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PEJZAŻ MORALNY 
W jaki sposób nauka 

 może określać wartości 
SAM HARRIS 

Bardzo długo sam – ze zwykłego niemyślenia, przyznam – byłem jedną z licznych ofiar mitu, iż nauka nie ma 

nic do powiedzenia na temat moralności. Moralny pejzaż wszystko zmienił. Mam nadzieję, że podobną prze-

mianę wywoła też u filozofów. Filozofowie umysłu chyba wreszcie wiedzą, że nie uciekną przed neuronaukami, 

a najlepsi z nich nauczyli się już nawet z nich korzystać. Sam Harris pokazał, że tą samą drogą powinni podążyć 

filozofowie moralności, a ich świat też raptem stanie na głowie (a może wreszcie na nogach). Jeśli zaś mowa 

o religii i groteskowej idei, że człowiek potrzebuje boga, by być dobrym, to w tej sferze akurat od lat Sam Harris 

jest jednym z najlepszych szermierzy. 

— Richard Dawkins, University of Oxford 
  
Lektura książki Sama Harrisa jest jak łyk chłodnej źródlanej wody w upalny dzień. Harris ma rzadki talent do 

pisania rzeczy naprawdę stymulujących – nawet jeśli się z nim nie zgadzasz, on zmusza cię do myślenia. 

W swojej najnowszej książce Harris, odwołując się do dorobku współczesnej neurobiologii (ale też filozofii), 

dowodzi, że nauka powinna wreszcie zacząć mówić o moralności. Argumentacja Harrisa nie spodoba się 

zapewne ani religijnym konserwatystom, ani świeckim liberałom, wyznawcom moralnego relatywizmu, jedni 

i drudzy bowiem, jakkolwiek kierując się zupełnie innymi przesłankami, starają się nas od dawna utwierdzić 

w przekonaniu, że przepaść między wiedzą o tym, co jest, a przekonaniem, co powinno być, jest nie-

przekraczalna. Tak jak i poprzednie książki Harrisa, tak i ta każe nam mocno zrewidować dotychczasowe po-

glądy. Tym razem Harris mówi nam coś ważnego i nowego o miejscu nauki i rozumu w naszym życiu. 

— Lawrence M. Krauss, założyciel i dyrektor Origins Project na Arizona State University,  

autor między innymi Fizyki Star Trek oraz Quantum Man: Richard Feynman’s Life in Science 
 
Mocno osadzone w empirii […] dobrze uzasadnione […] odważne. 

— „Scientific American” 
 
Inspirująca lektura. Harris pyta, czy można racjonalnie myśleć o dobrym, moralnym życiu i jak je stworzyć 

z pomocą nauki, a bez dyktatu religijnych przesądów i politycznej poprawności okraszonej moralnym relaty-

wizmem współczesnej humanistyki. 

— „Financial Times” 
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