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Wydaje siê dzi oczywiste stwierdzenie, ¿e p³eæ w jaki sposób warunkuje
zarówno procesy poznawcze, jak i postawy moralne. Wskazuj¹ na to badania empiryczne, które przyczyniaj¹ siê do opisania sposobu i zakresu tego
warunkowania. Spróbujê dokonaæ refleksji nad tymi danymi i odpowiedzieæ na pytanie, czy wskazywane ró¿nice podwa¿aj¹ istnienie wspólnej
obu p³ciom moralnoci ludzkiej.

Zale¿noæ procesów poznawczych od p³ci
Przyjrzyjmy siê najpierw ró¿nicom w zdolnociach poznawczych, które niew¹tpliwie w pewien sposób przek³adaj¹ siê na ró¿nice w postawach
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moralnych (np. wiêksza zdolnoæ empatii skutkuje wiêksz¹ sk³onnoci¹ do
udzielania pomocy). Oto syntetyczna relacja z badañ zdolnoci poznawczych obu p³ci przeprowadzona przez Doreen Kimurê, kanadyjsk¹ psycholog i neurobiolog. Mê¿czyni o wiele lepiej wypadaj¹ w zadaniach wymagaj¹cych trafiania do celu (takich jak gra w rzutki) albo przechwytywania przedmiotów (na przyk³ad pi³ki) a kobiety potrafi¹ szybciej ni¿ mê¿czyni wykonywaæ sekwencje ruchów (szczególnie palcami), co okrela
siê czasami mianem subtelnych zdolnoci motorycznych (Kimura 2006,
s. 49). Badania Kimury wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ mê¿czyzn uzyskuje lepsze
wyniki w testach zdolnoci rozumowania matematycznego lub rozwi¹zywania problemów, ale kobiety s¹ lepsze w samym obliczaniu dzia³añ matematycznych (Kimura 2006, s. 87). Z ca³¹ pewnoci¹ kobiety maj¹ lepsz¹
pamiêæ werbaln¹ i s¹ bardziej wra¿liwe na bodce zewnêtrzne, z wyj¹tkiem bodców wzrokowych. Maj¹ s³absz¹ ostroæ widzenia, ale przewagê
w szybkoci postrzegania, która umo¿liwia dokonywanie szybkich porównañ. Ponadto, kobiety przewy¿szaj¹ mê¿czyzn pod wzglêdem umiejêtnoci odczytywania wyrazu twarzy i mowy cia³a i maj¹ wiêksz¹ zdolnoæ
empatii (Kimura 2006, s. 98).
Kimura ró¿nice w zdolnociach poznawczych obu p³ci wyjania ewolucyjnie. Mê¿czyni i kobiety maj¹ za sob¹ d³ug¹ ewolucyjn¹ historiê podzia³u obowi¹zków. Mê¿czyni anga¿owali siê w polowania i zbieranie
padliny, co wymaga³o od nich oddalania siê od siedlisk. Przodowali te¿
w rzucaniu ró¿nego rodzaju przedmiotami. Prehistoryczne kobiety porusza³y siê natomiast w pobli¿u osad i przyczynia³y siê do zdobywania po¿ywienia, zajmuj¹c siê zbieractwem. Ich podstawowym zadaniem by³a opieka nad niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi (Kimura 2006, s. 25). Ró¿nice
w zdolnociach poznawczych zwi¹zane s¹ zatem z pe³nieniem ról spo³ecznych i biologicznych, które doprowadzi³y do wykszta³cenia odpowiednich
zdolnoci poznawczych. Kimura podkrela, ¿e zdolnoci te nie zale¿¹ od
samych czynników spo³ecznych, lecz oparte s¹ na mechanizmach biologicznych i dzia³aniu odpowiednich hormonów. Nie zaobserwowa³a w swoich
badaniach, prowadzonych przez wiele lat, istotnych efektów zmiany ról spo³ecznych w XX wieku, jakich tendencji wyrównuj¹cych zdolnoci poznawcze. Byæ mo¿e jest to za krótki okres, aby te zmiany spo³eczne odcisnê³y
swoje piêtno na mechanizmach biologicznych. Istnienie biologicznie uwarunkowanych ró¿nic w sposobie poznawania i mylenia, niezale¿nie jak s¹
trwa³e, sugeruje, ¿e bêd¹ te¿ zachodzi³y ró¿nice we wra¿liwoci moralnej.
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Kobieca psychika
Sigmund Freud uwa¿a³, ¿e kobiety maj¹ mniejsze ni¿ mê¿czyni poczucie sprawiedliwoci i w wiêkszym stopniu kieruj¹ siê emocjami. Wyjania³ tê odmiennoæ brakiem pokonania kompleksu Edypa, a w zwi¹zku
z tym s³aboci¹ superego i traktowa³ jako niedojrza³oæ moraln¹ (Gilligan
1993, s. 7).
Wspó³czesna amerykañska feministka psychoanalityczna, Nancy Chodorow, zgadza siê z Freudem co do tego, ¿e ród³em specyficznej kobiecej
psychiki (tj. wiêkszej potrzeby wiêzi emocjonalnych) jest wczesne dzieciñstwo, w którym nie dosz³o do zerwania z matk¹. Opieka nad dzieæmi do lat
trzech (faza preedypalna) zwykle przypada kobietom, a w³anie w tym wieku
ustala siê to¿samoæ genderowa dzieci. Córki postrzegaj¹ siebie jako podobne do matki, a ch³opcy dostrzegaj¹ w³asn¹ odmiennoæ i z tego powodu ograniczaj¹ pierwotn¹ mi³oæ i poczucie empatycznej wiêzi. W zwi¹zku z tym ch³opcy rozwijaj¹ w³asn¹ odrêbnoæ, a ich ego ma lepiej ustalone
granice. Dziewczynki wychodz¹ z tego okresu [...] z silniejsz¹ baz¹ do
dowiadczania potrzeb i uczuæ innych jako w³asne [...] dziewczynki nie
okrelaj¹ siebie przy pomocy negacji preedypalnych form zale¿noci (Chodorow 1978, s. 167).
