočen z zahtevo prijaznosti. Za to občutljivosti
bi lahko rekli, da je vrsta zaznavne zmožnosti.« (McDowell 1998: 51) »Situacijo za
situacijo, posameznik ve, kaj mora storiti, in če ve, ve to ne preko uporabe
univerzalnih načel, ampak tako, da je določena vrsta osebe, tj. oseba, ki vidi situacije
na določen izbran način.« (McDowell 1998: 73)
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Ne gre za to, da nas splošna načela ne bi mogla voditi v naših presojah
posamičnih primerov, ampak preprosto za to, da ne obstajajo.« (2000:
257–8) Kasneje je Dancy v knjigi Moral Reasons (1993) sledil temu
razumevanju, pri čemer je partikularizem tesno spojil tudi s
kontekstualističnim stališčem glede moralnih razlogov, tj. s holizmom
razlogov, po katerem so moralni razlogi do te mere občutljivi na
kontekst, katerega del so, da lahko pri spremembi tega konteksta
povsem izgubijo svojo moč kot razlogi88 ali pa se iz razlogov za
spremenijo v razloge proti nekemu dejanju. To, ali bo določeno
dejstvo oz. ali bo določena značilnost dejanja v izbrani situaciji štela
kot razlog, se ne more predvideti oz. določiti iz njene prisotnosti kot
razloga v drugih situacijah.89
Ena izmed temeljnih dilem pri razumevanju partikularizma je
torej dilema o tem, ali gre v prvi vrsti za ontološko razpravo o
moralnosti ali za epistemološko razpravo o naravi moralne vednosti.
Starejša se zdi slednja, saj jo lahko brez težav umestimo med lok
mislecev, ki ga pričenja Aristotel, v sodobnosti pa mu sledita John
McDowell in Martha Nussbaum. Prvo vrsto razprave predstavlja
Dancy. Epistemološka razprava o partikularizmu se usmerja na
strukturo moralne vednosti in šele nato prehaja k strukturi moralnosti.
Za razliko od generalizma oz. univerzalizma, ki moralna načela
postavlja v središče moralne vednosti, partikularisti kot je npr.
McDowell poudarjajo vezanost moralne sodbe na situacijo. Moralna
sodba je stvar »zaznave«, ki ne more biti povsem obvladovana z
moralnimi načeli in pravili. Wittgensteinovski premisleki o sledenju
pravilu so postavili generalizem pod vprašaj. Moralnosti in moralnih
vrlin ne moremo zvesti na množico moralnih načel in pravil90, pri
88
»Od tebe si sposodim knjigo in nato ugotovim, da je bila ukradena iz knjižnice. V
običajnih okoliščinah bi bilo dejstvo, da sem si od tebe sposodil knjigo tudi razlog, da ti
jo vrnem, toda ne v tej situaciji. Ne gre za to, da bi imel sicer nekaj razlogov, da ti jo
vrnem in še več, da jo odnesem nazaj v knjižnico. Sploh nimam (nobenega) razloga,
da ti jo vrnem.« (Dancy 1993: 60)
89
Druga raba izraza moralni partikularizem, ki nas tukaj ne bo zanimala, meri na
tezo, da lahko interese določenih oseb (npr. lastne interese ali interese nam
bližnjih) postavimo pred oz. nad interese drugih. Kot tak je partikularizem
nasprotje moralnega univerzalizma. (cf. Gewirth 1988)
90
Podobno stališče znotraj vrlinske etike pri nas zagovarja Bojan Žalec v knjigi
Doseganje dobrega (2005). Žalec na osnovi temeljitega premisleka o etiških mislih
A. MacIntyrea in Z. Baumana zagovarja vrednostni pluralizem in nepravilističen
pristop k morali. Moralnosti se ne da izčrpati v nobenem zbiru moralnih načel in
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moralni vednosti pa tako ne more iti za mehansko aplikacijo pravil.
Moralnim načelom lahko namenimo določeno vlogo znotraj
moralnosti, ne morejo pa biti spoznavno temeljna. Dancya po drugi
strani odkrito zanima ontološka razprava, saj pričenja pri sami
strukturi moralnosti in postavlja moralno epistemologijo v drugi plan.
V določenem smislu je ta krak razprave radikalnejši, saj se – kot sem
nakazal – lahko izteče v tezo o neobstoju moralnih načel.
Tudi v pomembnem zborniku Moral Particularism (2000) je
ena izmed poglavitnih točk ukvarjanja tudi ta, kaj partikularizem
sploh trdi. Poleg epistemološkega vidika razprave lahko izpostavimo še
štiri ločene, a ne nepovezane ideje, ki se navezujejo na
partikularizem.91 To so (i) spremenljivost razlogov, (ii) neobstoj
moralnih načel in pravil oz. nekodifikabilnost morale, (iii) neobstoj
vzorcev med opisnim in vrednostnim in (iv) normativni primat
posamičnega nad splošnim.
Prva ideja, ki pravzaprav prevladuje pri večini avtorjev v tem
zborniku, je ta, da je glavna partikularistična teza vezana na holizem
oz. kontekstualizem razlogov. Tako Brad Hooker zapiše, da
»partikularisti trde, da lahko ena in ista lastnost [dejanja] v danih
okoliščinah moralno šteje za dejanje in v drugih okoliščinah proti
dejanju.« (Hooker 2000: 6) Podobno razumejo partikularizem tudi
npr. Roger Crisp (2000: 32–3), Simon Kirchin (2003a: 54–5) in
Joseph Raz (2000: 58), ter tudi Jonathan Dancy (2000b: 130), ki trdi,
da je partikularizem eden izmed izrazov oz. posledic holizma razlogov.
Razlikujemo lahko med avtorji, ki v grobem enačijo holizem in
partikularizem, ter med avtorji, ki vidijo holizem kot izhodišče oz.
poglavitno motivacijo ali kot temeljni argument za partikularizem.
Druga ideja, ki spremlja partikularizem, je zavračanje splošnih
moralnih načel in pravil. Na ta način ga je sprva razumel tudi Dancy
pravil. Doseganje dobrega je stvar vrline, ki je bistveno nepravilistična, je stvar
avtonomne odločitve, ki je zmeraj moja odločitev in jo sprejmem v svojem
imenu. Drugi slovenski filozof, ki prav tako brani moralni partikularizem, hkrati
pa nauke slednjega poskuša plodno prenesti tudi na področja epistemologije,
ontologije in semantike, je Matjaž Potrč. (cf. Potrč 2002; 2004, Horgan in Potrč
2005; 2008, Potrč in Strahovnik 2004)
91
Pojem »partikularist« je sicer uvedel Hare v knjigi Freedom and Reason (1963),
pri čemer je radikalni partikularizem razumel kot stališče, ki zanika supervenienco
moralnega nad opisnim. Nihče izmed omenjenih partikularistov dejansko ne
zagovarja tako močne teze.
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sam, tj. kot tezo, da ni nobenih (resničnih) moralnih načel in pravil, ki
bi veljala brez izjem. (cf. Dancy 2003: 19) Podobno Bakhurst razume
partikularizem kot stališče, »da strukturo moralne realnosti ne moremo
zajeti s sistemom moralnih načel.« (Bakhurst 2000: 157) Znotraj te
ideje same je najti mnogo različnih variacij te teze. Tako je ena izmed
njih, da partikularizem sicer lahko dopusti obstoj nekaterih resničnih
moralnih načel in pravil, ki obvladujejo posamezne odseke moralnosti,
a ta načela nikoli ne bodo dovolj, da bi zaobjela celoto moralnosti.
Najnovejšo obliko pa je ta ideja dobila v zadnji Dancyevi knjigi Ethics
without Principles (EWP), kjer ta trdi, da je osnovna partikularistična
teza, da »sama možnost moralne misli in sodbe ni odvisna od preskrbe
zadostne zaloge moralnih načel.« (EWP: 74)
Glede na tretjo idejo, tj. neobstoj vzorca med opisnim in
moralnim, je partikularistična teza stališče glede odnosa med opisno
ravnijo in vrednostno ravnijo. Razlika med generalizmom in
partikularizmom se vzpostavi ob odgovoru na vprašanje, ali je med
obema ravnema kakšen vzorec, zakonita rednost, ki bi obe ravni
povezovala? Tako Jackson, Pettit in Smith opredelijo partikularizem
kot stališče, da »odnos med opisnimi oz. ne-vrednostnimi informacijami
na eni strani in moralno ali vrednostno sodbo na drugi strani, ni zgolj
kompleksen – pace npr. utilitarizem –, temveč nezvedljivo kompleksen.
Ni nobenega kodifikabilnega vzorca, ki bi ga bilo najti na tem prehodu
od opisnega k moralnemu, in vice versa.« (2000: 80) Moralne lastnosti
so tako rekoč brezoblične glede na ne-moralne lastnosti.
Zadnja, četrta ideja je vezana na normativno primarnost
posamičnega nad splošnim. Tako partikularizem razume npr. T. H.
Irwin, in sicer kot tezo, ki ne zanika nujno niti obstoja resničnih
moralnih načel niti uporabnosti moralnih načel, ampak trdi, da so
posamične moralne sodbe normativno primarne glede na moralna
načela. Tako gre v razpravi med generalizmom in partikularizmom za
razpravo »o primarnosti; ne časovni primarnosti glede učenja, temveč
teoretični normativni primarnosti. Ali so resnična načela resnična vsled
tega, da povzemajo posamične zaznavne sodbe vrlih delovalcev, ali pa so
posamične sodbe pravilne le toliko, kolikor sledijo resničnim splošnim
načelom?« (Irwin 2000: 103)
Sam razumem partikularizem kot stališče glede moralnih
načel in pravil, in ne primarno kot stališče glede strukture ali delovanja
moralnih razlogov. Eden izmed razlogov za takšno razumevanje je, da
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holizem razlogov pravzaprav ne podpira nujno moralnega
partikularizma kot teze o neobstoju resničnih moralnih načel.
Holizem trdi, da razlogi delujejo holistično oz. da so odvisni od
konteksta. Določena značilnost je lahko v eni situaciji razlog za
dejanje, medtem ko v drugi izgubi svojo moč kot razlog ali pa v tretji
deluje kot razlog proti dejanju. Vzemimo primer laži. Ta je ponavadi
značilnost, ki govori v prid moralni napačnosti dejanja, toda ne v
primeru igre Lažnivec. Tu dejstvo, da s svojimi dejanji lažemo, izgubi
svojo normativno moč; oz., ker ravno to, da v igri »dobro« lažemo,
povečuje prijetnost njenega igranja, lahko to postane celo razlog v prid
dejanju. Toda samo dejstvo, da je struktura razlogov holistična, še ne
pomeni nujno, da ne more biti nobenih resničnih moralnih načel.
Tezi holizma moramo priključiti še dodatno tezo, in sicer to, da je ta
odvisnost od konteksta po svoji naravi takšna, da je ne moremo zajeti s
splošnimi načeli (npr. zaradi tega, ker je lahko neskončno mnogo
moralno pomembnih in medsebojno nezvedljivih značilnosti
dejanj).92 To terja neodvisen argument. V nasprotnem bi lahko tudi
odvisnost od konteksta zajeli v splošna moralna načela. (Npr.
»Značilnost α je v situacijah A, B in C razlog proti dejanju, v
situacijah D, E in F razlog za dejanje, v situacijah G in H pa nima
moralne pomembnosti.« V tem primeru je α kot razlog očitno
odvisen od konteksta, v katerem nastopa, a kljub temu zajet v splošno
moralno načelo.) Torej je smiselno ločevati partikularizem in
občutljivost razlogov na kontekst.
Partikularizem moramo torej razumeti kot stališče vezano na
moralna načela in pravila. Podobno ga razumeta tudi McKeever in
Ridge v svoji knjigi Principled Ethics: Generalism as a Regulative Ideal
(2006), ki je prvo sistematično delo, ki neposredno odgovarja na izzive
partikularizma in brani moralna načela. V jedru razprave med
partikularizmom in generalizmom je vprašanje o univerzalnih
moralnih načelih in kljub raznovrstnosti lahko vsa partikularistična
stališča opredelimo z njihovo negativno držo do moralnih načel.
Nadalje lahko ta različna partikularistična stališča, ki segajo na
področja moralne metafizike, moralne epistemologije, semantike
92

Nekateri partikularisti (npr. Little 2006) razumejo holizem kot to močno oz.
razširjeno tezo, tj. tezo občutljivosti razlogov na kontekst, ki je ni moč upraviliti,
toda v tem primeru holizem ne morem ponuditi neodvisnega argumenta za
partikularizem.
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moralnih izrazov, teorij praktičnega sklepanja in racionalnosti, ipd.,
razlikujemo glede na naslednje:
(a) kaj je mišljeno z moralnim načelom;
(b) kakšna je ta negativna drža oz. teza o moralnih načelih;
(c) in glede na obseg te teze, tj. na katera in na kolikšen obseg
načel meri. (cf. McKeever in Ridge 2006: 5)
Moralne splošnosti – moralna načela in pravila – lahko
razumemo na različne načine. Najprej lahko moralna načela
razumemo kot (i) moralna merila oz. standarde, tj. kot merila, ki
preskrbe pogoje za rabo moralnih terminov oz., ki preskrbe
resničnostne pogoje moralnih sodb. Kot standardi ta načela izražajo
posplošljivo in obče veljavno povezavo med moralnimi lastnostmi in
lastnostmi, ki so temelji teh moralnih lastnosti. Moralna načela so po
drugi strani lahko (ii) vodila pri našem odločanju in delovanju.
Njihova vrednost je v njihovi uporabnosti kot zanesljivosti usmerjanja
glede moralnega delovanja. Moralna načela lahko razumemo še kot
(iii) algoritmične odločitvene postopke (za njih uporabo moralno
razumevanje ni potrebni pogoj), (iv) predpogoje pojmovne kompetence
(moralna načela kot pojmovne resnice, ki jim je zavezan vsakdo, ki
ustrezno rabi moralne izraze) in kot (v) ustvarjalce resnice za moralne
sodbe (morala načela so sama bistven del razlage, zakaj je neka moralna
sodba resnična). (cf. McKeever in Ridge 2006: 5–14)
Velika večina moralnih teoretikov je partikularistov glede
moralnih načel kot algoritmičnih odločitvenih postopkov. Večina jih
namreč trdi, da oblikovanje moralne sodbe – tudi če le-ta temelji na
splošnih moralnih načelih – terja določeno moralno občutljivost in
razumevanje moralno pomembnih vidikov situacije, ter da načel ne
moremo zgolj mehansko aplicirati. Potem so tu še druga, mešana
stališča. Kot sem pokazal v razdelku 3.2. je bil Moore generalist tako
glede moralnih načel kot moralnih meril kot glede moralnih načel kot
vodil, a je menil, da ne gre za ena in ista načela. Moralno merilo ni
vedno tudi uporabno vodilo in obratno. Sam razumem partikularizem
primarno kot stališče vezano na moralna načela kot moralna merila.93
93

Eden izmed načinov je npr. ta, da partikularist razume moralna načela kot neke
vrste oporo oz. opomnike pri presojanju, kjer nas načela opozarjajo na morebitno
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Tudi tradicionalni intuicionizem (Prichard, Ross) in partikularizem se
razlikujeta predvsem v odnosu do moralnih načel kot moralnih meril.
Prvi jih zagovarja94, drugi zavrača, medtem ko sta obe stališči
negativno naravnani do moralnih načel kot vodil in posledično tudi
do načel kot algoritmičnih odločitvenih postopkov.
Glede negativne teze do moralnih načel razlikujeta McKeever
in Ridge med petimi vrstami partikularizma:
(i) eliminativizem načel: Ni nobenih resničnih moralnih načel
in pravil.
(ii) skepticizem glede načel: Nimamo nobenih dobrih razlogov,
da bi verjeli, da nahajamo resnična moralna načela in pravila.
(iii) upraviljeni partikularizem: Vsaka končna množica
(končnih) moralnih načel ne bo zadostna, da bi z njo zajeli
vse moralne resnice oz. z drugimi besedami, ni nobene
končne množice končnih moralnih načel, ki bi bila takšna, da
bi skupaj s popolnimi ne-moralnimi opisi dejanj, vodila do
resničnih moralnih sodb. Moralnosti ne moremo v celoti
zajeti z moralnimi načeli in pravili.
(iv) partikularizem abstinence od načel: Pri našem presojanju,
odločanju in delovanju se ne smemo zanašati in opirati na
moralna načela.
(v) anti-transcendentalni partikularizem: Možnost moralne
misli in presoje ni odvisna od preskrbe zadostne zaloge
moralnih načel. (cf. McKeever in Ridge 2006: 14–20)

moralno pomembnost različnih značilnosti oz. vidikov dejanj. Tovrstna vloga
moralnih načel nam je lahko v pomoč do te mere, da se lažje znajdemo v novih
moralnih situacijah in naredimo prve korake k moralnemu ovrednotenju razlogov
znotraj njih. »Predlog, ki ga hočem predstaviti tukaj, je, da je moralno načelo namig
na vrsto pomembnosti, ki jo lastnost lahko ima v ustreznih okoliščinah. Zdi se, da je ta
predlog smiseln glede na vrsto ugank v moralni filozofiji, na način, da je popolnoma
združljiv z duhom partikularističnih ugovorov proti generalizmu v teoriji praktične
razsodnosti. Moj predlog tako ne bo nova vrsta generalizma.« (Dancy 1993a: 67)
94
To trditev je potrebno pri Rossu razumeti z omejitvijo, da gre za načela o prima
facie dolžnostih in torej za merila, ki so vezana na moralno pomembnost
posameznih vrst dejanj, ne pa na sodbe o naših dejanskih dolžnostih.
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Zadnja dimenzija partikularizma oz. partikularistične teze
zadeva obseg slednje. Katera oz. kakšna so načela, ki jim partikularist
nasprotuje? Najprej lahko razlikujemo med moralnimi načeli in med
znotraj-moralnimi načeli. Moralna načela so vezana na odnos med
opisnim in med vrednostnim oz. normativnim. To so načela kot npr.
»Bolečina je vedno slaba.«, »X je moralno pravilen, čče bo X privedel
do največje pričakovane koristi.« Znotraj-moralna načela so načela, ki
zadevajo odnose med posameznimi ravnmi ali odseki moralnosti in
povezujejo posamezne moralne pojme (npr. debele in tanke moralne
pojme). Primeri takšnih načel so npr. »Dobrotnost je vrlina.«,
»Pravičnost nikoli ne more biti moralno nepomembna.«, »Naša
dolžnost je vedno udejanjiti kar največ dobrega.«, ipd. Partikularist
lahko zavrača prvo vrsto moralnih načel, a sprejema drugo, ali pa
zavrača obe. Glede na zgornje premisleke o naravi partikularistične
teze so možna tudi mešana stališča. Lahko smo eliminativisti, ko gre za
načela med opisno in vrednostno ravnjo, a hkrati sprejemamo
nekatera znotraj-moralna načela, za katera pa obenem trdimo, da z
njimi ne moremo pokriti celotne moralnosti (upraviljeni
partikularizem glede znotraj-moralnih načel).
Še en vidik te zadnje dimenzije predstavljajo t. i. zamejene in
mehke splošnosti. Sam bom oba pojma razumel na naslednji način.
Zamejene splošnosti so splošnosti, pri katerih zamejimo množico
moralno pomembnih značilnosti, ki lahko nastopajo ob rabi načela.
Ena izmed vrst zamejenih splošnosti so t. i. »to-je-to« načela. Primer
takšnega zamejenega načela je npr. »Za vsa dejanja x, če je x trpinčenje
nedolžnega otroka in to je to, potem je x moralno napačen.« V
razdelku 3.4. sem pokazal, kako tudi Rossova teorija prima facie
dolžnosti vsebuje takšna zamejena načela, ki postavljajo prima facie
dolžnosti v odnos do absolutne oz. končne dolžnosti; npr. »Če gre za
dejanje, kjer imamo opravka s prima facie dolžnostjo zvestobe in če ni
vpletenih drugih prima facie dolžnosti, potem je to dejanje tudi naša
dejanska dolžnost.« Gre torej za nekakšne mejne primere »to-je-to«
načel, ki vsebujejo omembo le ene moralno pomembne značilnosti.
Mehke splošnosti pa razumem kot splošnosti, ki dovoljujejo izjeme. Na
področju moralne teorije sta njihova najpomembnejša zagovornika
Maggie Little in Mark Lance. Partikularist lahko dopusti obstoj
splošnosti te vrste, zavrača pa nezamejene splošnosti oz. splošnosti brez
izjem.
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Partikularizmu nasprotno stališče je generalizem, pri katerem
gre za zagovor moralnih načel. Holizmu razlogov nasprotno stališče pa
je atomizem glede razlogov. Holizem razlogov trdi, da kar je razlog v
enem primeru, ni nujno enak razlog tudi v vseh drugih primerih ter,
da način, po katerem se soprisotni razlogi spajajo drug z drugim, ni
nujno preprost in seštevalen. (Dancy 2000b: 132) Določena
značilnost dejanja lahko v enem primeru šteje kot razlog na en način,
medtem ko v drugem na drugačen oz. nasproten (zasuk), spet v
tretjem pa je lahko celo moralno nepomembna (utišanje). Atomizem
razlogov nasprotno zagovarja nespremenljivost razlogov in trdi, da
določene značilnosti dejanj delujejo kot razlogi iz primera v primer oz.
od situacije do situacije enako in da gre pri moralni sodbi za preprosto
seštevanje in tehtanje teh razlogov.
V razpravi pogosto prihaja tudi do podobnega enačenja
atomistične teze z generalizmom, kot je to pri partikularizmu in
holizmu. Mark Timmons tako npr. govori o treh osnovnih
predpostavkah moralnega generalizma.
Predpostavka enotnosti: Obstaja majhna in nespremenljiva
množica ne-moralnih značilnosti dejanj (oseb, institucij itd.),
ki so temeljne za razlago deontičnega statusa dejanj. To so
osnovne moralno pomembne značilnosti.
Predpostavka obče pomembnosti: Če je značilnost osnovna
moralno pomembna značilnost, potem je moralno
pomembna v vsakem kontekstu (oz. situaciji), v katerem je
prisotna. (Zanikanje te predpostavke vodi do utišanja.)
Predpostavka polarnosti: Osnovna moralno pomembna
značilnost ima v vsakem kontekstu (situaciji), v katerem je
prisotna, enako moralno polarnost (polarnost v smislu, da je
vedno in povsod ali razlog za ali razlog proti moralni
pravilnosti dejanj). (Zanikanje te predpostavke vodi do
zasuka.)
Če vzamemo primer moralnega načela "Ne laži.", potem
glede na te tri predpostavke velja, da je laž (oz. namerno izjavljanje
neresnice): (i) osnovna moralno pomembna značilnost; (ii)
pomembna v vsakem kontekstu, v katerem se pojavi; in (iii) vedno
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razlog proti take vrste dejanju oz. razlog proti moralni pravilnosti
dejanja. Partikularizem je za Timmonsa stališče, ki zavrača zgornje
predpostavke generalizma. (Timmons 2002: 245–9) Atomizem sicer
res implicira vrsto generalizma, toda to ni edina možnost, saj je
generalizem lahko tudi holističen. Enačenje atomizma in generalizma
tako neupravičeno zoži manevrski prostor generalizma.
Tako se znova in znova vračamo k odnosu med
partikularizmom in holizmom razlogov. Še enkrat naj ponovim, da
sam partikularizem razumem kot stališče glede moralnih splošnosti in
ne glede narave moralnih razlogov. O tem, kakšen je natančen odnos
med obojim, bo govora tudi v naslednjem razdelku, kjer bom
predstavil argumente za partikularizem. Do konca tega razdelka pa
bom le kratko opozoril na nekatere druge vidike partikularizma.
Posebej bosta v ospredju njegova normativna struktura razlogov in pa
spoznavni vidiki, kakor je bilo tudi že pri obravnavi posameznih
intuicionističnih avtorjev. Pri tem bom sledil etiški misli Jonathana
Dancya kot pomembnega in najbolj vnetega zagovornika
partikularizma.
Partikularizem razume moralne razloge kot prispevne razloge.
Prispevni razlogi so razlogi, ki govorijo v prid ali proti nekemu dejanju
in to na način, da sotvorijo to, kar nam je celostno gledano naloženo
storiti ali česar se moramo ogibati. (Dancy 2004: 15) Prispevni razlogi
niso celostni razlogi, pri čemer bi s slednjim merili na to, kar je
gledano v celoti prav narediti. Celostni razlogi pravzaprav sploh niso
pravi razlogi oz. nimajo nobene normativne moči, tj. ne prispevajo k
razlogom za ali proti dejanju. Npr. to, da je neko dejanje moralno
pravilno, ni del razlogov, ki ga delajo moralno pravilnega ali zaradi
katerih bi ga morali izvršiti. Prispevni razlog je to, kar govori v prid
dejanju oz. kakor pravi Dancy, kar favorizira dejanje. Prispevni razlogi
se lahko okrepijo, spremenijo ali pa izničijo glede na prisotnost drugih
prispevnih razlogov ter si lahko medsebojno nasprotujejo. Sestavljajo
razlago moralnega statusa dejanja (njegovo moralno pravilnost ali
nepravilnost), ki pa je nepopolna, v smislu, da ne zagotavlja, da bo
prisotnost oz. ponovitev teh razlogov vedno vodila do istega
moralnega statusa dejanja. Poleg (i) razlogov favorizatorjev (angl.
favourers) sestavljajo celostno normativno strukturo se (ii) omogočujoči
pogoji (značilnosti dejanja, ki omogočajo favorizatorjem, da stojijo kot
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razlogi) in (iii) dejavniki, ki lahko razloge okrepijo ali pa jih ošibijo. Vse
to nam lahko ponazori tudi naslednji primer praktičnega sklepanja.
Ona je v težavah in potrebuje
pomoč.

favorizator

Sem edina oseba naokoli, ki ji
lahko pomaga.

dejavnik, ki okrepi
prispevni razlog

Zmožen sem ji pomagati.

omogočujoči pogoj 1

Ni drugih, bolj pomembnih
razlogov, da ji ne bi pomagal.

omogočujoči pogoj 2

∴ Torej ji bom pomagal/ji moram
praktični sklep
pomagati.
Glavni razlog, da ji pomagam, je dejstvo, da potrebuje
pomoč. Dejstvo, da sem edina oseba, ki ji lahko pomaga, je
dejavnik, ki okrepi ta razlog. Nadalje sta dejstvi, da sem ji zmožen
pomagati in da ni drugih, bolj pomembnih razlogov, ki bi govorili
proti takšnemu ravnanju, omogočujoča pogoja tega glavnega razloga,
tj. omogočata, da je ta sploh razlog za to dejanje. Le prvo dejstvo igra
vlogo prispevnega razloga, medtem ko ostala niso razlogi. To razkrije
tudi premislek, da če ona ne bi bila v težavah in ne bi potrebovala
pomoči, potem preostala dejstva ne bi podpirala praktičnega sklepa.
Npr. dejstvo, da nekaj zmorem narediti, (običajno) še ni razlog, da to
tudi storim. In prispevni razlogi oz. favorizatorji so tisti, za katere
partikularist zatrjuje, da so holistični.
Epistemologija partikularizma je njegov bistven del, ključen
za njegovo ubranljivost. Za generalizem je pomemben del moralne
vednosti vezan na moralna načela in pravila, pri čemer nam sklicevanje
na njih pomaga upravičiti naše posamične moralne sodbe, pojasniti
moralno učenje (prenosljivost vednosti iz situacije v situacijo) in
moralno vzgojo.96 Nadaljnjo težavo za partikularizem predstavlja
95

95

Za argumente, zakaj so razlogi dejstva in ne npr. prepričanja, glej Dancy 2004a.
Cf. »Potreba po natančnih moralnih načelih je najbolj vidna, pravijo, pri vzgoji
otrok. Tudi to je dvomljivo. Vloga moralnih načel v pravilni vzgoji otroka je lahko
zlahka precenjena. Moralne lekcije se ponavadi ne izvajajo preko vsiljevanja spiska
96
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spoznavna dosegljivost temeljnih moralnih dejstev glede na njihov
modalni status. Partikularist mora namreč zagovarjati a priori vednost
o naključnih moralnih dejstvih. Naključnih zato, ker so temeljna
moralna dejstva za partikularizem dejstva o razlogih, ti pa so glede na
holizem razlogov vezani na posamične situacije. Generalizem lahko
ponudi sliko moralne vednosti, kjer je njen a priori gradnik vednost o
nujno resničnih moralnih načelih in njen a posteriori gradnik vednost
o naključnih značilnostih situacije, ki so moralno pomembne. Kako
lahko torej partikularizem upraviči naše moralne sodbe in kako
odgovoriti na izziv a priori vednosti o naključnih moralnih dejstvih?
V grobem bi lahko dejali, da partikularizem trdi, da imamo
neposredno intuitivno vednost o moralni pravilnosti ali nepravilnosti
dejanj. Ta temelji na ustrezni vednosti o in razumevanju ne-moralnih
značilnosti teh dejanj, pri čemer moramo intuitivno uvideti njihovo
moralno pomembnost. Tako neposredno zapopademo moralne
resnice. Sprva je partikularizem le malo govoril o upravičenju
moralnih sodb. Partikularisti so si pomagali predvsem z dvema
metaforama oz. modeloma, ki sta takšno upravičenje pojasnjevala, to
sta oblika situacije in zgodba. Ustrezno podati moralno sodbo je
pomenilo zaobjeti »obliko« situacije. To moralno obliko situacije
predstavljajo moralno pomembne značilnosti te situacije, pri čemer
ene (kot razlogi) bolj izstopajo kot druge. In »[v]ideti značilnost kot
izstopajočo, je videti jo kot tisto, ki vpliva na to, kar naj bi v situaciji pred
nami storili. Ker je ponavadi več različnih izstopajočih lastnosti,
povezanih med seboj na različne načine, bo celoten pogled na okoliščine ne
le razkril katere izstopajo, ampak tudi, kako so povezane. Takšen pogled
bo zaobjel obliko okoliščin.« (Dancy 1993: 112) V tem je
partikularizem gotovo na sledi intuicionizma, le da tu neposredni uvid
splošnih moralnih načel zamenja uvid moralne pomembnosti, ki je
vezana na vsako posamično situacijo. Lahko bi rekli, da je
partikularizem pravzaprav razvita oblika zaznavnega intuicionizma in
tudi stališča, ki ga je Sidgwick imenoval tudi estetski intuicionizem.
Vse primerjave z »moralnim videnjem« in uvidom oblike situacije to
nakazujejo. Pogosta je tudi primerjava moralne presoje z estetsko
presojo.
načel v otrokovo glavo. Bolje, ko otrok nekaj stori ali je čemu priča, ga starši opozorijo
na moralno pomembne značilnosti tega dejanja.« (McNaughton 1988: 202)

155

Smer, v katero bi se moral nagibati partikularist, je ta, da bi
primerjal izbiro določenih značilnosti dejanja kot posebej
izstopajočih (pomembnih) z estetskim opisom kompleksnega
predmeta, kot je npr. zgradba. V takšnem opisu bodo v
kontekstu zgradbe kot celote nekatere stvari omenjene kot
izstopajoče. S tem ni mišljeno, da bi bile te značilnosti splošno
izstopajoče; pomembne so tukaj in to je dovolj. Nekdo, ki
poslušalstvu ponuja tak opis, jim kaže, kako naj stavbo vidijo.
Kot izstopajoče bo izpostavil tiste značilnosti, ki jih kot takšne
moramo razpoznati, če želimo stavbo videti na pravi način.
Te značilnosti izbere, hkrati pa ve, da jih, kdor ne vidi celotne
stavbe, ne more ovrednotiti ali celo prepoznati. Posameznik si
ne more (in v tem se skriva pomen analogije) zamisliti stavbe
zgolj preko poznavanja izstopajočih lastnosti. Izstopajoče
lastnosti niso epistemološka vodila in to po analogiji niso niti
razlogi. Podajanje razlogov tako ni toliko podajanje dokazov
za pravilnost moralnih sodb, pač pa bolj opisovanje videnja
situacije. (Dancy 1983: 546; cf. McNaughton 1988: 158–9)
Drugi model je model zgodbe. Svojo moralno sodbo o
posamični situaciji lahko upravičimo na način, da podamo zgodbo
tega, kako jo vidimo, tj. da navedemo razloge, način, na katerega so
povezani in kateri od teh izstopajo. Tako je temelj upravičenja
»prepričljivost zgodbe – notranja skladnost, ki vodi do sprejetja. Pri našem
namenu uspemo, ko naša zgodba zveni pravilno. Moralno upravičenje
torej po svoji naravi ni subsumptivno, ampak narativno.« (Dancy
1993:113) Pomembno je tudi to, kako je ta zgodba notranje zgrajena
- npr. s čim začnemo, kako predstavimo povezave med posameznimi
izstopajočimi razlogi, na katere podrobnosti opozorimo, ipd. So boljše
in slabše rešitve. Najslabša zgodba verjetno vsebuje le opis nekaterih
značilnosti dejanja, ki sploh niso moralno pomembne oz. ne izstopajo
kot razlogi. Že boljša zgodba zajame vsaj nekaj razlogov, v najboljšem
primeru pa vse in tudi pomembne povezave med njimi. Racionalnost
mora torej pri sledenju moralnega upravičenja bolj kot za sprejemanje
in preverjanje pravilnosti argumentov ter njihovo konstruiranje biti
pripravljena na sledenje zgodbi in njeno upoštevanje.
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V EWP je Dancy vso to zgodbo o moralnem upravičenju
nekoliko dopolnil. Temelj moralne vednosti je še vedno prepoznava
razlogov. Spoznavna teorija v podlagi moralnega partikularizma je
tako odslikava splošnejše spoznavne teorije razlogov oz. »epistemologije
normativnega« (Dancy 2004: 141). Moralna vednost je vrsta sodbe in
njeno upravičenje je sestavljeno iz dojema moralno pomembnih
razlogov v posamični situaciji. Biti kompetenten moralni spoznavalec
pomeni imeti spoznavne veščine, kot so sposobnost prepoznati razloge
in pretehtati, kateri od njih so pomembnejši, ter oblikovati dobro
utemeljeno končno sodbo o situaciji na podlagi razmerij med temi
razlogi. (cf. Dancy 2004: 140–4) Tako Dancy poskuša preiti preko
točke, na kateri bi moralno vednost razumeli zgolj kot uzrtje razloga.
Kot sem opredelil zgoraj, je normativna struktura moralnih situacij
bolj bogata. Poleg razlogov so v situaciji še omogočujoči pogoji in
dejavniki, ki vplivajo na moč razlogov. Potrebno je oceniti moč
posameznih razlogov in dospeti do končne moralne sodbe. Vse to
terja veščine prepoznave, refleksije in ocenitve oz. presoje, ki pa ne
temeljijo na pravilih. Ob tem nam pomaga tudi izkušenost oz.
izkušnje iz prejšnjih, podobnih situacij, a pri njih ne gre toliko za
»vednost, da«, ampak »vednost, kako.« (cf. Dancy 2004: 142–3)
Kaj pa je s sprejemljivostjo a priori vednosti o naključnih
moralnih dejstvih? Če so namreč za partikularizem temeljna moralna
dejstva »dejstva o tem, kaj je moralni razlog za nekaj drugega« (Dancy
2004: 141), razlogi pa odvisni od konteksta, potem so ta naključna.
En izhod se partikularizmu ponuja v tem, da bi za vednost o razlogih
zatrdil, da je aposteriorna, ampak glede na nezvedljivo naravo
moralnih dejstev bi se partikularizem s tem zavezal posebnemu
moralnemu čutu, s katerim naj bi neposredno zaznavali moralno
realnost (cf. McKeever in Ridge 2008), kar pa sam Dancy tudi
eksplicitno zavrača. (Dancy 2004: 143–6) Torej se zdi partikularist
prisiljen, da nekako brani apriorno vednost o naključnih moralnih
resnicah. V EWP Dancy poskuša ubraniti takšno sliko moralne
vednosti, s tem ko razlikuje med pozitivno in negativno odvisnostjo
vednosti od izkustva. Če vzamemo odsek moralne vednosti npr.:
»Dejstvo, da D, je razlog zame, da φ.«
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potem je vednost o dejstvu, da D (npr. da bi moje dejanje zmanjšalo
njegovo trpljenje ali pa da ona potrebuje mojo pomoč) gotovo a
posteriori. Toda vednost o odnosu med tem dejstvom in desno stranjo
moralnega prepričanja zgoraj, ni aposteriorna (ker vednost o dejstvu,
da D ni temelj zadevnega prepričanja), in takšni primeri moralne
vednosti so zgolj negativno odvisni od a posteriori vednosti. (Dancy
2004: 146–148)
Ridge in McKeever (2008) takšen zagovor naključne a priori
vednosti zavračata. Trdita, da mora aposteriornost vednosti o dejstvu
D nekako pronicati tudi na celotno moralno prepričanje. Prav tako
trdita, da Dancyev zagovor tovrstne moralne vednosti ne zdrži, saj se v
veliki meri opira na analogijo s t. i. sodbami o pomembnih
podobnostih, pri čemer pa že v izhodišču samem ni jasno, ali imamo
tu sploh opravka z a priori vednostjo.
V enem svojih novejših člankov Dancy (2008) odgovarja na
te izzive. V razpravo vpelje razliko med dvema različnima
pojmovanjema a posteriorija, in kot za temeljno moralno vednost
relevantno pojmovanje zagovarja pojmovanje, po katerem je a
posteriori vednost tista vednost, ki jo lahko pridobimo zgolj
empirično. Glede na to pojmovanje, lahko dosežemo vednost o
dejstvih p in q zgolj preko empiričnih sredstev, kar pa ne velja nujno
tudi za vednost o odnosu med tema dvema dejstvoma. Slednja je
lahko apriorna. (Lahko izberemo npr. propoziciji p »to je kvadrat« in q
»to ni trikotnik«.) Enako lahko trdimo za primer moralne vednosti,
kjer gre za vednost o dejstvih o situaciji, v kateri je delovalec, in za
vednost o tem, kaj je razlog za kaj. Glede na zgornji primer in nasproti
interpretaciji Ridga in McKeevra, Dancy trdi, da vednost o dejstvu D
ni niti temelj, niti omogočujoči pogoj, niti predpostavka celotnega
moralnega prepričanja. Npr. dejstvo, da je ona v težavah (D1), je
temelj za dejstvo, da ji moram pomagati (D2), toda prvo dejstvo ni
temelj »normativnega meta-dejstva« (D3), da je D1 razlog za D2.
Dancy trdi, da ima D3 za posledico tako D1 kot D2. (Pri
razumevanju si lahko pomagamo z ne-moralnim primerom, ki ga
poda Dancy. Predpostavimo, da je vzročnost relacija med dejstvi.
Poglejmo sedaj vzročno meta-dejstvo, da je dejstvo slabe gradnje
mostu bilo vzrok njegovemu porušenju oz. dejstvu, da se je zrušil. Tu
vzročni odnos povezuje dve dejstvi in vzročno meta-dejstvo implicira
obe drugi, saj samo ne more biti resnično, če nista resnični tudi drugi
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dve dejstvi.) Prav tako Dancy vztraja, da imamo pri vednosti o
pomembnih podobnostih opravka z a priori vednostjo in da so
tovrstne sodbe podobne moralnim sodbam. (cf. Dancy 2004: 148;
2008)

4.2. Argumenti v podporo partikularizma

V nekaj desetletni zgodovini razprave o partikularizmu znotraj
sodobne moralne teorije so se oblikovali raznovrstni argumenti v
njegovo podporo. Ti so vezani na različne partikularistične teze oz.
podpirajo njegove različne vidike. Najpomembnejši so strnjeni v tem,
kar sledi.

