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POGADANKI Z ETYKI

Od Wydawcy
Wydawany w Częstochowie Tygodnik Katolicki "Niedziela" od lat gości na swoich łamach  

wybitne  i  ciekawe  osobistości  ze  świata  nauki,  kultury,  historii,  a  także  znawców dyscyplin  
teologicznych,  filozoficznych,  prawnych  i  innych.  Obok   tekstów  naszych  publicystów  
zamieszczamy  artykuły  profesorów  i  prezentujących   znaczące  środowiska  naukowe.  
Niejednokrotnie  ich  teksty,  ze  względu na charakter  i  objętość,  są  drukowane  w odcinkach.  
Czytelnicy "Niedzieli" często zwracają się do Redakcji z prośbą o zebranie odcinków danego  
cyklu  w postaci  książkowej.  Te  propozycje  uzasadniają  tym,  że  nie  zawsze  udaje  się  zebrać  
wszystkie numery "Niedzieli"  zawierające interesujący ich cykl.  Ostatnio wiele osób wyraziło  
zainteresowanie wydaniem książkowym "Pogadanek z etyki", drukowanych w "Niedzieli" w roku  
szkolnym 1992/93. Autor "Pogadanek” - ks. prof. Andrzej Szostek - jest cenionym w środowisku  
naukowym  nauczycielem  akademickim,  związanym  od  wielu  lat  z  Katedrą  Etyki  Wydziału  
Filozoficznego KUL-u. Jako uczeń Karola Wojtyły, wzorując się na swoim mistrzu w wyborze  
formy literackiej. Wielką zaletą książki ks. Andrzeja Szostka jest jasny styl i klarowność myśli.

"Pogadanki z etyki" drukujemy przede wszystkim z myślą o polskiej młodzieży. Jak wiadomo,  
wychowuje się ona w cywilizacji obrazu, obcując przede wszystkim z telewizją. Nie jest więc  
przygotowana do dyskursywnego myślenia. Dlatego - sądzimy - przyda się młodemu człowiekowi  
w Polsce niewielki podręcznik, pomagający dokonywać oceny etycznej własnego postępowania.  
Wielka erudycja Autora, doskonałe przygotowanie dydaktyczne i łatwość popularyzacji rzeczy  
trudnych  sprawiają,  że  niniejsza  książka  będzie  dobrze  służyła  polskiemu  Czytelnikowi  w  
rozpoznawaniu i weryfikacji właściwych postaw moralnych zarówno w życiu osobistym, jak i  
społecznym. Redakcja "Niedzieli"

POGADANKI Z ETYKI
Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej, by dzieci i młodzież, która nie uczęszcza 

na religię uczestniczyła w zajęciach z etyki,  wywołała niemałe poruszenie,  zwłaszcza 
wśród etyków i nauczycieli. Skąd wziąć program, rozsądny i rozpisany na poszczególne 
klasy? A gdyby nawet taki się znalazł, to skąd ludzi przygotowanych do jego realizacji?

Mógłby ktoś rzec: to nie nasz kłopot, niech się nim zajmą ci, którzy nie chcą posyłać 
dzieci na religię. Otóż nie. Wprowadzenie etyki jako alternatywy religii może sugerować - 
choć zapewne nie taka była intencja projektodawców - ich wzajemną opozycję. Źle by 
było, gdyby w takim duchu prowadzono lekcje etyki i gdyby tak je traktowali  katolicy. 
Religia, w każdym razie katolicka, jest przecież nie do pomyślenia bez etyki. Ale i etyka, 
która nie bazuje na Objawieniu, nie musi być antyreligijna. Uważna i gruntowna refleksja 
nad dobrem i złem bynajmniej nie oddala nas od Boga, przeciwnie, właśnie do Niego 
prowadzi.  Ten  zaś,  kto  chce  zrozumieć  moralne  przesłanie  Ewangelii,  powinien 
korzystać  z  tak  zwanych  naturalnych  źródeł  poznania,  czyli  ze  swego  rozumu  i 
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doświadczenia. Nie ma w Polsce nadmiaru popularnie napisanych podręczników etyki, a 
potrzeba ich jest  wielka,  zwłaszcza w świetle  wspomnianej  decyzji  MEN. Może więc 
warto próbować coś w tej sprawie robić? W latach 1957-1958 ks. biskup Karol Wojtyła 
opublikował  na  łamach  "Tygodnika  Powszechnego"  cykl  artykułów  pod  wspólnym 
tytułem Elementarz etyczny.

W  tym  czasie  była  to  inicjatywa  niezmiernie  pożyteczna,  ze  względów 
ideologicznych brakowało,  bowiem powszechnie dostępnych,  niemarksistowskich ujęć 
etyki. Dziś sytuacja jest inna, ale potrzeba popularyzacji etyki nie mniejsza. Warto i dziś 
uczyć  się z  tamtego Elementarza  kluczowych  pojęć  i  problemów etyki,  ale  wierność 
pomysłowi  jego  Autora  polega  chyba  przede  wszystkim  na  próbie  podejmowania 
podobnych  inicjatyw,  nawet  gdyby  okazały  się  one  znacznie  mniej  udolne.  Tak  oto 
zrodził się pomysł publikowania na gościnnych łamach "Niedzieli" Pogadanek z etyki.

Wiem: pogadanki się wygłasza (gada, a nie pisze). Ale nie znalazłem określenia, 
które by lepiej oddawało charakter proponowanego tu cyklu tekstów. Nie będą to typowe 
lekcje układające się w podręcznik etyki. Chciałbym jednak, by było to coś więcej, niż 
luźne  eseje.  Cykl  pogadanek  ma  zwykle  na  celu  przybliżenie  i  bodaj  wstępne 
uporządkowanie poruszanej tematyki - i to właśnie będę usiłował czynić.

Problemy moralne budzą bowiem zwykle silne emocje. W Polsce ostatnimi czasy 
stanowczo  zbyt  silne,  czego  mamy  aż  zbyt  wiele  przykładów  w  dyskusjach 
parlamentarnych  i  prasowych.  Potrzeba raczej  spokojnej  i  zdyscyplinowanej  refleksji. 
Pogłębienia  wiedzy,  a  nie  wzajemnych  urazów.  Cieszyłbym  się,  gdyby  poniższe 
Pogadanki przyczyniły się do uspokojenia i pogłębienia naszej świadomości moralnej. 
Uprzedzam jednak:  refleksja  taka wymaga  nieco trudu i  cierpliwości.  Choć będę się 
starał  pisać  językiem komunikatywnym,  to  jednak  niektóre  teksty  trzeba będzie,  być 
może, czytać uważnie i niespiesznie.

I. MORALNOŚĆ - ETYKA – MĄDROŚĆ

Czym jest  etyka?  Komu i  na  co  jest  potrzebna?  Wypada  od  tych  pytań  nasze 
pogadanki  zacząć, choć wcale niełatwo na nie wyczerpująco odpowiedzieć. Wiemy z 
grubsza,  o  czym  traktuje  etyka,  nawet  jeśli  nie  potrafilibyśmy  podać  jej  precyzyjnej 
definicji. Domyślamy się więc, że będzie w niej mowa o tym co dobre, a co złe i dlaczego 
powinniśmy czynić, a czego unikać. Jak żyć. Spodziewamy się, że w niej takie pojęcia, 
jak: sumienie, normy moralne, cnoty i wady, pewnie także szczęście. Ale pojęć takich 
używają nie tylko zawodowi  etycy,  posługujemy się wszyscy i wszyscy żywimy jakieś 
poglądy na temat dobra i zła. Na czym więc polega szczególna rola i ranga etyków? 

Powiedzmy wyraźniej:  akurat w sprawach etyki jesteśmy bardziej  powściągliwi  w 
zawierzaniu  autorytetowi  specjalistów,  niż  w  innych  dziedzinach.  Zrozumiałe,  że  nie 
wszyscy mogą się wszystkim zajmować, więc na ogół wierzymy np. archeologom lub 
astronomom, gdy ogłaszają swe nowe odkrycia, powstrzymujemy się zaś od wyrażania 
opinii tam, gdzie specjaliści się spierają - i nie trapi nas zbytnio fakt, że o tych spornych 
kwestiach  nie  potrafimy  wyrobić  sobie  własnego  zdania.  Ale  są  to  kwestie  -  jak 
powiadamy  -  teoretyczne,  nie  mające  bezpośredniego  związku  z  naszym  życiem. 
Inaczej w sprawach moralnych, które mają charakter praktyczny, życiowo doniosły. Cóż 
byśmy  powiedzieli,  gdyby  nam  jakiś  etyk  obwieścił,  że  wedle  najnowszych  badań 
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specjalistów nie obowiązuje nas już norma "nie zabijaj!"? Jakież to badania ekspertów 
mogą mnie wyręczyć w moim myśleniu na ten temat? 

Kto  chce  zmienić  moje  moralne  przekonania,  musi  mnie  przekonać,  to  znaczy: 
podać  powody,  dla  których  powinienem odrzucić  poglądy,  jakie  dotąd  uważałem za 
słuszne.  Oto  dlaczego  Sokrates,  zwany  ojcem  etyki,  czynił  problemy  moralne 
przedmiotem rozmów, a nie wykładów, a swoją rolę przyrównywał do roli akuszerki. Jak 
ona  bowiem  pomaga  matce  urodzić  dziecko,  tak  on  pomagał  swemu  rozmówcy 
"urodzić"  jego  prawdziwą  wiedzę  na  temat  dobra  i  zła,  wydobyć  ją  spod  pokładów 
wiedzy pozornej, fałszywej. Zredagowane przez Platona dialogi sokratejskie pokazują, w 
jak wielkich bólach niekiedy ten poród się dokonywał...