Dziewczynki rozwi¹zuj¹ co prawda kompleks Elektry, ale pozostaj¹
w przed³u¿onej symbiozie z matk¹ i nie uzyskuj¹ silnego poczucia odrêbnoci. Dziêki temu, twierdzi Chodorow, maj¹ du¿e potrzeby i zdolnoci
tworzenia wiêzi miêdzyludzkich, wchodzenia w zwi¹zki uczuciowe, ale
z drugiej strony nie umiej¹ wyranie odró¿niæ w³asnych potrzeb od potrzeb
innych (stapiaj¹ w³asne potrzeby z potrzebami innych), nie umiej¹ dbaæ
o w³asne sprawy, maj¹ sk³onnoæ do podporz¹dkowywania siê innym. Tym
samym czekaj¹ je k³opoty w ¿yciu publicznym, ale z drugiej strony s¹ predysponowane do bycia matkami. Chodorow nazywa to zjawisko reprodukowaniem roli macierzyñskiej (por. Putnam Tong 2002, s. 193194).

Carol Gilligan i etyka troski
W atmosferze polemiki z Freudem i przy za³o¿eniu teorii Chodorow,
pojawi³a siê idea specyficznie kobiecej etyki, nazwanej etyk¹ troski. Sta³o
siê to w roku 1982 w ksi¹¿ce In a Different Voice (Innym g³osem) ame-
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rykañskiej feministki kulturowej, przedstawicielki psychologii z Harvardu, Carol Gilligan (ur. 1936)1. Gilligan postawi³a tam tezê, ¿e idea sprawiedliwoci oraz zwi¹zana z ni¹ idea bezstronnoci czy uniwersalnych zasad
moralnych, tak drogie europejskiej tradycji etycznej, to idee ma³o wa¿ne
dla kobiet. Sprawiedliwoæ i równoæ dotyczy wszak autonomicznych podmiotów moralnych. Tymczasem kobiety nie podkrelaj¹ swojej autonomii.
Relacje spo³eczne jako dziedzina moralnoci w ich dowiadczeniu nie dotycz¹ tylko podmiotów autonomicznych, lecz osób pozostaj¹cych w emocjonalnych zwi¹zkach. Wiêzi miêdzyludzkie s¹ dla nich wa¿niejsze ni¿
autonomia i podkrelaj¹ rolê pragnieñ, potrzeb i interesów konkretnych osób
(nie za s³usznoci uniwersalnych zasad). Inny g³os to g³os kobiecy, st³umiony przez dotychczasowe teorie. Tak jak od wieków s³uchalimy g³osów mêskich i teorii rozwoju opartych na ich dowiadczeniu, tak ostatnio
zauwa¿ylimy nie tylko milczenie kobiet, ale i trudnoæ ze zrozumieniem
tego, co s³yszymy, kiedy one mówi¹. Jednak w innym g³osie kobiet kryje
siê prawda etyki troski, zale¿noci miêdzy zwi¹zkiem i odpowiedzialnoci¹ (Gilligan 1993, s.173). Inny g³os sugeruje, ¿e w kwestiach moralnoci mê¿czyni i kobiety mówi¹ ró¿nymi jêzykami, u¿ywaj¹c tych samych s³ów, wyra¿aj¹ inne dowiadczenia moralne.
Gilligan akceptuje ustalenia Chodorow. Dla ch³opców i mê¿czyzn
odrêbnoæ i indywidualnoæ s¹ istotnie zwi¹zane z to¿samoci¹ genderow¹, poniewa¿ odrêbnoæ od matki jest kluczowa dla rozwoju mêskoci.
Dla dziewcz¹t i kobiet kwestia kobiecoci czy kobiecej to¿samoci nie zale¿y od postêpów w zdobywaniu odrêbnoci od matki i indywidualnoci.
Poniewa¿ mêskoæ jest definiowana przez odrêbnoæ, a kobiecoæ przez
zwi¹zek, mêska to¿samoæ genderowa jest zagro¿ona przez bliskoæ, a kobieca to¿samoæ genderowa jest zagro¿ona przez odrêbnoæ. Dlatego mê¿czyni maj¹ zwykle k³opoty z utrzymaniem relacji, a kobiety maj¹ problemy z indywidualnoci¹ (Gilligan 1993, s. 8).

Jest zaskakuj¹ce, ¿e M. Hoffman nie wspomina C. Gilligan, kiedy w pracy Empathy
and Moral Development. Implications for Caring and Justice z 2000 r. pisze o zasadzie
troski i sprawiedliwoci. Psychologowie od dawna badaj¹ zagadnienia troski i sprawiedliwoci: sprawiedliwoæ jest centralnym punktem poznawczej teorii moralnoci Kohlberga, a troska interesuje takich badaczy, jak ja (Hoffman 2006, s. 204). Por. Bo³tuæ
2005, s. 34.
1
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Sytuacja z wczesnego dzieciñstwa utrwala siê w dalszym rozwoju. Oto
relacja z badañ nad sposobem zabawy dziewcz¹t i ch³opców, które wskazuj¹ na rozwijaj¹ce siê ró¿nice miêdzy p³ciami: Ch³opcy czêciej ni¿ dziewczêta bawi¹ siê poza domem i bawi¹ siê w du¿ych i zró¿nicowanych wiekowo grupach; czêciej bawi¹ siê w gry z rywalizacj¹, a ich gry trwaj¹ d³u¿ej ni¿ gry dziewcz¹t. Jeli pojawia siê jaki spór, ch³opcy bardziej efektywnie go rozwi¹zuj¹ (k³ótnia wród dziewcz¹t zwykle koñczy grê). Ch³opcy
w czasie zabawy ucz¹ siê niezale¿noci i zdolnoci organizacyjnych w du¿ej i zró¿nicowanej grupie, ucz¹ siê graæ z wrogami i rywalizowaæ z przyjació³mi w oparciu o regu³y. Dziewczêta maj¹ mniej dowiadczeñ w pos³ugiwaniu siê regu³ami i traktuj¹ je mniej powa¿nie, czêciej robi¹ wyj¹tki
i wprowadzaj¹ innowacje, czêciej bawi¹ siê tylko w parach i bez rywalizacji. Opisano te¿ zjawisko obawy sukcesu (fear success) u dziewcz¹t, które
nie chc¹ wygrywaæ rywalizacji w obawie przed spo³ecznym odrzuceniem;
nie chc¹ te¿ wygrywaæ kosztem tego, ¿e kto drugi przegra. Zachowanie
przyjani jest dla nich wa¿niejsze ni¿ sukces w rywalizacji (Gilligan 1993,
s. 9, 15). Obserwacje te sugeruj¹, ¿e dziewczêta i ch³opcy ceni¹ nieco inne
wartoci.
