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UTYLITARYZM W ETYCE DAVIDA HUME’A
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Tytuł artykułu, a w szczególności jego sformułowanie, nawiązuje do 
znanej książki Ewy Klimowicz poświęconej utylitaryzmowi w etyce Joh-
na Stuarta Milla1. W obu przypadkach, zwrot „utylitaryzm w…” sugeruje 
obecność pewnego specyficznego sposobu myślenia, moralnego rozumo-
wania zawartego w wywodach dwóch powyżej wymienionych etyków. 
Nazywanie ich utylitarystami uzależnione byłoby od stopnia przejawia-
nia się owego sposobu myślenia w ich poglądach. Tak rozumiany utylita-
ryzm to nie tylko nurt historyczny, ale przede wszystkim konkretny pro-
gram moralny traktujący o zasadach słusznego działania i kryteriach oce-
niania. A zatem, za powyższym sformułowaniem tematu artykułu kryje 
się przekonanie, że ów program moralny w etyce D. Hume’a jest obecny 
i będzie go można zrekonstruować. Mimo to nie należy w pełni utoż-
samiać teorii Hume’a z utylitaryzmem. Myśl autora Badań dotyczących 
zasad moralności jest wielowątkowa, zawiera w sobie utylitarystyczny 
wzorzec rozumowania moralnego, ale jednocześnie go przekracza.

W aspekcie historycznym powstanie utylitaryzmu zwykło się wią-
zać z wystąpieniem J. Benthama, który jako pierwszy użył słowa „uty-
litarysta” w roku 17812. Jednak ów nurt myślowy ma swoich wcze-

 1 E. Klimowicz, Utylitaryzm w etyce. Kontrowersje wokół etyki J. S. Milla, Warsza-
wa 1974.
 2 M. Warnock, Introduction, w: Essays on J. Bentham, red. M. Warnock, New York 
1962, 9.
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śniejszych reprezentantów właśnie z Humem na czele – etykiem, który 
myślał jak utylitarysta, chociaż samego określenia nie używał, a swoje 
filozoficzne dzieła opublikował kilkadziesiąt lat wcześniej, między ro-
kiem 1740 a 1751. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że to 
właśnie utylitaryści jako pierwsi zaczęli czerpać obficie z dorobku 
Hume’a, uznając Badania dotyczące zasad moralności za filozoficz-
ne źródło dla własnych uzasadnień i to od niego przejęli pomysł na 
ufundowanie etyki w idei użyteczności3. Analizując związek Hume’a 
z utylitarystyczną myślą, wezmę pod uwagę jego następujące dzieła: 
II część Traktatu o naturze ludzkiej, Badania dotyczące zasad moral-
ności oraz Eseje. 

Co stanowi differentia specifica utylitarystycznego sposobu myśle-
nia, obecnego również w poglądach Hume’a?4 Przy pełnej świadomo-
ści różnych odmian i wersji omawianej orientacji, która liczy sobie 
w ujęciu historycznym już około 200 lat, należy przyjąć kilka stałych 
wyznaczników. Są nimi: 
– postulowany konsekwencjalizm w myśleniu i działaniu;
– pojmowanie użyteczności jako wartości, zasady oraz kryterium 

moralnej wartościowości działań; 
– uznanie idei powszechnego szczęścia (happiness) lub powszechnej 

pomyślności (welfare) jako ostatecznego celu działań moralnych;
– specyficzny pogląd na naturę ludzką. 

Wyróżnione specyfikacje zostaną poniżej szerzej omówione a na-
stępnie odniesione do etyki Hume’a. Rozpocznijmy od cechy podanej 
jako ostatnia i uczyńmy namysł nad nią punktem wyjścia dla naszych 
rozważań. W jaki sposób utylitaryści pojmują naturę ludzką? Przede 
wszystkim, całą utylitarystyczną teorię (XIX- i XX-wieczną) cechuje 
antymetafizyczna tendencja i empirystyczny światopogląd, bazujący 
na obserwacji naturalnych dążeń, potrzeb i odczuć człowieka. Podobną 
metodologiczną postawę przyjmie wcześniej Hume, co sprawi, że za-