(A) Sklicevanje na primere oz. protiprimeri univerzalni veljavnosti
moralnih načel
Ena izmed poti, kako pokazati na neveljavnost moralnih načel in
pravil ali na nezadostnost na načelih utemeljene moralnosti, je v tem,
da načelom poskušamo najti protiprimere. Ta strategija je pri
partikularizmu prisotna že od samih začetkov razprave (cf. Dancy
1983) in lahko vsekakor priskrbi začetno motivacijo za razmislek o
partikularizmu. Tukaj je nekaj najznamenitejših primerov iz literature.
Izposojena knjiga: Dejstvo, da sem si od prijatelja izposodil
knjigo in mu obljubil, da mu jo vrnem, je običajno razlog, da
tako tudi ravnam, a ne v primeru, ko izvem, da je bila knjiga
ukradena iz knjižnice. Če je res slednje, potem nimam več
nobene moralne zaveze do mojega prijatelja, temveč moram
knjigo vrniti v knjižnico. Obljuba postane kot razlog utišana.
Nedolžna laž: Laž je običajno razlog, ki v moralnem oziru
govori proti dejanju. Toda izrekanje neresnice izgubi ta svoj
status, ko gre za nedolžno laž, kot npr. v situaciji, ko se moji
prijazni gostiteljici zlažem, da je večerja odlična, da ne bi
prizadel njenih čustev.
Lažnivec: Laž lahko zadobi celo pozitiven moralni status in
šteje kot razlog v prid dejanju. V primeru igre s kartami
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Lažnivec, dejstvo, da lažemo in smo pri tem kar najbolj
prepričljivi oz. dobri, poveča užitek igralcev ob igri in torej
šteje kot razlog za dejanje.
Bolečina/trpljenje: Povzročanje bolečine izgubi svojo moralno
pomembnost, ko gre za primer zdravljenja, za katerega ni na
voljo neboleče alternative oz. je lahko celo razlog za dejanje,
ko gre za trpljenje kot del pravične kazni. Zmerna bolečina
kot gradnik športnega dosežka ima prav tako pozitivno
vrednost oz. doprinese k vrednosti tega dosežka.
Lov na lisice: Da je dejanje prijetno in zabavno, je ponavadi
razlog za to dejanje, a ne v primeru, ko gre za zabavo lovcev
na lisice, kjer ta še poveča moralno spornost takšnega početja.
Javna obešanja in mučenja: Predpostavimo, da želi neka
država ponovno uvesti javna obešanja in mučenja zapornikov
oz. kaznjencev. Ob tem bi se nedvomno našla množica ljudi,
ki bi tem prisostvovala in bi uživala v izkušnji. Dejstvo, da bi
uvedba takšnega kaznovanja povečala užitek pri ljudeh, ne
zmanjšuje moralne napačnosti takšne uvedbe, temveč šteje
kot dodaten razlog proti njej.97
Ne glede na to, kako prepričljivi ali neprepričljivi so ti ali
drugi primeri, je jasno, da ta strategija partikularista ne pripelje prav
daleč. (Nekateri avtorji (Holton 2002) v okviru podajanja
protiprimerov načelom govorijo tudi o t. i. argumentu izpodrivanja.
Za vsako dejanje oz. opis njegovih ne-moralnih značilnosti ter
soustrezno moralno načelo, ki temu dejanju pripisuje določen moralni
status, si lahko vedno zamislimo neko nadaljnjo značilnost, ki – če bi
jo to dejanje imelo – bi spremenila moralni status tega dejanja. Torej
je prvotno načelo nezadostno.) Zagovornik moralnega generalizma in
splošnih moralnih načel ima na voljo (vsaj) dva odziva. (1) Vsak
domneven protiprimer določenemu splošnemu načelu se lahko vgradi
v to načelo samo na način, da se ga ustrezno spremeni, dopolni ali
97

O vseh teh primerih glej Dancy 1993; McNaughton 1988 ter Lance in Little
2006.
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omeji. (cf. Crisp 2000, Hooker 2000) Primeri takšnih moralnih načel
bi bili npr. »Laž je vedno razlog proti dejanju, razen kadar gre za
primer nedolžne laži oz. izrekanja neresnice, pri katerem je eksplicitno
odsotna vsaka zavezanost iskrenosti.« ali »Povzročanje bolečine je
vedno razlog proti dejanju, razen v primerih zdravljenja, za katerega ni
ustrezne neboleče alternative, in v primerih pravične kazni.«. (2)
Generalist lahko svoje stališče zagovarja tako, da ponujenega primera
sploh ne pripozna kot pravega protiprimera. Npr. pri laži v kontekstu
igre Lažnivec lahko izpostavi dejstvo, da gre za umanjkanje tako
eksplicitne kot implicitne zavezanosti iskrenosti v odnosih do drugega
(cf. Ross 1939, Audi 2004). Še več, nekateri moralni teoretiki (cf.
Lance in Little 2005, 2006, 2008) trdijo, da je dopustnost oz.
moralna nepomembnost takšnega »izrekanja laži« v samem kontekstu
igre predpostavljena in da je to dopustnost potrebno razumeti prav v
razmerju do nedopustnosti običajnih laži oz. laži v običajnih
kontekstih – torej v odnosu do nekakšne moralne splošnosti. Model
za tovrsten odziv nam daje pojmovanje mehke splošnosti. (Več o
mehkih splošnostih tudi v 6. poglavju.) Podobno pri ostalih primerih
navedenih zgoraj.
(B) Argument iz partikularistične epistemologije
Osnovna struktura tega argumenta je naslednja: partikularistična
epistemologija, ki je usmerjena na posamične primere dejanj, ni
združljiva z generalizmom. Partikularistična epistemologija je smiselna
predpostavka, ki jo moramo sprejeti. Torej moramo zavrniti
generalizem. (cf. Dancy 1983: 542)
Partikularizem glede moralne vednosti zagovarja spoznavno
primarnost oz. temeljnost vednosti o posamičnih primerih dejanj −
temeljna je sodba o posamični situaciji. Od posamičnega k splošnemu
vodita dve možni poti. To sta (a) pot intuitivne indukcije (zagovarjala
sta jo npr. Ross in Broad), ki vodi npr. do načel o prima facie
dolžnostih in (b) pot običajne indukcije, ki vodi do moralnih načel, ki
bi bila podobna empiričnim posplošitvam. (Ta možnost domnevno
terja seznanitev z velikim številom primerov situacij). Nobena od teh
poti ni dobra. Ne moremo preiti od posamičnega k splošnemu; kar
razpoznamo v posamični situaciji, ni nikoli dovolj za tvorbo splošnih
moralnih načel. Dancy na podlagi povedanega tako sklene:
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»Prava rešitev se mi zdi vztrajanje pri partikularistični
epistemologiji in opustitev generalističnih teženj, ki so z njo
nezdružljive. Takšno stališče navsezadnje postane neizogibno, ko
odkrijemo, da je moralno pomembna več kot ena lastnost in
začnemo pripoznavati mnoštvo teh lastnosti, ne da bi se jih dalo
kako urediti in razvrstiti. Če to mnoštvo vzamemo zares, potem
moramo sprejeti partikularistično epistemologijo in tako opustiti
stališče, iz katerega smo izhajali. Kot partikularisti splošni
moralni pomembnosti lastnosti ne moremo priznati nobenega
pomena, ker je ne moremo navezati na našo epistemologijo. S
tem ne moremo razumeti tudi možnosti moralnih načel. Tako
nas pot vodi od monizma (po katerem obstaja le eno moralno
načelo) preko pluralizma (po katerem jih je več) do
partikularizma (po katerem ni nobenega).« (Dancy 1983: 542)
V takšni obliki Dancy sicer tega argumenta izrecno ne ponovi
v kasnejših delih. Vzrok gre verjetno iskati v tem, da moralni
pluralizem oz. tradicionalni intuicionizem prav tako sprejema
določeno vrsto partikularistične epistemologije, a ob hkratnem
zagovarjanju moralnih splošnosti. (cf. Audi 2004: 69–71) Dancy se
želi bolj jasno oddeliti od same tradicije intuicionizma, v katero pa
neogibno sodi. Več o tem v razdelku 4.4., kjer se posebej ukvarjam z
odnosom med partikularizmom in intuicionizmom.
(C) Argument iz holizma oz. kontekstualizma razlogov
Holizem razlogov trdi, da kar je razlog v eni situaciji, ni vedno enak
razlog tudi vseh drugih situacijah; značilnost, ki je tukaj razlog za, je
lahko v drugačnih okoliščinah tudi razlog proti, ali pa povsem izgubi
svojo moralno pomembnost. Poleg tega pri razlogih ni enostavne,
»seštevalne« slike njihovega doprinosa v kombinaciji z drugimi razlogi,
temveč je ta doprinos po naravi organski. Dva razloga, ki lahko vsak
zase štejeta za dejanje, lahko ob sonastopu štejeta proti dejanju ali pa se
njuna moč zmanjša. »Razlogi so kot podgane, vsaj kar se tiče vidika, da se
dve podgani, ki naj bi bili na isti strani, lahko obrneta in napadeta druga
drugo. Podobno lahko dodajanje novega razloga spremeni stvari na slabše,
ne pa na boljše. Spomnimo se na staro šalo o neki newyorški restavraciji –
dve stvari sta narobe s to restavracijo: hrana je obupno slaba in porcije so
premajhne.« (Dancy 2004: 15–16) Zgoraj sem že kratko podal nekaj
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misli o odnosu med partikularizmom in holizmom razlogov. Za to, da
bi holizem razlogov štel kot argument v podporo partikularizma, sta
ključna odgovora na naslednji dve vprašanji.
(a) Zakaj sploh sprejeti holizem moralnih razlogov?
(b) Na kakšen način holizem podpira partikularizem?
Dancy kot odgovor na prvo vprašanje (poleg njegove splošne
teorije o razlogih) ponudi argument enotne slike razlogov. Vsi razlogi,
ne samo moralni, so občutljivi na kontekst in torej holistični. Ob tem
običajno nihče ne postavlja pod vprašaj holizma spoznavnih oz.
teoretičnih razlogov ali običajnih praktičnih razlogov. Naj naštejem
nekaj primerov. Dejstvo, da pred menoj zaznavam nek rdeč predmet,
je običajno razlog, za sprejetje prepričanja, da je pred menoj rdeč
predmet. A v primeru, ko sem vzel zdravilo oz. drogo, ki ima za
posledico to, da modre stvari zaznavam kot rdeče in obratno, to isto
dejstvo ni več razlog za sprejetje omenjenega prepričanja. Dejstvo, da
je v lokalu gneča, je v enem kontekstu lahko razlog, da vanj zaidem,
medtem ko v drugem razlog, da ga ne obiščem. Enako je lahko npr.
dež razlog, da ne odidem ven na sprehod, najti pa je tudi situacije, ko
je prav to dejstvo razlog, da se na sprehod odpravim.
Poleg teoretičnih in običajnih praktičnih razlogov so
holistični tudi estetski razlogi. »Onkraj razpravljanja je, da značilnost,
ki na enem mestu doda nekaj estetske vrednosti, lahko na drugem stvari še
poslabša – določena metafora je lahko pomenljiva v enem kontekstu in
obrabljena ter odveč v drugem. /.../ Morda lahko mislimo, da nekatere
značilnosti delujejo atomistično, tj. da vedno predstavljajo enak razlog,
kjerkoli že nastopijo. Večina teh bo zajeta z rabo debelih pojmov. Morda
je domiselnost vedno pozitivna; ne vem. Slikovitost se zdi kvaliteta, ki je
lahko včasih tudi odveč, prav tako simetričnost. In enako velja za večino
pojmov, ki se tičejo estetskega vrednotenja. Morda lahko najdemo nekaj
nespremenljivih estetskih razlogov, toda ne poznam nikogar, ki bi
predlagal, da lahko zasnujemo na načelih utemeljeno sliko estetskega
presojanja, in sicer na način, kakor skoraj vsakdo misli, da je možen pri
moralni presoji. In to kljub mnogim vidikom, v katerih si je to dvoje
podobno.« (Dancy 2004: 75–6)98
98

Za razpravo o estetskem partikularizmu in holizmu estetskih razlogov glej tudi
Strahovnik 2004b in Kante 2005.
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Če na holizem pristajamo pri vseh naštetih vrstah razlogov,
potem ga lahko sprejmemo tudi za moralne razloge. Naravo razlogov
je bolje obravnavati kot enotno, saj nimamo dobrih razlikovalnih
meril, glede na katere bi lahko moralne razloge oddelili od drugih vrst
razlogov. Takšna enotna slika razlogov ima tudi teoretske prednosti
pred hibridno sliko razlogov, po kateri so nekateri razlogi holistični,
drugi (tj. moralni ali pa določena podmnožica temeljih moralnih
razlogov) pa atomistični, saj je prva enostavnejša. (Dancy 2004: 76–8)
Torej so tudi moralni razlogi holistični.
Na kakšen način holizem podpira partikularizem? Zgoraj sem
že nakazal nekaj premislekov, glede na katere je potrebno razločevati
med holizmom razlogov in partikularizmom kot stališčem o moralnih
načelih. Dancyu se sicer na določenem mestu v njegovi najnovejši
knjigi EWP še vedno zapiše, da je »[n]a načelih temelječ pristop k
moralnosti nezdružljiv s holizmom razlogov.« (Dancy 2004: 77). V
preostalem delu je mnogo previdnejši in omeji svoje trditve. Dopusti
namreč združljivost holizma razlogov in moralnih načel. Obrne pa se
k nadaljnjemu argumentu, ki bi ga lahko imenovali »argument
kozmičnega naključja« – glede na holistično naravo moralnih razlogov
bi šlo za kozmično naključje, če bi se izkazalo, da je moč moralnost
zajeti v sistem splošnih načel.99 Na ta način tudi ubrani partikularizem
kot stališče, da sama možnost moralnosti ni odvisna od zagotovitve
splošnih moralnih načel in pravil, kajti »[t]ako opredeljen, se mi zdi, da
partikularizem vendarle sledi iz holizma. Kar ne sledi, je gola zavrnitev
možnosti moralnega načela ali vsaj nespremenljivega moralnega razloga.«
(Dancy 2004: 82) Ob tem je torej posledično dopuščena možnost
nekakšnih delnih ali zamejenih moralnih načel in pa obstoj nekaterih
nespremenljivih razlogov.
99
»Mislim, da je najboljši način, kako podati partikularistične zaključke, ta, da bi
glede na holizem razlogov moralo iti za neko vrsto kozmičnega naključja, če bi se
izkazalo, da je moralnost moč zajeti v množico holističnih prispevnih načel, kakor je o
njih bilo govora tu. Najbolj pomembno je seveda to, da bi šlo za kozmično naključje,
če bi našo moralnost lahko zajeli na tak način, a enako velja za vsakršen delujoč
moralni okvir. Šlo bi za naključje, kajti glede na holizem razlogov ni nobene posebne
potrebe, da bi celotna množica razlogov bila urejena na tak način.« (Dancy 2004:
82) Podoben argument zagovarja Maggie Little: »Ne gre za to, da bi trdili, da
moralna načela niso možna, temveč da nimamo nobenih razlogov, da bi njih obstoj
predpostavili; če bi na katerega naleteli, bi bilo to filozofsko srečno naključje.« (Little
2000: 277)

164

(D) Prispevni razlogi, moralni konflikt in obžalovanje
Dancy trdi, da moralni partikularizem sledi iz splošne strukture
razlogov, ki jo zagovarja. Njegov zagovor temelji na pojmu prispevnega
razloga. Pogoste so namreč moralne situacije, kjer si raznoliki razlogi
medsebojno nasprotujejo in napotujejo v različne smeri delovanja.
Partikularizem trdi, da je vsled tega smiselno govoriti o omenjenih
prispevnih razlogih. Pojem prispevnega razloga je za partikularizem
primitiven in temeljni normativni pojem. Z njim lahko zajamemo
samo strukturo delovanja razlogov. Prispevni razlogi so razlogi, ki
govorijo v prid ali proti nekemu ravnanju, in to na način, da sotvorijo
to, kar nam je celostno gledano naloženo storiti ali česar se moramo
ogibati. Prispevni razlogi se lahko okrepijo, spremenijo ali pa izničijo
glede na prisotnost drugih prispevnih razlogov ali omogočujočih
pogojev ter drugih faktorjev. Sodbe na celostni ravni dejanj o njihovi
moralni pravilnosti ali nepravilnosti lahko razumemo tudi kot sodbe,
ki zajemajo celostne razloge, toda to niso razlogi v pravem smislu
besede, saj ne predstavljajo nobenega pravega razloga »preko in nad«
temeljnimi prispevnimi razlogi. Postavi se vprašanje o razmerju med
ravnijo prispevnih razlogov in celostno ravnijo. (Dancy 2004: 16–7)
Dancy trdi, da je vsak poskus opredeliti prispevno raven v odnosu do
celostne ravni obsojen na propad. Potrebna je obratna pot. Struktura
moralnih razlogov, utemeljena na prispevnih razlogih, najbolj naravno
vodi k partikularističnemu modelu moralnosti. (Dancy 2004: 15)
Kljub vsemu iz danih premislekov ni povsem razvidno, kje je tukaj
najti argument za partikularizem.
Za lažje razumevanje je potrebno preiti na področje
»poraženih« razlogov, naknadnih dolžnosti in obžalovanja. Argument
je tu spet posreden; partikularizem trdi, da generalizem ne more
ustrezno razumeti t. i. »poraženih razlogov« in s tem vznika naknadnih
dolžnosti in racionalnosti naravnanosti obžalovanja. Poraženi razlogi
so ti, ki so v situaciji govorili nasproti odločitvi, ki smo jo sprejeli, in so
torej bili povoženi s strani prevladujočih razlogov. Obžalovanje je
ustrezna naravnanost oz. drža do teh razlogov. Dancy (1993) opozori
na naslednjo težavo pri generalističnem pojasnjevanju racionalnosti
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moralnega obžalovanja.100 Slednje se lahko pojavi zaradi dveh vzrokov,
prvič, ko uvidimo določene prednosti, ki jih naše pravilno izbrano
dejanje nima, jih je pa imelo alternativno dejanje, ki smo ga opustili;
in drugič, ko uvidimo določene pomanjkljivosti oz. slabosti našega
pravilno izbranega dejanja, ki jih alternativno dejanje, ki smo ga
opustili, ni imelo. (Dancy 1993: 120-125; 1993c: 227) Obe vrsti
obžalovanja partikularizem pojasnjuje na podoben način – glede na
holizem razlogov tudi poraženi razlogi po naši moralni odločitvi
ostanejo »v igri« kot razlogi oz. normativne silnice v situaciji. In ker
ostanejo, ostane tudi temelj za obžalovanje. Pri generalizmu temu ni
tako, saj je moralna pravilnost dejanja odvisna od celotne narave
dejanja, in tudi razlogi proti naši odločitvi so v to celostno dolžnost
všteti. Tako ne ostane dosti prostora za racionalno obžalovanje vrste,
ki zanima Dancya, ker po njegovem mnenju ni ničesar, kar bi lahko
obžalovali.
Pomembno pa je, da imamo tukaj pred očmi to, da pri
vprašanju obžalovanja (in naknadne dolžnosti) ne gre za to, ali lahko
moralne razloge zajamemo v načela, pač pa za to, ali poraženi razlogi
obdržijo svojo moč. In ni povsem jasno, kako bi lahko zgornji
razmisleki podali neovrgljiv in odločilen argument v prid
partikularizma. Druga točka, ki jo velja omeniti, je vloga moralne
fenomenologije in raven njene prilagoditve znotraj moralne teorije.
Zgornji argument iz moralnega konflikta in obžalovanja nedvomno
pričenja z razmisleki o moralni fenomenologiji in fenomenologiji
moralnega presojanja. Med drugim so ta izhodišča naslednja. Tudi
informirani in izkušeni delovalci se soočajo z moralnimi konflikti, v
katerih jih različni razlogi napotujejo v različne smeri delovanja. Tudi
ko se npr. pravilno odločijo o tem, kaj je njihova celostna dolžnost, se
lahko pojavi naravnanost do poraženih razlogov – obžalovanje ali
občutek o naknadni oz. nadomestni dolžnosti, ipd.
Vendar se zdi Dancyev pojem obžalovanja preozek in kot tak
v razkoraku z moralno fenomenologijo. To priznava tudi sam, ko
100

Običajno v vsakdanjem moralnem govoru ta pojem uporabljamo zelo široko,
pogosto tudi tako, da izrekamo obžalovanje glede raznovrstnih stvari in zaradi
vrste razlogov (npr. da smo se odločili kot smo se; da smo sploh bili postavljeni v
tak položaj, ko smo morali ravnati slabo; ...). Dancy tukaj meri na bolj ozko
pojmovanje obžalovanja kot naravnanosti, ki se pojavi v primeru, ko smo sicer v
celoti gledano ravnali prav.
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pravi, da v argumentu uporablja pojem v tehničnem smislu in da je
ožji, kot se pa ga običajno uporablja. Ni namreč nujno, da bi občutili
obžalovanje do vseh poraženih razlogov, na drugi strani pa ga včasih
občutimo celo tedaj, ko ni bilo nobenega takšnega razloga, npr. ko
obžalujemo, da smo se znašli pred težko odločitvijo ali v takšni
zagonetni situaciji. Ridge in McKeever (2005a) podata lep primer;
obžalujemo lahko tudi dejstvo, da nekomu nismo mogli rešiti
življenja, čeprav sploh nismo imeli razloga, da ga rešimo, ker ga nismo
mogli rešiti. Tudi sam primer, ki ga v podporo holizma razlogov in
partikularizma navaja Dancy, je podoben. Njegova hčerka je na obali
stopila na morskega ježka in nobene neboleče metode ni bilo na voljo,
da bi ji bodice odstranili. Ob tem Dancy na eni strani pravi, da v tem
primeru povzročanje bolečine izgubi prav vso moralno pomembnost
(kar kaže na holizem razlogov) (Dancy 1993a: 65–6), po drugi pa bi
se nam starš, ki mu ne bi bilo žal ob tem, kar mora početi, zdel na nek
način nenavadno krut. Zato se lahko upravičeno vprašamo, koliko se
lahko v teh vrstah argumentov sploh sklicujemo na moralno
fenomenologijo, še posebej, če so uporabljeni pojmi v razkoraku s
tem, kar običajno mislimo oz. z našimi intuicijami. V naslednjem
poglavju se še bolj podrobno lotevam vprašanja strukture moralnega
konflikta in tudi obžalovanja, pri čemer trdim, da je podoben
argument, ki je tukaj ponujen kot podpora partikularizmu, mogoče
uporabiti za zagovor moralnega pluralizma.
(E) Argument »odvračanja pozornosti« in slabe napotovalne funkcije
moralnih načel
Partikularist z argumentom »odvračanja pozornosti« trdi, da nas
sledenje moralnim načelom in pravilom odvrača od tega, da bi
podrobneje pregledali vse vidike situacij, v katerih se moralno
odločamo. Zaradi tega lahko prihaja do slabih presoj in odločitev. Na
drugi strani partikularizem s svojim poudarjanjem vloge pretehtane
presoje in moralne občutljivosti, širše pa tudi s celotno sliko moralne
epistemologije, ne zapade tej nevarnosti. (Dancy 1993: 64; Dancy
2005)
Moralni partikularizem zastopa stališče, da so moralna načela
v najboljšem primeru neuporabna, v najslabšem pa
pravzaprav prepreka procesu, v katerem želimo izvedeti,
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katero dejanje je moralno pravilno. Kar je potrebno, je
ustrezno pojmovanje oz. razumevanje primera pred nami z
njegovim posebnim zbirom značilnosti. Ni nobenega
nadomestka za občutljivo in pozorno oceno vsakega
posamičnega primera. (McNaughton 1988: 190)
Generalist lahko odgovori, da mu njegov model v ničemer ne
onemogoča zagovarjanja pozorne presoje posamičnih primerov in
moralne občutljivosti, pri čemer pa slednja seveda vključuje moralna
načela. Navsezadnje nobena moralna teorija ne more mimo vprašanja
pozorne in občutljive moralne presoje. Če pa partikularizem trdi, da z
moralnimi načeli generalizem neupravičeno ali zmotno zameji
množico moralno pomembnih lastnosti, pa je s tem zgolj že
predpostavljeno to, o čemer razprava šele poteka.
Druga pot za zagovor partikularizma je ta, da se sklicujemo
na slabo napotovalno funkcijo moralnih načel. (cf. Väyrynen 2008)
Najneposrednejša pot k slabi napotovalni funkciji moralnih načel
temelji na holizmu razlogov. Tako Dancy pravi, da je »generalizem
izvor mnogih slabih moralnih odločitev. Vsi poznamo osebe, ki ne želijo
sprejeti odločitve, po kateri situacija nedvomno kliče, ker ne zmorejo
uvideti, kako bi to odločitev naredili skladno z odločitvijo, ki so jo sprejeli
ob drugi priložnosti. Prav tako poznamo osebe, ki sprejmejo očitno
nepravično odločitev v danem primeru, zgolj iz razloga, ker so takšno
odločitev sprejeli v podobnih okoliščinah. Tovrstno »gledanje vstran« je
torej nevarnost, ki jo partikularizem vidi v generalizmu. Razlogi se
obnašajo v novih okoliščinah na nove načine, in če ne pripoznamo tega
dejstva in ustrezno prilagodimo svoje ravnanje, potem bomo sprejemali
slabe odločitve.« (Dancy 1993: 64) Vendar tak argument temelji na
sporni premisi; kot smo videli že zgoraj, je mogoče omajati tesno zvezo
med holizmom in partikularizmom. Druga pot je ta, da partikularist
zagovarja stališče, da četudi bi moralna načela igrala pomembno vlogo
pri določanju in razlagi narave ter temeljev moralnih dejstev in
razlikovanj, bi neodvisno od tega imela določene značilnosti, ki bi jih
naredile za slaba moralna vodila. Npr. eno izmed takšnih značilnosti
smo srečali v argumentu zgoraj, tj. odvračanje pozornosti od
podrobnosti, druga bi lahko bila tudi prevelika kompleksnost in
posledično kognitivna nepreglednost ter neuporabnost posameznih
moralnih načel ali pa celotnega sistema načel.
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(F) Moralni vid in fenomenologija moralne presoje
Moralna sodba oz. moralna presoja deli veliko podobnosti s
fenomenologijo zaznave. Analogij med obema je polna tudi govorica
partikularistov. Tako McNaughton kot tudi Dancy neredko govorita
v jeziku »moralnega videnja« (McNaughton 1988: 190, 202–3),
»dojetja oblike situacije« (Dancy 2004: 103, 105), »uvidu pomembnosti
določene značilnosti«, »občutljivosti za situacijo« (Dancy 2004: 143),
ipd. Fenomenologija moralne presoje naj bi bila jasno različna od
modela sodbe, ki bi temeljil na subsumpciji posameznih primerov pod
splošna načela. Moralna vednost je nesklepalna vednost in torej ne
terja moralnih načel in pravil kot premis v praktičnem silogizmu. Ti
premisleki naj bi podpirali partikularistični model moralnosti, saj naj
bi bila slednja bolj podobna paradigmatskim področjem, ki ne
temeljijo na pravilih, in torej moralna presoja ne predpostavlja
moralnih načel in pravil.
Toda analogije z zaznavo gotovo ne gre pretirano poudarjati.
Dancy sam zavrača obstoj nekakšnega moralnega čuta. Po drugi strani
je tradicionalni intuicionizem, iz katerega partikularizem izrašča,
pogosto poudarjal tudi analogijo moralne vednosti z apriorno
vednostjo o npr. preprostih matematičnih resnicah ali veljavnosti
argumentov. Matematika in logika pa se zdita področji, ki ju
paradigmatično obvladujejo načela in pravila. Morda je za
partikularizem še najbolj primerna analogija moralnega presojanja s
presojo npr. pomembnih podobnosti.

4.3. Ugovori partikularizmu

V tem razdelku bom kratko predstavil ugovore moralnemu
partikularizmu. Ob tem izpuščam ugovore, ki so vezani na posamične
vidike partikularizma ali na stališča, ki so partikularizmu blizu. Tako
npr. izpuščam ugovore holizmu razlogov. Predstavljeni ugovori so
tako splošni ugovori partikularizmu kot negativni tezi o moralnih
načelih in pravilih. Dancy poda naslednjo taksonomijo teh ugovorov.
(A) Ugovori vezani na racionalnost
(A1) Racionalnost terja konsistentnost, slednja pa v etiki pomeni to,
da nam ena in ista značilnost dejanja vedno predstavlja enak moralni
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razlog. Partikularizem je tako v neposrednem neskladju z zahtevo
konsistentnosti.
(A2) Naše moralne sodbe oz. izbire morajo biti koherentne; ko gre za
moralnost, moramo v podobnih okoliščinah presojati oz. izbirati
podobno. Moralna izbira ni kot izbira med vrstami čokoladic, kjer si
lahko od situacije do situacije premislimo. In partikularizem ne more
prilagoditi te razlike.
(A3) Kako lahko partikularizem pojasni sposobnost moralnega učenja
(iz izkušenj oz. preteklih primerov) in moralne vzgoje, brez da bi se
oprl na moralne splošnosti?
(B) Ugovori vezani na moralno motivacijo
Ugovori te vrste se v splošnem naslanjajo na idejo, da je
partikularistična morala »sproščena«, premalo stroga ali relativistična.
(B1) Morala ima vlogo omejevanja naših izbir in delovanja, torej
postavljanja okvirov našemu ravnanju. Da bi takšne omejitve lahko
podali, potrebujemo predpise, ti pa nadalje terjajo moralna načela in
pravila.
(B2) Moralna oseba je neomajljiva, načelna oseba trdnih prepričanj in
partikularist enostavno ne more zadostiti takšni sliki.
(B3) Moralnost lahko ima nad nami ustrezno avtoriteto le preko
moralnih načel in pravil. Če slednja zavračamo, potem do te avtoritete
ne more priti.
(B4) Če moralnosti ne oblikujejo načela in pravila, potem je blizu
nevarnost »izgovarjanja in umikanja«, tj. ko vidimo, da je neko
ravnanje moralno pravilno, a ne zberemo dovolj volje, da bi ga izvršili.
Če v ozadju stojijo načela in pravila, je tam nekaj, kar to nevarnost
zmanjšuje.
(B5) Če moralnosti ne oblikujejo načela in pravila, potem se lažje in
prej lahko pojavi »sklicevanje na izjeme ter izvijanje stran od moralnih
obvez«, posebej ko gre za nas same. Delovalec ob tem sledi
naslednjemu toku misli: za večino drugih oseb bi bilo takšno ravnanje
nedopustno, toda jaz sem poseben primer. Moralna načela in pravila v
tem smislu zagotavljajo, da do tega ne more prihajati, partikularizem

