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Wprowadzenie: Czym jest podmiot 
moralny, czym jest neuroetyka?



Podmiot moralny, rozumowania 
moralne

1. W standardowym ujęciu podmiot (agent)moralny to osoba, która:

• jest świadoma pewnych zasad moralnych,

• stosuje te zasady w swoim życiu,

• jest wrażliwa na sytuacje, w których zasady te są łamane.

2. Wydawanie sądów moralnych wiąże się natomiast z: 

• posłużeniem się abstrakcyjną zasadą moralną,

• adekwatnym odniesieniem abstrakcyjnej zasady moralnej do sytuacji życiowej,

• przeprowadzeniem w oparciu o tę zasadę świadomego rozumowania moralnego, 
którego efektem jest wydanie sądu i ewentualne działanie.



Czym jest neuroetyka?
Tezy neuroetyki (ang. neuroethics):

• U podłoża dyspozycji moralnej tkwią nieświadome procesy zachodzące w mózgu, 
które kierują wydawaniem naszych sądów i zachowaniami moralnymi. 

• Znaczącą rolę w wydawaniu ocen moralnych pełnią specyficzne emocje – emocje
moralne (współczucie, wdzięcznośd, pogarda, oburzenie), które mają postad 
szybkich, automatycznie uruchamianych i niekontrolowanych procesów 
psychofizjologicznych.

• Te „odruchy” emocjonalne stanowią podstawę zmysłu moralnego, który pozwala 
na szybką reakcje na dobro lub zło zanim podmiot (agent) podda sytuację analizie i 
refleksji.

• Tradycyjnie rozumiany konflikt między „sercem” a „rozumem” w etyce jest 
przejawem konfliktu między dwiema ścieżkami przetwarzania informacji moralnej 
w mózgu kontrolujących informację intuicyjną oraz rozumowo-refleksyjną.



Emocje moralne a pozostałe emocje

Emocje moralne („społeczne” za: A. Damasio) różnią się od innych emocji (takich
jak strach, złośd) tym, że związane są z troską o innych ludzi (natomiast emocje
podstawowe mają na celu własne przetrwanie).

1.Emocje standardowe:
(a) podstawowe                          (b) subtelne

radośd                                   euforia, ekstaza
smutek                             melancholia, zaduma 
lęk                            panika, przerażenie,nieśmiałośd
odraza
złośd

2. Emocje tła: nastroje
„uczucie tła jest naszym obrazem „pejzażu” ciała, gdy nie jest ono wstrząsane 

emocjami” (Damasio 1999, s. 175).

3. Emocje moralne
(a) nieepistemiczne: aprobata,  odrzucenie 
(b) epistemiczne: współczucie, wdzięcznośd, pogarda, oburzenie.



Struktury neuronalne zaangażowane w 
przeżywanie emocji

Układ limbiczny (m.in. jądro 

migdałowate) 

Układ nagrody (m.in. jądro półleżące, 

kora przedczołowa)



Plan wystąpienia

Cz. I. Czy percepcja wzrokowa jest wrażliwa moralnie?

Cz. II. Podejmowanie decyzji moralnych: dylematy 
moralne

Cz. III. Świadome rozumowania moralne. Uzasadnianie 
moralne 



Cz. I. Czy percepcja wzrokowa jest 
wrażliwa moralnie?



Co to jest zmysł moralny?
• Zmysł moralny służy do szybkiego, automatycznego rozpoznawania sytuacji 

istotnych moralnie. 

• Informacja o bodźcach waloryzowanych moralnie przedostaje się do organizmu za 
pośrednictwem kanałów sensorycznych (np. wzroku); natomiast efektem 
zadziałania zmysłu moralnego jest pojawienie się w organizmie emocji moralnej 
(składowa fizjologiczna+fenomenologiczna) . 

• Dla zmysłu moralnego łatwiejsze do rozpoznania są sytuacje moralnie naganne, 
które łamią jakieś prawo moralne (większa/mniejsza rozdzielczośd zmysłu 
moralnego).

• Występuje krótka i długa droga przetwarzania informacji nacechowanej moralnie 
(w analogii do długiej i krótkiej drogi przetwarzania emocji w mózgu, por. Le Doux 
2000, rozdz. 6). 