 3 Hume’s Moral and Political Philosophy, red. H. D. Aiken, New York 1948, 
XXIX.
 4 Wspólnych wątków jest wiele, ponieważ to właśnie utylitaryści byli tymi, którzy 
jako pierwsi zaczęli czerpać obficie z dorobku Hume’a. Zob. tamże. 
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równo on, jak i utylitaryści wpiszą się w szeroki nurt brytyjskiego em-
piryzmu. To z tego nurtu wywodzi się postulat konieczności posiada-
nia określonego zasobu wiedzy psychologicznej, warunkujący namysł 
nad naturą ludzką. Wiedza ta, którą zarówno Hume jak i utylitaryści 
próbowali zdobyć, była na miarę epoki, w której dane im było żyć.  
J. Bentham, J. S. Mill, (a współcześnie J. J. C. Smart) uznali za słuszne 
stanowisko psychologicznego hedonizmu, który w wieku XX zostanie 
zastąpiony obszerniejszą teorią psychologicznego egoizmu, pod którą 
podpiszą się również R. Brandt i J. Narveson. 

W literaturze przedmiotu wprowadza się następujące określenie 
psychologicznego hedonizmu: 
– cokolwiek robimy, czynimy to z myślą o osiągnięciu przyjemności, 

pragniemy wyłącznie przyjemności;
– gdy pragniemy jakiejś rzeczy, to wyłącznie dla przyjemności, jaką 

ona nam sprawia;
– pragnienie przyjemności jest najsilniejszym z pragnień ludzkich 

i ma zawsze przewagę w naszych decyzjach;
– przyjemność jest przedmiotem pierwotnych pragnień ludzkich5. 

Natomiast psychologiczny egoizm definiowany jest następująco:
– wszelkie ludzkie, świadome działania dyktowane są wyłączną tro-

ską o własny interes;
– człowiek przedkłada własne dobro nad cudze;
– naturalne zachowanie człowieka przejawia się w tym, że dążąc do 

maksymalizacji własnych korzyści jest on obojętny na to wszystko, 
co nie przyczynia się do realizacji jego interesów6. 
Podsumowując, teoria psychologicznego hedonizmu uznaje po-

wszechną obowiązywalność zasady głoszącej, że celem każdego dzia-
łania podejmowanego przez człowieka jest pomnożenie przyjemności, 
a co najmniej uniknięcie cierpienia. Natomiast psychologiczny ego-
izm przyjmuje jeden schemat interesownej motywacji i przypisuje go 
wszystkim ludziom. A zatem wzgląd na przyjemność, szerzej – interes 

 5 W. Tatarkiewicz, Pisma z etyki i teorii szczęścia, Warszawa 1992, 289.
 6 R. Brandt, Etyka, tłum. z ang. B. Stanosz, Warszawa 1996, 624-640; C. D. Broad, 
Five Types of Ethical Theory, New York 1934, 161-171.
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własny, to podstawowe składniki ludzkiej natury. Tym samym rządzi 
nami z przyrodzenia nie rozum, ale namiętności, które mają swoje 
ugruntowanie w szeroko rozumianych doznaniach zmysłowych. Je-
żeli taka jest rzeczywiście ludzka natura, a większość utylitarystów 
była i jest obecnie o tym przekonana, to co można zrobić, aby uczynić 
z człowieka istotę moralną? Wykorzenienie egoistycznych pragnień 
(w szczególności pragnienia przyjemności) jest niemożliwe, pozostaje 
zatem odpowiednie ich ukierunkowanie, dokonane za sprawą rozumu. 
Owo przekonanie o możliwości co najmniej częściowej modyfikacji 
przedmiotu ludzkich dążeń, modyfikacji opartej na ich racjonalizacji 
stanowi fundament całej utylitarystycznej etyki. Jak zatem można zra-
cjonalizować pragnienie w ogóle, a pragnienie przyjemności w szcze-
gólności? Zdaniem utylitarystów racjonalizacja nie przejawia się 
w ascetycznym porzuceniu albo rugowaniu sfery ludzkiej zmysłowo-
ści, ale w jej akceptacji i społecznym ukierunkowaniu. Racjonalizacja 
to poszerzenie przedmiotu ludzkich pragnień o to, co wykracza bez-
pośrednio poza jednostkowy interes. Można to wyrazić w następujący 
sposób – natura ludzka jest taka, że każdy człowiek działa dla swojej 
korzyści, ale to nie znaczy, że zawsze widzi ją tam, gdzie ona rze-
czywiście się znajduje. To, co człowiek sądzi o tym, co jest dla niego 
korzystne, nie zawsze takim się okazuje. Aktywność rozumu staje się 
więc niezbędna do ujarzmienia ślepego, bezmyślnego egoizmu. Racjo-
nalną, zdaniem utylitarystów, okazuje się troska o siebie zapośredni-
czona w trosce o innych. Postawa ta może przynieść długofalowe, a nie 
tylko doraźne, jednostkowe korzyści. Powróćmy w tym miejscu do 
Hume’a, dla którego zrozumienie natury ludzkiej stało się również ko-
niecznym warunkiem wyjaśnienia zagadnień moralnych. Odwołajmy 
się do II dodatku do Badań i przeprowadzonej w nim krytyki egoizmu 
etycznego7. Zdaniem Hume’a, psychologiczny egoizm nie warunkuje 
egoizmu etycznego. Ten drugi bowiem nie jest teorią opisową, ale po-
siada charakter normatywny. Opisowość cechuje wyłącznie psycholo-
giczny egoizm, pod którym Hume się podpisuje (szczególnie pod jego 