170

pa nima sredstev, kako tovrstno razmišljanje oz. moralno presojo
preprečiti. (Dancy 2005)
Poleg naštetih bi lahko izpostavili še dva pomembna ugovora,
prvega vezanega primarno na moralno prakso in podobnega
argumentom vezanim na motivacijo zgoraj, drugega pa teoretičnega.
Prvi ugovor trdi, da bi široko sprejetje moralnega partikularizma kot
moralnega okvira imelo slabe posledice za skupnost, ki bi ga sprejela.
Ta ugovor je podal Brad Hooker (2000a; 2008). Moralnost
utemeljena na načelih in pravilih ima znotraj skupnosti določeno
vlogo. Med drugim nam skupna zavezanost določenim moralnim
načelom in pravilom ustvarja pogoje predvidljivosti oz. napovedljivost
ravnanja drugih, kar lahko posledično zagotavlja določeno stopnjo
varnosti in zaščite pred drugimi člani družbe. Glavno vprašanje je za
partikularizem tako naslednje: »Če naj bi torej skupna zavezanost
moralnosti med drugimi stvarmi ustvarjala tudi zanesljiva pričakovanja o
tem, kako se (naj) vedejo ostali člani naše skupnosti, kako uspešen je lahko
tukaj partikularizem? Zamislimo si, da o drugih ljudeh ne vemo nič
drugega, razen tega, da so zavezani moralnemu partikularizmu. To je vse
kar vemo o njih - partikularistično strukturo njihovih moralnih pogledov
in njihovo trdno prepričanje živeti po njej. Ali nam bi to dajalo zadosti
gotovosti, da nas ne bodo nikoli napadli, nas oropali, prelomili njihove
obljube, ki si nam jih dali in podobno?« (Hooker 2000:16).
Drugi argument je argument, ki ga bom poimenoval
argument izravnave moralne pokrajine. Glede na tezo holizma razlogov
je množica moralno pomembnih značilnosti dejanj odprta, torej lahko
vsako dejstvo zadobi tudi moralno pomembnost in je posledično
moralni razlog za ali proti določenemu ravnanju. Nadalje, glede na
partikularistično tezo te množice ni moč poenotiti in urediti v zbir
moralnih načel. Zastavi se vprašanje, zakaj je moralnost vendarle tako
urejena? Zakaj pripisujemo moralno osrednjost povzročanju bolečine,
trpljenju, iskrenosti, poštenosti, zvestobi, držanju obljub, dobrotnosti,
spoštovanju in dostojanstvu oseb? Če je vsaka značilnost dejanj oz.
vsako dejstvo lahko tudi moralni razlog, od kot ta urejenost morale?
Tudi če dopuščamo izjeme, kot je to v primeru nedolžne laži, trpljenju
kot delu pravične kazni, ipd., so zgoraj omenjeni vidiki kljub vsemu
»središčni stebri« moralnosti. Zakaj je to tako, če so to značilnosti, ki
lahko enako štejejo kot razlogi, kakor pa npr. dan v tednu ali barva
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vezalk? Partikularizem naj bi tako neupravičeno izravnal moralno
pokrajino – vse je na enaki ravni (možne) moralne pomembnosti.
Pomembno je tudi, da pri tem ne gre za ugovor samemu
holizmu razlogov. (Kot sem pokazal, je slednji združljiv z
generalizmom.) Tudi pri utilitarizmu je vsaka značilnost dejanja lahko
moralno pomembna v izbrani situaciji, kolikor je navezana npr. na
korist ali presežek ugodja nad bolečino. Vendar je to mnoštvo
moralno pomembnih dejstev mogoče poenotiti, npr. glede na prej
omenjena utilitaristična vidika. Tako utilitarizem konča z
»neizravnano« moralno pokrajino. Partikularizem ne zmore ponuditi
enakega odgovora, brez da bi se oprl na moralne splošnosti.
Mnogi avtorji so opazili zgornjo slabost partikularizma in
svojo skrb izrazili na različne načine. Tako McNaughton in Rawling
za partikularizem (oz. v njunem besednjaku tanki intuicionizem)
pravita, da njegov »radikalni holizem ne more vzpostaviti razlike med
debelo ravnijo in ne-moralno ravnijo. Obstaja mnoštvo debelih pojmov,
ki se v grobem ujemajo s seznamom tradicionalnih vrlin in hib, ter so
ključni za moralno upravičenje. /…/ Dejstvo, da je dejanje kruto, zlobno
ali nepošteno govori proti dejanju; dejstvo, da je prijazno, plemenito ali
pošteno pa v njegov prid. Glede na tanki intuicionizem nimajo debele
moralne lastnosti nič več intrinzične moralne pomembnosti kot pa nemoralne lastnosti. Verjetno se bo pokazalo, da so prve 'bolj pogosto
pomembne' kot pa druge (čeprav nam tanki intuicionizem dolguje
pojasnilo zakaj), ampak to ne samo neupravičeno zmanjšuje njihovo moč,
ampak se zdi, da tudi zgreši njihovo osrednjost. Ne gre samo za to, da bi
jih bilo vredno pretresti, ker bodo verjetno moralno pomembne, temveč je
njihova pomembnost osrednja za to, da so debeli moralni pojmi.«
(McNaughton in Rawling 2000: 273) Podobno Crisp obtoži
partikularizem, da ne more ponuditi nobene »razlage, zakaj je npr.
povzročanje resne škode drugim ljudem mnogo bolj pogosto moralno
pomembno, kot pa dejstvo, da je ta škoda povzročena na torek.« (Crisp
2000: 36) In ker v »moralni realnosti ne razloči nobene splošne
strukture«, se ta »zdi muhasta, moralne sodbe pa brez temelja.«
(Bakhurst 2000: 167) Partikularizem mora tako ponuditi »način, po
katerem bo razlikoval med značilnostmi, ki običajno in redno
predstavljajo razloge določene valence (npr. bolečina) in med tistimi, ki
običajno ne prestavljajo razlogov (npr. barva vezalk). Kajti brez takšnega
razlikovanja je partikularizem v nevarnosti, da izravna moralno
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pokrajino s svojim predlogom, da so vse značilnosti 'na istem' glede na
vidik, da lahko predstavljajo razloge.« (McKeever in Ridge 2006: 45)
Morda se zdi ta očitek na prvi pogled neutemeljen, saj že
predpostavlja napačnost partikularizma. Če tega razumemo kot tezo,
da je moralna raven brezoblična glede na opisno, potemtakem očitek
»izravnave moralne pokrajine« to oblikovanost sam že predpostavlja.
Očitek vidika naključnosti v partikularizmu je najjasneje prisoten v
ugovoru, ki ga predstavijo Jackson, Pettit in Smith. Najprej si
zamislijo miselni eksperiment – zamislijo si napravo za prepoznavanje
oz. zaznavanje geometrijskih oblik predmetov, ki je programirana
glede na naslednje parametre: lučka na napravi zasveti ali ne zasveti
glede na tabelo naključno razporejenih oblik in sicer po načelu, da če
se oblika prvič pojavi na lihem polju tabele, potem lučka zasveti, sicer
ne. In če so po predpostavki v tej tabeli vse možne oblike, potem
lahko oblikujemo naslednja dva pogojnika:
(s) Če je predmet oblike … ali … ali …, potem lučka zasveti;
(n) Če je predmet oblike … ali … ali …, potem lučka ne
zasveti;
kar je zadostno, da utripanje lučke superveniira nad oblikami
predmetov. Ob tem pa ne bo nobenega vzorca med samimi oblikami
in prižiganjem lučke oz. nobenega vzorca v teh oblikah samih, ki bi jih
povezoval. Podobno naj bi veljalo za moralni partikularizem. Ni
nobenega vzorca med opisno in moralno ravnijo oz. ni nobenega
vzorca znotraj dejanj, ki so moralno pravilna. (Jackson, Pettit in Smith
2000: 85–6; cf. Potrč in Strahovnik 2004: 47–62)
Jackson, Pettit in Smith na podlagi tega trdijo, da če gre res za
popolno naključnost in odsotnost vzorca, potem partikularizem ne
more smiselno razložiti semantike moralnih pojmov. Kompetenca s
pojmom med drugim terja projektibilnost na nove primere, kar pa ob
odsotnosti vzorca ni mogoče. Če pa je partikularizem prisiljen v
sprejetje vzorca, ki bi npr. uredil ali poenotil moralno pravilna dejanja,
potem je ta vzorec bodisi opisen (v tem primeru je partikularizem
napačno stališče), bodisi neopisen (kar pa ima za posledico, da se
partikularizem pokaže zgolj kot različica moorovskega nenaturalizma
in teze o sui generis naravi moralnih lastnosti). Odsotnost vzorca ne bi
samo izravnala moralne pokrajine – še več, na opisni ravni, na ravni
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dejanj samih, bi bila »ena sama zmešnjava« in »to bi kršilo puhlice glede
moralne razprave, da v primerih težavnih moralnih vprašanj pomembno
vlogo odigravajo različne trditve o podobnostih, ki imajo obliko 'Glede na
to, da v tem primeru praviš to, je breme na tebi, da razložiš, zakaj ne
meniš enako v drugih podobnih primerih.', kjer je pogosto jasno, da so
relevantne podobnosti opisne podobnosti glede dejanj samih ...« (Jackson,
Pettit in Smith 2000: 93–4)
Ker izravna moralno pokrajino in zanika vlogo moralnih
načel, se partikularizem znajde tudi pred nalogo pojasniti to, zakaj se v
naši moralni praksi vendarle pogosto sklicujemo na načela in zakaj se
nam zdi, da lahko le ta upravičijo naše moralne sodbe. Ali je
potemtakem partikularizem zavezan nekakšni teoriji zmote?
Partikularizem mora ponuditi razlago za vse naštete pojave, tj.
osrednjost izbranih značilnosti dejanj, vlogo sklicevanja na
relevantnost podobnosti med dejanji oz. situacijami ter pomen
moralnih načel v moralni praksi. Kot odgovori so bili med drugim
ponujeni modeli moralnih načel kot hevrističnih opor oz. opomnikov
o možni moralni pomembnosti (Dancy 1993; cf. opom. 93 zgoraj),
privzetih razlogov (Dancy 2004) in mehkih splošnosti (Lance in Little
2005; 2006; 2008). O teh modelih kot o alternativah mojemu
predlaganemu modelu govorim v šestem poglavju.
Ugovor izravnave moralne pokrajine je močan ugovor
radikalnemu partikularizmu. Moj predlog intuicionizma utemeljenega
na prima facie dolžnostih kot temeljnih razlogih oz. težnjah nanj
odgovarja ob hkratnem sprejemanju nekaterih pomembnih vidikov
moralnosti, na katere je opozorila razprava o partikularizmu. O tem,
kateri so ti vidiki moralnosti, bo govora v petem in šestem poglavju. V
tem poglavju pa sledi le še razprava o odnosu med partikularizmom in
intuicionizmom.

4.4. Partikularizem kot intuicionizem

Že uvodoma sem dejal, da partikularizem razumem kot različico
intuicionizma. To nedvomno velja za njegove epistemološke vidike. V
tem kratkem razdelku pa me bodo zanimale tudi podobnosti in
razlike glede na normativno strukturo obeh moralnih teorij.
Partikularizem je vrsta spoznavnega intuicionizma – temeljna
moralna vednost je intuitivna vednost, tj. a priori vednost, ki temelji na
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neposrednem uvidu moralne pomembnosti določene značilnosti
dejanja. Nadalje lahko rečemo, da so nam temeljna moralna
prepričanja spoznavno dana nesklepalno in upravičuje jih zgolj
njihovo temeljito razumevanje. Razlika med partikularizmom in
tradicionalnim intuicionizmom je le v tem, da se partikularizem
omejuje na vednost o moralni pomembnosti oz. o razlogih, medtem
ko tradicionalni intuicionizem sprejema tudi intuitivno moralno
vednost o moralnih splošnostih.
Druga dimenzija podobnosti in razlik med tradicionalnim
intuicionizmom in partikularizmom je vezana na vlogo moralnih
načel. Če kot primer prvega vzamemo Rossov moralni pluralizem,
potem to stališče sprejema moralna načela kot moralna merila, pri
čemer so slednja vezana na prima facie moralno pravilnost, ni pa
moralnih načel, ki bi bila vezana na raven celostne moralne pravilnosti
ali nepravilnosti dejanj oz. na raven dejanskih dolžnosti. Moralna
načela kot vodila so (v večini primerov) spoznavno odveč, saj Ross
trdi, da lahko vedno neposredno prepoznamo moralno pomembnost
posameznih vidikov situacije, ki je predmet sodbe. Prav tako moralna
načela ne morejo odigravati vloge algoritmičnih odločitvenih
postopkov. Pri partikularizmu je situacija kar se tiče moralnih načel
kot vodil in algoritmičnih odločitvenih postopkov podobna, ob
hkratnem zavračanju vsakršnih načel kot moralnih meril.
Za obravnavo tega razmerja se lahko vrnemo tudi nazaj k
Sidgwicku in njegovim trem vrstam intuicionizma: zaznavnemu,
dogmatskemu in filozofskemu intuicionizmu. Partikularizem je
najbolj podoben zaznavnemu intuicionizmu; pravzaprav se
Sidgwickova opredelitev zaznavnega intuicionizma mestoma zdi
neverjetno podobna Dancyevi opredelitvi partikularizma kot stališča,
po katerem sama možnost moralne misli in sodbe ni odvisna od
obstoja moralnih načel. Sidgwick zaznavne intuicioniste vidi kot
zagovornike specifične etike vesti, za katero so »posamične sodbe te, ki so
najbolj vredne zaupanja« (Sidgwick 1907: 99), pri čemer je vest
razumljena kot zmožnost moralne presoje vezana na posamične
primerke dejanj. Slediti svoji vesti pomeni »uporabljati zmožnost presoje
moralnih vidikov danega posamičnega primera, brez da bi se opirali na
splošna načela ...« in »če lahko o vsakem posamičnem primeru ustrezno
sodimo glede na vest in brez sklicevanja na splošna načela, potem je
'kazuistika', kjer gre za aplikacije splošnih načel na posamične primere, v
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najboljšem primeru odveč. In glede na to stališče sledi, da nimamo
pravzaprav nobene praktične potrebe po kakršnih koli splošnih načelih,
niti po znanstveni etiki.« (Sidgwick 1907: 99) Vendar zaznavni
intuicionizem ne trdi nujno, da načel oz. splošnosti med opisno in
moralno ravnijo ni mogoče oblikovati (npr. z indukcijo iz teh
posamičnih primerov), ampak zgolj, da so kot take splošnosti za
moralno sodbo nepotrebne, tako da je posledično naš interes zanje
lahko zgolj spekulativen.
Vrsta oz. podvrsta intuicionizma, ki je pravzaprav najbližje
partikularistični tezi o nekodifikabilnosti morale, je ta, ki ji Sidgwick
pravi estetski partikularizem. Estetski partikularizem se osredinja na
pojem vrline, ki jo razume kot to, kar včasih sega onkraj dolžnosti.
Odličnost v delovanju lahko primerjamo z lepoto umetniških
stvaritev, za slednje pa velja, da so sicer pravila in predpisi lahko dober
temelj ustvarjanja, vendar ne morejo zajeti odličnosti ali lepote v
celoti.
Lahko opišemo lepe umetnine, ki so izdelane, in na nek način
klasificiramo vidike njihovih lepot (beauties) ter
poimenujemo vsakega. Toda ne moremo predpisati neke
dokončne metode, ki bi privedla do udejanjenje katere od teh
lepot. Enako lahko rečemo v primeru vrlin, in zatorej je vsak
poskus podati izrecno maksimo, kateri sledenje bi brez
dvoma vodilo do izvrševanja vrlih dejanj, obsojen na
neuspeh. Podamo lahko le splošno teorijo vrline – opis, in ne
definicijo – ter prepustimo umerjenemu uvidu, da v
vsakokratnih okoliščinah najde tisto dejanje, ki bo to vrlino
najbolje udejanjilo. (Sidgwick 1907: 228)
Estetski intuicionizem se tako še bolj približa partikularizmu
samemu. Zgoraj opisano stališče je v grobih obrisih zelo blizu
McDowellovim tezam o nemožnosti upraviljenja vrline in pomenu
dobre moralne presoje ter občutljivosti za situacijo. (Cf. navedka v
opom. 87 zgoraj.)
Glede na razlikovanje z začetka tretjega poglavja med
spoznavnim intuicionizmom (SI) in metodološkim intuicionizmom
(MI) sem do sedaj pokazal, kako je partikularizem nedvomno vrsta SI.
Moralna vednost je vezana na moralno intuicijo. Če pa ustrezno
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razširimo pojmovanje MI, se partikularizem pokaže tudi kot vrsta
slednjega. MI je pluralistična teza, da obstaja mnoštvo nezvedljivih
temeljnih moralnih načel ali dolžnosti, ki si lahko medsebojno
nasprotujejo in katerim z nobeno metodo ali meta-pravilom ne
moremo vnaprej določiti reda pomembnosti. Podobno, tj. kot
moralni pluralizem, MI razumeta npr. tudi Rawls in Williams. Če
govor o mnoštvu moralnih načel zamenjamo z govorom o razlogih oz.
o moralno pomembnih značilnostih, potem se MI in partikularizem
pokažeta kot enaka glede na normativno strukturo. Podoben predlog
podata McNaughton in Rawling, ki MI najprej opredelita kot
»stališče, da obstaja nezvedljivo mnoštvo moralno pomembnih
premislekov, ki jih moramo pretehtati z ozirom drug na drugega, da bi
oblikovali moralno sodbo ...« (McNaughton in Rawling 2000: 261) in
glede na takšno razumevanje je partikularizem nedvomno vrsta
intuicionizma.
Torej moramo partikularizem razumeti kot vrsto
intuicionizma, razpravo o možnosti, naravi in vlogi moralnih
splošnosti med pluralizmom in partikularizmom pa kot razpravo
znotraj intuicionizma. Glede na predhodno razpravo to pomeni, da je
v grobem na ravni metaetike partikularistična moralna teorija zavezana
postavkam, ki jih je sicer tradicionalno zavezan intuicionizem
(moralni realizem, nenaturalizem, kognitivizem, spoznavni
intuicionizem).
V preostanku knjige se osredotočam na dva vidika, ki se mi
zdita v tej razpravi pomembna. Prvi je vidik moralnega konflikta in
moralnih dilem, ki se zdi vsebovan v vsakem metodološkemu
intuicionizmu oz. moralnemu pluralizmu. Drugi vidik pa se dotika
moralnih splošnosti, ki bi bile dovolj normativno prilagodljive, da bi
lahko prilagodile holizem razlogov oz. primere, na katere je opozoril
partikularizem, hkrati pa ponudile odgovor na »izravnavo moralne
pokrajine«, kateri zapade radikalni partikularizem.
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5. Moralni konflikt,
konflikt, dileme in pluralizem
Pričujoče poglavje se ukvarja s strukturo moralnega konflikta in z
moralnimi dilemami. Razprave se lotevam celostno, tj. v skladu z
začetno opredelitvijo moralne teorije kot zajemajoče tako metaetično
kot normativno raven. Namen poglavja je dvojen. Prvič, gre za
razpravo o možnosti moralnega konflikta in moralnih dilem znotraj
intuicionizma. Hkrati se lotevam širšega vprašanja konsistentnosti
moralne teorije, ki bi moralne dileme dopuščala. Pogost je namreč
očitek metodološkemu intuicionizmu oz. pluralizmu, da zapade
problemu nerazrešljivega moralnega konflikta, kar posledično ogrozi
projekt moralne teorije same. Drugi vidik pa je razprava o strukturi
moralnega konflikta in spremljajoči fenomenologiji v odnosu do treh
ponujenih normativnih izhodišč moralne teorije, tj. monizma,
pluralizma in partikularizma.
Tudi sicer je v zadnjih desetletjih močno porasel vzpon
zanimanja za moralni konflikt in dileme kot dela moralne teorije.
Slikovito je to izrazil Alasdair MacIntyre; če bi zbrali literaturo o
moralnih dilemah in bi njen prvi zvezek segal skozi vso zgodovino
moralne teorije od Platona do Rossa, drugi pa bi se začenjal v drugi
polovici dvajsetega stoletja, bi slednji zvezek po obsegu daleč presegal
prvega. (MacIntyre 1990: 382, nav. po Donagan 1993: 7)
V razpravi o dilemah si nasproti stojita dve temeljni gledišči.
Z gledišča poenotenosti in urejenosti moralne teorije so dileme videti
kot tujki, ki moralno teorijo razbijajo. Ker naj bi obstoj dilem pomenil
nekonsistentnost moralne misli, le-te niso možne. Izkustvo moralnega
konflikta je zgolj dozdevno, pojasnimo pa ga lahko s pomanjkanjem
spoznavnih dokazil, pomembnih za presojo in nameravanje ter
pomembnostjo, ki jo moralnost ima v naših življenjih. V tem toku
razmišljanj so v zgodovini etiške misli tako raznorodni etiki, kot so
Akvinski, Kant, Mill in Ross, vsi zavračali možnost pristnih moralnih
dilem. V sodobnejšem delu razprave so nasprotniki možnosti dilem
med drugimi Hare, Davidson, Donagan, Conee in McConnell.
Drugo gledišče pričenja z moralnim izkustvom. Pogosto se nam zdi, da
smo ujeti v moralni konflikt in v pristne moralne dileme – nenazadnje
jih je bogato najti v literarnem ustvarjanju – in če so dileme dejstvo
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naših moralnih življenj, so torej dejanske, posledično pa tudi možne.
Še več, razkrivajo pomemben del oz. pomembne značilnosti
moralnosti same. Zagovorniki tega drugega stališča so Sartre,
Williams, Nussbaumova, Marcusova, Lemmon in van Frassen.
Zagovarjati želim naslednje. Osnovno izhodišče je, da so
moralne dileme možne, moralni konflikt pa je pogost pojav znotraj
naše moralne misli in prakse. To izhodišče dopolnjujejo naslednje
teze. Moralni konflikt je najustrezneje razumeti v kontekstu
intuicionističnega pluralizma (pace Hurka in Railton). Znotraj
slednjega je za moralni konflikt dovolj konflikt med prima facie
dolžnostmi, ne pa nujno celostnimi dolžnostmi, pri čemer pa je
potrebno razumeti prima facie dolžnosti metafizično in ne zgolj
pogojno, statistično ali kot navidezne dolžnosti. Kljub množici
nasprotnih argumentov, pripoznanje moralnega konflikta in pristnih
moralnih dilem nima usodnih posledic za moralno teorijo (pace
Donagan in Hare). Nasprotno, slednjo to pripoznanje okrepi, saj
preko tega dobi model, kako pojasniti moralno fenomenologijo, ki
konflikte in dileme – kakor jih nahajamo v našem moralnem izkustvu
– spremlja. Moralna teorija, ki zmore ponuditi prepričljivo sliko
moralnega konflikta in pojasniti moralna izkustva, naravnanosti in
občutja, ki takšne konflikte spremljajo, je v prednosti pred moralno
teorijo, ki tega ne zmore in možnost pristnega moralnega konflikta in
dilem preprosto odpravi. Pristne moralne dileme tudi niso (pace
Williams) nezdružljive z moralnim realizmom in moralnim
kognitivizmom.
Poglavje tako vsebuje dva projetka. Prvi je negativen in meri
na zagovor možnosti moralnega konflikta in pristnih moralnih dilem. Ker
zagovarjam intuicionizem, to pomeni, da moram zagovarjati, kako je
mogoče moralni konflikt misliti v okviru moralnega realizma in
moralnega kognitivizma, se pravi ovreči nasprotne argumente. Prav
tako bom obravnaval in zavrnil argumente, ki trdijo, da pristne dileme
vodijo do nekonsistentnosti moralne teorije, med drugim do
paradoksov znotraj deontične logike, ki jih je težko zavrniti. Drugi del
je pozitiven in ga tvorijo argumenti podpirajoči stališče, da nam
intuicionistični pluralizem daje ustrezno normativno strukturo, s katero
lahko zajamemo nekatera strukturna in fenomenološka dejstva vezana
na moralne konflikte in dileme. Ob tem naj dodam, da se bom tudi že
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v prvem delu skliceval na pluralistični model prima facie dolžnosti,
kolikor bo ta odgovarjal na izbrane argumente.
Razprava, zajeta v tem poglavju, bo imela tako štiri vsebinska
osišča: (i) metaetični vidik (vprašanje združljivosti obstoja pristnih
dilem in izbranih metaetičnih stališč), (ii) vidik normativne strukture
moralnih teorij (moralni konflikt v kontekstu monizma, pluralizma in
partikularizma), (iii) meta-teoretski vidik (vprašanja konsistentnosti
moralne teorije in njene vloge) in (iv) vidik moralne fenomenologije
(izkustveni vidiki moralnega konflikta in dilem ter fenomenologija
moralnega preostanka).
Poglavje je razdeljeno na štiri razdelke. V prvem razdelku
opredelim pojma moralnega konflikta in moralnih dilem. Nadalje
podam taksonomijo dilem in opišem nekaj primerov dilem, ki bodo v
nadaljevanju lahko služili kot ilustracije ob razreševanju teoretskih
problemov. Nazadnje na kratko predstavim pojav moralnega
preostanka in naravnanosti ter občutja, ki ta preostanek spremljajo. V
drugem razdelku razvijem razpravo o združljivosti pristnih moralnih
dilem s stališčem moralnega realizma (moralne sodbe imajo
resničnostno vrednost in vsaj nekatere so resnične) in s stališčem
moralnega kognitivizma (moralne sodbe so oz. izražajo pristna
prepričanja). V razdelku 5.3. se ukvarjam z odnosom med moralno
teorijo in dilemami. V zadnjem razdelku pa pretresem strukturo
moralnega konflikta v luči treh normativnih modelov, tj. monizma,
pluralizma in partikularizma.

5.1. Moralni konflikt, dileme in moralni preostanek

Neredko se pri svojem moralnem presojanju znajdemo v situaciji, ko
ni enostavnega odgovora na vprašanje po tem, kaj storiti. Soočeni smo
s težko moralno odločitvijo, ki jo lahko spremlja tudi čustveno breme
narave ali posledic te odločitve. Prijatelju sem obljubil pomoč, sedaj pa
me je bolezen v družini postavila v položaj, ko moram tehtati med
izpolnitvijo dane obljube in pomočjo pomembnemu drugemu. Sartre
je mnogo bolj slikovito opisal primer študenta, ki se je v tragičnih
okoliščinah izbruha vojne znašel ujet med dolžnostjo pomoči do svoje
bolne matere in dolžnostjo do obrambe domovine. V takšnih
primerih rečemo, da smo se znašli v moralnem konfliktu oz. pred
moralno dilemo. Pomembno pa je, da slednja ni nujno vsaka moralno
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težka odločitev. Pogosto gre namreč v prvi vrsti za spoznavni problem
oz. za nezadostnost spoznavnih dokazil, na podlagi katerih bi lahko
oblikovali premišljeno in utemeljeno sodbo oz. odločitev. Kadar npr.
situacije pred nami ne poznamo dovolj, se moramo odločiti v naglici,
ne zmoremo predvideti vseh posledic določenega dejanja ali njegove
opustitve, ali pa kadar ne vemo, katero moralno načelo je
pomembnejše, potem lahko gre v prvi vrsti za spoznavno dilemo, ne
pa za pristno moralno dilemo oz. pristen konflikt. Lepo je to izrazil
Dancy z mislijo, da to pomeni, da »je svet lahko moralno neprijazen, in
to ne zgolj zato, ker mi sami ne zmoremo ustrezno dojeti in razrešiti
stvari.« (Dancy 1993a: 125) Ne želim zanikati, da ni med obema
tipoma dilem tudi precejšnje sivo področje, niti ne tega, da ena vrsta
dilem pogosto spremlja drugo. Vendar menim, da je zarisana razlika
med njima intuitivno dovolj jasna za namene te razprave.
Moralni konflikt oz. moralna dilema se vzpostavi, ko se
srečamo s situacijami, kjer se naše temeljne moralne intuicije pokažejo
kot nezdružljive, kjer se npr. razkrije nezadostnost nekega moralnega
načela ali kjer so si enako pomembne dolžnosti ali vrline v
medsebojnem nasprotju. Zelo preprosto bi lahko rekli, da so to
situacije, v katerih je delovalec obvezan, da stori α in obvezan, da stori
β, a ne more storiti obojega hkrati oz. – z nekoliko drugačno
formulacijo – obvezan, da stori α in hkrati obvezan, da tega ne stori.
Gre torej za neke vrste protislovje ali paradoks znotraj moralne misli.
Moralne dileme imajo tudi svojo fenomenologijo, tj. kvalitativna
izkustva vezana na to, kako je biti ujet v moralni dilemi. Situacijo npr.
občutimo kot moralno pomembno, pri čemer se kljub navidezni
brezizhodnosti trudimo dospeti do pravilnega odgovora na vprašanje,
kaj storiti.
Mestoma pri avtorjih ne srečamo jasne razlike oz. sta pojma
konflikta in dileme rabljena kot sinonima (Williams 1978, Hare
1978), ali pa izbrana razlika sama že predpostavlja določena
normativna ali metaetična stališča. Običajno so moralne dileme
razumljene kot vrsta moralnega konflikta (Brink 1996, Donagan
1993), namesto para moralni konflikt – moralna dilema, pa nahajamo
tudi razlikovanje med rešljivimi in nerešljivimi moralnimi konflikti
(Foot 1983/2002). Ponujeni opredelitvi spodaj povzemata običajni
pojmovanji.
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Moralni konflikt se vzpostavi v situacijah, kjer si naše temelje
moralne intuicije nasprotujejo in se kažejo kot nezdružljive,
kjer se določena načela pokažejo kot nezadostna ali
napotujejo na različna in nasprotujoča si dejanja, kjer gre za
konflikt med dvema vrednostma oz. dobrima ali vrlinama,
ipd. Običajno je moralni konflikt razumljen kot konflikt
dolžnosti, obvez ali najstev.
Moralna dilema je moralni konflikt, kjer smo postavljeni pred
odločitev med »enako obvezujočimi« dolžnostmi, ki si
medsebojno nasprotujejo oz. jih ne moremo izpolniti vseh
hkrati. Pri moralnih dilemah gre za enako-močnost oz.
enakovrednost moči moralnih obvez, najstev, odgovornosti
ali vrednot. Neredko so takšne situacije spoznavno težavne za
pravilno dojetje (tudi zaradi nesomernosti in
nenadomestilnosti posameznih dolžnosti ali vrednot) in
pogosto jih spremlja tudi močno čustveno breme odločitve
(npr. zgoraj omenjeni Sartrov primer mladeniča).
Sam želim pustiti opredelitev moralnega konflikta kar najbolj
odprto, zato ga bom začetno poskusil opredeliti preko razlogov.
Moralni konflikt je situacija, ker smo soočeni z moralnimi razlogi, ki
govorijo v prid in nasproti določenemu ravnanju oz. različnim
ravnanjem, ki jim ne moremo slediti hkrati. Pri tem ni pomembna
moč oz. izenačenost posameznih razlogov. Npr. v zgoraj opisanem
primeru konflikta med izpolnitvijo obljube in pomoči bolnemu članu
družine si lahko zamislimo, da gre za razmeroma nepomembno
obljubo na eni strani in življenje ogrožajočo situacijo na drugi. Ne
glede na moč vpletenih razlogov gre za moralni konflikt, čeravno z
vidika presoje situacija ne predstavlja posebnih težav (vsaj večini
moralno občutljivih moralnih delovalcev verjetno ne).
Takšna opredelitev moralnega konflikta je v prednosti pred
opredelitvijo, ki konflikt vidi v okviru konflikta med moralnimi načeli.
Prav tako je opredelitev konflikta preko razlogov boljša od opredelitve,
po kateri gre za konflikt med dolžnostmi, obvezami oz. najstvi. Takšna
opredelitev bi namreč deloma zabrisala intuicionistično razlikovanje
med prima facie dolžnostmi in dejanskimi dolžnostmi, torej stališče, ki
ga zagovarjam.
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Preostane še vprašanje, ali gre pri nasprotovanju med
moralnim in ne-moralnim razlogom (ali več razlogi na kateri koli
strani) prav tako za moralni konflikt? Zamislimo si, da pri odločitvi
tehtam med izpolnitvijo obljube in lagodnim popoldanskim
počitkom, ki si ga že tako dolgo želim. Ne želim zanikati, da se
pogosto znajdemo v takšnih konfliktih ali da vprašanje, kdaj moralni
razlog pretehta ne-moralnega, ni pomembno moralno vprašanje.
Vendar takšnih primerov primarno ne bom razumel kot moralnih
konfliktov. Williams (1978: 108–9) glede tega zelo uporabno razlikuje
med moralnim najstvom in namernostnim oz. deliberativnim najstvom.
Tudi v primerih konflikta med moralnim in ne-moralnim razlogom si
zastavljamo vprašanje »Kaj moram oz. naj storim?«, vendar je pomen
najstva pri tem vprašanju drugačen in nadomesti ga lahko običajno
vprašanje »Kaj (mi je) storiti?«. Odgovor na moralno vprašanje se v
konfliktu med moralnim in ne-moralnim razlogom zdi na prvi pogled
jasen. Samo moralni razlogi lahko ustvarijo moralno obvezo, torej
moram storiti, kar mi nalaga moralni razlog. Ne bom pa se opredelil
do vprašanja ali moralni razlogi vedno pretehtajo ne-moralne razloge
in do vprašanja šibkosti volje, saj bi to terjalo posebno razpravo.
Moralno dilemo lahko sedaj opredelim kot moralni konflikt, v
katerem so razlogi na vsaki strani enako močni oz. enako močno
podpirajo dve dejanji (ali več dejanj), ki jih ne moremo izvršiti hkrati.
Kaj šteje kot »enako močno«, zadeva seveda na težavno vprašanje,
odgovor nanj pa je odvisen tudi od podrobnosti normativne teorije in
teorije vrednosti, ki ju zagovarjamo. Možnost takšnih izenačenj je
najmanj postavljena pod vprašaj v primerih povsem simetričnih
moralnih dilem, ki sicer gotovo niso med pogostejšimi, a si jih je
nedvomno možno zamisliti.101
Preden podam še taksonomijo moralnih dilem, naj opišem še
nekaj primerov moralnih konfliktov in dilem, ki bodo dobrodošla
pomoč za ponazoritev posameznih točk nadaljnje razprave.
Obljuba in pomoč v nesreči. Prijatelju sem obljubil, da se z
njim ob določenem času dobim v mestu, da mu bom
101
Primer takšne povsem simetrične moralne dileme bi bil primer starša, ki lahko
iz goreče stavbe reši le enega izmed svojih otrok dvojčkov, pri čemer so možnosti
in sredstva za rešitev katerega koli na voljo v enaki meri.
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pomagal pri pripravi projekta. Na poti tja sem priča prometni
nesreči, v kateri je udeleženec resno poškodovan. Če se
ustavim in pomagam, bom moral prelomiti obljubo. Če se ne
ustavim, bodo ponesrečenca doletele resne posledice za
njegovo zdravje.
Sartrov mladenič. Sartre opisuje primer situacije, ko ga je med
drugo svetovno vojno obiskal mladenič, ki se je odločal med
tem, ali naj ostane doma in skrbi za svojo bolno mater, ali pa
naj odide od doma, se pridruži uporniškemu gibanju in se
bori proti nacističnim okupatorjem, ki so mu ubili brata, ter
na ta način izpolni svojo dolžnost do domovine.
Sofijina izbira. Sofija je mati dveh otrok. Skupaj se med vojno
znajdejo v nacističnem koncentracijskem taborišču. Paznik
stopi pred Sofijo in ji naloži naslednjo izbiro. Prizanesel bo
enemu izmed njenih otrok, drugemu pa namenil smrt. Sofija
mora odločiti, kateri izmed otrok bo preživel. Če bi zavrnila
odločitev, bo ubil oba njena otroka ter njo samo. Zdi se, da
ima Sofija enako močne razloge, da reši katerega koli od
otrok. Kaj naj torej stori? Katero izmed možnosti naj izbere?
Jeftejeva dilema. V 11. knjigi Sodnikov je opisana naslednja
dilema. Jefte se je kot vojvoda v boju Gileádcev z Amónovi
sinovi zaobljubil Bogu, da če mu ta milostno nakloni zmago,
mu bo kot žgalno daritev podaril to, kar mu bo kot prvo v
dobrodošlico prišlo naproti skozi vrata njegove hiše, ko se bo
vračal iz bitke. Bog mu nakloni veličastno zmago nad
Amónci, a ob vrnitvi domov ga prva priteče pozdravit
njegova hči edinka. Jefte je razklan med dvema absolutnima
dolžnostma (glede na moralo, ki ji sledi) – med obljubo, ki jo
je dal Bogu, in med zavezo ne ubijati nedolžnih ljudi.
(Zgodba se v Sv. Pismu konča tako, da hčerka Jefetja prosi,
naj ji nakloni še dva meseca življenja, ki jih bo preživela v
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gorah ter objokovala svojo usodo. Po dveh mesecih se
Jeftejeva hči vrne in Jefte na njej izpolni svojo zaobljubo.) 102
Razlikoval bom med naslednjimi vrstami moralnih dilem. (cf.
McConell 2002)
(A) Spoznavne dileme in prave moralne dileme: Spoznavne dileme
vznikajo iz pomanjkanja in nezadostnosti informacij o predmetu
sodbe, medtem kot gre pri pristnih moralnih dilemah za (v grobem
izenačen) konflikt med moralnimi razlogi ali obvezami.
(B) Samo-naložene dileme in dileme vsiljene od zunaj: Samo-naložene
dileme so dileme, ki nastanejo zaradi delovalčevih predhodnih
napačnih ali nepremišljenih dejanj. Takšen je primer dileme, ko
podam dve različni obljubi, za katere vem, da jih ne bo moč hkrati
izpolniti. Dileme, ki so delovalcu vsiljene neodvisno od njegovih izbir,
dejanj oz. od zunaj, so neodvisne od moralne pravilnosti ali
nepravilnosti delovalčevega predhodnega ravnanja. Razlika je
pomembna predvsem za racionaliste, kot je bil npr. Akvinski, ki
znotraj svojih etičnih sistemov ne dopuščajo obstoja moralnih dilem
druge vrste, saj naj bi to kazalo na njihovo nekonsistentnost in
posledično zmotnost. Nič pa ne preprečuje možnosti dilem prve vrste,
torej dilem, ki so posledica naše predhodne napačne odločitve oz.
napačnega ravnanja.
102
Ob teh primerih naj ob rob dodam, da se strinjam z Julie McDonald (1993),
kako je sama razprava o dilemah lahko določena s strani predhodnih predpostavk
moralne teorije (o delovalcih, moralnem odločanju, vlogi moralne teorije, ipd.) ter
s strani izbranih primerov samih. Večina primerov dilem, ki jih srečamo v
razpravi, je »tankih«, tj. opisane so zgolj z nekaj stavki in večinoma je govora o
konfliktu med dolžnostmi. V resnici so dileme dosti bolj bogate, in »tankost«
osiromaši sliko moralnega konflikta, kar lahko vodi do neutemeljenih zaključkov
v razpravi o dilemah. Prav tako so avtorji večinoma osredotočeni na »javne«
dileme (vojna, zdravniki, skupnost), manj pa na »osebne« dileme, ki vznikajo
znotraj bogate mreže povezanosti, navezanosti, skrbi, odnosov in kjer ne gre zgolj
dolžnosti, temveč tudi druge odtenke odgovornosti. Nadalje je spregledana
njihova časovna dimenzija; »moralna zgodovina« dileme je običajno postavljena ob
stran, posledično pa umanjka umestitev dileme v kontekst. Delovalec je pojmovan
kot »idealen, popoln, nevtralen, brezzgodovinski delovalec«. Avtorica tako kot eno
izmed posledic zgornjih ugotovitev navaja obravnavo moralnih dilem kot nečesa
negativnega, nečesa, čemur se moramo ogibati, ne pa npr. kot priložnosti za
moralno rast.
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(C) Dileme vezane na zapovedi (obligacijske dileme) in vezane na
prepovedi (prohibicijske dileme): Dileme vezane na zapovedi vznikajo iz
situacij, kjer je prisotno več enako pomembnih zapovedanih dejanj
(Sartrov mladenič), medtem ko prohibicijske dileme nastajajo tam,
kjer gre za enako močne prepovedi, ki izločijo oz. prepovedo
alternativna ravnanja.
(D) Dileme vključujoče več različnih moralnih načel (nesimetrične
dileme) in dileme znotraj enega samega načela (simetrične dileme):
Nesimetrične dileme vključujejo več raznolikih načel (Sartrov študent,
Jeftejeva dilema), simetrične dileme pa so dileme znotraj enega samega
načela in zadevajo enak tip dejanja (Sofijina izbira).
(E) Dileme vezane na eno osebo in vezane na več oseb: Poleg običajnih
dilem, ki so vezane zgolj na enega delovalca, si lahko zamislimo tudi
dileme, ki so vezane na več delovalcev. Njihovo strukturo bi lahko
zajeli takole: (1) Oseba A je zavezana storiti α in lahko stori α; (2)
Oseba B je zavezana storiti β in lahko stori β; (3) A in B ne moreta
storiti α in β hkrati oz. ne moreta izpolniti obeh obvez.
(F) Tragične dileme: Tragične dileme so nerešljive moralne dileme, ki
jih spremlja občutek, da kakor koli bomo ravnali, bomo storili napak.
Zdi se, da v njih ne moremo sprejeti prave odločitve. Wiggins je to
izrazil na način, da »se zdi, da na polju praktičnega zagotovo obstajajo
absolutno neodgovorljiva vprašanja – npr. primeri, ko je situacija tako
grozna in so alternative tako strahovito odbijajoče, da nič ne more šteti kot
ustrezen praktičen odgovor.« (Wiggins 1988: 159–60)
Moralni preostanek je to, kar ostane po odločitvi oz. po ravnanju v
situaciji moralnega konflikta. O tovrstnem preostanku je prvi
obširneje govoril Williams, ki je izbrane moralne teorije kritiziral, da
»njihove razlage moralnega konflikta in njegove razrešitve ne zmorejo
zadovoljivo pojasniti dejstev glede obžalovanja in podobnih premislekov,
temu pa je v temelju tako, ker iz situacije odstranijo najstvo, kateremu v
ravnanju nismo sledili.« (Williams 1978: 99) Williamsova osnovna
misel je, da moralni konflikt ni razrešljiv brez preostanka, na katerega
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kažejo občutja obžalovanja, ki se pojavijo tudi v primerih, ko smo
ravnali prav.
Do določene mere (čeprav ne nujno do takšne, kot bi si je
želeli) lahko osvetlimo to dejstvo v najbolj izjemnih primerih
moralnega konflikta, tj. v tragičnih primerih. Ena izmed
posebnosti teh primerov je ta, da lahko pojem »narediti kar
najbolje« izgubi svojo vsebino. Agamemnon bi v Avlidi103
lahko rekel »Pa naj se zgodi.«, ampak ni niti prepričan v to,
niti s tem ni prepričljiv. Agonije, ki jo bo človek po delovanju
izkusil v takšni situaciji, ne moremo pripisati ponavljajočim se
dvomom, da morda ni izbral najboljše stvari, ampak npr.
jasnemu prepričanju, da ni storil najboljše, ker se to sploh ni
dalo. Po drugi strani bi bilo lahko celo res, da je prepričan, da
je po določenem, ne povsem nerazumnem merilu res storil
najboljše – razumni ljudje so Agamemnona gotovo opozorili
na njegove dolžnosti kot poveljnika, na število vpletenih ljudi,
na premisleke časti, ipd. Če bi sprejel vse to in ustrezno
ravnal, se nam bi zdel precej površinski tisti moralni filozof, ki
bi na Agamemnona kot kritiko naslovil dejstvo, da mora biti
nerazumen, da ponoči ne more spati zaradi misli o uboju
svoje hčerke. In ni zaradi dvoma, da ne more spati, temveč
zaradi gotovosti. (Williams 1978: 97–8)
Williams nadaljuje, da lahko celo rečemo, da bi vsega
občudovanja vreden moralni delovalec ob ustreznih priložnostih
oblikoval in zavzel tovrstne naravnanosti. V njih vidimo določeno
moralno vrednost in znak značajnosti. Še več, če bi moralni teoretiki
vztrajali pri tem, da je tovrstno obžalovanje v situacijah, kjer smo
izpolnili svojo dolžnost, nerazumno, potem je Williams pripravljen
sprejeti to, da je »vsega občudovanja vreden moralni delovalec ta, ki je
kdaj pa kdaj nerazumen.« (Williams 1978: 99)
Brez posebnega ozira na tragične dileme in (ne)sprejemljivost
teze, da v teh situacijah ne moremo ravnati prav, lahko rečemo, da je
103

Ko se je Agamemnon s svojo zbrano vojsko v Avlidi pripravljal, da izpluje proti
Troji, je med zbranimi začela kositi kuga, ladjevje pa je bilo ujeto v brezvetrje.
Agamemnonu je modrec napovedal, da bo lahko pomiril jezo bogov le s tem, da
namesto običajne živalske žgalne daritve žrtvuje svojo hčer Ifigenijo.
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naša odločitev v situaciji moralnega konflikta bodisi pravilna bodisi pa
napačna. Glede na vsako od teh možnosti, se zdi, da se razlikujejo tudi
naravnanosti in izkustva, ki preostanek spremljajo. V primeru, ko smo
ravnali napak, občutimo npr. krivdo, slabo vest, obžalovanje, kesanje,
neke vrste madež na značaju ali žalost. V primerih, ko smo ravnali
prav, pa se zdi na mestu predvsem obžalovanje104, deloma pa gotovo
tudi žalost. Moč teh izkustev pa je odvisna od moči in strukture
razlogov, ki so tvorili moralni konflikt.