Namysł 

moralny

Zmysł

moralny

Bodziec 

nacechowany

moralnie
Reakcja



Działanie zmysłu moralnego za pośrednictwem 
wzroku

Mózgi siedmiu dorosłych osobników przebadano za pomocą fMRI z uwagi na ich 
reakcje na obrazy zawierające moralne, emocjonalne i neutralne treści. Pobudzenia 
porównywano za pomocą metod cognitive subtraction i cognitive conjunction

•Przykładowe typy bodźców: 

Jorge Moll, Ricardo de Oliveira-Souza et al. (2002). The Neural Correlates of Moral Sensitivity: A Functional Magnetic Resonance
Imaging Investigation of Basic and Moral Emotions. Journal of Neuroscience 22 (7), 2730-2736.

(a) moralne (b) emocjonalne 

(pozytywne, 

negatywne, 

interesujące) 

(c) neutralne



Wyniki (1)
1. Aktywacja podczas oglądania OM – Aktywacja podczas oglądania ON =   Różnica 1

2. Aktywacja podczas oglądania OE – Aktywacja podczas oglądania ON =    Różnica 2
Część wspólna

Podczas oglądania obrazów nacechowanych moralnie oraz obrazów 

budzących emocje aktywowały się m.in. : ciało migdałowate, fragmenty 

płata skroniowego i wyspa.



Wyniki (2)
3. Aktywacja podczas oglądania OM – Aktywacja podczas oglądania OE =   Różnica 3

Podczas oglądania obrazów nacechowanych moralnie po odjęciu 

aktywacji podczas oglądania obrazów emocjonalnych aktywowały się 

kora oczodołowa/zakręt czołowy przyśrodkowy oraz obszary w 

górnej korze skroniowej.



Wnioski z badao

• Fakt, że mózgi osób badanych charakteryzował odmienny profil aktywacji 
podczas oglądania obrazów emocjonalnych może świadczyd o istnieniu 
odrębności reakcji fizjologiczo-psychologicznej charakterystycznej dla 
szybkiej i automatycznej „percepcji moralnej”.

• Osobne ośrodki aktywujące się podczas oglądania zdjęd nacechowanych 
moralnie (a nieaktywne podczas oglądania obrazów emocjonalnych) 
świadczą o częściowej rozłączności emocji moralnych i emocji jako takich.

• Występująca również rozłącznośd między obszarami aktywnymi podczas 
wykonywania rozumowao moralnych (m.in. biegun czołowy, por. Moll et 
al. 2001) oraz obszarami aktywnymi podczas percepcji moralnej świadczy o 
tym, że odmienne obszary w korze czołowej zawiadują zmysłem i 
namysłem moralnym.



Cz. II. Podejmowanie decyzji 
moralnych: dylematy moralne



Co to jest dylemat moralny?

Dylemat moralny – sytuacja, kiedy podmiot ma wybór pomiędzy 
wieloma strategiami postępowania, z których każda ma 
konsekwencje moralne, np. wiąże się z wyrządzeniem 
fizycznej krzywdy (sprawienie komuś bólu, spowodowanie 
czyjejś śmierci).

Koniecznośd dokonania takiego wyboru wywołuje  niepewnośd, 
której efektem jest wydłużony czas decyzji w stosunku do 
wyborów, których konsekwencje nie powodują zagrożenia 
podstawowych potrzeb innych (zdrowia lub życia). 



Podział dylematów

moralne (moral) – nie angażujące moralnie (non-moral)

osobiste                           nie osobiste

(personal)                        (impersonal)

łatwe              trudne             łatwe          trudne

(low-conflict)   (high-conflict )    (low-conflict)  (high-conflict)

low-conflict – otrzymujemy spójne i natychmiastowe odpowiedzi

high-conflict – otrzymujemy niezdecydowane , wolno udzielane odpowiedzi 



Emocje moralne a dylematy moralne

1. Dowody na istnienie w mózgu osobnych ścieżek i ośrodków, 
w których przetwarzane są informacje emocjonalno-moralne 
i rozumowo refleksyjne pozwalają wyjaśnid pojawianie się w 
niektórych sytuacjach „poczucia” dylematu. 

2.    Dylemat moralny widziany od strony jego 
neurofizjologicznego podłoża byłby wynikiem rywalizacji 
pomiędzy w/w ośrodkami, które generują odmienne decyzje 
moralne. 



Eksperymenty Joshuy Greena

Udział ośrodków emocjonalno-moralnych w podejmowaniu 
decyzji przez podmiot moralny był podstawą dla 
wyróżnienia przez J. Greena i in. typów dylematów 
moralnych :

• Osobiste (personal) – agent bezpośrednio/własnoręcznie 
krzywdzi inną osobę (powoduje ból fizyczny lub zagrożenie 
życia)

• Nieosobiste (impersonal) – agent pośrednio powoduje krzywdę 
innej osoby 

(J. Greene, L.E. Nystrom et al. (2004). The neural Bases of Cognitive Conflict and Control in  Moral Judgement. 
Neuron vol. 44)



Dylematy nieosobiste

W eksperymencie tym
badani mieli podjąd decyzję,
czy pozwolid rozpędzonemu
wagonikowi rozjechad pięciu
stojących na torach ludzi, czy
za pomocą zwrotnicy
skierowad wagonik na inny
tor, na którym rozjedzie tylko
jedną osobę.