Gilligan wykrystalizowa³a swoje stanowisko w opozycji do teorii rozwoju moralnego opracowanej i stosowanej przez jej nauczyciela i wspó³pracownika Lawrencea Kohlberga (1927-1987), psychologa z Harvardu.
Oto szeæ stadiów rozwojowych wymienionych przez Kohlberga:
Stadium 1: orientacja na kary i nagrody;
Stadium 2: orientacja instrumentalno-relatywistyczna (ty mi pomo¿esz, ja tobie pomogê);
Stadium 3: orientacja na interpersonaln¹ zgodnoæ, potrzeba aprobaty innych;
Stadium 4: orientacja na ³ad i porz¹dek spo³eczny;
Stadium 5: orientacja legalistyczna, skierowana na kontrakt spo³eczny (nie szkodziæ innym);
Stadium 6: orientacja na uniwersalne zasady moralne (sprawiedliwoæ
i szacunek dla godnoci ludzkiej; por. Putnam Tong 2002, s. 205).
Gilligan zauwa¿y³a w swoich badaniach, ¿e dziewczêta i kobiety testowane t¹ skal¹ rzadko wychodzi³y poza stadium (3), potwierdzaj¹c niejako tezê Freuda o ich moralnej ni¿szoci. Kobiece s¹dy moralne zdaj¹ siê
egzemplifikowaæ trzeci z szeciu poziomów. Na tym poziomie moralnoæ
jest pojmowana w terminach interpersonalnych, a dobro polega na poma-
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ganiu i zadowalaniu innych. Takie rozumienie dobra zdaniem Kohlberga
i Kramera (1969) funkcjonuje w ¿yciu dojrza³ych kobiet, dopóki ich ¿ycie
toczy siê w domu. Kohlberg i Kramer wnosz¹, ¿e dopiero gdy kobieta wchodzi w tradycyjny obszar dzia³alnoci mê¿czyzn, dostrzega nieadekwatnoæ
tej perspektywy i tak jak mê¿czyni rozwija siê w kierunku wy¿szych stadiów, gdzie relacje s¹ podporz¹dkowane regu³om (stadium czwarte), a regu³y uniwersalnym zasadom sprawiedliwoci (stadium pi¹te i szóste) (Gilligan 1993, s. 18).
Gilligan uzna³a skalê Kohlberga za g³uch¹ na g³os kobiecy, sformu³owan¹ z mêskiego punktu widzenia, gdzie kluczowa jest idea sprawiedliwoci, przestrzeganie praw i zasad moralnych, a nie docenia siê moralnego wymiaru wiêzi miêdzyludzkich, w tym szczególnych zobowi¹zañ
wobec przyjació³ czy rodziny. Tutaj jest paradoks, poniewa¿ te same znamiona, które tradycyjnie definiowa³y «dobroæ» kobiet, ich troska i wra¿liwoæ na potrzeby innych, wskazuj¹ na s³aboæ ich moralnego rozwoju. Jednak¿e w tej koncepcji rozwoju moralnego pojêcie dojrza³oci pochodzi z badañ nad rozwojem mê¿czyzn, gdzie istotne znaczenie ma autonomia (Gilligan 1993, s. 18).
Gilligan zaproponowa³a w³asn¹ skalê rozwoju moralnego, gdzie wiod¹cym pojêciem nie jest sprawiedliwoæ, lecz troska:
Poziom 1: troska o w³asn¹ osobê (celem jest w³asne przetrwanie);
Poziom 2: troska o innych (dobrem jest samopowiêcenie);
Poziom 3: równowaga miêdzy trosk¹ o siebie i innych (por. Czy¿owska 2004, s. 124).
Postawy moralne kobiet, odpowiadaj¹ce trzem poziomom na skali troski, Gilligan zilustrowa³a m.in. na podstawie wywiadów z 29 kobietami
w ci¹¿y, które zastanawia³y siê nad aborcj¹. Niektóre kobiety w tej trudnej
sytuacji myla³y tylko o w³asnym przetrwaniu, troszczy³y siê o siebie, obawia³y w³asnej krzywdy (poziom 1). Najczêciej jednak i to jest typowe zachowanie kobiet, przechodzi³y na poziom drugi i koncentrowa³y siê na
potrzebach innych. Dobroæ uto¿samia³y z samopowiêceniem i próbowa³y
podporz¹dkowaæ swoje pragnienia innym. S¹dzi³y nawet, ¿e zachowuj¹
siê egoistycznie ilekroæ chc¹ zrobiæ to, czego pragn¹. Postawy moralne
ocenia³y w kategoriach egoizmu b¹d samopowiêcenia. W niektórych przypadkach okazywa³o siê jednak, ¿e potrafi³y t³umiæ swoje pragnienia tylko
do pewnego momentu. Wewnêtrzny protest prowadzi³ niekiedy do nienawici wobec osoby, dla której siê powiêci³y, i do destrukcji zwi¹zku. We-
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wnêtrzny spokój osi¹ga³y zwykle na poziomie trzecim, kiedy uwzglêdnia³y
w³asne potrzeby jako wa¿ny element relacji z innymi, kiedy znajdowa³y
równowagê miêdzy trosk¹ o siebie i o innych (Putnam Tong 2002, s. 207
209).