 7 D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, tłum. z ang. A. Hochfeld, War-
szawa 1975, 152.
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węższą wersją, jaką jest psychologiczny hedonizm). Natura ludzka jest 
taka, że człowiek realizuje te cele, które związane są z jego interesem 
i prowadzą do odczuwania przyjemności (stanów pozytywnych) oraz 
minimalizacji cierpień (stanów negatywnych). Etyczny egoizm nadaje 
natomiast tej tezie powinnościowy charakter. Właśnie dlatego, że taka 
jest natura ludzka, człowiek powinien realizować tylko te cele, które 
związane są z jego interesem resp. maksymalizują jednostkową przy-
jemność. Takiego stanowiska Hume zaakceptować już nie może. Nie 
tylko z przyczyn formalnych, uważając, że jest ono obciążone naturali-
stycznym błędem, ale z przekonania, że pomyślność jednostki jest ści-
śle powiązana z pomyślnością powszechną oraz z rozwojem myślenia 
i działania w kategoriach ponadindywidualnych. 

W moim przekonaniu, Hume krytykując teorie sprowadzające 
wszelkie działanie do troski o interes własny oraz dopatrujące się we 
wszystkich postawach elementów egoistycznych, jest bliższy współ-
czesnemu utylitaryzmowi niż np. koncepcji J. Benthama. Zdaniem au-
tora Traktatu istnieją przypadki, gdzie interes osobisty nie łączy się 
z interesem ogółu, a mimo to prymat jest przyznawany temu drugiemu. 
Nie można zatem wszelkich uczuć moralnych tłumaczyć zasadą ego-
izmu. Należy jednak podkreślić, że odrzucenie przez Hume’a idei zra-
cjonalizowanego egoizmu jako podstawowej metody przekonywania, 
wychowywania ludzi, nie oznacza odrzucenia utylitarystycznego celu 
wychowania moralnego, jakim jest szczęście ogółu. 

Powróćmy w tym miejscu do idei psychologicznego hedonizmu, 
łączącej poglądy Hume’a z filozofią XIX-wiecznych utylitarystów. To 
sfera emocjonalno-pożądliwa ma być tym czynnikiem, który określa 
charakter człowieka i wyznacza główne cele jego działania. Filozof 
przeprowadzi klasyfikację uczuć i podzieli je na: bezpośrednie (pra-
gnienia, pożądania, wstręt, smutek, radość, nadzieja, obawa) i pośred-
nie (duma, pokora, ambicja, próżność, miłość, nienawiść, zazdrość, 
litość)8. Uznanie różnych stanów emocjonalnych (ogólnie, całej sfe-
ry pozaracjonalnej) za czynnik dominujący połączy Hume’a z utyli-

 8 Tenże, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. z ang. Cz. Znamierowski, Kraków 1952, 
t. II, 163-174.
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tarystami, dla których wiarygodne poznanie ludzkiej natury powin-
no wychodzić od obserwacji (introspekcji) tego, co podstawowe dla 
ludzkiej aktywności. Tym czymś nie jest ich zdaniem rozum, ale sze-
roko rozumiana sfera odczuć, które Hume określi mianem impresji 
(impressions)9. Różnica pojawi się dopiero na poziomie szczegółowych 
rozwiązań. W klasycznym utylitaryzmie czynnikiem motywującym do 
działania jest pragnienie przyjemności i uniknięcia cierpienia. W teorii 
Hume’a siłę motywacyjną posiadają nie tylko pragnienia, ale emocje 
w ogóle, a pojawienie się stanów przyjemnych albo przykrych byłoby 
konsekwencją obecności konkretnych uczuć w psychice ludzkiej. Na-
tomiast zgodność panuje co do uznania odczucia przyjemności i przy-
krości jako jednostkowego kryterium pozytywnej lub negatywnej war-
tościowości danej rzeczy, czynów, cech charakteru. Przytoczmy znany 
fragment z II części Traktatu o naturze ludzkiej – „Otóż wobec tego, 
że wyróżniające impresje, dzięki którym poznajemy to, co dobre albo 
złe moralnie, nie są niczym innym niż swoistymi przeżyciami przy-
krości i przyjemności, przeto we wszystkich badaniach dotyczących 
tych rozróżnień moralnych wystarczać będzie gdy wskażemy czynni-
ki, które sprawiają, iż doznajemy zadowolenia lub niezadowolenia na 
widok jakiegoś charakteru, abyśmy zrozumieli dlaczego ten charakter 
jest godny aprobaty albo dezaprobaty. Działanie, uczucie, charakter 
jest cnotliwy lub występny: dlaczego? Dlatego, że jego widok sprawia 
nam przyjemność albo przykrość swoistego rodzaju”10. 