5.2. Dileme, moralni realizem in kognitivizem

Pogosto srečamo v razpravi o moralnih dilemah tudi argumente, ki so
povezani s tem, ali ima (oz. bi imela) dopustitev obstoja pristnih
moralnih dilem kakšne posledice za izbrana metaetična stališča oz., če
gledišče zaobrnemo, katera izmed metaetičnih stališč so najbolj
primerna za pojasnitev naših običajnih, široko razširjenih
zdravorazumskih prepričanj o naravi moralnih dilem ter moralne
fenomenologije, ki dileme spremlja. (cf. Hare 1978, Foot 1983,
Williams 1978)
Na to temo osrediščeno razpravo je v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja v ospredje postavil Williams. V seriji člankov je
tradicionalne emotivistične in ekspresivistične argumente proti
realizmu in kognitivizmu, ki so temeljili na splošnih metafizičnih in
semantičnih premislekih (npr. o razlikah med besednjakom moralnih
sodb in besednjakom opisnega jezika), tesno navezal na problem
moralnega konflikta in dilem. Zagovarjal je, da niti realizem niti
104

To stališče ni splošno sprejeto– Williams npr. vztraja pri tovrstnem
obžalovanju, Footova pa ne. »Običajno o obžalovanju govorimo takrat, ko dvomimo
v svojo izbiro dejanja. Vprašanje 'Ali obžaluješ svojo ločitev?' predpostavlja, da je
nekdo izbral ali vsaj privolil v ločitev, sedaj pa si želi, da tega ne bi storil. Če je nekdo
oropan, potem je lahko žalosten ob tem dejstvu, toda ropar, če sploh kdo, je ta, ki rop
obžaluje. Kar oropani obžaluje, je kvečjemu nepazljivost pri zaklepanju. Še več,
medtem ko je žalost lahko primeren odziv na dejanje, ki je bilo nujno za izvršitev
izbire, ki je bila v celoti gledano najboljša, temu ni tako z obžalovanjem. Torej lahko
najboljša izbira v moralni dilemi vodi do žalosti in v zelo resnih primerih celo do
občutka groze, ne more pa biti – če nimamo nobenih resnih dvomov v pravilnost
odločitve – prostora za obžalovanje. Le v primerih, kjer ni jasnega odgovora na
vprašanje po najboljši izbiri (ali pa morda takšnega odgovora sploh ni), se naša
gotovost omaje na način, da lahko na nekatere dneve obžalujemo svoje dejanje, na
druge pa ne.« (Foot 2002: 185)
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kognitivizem nista sposobna razložiti nekaterih značilnosti situacij
moralnega konflikta in moralnih dilem, predvsem fenomenologije, ki
jih spremlja. Ker je intuicionizem zavezan tako tezi realizma kot
kognitivizma, bom ob koncu zavrnil nekatere vidike omenjenih
argumentov oz. nakazal odgovore intuicionizma.
5.2.1. Moralne dileme, realizem in kognitivizem
Moralni realizem je stališče, ki zagovarja obstoj moralnih lastnosti oz.
stališče, po katerem so moralne izjave resnične ali neresnične glede na
to, kako je s svetom in vsaj nekatere izmed teh moralne izjave so
resnične. Moralni kognitivizem je stališče, da moralne sodbe primarno
so oz. izražajo pristna prepričanja, ne pa nekognitivnih naravnanosti
kot npr. želja ali stremljenj, niti ne predpisov ali zapovedi. Williamsovi
argumenti merijo na oba omenjena vidika moralne teorije.
Zamislimo si lahko preprosto obliko argumenta, ki bi
podpiral sklep o nezdružljivosti moralnih dilem in moralnega
realizma. Realist bo npr. trdil, da moralna sodba izraža propozicijo, ki
meri na neko stanje stvari v svetu. Moralno dilemo razumemo kot
konflikt dveh enako močnih obvez, kjer je dejanje α obvezno in
dejanje β prav tako obvezno, pri tem pa sta α in β nezdružljivi. Če
moralne izjave izražajo stanja stvari, potem mora njihova
nezdružljivost izhajati iz nezdružljivih stanj stvari, ta pa ne morejo
dejansko obstajati. Torej, če je moralni realizem resnično stališče,
potem ne more biti res, da smo obvezani storiti tako α kot β, kar pa
sedaj ogrozi začetno razumevanje moralnih dilem.105 Podoben je
preprost argument proti kognitivizmu. Moralne sodbe so prepričanja,
ta pa merijo na stvarnost oz. jo predstavljajo. Zato mora biti nekaj
narobe pri dveh nezdružljivih prepričanjih; obe ne moreta biti enako
dobri oz. obe ne moreta biti resnični. Ta problem pa ne zadeva
nekognitivističnih teorij, ki lahko moralne sodbe razumejo npr. kot
predpise ali izraz želja.
Williamsov argument proti moralnemu realizmu in
kognitivizmu je po drugi strani v osnovi fenomenološki argument.
105

Za podobno poenostavljen argument glej Railton 1992: 738. Realist se lahko
temu ugovoru izmakne npr. na način, da zavrne predpostavko, da mora
normativna teorija ponuditi povsem določen odgovor na vsa vprašanja,
nedoločnost pa je lahko posledica npr. nesomernosti vrednot. (cf. Railton 1992:
740)
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Fenomenološki argument je argument, ki pričenja s fenomenološkim
opisom izbranih vidikov moralnega izkustva, konča pa pri posledicah
za metaetiko in moralno teorijo. Najbolj pomembna fenomenološka
dejstva so pri Williamsu vezana na moralni konflikt in na moralni
preostanek. V grobem lahko njegov argument strnemo v obliko: če
moralna teorija sprejema moralni realizem in kognitivizem, potem ne
more dopustiti obstoja moralnega konflikta in pristnih moralnih
dilem oz. ne more pojasniti ali prilagoditi nekaterih značilnosti
moralnega konflikta in dilem. Moralni konflikt in dileme so možne
oz. so dejstvo naših moralnih življenj. Torej sta moralni realizem in
kognitivizem zmotni stališči.
Williams najprej razišče značilnosti konfliktov med
prepričanji in konfliktov med željami. V nadaljevanju nato želi
pokazati, kako je moralni konflikt (konflikt med moralnimi sodbami)
mnogo bolj soroden konfliktu med željami kot pa konfliktu med
prepričanji. Konflikt med prepričanji je stanje, ko imam dve
prepričanji, ki se medsebojno nasprotujeta, kar pomeni, da obe
prepričanji ne moreta biti hkrati resnični. Npr. lahko sem prepričan,
da je Triglav najvišja gora v Sloveniji, in hkrati, da je Triglav visok
preko 3000 metrov. Prepričanji sta medsebojno v konfliktu, in sicer
ne na način, da bi bili protislovni, temveč, da sta nekonsistentni, ker
zaradi določenega empiričnega razloga ne moreta biti obe hkrati
resnični. (V tem primeru je razlog ta, da nobena gora v Sloveniji ni
višja od 3000 m). Konflikt med željami je po drugi strani stanje, kjer
imam dve želji, od katerih pa lahko zadovoljim le eno. Npr. danes
zvečer bi si želel malo odpočiti, hkrati pa bi si, da preženem dolgčas,
želel ogledati kakšen dober film, a nimam doma nobenega medija s
takšnim filmom. Situacija je torej podobna zgornji s prepričanji; imam
dve želji, ki sta zaradi nekega tretjega empiričnega razloga hkrati
neizpolnljivi. A čeprav sta želji hkrati neizpolnljivi, si lahko zamislimo
stanje stvari, v katerem bi obe bili izpolnjivi (npr. da najdem v predalu
DVD z dobrim filmom).
Če primerjamo konflikt med željami in konflikt med
nasprotujočimi si prepričanji, potem lahko iz strukture tega konflikta
in njegove razrešitve razberemo dvoje razlik.
(A) Če in ko odkrijemo, da si dve izmed naših prepričanj
nasprotujeta, potem posledično pride od ošibitve gotovosti v vsaj eno
izmed teh prepričanj. Ko se ovem konflikta med tema dvema
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prepričanjema (npr. da z gotovostjo izvem, da nobena slovenska gora
ni višja od tri tisoč metrov), se bo gotovost v vsaj enega od začetnih
prepričanj ošibila, kajti sedaj sem postavljen pred dejstvo, da vsaj eno
od prepričanj ni resnično. Vsaj eno izmed prepričanj bo potrebno
zavreči, saj ne moreta biti obe resnični. Ko pri konfliktu med željami
ugotovimo, da so okoliščine takšne, da ne bomo mogli zadovoljiti
obeh, takšne ošibitve ni. »Čeprav je izpolnitev povezana z željo na
podoben način, kakor je resnica povezana s prepričanjem, odkritje, da dve
želji ne moreta biti hkrati izpolnjeni, ni na podoben način povezano s
tema željama, kakor je odkritje, da dve prepričanji ne moreta biti hkrati
resnični, povezano s temi prepričanji. Biti prepričan, da p, je biti
prepričan, da je p resnično, zato je odkritje, da dve izmed mojih
prepričanj ne moreta biti hkrati resnični, že samo po sebi korak k temu,
da se vsaj enemu odpovem. Po drugi strani želja, da bi nekaj imel, in
prepričanje, da to bom imel, očitno nista povezana na tak način.«
(Williams 1978: 94)
(B) Po razrešitvi oz. odločitvi v konfliktu ena izmed želja ne
izgine povsem, ko zadovoljimo drugo. Ponovno se lahko vzpostavi oz.
pojavi kot težnja po nadomestitvi neizpolnjene želje in kot obžalovanje
vezano na to neizpolnitev. Npr. lahko ostanem doma zleknjen na
kavču, a si bom še vedno želel spremljati dober film, ali pa bom
namesto tega posegel po kakšni zanimivi knjigi. Takšne dinamike
konflikta pri nasprotujočih si prepričanjih ni. Eno izmed prepričanj je
potrebno zavreči, saj ne moreta biti obe resnični. Ko in če se odločim
za pravo, tj. resnično prepričanje, potem je napačna sodba oz. napačno
prepričanje zavrženo in ne igra več nobene vloge, kot je to npr. z
opuščenim prepričanjem, da je Triglav visok preko tri tisoč metov. Ko
spoznam, da je to prepričanje neresnično, ga hkrati tudi opustim.
Nekaj neobičajnega bi bilo, če bi vztrajal »Vem, da to ni res, toda ne
morem si pomagati, da ne bi še naprej bil prepričan.«, razen, če ne
obstaja kakšen razlog, zaradi katerega si želim biti tako prepričan.
Moralni konflikt lahko po drugi strani razumemo kot
konflikt med dvema moralnima sodbama, ki jima ne morem v
delovanju hkrati slediti. V primeru Sartrovega študenta ima mladenič
dve nasprotujoči si moralni sodbi o tem, kaj bi moral storiti. Williams
si sedaj zastavi za razpravo temeljno vprašanje. Ali je konflikt med
moralnimi sodbami bolj podoben konfliktu med prepričanji ali
konfliktu med željami? Odgovor je, da je bolj podoben konfliktu med
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željami. Moralni konflikt ni razrešljiv brez preostanka, pri čemer se ta
odraža prvič, v dejstvu, da pri moralnih sodbah, ki si nasprotujejo, ne
prihaja do ošibitve ene izmed njih, in drugič, da po odločitvi oz. po
ravnanju, sodba, ki ji sicer nismo sledili, preživi to točko ter se npr.
pojavi v obliki obžalovanja ali nadomest(il)ne dolžnosti. Moralne
sodbe so torej bolj podobne željam kot pa prepričanjem, kar pomeni,
da sta moralni realizem in kognitivizem zmotni stališči. Če bi bili
resnični in bi pri moralnih sodbah šlo za resnična ali neresnična
prepričanja, potem bi po razrešitvi konflikta preprosto opustil eno
moralno sodbo (npr. mladenič bi uvidel, da mora ostati doma in
skrbeti za bolno mater, za uporniško gibanje in osvoboditev
domovine, pa se ne bi več menil).
Če strukturo, ki je značilna za konflikt med prepričanji
prenesemo na moralni primer, potem se konflikt pokaže kot
naključen in njegova razrešitev ni nič več kot zgolj to, da
delovalca odreši zadrege glede zmotnega stališča, ki je za
trenutek zameglilo situacijo. Takšen pristop mora biti
notranjen povsem kognitivističnim stališčem, kjer gre zgolj za
vprašanje, katera od izjav o nasprotujočih najstvih je resnična
in kjer ne moreta biti resnični obe. Odločiti se za pravo, mora
pomeniti znebiti se zmote glede druge. To pa je priložnost –
če sploh za kakšna občutja – za občutja olajšanja (ker smo se
izognili napaki), zadovoljstva nad samim sabo (ker smo
dospeli do pravega odgovora) ali morebitne samo-kritike (ker
smo bili skoraj zavedeni). (Williams 1978: 99–100)
Takšni sliki moralnega konflikta, ki ja za Williamsa napačna
oz. nesprejemljiva, naj bi bili zavezano moralni realisti in kognitivisti.
Po drugi strani lahko moralni antirealist in nekognitivist, ki npr.
razume moralne sodbe kot ne-kognitivne naravnanosti npr. kot izraz
želj ali stremljenj, razume moralni konflikt kot analogen konfliktu
želja. Podobnost med obema je mogoča predvsem zato, ker na ta
način moralnega konflikta ne obvladuje več podmena resničnosti
sodb. Zaobrne se smer ustrezanja. Ne gre več za to, da bi morale naše
sodbe ustrezati svetu, temveč bi moral svet ustrezati sodbam. Zato
npr. pri konfliktu želja in moralnemu konfliktu nahajamo omenjeno
tako umanjkanje ošibitve ene izmed strani v konfliktu, kot tudi to, da
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neizpolnjena želja in moralna sodba, ki ji v delovanju nismo sledili,
preživita točko konflikta in odločitve. Nekognitivist tako lažje pojasni
vznik obžalovanja, ki je vezan na moralni preostanek – zakaj je to
obžalovanje specifično moralno obžalovanje in zakaj je racionalno.
Podobno kot Williams tudi Hare (1978) ponudi svoj
argument za nezdružljivost moralnih dilem in moralnega realizma oz.
kognitivizma. Hareov argument meri na opisnost moralnih izjav in je
prav tako neke vrste fenomenološki argument. Opisnost Hare razume
tako, da npr. moralno sodbo »Tvoje včerajšnje pretepanje psa je (bilo)
moralno napačno.« razumemo ko to, ki moralno napačnost vidi kot
zgolj še eno izmed opisnih lastnosti omenjenega dejanja, pri čemer
pripis moralne napačnosti nima posebne vrednost ali predpisovalne
vloge. Kognitivisti so po Hareu zavezani takšni tezi opisnosti moralnih
sodb. V primerih moralnega konflikta se čutimo ujeti v dilemo in
vlagamo vse napore, da bi se odločili in ravnali prav. Glede na takšen
opisni pristop gre pri moralnih sodbah, ki si nasprotujejo, zgolj za
različne opise sveta, kar pa ni dovolj, da bi pojasnilo bogato
fenomenologijo moralnega konflikta in moralno motivacijo, tj. – kot
pravi Hare –, tragične dileme »prenehajo biti tragične«, kajti »gre zgolj
za to, da sta obe dejanji, ki sta na voljo delovalcu, moralno napačni, a to
je zgolj ena izmed njunih opisnih lastnosti in zakaj bi moralo to delovalca
kakorkoli skrbeti?« (Hare 1978: 175) Hare nadaljuje, da kar stori v
takšnih primerih situacijo tragično, je dejstvo, da oseba poskuša preko
moralnega mišljenja dospeti do pravilnega odgovora, a je hkrati
zavezana absolutnim moralnim načelom, ki ne dopuščajo izjem, ter je
v tem smislu podobna podgani v labirintu, ki nima izhoda.
Toda, če je Williams zagovornik obstoja pristnih moralnih
dilem, je Hare njihov nasprotnik. Če se nam zdi, da smo postavljeni
pred moralno dilemo, je to za Harea lahko le videz. Kvečjemu lahko
gre za spoznavno dilemo, kjer narave ali posledic alternativnih dejanj
ne poznamo dovolj dobro. Če si nasprotujeta dve moralni načeli, kar
pomeni, da imam nasprotujoči si moralni sodbi o tem, kaj moram
storiti, potem se moram dvigniti na zgornjo raven moralne misli in še
enkrat razmisliti o sprejemljivosti obeh načel. Pojav moralnih dilem
gre po Hareu pripisati zgolj naši zavezanosti »naivni« zdravo-razumski
oz. intuitivni moralnosti, ki jo sestavljajo preprosta, uporabna in
naučljiva moralna načela, ki pa seveda v izbranih primerih lahko
vodijo do nasprotujočih si sodb. Ko se dvignemo na kritično raven
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moralne misli in uporabimo utilitaristično načelo kot moralno merilo
moralne pravilnosti, potem ti konflikti in te dileme izginejo. Ker pa
smo vseeno še tesno povezani z intuitivno moralnostjo, ki ji sicer
običajno sledimo in smo je vajeni, še vedno občutimo čustveno
nelagodje ob tem, ko moramo prekršiti eno izmed preprostih
intuitivnih moralnih pravil. Toda razumsko vzeto tu ni nobenega
konflikta in nobene dileme. Da ne bi bili podobni podgani v labirintu
brez izhoda, se moramo odpovedati intuicijam in uporabiti razum.
5.2.2. Obramba realizma in kognitivizma
Kako lahko intuicionist odgovori na zgornje Williamsove izzive, da
lahko ohrani svojo zavezanost moralnemu realizmu in kognitivizmu,
hkrati pa prilagodi izkustvene vidike moralnega konflikta in moralnih
dilem?
Ross je prav zaradi problema moralnega konflikta, ki se
vzpostavlja znotraj pluralizma dolžnosti, uvedel razlikovanje med
prima facie in absolutno oz. dejansko dolžnostjo. Toda problem ostaja v
vprašanju, ali to razlikovanje konflikta ne opravlja oz. ali ne odpravlja
vidikov, na katere opozarja Williams? Vsekakor je Rossa na ta način
razumel Williams sam. Moralni konflikt in moralne dileme naj bi
Ross videl kot neke vrste logično nekonsistentnost znotraj moralne misli,
kar ga je vodilo do omenjenega razlikovanja med dvema vrstama
dolžnosti in s tem do neke vrste odprave moralnega konflikta.
(Williams 1978: 96) Pri pa tem Williams kot relevantno za moralni
konflikt in kot možen temelj moralnega preostanka upošteva zgolj raven
dejanskih dolžnosti.
Naj na kratko povzamem Rossova stališča vezana na ta
problem. Pri ločevanju med absolutno oz. dejansko dolžnostjo in
prima facie dolžnostmi je prva oz. zgornja raven raven moralne
pravilnosti in absolutne dolžnosti, spodnja pa raven prima facie
dolžnosti oz. zahtev, ki izhajajo iz situacije in ki jih lahko z mojim
dejanjem izpolnim ali ne. Prima facie dolžnost ni dolžnost, temveč
nekaj, kar je prav na poseben način povezano z dolžnostjo. Naše
dejanje je moralno pravilno tedaj, (i) ko ni drugega dejanja, ki bi bolj
popolno oz. bolj celovito izpolnilo zahteve situacije in (ii) vsako
dejanje, ki je moralno pravilno, je izpolnitev vsaj ene zahteve oz. prima
facie dolžnosti. Izbrano dejanje je moralo obvezno oz. naša dolžnost, če
(a) je moralno pravilno in (b) bi bilo vsako drugo možno dejanje v teh
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okoliščinah moralno napačno. Iz obojega izhaja, da nam lahko
situacija nalaga dvoje enako moralno pomembnih zahtev, in da
moramo torej reči, da nahajamo v tem primeru dvoje moralno
pravilnih dejanj (A in B), od katerih pa nobeno ni moralno obvezno oz.
naša dolžnost. Obvezani smo storiti A ali B, torej je naša dolžnost
disjunktivna. (Ross 1939: 43–4)
Torej Williamsov očitek, da Rossova teorija ne zmore
prilagoditi nekaterih dejstev o moralnem konfliktu in da ne dopušča
pristnih moralnih dilem, ni upravičen. Prvič, njegova teorija dopušča
moralni konflikt na ravni prima facie dolžnosti. Posamezne prima facie
dolžnosti si lahko medsebojno nasprotujejo, saj merijo zgolj na
posamezne vidike dejanja. Če vzamem zgoraj opisan primer obljube
in pomoči v nesreči, potem sta v konfliktu prima facie dolžnost
zvestobe in neškodovanja. Torej Ross dopušča možnost moralnega
konflikta. Še več, v nekem smislu dopušča tudi možnost moralnih dilem,
saj sta v primeru enako močnih prima facie dolžnosti v situaciji dve
dejanji, ki sta moralo pravilni. Rečeno drugače, njuni opustitvi sta
moralno napačni. Torej lahko v nekem pomembnem smislu rečemo,
da je delovalec postavljen pred izbiro na način, da kar koli bo storil, bo
storil nekaj moralno napačnega. To pa je pomemben vidik moralne
dileme. Res pa je, da Ross kot nadaljnjo rešitev uvede disjunktivno
dolžnost, za katero se zdi, da ni skladna s fenomenologijo moralne
dileme. Ob uvidu izenačenosti (npr. primer Sartrovega študenta ali
Sofijine izbire) delovalec ne zapade misli, da je tako ali tako vseeno kaj
bo storil, ker bo ne glede na to, ali se odloči za eno ali drugo dejanje,
izpolnil svojo dolžnost. Torej lahko do odločitve privede tudi met
kovanca. Kljub izenačenosti namreč občutek konflikta in ujetosti v
dilematično situacijo vztraja. Znotraj Rossove teorije lahko ta občutja
pojasnimo z že omenjenim; v primeru izenačenosti oz. dileme bomo
prekršili eno izmed prima facie dolžnosti oz. opustili vsaj eno moralno
pravilno dejanje. Od tod tudi občutja, ki dilemo spremljajo. Ross je
tako za primer moralnega konflikta kot moralne dileme dejansko
dopuščal obstoj moralnega preostanka, o katerem govori Williams. To
dokazuje naslednji navedek:
Ko se nam zdi, da smo upravičeno moralno zavezani, da
prelomimo obljubo, da bi nekomu pomagali v nezgodi, niti
za trenutek ne pomislimo, da ne bi več pripoznali prima facie
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dolžnosti držanja naše obljube. To nas vodi do občutij, ne
ravno sramu ali kesanja, ampak obžalovanja, da smo ravnali
tako; nadalje uvidimo, da se moramo za prelomljeno obljubo
tej osebi nekako oddolžiti. (Ross 1930: 28)
Moralni preostanek torej ostaja tudi za konfliktom prima facie
dolžnosti in sicer kot temelj za vznik obžalovanja ali naknadne,
nadomestilne dolžnosti. Obžalovanje in omenjena dolžnost sta vezana
na neizpolnjeno prima facie dolžnost oz. moralno težnjo prisotno v
situaciji. Na ta način se ohrani tako pristnost moralnega konflikta kot
racionalnost obžalovanja.
Če obravnavamo naprej realizem in Williamsovo obtožbo
nekonsistentnosti, potem lahko ugotovimo, da že samo razlikovanje
med prima facie in dejansko dolžnostjo razreši problem. Prima facie
dolžnosti merijo na posamezne vidike situacije in jih razkrivajo kot
moralno pomembne. Nič nekonsistentnega ni v tem, da so lahko
medsebojno v konfliktu. Podobno obrambo realizma poda Philippa
Foot v svojem znamenitem članku »Moral Realism and Moral
Dilemma« (1983/2002), kjer pozove, da moramo razločevati med
dvema vrstama najstvenih izjav oz. propozicij, ki jih sama imenuje
propozicije tipa1 in propozicije tipa2. Najstvene propozicije tipa1 so
najstvene propozicije, ki so vezane na posamezen vidik situacije. So kot
propozicije o domenkih, za katere pa vemo, da jih lahko imamo hkrati
več, tudi nezdružljive oz. hkrati neizpolnljive. Najstvene propozicije
tipa2 so celostne najstvene propozicije, ki so vezane na situacijo kot
celoto. »Moram1 storiti α.« in »Ne smem1 storiti α.« sta tako združljivi
propoziciji, prav tako »Moram2 storiti α.« in »Ne smem1 storiti α.«,
nista pa združljivi »Moram2 storiti α.« in »Ne smem2 storiti α.«. Pri
tem pa Footova zanimivo vztraja, da delitev na najstvene propozicije
tipa1 in tipa2 ni analogna delitvi na izjave o prima facie dolžnostih in
izjave o dejanskih dolžnostih (ali kot pravi Footova celostnih (angl. all
things considered) dolžnostih). Sam menim, da obe imenovanji merita
na isto razliko in da mestoma Footova napačno interpretira Rossa.
Analiza njenega protiprimera omenjeni analogiji bi morala narediti
stvari jasnejše. Najprej Footova dokaj zagonetno uvede razliko med
tem, da je neka najstvena izjava tipa1 lahko prima facie resnična ali
celostno resnična. Tak govor o resničnosti zgreši rossovsko pojmovanje
prima facie dolžnosti. Neka izjava, pa najsi bo o posameznem vidiku
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situacije ali pa o situaciji kot celoti, je bodisi resnična ali neresnična.
Kaj bi lahko sploh pomenilo biti prima facie resnično? Če Footova
meri na dejstvo, da je lahko neka izjava navidezno resnična, potem
lahko omenjeno razliko razumemo. Toda Ross izrecno zavrača vsako
misel, da bi pri prima facie dolžnostih šlo zgolj za navidezno dolžnost.
Poglejmo, kakšen primer ponudi Footova.
Npr. obstaja prima facie razlog (angl. case) za prepričanje, da
moram skrbeti za nekoga v visoki starosti, glede na dejstvo, da
gre za mojega očeta. Toda morda je zapustil mojo mamo še
pred mojim rojstvom, in potemtakem lahko gledano v celoti
rečem, da nimam nobene obveze do njega. Ampak četudi bi
– v precej drugačnih okoliščinah – menila, da imam obvezo
(angl. obligation) do tega človeka, še ne pomeni, da bi bilo to
dejanje podpore moralno pravilno, ker bi lahko npr. obveza
do mojih otrok povozila omenjeno obvezo. (Foot
1983/2002: 45)
Footova razume, da je šlo v primeru prve situacije zgolj za
prima facie resnično najstveno izjavo tipa1, medtem ko je za primer
druge ta izjava tudi celostno resnična, kljub temu, da mojo dolžnost
povozi neka druga dolžnost, kar pa je že temelj za najstveno izjavo
tipa2. Glede na Rossovo teorijo bi zgornje primere obravnavali
drugače. Bodisi imam prima facie dolžnost do mojega očeta, bodisi je
nimam. V primeru zanemarjanja žene in mene samega do njega
gotovo nimam prima facie dolžnosti povračila oz. hvaležnosti, saj me
ta zavezuje le, da drugim primerno povrnem dobro, katerega sem od
njih prejel ali so mi ga pomagali doseči. (Do tega človeka lahko imam
tako samo prima facie dolžnost dobrotnosti, ki pa jo imam do vseh
soljudi v enaki meri.) Ross bi torej v nasprotju s Footovo zanikal, da v
prvi situaciji sploh imam prima facie dolžnost skrbi za očeta. V
drugem primeru pa imamo dve prima facie dolžnosti, skrb za očeta in
skrb za otroke, pri čemer pa slednja povozi prvo in predstavlja našo
dejansko oz. celostno dolžnost. Tako je razlika, katero poskuša
Footova zajeti s parom najstvena izjava tipa1 – najstvena izjava tipa2
analogna temu, na kar je meril Ross z razliko prima facie dolžnost –
dejanska dolžnost. Kakor koli pa ta razlikovanje že poimenujemo,
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nam pomaga razrešiti domnevno težavo, ki naj bi jo moralnemu
realizmu predstavljal moralni konflikt.
Kako pa je z argumenti proti kognitivizmu? Če z njimi
Williams meri na to, da kognitivizem ne zmore pojasniti moralnega
preostanka in naravnanosti obžalovanja ali vznika nadomestilne
dolžnosti, potem nam zopet model prima facie dolžnosti omogoči
ravno to. Zgoraj sem pokazal kako znotraj rossovskega pluralizma
moralni preostanek tvorijo neizpolnjene prima facie dolžnosti, na
katere lahko racionalno navežemo omenjene naravnanosti. Ker
prepričanja o teh dolžnostih niso zmotna, jih ne zavržemo. Podobno je
s fenomenologijo pri izenačenih moralnih dilemah, kjer rossovski
pluralizem govori o tem, da imamo disjunktivno dolžnost storiti eno
od dejanj. Občutja ujetosti v dilemo in obžalovanja so lahko vezana na
neizpolnjene prima facie dolžnosti oz. na to, da je v takšnem primeru
izenačene moralne dileme res, sicer tragično, da karkoli bomo storili,
bo to moralno napačno.
Če pa Williams meri z argumentom proti kognitivizmu na
to, da zgolj od prepričanj ne moremo preiti do moralnih čustev, kot je
obžalovanje (tako ga razume npr. Zangwill 1999), potem je to
argument drugačne vrste. Kognitivist pa ga lahko zavrne s stališčem,
da moralno čustvo izhaja deloma iz želje po tem, da bi bili moralni oz.
delovali moralno, ki se naprej cepi v specifične želje glede na situacije,
v katerih se znajdemo. Želja v ozadju konflikta lahko razloži vznik in
racionalnost omenjenih občutij. (cf. Zangwill 1999)

5.3. Moralna teorija in moralne dileme

Nadaljnja vrsta posledic dopustitve pristnega moralnega konflikta in
pristnih dilem je vezana na moralno teorijo v splošnem. Prvi vidik
zadeva urejenost, sistematičnost in konsistentnost moralne teorije, saj se
zdi, da teorija, ki bi konflikte in dileme dopuščala, ne bi mogla v
zadostni meri zadostiti tem zahtevam. Že v uvodu sem omenil
racionaliste, ki so možnost moralnih dilem videli kot znak
nekonsistentnosti in zmotnosti moralne teorije same. Drugi vidik je
vezan na praktično plat moralnih teorij, saj naj bi le-te bile sklenjene
oz. enoznačno ter določno napotovalne. Dajale naj bi jasna napotila,
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katero dejanje je prava izbira za delovalca, ne glede na zapletenost
situacije, v kateri se je znašel. V primeru dilem pa to ni možno.
Kako natančneje razumeti očitek nekonsistentnosti? Če
pričenjamo iz izhodišča, da je delovalec v situaciji moralne dileme
obvezan storiti α in obvezan storiti β, ni v tem še nič
nekonsistentnega. Tudi če opišemo začetno situacijo kot to, kjer je
delovalec obvezan storiti α in obvezan storiti ne-α, to še ne predstavlja
protislovja znotraj moralne misli. Šele ko dilemo razumemo kot to, v
kateri ni mogoče izpolniti obeh obvez in tem premisam dodamo
nekatera načela deontične logike, lahko dospemo do pravega
protislovja, tj. da je delovalec hkrati obvezan in ni obvezan, da stori α.
Dopustitev obstoja moralnega konflikta in pristnih moralnih
dilem skupaj s privzemanjem nekaterih zelo sprejemljivih načel
deontične logike privede do protislovij in paradoksov. V luči teh težav
se mora moralna teorija bodisi odpovedati možnosti moralnega
konflikta, bodisi pokazati, zakaj in katera od teh načel (aksiomov ali
teoremov deontične logike) niso veljavna. V nadaljevanju bom najprej
predstavil tri oz. štiri paradokse, od katerih pa zadnji pravzaprav ni
pravi paradoks, ima pa nenavadno in težavno posledico za moralno
teorijo. Vsi paradoksi pričenjajo iz izhodiščne opredelitve moralne
dileme kot situacije, v kateri smo obvezani storiti α, obvezani storiti β
in ni mogoče, da bi storili oboje hkrati, tj. O(A), O(B) in ¬◊ (A &
B).106 Na začetku vsakega paradoksa kratko predstavim tudi
uporabljena deontična načela.
1. paradoks
VO: O(α) → ◊ (α); voluntaristično načelo oz. »'ought' implies 'can'«
načelo – obvezan sem storiti zgolj to, kar je v moji moči storiti
AG: O(α) & O(β) → O(α & β); aglomeracija – če sem obvezan
storiti α in obvezan storiti β, potem sem obvezan storiti α in β
1. O(A)
2. O(B)
3. ¬◊ (A & B)
4. O(A) & O(B) → O(A & B)
5. O(A & B)

d
d
d
[AG]
[1,2,4]

106

Uporabljam naslednji zapis formalnega jezika: O(A) – dejanje A je obvezno;
P(A) – dejanje A je dopustno; ◊ – možnost.
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6. O(A & B) → ◊ (A & B)
7. ◊ (A & B)
8. ◊ (A & B) & ¬◊(A & B)