Wyniki: Większość badanych opowiadała się za uratowaniem pięciu osób

kosztem jednej, niezależnie od odpowiedzi czas jej udzielenia był krótki.

Dylemat wagonika (trolley dilemma)



Dylematy nieosobiste a mózg

Zaobserwowano aktywnośd w obszarach grzebietowo-bocznej 
kory przedczołowej (BA 46) i dolnych obszarów płata 
ciemieniowego (BA 7/40) odpowiedzialnych za racjonalne 
podejmowanie decyzji, kalkulację i procesy pamięciowe.



Dylematy osobiste

Pędzący wagonik, który
może rozjechać pięć
stojących na torach osób
może zostać zatrzymany
przez własnoręczne
zepchniecie na tory
stojącej na kładce osoby.

Dylemat kładki (footbridge dilemma)

Wyniki: Badani, którzy decydowali się na uratowanie pięciu osób wahali

się dłużej niż w przypadku poprzedniego dylematu (badani, którzy nie

zgodzili się na zepchniecie podejmowali decyzje równie szybko jak w

poprzednim dylemacie).



Dylematy osobiste a mózg

Zaobserwowano aktywnośd ośrodków odpowiedzialnych za emocje 
moralne: przyśrodkową korę przedczołową (BA 9/10), ciało 
migdałowate, górną bruzdę skroniową i tylną cześd zakrętu obręczy 
(BA 31).



Łatwe i trudne osobiste dylematy 
moralne

Wśród osobistych dylematów moralnych, w których aktywizują 
się ośrodki mózgowe odpowiedzialne za emocje moralne ze 
względu na stopieo pewności decyzji J. Green wyróżnił:

• Łatwe (low-conflict), gdzie badani odpowiadają natychmiastowo, a 
ich odpowiedzi są spójne;

• -Trudne (high-conflict), badani odpowiadają po dłuższym czasie i 
udzielają zróżnicowanych odpowiedzi.



Trudny osobisty dylemat moralny

Dylemat płaczącego dziecka (crying baby dilemma)

Wrogie wojska zaatakowały miasto, matka z dzieckiem wraz z 
kilkoma sąsiadami schroniła się w piwnicy domu. W 
momencie kiedy żołnierze wdarli się do domu zaczyna płakad 
dziecko. Chcąc je uciszyd matka zakrywa mu usta. Jeśli dłużej 
przytrzyma rękę dziecko się udusi, jeśli odsłoni usta płacz 
dziecka usłyszą żołnierze i zabiją wszystkich

Wyniki: czas odpowiedzi długi, wyniki różne, częśd badanych 
decydowała się na rozwiązanie utylitarne, częśd była 
zdecydowanie przeciw.



Łatwy osobisty dylemat moralny

Dylemat zabójstwa noworodka (infanticide
dilemma)

Nastoletnia matka urodziła niechciane dziecko. Czy może je
udusid po urodzinach? Czy taki czyn jest dopuszczalny
biorąc pod uwagę jak bardzo nie chciała tego dziecka?

Wyniki: zdecydowana większośd badanych uznała, że postępowanie matki-
morderczyni jest niedopuszczalne, badani szybko podejmowali tę decyzję.



Dylematy moralne a uszkodzenia 
mózgu

Zbadano (Michael Koenigs, Mark 
Hauser, Antonio Damasio), że 
pacjenci z uszkodzeniami 
brzuszno-przyśrodkowej kory 
przedczołowej odpowiedzialnej za 
funkcje emotywne preferują 
wybory utylitarne także w 
wypadku dylematu kładki. Pacjenci 
przejawiali mniej wahania niż 
grupa kontrolna złożona z osób 
zdrowych, która decydowała się na 
zepchniecie człowieka z kładki dla 
uratowania pięciu innych.

VMPC

Wnioski: ośrodki emocjonalno-moralne wpływają hamująco na 

przebieg procesów racjonalnej kalkulacji 



Podsumowanie

1. W podejmowaniu decyzji moralnych biorą udział dwojakiego rodzaju procesy:

- Automatyczne reakcje emocjonalne;

- Procesy kontroli poznawczej.