Przy omawianiu powyższej kwestii nie można pominąć kategorii 
sympatii tak istotnej dla etyki Hume’a i spróbować odpowiedzieć na 
pytanie – czy byłaby ona równie ważna dla utylitarystów? Katego-
ria „sympathy” występuje w pracach Hume’a w dwóch znaczeniach. 
W Traktacie jest rozumiana jako „oddźwięk emocjonalny”11, czyli re-
akcja emocjonalna na cudze stany psychofizyczne, natomiast w Ba-

 9 Tamże, t. I, 7.
 10 Tamże, t. II, 260.
 11 Tamże, 80; por. M. Rutkowski, Pojęcie „sympathy” w etyce Davida Hume’a, 
Studia Filozoficzne (1988)1, 15.
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daniach jako tzw. poczucie ludzkości (humanity)12. W pierwszym 
przypadku, przekonanie brytyjskiego filozofa o istnieniu empatii jako 
cechy ludzkiej natury w ogóle, obecnej w każdym człowieku, podob-
nej do biologicznego instynktu13 i stanowiącej podstawę życia moral-
nego nie zostało przez utylitarystów przejęte. Żaden z klasyków tego 
nurtu nie podpisałby się np. pod następującymi zdaniami – „wszel-
kie poruszenia uczuciowe przechodzą z jednej osoby na inną i rodzą 
odpowiednie poruszenia w każdej istocie ludzkiej”14 – „(oddźwięk 
emocjonalny) pojawia się na skutek obecności idei oddziaływania na 
drugich czegoś takiego jak na przykład bolesna operacja chirurgiczna. 
Idee te mogą spowodować silniejsze impresje, których następstwem 
może być z kolei uczucie bólu u obserwatora, który nie podlega opera-
cji”15. Wszak nie na empatii budowana jest utylitarystyczna etyka, ale 
na zracjonalizowanej miłości własnej. Sytuacja przedstawia się ina-
czej w przypadku tzw. poczucia ludzkości (human identity), zbieżnego 
z utylitarystyczną życzliwością (benevolence). Jest to drugie rozumie-
nie kategorii sympathy i oznacza w teorii Hume’a pragnienie szczęścia 
innych ludzi. „Nie ma istoty ludzkiej, dla której szczęście nie byłoby 
widokiem przyjemnym, a nieszczęście przykrym. Wydaje się to nieod-
łączną właściwością naszej przyrodzonej konstytucji”16. „O wartości 
człowieka decyduje wysoko rozwinięte uczucie życzliwości i przynaj-
mniej część wartości tego uczucia wynika stąd, że służy ono interesom 
gatunku ludzkiego i przyczynia się do szczęścia ludzkości”17. Owo pra-
gnienie cudzej pomyślności byłoby właśnie konsekwencją działania, 
ufundowanego w ludzkiej naturze, empatii i związanej z nią solidary-
zacji z innymi. Natomiast humanity to otwartość na potrzeby innych 
i uwzględnianie ich w swoich decyzjach. W utylitaryzmie humanity 
przyjmie nazwę benevolence – życzliwości zalecanej ze względu na 