Te trzy poziomy odpowiadaj¹ trzem czêciom skali Kohlberga: fazie
przedkonwencjonalnej (stadium 1 i 2; zainteresowanie tylko w³asnymi potrzebami), konwencjonalnej (stadium 3 i 4; respektowanie spo³ecznych
konwencji) i pokonwencjonalnej (stadium 5 i 6; rozumienie s³usznoci zasad moralnych niezale¿nie od spo³ecznych konwencji). Gilligan zauwa¿y³a, ¿e niektóre jej respondentki znajdowa³y siê w fazie pokonwencjonalnej,
a mimo to nie myla³y w kategoriach sprawiedliwociowych uniwersalnych
zasad moralnych (Gilligan 1993, s. 99). Liczne wywiady przeprowadzone
przez Gilligan sugeruj¹, ¿e kobiece rozumienie problemu moralnego to
problem raczej troski i odpowiedzialnoci w zwi¹zkach ni¿ problem praw
i regu³ [...] to jêzyk egoizmu b¹d odpowiedzialnoci, gdzie problem moralny rozumiany jest jako problem powinnoci wiadczenia troski i unikania cierpienia (Gilligan 1993, s. 73). Specyfika rozwoju moralnego kobiet
polega wiêc na tym, ¿e podkrelaj¹ znaczenie wiêzi miêdzyludzkich, a nie
autonomiê. Kobieta widzi wiat jako z³o¿ony raczej z relacji ni¿ z ludzi
samotnych, wiat spójny dziêki zwi¹zkom ni¿ dziêki respektowaniu systemu regu³. Analizuj¹c postawy mê¿czyzn i kobiet wobec opisanego przez
Kohlberga dylematu Heinza (czy ukraæ lekarstwo dla miertelnie chorej
¿ony, na które go nie staæ, a które ma w sprzeda¿y aptekarz), Gilligan zauwa¿a: tak jak on polega na konwencjach logiki aby wydedukowaæ rozwi¹zanie tego dylematu, zak³adaj¹c, ¿e te konwencje s¹ wspólne, tak ona
polega na procesie komunikacji, zak³adaj¹c wiê i wierz¹c, ¿e kto us³yszy
jej g³os (Gilligan 1993, s. 29).
Wirginia Woolf uwa¿a³a, ¿e kobietom brakuje jasnego s¹du, poniewa¿ ceni¹ inne wartoci. Te wartoci to wra¿liwoæ na potrzeby innych
i za³o¿enie o odpowiedzialnoci za innych (Gilligan 1993, s. 16). S³aboæ
moralna kobiet, manifestuj¹ca siê w wyranym zlaniu i pomieszaniu s¹dów, jest zarazem nieodró¿nialna od ich moralnej si³y, tj. zainteresowania
zwi¹zkami i odpowiedzialnoci¹. To dlatego kobietê kosztuje wiele wysi³ku, aby wydobyæ w³asny g³os z g³osów innych i znaleæ jêzyk, w którym
wyrazi swoje dowiadczenie wiêzi z innymi.
Gilligan s³usznie wyjania te ró¿nice postaw przez odwo³anie siê do
ró¿nic w poczuciu zagro¿enia. Mê¿czyni czêciej widz¹ niebezpieczeñ-

122

Renata Ziemiñska

stwo w bliskich osobowych zwi¹zkach ni¿ w sukcesach i uwa¿aj¹, ¿e niebezpieczeñstwo powstaje z bliskoci. Kobiety dostrzegaj¹ niebezpieczeñstwo w bezosobowych sytuacjach i uwa¿aj¹, ¿e jego ród³em jest sukces
w rywalizacji (Gilligan 1993, s. 42). Mê¿czyni boj¹ siê zdrady, uwik³ania, oszustwa, kobiety boj¹ siê izolacji i samotnoci. Mê¿czyni widz¹ niebezpieczeñstwo we wzajemnych zwi¹zkach, a nie boj¹ siê wspó³zawodnictwa. Kobiety odwrotnie: niebezpieczeñstwo widz¹ w samotnoci, a nie
boj¹ siê podporz¹dkowania.
Zarzucano Gilligan, ¿e przebada³a zbyt ma³¹ grupê kobiet i nie
uwzglêdni³a ró¿nic pomiêdzy nimi. Te metodologiczne zarzuty niewiele
jednak znaczy³y, kiedy jej teoria wyjania³a kobiec¹ sk³onnoæ do samopowiêcania siê dla bliskich, np. powiêcania kariery zawodowej dla rodziny.
Uda³o siê jej te¿ pokazaæ, ¿e typowe dla kobiet postawy moralne nie s¹
gorsze, lecz tylko inne. By³a to udana próba obrony specyficznie kobiecych wartoci i postaw moralnych. Emocjonalnoæ i stronniczoæ, dot¹d
wstydliwa dla kobiet, po tych analizach mog³a byæ uznana za kobiec¹ si³ê
i to¿samoæ. W ten sposób Gilligan wpisa³a siê w nurt feminizmu kulturowego, który zachêca kobiety do rozwijania w³asnych kobiecych wartoci
zamiast rywalizacji z mê¿czyznami na ich prawach.
Jako badaczka respektuj¹ca metodê badañ psychologicznych Gilligan przyzna³a, ¿e w rzeczywistych moralnych dylematach ludzie przyjmuj¹ obie orientacje, ale kobiety znacznie czêciej kieruj¹ siê wzglêdami
troski i odpowiedzialnoci w zwi¹zkach interpersonalnych, podczas gdy
mê¿czyni odwo³uj¹ siê do etyki sprawiedliwoci (Czy¿owska 2004,
s. 120). Póniejsze badania nie potwierdzi³y tezy, ¿e kobiety uzyskuj¹ ni¿sze ni¿ mê¿czyni wyniki w zakresie rozwoju rozumowania sprawiedliwociowego (Czy¿owska 2004, s. 122), ale potwierdzi³y, ¿e kobiety zdecydowanie preferuj¹ orientacjê troski i odpowiedzialnoci za blinich, a mê¿czyni orientacjê sprawiedliwoci (Czy¿owska 2004, s. 122). Mianowicie, kiedy proszono kobiety o przedstawienie konfliktów moralnych z w³asnego ¿ycia, pos³ugiwa³y siê czêciej orientacj¹ troski i wybiera³y problemy
osobiste dotycz¹ce relacji z bliskimi, a nie problemy dotycz¹ce z³amania
jakiej zasady. Kobiety maj¹ zatem raczej inne rozumienie problemów
moralnych ni¿ inny sposób rozumowania moralnego.
Po tym, jak Gilligan s³usznie wyakcentowa³a specyfikê kobiecych
postaw moralnych, trzeba jednak by³o stwierdziæ, ¿e obie p³cie potrafi¹
pos³ugiwaæ siê obiema orientacjami moralnymi (kobiety rozumiej¹ ideê
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sprawiedliwoci, a mê¿czyni doceniaj¹ troskê) i jest tylko preferencja kobiet dla etyki troski i preferencja mê¿czyzn dla etyki sprawiedliwoci. Poza
tym w du¿ej mierze wybór orientacji wyznaczony jest treci¹ rozpatrywanego problemu moralnego, poniewa¿ do problemów osobistych, które zwykle interesuj¹ kobiety, lepiej nadaje siê orientacja troski. Nie jest to zatem
prosty zwi¹zek pomiêdzy p³ci¹ biologiczn¹ (sex) a orientacj¹ moraln¹, lecz
raczej zwi¹zek pomiêdzy to¿samoci¹ genderow¹, czyli p³ci¹ kulturow¹
(gender), a pozycj¹ na skali rozwoju moralnego. Mêskoæ wyranie zwi¹zana by³a z pierwszym poziomem wyró¿nionym przez Gilligan, to jest orientacj¹ na siebie, kobiecoæ  z orientacj¹ na innych, odpowiadaj¹c¹ poziomowi drugiemu, natomiast osoby androginiczne charakteryzowa³a równowaga troski o siebie i innych, wskazuj¹ca na najwy¿szy poziom rozwoju
rozumowania opartego na trosce i odpowiedzialnoci (Czy¿owska 2004,
s. 128).