Akuszerka posługuje się w swym fachu stosownymi narzędziami. Czym posługuje 
się etyk? I tu Sokrates okazał się mistrzem. Jest bowiem nie tylko ojcem etyki,  ale i 
ojcem  logiki.  Jest  ojcem  logiki  z  powodu  etyki.  Odpowiednimi  pytaniami  starał  się 
najpierw  sięgnąć  do  najbardziej  podstawowej  wiedzy  rozmówcy  o  dobru  i  złu,  a 
następnie pomagał mu wyprowadzać z niej nieuniknione konsekwencje. Do dziś etycy 
usiłują,  z  lepszym  lub  gorszym  skutkiem,  czynić  to  samo:  odsłonić  najbardziej 
podstawowe  przeświadczenia  na  temat  dobra  i  zła,  a  następnie  tę  wiedzę 
uporządkować i pogłębić. Inaczej mówiąc: starają się zrozumieć, co to znaczy "dobry" i 
"zły" i co znaczą inne typowe dla etyki terminy - oraz zbadać, czy i w jaki sposób można 
uzasadnić  poszczególne  poglądy  moralne.  Usiłują  przy  tym  sięgnąć  do  uzasadnień 
możliwie najgłębszych, ostatecznych.  Będziemy więc i  my próbowali  czynić  to samo. 
Proszę o cierpliwość, bo droga do poznania istoty dobra i zła moralnego nie jest ani 
krótka,  ani  łatwa.  Możemy  już  teraz  powiedzieć,  że  etyka  jest  teorią  moralności, 
rozumianej właśnie jako dziedzina dobra i zła moralnego - ale ta odpowiedź niewiele 
nam jeszcze mówi. Zanim jednak spróbujemy sens moralności i etyki przybliżyć, słów 
parę o mądrości wzmiankowanej w tytule niniejszej Pogadanki.

Sokrates uchodzi nie tylko za ojca etyki i logiki. Był uważany także, a nawet przede 
wszystkim,  za  mędrca,  którego  należało  nie  tylko  słuchać,  ale  i  naśladować.  Choć 
zasłużył sobie na uznanie swymi rozmowami i całym stylem życia, to jednak autorytet 
Sokratesa wzrósł niepomiernie dopiero po jego śmierci. Być może, wrócimy jeszcze do 
tego  wydarzenia,  już  teraz  jednak  przypomnijmy,  że  Sokrates  wzbudził  zdumienie  i 
podziw tym, że z racji moralnych przyjął wydany na siebie wyrok śmierci, choć mógł go 
uniknąć.

To bardzo znamienne: autorytetem w sprawach moralnych jest dla nas nie ten, kto 
wiele mówi o dobru i złu, ale ten, kto usiłuje dobro czynić, kto życiem swym poświadcza, 
że rozumie dziedzinę dobra i zła. I słusznie: dopiero "z wnętrza", z dobrego życia (a 
przynajmniej  usiłowania  dobrego życia)  rozumieć można trafniej  i  głębiej  jego istotę. 
Dlatego szukamy autorytetów moralnych raczej wśród bohaterów i świętych (Sokrates 
nie jest przecież jedynym takim przykładem), niż wśród uczonych.

Co to dla etyka znaczy? Najpierw to, że każdy - profesjonalista czy amator - kto 
mówi o dobru i złu, a nie usiłuje być dobrym, mówi jak ślepy o kolorach. Jeśli jeszcze 
innych poucza - staje się ślepym przewodnikiem tych których sam uważa za ślepych. 
Ale poza tym znaczy to, że trzeba odróżnić - choć nie oddzielać! - etykę jako wiedzę o 
moralności  od  mądrości  życiowej.  Wiedza  ma  charakter  teoretyczny,  choć  dotyczy 

3



praktycznego i i wyrasta z praktyki, a więc z mądrości. Mądrość zaś płynie z własnego 
doświadczenia,  choć  może  i  powinna  być  ubogacana  doświadczeniem  innych, 
porządkowanym właśnie w ramach wiedzy. Tu będziemy usiłowali "uprawiać" wiedzę o 
moralności.  Praca nasza będzie jednak tylko o tyle pożyteczna, o ile będziemy mieć 
stale na uwadze ten ścisły związek pomiędzy etyką a mądrością.

II. JAK ŻYĆ?

Jak  żyć?  To  jedno  z  pytań,  które  wymieniliśmy  wśród  tych,  które  w  naturalny 
sposób kojarzą nam się z etyką. Istotnie: co by to była za etyka, która nie próbowałaby 
tak fundamentalnej kwestii  podjąć. Ale uwaga: proszę nie oczekiwać natychmiastowej 
odpowiedzi na to krótkie pytanie. Pod pewnym względem cały cykl naszych pogadanek 
ma  nas  do  odpowiedzi  na  nie  przybliżyć,  dlatego  właśnie  stawiam  je  już  teraz,  na 
początku. Już samo postawienie pytania: "Jak żyć?" wiele mówi o tym, jak trzeba szukać 
odpowiedzi na nie. Na razie proponuję więc tylko uważnie postawić to pytanie i wydobyć 
z niego niektóre ważne dla etyki elementy.

No więc: jak żyć? Człowiek żyje przecież tylko raz. I wcale nie jest powiedziane, że 
musi  swe  jedyne  życie  wygrać.  Owszem,  są  tacy,  którzy  robią  karierę,  cieszą  się 
popularnością, bogactwem lub władzą; inni zazdroszczą im udanego życia. Są jednak i 
tacy, którym żadne z tych innych społecznie cenionych dóbr nie przypadło w udziale, 
którzy uważają,  że przegrali  życie,  niekiedy usiłują nawet  popełnić  samobójstwo.  Ale 
samobójstwo popełniają także bogaci, popularni i potężni, a z kolei szczęśliwych można 
znaleźć  wśród  biednych  i  pozbawionych  społecznego.  Szczęście  bywa  różnie 
pojmowane tak przez filozofów, jak i przez zwykłych śmiertelników. Nie będziemy się tu 
wdawać  w  te  rozważania;  zainteresowanych  odsyłam  do  znanej  książki  W. 
Tatarkiewicza O szczęściu. Jedno jest pewne: odpowiedź na pytanie "jak żyć?" zależy 
od tego, jak się rozumie człowieka, upatruje się jego prawdziwą wartość. Z pewnością 
inaczej ją pojmują ci, którzy marzą o bogactwie, inaczej którzy - choć mogliby być bogaci 
wybierają  ubóstwo  (a  są  tacy!)  Jak  żyć?  "kim  jest  człowiek?"  przestaje  być  czysto 
akademicką kwestią, gdy sobie uświadomimy, że od jego rozstrzygnięcia zależy wybór 
mojego, raz tylko danego mi życia.

Niekiedy poprzestajemy na dążeniu do tego, co sprawia nam przyjemność, co daje 
poczucie szczęścia - i z tym poczuciem skłonni jesteśmy utożsamić samo szczęście, z 
nim zaś z kolei wartość naszego człowieczeństwa. Bądźmy ostrożni. Nie każde poczucie 
zadowolenia  jest  dostatecznie  głębokie  i  trwałe,  by  nas  satysfakcjonowało.  Nie 
zazdrościmy chyba udanego życia pijakowi umierającemu w błogim nastroju wywołanym 
upojeniem. J. S. Mill, jeden z twórców nowożytnego utylitaryzmu powiedział: "Lepiej być 
niezadowolonym  człowiekiem,  niż  zadowoloną  świnią;  lepiej  być  niezadowolonym 
Sokratesem, niż zadowolonym głupcem". Dodajmy: lepiej zastanowić się zawczasu nad 
tym, co obiektywnie odpowiada nam jako ludzkim istotom, niż przyznać po niewczasie, 
że zmarnowało się życie na bezmyślnym bieganiu za świecidełkami.

Powiedziałem,  że  trzeba  dokonać  wyboru  -  to  znaczy,  że  osiągnięcie  mojej 
wielkości i szczęścia w istotnej mierze zależy ode mnie, a nie jest tylko sprawą bardziej 
lub  mniej  pomyślnego  losu.  Pytam:  "jak  żyć?",  ponieważ  jestem  nie  tylko  biernym 
świadkiem  własnego  życia,  udanego  lub  nieudanego.  Pytam  tak  -  i  przeżywam  to 
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pytanie  jako  dramatycznie  ważne  -  ponieważ  czuję  się  tego  powodzenia  lub 
niepowodzenia sprawcą. Bez mego udziału, bez mojej decyzji nikt i nic nie jest w stanie 
mego życia uczynić sensownym lub bezsensownym, choć owszem, warunki zewnętrzne 
zazwyczaj  wpływają  na  rozumienie  tego  sensu.  A  przy  tym  -  i  to  także  wyraźnie 
pokazuje  nasze  pytanie  -  sens  ów stoi  niejako  przede  mną,  wiąże  się  z  celem do 
którego  dążę  i  od  którego  osiągnięcia  uzależniam  koniec  końców  powodzenie  lub 
niepowodzenie  całego swego  życia.  Celu  tego  -  zwłaszcza  ostatecznego  celu  życia 
człowieka - nie wystarczy teoretycznie poznać, trzeba do niego dążyć.