 12 D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, dz. cyt., 125.
 13 C. D. Broad, dz.cyt., 91. 
 14 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, dz. cyt., t. I, 397.
 15 Tamże, t. II, 62.
 16 Tenże, Badania dotyczące zasad moralności, dz. cyt., 80.
 17 Tamże, 17.
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jej społeczną użyteczność. Jednakże, w tym przypadku, propagowana 
życzliwość nie będzie wynikać z przyrodzonych cech ludzkiej natury, 
zyskując wtórny charakter. Będzie nazwą dla wykształconej w proce-
sie wychowania prospołecznej postawy, wypracowaną skłonnością do 
szukania pozytywnych wyników dla możliwie największej ilości osób. 
Przynajmniej tak to przedstawiał polski utylitarysta Czesław Znamie-
rowski, który rozumiał życzliwość nie jako naturalny odruch serca, 
ale jako wypadkową działalności rozumu i jednoczesnego pielęgno-
wania pozytywnego nastawienia wobec innych18. Działalność rozumu 
to w tym przypadku prymat zasady głoszącej, że „każdy liczy się za 
jednego nie mniej i nie więcej”, gdzie jednakowymi względami pod-
miot powinien obdarzać tak innych, jak i samego siebie oraz wyprowa-
dzony z powyższej zasady „postulat podobieństwa”19. Realizacja tego 
postulatu polega na uświadomieniu sobie, że nie tylko my jesteśmy 
istotami świadomymi i wrażliwymi, nie tylko my posiadamy zdolność 
do przeżywania radości i doświadczania bólu, ale wszyscy ludzie wo-
kół nas posiadają tę zdolność w co najmniej jednakowym stopniu. Tym 
samym utylitarystyczna „życzliwość” to nie chaotycznie i dowolnie 
rozdzielane miłosierdzie, które miałoby polegać na obdarzaniu wy-
brańców przywilejem bez rozumowego uzasadnienia. To w pełni świa-
dome, kontrolowane, pozytywne nastawienie uczuciowe wobec moż-
liwie największej liczby ludzi. To traktowanie ich tak jak sami byśmy 
chcieli być traktowani, będąc na ich miejscu. Przy takiej interpretacji 
nie ma różnicy na poziomie semantycznym między poczuciem ludz-
kości, ufundowanym przez Hume’a w idei solidaryzacji, a utylitary-
styczną życzliwością. Problem polega na nadaniu im odmiennej rangi 
w całej strukturze pojęciowej. W teorii Hume’a obecność humanity 
jest warunkiem koniecznym dążenia do dobra ponadindywidualnego. 
Bez idei sympatii, rozumianej jako poczucie ludzkości, etyka społecz-
na nie byłaby możliwa. W przypadku utylitaryzmu idea życzliwości 
dopełnia jedynie etykę społeczną, ale jej nie warunkuje. Przejście od 

 18 Cz. Znamierowski, Oceny i normy, Warszawa 1957, 318.
 19 J. C. Harsanyi, Morality and the Theory of Rational Behavior, in: Utilitarianism 
and Beyond, red. A. Sen, B. Williams, Cambridge 1982, 270.
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troski o własny interes do troski o interes innych dokonuje się przede 
wszystkim na podstawie zracjonalizowanego egoizmu, a życzliwość 
ma jedynie wzmocnić to, czego racjonalizacja nie dokonała. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na obecną w obu przypadkach korygującą funk-
cję rozumu, typową dla utylitarystycznego myślenia w ogóle, a w przy-
padku etyki Hume’a podkreślaną szczególnie w Badaniach. To w tym 
dziele, wyraźniej niż w Traktacie, rozum zaczyna współkonstytuować 
postawę moralną człowieka, co można by uznać za jeden z utylitary-
stycznych wątków jego etyki albo dowód na to, że utylitaryści przejęli 
dziedzictwo myślowe Hume’a. I chociaż rozum nie stanowi bezpo-
średniego czynnika motywacyjnego i nie jest w stanie skłonić nas do 
działania, ponieważ o tym decydują pragnienia (uczucia), ale może po-
przez ukazanie konsekwencji zmienić siłę owych pragnień, zmodyfi-
kować ich kierunek albo odroczyć ich realizację w czasie. Tym tropem 
pójdą później wszyscy utylitaryści, rozwijając przedstawiony w Bada-
niach projekt umiejscowienia rozumu w sferze życia moralnego. Jego 
współczesna, utylitarystyczna wersja przyjmie postać dwóch wzorców 
racjonalności w etyce: taktycznego i strategicznego, przy preferowaniu 
i podkreślaniu ważności drugiego20. W racjonalności taktycznej rozum 
spełnia funkcję podrzędną, instrumentalną, pomocniczą w realizacji 
celów, dyktowanych przez pragnienia. Jest jedynie narzędziem słu-
żącym ich najszybszej realizacji i nie poddaje krytyce wyznaczanych 
przez sferę emocjonalną zamiarów. Może jedynie dostarczać wiedzy 
o sposobach ich najszybszej realizacji. To o takim typie racjonalności 
pisał Hume w II części Traktatu, opisując go następującymi słowa-
mi – „rozum jest i winien być tylko niewolnikiem uczuć i nie może 
mieć nigdy roszczenia do innej funkcji niż do tego, żeby uczuciom 
służyć posłusznie”21. W preferowanej przez utylitarystów racjonalno-
ści strategicznej rozum zaczyna odgrywać istotną rolę w hamowaniu 
uczuć (pragnień), w utrzymywaniu ich w pewnych granicach, może 
modyfikować cele wyznaczane przez sferę emocjonalną i dokonywać 
ich oceny. Przestaje być sługą uczuć, zyskując status partnera. Równo-