[VO]
[5,6]
[3,7] → ←

2. paradoks
IO: (O(α) & (β → ¬α)) → O(¬β); načelo izpolnitve obveze (angl.
obligation execution) – če sem obvezan storiti dejanje α in če bi
izvršitev dejanja β pomenila preprečitev izvršitve α, potem sem
obvezan storiti ne-β oz. obvezan sem se izogibati temu, kar bi
preprečilo izpolnitev moje obveze
SI: O(¬β) → ¬O(β); načelo šibke obveze (angl. weak obligation) – če
sem obvezan storiti ne-β, potem nisem obvezan storiti β. (To je
šibkejša različica oz. posledica načela korelativnosti; KO: O(¬β) ≡
¬D(β) – če je dejanje ne-β obvezno, potem je β nedopustno in
obratno.)
1. O(A)
d
2. O(B)
d
3. ¬◊ (A & B)
d
4. B → ¬A
[3]
5. (O(A) & (B → ¬A)) → O(¬B)
[IO]
6. O(¬B)
[1,4,5]
7. O(¬B) → ¬O(B)
[SI]
8. ¬O(B)
[6,7]
9. O(B) & ¬O(B)
[2,8] → ←
3. paradoks
IO: (O(α) & (β → ¬α)) → O(¬β)
SD: ¬P(β) → ¬O(β); načelo šibke nedopustnosti (weak
impermissibility) – če dejanje β ni dopustno, potem tudi ni obvezno
KO: O(¬β) ≡ ¬P(β)
1. O(A)
d
2. O(B)
d
3. ¬◊ (A & B)
d
4. B → ¬A
[3]
5. (O(A) & (B → ¬A)) → O(¬B)
[IO]
6. O(¬B)
[1,4,5]
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7. O(¬B) ≡ ¬P(B)
8. ¬P(B)
9. ¬P(B) → ¬O(B)
10. ¬O(B)
11. O(B) & ¬O(B)

[KO]
[6,7]
[SD]
[8,9]
[2,10] → ←

4. »paradoks«
Ta argument meri na za moralno teorijo neobičajno posledico, da se v
primeru moralne dileme ne moremo izogniti temu, da ne bi ravnali
napak oz. da ne bi bili pogubljeni, kar koli že storimo. Gre torej za
situacijo neizbežne krivde, kjer bomo krivi, ne glede na to, kako
ravnamo.
1. O(A)
d
2. O(B)
d
3. ¬◊ (A & B)
d
4. B → ¬A
[3]
5. (O(A) & (B → ¬A)) → O(¬B)
[IO]
6. O(¬B)
[1,4,5]
7. O(¬B) ≡ ¬P(B)
[KO]
8. ¬P(B)
[6,7]
9. A → ¬B
[3]
10. (O(B) & (A → ¬B)) → O(¬A) [IO]
11. O(¬A)
[2,9,10]
12. O(¬A) ≡ ¬D(A)
[KO]
13. ¬P(A)
[11,12]
14. ¬P(B) & ¬P(A)
[8,13]
Moralni teoretik ima na voljo dve poglavitni strategiji kot odgovor na
podane paradokse. Prvič, oporeka lahko danim deontičnim načelom, ki
privedejo do paradoksa:
VO: O(α) → ◊ (α); voluntaristično načelo
AG: O(α) & O(β) → O(α & β); aglomeracija
OI: (O(α) & (β → ¬α)) → O(¬β); načelo izpolnitve obveze
SI: O(¬β) → ¬O(β); načelo šibke obveze
KO: O(¬β) ≡ ¬P(β); načelo korelativnosti
SD: ¬P(β) → ¬O(β); načelo šibke nedopustnosti.
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Drugič, zavrne lahko možnost pristnih moralnih dilem. Pred to dilemo
se je znašel že Williams, ki je v članku »Ethical Consistency« (1978)
obravnaval prvi paradoks. Kot zagovornik moralnih dilem se je odločil
za prvo možnost in zagovarjal stališče, da se mu sam obstoj moralnih
dilem zdi bolj očiten in samorazviden, kot pa veljavnost
voluntarističnega načela in načela aglomeracije.107 (Podobno strategijo
glede prvega paradoksa ponudi tudi Brink, ki predlaga, da je potrebno
sprejeti šibkejše načelo aglomeracije, tj. O(α) & O(β) & ¬◊(α&β))
→ O(α V β). Gre za rešitev, ki sem jo zgoraj že omenjal, da imamo v
primeru dileme disjunktivno dolžnost izvršiti eno izmed dejanj.)
Vendar Williams ni obravnaval drugih predstavljenih paradoksov, v
katerih uporabljena načela se zdijo mnogo trdnejša, saj se načela
»izpolnitve obveze, šibke obveze, korelativnosti in šibke nedopustnosti zde
temeljna in nekontroverzna načela našega moralnega mišljenja.« (Brink
1996: 114; cf. Holbo 2002) Kot premislek, nasproten zavrnitvi zgoraj
naštetih načel, lahko izpostavimo tudi dejstvo, da se za vsa načela zdi,
kot da jim v našem moralnem mišljenju sledimo (eksplicitno ali,
verjetneje, implicitno) in da ta načela prestavljajo temelj izkustva
moralne dileme. Prvič, dilemo izkušamo kot situacijo, kjer smo pristno
obvezani storiti oboje. Z vidika fenomenologije dileme tudi ni
ustrezno zagovarjati šibkega načela aglomeracije, saj dileme ne vidimo
kot situacije, kjer lahko storimo katero koli od dejanj in bomo
izpolnili svojo dolžnost. Drugič, dilemo izkušamo kot situacijo, kjer
lahko storimo eno dejanje in lahko storimo drugo dejanje, kajti v
mislih imamo pristno moralno dilemo, ne pa zgolj občutja nemoči.
(cf. Holbo 2002: 259–62)
107
Williams je pravzaprav moral zavrniti le eno izmed načel in paradoksalen sklep
ni več sledil. Za voluntaristično načelo je dejal, da sicer »ni povsem razvidno
načelo«, vendar je pod resnejši vprašaj postavil načelo aglomeracije. »Gotovo obstaja
mnogo opisov dejanj znotraj splošnega polja njih vrednotenja, za katere aglomeracija
ne velja, in za katere, kar velja za vsako od dejanj vzeto posamezno, ne velja za
dejanji vzeti skupaj. Tako je lahko zaželeno, priporočljivo, razumno ali preudarno
storiti a, in hkrati zaželeno, priporočljivo itd. storiti b, vendar ne zaželeno itd. storiti
tako a in b. Toda sam obstoj takšnih primerov še ni dovolj, da bi prepričali nekoga,
naj zavrne aglomeracijo za najstva, kajti smiselno bi lahko vztrajal, da je najstvo
topogledno različno... Vsekakor ne trdim, da lahko ponudim kakršno koli odločilno
ovržbo načela aglomeracije. Želim trditi le, da le-to ni samorazvidno dejstvo logike
najstev, in če z njegovo ovržbo dobimo bolj realistično sliko moralne misli, potem ne bi
smeli imeti nobenih pomislekov, da ga ne bi zavrgli.« (Williams 1978: 105–6)
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Ali poleg zavrnitve možnosti pristnih moralnih dilem
preostane še kakšen izhod? Moralni teoretik lahko zavrne same začetne
domneve vseh argumentov. Če sprejmemo intuicionistično
razlikovanje med prima facie in dejanskimi dolžnostmi, potem je
začetno stanje moralnega konflikta pravzaprav naslednje: delovalec
ima prima facie dolžnost, da stori α in prima facie dolžnost, da stori β,
a ne more storiti obojega hkrati. Če označimo prima facie dolžnost kot
o, potem lahko izhodiščno stanje konflikta zapišemo kot:
o(A) , o(B), ¬◊ (A & B)108
Zadnja tri izmed zgornjih deontičnih načel (SI, KO, SD) za
prima facie dolžnosti ne veljajo več, samo z načelom izpolnitve obveze
pa ne moremo dospeti do protislovja. Tako nam za razrešitev
preostane samo še prvi paradoks, kjer pa lahko s šibkejšim načelom
aglomeracije zagovarjamo, da imamo v primeru moralne dileme zgolj
disjunktivno dolžnost.

5.4. Normativna struktura moralnega konflikta in
fenomenologija moralnega preostanka: obžalovanje v
kontekstu monizma, pluralizma in partikularizma

V tem razdelku nas bo zanimal odnos med strukturo moralnega
konflikta in možnostjo moralnih dilem na eni strani, ter monizmom,
pluralizmom in partikularizmom na drugi strani.

108
Za situacijo dileme bi potem veljale naslednje trditve: delovalec ima prima facie
dolžnost, da stori α in prima facie dolžnost, da stori β, a ne more storiti obojega
hkrati. Ob tem dolžnost, da stori α, ni bolj pomembna od dolžnosti, da stori β,
in obratno. Tako preostaneta dve prima facie dolžnosti, od katerih ni nobena
pomembnejša od druge. Toda za to, da bi nekaj bilo naša dejanska dolžnost, ni
dovolj zgolj, da ni nobene pomembnejše dolžnosti, ampak mora izbrana prima
facie dolžnost poraziti vse druge alternative. Spomnimo se, da Ross razlikuje med
moralno pravilnostjo in dolžnostjo. Eden izmed pogojev za prvo je, da ni drugega
dejanja, ki bi bolj popolno oz. bolj celovito izpolnilo zahteve situacije. Izbrano
dejanje je moralo obvezno oz. naša dolžnost, če (a) je moralno pravilno in (b) bi
bilo vsako drugo možno dejanje v teh okoliščinah moralno napačno. Slednje v
primeru dileme ni res, in zatorej nimamo dejanske dolžnosti izvršiti α in prav
tako dejanske dolžnosti izvršiti β, temveč je naša dolžnost izvršiti α ali β. Vse
drugo, kot pa izvršitev enega izmed dejanj, bi bilo namreč v situaciji moralne
dileme moralno napačno. Podobno rešitev kot Ross zagovarja Brink (1996).
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Teze, ki jih zagovarjam v tem razdelku, so, da ni dobro
utemeljenih premislekov, ki bi v splošnem govorili o tem, da bi katero
koli normativno izhodišče ne zmoglo prilagoditi pojava moralnega
konflikta in moralnih dilem. Glede na zastavljeno razumevanje
moralnih dilem, je namreč za vzpostavitev pristne dileme dovolj
izenačitev moči razlogov na strani vsake alternative, to možnost pa
lahko načelom dopušča tako monizem kot tudi pluralizem in
partikularizem. Glede na strukturo in razumevanje razlogov se pokaže,
da mora moralna teorija pristati na prispevno pojmovanje moralnih
razlogov, da bi lahko prilagodila pomembne vidike moralnega
konflikta. Glede na racionalnost obžalovanja pa je pomembneje to,
kateremu modelu razumevanja oz. pojasnjevanja obžalovanja je
moralna teorija zavezana, kot pa to ali gre za monistično, pluralistično
ali partikularistično različico moralne teorije.
Ko govorimo o odnosu med strukturo moralnega konflikta ter
med monizmom, pluralizmom in partikularizmom, lahko imamo s
slednjim razlikovanjem v mislih raznolike stvari. Lahko merimo na
monizem in pluralizem načel, monizem in pluralizem dolžnosti ali na
vrednostni monizem in pluralizem. Najprej se lahko ozremo k
monizmu načel in naša prva misel bi lahko bila, da takšen monizem
pravzaprav izključuje možnost moralnega konflikta in moralnih dilem.
Če z normativnega vidika moralno teorijo obvladuje le eno vrhovno
načelo kot temeljno moralno merilo, potem ne more priti do
moralnega konflikta in moralnih dilem. Ta misel se odseva že v
Sidgwickovi zahtevi po poenotenosti in urejenosti moralne teorije, v
kateri je utilitarizem dobil vlogo tega poenotenja in omogočal
kalkulabilnost, natančnost in določne odgovore na vsa moralna
vprašanja. (Sidgwick 1907: 106) Glede na monizem načel, je naša
dilema lahko zgolj spoznavna, tj. da ne vemo, katero izmed dejanj
najbolj zadosti danemu moralnemu merilu. Ko pa imamo opravka s
pluralizmom načel, je pristen konflikt med njimi mogoč, saj si načela
lahko medsebojno nasprotujejo. To je po drugi strani tudi eden izmed
ugovorov pluralizmu, tj., da z dopustitvijo mnoštva moralnih načel, ki
jih ni moč urediti po redu pomembnosti, pripušča v moralno teorijo
neodpravljivo dejstvo moralnega konflikta, ki ni (racionalno)
razrešljiv.
Toda ta tok misli spregleduje dejstvo, da pri moralnem
konfliktu ne gre v prvi vrsti za konflikt med načeli. Načela ne morejo
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biti med sabo v moralnem konfliktu, lahko pa so medsebojno
nezdružljiva. Množica načel je konsistentna, če obstaja možni svet, v
katerem je vsem načelom možno slediti v vseh okoliščinah v tem
svetu, torej če obstajajo možne okoliščine, v katerih ne pride do
nobenega konflikta. Množica načel je nekonsistentna, če ni okoliščin,
ni možnega sveta, v katerem bi lahko zadostili vsem načelom. (cf.
McConnell 2002) In vsaka premišljena oblika pluralizma načel, lahko
v moralno teorijo vgradi takšno zahtevo konsistentnosti med načeli,
obenem pa se bodo moralni konflikt in moralne dileme še vedno
vzpostavljale. Hkrati lahko tudi znotraj enega samega moralnega
merila prihaja do izenačitev v moči razlogov, ki podpirajo različne
alternative. Če vzamem za primer monizma načel preprosto različico
utilitarizma dejanj, katerega temeljno moralno merilo je vrednost
posledic posamezne alternative, ki je delovalcu na voljo, potem nič ne
preprečuje možnosti, da bi enako močni razlogi podpirali dve (ali več)
različni alternativi. Delovalec je v tem primeru tako soočen z moralno
dilemo. Ne gre torej za vprašanje konsistentnosti ali nekonsistentnosti.
Tako pluralizem kot monizem glede načel lahko v splošnem dopustita
obstoj moralnega konflikta in moralnih dilem. Analogno se zdi res za
monizem in pluralizem dolžnosti. Razlike med vrednostnim
monizmom in pluralizmom pa bom obravnaval, kasneje, ko se bom
osredotočil na racionalnost obžalovanja.
Moralni konflikt in moralne dileme pa lahko premislimo tudi
z vidika strukture moralnih razlogov. Eden izmed argumentov, ki sem
ga v razdelku 4.2. navedel v prid partikularizma je namreč ta, da lahko
le s prispevnim razumevanjem moralnih razlogov prilagodimo
nekatera dejstva o moralnem konfliktu in obžalovanju. Argument je
razvil Dancy v svojih knjigah Moral Reasons (1993a) in Ethics without
Principles (2004). Najprej bom predstavil del, ki se tiče možnosti
moralnega konflikta, kasneje pa še premisleke vezane na moralno
obžalovanje.
Dancy razume moralni konflikt zelo podobno, kot sem ga
opredelil sam, tj. kot situacijo, v kateri več razlogov govori v prid
različnim alternativam. Moralni konflikt je situacija, kjer lahko
posledično govorimo o zmagovitih in poraženih razlogih. (Dancy
1993a: 109) Vzemimo zgoraj opisan primer obljube in nesreče. V
situaciji imamo razloge tako, da ostanemo na kraju nesreče in
pomagamo udeležencem v njej, kot tudi razloge, da držimo dano
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besedo. Predpostavimo, da pretehtajo razlogi v prid prvi odločitvi. Ti
so zmagoviti razlogi. Na drugi strani nam preostanejo poraženi razlogi.
Dancy trdi, da t. i. subsumptivni model moralne teorije sploh ne more
smiselno govoriti o tovrstnih situacijah. Subsumptivni model vidi
moralno misel in presojo kot razvrščanje primerov pod dano
univerzalno načelo in katerega zgleden primer je npr. Hareova
moralna teorija.
Subsumptivna možnost nas sili v zmotno razumevanje
moralnega konflikta, kajti mora trditi, da je zmeden kdorkoli
misli, da ostajajo v danem primeru nasprotujoči si razlogi (eni
za in drugi proti). Ne more biti nasprotujočih si razlogov, ker
razlogi izhajajo iz načel in če je zgolj eno načelo, ki obvladuje
dani primer, potem morajo biti vsi razlogi, ki so na voljo,
navezani na to načelo in tako vsi govoriti za isto stran. Torej
če misliš, da gre v tem primeru za nasprotujoče si razloge,
moraš biti v zmoti. Morda je konflikt v tebi samemu (ki bo
verjetno vezan na to, katero izmed načel je pomembno v tem
primeru), toda ne more biti konflikta med razlogi. (Dancy
2004: 3–4)
Subsumptivni model naj bi torej za zgornji primer obljube in nesreče ne
mogel trditi, da imamo razloge na strani vsake od alternativ. Primer bi
sodil npr. pod načelo, da moramo v primeru, ko se odločamo med
pomočjo v nesreči, kjer so človeška življenja resno ogrožena in
obljubo, ki je manj pomembna, pomagati udeležencem v nesreči. Vsi
naši razlogi so sedaj vezani na to načelo in tako subsumptivizem
dopušča zgolj zmagovite razloge. Nasprotujoče, zmagovite in poražene
razloge lahko dopusti zgolj prispevni model, ki temelji na pojmu
prispevnega razloga. Dejanje lahko ima več značilnosti, od katerih
lahko ene govorijo v prid njegovi izvršitvi, druge pa ji nasprotujejo.
Glede na ta model lahko govorimo tudi o prispevnih načelih, kakršna
so npr. Rossova načela o prima facie dolžnostih, kjer je več teh načel
lahko vezano na eno in isto situacijo, o naši dejanski oz. absolutni
dolžnosti pa odloča dobra presoja pomembnosti posameznih
moralnih premislekov.
Kot vmesni sklep lahko torej izpostavimo, da glede na
strukturo razlogov moralnega konflikta ne more prilagoditi
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subsumptivni model, ki povečini obvladuje generalistične moralne
teorije. Vendar nismo dospeli do sklepa, da sta monizem ali
pluralizem kakor koli v slabšem položaju kot partikularizem, a le pod
pogojem, da jima uspe razviti obliko moralne teorije, ki sprejema
prispevno pojmovanje razlogov.
Preostane mi še vprašanje obžalovanja. V razdelku 5.1. sem
obžalovanje navezal na pojem moralnega preostanka, ki ostaja po
razrešitvi moralnega konflikta. Podobno ga razume tudi Dancy
(1993a: 109, 120; 2004: 4, 26), tj. kot ustrezno naravnanost do
poraženih razlogov. V razpravi tako puščamo od strani druge smisle,
glede na katere lahko govorimo o obžalovanju, npr. ko obžalujemo
okoliščine, da smo se sploh znašli v situaciji moralnega konflikta oz. da
smo morali sprejeti takšno odločitev, ali ko obžalujemo našo odločitev
samo in si želimo, da bi se odločili drugače. Dancy obžalovanje
opredeli v ožjem, tehničnem smislu, kot ustrezno naravnanost oz. držo
do poraženih razlogov, tj. razlogov, ki so v situaciji govorili nasproti
odločitvi, ki smo jo sprejeli, torej so bili povoženi s strani zmagovitih
razlogov. Pojavi se lahko na dva načina: (i) ko uvidimo določene
prednosti, ki jih naše (pravilno) izbrano dejanje nima, jih je pa imelo
alternativno dejanje, ki smo ga opustili; (ii) ko uvidimo določene
pomanjkljivosti našega (pravilno) izbranega dejanja, ki jih alternativno
dejanje, ki smo ga opustili, ni imelo. (Dancy, 1993a: 120-125; 1993b:
227) Ob tem Dancya v prvi vrsti ne zanima fenomenologija
obžalovanja, temveč njegova racionalnost oz. utemeljenost glede na
strukturo moralnosti.
Obe vrsti obžalovanja Dancyev partikularizem pojasnjuje na
podoben način. Pri partikularizmu tudi po naši moralni odločitvi
razlogi, ki so bili poraženi pri presoji, ostanejo »v igri« kot razlogi oz.
normativne silnice v situaciji. (Na to kaže tudi dejstvo, da lahko ti
razlogi vplivajo na način izvršitve izbranega dejanja. Če se npr.
znajdem v konfliktu med obljubo in pomočjo v nesreči, se lahko
slednje odločim izvršiti na način, ki mi bo omogočal tudi čim hitrejše
seznanjenje mojega prijatelja, da ne bom uspel priti na dogovorjeni
sestanek.) In ker ostanejo, ostane tudi temelj za obžalovanje. Pri
monizmu in pluralizmu temu ni tako, saj je moralna pravilnost
dejanja odvisna od celotne narave dejanja, in tudi razlogi proti naši
odločitvi so v to celostno dolžnost všteti. Tako ne ostane dosti
prostora za racionalno obžalovanje vrste, ki zanima Dancya, ker po
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njegovem mnenju ni ničesar, kar bi lahko obžalovali. Dancy v
splošnem trdi, da večina težav Rossovega pluralizma, med njimi tudi
težava povezana s pojasnjevanjem obžalovanja, izhaja iz zavezanosti
moralnemu generalizmu, natančneje iz nesprejemljive slike odnosa
med zmagovitimi in poraženimi razlogi v situaciji. Ross naj bi
premagane razloge, ki bi lahko bili temelj za racionalnost obžalovanja,
odpravil iz končne slike moralne situacije oz. situacije moralnega
konflikta s tem, ko jih uvrsti med razloge, ki sodoločajo celostno
moralno pravilnost ali napačnost dejanja. (Dancy 1993a: 111)
Dancyev argument iz obžalovanja je torej v enem vidiku
podoben Williamsovem argumentu proti realizmu in kognitivizmu.
Slednji kritizira moralne teorije na podlagi tega, da iz situacije
moralnega konflikta odpravijo najstvo, ki mu nismo sledili. Dancy trdi
podobno, le da svoj argument uokviri v govor o moralnih razlogih. Ob
tem pa trči na težavo, kajti Williams racionalnost obžalovanja naveže
na preostalo oz. neizpolnjeno najstvo, medtem ko Dancy govori le o
premaganih razlogih, ob tem pa ni jasno, ali in na kakšen način lahko
te razloge razumemo kot najstva. Dancy se odloči za to, da ostaja pri
razlogih, kajti »zdi se nesmiselno predpostavljati, da premagani razlogi
ostajajo navzoči kot najstva; namesto tega ostajajo kot razlogi. Glede na
sliko, ki jo zagovarjam, se zdi vsaj za primer, ko so razlogi proti šibki, da
nahajamo zgolj eno najstvo, ki je vezano na in izhaja iz najbolj
prepričljive zgodbe, ki jo lahko povemo o situaciji.« (Dancy 1993a: 119)
Zdi se, kot da Dancy išče nekaj močnejšega kot razlog, a hkrati
šibkejšega kot je najstvo. Zato na nek način trdi, da je storil dvoje, tj.
»odgovoril na Williamsovo vprašanje in zavrnil okvire, v katerih je bilo
zastavljeno.« (Dancy 1993a: 119) Tudi sicer na tem mestu Dancy
zaide v dokaj metaforičen jezik govora o oblikah situacije in zgodbah, ki
jih bolj ali manj prepričljivo pripovedujemo o okoliščinah. Situacije
naj bi imele svojo »obliko«, ki izrašča iz prisotnih moralno
pomembnih značilnosti in njihovih medsebojnih odnosov ter razkriva
po katerem in kakšnem ravnanju situacije kliče. Primeri moralnih
konfliktov so primeri, ker imamo dva načina, kako videti obliko
situacije. »V tragičnih primerih nam situacija govori z dvema glasovoma.
In v teh primerih je najjasneje prisotno to, da razlogi na nasprotni strani
ne izginejo. Ostajajo tam in glasno kričijo.« (Dancy 1993a: 119)
Če pa se vrnemo na vprašanje odnosa med monizmom in
pluralizmom, potem Dancy trdi, da monizem ne more zadovoljivo
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pojasniti obžalovanja vrste, kjer gre za to, da obžalujemo neko
vrednost, ki jo naše izbrano, moralno pravilno dejanje nima, jo je pa
imela neizbrana alternativa. Monizem v teoriji vrednosti pristaja na
obstoj zgolj ene vrste vrednosti in dejanja so lahko vrednotena le v
odnosu do količine te vrednosti, do katere privedejo. Če smo izvršili
moralno pravilno dejanje, potem je moralo biti to dejanje, ki je
udejanjilo največ te vrednosti izmed vseh alternativ. »Toda takšnemu
dejanju v primerjavi s temi alternativami ne more nič manjkati. Ker
nahajamo zgolj eno vrsto vrednosti, mora dobro, ki ga imajo, imeti tudi
naša izbira in še več – drugače sploh ne bi bila moralno pravilna izbira.
Torej tovrstni monizem sploh ne more osmisliti govora o mankih, in
posledično osmisliti obžalovanja. Po drugi strani ima pluralizem, ki
pristaja na nezvedljivo mnoštvo vrst vrednosti, na voljo vsa sredstva, da
osmisli manke in obžalovanje.« (Dancy 1993a: 121) Poleg tega mora
pluralizem sprejeti zmerno pojmovanje nesomernosti oz.
nenadomestilnosti vrednosti, kajti popolnoma urejena (glede na
pomembnost in medsebojno primerljivost vrednost) pluralistična
vrednostna teorija bi bila topogledno podobna monistični teoriji;
alternative bi lahko razvrstili po količini vrednosti, do katere privedejo
in pri moralno pravilnih izbirah ne bi bilo smiselno govoriti o mankih.
Drugačen argument priskrbi Hurka (1996), ki obravnava
tezo, da je vrednostni pluralizem edini zmožen prilagoditi in pojasniti
racionalno obžalovanje, ter dokazuje, da lahko vrednostni monizem
enako dobro prilagodi govor o obžalovanju. Smiseln govor o
obžalovanju v okviru moralnega konflikta prvenstveno ne določa
izbira med vrednostnim monizmom in pluralizmom, temveč model
razumevanja oz. pojasnjevanja obžalovanja, na katerega pristaja
moralna teorija.
Hurka ločuje med dvema modeloma pojasnjevanja
obžalovanja, tj. med modelom strnjenosti (model S) in modelom
proporcionalnosti oz. porazdeljenosti (model P). Po modelu S moramo
vse naše čustvene naravnanosti strniti v eno izbiro, tj. če smo se
odločili prav in izbrali najboljše alternativno dejanje, potem je
racionalno ob tem občutiti zgolj zadovoljstvo, če pa smo izbrali napak,
pa zgolj obžalovanje. Lahko sicer obžalujemo, da smo bili s situacijo
prisiljeni v to izbiro, toda to ni vrsta obžalovanja, ki nas zanima tukaj.
Model P pravi, da je racionalno porazdeliti naša občutja oz.
naravnanosti; lahko smo ob pravilni izbiri zadovoljni, a hkrati
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obžalujemo neko vrednost glede druge, neizbrane alternative, ter
obratno. Naše zadovoljstvo je v primeru prvega večje od naše žalosti in
za tak opis se zdi, da ustreza našemu moralnemu izkustvu. Izkaže se,
da glede na model P obžalovanje ni združljivo le s pluralizmom,
temveč tudi z monizmom (pace Wiggins, Nussbaum, Dancy in
Kekes).
Pluralistična teorija vsebuje več generičnih dobrin in ne zgolj
eno, npr. ugodje, vednost in napredek, ne pa zgolj ugodje.
Monistična teorija vsebuje zgolj eno generično dobrino. Tako
glede na monizem kot pluralizem pa nahajamo različna
posamična vredna stanja stvari. Toda monizem trdi, da
obstaja zgolj enotna razlaga vrednosti teh stanj oz. ena sama
značilnost, ki jih dela vredne, pluralizem zagovarja več
različnih razlag in različne značilnosti, ki jih narede vredne. In
mnogo filozofov trdi, da mora biti teh značilnosti več, da bi
bilo obžalovanje racionalno. Proti temu razširjenemu stališču
bom zagovarjal, da tudi monizem dopušča racionalno
obžalovanje. Model porazdeljenosti lahko namreč spojimo
tako s pluralistično, kot tudi z monistično vrednostno teorijo.
Vprašanja glede porazdelitve ustreznih naravnanosti in glede
števila značilnosti, ki narede stvari vredne, so namreč logično
neodvisna. (Hurka 1996: 560–1)
Za vrednostni monizem je namreč dovolj le oddeljenost
dobrin. Slednjo lahko razumemo v šibkem ali močnem smislu.
V šibkejšem smislu je X oddeljen od Y, če je X tako primerek
določenega generičnega dobrega, a hkrati na nek način
oddeljen od njega. V močnejšem smislu je X oddeljen od Y,
če gre za primerek različne vrste generičnega dobrega kot Y.
Če so posamezna vredna stanja stvari oddeljena v močnejšem
smislu, potem imajo različne značilnosti, ki jih store vredne;
če so oddeljena v šibkejšem smislu, potem nimajo nujno
različnih značilnosti, ki jih store vredne. [...] Racionalno
obžalovanje ne terja, da so dobra oddeljena v močnejšem
smislu. (Hurka 1996: 563–4)
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Vzemimo kar Hurkov primer, ki bi moral narediti stvari
jasnejše. Recimo da izbiram med dvema alternativama, tj. osrečim
določeno osebo, tako da ji zaigram eno skladbo, ali pa da ji zaigram to
skladbo in nato še eno. Tukaj oboje vrednih stanj stvari ni oddeljeno
niti v šibkejšem smislu in ni racionalno, da bi obžalovali dejstvo, da se
nismo odločili za prvo dejanje, tj. da bi osebo osrečili le z eno skladbo.
Toda če je naša izbira med tem, da osrečimo osebo A z zaigrano
skladbo in osebo B z dvema skladbama, ter izberemo večje dobro, tj.
drugo možnost, potem sta dobri v šibkejšem smislu oddeljeni in lahko
racionalno obžalujemo, da nismo mogli osrečiti osebe A. Hurka pa
hkrati priznava, da ima vrednostni monizem svojo »ceno«, tj. ne
sklada se v popolnosti z našimi običajnimi moralnimi prepričanji, npr.
težko prilagodi utemeljenost pravične porazdelitve vrednosti oz.
dobrin. Na koncu poda še napol humorno razlago tega, zakaj se je
pluralizem tako prijel in postal popularen v sodobni moralni teoriji.
Njegov odgovor je, da zato, ker je kar najbolj različen od tega, kar trdi
Hare, in potemtakem že mora biti pravilen. (Hurka 1996: 575)
Mislim, da ima Hurka prav v svojem argumentu in da
pluralizem ali partikularizem nista v prednosti pred monizmom, kar se
tiče prilagoditve racionalnosti obžalovanja. Čeprav je njegov argument
uokvirjen v govor o vrednostnih teorijah, ga lahko posplošimo. Bolj
kot normativna izhodišča moralne teorije je pomemben model
razumevanja obžalovanja, ki ga nahajamo pri posamezni moralni
teoriji. Ostaja pa omejitev, da mora moralna teorija sprejemati
prispevno pojmovanje razlogov. Tudi Hurka je s svojim modelom,
čeprav v okvirih vrednostne teorije, zavezan prispevnemu pojmovanju.
Model proporcionalnosti oz. porazdeljenosti namreč vključuje prav to
predpostavko; za vsako vredno stanje stvari je ustrezno oz. racionalno,
da do njega zavzamemo pozitivno naravnanost, bodisi v obliki
ljubezni, da si ga želimo ali po njem stremimo, da dejavno
zasledujemo njegovo udejanjenje ali pa da smo zadovoljni, ko je le-to
udejanjeno. (Hurka 1996: 557) Tudi v primeru »konflikta« med
dvema dobrima stanjema stvari je ustrezno oz. racionalno do obeh
zavzemati to pozitivno naravnost, kar pomeni, da nam vrednost
vsakega od stanj daje razloge za to naravnanost.
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6. Intuicionizem, partikularizem in moralne
splošnosti
Zadnje poglavje knjige predstavlja zagovor moralnega intuicionizma in
slednjega hkrati povezuje s premisleki o moralnih splošnostih ter o
partikularizmu. Sestavljata ga dve osrednji temi. Prva je tema odnosa
med partikularizmom in moralnimi splošnostmi. Pokazano je, kakšne
odgovore lahko partikularizem ponudi na ugovor izravnave moralne
pokrajine. Druga tema je odnos med prima facie in dejansko
dolžnostjo. Partikularist oz. vsakdo, ki mu je blizu partikularističen
izziv absolutnim, brez-izjemnim moralnim načelom in pravilom,
mora namreč zaradi izognitve ugovoru izravnave moralne pokrajine
najti alternativen model moralnih splošnosti.

6.1. Partikularizem in moralne splošnosti

Pomemben ugovor oz. problem moralnega partikularizma je t. i.
izravnava oz. sploščitev moralne pokrajine. Najmočneje temu ugovoru
zapade radikalni partikularizem, ki zanika kakršno koli vlogo moralnih
splošnosti v moralni misli in praksi. V tem razdelku bom pregledal niz
stališč od skrajnega generalizma do partikularizma, pri čemer se bom
osredotočil na paleto stališč na partikularističnemu koncu, tj. na
stališča, ki se razumejo kot partikularistična, ter pregledal, kakšna
sredstva imajo na voljo, da se izognejo omenjenemu ugovoru.
Težava izravnave moralne pokrajine začetno izvira iz holizma
razlogov, in sicer iz njegove teze, da je množica moralno pomembnih
značilnosti odprta. Dancy tako pravi, da »ne moremo razumeti misli, po
kateri bi lahko zaključili seznam moralnih načel ali seznam lastnosti, ki
bi lahko pomembno štele«, saj »ni nobene meje številu lastnosti, ki so lahko
občasno pomembne.« (Dancy 1993a: 67) Tako sledi, da »lahko vsaka
značilnost postane moralno pomembna, od barve vezalk do dneva v
tednu; kajti konec koncev, lahko podamo dovolj bogato zgodbo, glede na
katero bo odločilno pomembno tudi to, da smo s torka prešli na sredo.«
(Little 2000: 291) Partikularizem zaide v prave težave šele s tem, ko
zanika možnost moralnih splošnosti, ki bi poenotile to odprto množico
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značilnosti dejanj, ki so lahko moralno pomembne. Hkrati s
popolnim zanikanjem moralnih načel vsaka skrajna oblika
partikularizma ne zmore pojasniti, zakaj se zdi, da le-ta vendarle igrajo
pomembno vlogo v običajni moralni misli in praksi.
Da bi podrobneje razumeli problem in njegove predlagane
razrešitve, lahko pričnemo na drugem koncu, tj. z moralnimi
teorijami, ki moralno presojanje in delovanje tesno navežejo na
sledenje moralnim načelom in pravilom.
Subsumptivizem: moralno presojanje tvori razvrščanje
posameznih primerov moralnih situacij pod univerzalno
moralno načelo (oz. moralna načela) in moralni status dejanj
(oz. drugih predmetov vrednostnih ali deontičnih sodb) je
enoznačno določen s takšnim moralnim načelom kot
merilom.
Subsumptivizem si lahko v grobem zamislimo v njegovi
močnejši ali šibkejši različici. Močnejša različica razume moralna načela
kot algoritmične odločitvene postopke, kjer za oblikovanje moralne
sodbe ne potrebujemo globljega moralnega razumevanja primera pred
nami ali relevantnega moralnega načela. Šibkejša različica pa to
razumevanje kot vrsto moralne občutljivosti terja. Subsumptivizem
lahko zanikamo na način, da zanikamo tezo, da bi dana množica
moralnih načel oz. moralno pomembnih lastnosti vedno enoznačno
določala moralni status dejanja. Moralno presojanje se ne izčrpa zgolj z
razvrščanjem dejanj pod okrilje splošnih načel. Na dejanje je lahko
vezanih več medsebojno nasprotujočih si načel in potrebna je dobra
moralna presoja o tem, katero izmed teh načel je v posamični situaciji
najpomembnejše oz. najbolj zavezujoče. Kot tipičnega predstavnika
takšnega stališča lahko izpostavimo Rossa in njegov intuicionistični
pluralizem.
Kljub pomembnosti moralne presoje vsakega posamičnega
primera, pa je takšno stališče še vedno zavezano določeni vrsti
moralnih splošnosti oz. stališču o naravi moralnih razlogov. To stališče
imenujem invariabilizem.
Invariabilizem: moralni razlogi oz. moralno pomembne
značilnosti dejanj imajo vedno nespremenljivo moralno
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valenco, tj. so vedno moralno pomembne in pomembne na
enak način.
Ponovno lahko ločujemo med dvema različno močnima tezama.
Močni invariabilizem je tako stališče, da imajo vsi moralni razlogi
nespremenljivo moralno valenco. Šibki invariabilizem zatrjuje
nespremenljivost zgolj za omejeno množico razlogov, pri tem pa se
razlikujejo načini, kako to ločnico med enimi in drugimi razumeti in
poimenovati. Lahko govorimo npr. o temeljnih in izpeljanih razlogih
ali o primarnih in sekundarnih razlogih. Model šibkega invariabilizma
lahko ilustrira naslednji primer. Izrekanje neresnice lahko razumemo
kot zgolj izpeljan razlog, ki lahko variira v svojem doprinosu (običajno
je razlog proti dejanju, v primeru nedolžne laži nima moralne
pomembnost, v igri Lažnivec pa je celo razlog, ki govori v prid
dejanju). Po drugi strani lahko o neiskrenosti govorimo kot o
temeljnem in neizpeljanem razlogu, ker se ne more zgoditi, da bi v
katerem koli kontekstu lahko izgubila svojo negativno valenco ali jo
zaobrnila v pozitivno. Znotraj invariabilizma ostaja prostor za
pomembno vrsto moralnih splošnosti, tj. za splošnosti, ki izčrpajo
množico (temeljnih, neizpeljanih) moralno pomembnih značilnosti
dejanj, pri moralnem presojanju določajo oz. zamejujejo razloge, ki jih
moramo pretehtati, in nam nakazujejo, kam ti razlogi kažejo.
Zanikanje invariabilizma pomeni sprejetje variabilizma oz.
holizma razlogov, torej stališča, da so moralni razlogi spremenljivi.
Variabilizem oz. holizem razlogov: množica moralno
pomembnih značilnosti je odprta, te značilnosti se kot razlogi
lahko od primera do primera spreminjajo in ob hkratnem
nastopu več razlogov le-ti moralnega statusa dejanja ne
določajo nujno na preprost, seštevalen način.
Če poleg variabilizma sprejmemo še partikularistično tezo
nemožnosti upraviljenja te spremenljivosti razlogov, se zdi, da smo
odrekli moralnim splošnostim vsako (pomembno) vlogo. O teh lahko
govorimo zgolj še na zelo omejene načine. Eden izmed njih je ta, da
govorimo o značilnostih dejanj, ki so običajno moralno pomembne.
Drugi način je, da moralnim načelom določimo zgolj vlogo nekakšnih
opomnikov; torej spoznanje, da je neka značilnost bila razlog v tej
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situaciji, posplošimo v moralni opomnik, da bo v vseh nadaljnjih
primerih ta značilnost lahko moralno pomembna. Takšna vloga
moralnih načel sicer omogoča omejen prenos moralnih izkušenj iz
starih v nove primere situacij in lahko predstavlja oporo pri presoji,
vendar sta takšni razumevanji moralne izkušenosti in presojanja zelo
bledi.
Kot sem dejal, me bodo zanimala stališča blizu temu
slednjemu, partikularističnemu polu, in sicer bodo predmet obravnave
njihovi predlogi, da bi variabilizem in partikularizem izvili iz prijema
argumenta izravnave moralne pokrajine. Vsako od teh stališč na
določen način dopušča omejeno vlogo moralnih splošnosti oz.
poskuša dopustiti vrsto nespremenljivih razlogov ali pa razlogov, ki so
bolj osrednji kot drugi. Obravnaval bom štiri takšne predloge, in sicer
(i) pluralistični partikularizem, (ii) model zamejenih in privzetih načel,
(iii) model mehkih splošnosti in (iv) model privzetih razlogov, ter
nakazal nekatere njihove pomanjkljivosti in težave.