Tak  oto  stopniowo  odsłaniamy  zawartość  pytania:  "jak  żyć?".  Zapraszam 
Czytelników do zastanawiania  się na własną rękę nad tym,  co jeszcze ono w sobie 
kryje. Ja chciałbym na koniec zwrócić uwagę na jeden już tylko, ale nader istotny jego 
element. Otóż pytanie to zadaje sobie ten, kto świadom jest wartości swego życia, czy 
też  prościej:  własnej  wartości,  którą  chciałby  uchronić  od  zniszczenia,  zachować  i 
rozwinąć. Chciałby - i  powinien. To bardzo ważne. Na ogół spontanicznie pragniemy 
swego  dobra,  dążymy  do  szczęścia.  Ale  to  naturalne  pragnienie  nie  stanowi 
wystarczającego  uzasadnienia  moralnej  powinności  odpowiadającego  mu  działania. 
Bywa przecież, że człowiek wskutek rozpaczy czy zniechęcenia podejmuje działania na 
własną szkodę. Dlaczego próbujemy powstrzymać go od takich czynów, uważamy to 
nawet  za  swój  obowiązek?  Ponieważ  przekonani  jesteśmy,  że  jest  on  -  jak  każdy 
człowiek - wart tego, by żył. Owszem, "bycie pełnym człowiekiem" pociąga nas, skłania 
do tego, by swe życie chronić i rozwijać. Skłania do działania dla dobra innych ludzi, tym 
bardziej skłania - i powinna skłaniać - do ochrony i rozwoju siebie samego. Ale właśnie: 
nie  dlatego  człowiek  jest  cenny,  że  chciałby  żyć  i  rozwijać  się  w  swoim 
człowieczeństwie.  Odwrotnie:  chcemy  żyć  i  szukamy  dróg  naszego  człowieczego 
dojrzewania, ponieważ czujemy intuicyjnie (nawet, jeśli nie potrafimy tego dobrze opisać 
i  uzasadnić),  że  zmarnowanie  życia  jest  wielką  szkodą.  A to  jest  tylko  inny sposób 
powiedzenia, że człowiek sam w sobie jest wartościowy i niejako domaga się, by go 
traktować na miarę tej wartości (godności), którą w sobie nosi. Pytając "jak żyć?" pytam 
więc  w gruncie  rzeczy  "jak  należy  żyć?",  by  nie  zmarnować  tej  wartości,  jaką  sam 
stanowię i jaka mnie samemu jest szczególnie "zadana".

Nie tak mało mówi nam więc samo postawienie pytania "jak żyć?", a do odpowiedzi 
na nie jest  nam jeszcze daleko.  Zastanowimy się obecnie,  na czym polega moralne 
znaczenie tego i innych podobnych pytań.

III. CO TO ZNACZY: MORALNIE DOBRY?

O dobru mówimy w różnych znaczeniach, ale - podobnie jak to było ze szczęściem 
- zrezygnujemy ze zbyt szczegółowych analiz. Niech nam na razie wystarczy, że dobro 
"pociąga"  -  swą dobrocią  właśnie.  Różne są rodzaje  dóbr,  w różny też  sposób one 
"pociągają". Co najmniej od czasów Arystotelesa przyjęło się odróżniać trzy zasadnicze 
rodzaje  dóbr:  pożyteczne  (bonum  utile),  przyjemne  (bonum  delectabile),  godziwe 
(bonum  honestum).Pierwsze  dwa  znaczenia  są  jasne.  Dobro  pożyteczne,  to  dobro-
środek. Pożyteczne może być coś jedynie ze względu na coś innego. Obiad może być 
dobry, bo pożywny, czyli dlatego, że daje człowiekowi siły. Siły zużywa człowiek na inne 
cele, więc one są dlań dobrem użytecznym. To typowe dla dóbr użytecznych, że zwykle 
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układają się w piętrową hierarchię: jedne są pożyteczne ze względu na inne, te z kolei 
służą osiągnięciu następnych. W końcu musi się jednak pojawić jakieś dobro-cel, a więc 
dobro nie mieszczące się w kategorii  bonum utile. Inaczej całe nasze działanie byłoby 
pozbawione sensu. Dobro przyjemne ma już - a przynajmniej może mieć - charakter 
dobra-celu.  Na  koniec  obiadu  zamawiam  deser  i  czynię  to  nie  ze  względów 
zdrowotnych, ale przyjemnościowych. Dobrem przyjemnym jest przy tym, ściśle biorąc, 
nie tyle przedmiot (deser), ile jego spożywanie. "Lubię lody" znaczy tyle, co "Lubię jeść 
lody".  Zauważmy,  że  i  w  przypadku  dobra  użytecznego  ocenie  podlega  nie  tylko 
przedmiot, ale i działanie przynoszące pożytek. Dalej będziemy się przede wszystkim 
interesowali oceną działań (czynów) ludzkich, bo one są szczególnie ważne w etyce.

Interesują  nas  one  jednak  nie  tylko,  ani  nie  głównie  z  powodu  pożytku  lub 
przyjemności,  jakich człowiekowi  przysparzają.  Już wiemy,  że kryterium ostatecznym 
oceny czynów nie może być pożytek, bo on odwołuje się do jakiegoś dobra-celu. Ale nie 
jest też tak, by jedynym celem dóbr użytecznych była przyjemność. Co więcej, mogę 
sensownie pytać o cel zażywania przyjemności i o jej wartość, a kryterium tej wartości 
nie musi  być jakaś inna, wyższa przyjemność.  Nawet  nie powinna.  Nie przypadkiem 
mówimy niekiedy o "godziwych przyjemnościach". Cóż to więc znaczy: "godziwy"?

Godziwy to taki,  który godzi  się człowiekowi.  Kiedy określam pewne czyny jako 
niegodziwe, to nie tylko daję wyraz dezaprobacie wobec nich, ale wskazuję też na rację 
tej  dezaprobaty.  Czyny  niegodziwe  to  te,  które  są  złe,  ponieważ  nie  odpowiadają 
człowiekowi,  jakoś  mu  szkodzą.  Sfera  godziwości  to  właśnie  sfera  ściśle  moralna. 
Można  jakieś  działanie  uznać  za  użyteczne  lub  sprawiające  przyjemność  -  ale 
niegodziwe, trudno natomiast powiedzieć sensownie, że jakiś czyn moralnie dobry - ale 
niegodziwy. Moralnie dobry więc to taki, który jest dobry dla człowieka jako człowieka. 
Nie jest to definicja "ostateczna" moralnej dobroci, ale wyraża elementarne znaczenie 
jakie  wiążemy  z  tym  terminem.  Trochę  kłopotliwa  to  definicja,  bo  któż  z  nas  tak 
naprawdę  wie,  kim jest  człowiek  i  co  jest  dla  niego  dobre?  Czasami  wydaje  się  to 
oczywiste.  Gdy  dziecko  wbiega  pod  nadjeżdżający  samochód,  a  ja  mogę  zapobiec 
wypadkowi,  to  wiem,  że  to  uczynić  powinienem.  Ale  co  powinienem  powiedzieć 
śmiertelnie choremu przyjacielowi, który pyta mnie o stan swego zdrowia? Chronić go od 
pomnożenia  już  i  tak  zbyt  wielkich  cierpień  -  ale  za  cenę utrzymania  go  w świecie 
złudzeń, czy też powiedzieć mu prawdę i pomóc mu przygotować się na śmierć - ale za 
cenę spotęgowania jego bólu? Problem jest trudny, ale zauważmy, że w obu sytuacjach: 
tej oczywistej i tej nieoczywistej (do której jeszcze będziemy wracać) kryterium moralnej 
oceny czynu jest to samo: dobro człowieka. Wracając do poprzedniej pogadanki: mogę 
nie umieć odpowiedzieć sobie na pytanie "jak żyć?", ale rozumiem, że ma ono ściśle 
moralny charakter, skoro chodzi w nim o to, by znaleźć właściwy mi i  ostateczny cel 
życia.

Wiem jeszcze jedno: "brać pod uwagę" dobro człowieka znaczy tyle, co "chronić lub 
udzielać mu tych dóbr,  których w danej sytuacji  potrzebuje". Ratując dziecko chronię 
jego życie.  Dobro dziecka nie jest  tym samym, co wartość jego życia.  Raczej  życie 
dlatego jest dobre, że jest życiem człowieka. Także prawda jest dobrem, a cierpienie 
złem przez odniesienie do człowieka. Trzeba więc odróżnić dobro człowieka od dóbr dla 
człowieka,  -?  takich  życie  lub  prawda.  Odróżnić  trzeba  -  ale  oddzielać  nie  wolno. 
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Działam  bowiem  na  rzecz  dobra  człowieka  właśnie  przysparzając  mu  lub  chroniąc 
potrzebne mu w danej sytuacji szczegółowe dobra. Różnorakiej ocenie podlegają nie 
tylko działania  ludzkie,  podlegają im także sami ludzie.  Ludzi,  podobnie jak rzeczy i 
czyny,  oceniamy z różnych punktów widzenia.  Ale i  tu:  tylko ocena moralna dotyczy 
człowieka całościowo: człowieka jako człowieka. Inne oceny mają charakter bardziej lub 
mniej  cząstkowy.  Mogę więc powiedzieć,  że ktoś jest  dobrym lekarzem, ale marnym 
dyrektorem szpitala,  albo  dobrym  studentem,  ale  złym kolegą.  Nie  mogę  natomiast 
powiedzieć, że ktoś jest złym człowiekiem, ale jest moralnie dobry. Moralnie dobry, to 
właśnie dobry jako człowiek. Ciągle wracamy do kłopotliwej kwestii: co to znaczy "dobry 
jako człowiek"? Etyka nie może obejść się bez próby odpowiedzi na to pytanie, czyli bez 
antropologii. Czy to znaczy, że oceny moralnej dokonywać można jedynie na gruncie 
jakiejś  uprzednio  przyjętej  filozofii?  Na to  pytanie  spróbujemy sobie  odpowiedzieć  w 
kolejnej Pogadance.