2. Procesy te faworyzują odmienne i wykluczające się sądy moralne.

3. Emocje moralne są: 

- W dużej mierze nieświadome,

- Cechują się wąską subiektywną różnorodnością,

- Warunkują proces sądzenia oddolnie a nie są efektem reakcji na dylemat.

4. Emocje moralne biorą udział w procesach decyzyjnych w dylematach moralnych wtedy, gdy 
mamy do czynienia z osobistym, zamierzonym wyrządzeniem krzywdy.

5. Rozważanie osobistych dylematów moralnych wywołuje większa aktywnośd w trzech obszarach 
mózgu związanych z emocjami: tylna częśd kory obręczy, środkowa kora przedczołowa, ciało 
migdałowate.

6. Rozważanie nieosobistych dylematów moralnych wytwarza większą neuronalna aktywnośd w 
dwóch tradycyjnie poznawczych obszarach mózgu: grzbietowo-bocznej korze 
przedczołowej i dolnej części płata ciemieniowego.

7. Wydłużony czas podejmowania decyzji w przypadku dylematów osobistych i udzielania 
odpowiedzi akceptującej poświęcenie życia człowieka wynika z konieczności tłumienia 
silnej reakcji emocjonalnej. 



Cz. III. Świadome rozumowania 
moralne. Uzasadnianie moralne 



Czy ludzie potrafią uzasadniad swoje 
wybory moralne?

M. Hauser et al. A Dissociation Between Moral Judgements and Justifications. Mind and language (2007), 

vol. 22, no. 1, s. 1-21.

F. Cushman, L. Young, M. Hauser (2006). The Role of Conscious Reasoning and Intuition in Moral 

Judgement. Psychological Science, vol. 17, no. 12., s. 1082-1089.  

W badaniu (2007) drogą internetową 

przebadano ok. 5. 000 osób (do 2007 roku). 

Badano ich decyzje moralne podejmowane 

w sytuacji dylematu moralnego. 

W badaniu (2006) sprawdzano dodatkowo 

umiejętność formułowania uzasadnień dla 

tych wyborów. Przeanalizowano 591 

uzasadnień.   



Wyniki i wnioski z badania

1. Rozróżnienie na krzywdę: 

• spowodowaną przez działanie (Action principle) i przez zaniechanie (caused by inaction);

• spowodowaną przez kontakt bezpośredni (Contact principle) i pośrednio (caused by noncontact);

• krzywdę zamierzoną (harm caused by intent - Intention principle) i krzywdę przewidywaną jako efekt 
uboczny (foreseen action). 

2. Waloryzacje krzywdy: krzywda zamierzona > krzywda przewidywana; spowodowana przez 
działanie > przez zaniechanie; spowodowana przez kontakt bezpośredni > pośrednio 
(gdzie: > - gorzej oceniane)

3. Uzasadnienia: konieczne uzasadnienia dlaczego krzywda: 

• spowodowana przez działanie jest gorsza od  spowodowanego przez zaniechanie przedstawiła większośd,

• spowodowana przez kontakt bezpośredni jest gorsza od spowodowanej pośrednio przedstawiła nieco  
ponad  połowa,

• zamierzona  jest gorsza od krzywdy przewidywanej  przedstawiła mniejszośd.

4. Wniosek: Action principle i (w mniejszym stopniu) Contact principle są dostępne świadomej 
refleksji, natomiast  Intention principle nie jest (albo jest b. słabo), mimo, że jest silnie 
waloryzowana w ramach sądzenia moralnego.



Wnioski 

1. Istnieje przedrefleksyjny zmysł moralny, którego efektem zadziałania jest 
pojawienie się emocji moralnej. 

2.  Poza zmysłem moralnym (szybka analiza moralna) występuje również 
namysł moralny (powolna analiza moralna). Obie te władze wchodzą w 
pewnych sytuacjach ze sobą w konflikt (trudne dylematy). 

3. Zmysł oraz namysł moralny są przedmiotem badao neuroetyki, która 
kreując sztuczne bodźce i dylematy moralne poszukuje ich neuronalnych 
korelatów. 

4. Reguły działania zmysłu moralnego tylko częściowo są dostępne refleksji 
namysłu moralnego. 

5. Działanie podejmowane przez podmiot w reakcji na sytuację moralną nie 
zawsze jest zgodne z „wyrokami” zmysłu moralnego. Bywa tak, że namysł 
moralny  nie potwierdza wstępnego osądu moralnego. 

6. Wynika stąd wniosek, że pomimo  iż ludzie posiadają zmysł moralny nie 
zawsze postępujemy w zgodzie z nim.  



Dziękujemy za uwagę!