6.1.1. Zmerni pluralistični partikularizem
Stališče, ki je med obravnavanimi najbližje invariabilizmu, je stališče,
ki ga bom imenoval zmerni partikularizem. Nedavno ga je med
drugimi zagovarjal Audi (2004, 2008). Zmerni partikularizem pristaja
na takšno vrsto moralnih splošnosti, ki po eni strani zadostijo
teoretičnim zahtevam po urejenosti moralne teorije (to pomeni tudi,
da se na ta način izogne ugovoru izravnave moralne pokrajine), po
drugi strani pa naj bi moralna načela in pravila bila zmožna odigrati
vlogo uporabnih praktičnih vodil in bi lahko zajela subtilnost ter
izmuzljivost moralnih zadev (npr. prilagodila primere, na katere se
sklicuje partikularizem). Zmerni partikularizem je vrsta pluralističnega
intuicionizma, ki gradi na ideji moralnih načel, izraženih v obliki
prima facie dolžnostiZmerni partikularizem poskuša prilagoditi
domnevno holistično oz. variabilno naravo moralnih razlogov.
Za slednjo nalogo uporablja dve strategiji. Prvo od njih
predstavljajo holistični vidiki moralnega presojanja in odločanja, ki naj
bi jih dopuščal model prima facie dolžnosti. Audi tako razločuje med
štirimi vidiki, ki sicer invariabilistično stališče glede razlogov store
holizmu bolj prijazno. Ti so:
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(i) razlika med deliberativno pomembnostjo značilnosti in
njeno normativno pomembnostjo;
(ii) prag zaznavne (deliberativne) pomembnosti;
(iii) razlika med intrinzično valenco značilnosti in njeno
celostno normativno močjo;
(iv) in holistična narava končne oz. celostne dolžnosti. (cf.
Audi 2004: 71–3)
Najbolje lahko te predloge ponazorim kar s primeri. Recimo,
da v situaciji nahajamo konflikt med držanjem obljube in pomočjo v
nesreči. V nekaterih primerih je lahko moja obljuba očitno poražena z
močjo nasprotnih premislekov in ni pomembna pri tem, ko se
odločam, kaj storiti; tj. bilo bi nerazumno premišljevati o tem, da bi jo
izpolnil. V teh primerih obljuba nima deliberativne pomembnosti,
hkrati pa ohranja svojo normativno pomembnost, tj. ohranja
pozitivno valenco kot razlog za izpolnitev dejanja in ostaja temelj
moralne dolžnosti. V drugih primerih je lahko pomembnost oz. moč
obljube kot razloga tako neznatna, da sploh ne prestopi praga
deliberativne pomembnosti oz. se nam sploh ne kaže kot razlog.
(Drug takšen primer bi bil lahko primer nedolžne laži.) Nadalje lahko
glede na model zmernega partikularizma razlikujemo med intrinzično
valenco določene značilnosti in njeno celostno normativno močjo. Če
vzamemo primer uživanja v povzročanju nezasluženega trpljenja
nedolžnemu človeškemu bitju, potem lahko rečemo, da užitek v tem
primeru sicer ohranja nespremenljivo, pozitivno moralno vrednost, a
te vrednosti ne prispeva k celoti dejanja ali stanja stvari. Pozitivna
vrednost užitka ni deliberativno pomembna in je morda celo pod
pragom zaznavne pomembnosti. In kot zadnje, zmerni partikularizem
sprejema holizem celostne dolžnosti in trdi, da v primerih, kjer je
pristno več različnih moralno pomembnih značilnosti dejanja oz. več
prima facie dolžnosti, potem lahko svojo celostno dolžnost določimo
zgolj na podlagi celostne presoje pomembnosti vseh.
Druga strategija meri na nejasnost v samem obsegu prima
facie dolžnosti (Audi 2004: 111) in zavrnitev tega, da bi jih bilo
moč opredeliti v povsem opisnih terminih. Ključno vlogo tako
odigrajo debeli moralni pojmi, ki pa že terjajo moralno
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razumevanje. Glede na to strategijo nekateri proti-primeri
moralnim načelom, na katerih gradi partikularizem, sploh niso
proti-primeri, ampak padejo izven območja izbrane prima facie
dolžnosti. Na ta vidik moralne teorije je opozarjal že Ross sam, ko
je govoril, da moramo skrbno razlikovati med »črko in duhom«
posameznih prima facie dolžnosti, kot je npr. obljuba. (cf. Ross
1939: 94)
Odprto ostaja vprašanje, koliko se lahko takšen model izvije
izpod invariabilizma in partikularistične kritike. Prvič, kaj reči za
primere situacij, kjer je sicer nasprotni razlog očitno močno poražen v
luči drugega, močnejšega razloga, vendar še vedno vpliva npr. na
način, kako izvršimo svojo dolžnost oz. izbrano alternativo? (Npr., da
se odločim pomagati hudo poškodovanemu v nesreči, a bom to storil
na način, da bom lahko hkrati obvestil prijatelja, da ne bom uspel priti
na dogovorjeni sestanek.) V takšnih primerih se zdi, da lahko celo
značilnost, ki ima razmeroma majhno in očitno poraženo normativno
pomembnost, vseeno deliberativno pomembna. Drugič, radikalnejši
partikularist se prav tako ne bo strinjal, da gre pri opisanem primeru
res za primer utišanja razloga, kajti v primeru nesreče in obljube ni
nobene značilnosti, ki bi onemogočala, da bi obljubo še vedno videli
kot razlog proti dejanju. Tretjič, zdi se, da lahko deliberativno
pomembnost posamezne značilnosti dejanja določimo šele naknadno,
ko smo že oblikovali sodbo o svoji celostni dolžnosti. Še več, glede na
ta model lahko rečemo, da so vsi poraženi razlogi (tukaj puščam ob
strani zgoraj opisane primere situacij, kjer poraženi razlog vpliva na
način ravnanja ali specifike izbrane alternative) bili deliberativno
nepomembni. Ne gre torej za to, kako močno ali kako očitno je nek
razlog poražen, ampak ga zgolj dejstvo njegove poraženosti stori
deliberativno nepomembnega. Tako znotraj »deliberativnih razlogov«
pravzaprav nikoli ne prihaja do konflikta.
Glede praga zaznavne pomembnosti lahko rečem samo to, da
je to premislek, ki je združljiv tako z generalizmom kot
partikularizmom. Glede na zapletenost večine moralnih situacij, s
katerimi se srečujemo, je običajno, da v njih nahajamo veliko število
moralno pomembnih značilnosti, od katerih pa jih le nekaj opazno
izstopa, druge pa so kot razlogi manj pomembne. Toda Audi
predlaga, da moramo utišanje razloga razumeti zgolj kot primer
njegove neznatne moči v izbrani situaciji, medtem ko z utišanjem
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partikularizem ne meri na to, temveč na popolno izgubo moči razloga
oz. moralno nepomembnost izbrane značilnosti v določenih
situacijah.
Glede razlike med intrinzično valenco značilnosti in njeno
celostno normativno močjo se lahko vrnemo k (že v četrtem poglavju
opisanemu) partikularističnemu primeru javnih obešanj. Ne gre za to,
da bi sadističen užitek gledalcev ne prispeval svoje pozitivne vrednosti
k celoti, temveč gredo naše intuicije jasno v smer, da tak užitek še
poveča moralno napačnost početja. To je prepričljiv partikularističen
primer, ki pa ga model zmernega partikularizma ne zmore prilagoditi.
Model zmernega partikularizma torej ne zmore v celoti prilagoditi
holizma razlogov, saj vztraja pri moralnih splošnostih, vezanih na
nespremenljive razloge, ki ne dopuščajo izjem.

6.1.2. Upraviljeni partikularizem, zamejena načela in privzeta načela
V četrtem poglavju sem upraviljeni partikularizem opredelil kot
stališče, da nobena končna množica (končnih) moralnih načel ne bo
zadostna, da bi z njo zajeli vse moralne resnice oz. da bi ta množica
načel skupaj s popolnimi ne-moralnimi opisi dejanj vodila do
resničnih moralnih sodb. Vendar tako opredeljeni partikularizem
dopušča možnost, da moralne splošnosti določene vrste kljub temu
igrajo pomembno vlogo. Zanikanje enotne aksiomatizacije moralnega
vrednotenja ne pomeni, da za izbrano moralno resnico ne more biti
nobenega dokaza ali celo zanimivega dokaza. Nasprotno, model
upraviljenega partikularizma trdi, da za vsako moralno resnico oz.
resnično sodbo nahajamo določeno množico resničnih moralnih
načel, iz katerih lahko skupaj z ne-moralnimi dejstvi o dejanjih
izpeljemo moralni status teh dejanj.
Toda ali ne zavrne vsakega takšnega upraviljenja moralnosti
že partikularistično sklicevanje na proti-primere moralnim
splošnostim? Navsezadnje nas na proti-primerih zamišljen argument
izpodrivanja prepričuje, da si za vsako dejanje oz. opis njegovih nemoralnih značilnosti ter soustrezno moralno načelo, ki temu dejanju
pripisuje določen moralni status, lahko vedno zamislimo neko
nadaljnjo značilnost, ki bi – če bi jo to dejanje imelo – spremenila
moralni status tega dejanja. Model upraviljenega partikularizma prav
zaradi tega gradi na posebni vrsti moralnih splošnosti, ki jih imenujem
zamejene splošnosti oz. zamejena načela (hedged principles). V splošnem
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bi lahko idejo slednjih povzeli tako, da gre za načela, kjer vnaprej
zamejimo množico moralno pomembnih značilnosti dejanj, ki jih
lahko nahajamo pri dejanju in katerega nato subsumiramo pod
izbrano načelo.
Holton (2002) tako znotraj tega modela uvede t. i. »in-to-jeto« načela. Gre za načela, ki jim je dodan »to je to« pristavek, ki pri
izpeljavi moralne sodbe igra to vlogo, da zameji vse moralno
pomembne značilnosti dejanja in izključi možnost, da bi se na dani
primer vezala nadaljnja moralna načela ali bila moralno pomembna
nadaljnja dejstva, ki bi »izpodrinila« prvotna. Poglejmo kar dva
primera izpeljave moralne sodbe, ki sledita temu modelu. Prvi omenja
zgolj eno moralno pomembno značilnost dejanja.
P1: To dejanje je uboj.
P2: ∀x ((x je uboj & to je to) ⊃ x ni moralno dopusten)
P3: To je to.
S: To dejanje ni moralno dopustno.
Gre torej za primer dejanja, katerega moralni status lahko
povsem določno izpeljemo iz opisnih dejstev o njem in ustrezno
zamejenega moralnega načela. Partikularist bi lahko ugovarjal, da niso
vsi uboji moralno nedopustni, kajti uboj v samoobrambi običajno
razumemo kot dopustno dejanje. Model zamejenih načel bo na
podlagi tega oblikoval novo izpeljavo.
P1: To dejanje je uboj.
P2: Gre za samoobrambo.
P2: ∀x ((x je uboj & x je storjen v samoobrambi & to je to)
⊃ x je moralno dopusten)
P3: To je to.
S: To dejanje je moralno dopustno.
Pri tem pa ne gre nujno za to, da bi sedaj s tem
protiprimerom partikularist ovrgel prvi argument, saj gledano z vidika
drugega ponujenega primera, zanj prvi argument ni bil veljaven, kajti
»to je to« premisa je bila v prvem primeru neresnična.
Na zamejenih načelih utemeljen upraviljeni partikularizem je
blizu partikularističnemu polu stališč, in sicer iz dveh razlogov. Prvič,
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to stališče ohranja holizem razlogov (izbrana značilnost dejanja lahko
enkrat nastopa kot razlog za dejanje, drugič kot razlog proti dejanju ali
pa izgubi svojo moralno pomembnost) in drugič, to stališče v nekem
smislu »priznava partikularistično idejo, da lahko vedno najdemo izjemo
kateremu koli moralnemu načelu; ...«. (Holton 2002: 208)
Še en model upraviljenega partikularizma predstavljajo
privzeta načela (angl. default principles). Gre za načela, ki so prav tako
zamejena, vendar na nekoliko drugačen način. Ne glede na holizem
razlogov je smiselno pristajati na naslednji, enostaven model moralne
presoje. Pri dejanju določimo moralno pomembne značilnosti in
temu pridamo predpostavko, da ni drugih oz. nadaljnjih takšnih
značilnosti, nakar oblikujemo moralno sodbo. To strukturo pa lahko
zajamemo s privzetim načelom. Ridge in McKeever (2006: 115–21)
tako predlagata naslednjo formulacijo primerka takšnega načela.
(PN1): Za vsa dejanja (X); če (a) je X uboj človeškega bitja in
(b) nobena druga značilnost dejanja ne pojasnjuje, zakaj
dejstvo, da gre za uboj človeškega bitja, ni razlog za neizvršitev
dejanja; in (c) kakršni koli razlogi za X ne prevladajo nad
dejstvom, da gre za uboj človeškega bitja, potem je X
moralno napačen vsled dejstva, da gre za uboj človeškega
bitja. (cf. McKeever in Ridge 2006: 118)
V podanem načelu pogoj (a) predstavlja temeljni moralni razlog,
pogoja (b) in (c) pa izključujeta morebitne spodbijevalce tega razloga
in nasprotne razloge. Ubeseditev pogoja (c) je nekoliko nerodna, saj je
težko razumeti, kako bi lahko razlog (ali karkoli drugega) pretehtalo
dano dejstvo, in ga moramo razumeti kot pogoj, da drugi moralni
razlogi ne pretehtajo tega dejstva kot razloga. Gre za primer moralne
splošnosti, ki izhaja iz same možnosti moralne vednosti in sodbe o
posamičnem primerku dejanja in ki določa moralni status dejanja.
Podobna privzeta načela pa lahko oblikujemo tudi za moralne razloge.
(PN2) Za vsa dejanja (X) in vsa dejstva (F); če je F dejstvo, da
bi X vodilo do ugodja in nobena druga značilnost situacije ne
razlaga, zakaj F ni razlog za X, potem je F razlog za X.
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Ena izmed težav ponujenega modela je, da tako zamišljena
moralna načela ne zmorejo odigrati svoje, lahko bi ji rekli, preiskovalne
vloge in lahko le utemeljijo posamezno moralno sodbo. Kajti za
preiskovanje oz. določanje moralnega statusa dejanja moramo vedeti, s
katerimi načeli sploh začeti, »to-je-to« načela pa ne ponujajo nobenega
odločitvenega postopka, ki bi nas pripeljal do moralne sodbe.
Upraviljeni partikularizem trdi le to, da za vsako resnično moralno
sodbo obstaja končna množica končnih moralnih načel, iz katere jo
lahko izpeljemo, toda to nam pri preiskovanju moralnega statusa
dejanja ne pomaga dosti, saj ne vemo, s katero množico načel sploh
začeti. (cf. Holton 2002) Druga težava je v tem, da tako zamišljene
moralne splošnosti ne morejo jasno razlikovati med moralnimi razlogi
oz. v Dancyevem besednjaku, ne morejo prilagoditi prispevnega
pojmovanja razlogov. Ker za vsak primerek dejanja obstoji zgolj eno
zamejeno moralno načelo in so vsi razlogi vsebovani v tem načelu,
potem ne more nikdar priti do nasprotujočih si razlogov oz. do
konflikta med razlogi. (Dancy 2004: 27–9) Prav tako glede na
posamezno načelo znotraj njega ne moremo ustrezno razlikovati med
doprinosi posameznih razlogov. Kako sploh razumeti zgoraj podani
drugi primer uboja v samoobrambi oz. kaj je v tem primeru razlog
moralne dopustnosti dejanja? Če upraviljeni partikularizem odgovori,
da sta to obe omenjeni dejstvi, tj. da gre za uboj in da gre za
samoobrambo, se zdi tak odgovor močno proti-intuitiven. Kako je
lahko dejstvo, da gre za uboj, razlog ali temelj moralne dopustnosti
dejanja? Če pa po drugi strani upraviljeni partikularizem odgovori, da
je to (sestavljeno) dejstvo, da gre za uboj v samoobrambi, potem je to
v nasprotju z njegovo trditvijo, da gre za holistično stališče. Kajti s
takšno razlago nastopimo proti temu, da bi določena značilnost enkrat
štela kot razlog za, drugič pa bi ista značilnost dejanja bila razlog proti
dejanju.

6.1.3. Mehke splošnosti
Model mehkih moralnih splošnosti je model, ki v pravem pomenu
besede dopušča izjeme moralnim načelom in pravilom. Do sedaj
obravnavana »partikularistična« modela odnosa med razlogi in
moralnimi splošnostmi pravzaprav nista dopuščala pravih izjem; prvi
si je zgolj prizadeval k temu, da razloži dozdevno holistično obnašanje
razlogov v posamičnem primeru, drugi pa je moralne splošnosti
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zamejil glede na množico moralno pomembnih lastnosti, ki jih
(lahko) nahajamo pri predmetu sodbe in na ta način izjeme postavil
izven takšnih načel. Model mehkih splošnosti pristaja na holizem oz.
kontekstualizem razlogov, tj. na njihovo spremenljivost. V tem sledi
partikularističnemu toku misli. Toda pristanek na spremenljivost
razlogov še ne pomeni, da moramo sprejeti radikalni partikularizem,
po katerem moralnost nima nobene urejene strukture in kjer je
moralno razumevanje zgolj stvar moralne občutljivosti, zaznave, veščin
in premislekov o vsakem posamičnem primeru situacije. Ne gre za to,
da bi v luči partikularističnih protiprimerov povsem zavrgli moralne
splošnosti, temveč da preoblikujemo njihovo razumevanje in vlogo.
Za model mehkih splošnosti sta moralno razumevanje in
razlaga doprinosa določene značilnosti k moralnemu statusu dejanja
torej še vedno vezana na vrsto moralnih splošnosti, vendar so slednje
takšne, da dopuščajo izjeme. Gre za model, ki stremi k zavzetju
vmesnega prostora med generalizmom in partikularizmom. V tem
smislu gre tradiciji moralne filozofije očitek, da se je ujela v preoster
prelom med skrajnim generalizmom, ki gradi na obče veljavnih
splošnostih brez izjem, in radikalnim partikularizmom, ki moralno
presojanje vidi kot vrsto moralne občutljivosti za moralni status vsake
posamične situacije. Vzrok te ujetosti je preozko stališče glede narave
razlage, tj. na stališče, da mora biti vsak pristno razlagalni razlog vezan
na splošni zakon brez izjem. Kar ta model predlaga kot novost so
mehke moralne splošnosti, ki so hkrati popolnoma razlagalne in
»luknjičaste«, tj. dopuščajo izjeme. Tovrstne splošnosti nahajamo tudi
izven moralne misli in prakse.
Običajno se vžigalice prižgejo, če jih podrgnemo ob hrapavo
površino. Če vse drugo ostane enako, se ribje ikre razvijejo v
ribe. V standardnih pogojih so rdeče kravate videti rdeče.
Praviloma je prihodnost podobna preteklosti. Na splošno
ljudje govorimo to, kar verjamemo. (Lance in Little 2006:
309)
Vse te splošnosti dopuščajo izjeme. Omejitev kot »običajno«,
»v standardnih pogojih«, »praviloma« tudi ni moč povsem določno
izčrpati na kratek in uporaben način, npr. v končen in urejen seznam
pogojev. Vse te navedene splošnosti ne merijo zgolj ali nujno na to,
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kar se dogodi običajno ali v večini primerov. Navsezadnje se večina
ribjih iker ne razvije v ribe, temveč konča kot hrana. Statistične
posplošitve tudi ne zagotavljajo ustrezne »intimne povezave«, ki jo te
splošnosti izražajo; odnosa, ki se zdi »še posebej pomenljiv«, saj je govora
o pogojih, kjer so te splošnosti veljavne in ki »na poseben način
razkrivajo naravo stvari ali širšega dela stvarnosti, v kateri je stvar znana.
Govora je torej o privilegiranih (na tak ali drugačen način) primerih, v
katerih ta stvar ima izbrano lastnost.« (Lance in Little 2008: 62) Gre
torej za privilegirane pogoje (PP), tj. pogoje, v katerih v splošnosti
vsebovan odnos velja, in so to pogoji, ki so pomembni za naše
razumevanje tega, kako se določena značilnost »obnaša« povsod
drugje, torej tudi v neprivilegiranih pogojih oz. v »izjemnih«
situacijah. Na kratko, naše razumevanje izjemnosti je odvisno od
razumevanja običajnosti in v tem smislu bom govoril o razlagalni
odvisnosti.
Model mehkih moralnih splošnosti v seriji člankov
zagovarjata Mark Lance in Maggie Little (2005; 2006; 2007;
2008). (Lance in Littlova govorita o t. i. preklicljivih oz.
razveljavitvenih splošnostih (angl. defeasible generalities), sam pa
uporabljam izraz mehke splošnosti.) Gre za partikularistično
stališče, kolikor model mehkih splošnosti jasno pristaja na
holizem razlogov oz. na t. i. široki in globoki moralni
kontekstualizem. (Značilnosti, ki store dejanja moralno pravilna,
napačna, dobra ali slaba, variirajo s kontekstom na način, ki ga ni
moč zajeti v moralna pravila brez izjem. Ta odvisnost je široka,
ker zajema velik del moralnih premislekov, tudi premisleke
opredeljene z debelimi moralnimi pojmi, in globoka, ker ne terja
tega, da bi morali njihovo variabilnost pojasniti na bolj temeljni
moralni ravni.) Hkrati ta model želi ohraniti določeno moralno
osrednjost izbranih značilnosti dejanj. Značilnosti kot so
izpolnitev obljube, laganje, povzročanje bolečine, prijaznost, ipd.
so temeljni gradniki običajne moralne misli, ki vsebujejo posebno
povezavo z njihovo moralno pomembnostjo. Gre za pristno
razlagalne značilnosti moralnega statusa dejanja (ne glede na to,
da jih ne moremo zajeti v moralna načela brez izjem) in nosijo
razlagalno breme, ki ga pri drugih okoliščinah v situaciji ni.
Če želimo izpostaviti povezavo med določeno opisno
značilnostjo dejanj (npr. povzročanjem bolečine) in med njenih
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negativnim ali pozitivnim doprinosom k moralnemu statusu dejanja
(povezavo, ki pa ni obča, ni brez izjem in ni nujno običajna) lahko
storimo to tako, da rečemo: »V PP povzročanje bolečine stori dejanje
moralno napačno oz. je razlog proti njegovi izvršitvi.«. Zamislimo si
lahko preprost in shematski model takšne splošnosti.
V PP (običajno, ponavadi, v standardnih pogojih, praviloma,
...), če ima dejanje značilnost(i) A (B, C, …), potem ta stori dejanje
moralno napačno.
Podobno kot pri zgoraj navedenih ne-moralnih splošnostih so
PP ti, ki nam na odlikovan način posebej razkrijejo naravo izbrane
značilnosti kot razloga oz. njegovega delovanja. V PP ni potrebno
posebej razlagati doprinosa posameznega razloga (razlaga je vezana na
izbrano mehko splošnost), medtem ko je razlaga v ne-PP vedno
potrebna in nadalje, vsaka taka razlaga se opira na delovanje razloga v
PP. Gre torej za razlagalno odvisnost. Poglejmo si model na primerih
bolečine in laži. Bolečina je običajno razlog proti dejanju oz. prispeva
negativno moralno vrednost. Toda obstajajo situacije, kjer bolečina
prispeva k pozitivni vrednosti dejanja ali stanja stvari. Lance in Littlova
omenjata primer športnega dosežka. To, da je v takšnem dosežku tudi
delež pretrpene bolečine, je značilnost, ki prispeva k vrednosti tega
dosežka. Toda, da lahko razumemo, zakaj je v tem primeru to tako,
moramo najprej razumeti bolečino kot nekaj, čemur se paradigmatsko
moramo izogibati in posledično se mora naša razlaga obrniti k bolečini
in njeni naravi v »običajnih« okoliščinah oz. v PP. Prav zaradi dejstva,
da je bolečina po navadi razlog proti dejanju, v primeru športnega
dosežka prispeva k njegovi vrednosti. Podobno pri primeru laži.
Običajno je laž razlog proti dejanju, toda ne v primeru igre Lažnivec.
Tu preneha biti razlog, ker se za namen igre predhodno zavežemo
dopustnosti izrekanja neresnice in pristanemo, da v situaciji umanjka
vsakršna zavezanost iskrenosti. In nazadnje je laž v sprevrženih
kontekstih lahko celo razlog za dejanje. Laž SS oficirju, ki je na sledi
svojim žrtvam, je v sprevrženem nacističnem svetu lahko celo moralno
vrlo dejanje; razumevanje te pozitivne vrednosti laži pa terja globoko
razumevanje defektnosti teh okoliščin oz. tega sveta. V vseh
omenjenih primerih se je naše moralno razumevanje moralnih situacij
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opiralo na razumevanje mehkih splošnosti oz. osrednje moralno
pomembnih značilnosti dejanj in situacij, kot te nastopajo v PP.109
Tako vidimo, da kljub zavezanosti holizmu razlogov, model
mehkih splošnosti ne izravna moralne pokrajine. Vse značilnosti niso
moralno pomembne na enak način; »pristno razlagalne značilnosti
moralnega statusa dejanj – za razliko od ostalih gradnikov zgodbe – so
(kot trdiva) ravno te, ki so obvladane in zajete v strukturo, ki jo priskrbijo
mehke razlagalne splošnosti.« (Lance in Little 2008: 71) Mehke
splošnosti so torej postavljene v vlogo, da oblikujejo moralno
pokrajino in nam lajšajo orientacijo znotraj nje.
Rečeno splošneje, kot pri mehki splošnosti naletimo na
izjemo, je šlo nekaj »narobe«, tj. kontekst se je relevantno spremenil
glede na PP.110 Moralno razumevanje (razumevanje mehkih moralnih
splošnosti) je tako sestavljeno iz dveh gradnikov, in sicer iz našega
razumevanja tega, kaj se dogaja v okoliščinah, ki so na nek način
privilegirane, in iz razumevanja tega, kjer se trenutno nahajamo glede
na te okoliščine ter kakšne premene oz. prilagoditve glede na to
oddaljenost moramo sprejeti. (cf. Lance in Little 2006: 312) Moralno
razumevanje je (čeprav prepleteno z izjemami) razumevanje strukture
in ne zgolj zaporedja primerov. Kar tvori našo vednost, je razumevanje
te celote, ki jo sestavljajo intuicije o posamičnih primerih, mehke
splošnosti, PP in prilagoditveni odkloni, ki medsebojno vplivajo drug
na drugega. V tem oziru sega epistemologija modela mehkih
splošnosti onkraj partikularistične epistemologije uvida razloga ali več
razlogov v vsaki posamični situaciji.
Kritiko modela mehkih splošnosti bom zastavil v obliki dileme.
Bodisi temu modelu uspe vzpostaviti razliko med osrednjimi in
obrobnimi moralnimi razlogi, bodisi mu to ne uspe. Če je res slednje,
potem ta model ne zmore ponuditi odgovora na ugovor izravnave
moralne pokrajine. Če pa uspe, potem je to zgolj posledica dejstva, da
109