 20 J. J. C. Smart, B. Williams, Utilitarianism for and against, Cambridge 1973.
 21 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, dz. cyt., t. II, 163.
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ważnie z emocjami wyznacza kierunek działania. Sfera emocjonalno-
-pożądliwa nadal jest podstawową siłą motywacyjną, ale tylko rozum 
(namysł) może uwzględniać zarówno bezpośrednie, jak pośrednie kon-
sekwencje podjętych działań, stąd jego aktywność staje się niezbędna 
w wyznaczaniu tego, co rzeczywiście korzystne dla człowieka. I cho-
ciaż główny cel działania wyznacza sfera pozaracjonalna, to będzie on 
możliwy do osiągnięcia tylko wówczas, gdy zostaną zrealizowane cele 
pośrednie określone przez rozum.  

Przejdźmy w tym miejscu do najważniejszej kategorii, wiążącej 
Hume’a z utylitarystyczną teorią, do idei użyteczności. Jej analizie fi-
lozof poświęci cały III rozdział Badań, uznając ją za:
– kryterium moralnej wartościowości reguł22;
– kryterium moralnej wartościowości samych działań;
– istotny czynnik motywacyjny23;
– wartość fundującą społeczne cnoty24. 

Rozpocznijmy od tego, że Hume, podobnie jak utylitaryści, od-
różnia użyteczność od przydatności, którą wiąże z rzeczami i której 
przypisuje wyłącznie instrumentalny charakter. Bycie przydatnym to 
tyle, co nadawanie się jako narzędzie do realizacji pewnego celu, nie-
zależnie od jego charakteru. Użyteczność natomiast nie jest etycznie 
neutralna. To kategoria należąca do teorii moralnego działania, a nie 
jedynie do teorii skutecznego postępowania. „Nie należy wyobrażać 
sobie, że pożyteczny może być nie tylko człowiek, ale i przedmiot nie-
ożywiony, to w myśl niniejszej teorii powinien by on równie dobrze 
zasługiwać na miano cnotliwego. Uczucia jakie wzbudza użyteczność, 
bardzo się od siebie w każdym z tych przypadków różnią, jedno łą-
czy się z sympatią, szacunkiem, aprobatą, drugie tego wszystkiego nie 
zawiera”25 – napisze Hume w V rozdziale do Badań, tytułując go py-
taniem: Dlaczego podoba się nam to, co pożyteczne? – i odpowie, że 

 22 Tenże, Badania dotyczące zasad moralności, dz. cyt., 55.
 23 „(…) użyteczność stanowi w ogóle czynnik o najwyższej sile oddziaływania i ma 
nad naszymi uczuciami całkowitą władzę”. Tamże, 45.
 24 Tamże.
 25 Tamże, 61.
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nasza aprobata i pochwała użyteczności wynika z powiązania jej ze 
szczęściem powszechnym, z przysparzaniem dobra ponadindywidual-
nego. Użyteczność to wzgląd na cudze, nie tylko nasze, jednostkowe 
dobro. „Jeżeli źródłem uczucia moralnego jest użyteczność i jeżeli na 
użyteczność tę nie zawsze patrzy się z punktu widzenia samej siebie, 
to wynika stąd, że wszystko, co przyczynia się do szczęścia społeczeń-
stwa budzi naszą aprobatę i przychylność”26.