P³eæ kulturowa to skonstruowany zestaw pozytywnych cech. Kobiece
cnoty to delikatnoæ, skromnoæ, pokora, gotowoæ do udzielania pomocy,
wspó³czucie, opiekuñczoæ, wra¿liwoæ. Cnoty mêskie to ambicja, odwaga, niezale¿noæ, pewnoæ siebie, wytrwa³oæ, racjonalnoæ, panowanie nad
uczuciami (Putnam Tong 2002, s. 173). Cechy kulturowo mêskie prowadz¹ czêsto do zachowañ na pierwszym poziomie w skali Gilligan. Z kolei
kobiety lubi¹ powiêcaæ siê dla innych, a zatem najczêciej s¹ na poziomie
drugim w skali Gilligan. W obu wypadkach nie mo¿na jednak mówiæ o dojrza³oci moralnej, która polega na równowadze miêdzy poziomem pierwszym i drugim. Tak jak kobiety okazywa³y siê mniej dojrza³e na skali Kohlberga, tak na skali troski mê¿czyni wypadaj¹ jako osoby na ni¿szym etapie rozwoju moralnego, troszcz¹ce siê czêciej o siebie ni¿ o innych. Wydaje siê, ¿e idea³em moralnym mog³aby byæ postawa androginiczna, ³¹cz¹ca pozytywne cechy obu p³ci, a zatem troskê i sprawiedliwoæ.
Gilligan znalaz³a kontynuatorki, takie jak Annette Baier czy Nel Noddings. Ta ostatnia stawia tezy jeszcze radykalniejsze. Uwa¿a, ¿e troska matek
wobec ma³ych dzieci (ang. caring) jest wzorem wszelkich zachowañ moralnych, wyra¿a istotê moralnoci jako w³anie bezinteresownej troski. Jest
to odwrócenie stanowiska Kanta, wed³ug którego naturalne sk³onnoci niszcz¹ moraln¹ wartoæ czynu. Noddings nie waha siê powiedzieæ, ¿e etyka
troski jest lepsza ni¿ etyka sprawiedliwoci.
Sama Gilligan nie g³osi³a wyranej tezy o wy¿szoci etyki troski, lecz
jedynie o jej odmiennoci. Inny g³os, który opisujê, charakteryzuje nie tyle
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gender, ile temat. Jego zwi¹zek z kobietami jest obserwacj¹ empiryczn¹
i to przede wszystkim poprzez kobiece g³osy ledzê jego rozwój. Ale ten
zwi¹zek nie jest absolutny, a kontrast miêdzy g³osami mêskimi i kobiecymi prezentuje siê tutaj dla podkrelenia ró¿nicy miêdzy dwoma rodzajami
myli i aby skupiæ siê raczej na problemie interpretacji ni¿ prezentowaæ
uogólnienia na temat obu p³ci (Gilligan 1993, s. 2).

Trudnoci etyki troski
Idea etyki troski spotka³a siê z merytoryczn¹ krytyk¹ i wywo³a³a ostre
spory. Postawiono pytanie, czy postawa troski jest zawsze moralnie s³uszna i czy jest dobra dla kobiet.
(1) Troska mo¿e byæ wspieraniem z³a, jeli troszczymy siê o osobê
czyni¹c¹ z³o. Podano przyk³ad Teresy Stangl, ¿ony Fritza Stangla, komendanta obozu zag³ady w Treblince: Pomimo ¿e straszne rzeczy, jakie robi³
jej m¹¿, budzi³y jej przera¿enie, ca³y czas pos³usznie, a nawet czule, «karmi³a go» i «troszczy³a siê o niego». «Ob³¹kañczo i bez wyobrani» igra³a
z w³asn¹ dusz¹, pomagaj¹c mu zag³uszyæ sumienie (Putnam Tong 2002,
s. 221).
(2) Postawê troski mo¿na zinterpretowaæ jako postawê niewolnicz¹,
zwi¹zan¹ ze s³abym charakterem, co nie licuje z idea³ami moralnymi, zw³aszcza etyki cnót. Etyka troski by³aby legalizacj¹ wyzysku, skazywa³aby kobiety na status osób wyzyskiwanych, ¿yj¹cych dla innych (Putnam Tong
2002, s. 225).
(3) Kojarzenie kobiet z trosk¹ ma negatywne konsekwencje dla nich
samych  twierdz¹ inne feministki. Umacnia bowiem pogl¹d, ¿e kobiety
powinny troszczyæ siê o innych niezale¿nie od osobistych kosztów; praca
emocjonalna kobiet w rodzinie na rzecz mê¿ów i dzieci zwiêksza znaczenie tych ostatnich, a pomniejsza rangê kobiet (Putnam Tong 2002, s. 222).
Zarzuty te wskazuj¹, ¿e etyka troski nie uwzglêdnia naszych wszystkich moralnych intuicji. Najwa¿niejszym zarzutem jest niebezpieczeñstwo
wspierania z³a. Szczególnie wspieranie zbrodni kwestionuje moralny wymiar troski. Samo milczenie wobec z³a nie pozwala na pozytywn¹ ocenê
moraln¹ Teresy Stangl jako podmiotu moralnego. Troska o bezbronne dzieci
nie budzi zastrze¿eñ, ale ju¿ w przypadku dzieci dojrza³ych mamy czêsto
zjawisko nadopiekuñczoci, a w rzadkich przypadkach patologicznych
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matki utrudniaj¹ dzieciom osi¹gniêcie dojrza³oci. Zbyt du¿a troska bywa
szkodliwa. Widaæ w tym punkcie niewystarczalnoæ moralnej orientacji na
troskê i potrzebê dojrza³ej oceny, kiedy troska jest moralnie s³uszna. Mo¿e
w tym chyba pomóc orientacja na sprawiedliwoæ. W etyce chodzi o to,
by wiedzieæ nie tylko, kiedy trzeba siê o kogo troszczyæ, ale tak¿e kiedy
trzeba siê nim przestaæ przejmowaæ (Putnam Tong 2002, s. 226).