»Zlahka lahko razumemo situacijo, v kateri laž prispeva k moralni napačnosti
dejanja, brez da bi se zatekali h kontekstom, kjer ima laž nasprotno valenco. Toda, da
bi razumeli status laži v igri Diplomacija, moramo razumeti igralce kot te, ki so se
sporazumeli o igranju te igre z njenimi pravili v kontekstu, kjer ima laž svojo tipično
valenco.« (Lance in Little 2005: 30)
110
Avtorja razvijeta tudi tipologijo odklonov, v kateri v grobem ločujeta med
petimi osnovnimi oblikami: (a) tema/variacija oz. paradigmatski/neparadigmatski
primer; (b) upravičenjska odvisnost; (c) sled; (d) sprevržen kontekst in (e)
ideal/približek. (Lance in Little 2008: 64–7)
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se model mehkih splošnosti pravzaprav zvede na model, ki razlikuje
med temeljnimi (nespremenljivimi) in izpeljanimi (spremenljivimi)
moralnimi razlogi.
Najprej prvi krak argumenta. Model mehkih splošnosti
stremi k vzpostavitvi razlike med razlogi, ki so osrednji za moralni
status dejanj (nosijo razlagalno breme in jih lahko zajamemo v mehke
splošnosti; npr. povzročanje bolečine, laž, držanje obljube, užitek) in
med razlogi, ki so sicer lahko moralno pomembni, a v takšnih
splošnostih ne nastopajo (npr. barva vezalk in dan v tednu). Na ta
način se ta model izogne izravnavi moralne pokrajine, saj se vzpostavi
razlika med jedrnimi in okolnimi razlogi.
jedrni razlogi
okolni razlogi
To razliko naj bi znotraj modela mehkih splošnosti razumeli
preko razlagalne odvisnosti. Jedrni razlogi so ti, ki jih ta odvisnost
obvladuje, tj. kjer moramo netipičen moralni doprinos razloga
razumeti v navezavi z njegovim tipičnim doprinosom. Okolni razlogi
pa so razlogi, kjer te odvisnosti ni. Toda s tem predlogom nastanejo
težave. Prvič, zdi se, da ta model uspe vključiti le t. i. bivalentne
razloge, tj. razloge, ki imajo običajno eno valenco, ob odklonu od PP
pa drugo, ne pa tudi razlogov, ki včasih zgolj izgubijo svojo moralno
pomembnost. »Kajti za vsak moralni premislek, katerega status je lahko
kdaj poražen, bo veljalo, da lahko ustrezno razumemo, zakaj ni razlog
tukaj, le tako, da razumemo, kako je lahko razlog drugje. ... Če je to
dovolj, da se nek premislek uvrsti med asimetrične razloge [tj. razloge, ki
jih obvladuje razlagalna odvisnost; opom. VS], potem se lahko znotraj te
kategorije uvrsti vsak premislek, katerega status kot razloga je lahko kadar
koli poražen, to pa stori prvotno razlikovanje precej manj zanimivo.«
(McKeever in Ridge 2007: 67) Drugič, nahajamo razloge, ki so jasno
jedri razlogi, ki pa jih ne obvladuje razlagalna odvisnost. Prevara je
gotovo eden izmed osrednjih moralnih premislekov in ni jasno, kako
bi lahko ta kdaj koli štela kot razlog za dejanje. Glede na prvi
premislek, torej ne gre za razlog, ki bi ga obvladovala razlagalna
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odvisnost. Nadalje, užitek je običajno razlog za dejanje, ne pa v
primeru, kjer gre za sadistično uživanje v trpljenju drugega. Užitek je
jedrni moralni razlog, ne obvladuje pa ga razlagalna odvisnost. Nekdo
lahko razume, kaj je narobe s situacijo sadistovega uživanja, tudi če ne
zmore razumeti, kako bi užitek kdaj koli štel kot razlog za dejanje
(lahko si zamislimo, da gre za osebo s puritanskimi nazori); dovolj je,
da razume naravo uživanja v smislu, kako je občutiti užitek. (cf.
McKeever in Ridge 2007: 68–73) Torej z razlagalno odvisnostjo ne
moremo v celoti vzpostaviti razlike med jedrnimi in okolnimi razlogi
ter podati zadovoljivega odgovora na ugovor izravnave moralne
pokrajine.
Sledi drugi krak argumentacije. Tudi če bi modelu mehkih
splošnosti uspelo vzpostaviti razliko med jedrnimi in okolnimi razlogi,
bi se ta zvedla na razliko med temeljnimi in izpeljanimi razlogi oz.
nespremenljivimi in spremenljivimi razlogi. Zagovornik modela mehkih
splošnosti bi lahko glede na zgoraj podani izziv odgovoril, da model ni
odvisen zgolj od razlagalne odvisnosti, temveč da ga je primarno
potrebno razumeti širše in glede na idejo PP. V moralnosti nahajamo
značilnosti, katerih obnašanje v PP lahko upravilimo preko mehkih
načel in so kot razlogi osrednje za moralni status dejanj. Toda s tem se
zarisuje nek drug model, kjer nam šele izbrana značilnost skupaj s PP
tvori osrednji moralni razlog. Ne gre samo za laž ali izrekanje
neresnice, temveč za ozadno predpostavko oz. zavezanost k iskrenosti.
Kar opravi pravo razlagalno delo, je to ozadje. Primere, kjer ima laž
moralno negativen doprinos in primere, kjer ima pozitivnega,
razlikujemo prav glede na to ozadje PP, ki pa ga nadalje oblikujejo
temeljni moralni premisleki, kot so iskrenost, neškodovanje,
pravičnost, dobrotnost, ipd. Model postane v tem oziru podoben
rossovskemu pluralizmu, kjer so temeljni moralni razlogi
nespremenljivi razlogi.111
111
Lance in Littlova sicer pravita, da gre pri tej interpretaciji (npr. razumevanju
laži v okvirih iskrenosti in neiskrenosti) zgolj za prehod na višjo raven splošnosti,
kjer je pričakovano najti več urejenosti in nespremenljivosti razlogov, da pa tudi
na tej ravni nahajamo izjeme. Eden izmed primerov bi npr. bil ta, da moramo biti
včasih kruti, da smo lahko prijazni. (cf. Lance in Little 2006: 318) Sam mislim,
da lahko takšne primere razumemo drugače. Ne gre za to, da bi bila krutost
dejanja ta, ki bi bila temelj njegove prijaznosti ali moralne pravilnosti. Zamislimo
si konkretnejši primer. Recimo, da prijatelju povem svoje iskreno mnenje o
njegovem projektu ali dejanju, za katerega vem, da bo zanj boleče. V tem smislu
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6.1.4. Privzeti razlogi
Zadnji v vrsti obravnavanih partikularističnih modelov splošnosti je
model privzetih razlogov.112 Z zavračanjem moralnih splošnosti se
mora partikularist soočiti z »trdoživo in trmasto intuicijo« (Dancy
2004: 111), da vendarle v moralnosti mora iti za določena moralna
načela in pravila, tudi če smo prisiljeni sprejeti nekatere izjeme. Kot
odgovor na ta izziv je ponujen model privzetih razlogov. Sam predlog
lahko razumemo na več načinov. Tako je Dancy sprva govoril (Dancy
2000b: 136–7; 2003b: 640) o tem, da so nekatere značilnosti dejanj
(npr. povzročanje bolečine, krutost, pravičnost) takšne, da so vnaprej
naravnane kot razlogi, ki govorijo v prid ali proti dejanju. (Dancy ni
edini, ki zagovarja tak model. Gareth Cullity (2002) na zelo podoben
način govori o verjetnih (presumptive) razlogih, kot o značilnostih, ki
so razlogi, dokler jih kaj ne spodkoplje.) S prav tako metaforičnimi
besedami lahko rečemo, da so to značilnosti, ki so vnaprej vključene
kot razlogi, za razliko od preostalih značilnosti situacije, katerih
moralni status je predhodno izključen in ga vključi šele posamičen
kontekst. Ne gre za to, da bi na ta način poskušali razumeti idejo, da
bi npr. bolečina običajno ali prevladujoče bila razlog proti dejanju,
temveč da je nekaj v naravi bolečine same, kar jo naredi za (privzeti)
razlog proti dejanju. Na drug način lahko razliko med privzetimi
razlogi in neprivzetimi razlogi izrazimo s pomočjo razlagalne
asimetrije. Če je značilnost A privzeti razlog, potem njenega moralnega
bom do njega krut oz. kruto odkrit, vendar je to morda edina pot, da ga
prepričam v opustitev tega dejanja in mu prihranim kasnejša razočaranja in
bolečine. »Krutost« ni razlog, ki bi prispeval k pozitivnemu statusu mojega
dejanja. To razkrije naslednji premislek. Če bi ostajala pot, kako ga v opustitev
prepričati na način, ki ne bi bil »kruto prijazen«, temveč »prijazno prijazen«,
potem bi bilo moralno pravilno seveda izbrati slednjega.
112
Partikularist (zavezan holizmu razlogov), lahko dopusti tudi obstoj določenih
razlogov, ki so nespremenljivi. Nič v holistični tezi tega ne preprečuje, kajti
holizem trdi zgolj to, da so razlogi lahko občutljivi na kontekst. Vendar pa je
potrebno ustrezno razumeti takšne razloge; ti so nespremenljivi zavoljo svoje
specifične vsebine in ne zaradi tega, ker bi bili posebna vrsta razlogov. Dancy tako
vztraja, da je potrebno vse razloge razumeti prispevno. »To, da se razlog obnaša
nespremenljivo, je namig za to, kako deluje v tem primeru, toda njegova
nespremenljivost ne konstituira prispevka, ki ga doprinaša k razlogom za ta primer. V
tem smislu nespremenljivost njegovega doprinosa ni stvar logike takšnega razloga.«
(Dancy 2000b: 137)
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doprinosa v situaciji ni potrebno posebej utemeljevati ali razlagati,
medtem ko moramo vedno pojasniti, zakaj ta značilnost v določeni
situaciji v svojem privzetem doprinosu ni uspela. Z neprivzetimi
razlogi je nasprotno. Kadar nimajo moralne pomembnosti, razlaga ni
potrebna; v situacijah, kjer pa imajo moralno pomembnost, moramo
le-to razložiti. (Dancy 2004: 112–3)
Privzeti razlog je premislek, ki ima svojo pomembnost kot
razlog, razen v primeru, ko mu nekaj tega ne prepreči.
(Dancy 2004: 112)
Dancy je z razlikovanjem med razlogi oz. favorizatorji in med
omogočujočimi pogoji ponudil bolj specifično razumevanje privzetih
razlogov. Privzeti razlogi so razlogi, ki ne potrebujejo prisotnosti in
izpolnjenosti omogočujočega pogoja, da bi delovali kot razlogi, medtem
ko neprivzeti razlogi potrebujejo prisotnost oz. izpolnjenost
omogočujočega pogoja. Oglejmo si primer praktičnega sklepanja.
P1: Ona je v težavah in potrebuje pomoč.
P2: Sem edina oseba naokoli, ki ji lahko pomaga.
P3: Zmožen sem ji pomagati.
P4: Ni drugih, bolj pomembnih razlogov, da ji ne bi
pomagal.
S: Torej ji moram pomagati.
P1 vsebuje (privzeti) razlog, medtem ko P2 predstavlja
značilnost situacije, ki ta razlog okrepi. P3 in P4 predstavljata
omogočujoča pogoja, ki omogočata prehod k praktičnemu sklepu.
Toda potrebnost omogočujočega pogoja ne pomeni, da v P1 ni
navzoč privzeti razlog. P3 in P4 sta namreč splošna omogočujoča
pogoja, ki sta potrebna pri vsakem razlogu. Glede na zgoraj
predstavljeno razumevanje privzetega razloga, tako noben razlog ne bi
mogel biti privzet razlog, saj vsi potrebujejo izpolnjenost
omogočujočega pogoja. Razumevanje moramo dopolniti v smislu, da
privzeti razlog ne potrebuje prisotnosti in izpolnjenosti specifičnega
omogočujočega pogoja. Torej P1 vsebuje privzeti razlog. Poglejmo še
primer, ki vsebuje neprivzeti razlog. (Primer je sposojen iz zgoraj
omenjenega partikularističnega modela mehkih splošnosti.)
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P1: Pri dejanju gre za povzročanje bolečine.
P2: Bolečina je tukaj del športnega udejstvovanja.
P3: Ni drugih, bolj pomembnih razlogov, da dejanja ne
storim.
S: Torej bom storil to dejanje.
Tukaj lahko vidimo, da je pri bolečini prisoten specifičen
omogočujoči pogoj, ki omogoča, da bolečina predstavlja razlog za
dejanje. Zdi se, da je tako razumljen model privzetih razlogov
sprejemljiv. Vendar obstaja zelo preprost ugovor temu razumevanju.
Ugovor temelji na misli, da je prisotnost pogoja, ki bi izbrani
značilnosti omogočal biti razlog, enaka odsotnosti pogoja, ki bi ji to
preprečeval. (cf. McKeever in Ridge 2006: 55–60; 2007: 60)
Vzemimo primer obljube. Dejstvo, da gre pri dejanju za izpolnitev
obljube, je privzet razlog, da dejanje storimo, toda ne v primeru, če gre
za to, da smo bili prisiljeni dati to obljubo ali pa je naslovnik
izpolnitev že preklical. Primer lahko opišemo na dva enakovredna
načina. Prvič, lahko rečemo, da je neizsiljenost obljube omogočujoči
pogoj, da obljuba sama nastopa kot razlog. In drugič, lahko rečemo,
da je izsiljenost obljube značilnost, ki prepreči, da bi obljuba bila
razlog za izvršitev dejanja. Glede na drugi opis, torej obljuba ne
potrebuje prisotnosti. Enako za primer nesadističnega užitka. Užitek
sam ne potrebuje pogoja, ki bi mu omogočal, da nastopa kot razlog,
po drugi strani pa lahko rečemo, da mora biti ta užitek nesadističen,
da postane razlog. Glede na en ali drug opis, lahko eno in isto
značilnost enkrat razumemo kot privzeti razlog, drugič pa kot
neprivzeti razlog. Rečeno splošneje, za (skoraj) vsak razlog lahko
najdemo nadaljnjo značilnost situacije, ki mu onemogoči, da bi bil
razlog (to je navsezadnje glavna motivacija v ozadju partikularizma).
To pa po drugi strani pomeni, da mora vsak razlog imeti izpolnjene
določene omogočujoče pogoje, da ima moč kot razlog, tj. prej
omenjene značilnosti ne smejo biti prisotne v situaciji. Torej (skoraj)
ni razloga, ki bi ga sploh lahko razumeli kot privzetega.
Dancy je v enem izmed svojih najnovejših člankov (2007) v
luči tega ugovora spremenil svojo prvotno formulacijo privzetih
razlogov in ponudil drugačno razumevanje. To novo razumevanje
ohranja izhodiščno metaforo »vključenosti in izključenosti«, prav tako
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vztraja na razlagalni asimetriji. Kot dopolnilo obema pa si je Dancy
izhodiščno zopet izbral precej metaforičen govor o »pomoči«. Privzeti
razlogi so tiste značilnosti dejanj, ki ne potrebujejo pomoči, da bi
delovale kot razlogi, medtem ko neprivzeti razlogi takšno pomoč
potrebujejo. Najprej ne-moralen primer. Z ostarelim dedkom se
sprehajam po pokrajini, ki jo prepredajo ograje za živino. Sam lahko
preplezam ograjo brez njegove pomoči, toda pomembno je, da me on
(in nihče drug) pri tem ne ovira. Po drugi strani moj dedek ne zmore
sam preplezati ograje in potrebuje mojo pomoč v pravem smislu
besede, kjer ne gre zgolj za to, da ga ne oviram, temveč da mu
pomagam prelesti ograjo. Podobne primer je primer kolesarja in vetra,
ki mu pri tem pomaga ali ga ovira. Kolesar lahko prekolesari pot od
doma do službe v petnajstih minutah pod pogojem, da ga čelni veter
ne ovira. Toda, kolesar ne more prevoziti iste poti v 10 minutah, brez
da bi mu pomagal močan veter od zadaj. Enako lahko sedaj
razumemo razliko med privzetimi in neprivzetimi razlogi. Privzeti
razlogi so ti, ki ne potrebujejo pomoči, da bi imeli status razlogov,
potrebujejo pa odsotnost značilnosti, ki bi jih lahko ovirale. Neprivzeti
razlogi pa so razlogi, ki takšno pomoč potrebujejo.
Na ta način se model privzetih razlogov izogne zgoraj
izpostavljenemu ugovoru. Toda zaenkrat ne ponuja dosti več od nove
metafore za razumevanje privzetih razlogov; tj. poleg metafore
»vključenosti« je sedaj na voljo še metafora »pomoči«.
Prišli smo do skrajnega roba partikularističnih stališč.
Partikularistični model, ki ne bi pristajal niti na privzete razloge, bi
preprosto pomenil sprejetje skrajnega partikularizma, ki odreka
vsakršno pomembno obliko in vlogo moralnih splošnosti v moralni
misli in praksi. Umanjkal bi mu vsak temelj za odgovor na ugovor
izravnave moralne pokrajine in bi bil s tega vidika nesprejemljiv. V
naslednjem razdelku bom ponudil še en model, ki bo temeljil na
ustreznem razumevanju prima facie dolžnosti. Zagovarjal bom, da te
predstavljajo temeljne moralne razloge in model, ki jih kot take
sprejema, ne zapade ugovoru izravnave. Potrebno pa bo v prvi vrsti
ponuditi ustrezno interpretacijo odnosa med prima facie in dejansko
dolžnostjo; interpretacijo, ki do sedaj pri intuicionizmu ni bila jasno
podana in raziskana.
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6.2. Interpretacije prima facie dolžnosti

Interpretacija prima facie dolžnosti mora zajeti dva temeljna vidika.
Prvi vidik je odnos med prima facie in absolutno oz. dejansko
dolžnostjo. Drugi vidik pa je, kako so splošnosti izražene v okvirih
prima facie dolžnosti povezane s sodbo o posamičnem primeru oz.
dejanju. V tem razdelku najprej obravnavam Rossova stališča, ki pa
niso povsem enoznačna in jasna, kar se tiče obeh omenjenih vidikov.
Še manj enotnosti najdemo v kasnejših razpravah o tem, kako
razumeti pojem prima facie dolžnosti, da bi ta sploh predstavljal
smiselno postavko etiške misli in bil uporaben. Zato predstavim
nekatere odseke te razprave z namenom, da odkrijem čim širšo paleto
interpretacij tega pojma. Končno podam seznam ponujenih oz.
možnih interpretacij in o njem kritično razpravljam.
Ross je uvedel pojem prima facie dolžnosti, da bi se s tem
izognil problemom vezanim na moralni konflikt, ki se lahko
vzpostavlja znotraj mnoštva medsebojno nezvedljivih dolžnosti. (cf.
Ross 1939: 86) Potreboval je neko omejitev v pojmu dolžnosti, da bi
lahko rekel npr., da imam v situaciji dolžnost zvestobe in dolžnost
neškodovanja, brez da bi takoj zašel v nekonsistentnost ali nerešljivo
dilemo. Iskana rešitev se mu je kazala kot tretja pot med dvema
osnovnima modeloma. Prvi, kantovski model, razlikuje med
absolutnimi oz. popolnimi dolžnostmi in nepopolnimi dolžnostmi,
pri čemer so prve absolutno obvezujoče, so brez izjem in jim moramo
dati prednost pred drugimi. Drugi model pa je moorovski
posledicistični model, po katerem imamo vedno zgolj eno samo
dolžnost, tj. udejanjenje največ dobrega, in se mora vsak konflikt med
alternativami oz. dozdevnimi dolžnostmi razrešiti glede na to moralno
merilo. Ross kot svojo rešitev ponudi naslednje razlikovanje.
Predlagam pojem »prima facie dolžnosti« ali »pogojne
dolžnosti« kot kratek način nanašanja na značilnost (različno
od te biti dejanska dolžnost), ki jo dejanje ima vsled tega, da
je določene vrste (npr. izpolnitev obljube), tj. dejanje, ki bi
bilo naša dejanska dolžnost, če ne bi bilo hkrati tudi še druge
vrste, ki bi bila moralno pomembna. To, ali je dejanje
dejanska dolžnost, zavisi od vseh moralno pomembnih vrst,
katerih uprimerjenje je. (Ross 1930: 19–20)
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Ross govori o značilnostih dejanj, ki jih narede moralno
pravilna ali moralno napačna oz. o moralno pomembnih značilnostih.
Prima facie dolžnost je opredeljena v odnosu do celostne dolžnosti.
Opredeljena je kot moralno pomembna značilnost, ki bi določala našo
dejansko dolžnost v primeru, če bi bila edina prisotna moralno
pomembna značilnost. Če gre npr. pri dejanju za izpolnitev obljube in
je to edini moralno pomemben vidik dejanja oz. situacije, potem je
(temelječ na tem vidiku) izpolnitev obljube tudi naša dejanska oz.
absolutna dolžnost. Ross tudi takoj nadaljuje z naslednjim dopolnilom
oz. pojasnilom, kajti po eni strani izraz »prima facie dolžnost« pove
preveč, po drugi pa premalo.
Opravičiti se moram za uporabo fraze »prima facie dolžnost«,
saj le-ta (1) napeljuje na to, da govorimo o določeni vrsti
dolžnosti, čeprav ne gre za dolžnost, ampak za nekaj, kar je na
poseben način povezano z dolžnostjo [… in] (2) »prima«
facie napeljuje na to, da govorimo le o videzu, v kakršnem se
nam neka situacija kaže na prvi pogled in za katerega se lahko
izkaže, da je zmoten, medtem ko sam s tem merim na
objektivno dejstvo, vsebovano v sami naravi situacije, oz.
natančneje, v delu te narave; in torej ne kot dejanska
dolžnost, ki vznika iz celotne narave situacije. (Ross 1930: 20)
Ross v to pojasnilo strne kar nekaj raznolikih namigov o tem,
kako je potrebno razumeti prima facie dolžnost. Prvič, naj ne bi šlo za
dolžnost, temveč za nekaj, kar je na prav poseben način povezano z
dolžnostjo. Drugič, ne gre zgolj za dozdevno moralno pomembno
značilnost dejanja, na kar bi nakazoval dobesedno prevedeni izraz »na
prvi pogled«, torej za nekaj, kar se nam je sprva zgolj dozdevalo. In
tretjič, prima facie dolžnost rezultira zgolj nad delom narave situacije
in ne nad njeno celotno naravo, kar velja za celostno dolžnost.
Ross že v RG govori o prima facie dolžnosti na več načinov. V
navedku zgoraj jo tako imenuje tudi pogojna dolžnost. (V članku, ki je
izšel dve leti pred RG, Ross (1927: 126) v podobnem smislu uporabi
tudi izraz relativna dolžnost.) Pretrese in kot pomanjkljivega zavrne
tudi Prichardov predlog, da bi namesto izraza prima facie dolžnost
uporabil izraz zahteva (angl. claim). Nekaj strani naprej je govora o
težnjah, da bi nekaj bilo naša dolžnost. »Razlikovati moramo med
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značilnostjo biti naša dolžnost in med težnjo po tem, da bi nekaj bilo
dolžnost.« (Ross 1930: 28) Gre za parti-rezultantno značilnost dejanja,
ki mu pripada vsled določenega gradnika njegove narave. Prav tako so
raznovrstna razumevanja dejanske dolžnosti. Tako gre pri slednji za
tisto prima facie dolžnost, ki je v danih okoliščinah (naj)bolj
obvezujoča dolžnost (more of a duty). Gre za »tista dejanja (izmed vseh,
ki so v situaciji na voljo delovalcu), ki imajo največji presežek njihove
prima facie moralne pravilnosti glede na vidike, po katerih so prima facie
moralno pravilna, nad njihovo prima facie napačnostjo glede na vidike,
po katerih so napačna.« (Ross 1930: 41) Prav tako o dejanski dolžnosti
Ross pravi, da je takšna, ki bi jo lahko preprosto »videl kot mojo
dolžnost, če bi bil vseveden oz. neskončno moder.« (Ross 1930: 32)
V FE je Ross v zvezi s prima facie dolžnostmi prav tako
govoril o zahtevah in tudi o odgovornostih, pri čemer je dajal prednost
slednjemu izrazu. Prima facie dolžnosti so moralno pomembne
odgovornosti, ki jih imamo do drugih ter do sebe in ki skupaj
določajo našo dejansko dolžnost. Ponovno je preko analogije z zakoni
narave govoril tudi o težnjah. »Če želimo podati obče moralne zakone,
jih lahko podamo zgolj kot zakone prima facie obvez; kot zakone, ki
izražajo težnje dejanj, da bi bila obvezujoča zaradi te ali one značilnosti.
Ravno spregledovanje razlike med obvezami in odgovornostmi, med
dejansko obvezujočnostjo in težnjo po njej, je vzrok domnevnih težav s
konfliktom med dolžnostmi. ... [M]oralne teorije so pri odgovornostih
preveč poudarjale absolutnost obveze, ki ne dovoljuje izjem, in tako se je
neobstoječ problem konflikta dolžnosti zdel dejanski.« (Ross 1939: 86) Še
drug predlog, ki ga lahko razberemo v FE, je vezan na opredelitev
moralne pravilnosti oz. dolžnosti kot dejanja, ki je kar najbolj ustrezno
situaciji. Prima facie dolžnost je torej vrsta dejanja, ki je v določeni
situaciji moralno ustrezna, a ne nujno tudi najbolj moralno ustrezna.
(Ross 1939: 52–3)
Razberemo lahko, da je Ross sam imel težave z opredelitvijo
in razumevanjem prima facie dolžnosti ter njihovega odnosa do
dejanskih dolžnosti. Iz zgornjih navedkov in premislekov izhaja, da je
npr. enkrat trdil, da pri prima facie dolžnostih sploh ne gre za
dolžnosti, drugič je govoril o najbolj zavezujoči dolžnosti, tretjič o
težnjah biti dolžnost, četrtič je govora o delni in celostni ustreznosti
situaciji itn. Dodatno je pojem zameglil tudi govor o izjemah; prima
facie dolžnosti naj bi dopuščale izjeme, toda v kakšnem smislu? Kar

234

nas bo v nadaljevanju zanimalo, je najprej sama opredelitev tega
pojma, nadalje pa odnos prima facie dolžnosti do dejanske dolžnosti.
S problemom ustreznega razumevanja pojma prima facie
dolžnosti se ukvarja tudi Searle v svojem članku »Prima facie
Obligations« (1978). V njem ponudi zanimivo analizo, ki razkriva
mnogo zagat opredelitve prima facie dolžnosti in ki jo lahko za
namene naše razprave strnemo takole. Ross je uvedel pojem prima
facie dolžnosti, da bi lahko ustrezneje zajel strukturo moralnega
konflikta, vendar se po natančnejšem pregledu možnih interpretacij
pojem pokaže kot nezadosten za ta namen. Searle izpostavi dve možni
interpretaciji tega pojma. Po prvi izmed teh je prima facie dolžnost
nasprotna dejanski dolžnosti. Prima facie dolžnosti so le dozdevne
dolžnosti, katerih zavezujočnost izgine, ko se spoznamo z vsemi dejstvi
v situaciji in ko določimo našo dejansko dolžnost. Takšna
interpretacija jasno ne more zadostiti kakršnemu koli pravemu pojmu
moralnega konflikta. Pri slednjem ne gre za konflikt med pravo in
dozdevno dolžnostjo; ne gre zgolj za spoznavno dilemo. In kot smo
videli zgoraj je takšno razumevanje zavračal že Ross sam.
Po drugi interpretaciji je prima facie dolžnost nasprotna
absolutni dolžnosti. Pri prima facie in absolutni dolžnosti naj bi šlo za
dvoje vrst dolžnosti, od katerih je prva takšna, da jo lahko absolutna
dolžnost povozi in izključi. Vendar je takšno razlikovanje po Searlu
zelo težko zagovarjati, saj so si moralne situacije lahko zelo različne in v
njih lahko enkrat prevlada ena, drugič pa druga dolžnost. Če s tem
razlikovanjem med dvema vrstama dolžnosti merimo na posamične in
konkretne pripise obvez, kot je npr. »Peter je dolžan storiti A, ker je
obljubil A.«, potem je vsaka izmed takšnih dolžnosti glede na dano
situacijo lahko bodisi prima facie bodisi absolutna dolžnost. Če pa v
obzir vzamemo splošne trditve kot »Vse obljube so zavezujoče.«,
potem dospemo do tega, da so vse (ali vse razen ene) takšne trditve
zgolj prima facie. Searle sklene, da je potrebno pojem prima facie
dolžnosti odpraviti iz filozofske govorice moralnih teorij, saj
zamegljuje prave rešitve. Po Searlovem predlogu je namesto med
vrstami dolžnosti bolje razlikovati med dvema vrstama deontičnih
sodb, in sicer med: (i) sodbami, ki zatrjujejo/izražajo obstoj obvez,
dolžnosti in drugih podobnih razlogov za delovanje; in (ii) sodbami, ki
zatrjujejo/izražajo, kaj mora delovalec gledano v celoti (angl. all-things-
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considered) storiti.113 Ta predlog naj bi bil ustrezen, saj lepo opiše
situacije moralnega konflikta, kjer je dopuščen obstoj nasprotujočih si
obvez oz. dolžnosti. Dejstvo, da mora nekdo gledano v celoti storiti
nekaj, je lahko nezdružljivo z eno ali več teh dolžnosti, brez da bi
zanikali obstoj teh posameznih dolžnosti in brez, da bi jih delili na
nejasne kategorije, kot so prima facie in absolutne ali dejanske
dolžnosti. Delovalec je zavezan temu, da mora storiti A (npr. če je dal
obljubo, da A), toda to ni nezdružljivo s tem, da je morda gledano v
celoti zavezan, da ne stori A. (Searle 1978: 88–90)
V nadaljevanju bom strnil ponujene interpretacije. Pri tem
bom pozoren predvsem na to, koliko imajo podpore v Rossovi etiški
misli in tudi na to, v kakšni meri so lahko različna razumevanja
medsebojno združljiva.
(A) Spoznavna interpretacija
(A1) V okviru dozdevnih dolžnosti: Prima facie dolžnosti so zgolj
navidezne dolžnosti, ki jih zmotno kot dolžnosti prepoznamo pri
našem prvem seznanjenju s situacijo in za katere se lahko izkaže, da v
resnici sploh niso zavezujoče. Z drugimi besedami, sodba o določeni
prima facie dolžnosti, je zgolj sodba z določenega spoznavno
omejenega gledišča na situacijo. Npr. lahko se mi zdi, da imam do
nacističnega preganjalca prima facie dolžnost iskrenosti, ki pa se po
razmisleku o moralni naravi sveta, v katerem se nahajam, pokaže za
utvaro.114
(A2) V okviru spoznavnih zagotovil: Prima facie dolžnosti so oz. nam
dajejo dobra spoznavna zagotovila, da smo lahko ob udejanjenju
temelja za facie dolžnost upravičeno prepričani, da ta temelj spremlja
113

V temelju podobno razlikovanje predlaga tudi Phillipa Foot (1983). Ta njen
predlog sem kritično obravnaval že v prejšnjem poglavju, v razdelku 5.2.2.
Footova predlaga razlikovanje med dvema vrstama najstvenih izjav. Prve so vezane
na posamezen vidik situacije. So kot propozicije o domenkih, za katere ni
neobičajno, da jih lahko imamo hkrati več, tudi nezdružljive oz. hkrati
neizpolnljive. Druge pa so celostne najstvene propozicije, ki so vezane na situacijo
kot celoto.
114
Bolj slovit primer bi lahko predstavljal primer Violinista J.J. Thomson.
Začetno se nam lahko zdi, da imamo v vsakem primeru dolžnost ohranjati
človeški zarodek pri življenju. Premislek glede na podoben, a zamišljen primer
Violinista, pa nam razkrije, da takšne dolžnosti prav za prav nimamo v vseh
primerih.
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tudi soustrezna moralna lastnost. Npr. dejstvo, da gre za izpolnitev
obljube, mi daje dober razlog, da sem prepričan, da je to dejanje tudi
moja dejanska dolžnost.115
(B) Interpretacija v odnosu do celostne dolžnosti z uporabo
protidejstvenika oz. odvisnega pogojnika
(B1) Osamitvena interpretacija: Prima facie dolžnost je moralno
pomembna značilnost situacije, ki, če je edina prisotna v situaciji,
postane naša dejanska oz. absolutna dolžnost. Npr. če je edini
moralno pomemben vidik situacije ta, da gre za izpolnitev obljube,
potem je slednje tudi moja dejanska dolžnost.
(B2) Razširjeno, ceteris paribus branje odvisnega pogojnika: Imeti
prima facie dolžnost A, pomeni, da je ceteris paribus izvršitev A gledano
v celoti obvezujoča oz. naša dolžnost. Ceteris je paribus, če je moralni
pomembni vidik F, ki je temelj dolžnosti A, neporažen, to pa je, (i) če
ni prisotnih drugih moralno pomembnih vidikov; (ii) če drugi
prisotni moralno pomembni vidiki izključujejo drug drugega; (iii) če
drugi prisotni moralno pomembni vidiki ne izključujejo drug
drugega, a ne porazijo F-ove podpore za A. Če gre za izpolnitev prima
facie dolžnosti zvestobe, npr. izpolnitev obljube, in ni prisotnih drugih
prima facie dolžnosti ali se drugi prisotni moralno pomembni vidiki
medsebojno izničijo ali se drugi moralni pomembni vidiki ne izničijo,
ampak (skupaj) ne porazijo moči izpolnitve obljube kot moralnega
faktorja, potem je izpolnitev obljube moja dejanska dolžnost.
(C1) Statistična interpretacija prima facie dolžnosti kot teženj: Prima
facie dolžnosti so vezane na lastnosti dejanj, ki z določeno verjetnostjo
težijo k temu, da narede dejanja tega tipa tudi gledano v celoti moralno
pravilna in zavezujoča. Da je neko dejanje prima facie moralno
pravilno, pomeni, da poseduje značilnost F, ki večino ali mnogo
tovrstnih dejanj naredi moralno obveznih. Ta interpretacija dopušča,
da je posamezen primerek dejanja vrste F (npr. določena izpolnitev
obljube) gledano v celoti lahko moralno napačen. Npr. imeti prima
115