IV. ETYKA A FILOZOFIA

Etyka  uchodzi  za  dział  filozofii.  Kto  studiuje  filozofię,  ten  obok  metafizyki,  teorii 
poznania, historii  filozofii  i  szeregu innych dyscyplin, styka się także z etyką. Ale czy 
etyka  musi  być  dyscypliną  filozoficzną?  Czy  i  jak  dalece  prawidłowe  rozeznanie  w 
dziedzinie moralności zależy od ogólniejszych założeń filozoficznych? Czy etyka musi 
być "jakaś": tomistyczna, marksistowska, egzystencjalistyczna - czy też może być wolna 
od filozoficznych założeń, niezależna, etyka po prostu, bezprzymiotnikowa"? Pytania te 
stały  się  szczególnie  aktualne  dziś,  w  związku  z  wprowadzeniem  ich  do  szkół. 
Wprowadzić - dobrze, ale jaką etykę?

Zmarły  parę  lat  temu  Profesor  Tadeusz  Kotarbiński,  choć  wybitny  filozof, 
propagował  uniezależnienie  etyki  nie  tylko  od  religii  i  światopoglądu,  ale  także  od 
filozofii4? Przecież rozstrzygać problemy moralne musimy wszyscy, niezależnie od tego, 
czy i jak dalece umiemy i lubimy filozofować. Problemy filozoficzne mają to do siebie, że 
łatwiej  je  postawić,  niż  rozwiązać.  Filozofowie  toczą swoje spory od stuleci  i  nic  nie 
wróży rychłego ich zakończenia - a przecież poglądy moralne zarówno spierających się 
ze  sobą  w  innych  sprawach  filozofów,  jak  i  zwykłych  śmiertelników,  są  częstokroć 
zadziwiająco  zgodne.  Wszyscy  cenimy  odwagę,  a  brzydzimy  się  tchórzostwem, 
chwalimy uczciwość, pracowitość i ofiarność a ganimy wady im przeciwne. Czy oceny 
takie nie stanowią - jak powiadał Kotarbiński - "oczywistości serca", które nie wymagają 
żadnego filozoficznego usprawiedliwienia? Owszem, filozof może je poddawać analizie, 
ale to wskazuje raczej na zależność filozofii od tych oczywistości, a nie odwrotnie. Tak 
właśnie  je  analizując,  Kotarbiński  usiłował  wydobyć  z  tych  pierwotnych  ocen  jeden 
spójny  ideał  etyczny,  4  T.  Kotarbiński,  Zagadnienia  etyki  niezależnej,  który  nazwał 
ideałem  "spolegliwego  opiekuna",  czyli  takiego,  na  którego  pieczy  zawsze  można 
polegać.

Sugestia interesująca, choć nie wolna od różnych "ale". Pierwsze wiąże się z tym, 
że obok sytuacji oczywistych napotykamy (częściej, niż byśmy chcieli) na nieoczywiste - 
i  jeśli  kiedy,  to  właśnie  w takich sytuacjach  oczekujemy wsparcia  ze strony etyków. 
Tymczasem te właśnie nieoczywiste sytuacje wymagają -  jak to już zauważyliśmy w 
poprzednich pogadankach - wnikliwszej  wiedzy o człowieku: o tym, co dla niego jest 
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naprawdę,  a  co  tylko  pozornie  dobre.  A  jak  uzyskać  tę  wiedzę  bez  postawienia 
generalnego problemu: kim koniec końców jest człowiek, jaki jest ostateczny cel jego 
życia?  Nie  trzeba  dodawać,  że  te  pytania  "pociągną"  za  sobą  następne,  dotyczące 
całego świata i Boga, pytania typowo filozoficzne.

Trudność ta ujawnia jeszcze jeden mankament  propozycji  Kotarbińskiego:  nawet 
bowiem  tak  zwane  oczywiste  oceny  moralne  domagają  się  uzasadnienia  -  i  w  tym 
sensie nie są pierwotne. Człowiek jako rozumna istota (oto jedna z ważnych prawd o 
nim!)  chce nie  tylko wiedzieć,  co powinien,  ale  także:  dlaczego to  właśnie  powinien 
czynić. A gdy wierność moralnym nakazom wydaje się zbyt trudna, to skłonni jesteśmy 
jeszcze bardziej  radykalnie pytać,  czy w ogóle  cokolwiek człowiek powinien,  czy nie 
mógłby wyrwać się z "matni dobra i zła" i zacząć żyć naprawdę wolnym życiem. Znamy 
takie pytania, nie tylko z pism filozofów. A jeśli już ktoś chce mnie przekonać, że z tej 
"matni" wyjścia nie ma, to tym bardziej chcę wiedzieć dlaczego. Czy muszę kogokolwiek 
przekonywać,  że są to pytania  filozoficzne? Nie sposób ich pominąć.  Nie każdy (na 
szczęście!)  uprawia  filozofię  zawodowo,  ale  każdy  prędzej  czy  później  staje  przed 
problemami filozoficznymi, na które go naprowadzają codziennie przeżywane dylematy 
moralne. Trudno się dziwić, że etykę traktuje się od wieków jako dyscyplinę filozoficzną.

Ale oddajmy sprawiedliwość Kotarbińskiemu. Zastrzeżenia powyższe nie uchylają 
wagi  jego  spostrzeżenia,  że  w  wielu  kwestiach  moralnych  jesteśmy  zgodni  -  co 
ważniejsze  -  swych  poglądów  nie  wyprowadzamy  z  żadnych  filozoficznych  lub 
światopoglądowych założeń. O czym to świadczy? Czy nie o tym, że wśród różnych 
odmian  doświadczenia  (czyli  poznania  bezpośredniego)  wyróżnić  można  szczególne 
doświadczenie moralne,  dzięki  któremu wiem, co tu i  teraz powinienem uczynić? To 
doświadczenie  jest  "kulturowo  uwikłane",  wiąże  się  z  całym kompleksem czynników 
wpływających  na  moją  osobowość  -  pozostaje  jednak  doświadczeniem,  rodzajem 
poznania.  Bardzo to złożony typ poznania.  Wrócimy do tego tematu jeszcze nie raz, 
między innymi wtedy, gdy mowa będzie o różnicy pomiędzy wychowaniem a tresurą.

Już teraz jednak trzeba wyraźnie powiedzieć: tak jak z jednej strony etyk nie może 
uniknąć problemów filozoficznych,  tak z drugiej  punktem wyjścia  jego analiz  jest  nie 
filozofia, ale doświadczenie moralne, doświadczenie powinności moralnej konkretnego 
działania. Z tym doświadczeniem nie może się on rozminąć. Co więcej: nie może się z 
nim rozminąć także żaden filozof, który interesuje się człowiekiem.

Doświadczenie  moralne  nie  tylko  bowiem  odwołuje  się  do  pełniejszej  wiedzy 
antropologicznej,  ale samo również niemało o człowieku mówi.  Jak wiele - będziemy 
usiłowali stopniowo pokazywać.

V. ETYKA A TEOLOGIA

Powiedzieliśmy  sobie  ostatnio,  że  etyka  musi  pozostać  dyscypliną  filozoficzną, 
chociaż  jej  punktem wyjścia  nie  jest  jakiś  uprzednio  obrany  system filozoficzny,  ale 
doświadczenie moralne: bezpośrednie (choć niewątpliwie swoiste i złożone) poznanie 
tego, co w danej chwili powinienem uczynić. Ale skoro tak, to po co Objawienie i wiara? 
Po co teologia, która usiłuje ująć w spójny system to, co światłem wiary dostrzegamy w 
Objawieniu? Czy chcąc oprzeć etykę na moralnym doświadczeniu, dostępnym każdemu 
człowiekowi,  który  (jak  to  się  kiedyś  mówiło)  "doszedł  do  używania  rozumu",  nie 
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wpadamy w pelagianizm, utrzymujący że człowiek jest zdolny osiągnąć zbawienie bez 
Bożej pomocy, bez Jego łaski? Pytania te są nader ważne, a zawarte w nich zarzuty 
poważne. Pelagianizm został przez Kościół potępiony; to przeciwko niemu powtarzamy 
wśród głównych prawd wiary:  "Łaska Boża jest  do zbawienia  koniecznie  potrzebna". 
Trudno nie uznać wielkiego znaczenia moralności objawionej w Jezusie Chrystusie: w 
Jego  nauce  i  czynach,  a  zwłaszcza  w  tajemnicy  Paschy.  Niedościgłą  głębię  etyki 
zawartej w Ewangelii uznaje przecież nawet wielu niewierzących. Ale właśnie: skąd to 
uznanie  dla  Ewangelii  u  niewierzących?  Skąd  poruszenie,  jakie  wywoływały  słowa 
Chrystusa  u  współczesnych  Mu  słuchaczy?  Nie  zapominajmy,  że  przesłanie 
ewangeliczne ma zasięg powszechny,  odwołuje się więc do tej  zdolności  rozumienia 
spraw Bożych i ludzkich - w tym także spraw moralnych - którymi Stwórca obdarował 
ludzi  wszystkich  czasów  i  kultur.  Bardzo  znaczący  jest  w  związku  z  tym  kontekst 
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10, 25-37). Oto uczony w Prawie, 
wystawiając Mistrza na próbę, zapytał  Go co ma czynić,  by osiągnąć życie wieczne. 
Potem wprawdzie sam przyznał, że drogą do życia jest zachowanie przykazania miłości 
Boga  i  bliźniego,  ale  -  "chcąc  się  usprawiedliwić,  zapytał  Jezusa:  A  kto  jest  moim 
bliźnim?".  Trudność  uczonego  w  Prawie  jest  zrozumiała.  "Bliźni",  to  tyle  co  "bliski". 
Bliskość jest jednak stopniowalna, najbliższa rodzina jest mi np. bliższa, niż kuzyni lub 
sąsiedzi.  Zresztą  nie  wiadomo,  o  jaką  bliskość  chodzi:  cielesną  (więzy  krwi)  czy 
duchową,  która też dopuszcza różne stopnie.  Kto więc naprawdę jest moim bliźnim? 
Kogo  mam  miłować  jak  siebie  samego?  Jak  od  tego  ideału  przejść  do  życiowych 
realiów? A kwestia jest ważna, bo chodzi tu o przykazanie największe por. Mt 22, 35-
40); takie, które pomoże właściwie rozumieć i stosować wszystkie inne moralne nakazy i 
zakazy.