Zarzut postawy niewolniczej i s³abego charakteru wyrasta z tradycji
rycerskiej, jak powiedzia³aby Maria Ossowska, z kultu odwagi i bohaterstwa. Tradycja ta nie jest bliska kobiecym dowiadczeniom. Postawê podporz¹dkowania mo¿na usprawiedliwiæ chêci¹ wspó³pracy i budowania
wspólnego dobra. Nie mo¿e to byæ jednak lepe podporz¹dkowanie, lecz
uzasadnione realizacj¹ wy¿szych wartoci.
Zarzut nieop³acalnoci troski wi¹¿e siê z dylematem wspó³czesnych
kobiet: czy zaj¹æ postawê tak mi³ej ich sercu troski ryzykuj¹c wyzysk, czy
porzuciæ postawê troski i gdzie indziej szukaæ w³asnego poczucia wartoci. Przedmiotem takiego dylematu jest dla wspó³czesnych kobiet macierzyñstwo. Jest ono bowiem zarazem ród³em szczêcia i przeszkod¹ w autonomii, zarazem skarbem, jak i niekiedy przekleñstwem. ¯ycie tylko karier¹ zawodow¹ nie przynosi kobietom szczêcia, poniewa¿ ich psychika
jest ci¹gle nastawiona na bliskie wiêzi i powiêcanie siê dla innych. Potrzebuj¹ bezpieczeñstwa opartego na wiêziach i wspólnocie z bliskimi.
Powiêcanie siê dla innych wi¹¿e siê jednak z ryzykiem niewdziêcznoci
i zale¿noci¹. W ramach myli feministycznej toczy siê dyskusja nad tym,
co kobietom bardziej siê op³aca: troska czy porzucenie troski? Jest to jednak problem raczej pragmatyczny ni¿ moralny.

Trudnoci etyki sprawiedliwoci
Dodajmy jednak, ¿e idea sprawiedliwoci te¿ boryka siê z trudnociami, zarówno wewnêtrznymi (Na czym polega sprawiedliwoæ? Jeli sprawiedliwe jest to, co siê nale¿y, to powstaje pytanie, wedle jakiej zasady?
Wybór tej zasady zwykle bywa³ stronniczy), jak i w relacji do moralnoci.
Kohlberg nazywa sprawiedliwoæ istot¹ moralnoci, ale od wieków znany
jest konflikt miêdzy justitia i caritas, sprawiedliwoci¹ i mi³oci¹. Sprawiedliwoæ wymaga bezstronnoci, ale nie potrafimy przecie¿ bezstronnie
odnosiæ siê do siebie i do bliskich nam osób.
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Tradycyjna etyka uniwersalistyczna zak³adaj¹ca zasadê: etyka wymaga, aby w relewantnie podobnych sytuacjach traktowaæ wszystkich tak
samo (Bo³tuæ 2005, s. 27) ju¿ od dawna mia³a k³opoty z wyjanieniem
moralnego wymiaru przyjani, patriotyzmu czy relacji do siebie i swoich
bliskich. Wydaje siê bowiem, ¿e moralne obowi¹zki wobec tych wyró¿nionych osób s¹ inne ni¿ wobec osób postronnych.
Ograniczenia etyki sprawiedliwoci widzia³ ju¿ Arystoteles, kiedy
w Etyce nikomachejskiej pisa³: Ludziom, którzy ¿yj¹ w przyjani, nie trzeba
wcale sprawiedliwoci, ludzie natomiast, którzy s¹ sprawiedliwi, potrzebuj¹ mimo to jeszcze przyjani, a najw³aciwsz¹ form¹ sprawiedliwoci jest,
jak siê zdaje, ustosunkowanie siê przyjazne (Arystoteles, EN 1155a 25).
Niesprawiedliwoæ jest tym wiêksza, im bli¿szych tyczy siê przyjació³,
np. gorsz¹ jest rzecz¹ pozbawiæ maj¹tku kolegê ni¿ kogo, kto jest [tylko]
wspó³obywatelem, i gorsz¹ nie udzieliæ pomocy bratu  ani¿eli komu obcemu, i uderzyæ ojca ni¿ kogokolwiek innego (Arystoteles, EN 1160a 5).
Kiedy przyjrzymy siê przepisom dekalogu, to zauwa¿ymy, ¿e zanim
pojawi¹ siê zakazy Nie zabijaj! i Nie kradnij!, najpierw mamy nakaz
Czcij ojca swego i matkê swoj¹!. A zatem po przykazaniach dotycz¹cych Boga, nastêpuje przykazanie dotycz¹ce bliskich, a dopiero potem przykazania dotycz¹ce innych ludzi. Najpierw jest zatem troska o swoich, a potem sprawiedliwoæ dla obcych. Dodatkowo chrzecijañstwo starotestamentowego Boga sprawiedliwoci zast¹pi³o Bogiem mi³osierdzia, sugeruj¹c,
¿e sprawiedliwoæ nie jest szczytem moralnej doskona³oci.
Tak¿e David Hume akceptowa³ etykê opart¹ na uczuciach moralnych,
która przekracza ideê sprawiedliwoci. Moralnoæ  twierdzi³  musi byæ
zakorzeniona w naszych uczuciach, gdy¿ moralnoæ sk³ania nas do dzia³ania, a tego nigdy nie mo¿e dokonaæ sam rozum (Schneewind 2002, s. 187).
Hume docenia³ praktyczne znaczenie idei sprawiedliwoci dla funkcjonowania spo³eczeñstwa i poleca³ rozszerzaæ zakres uczuæ moralnych, aby obj¹æ
nim wszystkie osoby. Przestrzeganie prawa, jego zdaniem, jest jednak wtórne
wzglêdem uczuæ moralnych.