Primer tovrstne definicije predlaga Shope (1965: 286). Določena oseba ima
prima facie dolžnost, da stori izbrano dejanje, če in samo če ima to dejanje
značilnost, zaradi katere se v situaciji do te osebe ustvari moralna zahteva. V tem
primeru prisotnost te značilnosti predstavlja pozitivno spoznavno zagotovilo
(warrant) za sodbo, da je to dejanje tudi dejanska dolžnost osebe v tej situaciji.
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facie dolžnost iskrenosti, pomeni, da je večina dejanj, kjer gre za
neiskrenost, moralno napačnih.
(C2) Statistična interpretacija prima facie dolžnosti kot teženj, ki
dovoljuje izjeme: Prima facie dolžnosti so vezane na značilnosti dejanj,
ki z določeno verjetnostjo težijo k temu, da so moralno pomembne.
Da je dejanje vrste F naša prima facie dolžnost, pomeni, da je pri
večini dejanj te vrste, značilnost F moralno pomembna, ne pa nujno
pri vseh primerkih dejanj. Npr. laž je prima facie moralno napačna,
kar pomeni, da je v večini primerov moralno pomembna in šteje proti
dejanju, lahko pa v primeru igre Lažnivec ali pri nedolžni laži izgubi
oz. nima nobene moralne pomembnosti.
(D) Pogojno razumevanje: Prima facie dolžnost je pogojna dolžnost v
smislu, da ji lahko umanjka moralna pomembnost oz. da je le-ta
odvisna od določenega nadaljnjega pogoja, ki mora biti izpolnjen.
Npr. izpolnitev dane obljube je zgolj prima facie dolžnost, ki je npr.
pogojena s tem, da njena izpolnitev ne bi pomenila nemoralnega
dejanja.
(E) Metafizično razumevanje: Prima facie dolžnost izvršiti dejanje A
pomeni, da A poseduje značilnost, ki ga stori moralno obvezujočega.
To, da je dejanje A prima facie dolžnost, rezultira nad tem, da ima
določeno moralno pomembno značilnost M in je M prima facie
obvezujoča. Npr. dejstvo, da gre za izpolnitev obljube, je moralno
pomemben vidik dejanja in iz njega rezultira, da je dejanje glede na ta
vidik obvezujoče.
(F) Interpretacija v okvirih moralnih razlogov: Prima facie dolžnost
izvršiti dejanje A pomeni, da obstaja dober (a ne nujno tudi odločujoč
ali zadosten) moralni razlog za izvršitev A. (F*) Razliko med prima
facie in dejansko dolžnostjo lahko torej razumemo na osnovi že
znanega in neproblematičnega razlikovanja med dobrim in
odločujočim razlogom. Dejstvo, da gre za prelomitev obljube,
predstavlja razlog, da dejanja ne storim. Dejstvo, da gre za pomoč
poškodovancu v nesreči, mi daje razlog, da mu pomagam. Če
predpostavimo, da je slednji razlog močnejši, potem je ta odločujoč.
(F**) Prima facie dolžnosti lahko tako razumemo kot te, ki izražajo
temeljne moralne razloge.
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(G) Interpretacija v okviru moralnih teženj, razumljenih kot
deontičnih silnic: Prima facie dolžnosti moramo razumeti kot moralne
silnice, faktorje oz. težnje, ki so prisotne v situaciji in ki skupaj
določajo našo celostno dejansko dolžnost, tj. dolžnost gledano v celoti.
Npr. da gre za izpolnitev obljube, predstavlja silnico, ki kaže v smeri,
da dejanja ne storimo. Da gre za dejanje pomoči udeležencu v nesreči,
predstavlja silnico, da dejanje storimo. Presoja pomembnosti teh silnic
v vsaki posamični situaciji pa nas vodi do naše celostne dolžnosti, npr.
ko druga silnica premaga prvo. Pri tem pa skupaj z analogijo z npr.
fizikalnimi silnicami, ne smemo prevzeti tudi modela »seštevanja« oz.
določanja rezultante teh silnic, ker pri dejanjih domnevno ne prihaja
nujno, da tega, da bi prisotnost nasprotne silnice zmanjšala moralno
pravilnost ali nepravilnost dejanja. Njena prisotnost pomeni kvečjemu
možni temelj za obžalovanje ali vznik nadomestilne dolžnosti.
(H) Interpretacija glede na delno in celostno moralno ustreznost: Naša
dejanska dolžnost je vedno dejanje, ki je kar najbolj ustrezno celoti
situacije, v kateri se nahajamo. Prima facie dolžnosti so vrste dejanj, ki
so ustrezne zgolj glede na izbrane vidike situacije. Npr. prihod na
dogovorjeno mesto je ustrezno dejanje, glede na vidik izpolnitve
dolžnosti, medtem ko je pomoč poškodovancu ustrezna glede na vidik
dobrotnosti. Dejanje, ki pa izmed omenjenih kar najbolj ustrezno
situaciji, pa je moralno pravilno oz. naša dolžnost.
Iz danih interpretacij oz. opredelitev lahko razberemo, da se
vsaj nekatere izmed njih medsebojno izključujejo. Interpretacije A1,
C2 in D tako dopuščajo izjeme, ki jih druge opredelitve ne, in sicer
izjeme v smislu, da lahko gre za vrsto dejanja, ki je omenjena v prima
facie dolžnosti, vendar ji lahko povsem umanjka vsaka moralna
pomembnost. Ponujena razumevanja so si različna tudi glede tega, ali
prima facie dolžnost opredelijo zgolj v odnosu do dejanske dolžnosti
ali pa poskušajo najti nek drug način, npr. preko pojma ustreznosti ali
moralnega razloga.
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6.3. Prima facie dolžnosti kot temeljni moralni razlogi
Zagovarjati želim tezo, da je prima facie dolžnost najustrezneje
razumeti kot to, ki predstavlja dober moralni razlog za ali proti
dejanju. V tem smislu lahko posledično razumemo spisek načel prima
facie dolžnostih kot ta, ki opredeljuje temeljne moralne razloge, ki so
ključni za moralni status dejanj. Značilnosti dejanj kot so iskrenost,
resnicoljubnost, pravičnost, zvestoba, dobrotnost, neškodovanje,
poprava napačnega dejanja, hvaležnost, samo-izboljšanje, spoštljivost
in ohranjevanje ter razširjanje svobode so temeljne moralno
pomembne značilnosti, nastopajo kot dobri moralni razlogi in nanje je
vezana tudi razlaga moralnega statusa dejanj. To je v grobem osrednja
teza, ki je do sedaj manjkala v mozaiku zagovora moralnega
intuicionizma v njegovi rossovsko-pluralistični različici.
Ponujena interpretacija ne bi smela biti preveliko
presenečenje. Že Ross sam je govoril o prima facie dolžnostih v
povezavi z razlogi (cf. Ross 1930: 24) in tudi teorijo teh dolžnosti
razvije v knjigi RG v poglavju, ki je naslovljeno »Kaj naredi dejanja
moralno pravilna?«. Glavne ugotovitve tega poglavja so tako, da
obstajajo raznoliki in medsebojno nezvedljivi razlogi, ki so temelj
moralne pravilnosti dejanj in ki izraščajo iz moralno pomembnih
odnosov, ki jih zavzemamo ali v katera smo postavljeni do drugih in
do sebe. Teorijo prima facie dolžnosti nato ponovno obravnava v FE v
poglavju o temeljih moralne pravilnosti, kjer sta tekmeca njegovemu
stališču o obstoju moralnih temeljev posebnih dolžnosti npr.
hedonizem in utilitarizem.
V nekem smislu z omenjenim predlogom zagovarjam model
moralnih razlogov, ki razlikuje med temeljnimi in izpeljanimi
moralnimi razlogi. V najširšem smislu to razumem na način, da so
lahko raznolika dejstva ali značilnosti situacij moralni razlogi le v
toliko, kolikor so te navezane na temeljne moralne premisleke, ki so
vsebovani v prima facie dolžnostih. Tak model ima gotovo svoje
pomanjkljivosti in odprta vprašanja. Teh se lotevam ob koncu
razdelka. Najprej pa bom glede na omenjeno tezo obravnaval
sprejemljivost drugih, zgoraj ponujenih razumevanj prima facie
dolžnosti.
Spoznavno razumevanje prima facie dolžnosti kot dozdevnih dolžnosti
(A1) je bilo sicer razširjeno med moralni filozofi v obdobju zatona
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(posledično pa tudi nepoznavanja) pluralističnega intuicionizma, toda
mislim, da sem pokazal, kako je takšno razumevanje jasno v nasprotju
z Rossovo etiško mislijo. Prima facie dolžnosti niso zgolj dozdevne
dolžnosti oz. niso značilnosti dejanj, ki bi se po skrbnem premisleku
izkazale za moralno nepomembne.
Spoznavnega razumevanja prima facie dolžnosti kot vrst
dejanj, ki predstavljajo dobra spoznavna zagotovila (A2), ne moremo
ovreči tako zlahka. Problem je, kako takšno opredelitev v okviru
spoznavnih zagotovil sploh razumeti. Če to opredelitev razumemo,
kot da enači spoznavna zagotovila in prima facie dolžnosti, potem je
zmotna, saj je obseg prvih lahko širši od slednjih. Nasvet moralno
izkušene in občutljive osebe lahko jemljemo kot dobro spoznavno
zagotovilo, da je neko dejanje naša dolžnost, toda nasvet nima opraviti
s prima facie dolžnostmi oz. razlogi, zakaj je to dejanje naša dolžnost.
Če pa razumemo predlog nekoliko širše, tj. kot da nam prima facie
dolžnosti ponujajo dobre spoznavne razloge, da oblikujemo ustrezno
moralno sodbo, potem je to razumevanje sprejemljivo in ga lahko
sprejmemo kot dopolnitev predlaganega razumevanja.
Osamitvena interpretacija (B1) ima že zgoraj omenjeno
pomanjkljivost krožnosti, saj se opredelitev v definiensu prav tako
sklicuje na prima facie dolžnost. Druga pomanjkljivost, na katero
opozori tudi Dancy (2004: 18–19), je ta, da preko osamitve določene
značilnosti dejanja poskušamo opredeliti, kakšna je vloga te značilnosti
gledano v celoti. Ena izmed težav, ki izhajajo iz tega, je kako preko te
opredelitve razumeti značilnosti dejanj, ki so lahko moralno
pomembne le v primeru, ko niso edine moralno pomembne
značilnosti dejanja. Dancy (2004: 19) navaja naslednje primere. Prvi
je ta, da nekomu obljubim, da bom nekaj storil, vendar le, če bom
imel še kakšen drug razlog za to dejanje. Drugi primer je primer
usmiljenja kot moralno pomembnega premisleka. Usmiljenje npr.
glede nižje kazni, že predpostavlja, da smo imeli razloge, da človeka
kaznujemo. Nima smisla govoriti o usmiljenju, če teh predhodnih
razlogov ni. Podoben je primer strpnosti; razlogi za to, da sem strpen,
predpostavljajo razloge, da gre za dejanja, ki jih sicer vidim kot
napačna oz. takšna, ki jih sicer velja obsoditi ali preprečevati. Moralne
pomembnosti usmiljenja in drugih omenjenih značilnosti dejanj, tako
ne moremo opredeliti preko tega, kakšno moralno pomembnost
imajo oz. bi imele v osami.
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Podobne težave se pojavijo pri interpretaciji B2, kjer je najprej
opredelitev po svoji zasnovi prav tako krožna. Prima facie dolžnost je
značilnost dejanja, ki je ceteris paribus tudi naša dejanska dolžnost, tj.
če ni prisotnih drugih prima facie dolžnosti ali pa so prisotne, vendar
ne pretehtajo te dolžnosti. Prav tako to razumevanje ne ponuja jasnega
odgovora na vprašanje, kakšen je odnos med prima facie moralno
pravilnostjo dejanja in njegovo dejansko pravilnostjo. »Glede na to
razumevanje prima facie dolžnosti, je torej za neko moralno pravilno
dejanje reči, da je prima facie moralno napačno, preprosto reči, da bi bilo
tudi dejansko napačno, če ne bi bilo prisotnih drugih moralno
pomembnih značilnosti, ki ga store pravilnega. Toda čeprav je resnično,
da, če je dejanje prima facie moralno napačno, potem bi bilo tudi
dejansko napačno ob odsotnosti določenih drugih prima facie premislekov,
ki ga store pravilnega, ni povsem jasno, da nam to pove, kaj za moralno
pravilno dejanje pomeni biti prima facie napačno. Prima facie napačnost
pravilnega dejanja ne more temeljiti zgolj na dejstvu, da bi dejanje bilo
napačno, če ne bi bilo drugih moralno pomembnih značilnosti, zaradi
katerih je pravilno. Kajti to daje razumeti, kot da je na dejanju nekaj
moralno pomanjkljivega zgolj v protidejstveni situaciji. To pa ni Rossovo
stališče.« (Stratton-Lake 2000: 84–5)
Statistično razumevanje prima facie dolžnosti kot teženj (C1)
je neustrezno, ker ni povsem jasno, kaj je s to težnjo izraženo. Lahko je
z njo mišljeno to, da je večina (ali mnogo) dejanj vrste F tudi dejansko
naša dolžnost. V tem primeru je takšna trditev zlahka neresnična.
Zamislimo si lahko svet, v katerem je npr. prima facie dolžnost
zvestobe obljubi mnogokrat prisotna v dejanjih, a so ta v večini
primerov takšna, da je pri njih pomembnejši nek drug moralni vidik,
npr. prima facie dolžnost pravičnosti. (cf. Stratton-Lake 2000: 82–3)
V tem primeru statistično branje ne vzdrži.
Interpretacija C2 je blizu razumevanju prima facie dolžnosti
kot dozdevne dolžnosti, tj. dopušča, da je lahko vrsta dejanja, ki jo
omenja izbrana prima facie dolžnost, v posameznih situacijah moralno
nepomembna. To v pomembnem smislu ni rossovsko razumevanje
prima facie dolžnosti. Ross pravi, da gre pri vsaki prima facie dolžnosti
na njegovem seznamu, za značilnosti dejanj, kjer ne moremo resno
dvomiti v to, da kdaj ne bi bile moralno pomembne. (Ross 1930: 20)
Takšno razumevanje teženj, ki dopuščajo izjeme glede moralne
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pomembnosti, je bližje partikularistični zamisli privzetega razloga,
kolikor slednjega razumemo statistično.
Pogojno razumevanje prima facie dolžnosti (D) prav tako ni
skladno z duhom Rossove misli, čeprav ta sam govori o pogojni
dolžnosti. Če vzamemo zgoraj omenjeni primer obljube, je
zavezujočnost te seveda odvisna od nekaterih pogojev (npr.
neizsiljenosti, moralnosti obljubljenega dejanja, dejstva, da me drugi te
obljube ni odvezal, ipd.), toda Ross je vse te »pogoje« že vključil v
samo razumevanje prima facie dolžnosti zvestobe. (cf. Ross 1939: 87–
113)
Metafizično razumevanje (E) je skladno z mojim izbranim
predlogom, da moramo prima facie dolžnosti razumeti kot temeljne
moralne razloge, torej z interpretacijo F. Vse kar E zatrjuje, je to, da so
prima facie dolžnosti tiste značilnosti dejanja, nad katerimi rezultira
moralni status dejanja.
Razumevanje prima facie dolžnosti kot normativnih silnic v
situaciji (G) je prav tako združljivo z razumevanjem prima facie
dolžnosti kot dobrih moralnih razlogov. Še več, analogija s silnicami je
lahko do določene mere ustrezna, da ponazori strukturo delovanja
moralnih razlogov. Moralni razlog si lahko predstavljamo, kot da ima
določeno moč in da kaže v izbrano smer. Omejitev analogije je ta, da
ne smemo prevzeti enostavnega, seštevalnega modela razlogov kot
silnic. Vzemimo enostaven primer konflikta razlogov. Dejstvo, da je
bil v situaciji prisoten razlog, ki je govoril proti sicer moji moralno
pravilni odločitvi, še ne pomeni nujno, da se je s tem zmanjšala
pravilnost mojega dejanja. Model razlogov kot deontičnih silnic ima
torej svoje omejitve, uporaben pa je lahko pri razmislekih o
obžalovanju, kakor sem jih predstavil v prejšnjem poglavju. Večja kot
je moč razlogov in bolj kot sta nasprotna razloga izenačena, večji je naš
občutek ujetosti v moralno dilemo in močnejše je lahko moralno
čustvo obžalovanja, ki nastopi po izbranem dejanju.
Podobno je interpretacija H združljiva z interpretacijo F. Prva
je postavljena v okvir govora o ustreznosti, in sicer ustreznosti dejanja
do situacije, v kateri je delovalec. Kot sem pokazal v tretjem poglavju,
je pojem ustreznosti temeljni normativni pojem deontoloških različic
intuicionizma (Prichard, Ross, Broad). (cf. Ross 1939: 55) Govor o
delni ustreznosti in celostni ustreznosti je tako povsem legitimen, še
toliko bolj, če ga razumemo na način moralnih razlogov za dejanje.
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Kaj pomeni, da dejanje z določenega vidika ustreza situaciji? Broad
odgovarja, da »ko govorim o nečem, kot o »pravilnem«, potem imam
vedno v mislih to stvar kot gradnik v neki celosti situacije, za katerega
mislim, da je 'primerno' ali 'ustrezno' povezan s preostankom situacije. In
ko rečem, da je nekaj napačno, potem imam to v mislih kot 'neprimerno'
ali 'neustrezno' povezano s preostankom situacije.« (Broad 1930: 164–5)
Dejanje je za Broada lahko ustrezno glede na nekatere vidike, medtem
ko je glede na druge neustrezno. Celostna moralna pravilnost je
določena s tem, katera od teh ustreznosti je v situaciji pomembnejša.
Tudi on si pri razumevanju pomaga z analogijo silnic. »Po analogiji z
mehaniko bi lahko govorili o 'rezultantni ustreznosti' in o 'sestavni
ustreznosti'. Toda, na našo nesrečo, ni nobenega preprostega splošnega
pravila, kot je to s pravilom paralelograma silnic, preko katerega bi lahko
iz 'sestavne ustreznosti' izračunali 'rezultantno ustreznost'.« (Broad 1930:
220) Lahko trdimo, da je pojem ustreznosti temeljni in neopredeljiv
normativni pojem, toda govor o razlogih ga lahko nadalje osvetli.
Moja teza je tako, da je potrebno prima facie dolžnost oz.
prima facie moralno pravilnost dejanja razumeti kot razlog, zakaj je
neko dejanje naša dolžnost oz. moralno pravilno. Prima facie dolžnosti
tako ponujajo odgovore na vprašanje »Zakaj?«. Spomnimo se lahko
tudi na Pricharda (cf. razdelek 3.3. in Prichard 2002) in njegov govor
o temeljih dolžnosti. Njegovo misel lahko kratko povzamemo na
naslednji način. Vprašanje »Zakaj je neko dejanje moja dolžnost oz.
zakaj ga moram storiti?« je včasih legitimno in dopušča odgovor. Npr.
»Zakaj moram prijatelju izročiti denar? Ker sem si ga od njega
izposodil in mu obljubil, da mu ga vrnem.« Nekatere od teh
odgovorov moramo razumeti kot zadostne in ne smemo zastavljati
nadaljnjih vprašanj o izvoru moralnih obvez, npr. »Zakaj moram
poravnati dolgove ali držati obljube?« Če pa takšno vprašanje že
zastavimo, bo namesto nekega posamičnega razloga odgovor nanj
izražal moralno načelo, npr. »Vedno moram vračati dolgove in držati
obljube.« (To načelo si lahko zamislimo tudi kot rossovsko prima facie
načelo.) Tukaj se lahko moralni premislek ustavi. Ni potrebno več
podajati razlogov za to načelo, niti jih zanj ne moremo najti. Vsakdo
mora pripoznati veljavnost tega načela kot samorazvidno ali pa
moralne obveze sploh ne more uvideti. Razlog je vsebovan že v načelu
same; dejstvo, da sem si denar izposodil, je razlog, da ga vrnem in torej
ne gre za to, da za ta načela ni utemeljitve oz. razloga, temveč ga
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načelo samo že vsebuje. Vidimo lahko, da je že Prichard priskrbel
Rossu pomemben namig, kako razumeti načela prima facie dolžnosti.
Zgoraj sem dejal, da moj predlog predstavlja zagovor modela
razlike med temeljnimi in izpeljanimi razlogi. Kako razumeti to
razlikovanje? En model nam ponuja Ross sam in sicer z razlikovanjem
med osnovnimi in izpeljanimi prima facie dolžnostmi. Temeljne
prima facie dolžnosti so te, ki nastopajo v seznamu prima facie načel,
so kar najbolj splošne in se jih ne da zvesti na druge prima facie
dolžnosti. Izpeljane ali sestavljene prima facie dolžnosti pa so manj
splošne, kot je npr. dolžnost posameznika, da se ravna po zakonih
svoje države. Ta dolžnost je sestavljena oz. navezana na tri osnovne
prima facie dolžnosti; tj. na prima facie dolžnost hvaležnosti za
dobrine, ki jih posameznik prejema oz. mu jih nudi država; na
implicitno zavezanost posameznikov, ki so se odločili za skupno
bivanje v državi, da bodo sledili zakonom (prima facie dolžnost
zvestobe); in ne nazadnje tudi iz razloga, ker ravnanje po teh zakonih
prispeva k splošnemu dobremu (prima facie dolžnost dobrotnosti). (cf.
Ross 1930: 27–8). Sedaj lahko to sliko preslikamo na razloge. Dejstvo,
da mi neko dejanje nalaga izbrani zakon, je razlog, da to dejanje
storim. Kot moralni razlog je navezan na temeljne moralne razloge,
omenjene zgoraj. To dejstvo preneha biti razlog, če umanjkajo ti
temelji. Vzemimo še drug primer, enostavnejši primer. Prima facie
dolžnost izogibanja laži je zgolj izpeljana dolžnost, katere temelj sta
dolžnosti zvestobe in neškodovanja. Dejstvo, da gre za laž, je torej
moralni razlog le v toliko, kolikor je navezan na omenjena temeljna
razloga. To, da se pojavljajo izjeme glede na moralno načelo »Ne laži!«,
tako ni nobeno presenečenje. Laž ni vedno tudi moralno pomembna
značilnost dejanja. Izjeme se pojavijo takrat, ko v odnosu z drugim
nismo zavezani iskrenosti in ko ne gre za premislek (ne)škodovanja.
Vrnemo se lahko k partikularističnima primeroma igre Lažnivec in
nedolžne, vljudnostne laži.116
Seznam temeljnih načel prima facie dolžnostih torej
opredeljuje temeljne moralne razloge, ki so ključni za moralni status
dejanj. Na tem seznamu so značilnosti dejanj kot iskrenost,
resnicoljubnost, pravičnost, zvestoba, dobrotnost, neškodovanje,
116

Podobno razlago izpeljanih oz. sestavljenih prima facie dolžnosti zagovarja tudi
McNaughton 2002: 79–80.
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poprava napačnega dejanja, hvaležnost, samo-izboljšanje, spoštljivost
in ohranjevanje ter razširjanje svobode. Izpeljane in sestavljene prima
facie dolžnosti so vezane na izpeljane razloge.
Na podoben način lahko sedaj pojasnimo tudi ostale primere
moralnih presoj, na katere je opozoril partikularizem in kjer naj bi bili
razlogi občutljivi na kontekst. Primer izposojene knjige (kjer sem
obljubil, da bom knjigo znancu vrnil, potem pa ugotovim, da je bila
knjiga ukradena iz knjižnice) je primer, kjer gre za obljubo kot neke
vrste pogodbeno dolžnost in nasprotna stran se očitno te pogodbe ni
držala oz. nas je zavedla. V tem primeru je obljuba kot izpeljan razlog
utišana. Kako pojasniti primer povzročanja bolečine, kjer gre za edino
možno obliko zdravljenja in kjer je kot razlog povzročena bolečina
utišana, ali v primeru bolečine kot gradnika športnega dosežka, za
katero partikularisti trde, da je v tem primeru bolečina razlog za oz.
poveča vrednost dejanja? Za prvi primer mislim, da povzročanje
bolečine ni povsem utišano kot razlog in še vedno govori proti
dejanju; dolžnost neškodovanja je namreč temeljna dolžnost. Gre za
to, da je v takšnem primeru jasno, da bi s tem, ko bi se tovrstnemu
zdravljenju odpovedali, osebi povzročili še večje bolečine oz. resno
ogrozili njeno zdravje. Kot sem že nakazal, pravzaprav takšno
interpretacijo na nek način podpira tudi Dancy sam, ko pravi, da
lahko vedno obžalujemo to bolečino, ki jo povzročamo z
zdravljenjem, za katere ni na voljo neboleče alternative. (Dancy
1993a: 65–6) Vse to kaže le, da je bilo to povzročanje bolečine kot
razlog poraženo s strani drugih moralno pomembnih premislekov. V
primeru športnega dosežka je pravzaprav težko razumeti, na kaj meri,
in ali lahko v tem primeru sploh govorimo o moralnih dimenzijah?
Lahko bi odgovorili, da kar cenimo ali občudujemo pri dosežkih
športnikov, sta njihova vztrajnost in trud, in to kljub spremljajočemu
odrekanju in bolečinam, ki spremljajo treninge ali tekmovanja. Tako
ni (pre)trpljena bolečina sama ta, ki poveča vrednost dejanja ali stanja
stvari, temveč je del okoliščin, v katerih lahko športnik izkazuje
določene vrline, ki jih vrednotimo (npr. vztrajnost, prizadevnost, trdo
delo ipd.). Vzemimo primer dveh športnikov, katerih tekmovalni
dosežki so enaki, pri čemer je za njih dosego v enem primeru bilo
potrebno veliko naporov in bolečine, pri drugem pa ne. Lahko bi
rekli, da so dosežki prvega bolj vredni, toda na vprašanje »Zakaj?«, bi
bilo preveč enostavno odgovoriti, da je razlog v bolečini. Naše intuicije
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lahko preverimo tudi na naslednjem primeru. Zamislimo si lahko
športnika, ki zaradi prirojene analgije ne zmore občutiti bolečine. Ob
tem bi moral preko enako naporen, dolgotrajen in s poškodbami
pospremljen proces priprav, da bi dosegel viden športni rezultat.
Pretiravanje s treningom je pri njem enako pogubno, kot pri ostalih
športnikih, tako da bi moral razviti neke drugačne mehanizme in
vodila pri količini treninga. Enako škodljive bi bile tudi morebitne
posledice za njegovo telo. Bi v tem primeru sodili, da je njegovo
udejstvovanje ali dosežek vreden manj? Verjetno ne. Vsekakor lahko
rossovski model pojasni ta primer tudi tako, da opozori, da bolečina ni
nujno razumljena kot temeljni moralni razlog oz. prepoved
povzročanja bolečine ni temeljni razlog, ampak je to prepoved
škodovanja.
V kakšni meri je ta moj predlagan model pravzaprav
holističen oz. katere vidike holizma razlogov lahko sprejme ali
prilagodi? V grobem bi lahko rekli, da s holizmom merimo na tri
temelje teze. (1) Množica moralno pomembnih značilnosti dejanj oz.
razlogov je odprta. (2) Razlogi so občutljivi na kontekst do te mere, da
lahko spremenijo svojo moralno polarnost ali izgubijo svojo moralno
pomembnost. (3) Razlogi lahko vplivajo drug na drugega, tako da pri
sonastopu več razlogov ne gre vedno nujno za seštevalen model
njihovega tehtanja gledano v celoti. Moj predlagan model lahko v
celoti sprejme ali prilagodi prvo in zadnjo holistično tezo. Glede druge
teze, pa je zavezan trditvi, da temeljni moralni razlogi ne morejo
spremeniti svoje moralne polarnosti; npr. nepravičnost in neiskrenost
ne moreta nikoli biti razloga za izbrano dejanje. Lahko pa do
spremembe polarnosti ali izgube moralne pomembnosti pride pri
izpeljanih, netemeljnih razlogih, kar razkrivajo zgoraj opisani primeri.
Tak predlog je ranljiv za mnoge ugovore in pušča kar nekaj
odprtih vprašanj. V preostanku razdelka se bom osredotočil na
ugovore in vprašanja, ki prihajajo s strani partikularizma. Najprej bom
razpravljal o argumentih proti Rossovi teoriji oz. razumevanju prima
facie dolžnosti ter o tem, kako se novo predlagano razumevanje sooča s
temi argumenti. Sledila bo razprava o argumentih proti
nespremenljivosti razlogov in o argumentih proti sprejemljivosti
razlikovanja med temeljnimi in izpeljanimi razlogi.
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Dancy kot partikularist poda tri ugovore117 na Rossovo
teorijo prima facie dolžnosti, za niz katerih pravi, da se njihova moč
stopnjevito veča. (cf. Dancy 2004: 18–9) Vseh treh sem se zgoraj
bežno že dotaknil. Prvi je ugovor, da je Rossova opredelitev prima facie
dolžnosti krožna, saj se sklicuje ravno na to, kar poskuša opredeliti, tj.
kaj pomeni biti moralno pomembno oz. pomembno za delovanje.
Drugi ugovor je vezan na to, da Ross poskuša opredeliti vlogo
določene značilnosti dejanja, kot jo ta odigra v povezavi z drugimi (oz.
vsemi) njegovimi značilnostmi, s tem, kako se ta izbrana značilnost
obnaša v osami. »Mislim, da to ni nič bolje, kakor če bi poskušali
opredeliti prispevek, ki ga je imel določen igralec nogometa k zmagi
njegovega moštva, tako da bi govorili, kako bi bilo s tekmo, če bi on bil
edini igralec na igrišču.«(Dancy 2004: 19) Tretji ugovor je, da Rossova
opredelitev ne zmore pojasniti vloge tistih moralno pomembnih
vidikov dejanj, ki nikoli ne morajo nastopati v osami, npr.
usmiljenost, strpnost, odpuščanje, potrpljenje, popuščanje, ipd.
Ponujeno novo razumevanje lahko odgovori na vse izzive.
Prvič, kot že rečeno, se lahko izognemo ugovoru krožnosti v
opredelitvi, saj smo se sedaj oprli na pojem moralnega razloga, ki pa je
tudi za partikularizem sam temeljni pojem. Moralni razlog je to, kar
favorizira oz. govori v prid dejanju. Ponujena interpretacija Rossa ni v
ničemer v nasprotju s prispevnim pojmovanjem razlogov, ki ga
zagovarja Dancy. (cf. razdelek 4.1.) Drugič, pri Rossovi opredelitvi
prima facie dolžnosti je opredelitev z osamitvijo in protidejstvenikom
zgolj en način ubeseditve opredelitve. Za govor o moralnih razlogih se
zdi tak način tudi smiseln. Če je v situaciji prisoten zgolj en razlog oz.
zgolj en moralno pomemben vidik, potem je seveda jasno, da bo ta
tisti, ki bo določal vrednostni ali deontični status te situacije. Ob tem
pa je potrebno zavrniti preprosto seštevalno pojmovanje odnosa med
več razlogi v situaciji. Nastop nadaljnjega razloga lahko vpliva na moč
prvotnih razlogov. In kot odgovor na tretji ugovor lahko rečemo, da
gre pri omenjenih razlogih usmiljenja in strpnosti za sestavljene ali
izpeljane prima facie dolžnosti, kjer je potreben hkratni nastop večin
temeljnih prima facie dolžnosti. Usmiljenje je tako vezano na
117

Te ugovore Dancy poda v EWP in v opombi hkrati doda, da je do časa te
najnovejše knjige spremenil svoja stališča glede Rossa in da je ugovore njegovi
teoriji predrugačil.
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pravičnost in dobrotnost; strpnost pa na neškodovanje, dobrotnost in
svobodnost, ipd.
Drugi sklop ugovorov je vezan spremenljivost razlogov in
sprejemljivost razlike med temeljnimi in izpeljanimi razlogi. (cf.
Dancy 2004: 119–24) Strnili bi jih lahko na naslednji način. Izmed
sedmih temeljnih prima facie dolžnosti na Rossovem spisku (zvestoba,
povračilo, hvaležnost, pravičnost, dobrotnost, samo-izboljšanje in
neškodovanje) je zgolj pravičnost ta, ki bi lahko bila kandidat za to, da
ima kot razlog vedno nespremenljivo valenco. Vse ostale so bodisi
preveč splošne, gre bolj za kategorije dejanj, npr. ko Ross pravi, da gre
za popravo preteklih napačnih dejanj, ipd. Dancy trdi, da to ni vedno
moralno pomembno oz. v nekaterih primerih sploh ni razlog. Če pa
te prima facie dolžnosti poskušamo bolj specificirati, npr. da gre za
dejanja, kot so npr. držanje obljube ali laž, potem lahko najdemo
primere, kjer te značilnosti dejanj nimajo nespremenljive valence. Še
več, tudi sama pravičnost ni vedno moralno pomembna na enak
način. Dancy izpostavi dve vrsti primerov. Prva je ta, ko bi bilo neko
dejanje pravično, vendar zato še nimamo nobenega posebnega razloga,
da bi ga storili. Kot drugo vrsto navede primere situacij družinskega
življenja, kjer neredko vprašanja (ne)pravičnega ravnanja sploh niso
pomembna. Če koga primeri ne prepričajo, pa lahko partikularist
vztraja, da je pravičnost poseben moralni pojem, ki ga nahajamo med
debelo in tanko ravnijo pojmov ter da je prav zaradi tega podoben
tankim moralnim pojmom, ki so po definiciji nespremenljivi v svoji
valenci. Vsi ostali debeli pojmi (zvestoba, neškodovanje, hvaležnost,
ipd.) pa so spremenljivi. To ne pomeni, da niso osrednji za moralno
misel in prakso (Dancy trdi, da so pomembni, ker preko njih lahko
razberemo »moralno obliko« situacije), vendar osrednjost ne zahteva
nujno nespremenljivosti. Drug argument je ta, da če pogledamo na
polje estetike in estetskega vrednotenja, ne najdemo dobrih
kandidatov za debele estetske pojme, ki bi imeli nespremenljivo
valenco. Podobno naj bi bilo res torej tudi za moralne razloge. In
tretjič, nobenega razloga nimamo, da bi mislili, da morajo biti
spremenljivi razlogi na nek način odvisni od nespremenljivih, da bi jih
lahko razumeli kot razloge. Zakaj spremenljivost brez
nespremenljivosti ne bi bila možna?
Vendar Dancy v svoji kritiki ne navede prepričljivih
primerov, ker bi šlo za obrat polarnosti temeljnih moralnih razlogov,
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kakor jih opredeljujejo prima facie dolžnosti, čeprav vseskozi zatrjuje,
da »imajo vsi običajni debeli moralni pojmi, kot so poštenje, zvestoba,
hvaležnost, povračilo itn., spremenljivo polarnost.« (Dancy 2004: 121)
Navede primer, ko nam dobrotnost sama (npr. dejanje, ki bi
prispevalo k dobremu drugega) ne nalaga posebne dolžnosti, da tako
tudi ravnamo oz. nam ne daje razloga za to dejanje, kajti lahko gre za
primer, da si ta drugi ne zasluži tega dobrega. Vendar v tem primeru je
jasno, da ga lahko rossovski pluralizem interpretira kot konflikt med
prima facie dolžnostjo dobrotnosti in prima facie dolžnostjo
pravičnosti. Glede osrednjosti, a ne nespremenljivosti debelih
moralnih pojmov, lahko rečemo, da je njihova nespremenljivost
pomembna za odgovor na ugovor izravnave moralne pokrajine. Ne
moremo zgolj preprosto reči, da so nekateri debeli moralni pojmi
osrednji in da to daje moralno obliko situacijam, če ne povemo, v čem
je ta njihova osrednjost. Kot sem pokazal v razdelku 6.2. si tukaj
partikularist ne more prepričljivo pomagati z uvedbo mehkih
splošnosti ali pojma privzetega razloga. Nadalje, tudi razprava v
estetiki niso povsem jasno oblikovana glede na model partikularizma.
(Za argumente v tej smeri glej Kante 2005.) Nespremenljivo jedro
moralnih razlogov je to, kar lahko na pomemben način oblikuje našo
moralno presojo, brez da bi se kot pluralisti zavezali togemu
upraviljenju odnosa med opisno in vrednostno ravnijo dejanj oz.
situacij.
Še en nadaljnji ugovor, ki prihaja s strani partikularizma in ki
zadeva tudi moj predlagan model intuicionizma je ta, da je razlog
vedno neko konkretno in preprosto dejstvo o dejanju in situaciji. Npr.
razlog, da ji pomagam je ta, da je v težavah; razlog, da se dobim s
prijateljem, je, da sem mu to obljubil. Ne gre za sestavljen razlog, npr.
da je v težavah in da si ni sama kriva za te težave in da ji lahko
pomagam in ... oz. da sem prijatelju to obljubil in da obljuba ni bila
izsiljena in da sem mu dolžan zvestobo. Generalistični moralni modeli
naj bi tako iskali razloge na napačnem mestu oz. jih naredili preveč
zapletene. Glede predlaganega modela bi tako lahko trdili, da so
razlogi preprosto dejstva, da gre za laž, da gre za povzročanje bolečine,
da gre za izpolnitev obljube, da gre za pomoč, ipd., ne pa za zvestobo,
(ne)škodovanje ali dobrotnost. (cf. Dancy 2004: 38–42; 95–99)
Lahko odgovorimo, da tukaj pravzaprav ne gre za to, da bi morali
med obojim izbirati. Nekomu lahko škodujemo ali smo do njega

250

neiskreni na različne načine, in laž je lahko eden izmed takšnih
načinov. Dejstvo, da gre za laž, lahko tako še vedno razumemo kot
prima facie razlog proti dejanju, ki pa je v izbranem primeru lahko
tudi dejanski razlog, zakaj je dejanje napačno. (cf. McNaughton 2002:
81)
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7. Zaključek
V knjigi sem izpostavil kar nekaj raznolikih razlogov, ki so pred
prelomom prejšnjega stoletja privedli do globokega zatona
intuicionistične moralne misli. Eden izmed njih je bila domnevna
nesprejemljivost moralnega realizma, kognitivizma in nenaturalizma,
kar je vodilo do postopne prevlade emotivizma in preskriprivizma v
etiški misli. Drug razlog je bila intuicionistična (in s tem imam
prvenstveno v mislih Rossovo moralno teorijo) postavka
motivacijskega eksternalizma, ki se je zdel v nasprotju z našimi
običajnimi mislimi o naravi moralnosti. Moralne sodbe se nam zde v
tesni povezavi z motivacijo ter razlogi za delovanje, in rossovski
intuicionizem se je znašel na nasprotnem bregu, ko je razumel oboje
kot oddeljeno. Moralnim sodbam oz. prepričanjem se mora priključiti
neodvisna želja, da bomo tudi motivirani ravnati v skladu z njimi.
Tretji razlog predstavlja moralni pluralizem. Pluralistični
intuicionizem so moralni teoretiki razumeli, kot da ponuja zgolj
nepovezan skupek moralnih dolžnosti in moralnih načel, ki je
nesistematičen ter neizogibno vodi do nerazrešljivih primerov
moralnega konflikta. S tem tesno povezan vidik je tudi ta, da
intuicionizem ne ponuja nobenih dokončnih moralnih vodil za
moralno presojanje in delovanje; vse kar ponuja je seznam značilnosti
dejanja, ki so vedno moralno pomembne, a hkrati merijo na raznolike
moralne temelje, ki so medsebojno nesomerni in prav nič ne moremo
reči o njihovi primerjalni moralni pomembnosti. In kot četrtič lahko
izpostavimo domnevno nesprejemljivo sklicevanje na posebno in
nedoumljivo zmožnost moralne intuicije, ki je za intuicionista pot
spoznavne dosegljivosti do moralnih resnic. Vse našteto je imelo za
posledico zaton intuicionizma.118
Na prvi pogled se kot zgodovinsko-filozofska ironija kaže
dejstvo, da je izziv, ki ga je moralni filozofiji postavil moralni
partikularizem in ki se je sprva izklesal predvsem preko razlikovanja z
118

Michael Huemer kot razloge za zaton intuicionizma zanimivo izpostavi tudi
tri širše miselne tokove, ki so prevladali v dvajsetem stoletju, in sicer cinizem,
poudarjanje politične korektnosti in scientizem. (Huemer 2005: 242–5)
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rossovskim intuicionističnim pluralizmom, pravzaprav pomagal iz
pozabe ponovno vzpostaviti intuicionizem. Dancy je v prvotni
zastavitvi moralnega partikularizma (1983; 1993) relativno veliko
prostora namenil prav kritiki Rossovega pluralizma in njegovemu
razumevanju moralnih splošnosti. (To ne pomeni, da njegova
partikularistična kritika ni bila uperjena tudi na druga generalistična
stališča.) Vendar ko se sedaj za korak odmaknemo od
partikularističnega izziva moralnim načelom in pravilom ter pričnemo
razmišljati, v čem je morda ta izziv preveč radikalen, vidimo, da zares
pravi kontrast ni zgolj med rossovskim, pluralističnim pojmovanjem
moralnih splošnosti in partikularizmom, temveč da nahajamo precej
bolj obsežen niz stališč, v katerem nahajamo pluralistični
intuicionizem in partikularizem pravzaprav v bližnji soseski. O tem
sem v knjigi govoril najprej v razdelku 4.4., kjer sem pokazal, kako
moramo partikularizem razumeti kot intuicionistično stališče, saj so
obema skupne tako pomembne metaetične postavke (moralni
realizem, kognitivizem, moralna intuicija), kot tudi način, kako
razumeta naravo moralnih razlogov, tj. razumeta razloge kot prispevne
razloge. Obe stališči poudarjata tudi pomen dobre moralne presoje, saj
nobeno ne ponuja moralnih vodil, ki bi bila vezana na celostno
dolžnost. V tem zadnjem poglavju pa sem pokazal, na kakšen način
lahko intuicionistični pluralizem prilagodi nekatere vidike holizma
razlogov, ki je glavna motivacija v ozadju partikularizma. Ko tako
ponovno vzpostavimo metaetično sprejemljivost intuicionizma in
nadalje, ko resno premislimo o partikularističemu izzivu, se
intuicionizem pokaže kot zanimivo stališče.
Glede metaetične sprejemljivosti je partikularizem med
sodobnimi stališči poseben prav zaradi svoje epistemologije. Preostali
metaetični vidiki (moralni realizem, kognitivizem, nenaturalizem) so
pravzaprav ti, ki so tako ali drugače bili sami znova vzpostavljeni kot
sprejemljivi tudi za druge vrste moralne teorije. Pomembno je, da kot
zagovorniki moralnega intuicionizma pojasnimo svojo spoznavno
teorijo in jo do neke mere prečistimo zmotnih stališč ali predsodkov,
ki jo spremlja. V razdelkih 2.3., 2.5.2. in 3.6. sem tako pojasnil, da je
moralna intuicija tesno povezana s samorazvidnostjo temeljnih
moralnih resnic in nesklepalnim upravičenjem. Moralne intuicije ne
smemo razumeti kot nezmotljive, niti ne gre za to, da bi bile spoznane
resnice takoj očitne oz. psihološko neposredne. Niti ni intuicija
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spoznavno nezaustavljiva; ni nujno, da ko razmislimo o določeni
moralni propoziciji, da se nam bo takoj zdelo, da jo moramo tudi
sprejeti. Zavezanost moralni intuiciji ne pomeni sprejemanja posebne
duševne zmožnosti, neke vrste skrivnostnega moralnega čuta, s
katerim bi spoznavno merili na moralno realnost. Niti zavezanost
moralni intuiciji ne pomeni, da moramo kot moralni delovalci imeti
vednost o samorazvidnem statusu temeljnih moralnih resnic, dovolj je
to, da nam njih ustrezno razumevanje ponuja upravičenje, da
verjamemo v njihovo resničnost. Ko tako izčistimo razumevanje
moralne intuicije, se moralni intuicionizem ne kaže več kot
popolnoma nesprejemljiv. Nenazadnje tudi druge moralne teorije,
npr. Sidgwickov ali Moorov utilitarizem ali moralne teorije, ki
sprejemajo različico metode pretehtanega ravnotežja, na koncu
pristajajo na spoznavno upravičenost določenih temeljnih moralnih
prepričanj, ki ni sklepalna oz. utemeljena v nečem izven njih samih.
Ali je lahko pluralistična različica intuicionizma, ki jo
zagovarjam, nesprejemljiva zaradi njene normativne strukture? V
knjigi sem izpostavil tri možne izvore teh skrbi? Prvega predstavlja
zavezanost moralnemu pluralizmu, ki nadalje vodi do neodpravljivosti
moralnega konflikta, katerega posledice za moralno teorijo bi bile
usodne. Drugi izvor je nedorečeno ali neustrezno razumevanje pojma
prima facie dolžnosti in odnosa teh dolžnosti do celostne dolžnosti.
Tretji izvor skrbi glede normativne strukture pa predstavlja moralni
partikularizem, in sicer gre za vprašanje, ali sploh lahko pristajamo na
nespremenljive moralne razloge, da bi sploh lahko izoblikovali
mnoštvo temeljnih moralnih načel.
Odgovor na prvo skrb sem celostno podal v petem poglavju,
kjer sem pokazal, da problem moralnega konflikta nima pogubnih
posledic za moralni intuicionizem in nadalje tudi, da je pluralizem v
določenih vidikih celo bolj skladen z našimi običajnimi moralnimi
prepričanji in z moralno fenomenologijo. Problemu ustreznega
razumevanja prima facie dolžnosti sem posvetil osrednji del tega
zadnjega, šestega poglavja. Pokazal sem, da je najustrezneje razumeti
prima facie dolžnosti kot te, ki merijo na temeljne moralne razloge.
Glede zadnjega problema pa sem v razdelku 6.3 zavrnil
partikularistične primere in argumente, ki so govorili proti
nespremenljivosti moralnih razlogov.
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Ali lahko tako predlagan model ponudi še kaj več, kot pa je
zgolj seznam temeljnih moralno pomembnih značilnosti dejanj?
Nekateri razumejo to kot še nedokončan projekt (Shafer-Landau
2007). Kot sem pokazal v razdelku 3.6., je Audi (2004) že ponudil
dva takšna programa sistematizacije in skupne utemeljitve seznama
temeljnih moralno pomembnih značilnosti dejanj. Prvega predstavlja
kantovsko poenotenje intuicionizma, drugega pa na vrednosti
utemeljeni intuicionizem. Oba predstavljata zanimivo izhodišče
nadaljnjega raziskovanja. Spet drugi moralni teoretiki (cf.
McNaughton 1996) zavračajo takšne zahteve po sistematičnosti in
ureditvi rossovskega seznama prima facie dolžnosti. Ross je že sam
stremel k temu cilju, saj se je usmerjal k iskanju temeljnih moralnih
dolžnosti in sicer na način, da je na seznam prima facie dolžnosti
uvrstil zgolj neizpeljane in čimbolj splošne dolžnosti. Tako ne gre zgolj
za poljubno naštevanje najpogostejših dolžnosti, ki jih srečamo v
običajni moralnosti. Glede ugovora, da intuicionizem ne ponuja
nikakršnih uporabnih vodil pri določanju naše končne dolžnosti v
primeru moralnega konflikta, lahko odgovorimo, da rossovski
intuicionizem tega res ne more ponuditi, toda to sploh ni njegova
pomanjkljivost. Ne bi smeli pogledovati k moralni teoriji sami, da bi
nam pomagala razrešiti moralni konflikt ali preiti preko nestrinjanja.
Potrebno je na druge načine ustrezno razvijati našo moralno
sposobnost razpoznavanja moralne pomembnosti, občutljivost in
dobro presojo, ter s temi pristopiti k vsakemu posamičnemu primeru.
Pluralistični intuicionizem se tako ponovno vzpostavi kot
zanimiva in privlačna izbira na polju sodobnih moralnih teorij.
Posebno privlačnost mora imeti tudi za vse tiste, ki jim je blizu
partikularistični izziv etiški misli.
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