I oto rzecz znamienna: Pan Jezus nie odpowiada na wątpliwość swego rozmówcy 
jakimś cytatem z Prawa lub Proroków, który wskazywałby, że każdy potrzebujący jest 
bliźnim.  Nie  powołuje  się  też  na  własny  autorytet  Syna  Bożego,  aby  wyłożyć 
autentyczną,  Boską  interpretację  tego  tak  ważnego  prawa.  Co  natomiast  czyni? 
Opowiada przypowieść, by na koniec zapytać, kto zdaniem uczonego okazał się bliźnim 
leżącego przy drodze nieszczęśnika. Wiemy, co odpowiedział rozmówca Pana Jezusa, 
choć Mistrz nie ułatwiał  mu zadania doborem bohaterów swej przypowieści;  pobożny 
Żyd  z  pewnością  wolałby  pochwalić  raczej  kapłana  lub  lewitę,  niż  półpogańskiego 
Samarytanina.  Do  czego  więc  apeluje  Chrystus  w  pytaniu,  na  które  i  my  dziś  nie 
moglibyśmy odpowiedzieć inaczej, niż uczony w Piśmie? Czy nie do tej podstawowej 
wiedzy na temat dobra i zła, którą Ewangelia zakłada, by w nawiązaniu do niej wykładać 
moralność objawioną? A do czego my się odwołujemy wtedy, gdy dyskutujemy na 
tematy moralne z niewierzącymi? Przecież nie możemy powoływać się na szczególny 
autorytet Ewangelii. I jeśli usiłujemy przekonać ich o szczególnej jej wartości, to znów 
możemy  to  czynić  jedynie  przez  odwołanie  się  do  tej  moralnej  świadomości,  którą 
zarówno oni, jak i my dysponujemy poniekąd niezależnie od Ewangelii.

Przypomnijmy też sobie wyrzuty, jakie Chrystus kierował do tych, którzy oburzali się 
na Niego, gdy uzdrawiał w szabat: "Kto z was, jeśli ma jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół 
wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek, niż 
owca"  (Mt  12,  11-12).  Mistrz  odwołuje  się  do  zdrowego  rozsądku  świadków  cudu 
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uzdrowienia chromego, którym kierują się w tylu życiowych sytuacjach. Podkreśla przy 
tym  -  i  to  dla  nas  jest  szczególnie  ważne  -  że  rozsądek  ów  nie  traci  bynajmniej 
znaczenia tam, gdzie chodzi o nakazy religijne, takie jak nakaz respektowania szabatu. 
Chrystus niewątpliwie objawia prawdy, których nie jesteśmy w stanie pojąć bez Niego. 
Ale  wiara  potrzebna  do  przyjęcia  Objawienia  znajduje  swe  oparcie  w  naturalnej 
wrażliwości moralnej, bez której łatwo wypaczyć sens praw religijnych - tak właśnie, jak 
to czyniło wielu uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Stosunek wiary do naturalnego rozumu, 
to sprawa bardzo złożona i trudna. Także więc relacja pomiędzy naturalnym poznaniem 
dobra i zła a Objawieniem i teologiczną refleksją nad nim nie wyczerpuje się w tym, co tu 
powiedziano.  Być  może,  uda się  nam do tej  sprawy jeszcze wrócić,  jedno wszakże 
wydaje  się  pewne:  chrześcijańskie  Objawienie  bynajmniej  nie  podważa  możliwości 
zrozumienia  moralności  z  pomocą  naturalnego  rozumu  i  doświadczenia.  Raczej 
przeciwnie: zdolność tę potwierdza i na niej bazuje.

VI. ETYKA A ETOLOGIA. DEFINICJA ETYKI

Bodaj  najważniejsze  dzieło  zmarłej  w  1974  r.  znakomitej  uczonej  prof.  Marii 
Ossowskiej nosi tytuł Podstawy nauki o moralności. Autorka zastrzega się jednak, że nie 
chce rozstrzygać, co jest moralnie dobre, a co złe i dlaczego. Interesuje ją tylko, co się w 
danym środowisku uważa za dobre i złe, i jak te opinie wpływają na działanie człowieka. 
Nie jest to więc etyka: ta bowiem, jak wspominaliśmy, zmierza do podania uzasadnionej 
odpowiedzi na pytanie, jak człowiek powinien żyć.  W tym sensie etyka ma charakter 
normatywny. Natomiast nauka uprawiana przez Marię Ossowską jest dyscypliną czysto 
opisową:  opisuje  poglądy  jednostek  lub  grup  społecznych  na  temat  dobra  i  zła 
moralnego oraz związane z nimi przeżycia i zachowania. Trudno do niej bez zastrzeżeń 
odnieść termin "nauka o moralności"; z wielu względów i etyka może bowiem być tak 
nazwana. Dlatego określa się czasem tę dyscyplinę wiedzy mianem etologii, choć i ten 
termin w nauce ma więcej, niż jedno znaczenie.

Etologa  interesuje  więc  np.  poczucie  winy:  jego  przyczyny,  związek  z  innymi 
przeżyciami, wpływ na zachowanie człowieka itp. Ale etolog nie może powiedzieć, kiedy 
przeżycie winy jest  uzasadnione,  a kiedy nie.  Gdy to czyni,  wchodzi  w kompetencje 
etyka.  Podobnie:  etolog  może  badać  moralność  rozumianą  jako  zespół  poglądów  i 
zachowań  charakterystyczny  dla  jakiejś  grupy  społecznej,  może  porównywać  ją  do 
moralności innych grup. Nie może jednak - jeśli chce pozostać etologiem - dokonywać 
jej  oceny;  nie  może  mówić,  która  z  grup  odznacza  się  wyższą,  która  zaś  niższą 
moralnością. Gdy to czyni - wchodzi na teren etyki.

Ściśle mówiąc, etologia obejmuje zespół różnych dyscyplin naukowych: psychologii 
moralności,  socjologii  moralności,  filozofii  języka  moralnego  itp.,  które  łączy  to,  że 
opisują  zjawiska  związane  z  moralnością.  Nie  jest  łatwo,  co  prawda,  wyraźnie 
wyodrębnić zespół tych zjawisk, ale mimo to zagadnieniami etologicznymi zajmuje się 
dziś  wielu  psychologów,  socjologów,  filozofów  i  historyków.  Etologia  jest  bardzo 
przydatna  etyce.  Wiedza o przeżyciach  moralnych,  o  społecznych  uwarunkowaniach 
postaw moralnych  i  podobnych  zagadnieniach  pomaga  etykowi  lepiej  rozumieć  jego 
własne problemy. Tym niemniej, różnica pomiędzy etyką a etologią jest wyraźna i trzeba 
o niej pamiętać, zwłaszcza że - jak o tym będzie jeszcze mowa - nierzadko popełniamy 
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błąd  usiłując  "wyprowadzić"  etykę  z  eto-logii:  usprawiedliwiamy,  pewne  poglądy  lub 
zachowania)  na  tej  tylko  podstawie,  że  są  one  faktycznie  przez  wielu  głoszone  lub 
praktykowane).

Zasadnicza różnica pomiędzy etyką a etologią dochodzi do głosu w pojmowaniu 
samej  moralności.  Etolog  rozumie  przez  nią  określony  zespół  przekonań  i  postaw 
człowieka lub społeczeństwa. Dla etyka moralność, to relacja pomiędzy czynem ludzkim 
a  tym  kryterium,  w  świetle  którego  określa  się  wartość  czynu.  By  uniknąć 
nieporozumień, chętniej  będę mówił  o dobru lub o powinności  moralnej,  niż o samej 
moralności.  Etyk  pod  pewnym  względem  sięga  głębiej,  niż  etolog,  bada  bowiem 
podstawę naszych poglądów i postaw moralnych: to, czym je próbujemy uzasadnić. Etyk 
więc  także opisuje  rzeczywistość;  tę  mianowicie,  którą poznajemy jako wartościową: 
człowieka i jego działanie. Stąd jego wypowiedzi muszą mieć charakter wartościujący, 
normatywny. 

Inaczej  mówiąc,  etyka interesuje działanie człowieka - a także kształtowana tym 
działaniem jego postawa,  w końcu zaś sam człowiek jako podmiot swego działania i 
postawy -  pod kątem jego wartości  moralnej.  Niekiedy charakteryzuje  się dyscyplinę 
naukową przez podanie jej tzw. przedmiotu materialnego (czyli tego, czym się zajmuje) 
oraz przedmiotu formalnego (czyli tego, pod jakim kątem zajmuje się swym przedmiotem 
materialnym). Etyka jest teorią czynu (to jest jej przedmiot materialny) pod kątem jego 
moralnej powinności (to jest jej przedmiot formalny).

Czas  zakończyć  rozważania  na  temat  etyki  i  jej  stosunku  do  innych  nauk; 
rozważania dość teoretyczne i może nieco nużące - ale niezbędne, byśmy lepiej znali 
teren, na którym dalej będziemy się poruszali podejmując kolejne, bardziej szczegółowe 
zagadnienia  etyczne.  Zakończeniem  niech  będzie  krótka,  choć  może  w  świetle 
dotychczasowych  pogadanek  -  bardziej  zrozumiała,  definicja  etyki.  Otóż przez  etykę 
rozumieć  będziemy  filozoficzną  i  normatywną  teorię  powinności  moralnej  działania. 
Filozoficzną  -  a  więc  różną  od  teologii,  a  zarazem związaną  z  innymi  dyscyplinami 
filozoficznymi,  zwłaszcza  filozofią  człowieka;  normatywną  -  w  odróżnieniu  od  czysto 
opisowej etologii; teorię - czyli system norm i ich uzasadnień, której przedmiotem jest 
działanie pod kątem jego moralnej powinności. Właśnie działaniu trzeba nam się teraz 
dokładniej przyjrzeć.