Uogólniając: cały V rozdział Badań stanowi apologię, pochwałę 
użyteczności. Wszelkie decyzje nie odwołujące się do utility są mo-
ralnie podejrzane, wzgląd na nią to fundament etyki społecznej. Sami 
utylitaryści nie napisali tak wiele na temat użyteczności, jak Hume. 
Nie przeanalizowali tak wnikliwie jej różnych aspektów, tak dobitnie 
i wyraźnie nie odnieśli jej do życia społecznego. Pod tym względem 
Hume jawi się jako utylitarysta par excellence. Utylitarystyczny na-
mysł nad użytecznością oznacza powiązanie jej z cnotą, powiązanie 
szczególne, polegające na nierozdzielaniu cnoty od pożytku. Ta nie-
rozłączność może przyjmować w etyce dwojaką postać:
– cnota zależna jest od pożytku;
– pożytek zależny jest od cnoty27.

Utylitaryści przyjmują tę pierwszą możliwość i podobnie czyni 
Hume. Zalecając skromność, cierpliwość, umiarkowanie i pogodę 
ducha (tzw. cnoty naturalne), czyni to nie ze względu na nie same, 
ale na płynącą z nich użyteczność. W jego etyce wszystkie cnoty28 są 
ufundowane w pożytku jednostkowym i ogólnym. Natomiast przeci-
wieństwem pożytku (użyteczności) jest szkoda. Wzgląd na pożytek 
i stopień uniknięcia szkody to kryteria wartościowania określonych 
cech charakteru i zachowań. „Otóż rozróżnienie pomiędzy tym, co 

 26 Tamże, 76.
 27 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 1978, 74.
 28 Czym dla Hume’a jest cnota? Odwołajmy się do definicji, którą filozof zawarł 
w przypisie do tytułu rozdz. VIII Badań nad naturą ludzką – „Istotę i wręcz definicję 
cnoty stanowi to, że jest ona cechą umysłu, która każdemu, kto o niej myśli lub ją 
ogląda wydaje się przyjemna i godna uznania”. D. Hume, Badania nad naturą ludzką, 
dz. cyt.,112.
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pożyteczne a tym, co szkodliwe jest we wszystkich swych elemen-
tach identyczne z rozróżnieniem moralnym”29. Zdaniem Hume’a, po-
tępiamy np. lenistwo albo niedbalstwo nie ze względu na samą ich 
obecność, ale z powodu szkody jaką przynoszą danej osobie i innym. 
A zatem nie ma cech charakteru absolutnie dobrych i absolutnie złych, 
a ich aksjologiczny status ufundowany byłby w szkodzie jednostkowej 
albo społecznej. Aksjologiczny relatywizm to również wspólna cecha 
łącząca Hume’a z utylitarystami. 

J. Rawls w artykule Two Concepts of Rules30 postawił tezę o ści-
słym związku etyki Hume’a z utylitaryzmem reguł. Rzeczywiście, 
pewne fragmenty Badań, szczególnie te, które poświęcone są analizie 
pojęcia sprawiedliwości, potwierdzają słuszność tezy Rawlsa. Mimo 
to inne wątki myślowe, dotyczące np. cnót i ich związków z użytecz-
nością, świadczą o tym, że etyki Hume’a nie można zaszeregować we-
dług klasycznego podziału na utylitaryzm reguł i utylitaryzm czynów. 
Wszak użyteczność jest wyznacznikiem moralnej wartościowości nie 
tylko społecznie obowiązujących reguł i ludzkich działań, ale również 
cnót. W tym kontekście autor Badań byłby prekursorem jednej z naj-
nowszych odmian utylitarystycznego myślenia – utylitaryzmu cnót.

Chociaż myślenie Hume’a znacznie wykracza poza utylitaryzm 
reguł, powróćmy do tezy J. Rawlsa31. Nie bez powodu autor Teorii 
sprawiedliwości zwrócił na III rozdział Badań szczególną uwagę, al-
bowiem zawarte w nim sformułowania świadczą o tym, że Hume przy-
najmniej czasami myśli jak typowy utylitarysta reguł. 

Na namysł zasługują już pierwsze słowa, którymi filozof rozpo-
czyna ten rozdział. „Byłoby zbyteczne dowodzić, że sprawiedliwość 
jest dla społeczeństwa pożyteczna. (...) Na uwagę i zbadanie zasługuje 
raczej teza ciekawsza i bardziej doniosła, wedle której pożytek ogółu 
jest jedynym źródłem sprawiedliwości a wzgląd na jej korzystne na-