Stanowisko podobne do etyki troski reprezentowa³ w Polsce Tadeusz
Kotarbiñski pod szyldem etyki spolegliwego opiekuna, kiedy chcia³ uczyniæ opiekuñczoæ cnot¹ w moralnoci centraln¹ i wywieæ wszystkie inne
cnoty jako niezbêdne dla roztaczania sprawnej opieki (Ossowska 1985,
s. 192). Maria Ossowska przypomina te¿, ¿e podobnego zdania by³ Aleksander wiêtochowski, kiedy pisa³, ¿e moralnoæ to instynkty rodziciel-
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skie rozszerzaj¹ce siê poza w³asne potomstwo (Ossowska 1985, s. 192).
Idea moralnoci jako troski pojawia³a siê zatem w ró¿nych czasach i miejscach.
Etyka troski nie jest zatem zupe³n¹ nowoci¹. Wydaje siê te¿, ¿e etyka
sprawiedliwoci nie straci³a swoich racji. Rozumiemy teraz lepiej ograniczony zasiêg ka¿dej z nich. Etyka sprawiedliwoci dotyczy relacji miêdzyludzkich bez uwzglêdniania szczególnych wiêzi (nadaje siê raczej na etykê
spo³eczn¹ ni¿ indywidualn¹). Etyka troski to etyka relacji z ludmi/istotami nam bliskimi. Nic dziwnego, ¿e kobiety zaprotestowa³y przeciwko uto¿samianiu moralnoci ze sprawiedliwoci¹. Dla nich relacje z bliskimi to
czêsto ich ca³y wiat i dziedzina najwa¿niejszych moralnych dowiadczeñ.
Tutaj zwykle lokuj¹ w³asne poczucie wartoci i osi¹gaj¹ doskona³oæ samoofiary.

Dwie komplementarne orientacje moralne
Thomas Nagel (1991) s³usznie zauwa¿a istnienie dwu perspektyw
poznawczych w etyce (podobnie jak w epistemologii): odpodmiotow¹ (która
jest stronnicza) i odprzedmiotow¹ (która jest bezstronna). Na wzór tego
odró¿nienia mo¿na wskazaæ na dwie orientacje moralne i zarazem style
uprawiania etyki: pierwsza, gdzie modelem zasad moralnych s¹ relacje z obcymi, a dopiero poprzez analogiê s¹ one rozci¹gane na samego siebie i osoby
bliskie; druga, gdzie modelem zasad moralnych s¹ relacje z bliskimi, a dopiero przez analogiê s¹ one rozci¹gane na relacje z obcymi. Okazuje siê, ¿e
pierwsza jest charakterystyczna dla mê¿czyzn, a druga dla kobiet.
S³usznie porównuje siê te dwie orientacje moralne do dwóch sposobów rozumienia spo³eczeñstwa wyró¿nionych przez niemieckiego socjologa Ferdinanda Tönniesa: wspólnoty i stowarzyszenia. Wspólnota opiera
siê na wiêzach krwi, bliskoci terytorialnej lub wiêzach duchowych. Stowarzyszenie opiera siê na umowie, prawie i wspólnej korzyci. Najwyraniej Kohlberg pojmuje spo³eczeñstwo jako stowarzyszenie, a Gilligan jako
wspólnotê (Czy¿owska 2004, s. 121).
Na moralnoæ mo¿na spojrzeæ oczyma Noddings i twierdziæ, ¿e troska matki wobec dziecka, jako bezinteresowne i nieraz heroiczne powiêcenie, jest wzorcowym przyk³adem moralnej doskona³oci. W³anie postawy heroiczne dobrze jest interpretowaæ na gruncie etyki troski. Kiedy
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w. Maksymilian Kolbe odda³ ¿ycie za wspó³wiênia, to mog³a graæ tu rolê
wiê z bliskimi (wspó³wiêniami, rodakami) i troska o nich. Trudno by³oby wyjaniæ tê postawê heroiczn¹ za pomoc¹ pojêæ sprawiedliwociowych
(zasady sprawiedliwoci nie sk³aniaj¹ do powiêcenia w³asnego ¿ycia).
Mo¿na jednak wci¹¿ broniæ etyki sprawiedliwoci i twierdziæ, ¿e ¿adna sztuka byæ dobrym dla swoich. Dobre funkcjonowanie spo³eczeñstwa
jako ca³oci, relacje pomiêdzy doros³ymi obywatelami wymagaj¹ kierowania siê ide¹ sprawiedliwoci. Kohlberg jest wyrazicielem takiego stylu
mylenia, w którym modelem zasad moralnych s¹ relacje z obcymi raczej
ni¿ bliskimi. Tak jakby relacje z bliskimi by³y zagwarantowane sam¹ wiêzi¹ emocjonaln¹, a jedynym problemem moralnym by³a odpowiednia postawa wobec obcych. Taka etyka wyros³a z perspektywy mê¿czyzn uczestnicz¹cych w budowaniu spo³ecznych relacji na arenie publicznej.
Uwa¿am, ¿e obie orientacje moralne s¹ komplementarne. Nauczycielka nie jest zwykle mniej sprawiedliwa ni¿ jej kolega z pracy, ale ju¿
w³asne dzieci bêdzie oceniaæ bardziej stronniczo ni¿ ojciec. Lekarz potrafi
troszczyæ siê o swoich pacjentów w szpitalu, ale zwyk³¹ troskê lepiej oka¿e im pielêgniarka. Ojcowie potrafi¹ obiektywnie spojrzeæ na w³asne dzieci, ale mniej potrafi¹ siê o nie troszczyæ. Matka jest stronnicza, ale nikt nie
zrównowa¿y dzieciom braku matki, która pragnie ich dobra za wszelk¹
cenê. Uwa¿a siê powszechnie, ¿e najlepiej, kiedy dzieci maj¹ oboje rodziców, poniewa¿ ich postawy s¹ komplementarne. Wydaje siê, ¿e tak jest te¿
z etyk¹ troski i etyk¹ sprawiedliwoci.