VII. CZYN

Etyka więc, to filozoficzna i normatywna teoria moralnej powinności działania. Tą 
definicją etyki  zakończyliśmy wstępny etap naszych Pogadanek. Zajmowaliśmy się w 
jego ramach nie tyle wprost problematyką moralną, ile raczej etyką i jej stosunkiem do 
innych dziedzin wiedzy:  filozofii,  teologii  i  etologii.  Teoria,  której  przedmiotem jest już 
jakaś  teoria,  analizowana  jakby  z  wyższego  piętra,  nosi  nazwę  "metateorii",  od 
greckiego "meta", oznaczającego m.in. "po, ponad". Można więc powiedzieć, że nasze 
dotychczasowe  rozważania  miały  charakter  raczej  metaetyczny,  niż  etyczny  -  choć 
oczywiście  o  etyce  można  mówić  sensownie  tylko  przy  założeniu  jakiegoś,  choćby 
niejasnego,  rozumienia  jej  przedmiotu:  działania  w aspekcie  jego moralnej  wartości. 
Wprawdzie  problematyka  metaetyczna jest  dziś  bardzo  modna,  ale  nie  będziemy tu 
więcej o niej mówić; raczej przyjrzymy się bliżej temu, czym zajmuje się sama etyka. 
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Czas  więc  podjąć  kwestię:  czym  jest  ludzkie  działanie:  czyn,  który  stanowi,  jak 
powiedzieliśmy, materialny przedmiot etyki?

Sporo  cennych  intuicji  na  temat  specyfiki  czynu  zawiera  język  potoczny,  na  co 
zwrócił uwagę Kard. Karol Wojtyła w książce „Osoba i czyn”. Dość wyraźnie odróżniamy 
przecież przypadki, które określić można mianem "ja działam" od sytuacji, kiedy "coś się 
we mnie dzieje". Powiadam np.: "Boli mnie głowa" - i  sama forma gramatyczna tego 
zdania  wskazuje  na  to,  że  jestem  tej  aktywności  "terenem",  nie  zaś  sprawcą.  W 
człowieku stale wiele się dzieje: serce bije, krew krąży w żyłach, następuje przemiana 
materii itp. Możemy sobie te procesy uświadamiać, doznawać związanego z nimi bólu 
lub przyjemności, możemy nawet w pewnym stopniu wpływać na ich przebieg (to jednak 
osobna  kwestia),  ale  nie  możemy  określić  ich  mianem  czynu.  Jest  to  raczej 
"uczynnienie",  któremu  człowiek  biernie  podlega.  W  odróżnieniu  od  niego  czynem 
nazywa się - potocznie i w etyce - tylko takie działanie, którego człowiek jest świadomym 
i wolnym sprawcą.

Uczynnieniom podlegamy na równi  z  innymi  bytami.  Tylko w czynie  wyraża się 
człowiek  jako  osoba:  podmiot  zdolny  do  rozumnie  wolnego  stanowienia  o  sobie. 
Filozofia  klasyczna  stosuje  w  tym  miejscu  parę  łacińskich  terminów,  trudnych  do 
spolszczenia: "actus humanus" i "actus hominis". Choć oba typy aktywności odnoszą się 
do człowieka, to jednak tylko pierwszy z nich jest aktem specyficznie ludzkim. Dlatego 
właśnie we wspomnianym studium Osoba i czyn jego Autor próbuje przez "okno" czynu 
wejrzeć głębiej w strukturę osobowego bytu ludzkiego. Zauważmy jeszcze, że tylko za 
czyny jest człowiek odpowiedzialny; nie możemy przecież odpowiadać za coś, nad czym 
nie  mamy  kontroli  -  nawet,  gdy  zachowanie  nasze  z  pozoru  wygląda  na  czyn,  ale 
naprawdę nim nie jest (np. zachowanie lunatyka lub działanie pod wpływem hipnozy).

Język potoczny odnotowuje nie tylko różnicę pomiędzy "ja działam", a "coś się we 
mnie dzieje". Niejako pomiędzy nimi umieścić trzeba sytuacje, które opisujemy jako "coś 
się ze mną dzieje",  gdy np.  unoszę się gniewem lub tracę głowę z powodu wielkiej 
radości.  Uczucia  te  wywierają  nacisk  na  nas,  bardziej  lub  mniej  ograniczają  naszą 
rozumną  wolność.  Wynika  stąd,  że  świadomość  i  wolność  ludzkich  czynów  jest 
stopniowalna. A wobec tego i odpowiedzialność jest stopniowalna. I dlatego, gdy zdarzy 
nam się np. obrazić kogoś pod wpływem silnego afektu, to przepraszamy go nie tyle za 
to, co wówczas mówiliśmy i czyniliśmy, ile raczej za to, że pozwoliliśmy się doprowadzić 
do stanu, w którym straciliśmy panowanie nad sobą.

Przeszkody ograniczające sprawczość, a więc i odpowiedzialność, bywają różne. 
Niektóre z nich mają charakter przejściowy, inne trwały; niektóre odnoszą się raczej do 
rozumu,  inne  krępują  wolę,  jeszcze  inne  dotyczą  obu  tych  władz  równocześnie. 
Niewiedza, przymus i uczucia i wśród nich zwłaszcza strach) - to typowe przeszkody 
"aktualne".  Wśród przeszkód  trwałych  wymienia  się  najczęściej  uprzedzenia,  wady  i 
choroby psychiczne. Od wpływu różnorakich czynników ograniczających naszą rozumną 
wolność nie uwolnimy się aż do śmierci. Doskonale wolni będziemy dopiero wtedy, gdy 
będziemy  mogli  całkowicie  przylgnąć  do  poznanego  w  sposób  jasny  i  pewny, 
prawdziwego i "wypełniającego nas" bez reszty dobra.

Uprzedzając dalsze rozważania dodam, że takim Dobrem jest sam Bóg i że pełnię 
wolności osiągnąć będziemy mogli dopiero w niebie. Ale dojrzewać do niej trzeba już 
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teraz. Ograniczenia, o których była mowa, nie zwalniają nas ani z odpowiedzialności na 
miarę  tej  wolności,  którą  dysponujemy,  ani  z  tego,  by  w  niej  dojrzewać  pokonując 
wspomniane przeszkody.  Umacnianie wolności  jest bowiem niezbędnym warunkiem i 
etapem umacniania człowieczeństwa.

VIII. DECYZJA

Definicja czynu jest  dość prosta ("świadome i  dobrowolne  działanie  człowieka"), 
sam czyn jednak - dość złożony. Złożony przez to, że choć "rdzennie" kształtuje się w 
umyśle  osoby  ludzkiej,  to  jednak  angażuje  ją  całą:  wszystkie  jej  władze  i  warstwy. 
Dynamizuje je i organizuje tak, że w jednym czynie wyraża się cały człowiek. Przyjrzymy 
się nieco dokładniej dynamicznej strukturze czynu.

Oto  świeżo  upieczony  maturzysta  wybiera  się  na  studia.  Można  np.  pójść  tam, 
gdzie  idą  koledzy.  Byłaby  to  decyzja  nierozważna,  bo  motyw  bliskości  kolegów jest 
nieproporcjonalnie błahy w stosunku do rangi podejmowanej decyzji, która ma przecież 
wyznaczyć cały "zawodowy bieg życia" kandydata na studia. Nierozważne byłoby jednak 
również zrezygnowanie ze studiów z obawy przed trudami, jakie się z nimi wiążą; w ten 
sposób człowiek "przegrywa", zanim jeszcze zaczął "grać". Kto chce podjąć rozsądną 
decyzję,  ten się zastanawia nad szeregiem związanych z nią elementów: nad swymi 
siłami  i  zdolnościami,  kosztami  materialnymi,  jakie  trzeba  będzie  ponieść,  szansą 
znalezienia  pracy  po  studiach  itd.  Z  tych  rozważań  płynie  wybór  kierunku  i  miejsca 
studiów -  i  jeśli  jest  to decyzja  rozważna i  poważna,  to przyszły  student  nie  będzie 
skłonny łatwo ją zmienić.

Zauważmy, ile razy w naszym przykładzie pojawił się termin: decyzja. Istotnie, kiedy 
analizujemy strukturę czynu, nieuchronnie dostrzegamy, że tu właśnie tkwi rdzeń czynu i 
jego  początek.  Cały,  długi  niekiedy  szereg  czynności  zewnętrznych  stanowi  jej 
konsekwencję.  Zauważmy dalej,  że poszczególne decyzje układają się we względnie 
uporządkowany  szereg.  Nie  jest  wprawdzie  tak,  by  nasze  działania  były  ściśle 
sformalizowane,  podejmujemy  przecież  szereg  decyzji  wzajem  luźno  się  z  sobą 
łączących.  Tym  niemniej  życie  rozumnego  człowieka  układa  się  w  pewną  całość; 
staramy  się  wyróżnić  cele  dalsze  i  ważniejsze  od  bliższych  i  tamtym 
przyporządkowanych;  pytamy o  cel  najważniejszy:  o  dobro,  wobec  którego  wszelkie 
inne dobra-cele są w gruncie rzeczy środkami.