 29 Tenże, Badania dotyczące zasad moralności, dz. cyt., 81.
 30 J. Rawls, Two Concepts of Rules, Philosophical Review 64(1955), 3-32.
 31 Teza ta byłaby zasadna wówczas, gdybyśmy poglądy Hume’a potraktowali wy-
biórczo i uznali III rozdział Badań nad naturą ludzką za reprezentatywny dla całej jego 
etyki.
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stępstwa stanowi jedyną podstawę przypisywanej jej wartości”32. Na 
pierwszy plan wysuwa się tutaj myślenie w kategoriach społecznych 
konsekwencji stosowania konkretnej reguły. Zasadność jej przestrze-
gania byłaby uzależniona od stopnia społecznej użyteczności. „Zasa-
dy prawa i sprawiedliwości zależą całkowicie od szczególnej sytuacji 
i warunków w jakich przychodzi ludziom żyć, a powstanie swoje i ist-
nienie zawdzięczają temu, że ścisłe ich i konsekwentne przestrzeganie 
jest pożyteczne dla ogółu”33. Reguły nie są niezmienne w swej treści 
i trwaniu, ich ontyczny status ma charakter społeczny, natomiast sto-
pień obowiązywalności związany jest z pożytkiem z nich wynikają-
cym. Ta relatywizacja reguł (poza bezwzględnie obowiązującą zasadą 
użyteczności) jest typowa dla utylitaryzmu w ogóle. Na czym zatem 
użyteczność reguły sprawiedliwości polega? W przekonaniu Hume’a 
stanowi ona konieczny warunek ludzkiej pomyślności i istnienia oraz 
rozwoju całych społeczeństw. Przypisuje się tej regule moralną słusz-
ność mocą namysłu i refleksji nad jej pozytywnymi w sensie społecz-
nym konsekwencjami. To wpływ wychowania i nabytych przyzwy-
czajeń sprawił, że człowiek potępiając zachowania niesprawiedliwe, 
nie musi i nie dokonuje w każdym konkretnym przypadku analizy 
skutków stosowania tej reguły. Zawierza zasadzie sprawiedliwości, 
będąc przekonanym o jej użyteczności34. Owo zawierzenie, które nie 
wymaga już ciągłego dokonywania kalkulacji możliwych konsekwen-
cji stosowania danej reguły, byłoby typowe dla całego współczesnego 
utylitaryzmu reguł. Najlepszej weryfikacji moralnej słuszności danej 
zasady dokonuje społeczna praktyka, która eliminuje dyrektywy nie-
przydatne, czyli takie, które nie prowadzą do społecznej pomyślności. 
Reguły nie stanowią absolutnych, niezmiennych wzorców postępowa-
nia raz na zawsze ustalonych, nie są również odbiciem praw tkwiących 
w naturze rzeczy. A zatem możliwa jest sytuacja, w której użyteczny 
społecznie okaże się nowy zestaw zasad postępowania. Godne podkre-

 32 D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, dz. cyt., 18.
 33 Tamże, 25.
 34 W przekonaniu Broada sprawiedliwość i użyteczność posiadają w etyce Hume’a 
ten sam zakres znaczeniowy. Zob. C. D. Broad, dz. cyt., 97.
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ślenia jest również samo akcentowanie niezbędności reguł dla istnienia 
i rozwoju wspólnoty. Obecność międzyludzkich interakcji, ich powta-
rzalność i względna trwałość wymusza istnienie zasad porządkujących 
owe relacje i utrzymujących je w istnieniu.

Podsumowując: refleksje Hume’a nad użytecznością społecznie 
obowiązujących reguł, czynów ludzkich i cnót jako preferowanych 
cech charakteru, sytuują go w szerokim nurcie utylitarystycznych roz-
ważań. Warte zaznaczenia jest to, że autor Badań myśli i pisze jak 
utylitarysta sensu largo, który wykracza poza sztuczne, współczesne 
podziały.

UTILITARIAN THREADS IN DAVID HUME’S MORAL THEORY

Summary

In the paper, the utilitarian topics present in David Hume’s philosophy are analy-
zed, assuming that utilitarianism is more a form of moral reasoning than a moral the-
ory. Hume is one of the most important thinkers in the history of Western philosophy 
and his ethics has been influential in modern day moral theory, especially in classic 
and contemporary utilitarianism. The basic ideas of his theory are explained and the 
relationships between them and the utilitarian position are shown.

Typical characteristics of utilitarian thinking are: consequentialism, the principle 
of utility, and the recognition of the idea of common happiness (common welfare) as 
the ultimate goal of human activity. It is argued that Hume’s views are closer to the 
contemporary versions of utilitarianism (rule – utilitarianism, act – utilitarianism) than 
the positions of J. Bentham and J.S. Mill.

Key words: utilitarianism, utility, benevolence, happiness, rationality
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