Jeli jestemy zdolni do tego, by osi¹gn¹æ dojrza³oæ moraln¹, bêdziemy musieli wahaæ siê pomiêdzy etyk¹ sprawiedliwoci a etyk¹ troski
(Putnam Tong 2002, s. 218). Wahanie miêdzy trosk¹ a sprawiedliwoci¹
przypomina inne, znane z tradycji dylematy etyczne: spór miêdzy intencjami i konsekwencjami (wydaje siê, ¿e faktyczne oceny moralne s¹ gr¹ intencji i konsekwencji) czy spór o rolê uczuæ i rozumu (poniewa¿ nie da siê
przewidzieæ wszystkich potrzeb i konsekwencji ani ustaliæ zasad powszechnie obowi¹zuj¹cych, niezbêdne jest pos³ugiwanie siê wra¿liwoci¹ moraln¹). W dyskusjach moralnych widaæ te¿ napiêcie miêdzy postaw¹ niewyrz¹dzania krzywdy (etyczny minimalizm) i czynienia dobra (etyczny maksymalizm). Jeli w etyce chodzi tylko o to, ¿eby nie krzywdziæ, to lepsza
by³aby etyka sprawiedliwoci, ale jeli chodzi tak¿e o to, ¿eby dzia³aæ na
rzecz dobra innych, to widaæ potrzebê etyki troski. Troska wydaje siê mieæ
przewagê dostarczania wiêkszego dobra, ale sprawiedliwoæ chroni troskê
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przed lepot¹. Troska moralnie donios³a musi byæ trosk¹ o co dobrego.
Trudno tê dobroæ zrozumieæ inaczej ni¿ jako minimaln¹ sprawiedliwoæ
rozumian¹ jako brak krzywdy (mniejsza krzywda ni¿ dobro w ogólnym
rozrachunku  wzorem utylitarystów  zdaje siê byæ warunkiem koniecznym dobrej troski). Z drugiej strony sprawiedliwoæ to rodzaj minimalnej
troski rozci¹gniêtej na ca³¹ wspólnotê.
Byæ mo¿e to nasze wahanie miêdzy trosk¹ i sprawiedliwoci¹ ma swoje
ród³o w podwójnym przyk³adzie moralnej wra¿liwoci przekazanym nam
w procesie wychowania przez rodziców: ojciec zwykle uczy zasad, a matka daje przyk³ad troski. Efektem tego podwójnego wychowania jest zdwojenie w naszej moralnej wra¿liwoci. Dojrza³oæ moralna polega chyba na
umiejêtnej grze tymi dwoma rodzajami wra¿liwoci, które siê wzajemnie
uzupe³niaj¹.
Wyrazicielem podobnego pogl¹du jest Martin Hoffman, który milczy
na temat Gilligan, ale wyakcentowane przez ni¹ idee traktuje jako oczywiste: Zarówno troska, jak sprawiedliwoæ s¹ silnymi i cenionymi w naszym
spo³eczeñstwie zasadami i obie s¹ uzasadnione (Hoffman 2006, s. 245).
Jego zdaniem troskê nale¿y podnieæ do rangi zasady moralnej równorzêdnej z zasad¹ sprawiedliwoci. Kant i jego nastêpcy, a wród nich Rawls2
i Kohlberg, twierdz¹, ¿e zasada troski jest podrzêdna w stosunku do zasady
sprawiedliwoci, poniewa¿ troska jest zazwyczaj osobista i partykularna,
wi¹¿e siê z decyzjami opartymi raczej na emocjach ni¿ racjonalnym rozumowaniu oraz brakuje jej formalnych cech sprawiedliwoci. Ja natomiast
wolê postrzegaæ troskê i ró¿ne rodzaje sprawiedliwoci raczej jako typy
idealne, które mog¹ byæ w ró¿nym stopniu obecne w ka¿dej sytuacji (Hoffman 2006, s. 28).
Sama Gilligan pod koniec swojej ksi¹¿ki przyznaje, ¿e dwie opisane
perspektywy etyczne ³¹cz¹ siê ze sob¹: etyka sprawiedliwoci wychodzi
2
J. Rawls (19212002), autor Teorii sprawiedliwoci (1994), uwa¿a³, ¿e sprawiedliwoæ wyra¿aj¹ca siê w równoci wolnoci i podziale dóbr wed³ug zas³ug jest najlepsz¹
zasad¹ ¿ycia spo³ecznego. Z³agodzi³ jednak swoje stanowisko ograniczaj¹c zasadê zas³ug za pomoc¹ zasady potrzeb najbiedniejszych (co jest elementem troski raczej ni¿
sprawiedliwoci). Krytykê Rawlsa (m.in. z perspektywy problemów kobiet) przeprowadzi³a M. Nussbaum, która uwa¿a, ¿e sprawiedliwa dystrybucja dóbr to za ma³o, moralnym wymogiem jest mo¿liwoæ rozwoju ludzkich potencjalnoci (capabilities), takich
jak ¿ycie, zdrowie, rozwój zmys³ów, emocji, wyobrani i intelektu, przyjañ, zabawa
i in. (Sex and Social Justice, Oxford University Press 1999).
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od za³o¿enia równoci  ka¿dy winien byæ tak samo traktowany, a etyka
troski spoczywa na za³o¿eniu braku przemocy  nikt nie powinien doznawaæ krzywdy [...] te dwie perspektywy s¹ zbie¿ne (Gilligan 1993, s. 174).
Uwa¿am, ¿e etyka troski i etyka sprawiedliwoci to dwa ró¿ne konteksty
wra¿liwoci moralnej, ale miêdzy nimi jest wiêcej podobieñstw ni¿ ró¿nic.
Wyrastaj¹ one z tej samej solidarnoci miêdzyludzkiej, raz o ma³ym zasiêgu, lecz cieplejszej, innym razem o wiêkszym zasiêgu i dlatego ch³odniejszej.
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ETHICS OF CARE AND ETHICS OF JUSTICE
DOES MORALITY DEPEND ON GENDER?

Summary
Article presents the ethics of care by Carol Gilligan in controversy with Lawrence
Kohlbergs stages of moral development. Gilligan discovered that women turned to
be deficient in moral development when measured by Kohlbergs scale (usually on
the third stage of his six stages). She rejected the scale as derived from the study of
men. Her own studies suggest that autonomy and moral rights are not so important
for women as care and responsibility for persons in relationships; moral problems
arise from conflicting responsibilities rather than from competing rights and rules;
women have different moral priorities; morality of rights and noninterference are
frightening to women because presuppose indifference; womens ethics is not the
ethics of justice but the ethics of care (three stages of moral development: care for
myself, care for others, the balance between the care for myself and the care for
others). Later research showed that the two moral orientations are not divided between biological sexes but rather cultural genders (cultural constructions of masculinity and femininity). The ethics of care has its own problems (the care for evil).
Author claims that both perspectives converge and are next dilemma in ethics. Moral
maturity must encompass both justice and care.

132

Renata Ziemiñska