Zauważmy wreszcie,  że podejmowanie decyzji  polega na szczególnym dialogu i 
niejako zmaganiu dwu władz umysłowych człowieka: rozumu (władzy poznawczej) i woli 
(władzy pożądawczej).  Oczywiście, podmiotem aktów zarówno rozumu, jak i woli  jest 
sam człowiek, ale dla uwyraźnienia struktury czynu warto niejako "upodmiotowić" jego 
władze.  Tak  więc  najpierw  rozum poznaje  dobro:  powiadamy,  że  zrodził  się  w  nas 
pomysł, by dane dobro osiągnąć. Jeśli wola znajdzie w nim upodobanie, to staje się ono 
celem, które - aktem woli - mamy zamiar zrealizować. Następnie rozum namyśla się nad 
środkami prowadzącymi do tego celu. 

Bywa, że na tym etapie cały proces się urywa: dobro wydaje się nam nieosiągalne i 
rezygnujemy z dążenia do niego. Jeśli jednak nie, to wola przyzwala na środki, wśród 
których rozum aktem rozmysłu podpowiada środek najstosowniejszy, a wola aprobuje 
go aktem wyboru. Dopiero teraz możemy podjąć decyzję: jej aktem mobilizujemy się do 
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działania,  któreśmy  uprzednio  w  niezbędnych  (choć,  oczywiście,  nie  wszystkich) 
szczegółach przemyśleli i zaaprobowali.

Św. Tomasz z Akwinu jest tym, który czyn ludzki tak wnikliwie zanalizował, a Jacek 
Woroniecki  tym,  który  myśl  Akwinaty  w  polskiej  literaturze  upowszechnił.  Powyżej 
referowałem  w  wielkim  skrócie  myśl  Tomaszową,  korzystając  z  propozycji 
terminologicznych  J.  Woronieckiego.  Pozornie  ta  analiza  wygląda  na  zbędne 
rozszczepianie włosa na czworo. Ale jeśli chcemy zrozumieć istotę naszego działania, 
jeśli  zależy  nam  na  działaniu  roztropnym,  jeśli  chcemy  uniknąć  wiele  nas  później 
kosztujących  błędów -  to  trzeba  potraktować  decyzję  z  powagą,  na  jaką  zasługuje. 
Zwróćmy uwagę na niektóre choćby aspekty działania, odsłonięte w powyższej analizie.

Po pierwsze, widać wyraźnie, jak przez wzajemny dialog rozum i wola "przeplatają 
się" w ten sposób, że każdy kolejny akt woli "nasycony jest" uprzednim aktem rozumu i 
vice versa. To dlatego tak chętnie mówimy o właściwej człowiekowi "rozumnej wolności". 
Wolność ludzka bowiem jest naprawdę wolnością, kiedy wyrasta z rozumności i nią jest 
"prowadzona". Z kolei rozum nie tylko poznaje prawdę (jako tzw. rozum teoretyczny), ale 
czyni ją zasadą postępowania, "adresuje ją" do woli (jako tzw. rozum praktyczny).

Po drugie,  możemy teraz lepiej  zrozumieć istotę wolności  jako autodeterminacji. 
Wolność nie wyczerpuje się w tym, co tak nas skądinąd raduje: w swobodzie wyboru 
takiego  lub innego  działania.  Nie  stajemy się  najbardziej  wolni  wtedy,  gdy w swych 
aktach wyboru jesteśmy nieobliczalni. Nie nazwę szczególnie i po ludzku wolnym kogoś, 
kto odrzuciwszy wszelkie "za" i "przeciw" wyboru określonego kierunku studiów zda się 
na los (np. otworzy na chybił trafił informator studiów i pójdzie na ten kierunek, który mu 
"się otworzył"). W gruncie rzeczy - i jest to konstatacja nader ważna - wybierać możemy 
tylko dobro. Nawet, gdy jakieś postępowanie uważamy za złe, to taka ocena podjęta jest 
z jakiejś perspektywy (np. moralnej) i nie zmienia to faktu, że podjęte ono zostało ze 
względu na inne dobro (np. materialne). Wybór "zła dla zła" zawsze pozwala odkryć u 
jego spodu jakieś dobro, które podmiot tym wyborem chce osiągnąć.

Skąd więc możliwość wyboru? Ano stąd, że na tej ziemi mamy do czynienia tylko z 
dobrami cząstkowymi, nie zaś z takim, które nas bez reszty wypełnia. Wybierając jedno 
dobro  (np.  jeden  kierunek  studiów)  rezygnujemy  z  innych,  przy  czym  żadne  nie 
satysfakcjonuje nas bez reszty. Jesteśmy jednak tym bardziej wolni, im lepiej rozumiemy 
i akceptujemy poznane dobro, im pełniej ku niemu zmierzamy. 

Wolnym nie jest człowiek nieobliczalny.  Przeciwnie:  wolny to ten,  kto podjąwszy 
dojrzałą decyzję okazuje stałość swego rozumnie wolnego działania. Max Scheler mówił 
w związku z tym, że należy odróżnić konieczność od przymusu. Przymus pochodzi z 
zewnątrz i krępuje naszą wolę. Konieczność - to pełne i "własne" zdeterminowanie woli, 
czyli pełna autodeterminacja człowieka.

Z  powyższego  wynika  swoisty  paradoks:  najbardziej  wolni  jesteśmy  w  "akcie 
koniecznym",  gdy  staniemy  twarzą  w  twarz  wobec  Dobra  Absolutnego,  celu 
ostatecznego człowieka.  Nie jest  on -  ściśle biorąc -  przedmiotem wyboru.  Stojąc w 
obliczu  dobra  pełnego,  poza  którym  po  prostu  nie  ma  dobra,  "musimy"  (w  sensie 
konieczności) do niego dążyć z powodu wspomnianego nastawienia woli na dobro. Tu, 
na ziemi, jak wspomniałem, na taki akt konieczny nas nie stać. Ale możemy do niego 
dorastać poprzez coraz pełniejsze poznanie Dobra Absolutnego i  coraz głębsze doń 
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przylgnięcie.
Cnota  roztropności  jest  tą,  która  usprawnia  nas  w  prawidłowym  podejmowaniu 

decyzji. Roztropny więc to nie to samo co sprytny, przebiegły. Roztropnym jest ten, kto 
potrafi  trafnie  dostrzec  dobro  i  prawidłowo  je  wybrać.  Roztropność  kształtuje  w  nas 
mądrość i prawość. Czy to dziwne, że określano ją mianem "auriga virtutum": woźnicy 
wszelkich cnót?

IX. NORMA MORALNOŚCI

Wiemy już z grubsza,  co to jest  czyn -  podstawowy  przedmiot  materialny  etyki; 
wiemy,  że  jego "rdzeniem"  jest  decyzja,  która  kształtuje  się  w szczególnym dialogu 
rozumu i woli ludzkiej. Ale etyk interesuje się czynem nie w ogóle, lecz pod kątem jego 
wartości moralnej; chce wiedzieć, które czyny - i dlaczego - są moralnie dobre, które zaś 
złe.  Inaczej  mówiąc,  etyk  pyta  o  normę  moralności,  przez  którą  rozumie  źródło  i 
kryterium wartości moralnej czynu.

Mówiliśmy  już  trochę  o  specyfice  moralnej  oceny,  zwracając  uwagę  na  różne 
znaczenia,  jakie przypisujemy dobru (użyteczne,  przyjemne,  godziwe)  oraz na to,  że 
potocznie, zdroworozsądkowo wiążemy ocenę moralną (w aspekcie dobra godziwego) z 
człowiekiem "jako takim", z jego dobrem. A skoro tak, to rozstrzygnięcia etyczne zależą 
istotnie  od  rozumienia  człowieka:  od  tego,  jak  pojmuje  się  jego  istotę  i  to,  co  go 
najgłębiej stanowi i spełnia. Czy więc teraz nie powinniśmy zająć się bliżej pytaniem, kim 
jest człowiek?

Owszem, ale z ważnym dopowiedzeniem:  otóż refleksja nad tym, co i  dlaczego 
uważamy za moralnie dobre lub złe, nie tylko zależy od pełniejszej wiedzy o człowieku 
(czyli od założeń antropologicznych), ale sama również pozwala odkryć ważne prawdy o 
nim.  Zamiast  więc  rozglądać  się  za  ogólną  teorią  człowieka,  by  z  niej  niejako 
wydedukować rozstrzygnięcia etyczne - i  ryzykować zbyt pośpieszne uwikłanie się w 
niełatwe  spory  filozoficzne  -  warto  wydobyć  "antropologiczną  zawartość"  faktycznie 
przez  nas  formułowanych  ocen  moralnych  i  ich  uzasadnień.  Niech  nas  to  swoiste 
doświadczenie moralne samo zaprowadzi do dalszych zagadnień antropologicznych i - 
szerzej - filozoficznych. Niech też ono stanowi swoisty test: sprawdzian trafności teorii 
człowieka i moralności.

Wracamy więc do kwestii  normy moralności,  czyli  do pytania, przez co czyny są 
moralnie dobre albo złe. Odpowiedzi bywają różne. Na ogół odwołujemy się do zasad 
(reguł,  norm  moralnych  -  określeń  tych  używam  tu  zamiennie),  które  uznajemy  za 
oczywiście słuszne. Piętnujemy kradzież, bo należy być uczciwym i szanować cudzą 
własność.  Chwalimy  tego,  kto  ustępuje  miejsca  starszemu,  bo  starszych  należy 
szanować - itd. Normy takie charakteryzują się różnym stopniem ogólności i ważności. 
Np.: należy być punktualnym, ale jeśli napotkam w drodze człowieka, który zasłabł, to 
wiem, że powinienem raczej spóźnić się do pracy, niż w imię punktualności pozostawić 
chorego  bez  pomocy.  Mówimy  więc,  że  takie  normy  jak  zasada  punktualności, 
dopuszczają wyjątki. Ściśle mówiąc, opisany przypadek wskazuje nie tyle na wyjątek od 
niej, ile raczej dookreśla właściwe jej rozumienie i granice. Zwykle formułujemy normy 
moralne zbyt ogólnie, ale gdyby chcieć określić dokładnie ich rangę i zakres (co nie jest 
sprawą  prostą),  to  by  się  okazało,  że  nie  uczyniliśmy  żadnego  wyjątku,  raczej 
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respektowaliśmy  ścisłe  ich  brzmienie.  Niekiedy  od  razu  sygnalizujemy 
podporządkowanie danej reguły zasadzie ważniejszej. Mówimy np.: "Nie bij się, chyba 
że musisz bronić siebie lub stanąć w obronie słabszych". Albo: "Należy mówić prawdę, o 
ile jej ujawnienie nie przyczyni się do czyjegoś cierpienia".

Ta ostatnia zasada nie każdemu zapewne wyda się słuszna. Nie bez racji: nie jest 
oczywiste,  czy,  kiedy  i  w  jakim  stopniu  należy  liczyć  się  z  przykrymi  skutkami 
prawdomówności. Celowo przytoczyłem tę właśnie normę, ponieważ wątpliwości, które 
ona  budzi  (także  u  mnie)  każą  tym  pilniej  szukać  głębszych  uzasadnień,  aż  do 
odnalezienia  zasady naczelnej,  obowiązującej  zawsze i  stanowiącej  kryterium rangi  i 
zakresu obowiązywania pozostałych norm. ażda norma moralna ma na uwadze jakieś 
dobro człowieka, jest wysłowieniem powinności jego uszanowania. "Nie zabijaj!"- chroni 
życie ludzkie; "Nie cudzołóż!" - osobową miłość małżonków; "Nie kradnij!" - własność i 
prawo  do  dysponowania  nią.  Miernikiem  ważności  poszczególnych  norm  jest  ranga 
dobra  przez  nie  chronionego.  Norma  naczelna  odnosi  się  do  naczelnego  dobra 
człowieka:  takiego,  które  stanowi  podstawę  wszystkich  innych  dóbr;  takiego,  które 
ukazuje  sens  moralnej  powinności  "obecnej"  we  wszelkich  normach  moralnych,  a 
odnoszącej  się  do  spełniania  lub  zaniechania  konkretnych  czynów.  To  właśnie 
ostateczne źródło i kryterium wartości (powinności) moralnej czynu nazwaliśmy normą 
moralności.

Co nią jest? Przez co ostatecznie czyn jest moralnie dobry lub zły? Co to znaczy, 
że  powinniśmy  to  a  to  uczynić?  Na  pytania  te  udzielano  różnych  odpowiedzi. 
Rozpatrzymy  krytycznie  trzy  główne  z  nich:  eudajmonistyczną,  deontonomistyczną  i 
personalistyczną.

X. SPÓR O NORMĘ MORALNOŚCI: EUDAJMONIZM

Jednym  z  klasyków  etyki  jest  Arystoteles,  zwłaszcza  jako  autor  Etyki 
Nikomachejskiej. Rozpoczynają tak: "Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też 
wszelkie zarówno działanie jak i postanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś dobra i 
dlatego trafnie  określono dobro jako cel  wszelkiego dążenia".  Dalej  zaś -?  Stagiryta 
zwraca uwagę na to, że poszczególne dobra-cele, ku którym człowiek dąży, układają się 
w pewną hierarchię,  tak że dobra bliższe okazują się środkami do osiągnięcia dóbr-
celów dalszych i ważniejszych. Tylko cel ostateczny jest chciany dla niego samego - i 
tym celem musi być dobro samo przez się, dobro najwyższe. "Co do nazwy tego dobra - 
pisze  dalej  genialny  filozof  -  panuje  u  większości  ludzi  niemal  powszechna  zgoda; 
zarówno  bowiem  niewykształcony  ogół,  jak  ludzieo  wyższej  kulturze  upatrują  je  w 
szczęściu, przy czym sądzą, że być szczęśliwym, to dobrze żyć i dobrze się mieć; na 
pytanie jednak, czym jest szczęście, odpowiedzi  są rozbieżne i niewykształcony ogół 
określa je inaczej aniżeli mędrcy".

Oto mamy - w wielkim skrócie, oczywiście - odpowiedź na. pytanie, co jest normą 
moralności,  czyli  źródłem  i  kryterium  wartości  moralnej  czynu.  Jest  nim  mianowicie 
stosunek  danego  czynu  do  szczęścia  jego  podmiotu.  Człowiek  jest  bowiem  tak 
"skonstruowany", mówi Arystoteles, że do szczęścia swego zmierza nieuchronnie, wręcz 
nie może go nie chcieć. W świetle tego podstawowego dążenia ocenia swe postępki 
jako  dobre  (gdy  go  do  szczęścia  możliwie  najbardziej  przybliżają)  albo  złe  (gdy  go 
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oddalają).
Powinność ma w tym ujęciu sens hipotetyczny: jeżeli chcę osiągnąć określony cel, 

to powinienem uczynić to, co w danej sytuacji najlepiej do niego prowadzi. Zasadniczą 
kwestią  etyki  jest  ustalenie,  co  człowieka  rzeczywiście,  co  zaś  tylko  pozornie 
uszczęśliwia.  Mędrcy tym różnią  się  od  głupców,  że  trafnie  ten  problem rozwiązują. 
Arystoteles chce być mędrcem i innych uczyć mądrości, podpowiada więc, że chociaż 
można  i  trzeba  myśleć  o  szczęściu  także  w  kategoriach  "przyziemnych",  to  jednak 
ostatecznie człowieka uszczęśliwia - a więc i udoskonala najpełniej - najdoskonalszej 
władzy  ludzkiej  (rozumu)  najdoskonalszy  akt  (kontemplacja)  w  stosunku  do 
najdoskonalszego jej obiektu (Pierwszego Poruszyciela wszechrzeczy, utożsamianego 
później przez niektórych komentatorów z Bogiem).

Stanowisko  Arystotelesa  imponuje  klarownością,  a  także  wnikliwością 
psychologiczną.  Czyż  nie  ma  on  racji  określając  dobro  jako  cel  dążeń  ludzkich  i 
wskazując  na szczęście  jako na cel  nieuchronnie  chciany? Dopiero co mówiliśmy o 
strukturze ludzkiej  woli,  o tym,  że jest  ona z konieczności  ukierunkowana na dobro; 
pogląd  wielkiego  ucznia  Platona  harmonizuje  znakomicie  z  tamtymi  analizami.  W 
dodatku otwiera przed etyką dobre perspektywy jej "unaukowienia": potrzeba i wystarczy 
poznać  dogłębnie  ludzką naturę  i  ustalić,  co istotnie  człowieka uszczęśliwia.  Inaczej 
mówiąc, akceptując eudajmonizm jako stanowisko, według którego czyn jest moralnie 
dobry  przez  to,  że  uszczęśliwia  swego  sprawcę,  należy  rozważyć,  która  wersja 
eudajmonizmu najbardziej  człowiekowi  odpowiada:  perfekcjonistyczna  (utożsamiająca 
szczęście  z  doskonałością,  jak  to  czynił  Arystoteles),  hedonistyczna  (upatrująca 
szczęście w maksimum przyjemności), czy jeszcze jakaś inna.

Jest jednak szkopuł, i to niemały. Zwróćmy uwagę, że w eudajmonizmie "moralnie 
zły" znaczyć musi tyle, co "nierozsądny", o ile pod tym określeniem rozumieć będziemy 
kogoś, kto obiera niewłaściwe środki do celu. O kimś, kto decyduje się spełnić czyn, 
chociaż wie, że on go raczej od upragnionego dobra-celu odwodzi i że mógłby postąpić 
rozsądniej, mówimy po prostu, że jest głupi. I oto pytanie: czy moralne zło utożsamia się 
z głupotą? Czy istotnie tu mają swe źródło męczące nas nieraz wyrzuty sumienia? 

Skądże znowu! Owszem, bywa, że człowiek jest na siebie zły, np. gdy zorientuje się 
poniewczasie,  że  odrzuciwszy  proponowane  mu stanowisko  zaprzepaścił  szansę  na 
zrobienie upragnionej kariery. Ale taka złość na siebie - nawet, gdy jest motywowana 
szlachetniejszym dobrem, niż kariera osobista - nie jest tym samym, co świadomość 
winy moralnej. Poczucie winy mógłby mieć nasz wyimaginowany karierowicz, gdyby w 
drodze do upragnionego awansu oszczerczo oczernił  swego konkurenta,  albo gdyby 
odstąpił  od swych - dla kariery w danym momencie niewygodnych  -  przekonań (np. 
religijnych).

Zauważmy,  że  racją  tych  wyrzutów  sumienia  nie  jest  bynajmniej  świadomość 
straconej  szansy  osiągnięcia  upragnionego  dobra.  Nader  często  rodzą  się  one  z 
poczucia  krzywdy  wyrządzonej  komuś  innemu:  to  jemu wyrządza  niesprawiedliwość 
oszczerca i dlatego ma on (i oby miał!)  poczucie winy.  Przytoczyłem kiedyś przykład 
rozterki,  jaką przeżywać może odwiedzający śmiertelnie chorego, ale nieświadomego 
swego stanu przyjaciela: powiedzieć mu prawdę, czy nie? Niezależnie od tego, jak w 
końcu tę wątpliwość rozstrzygniemy, jedno jest pewne: o dobro przyjaciela nam chodzi - 

17



i powinno chodzić. Marne świadectwo swej przyjaźni dawałby ten, kto by w tej sytuacji 
myślał o sobie, a nie o chorym i tym, co dla niego najkorzystniejsze.

W tym sensie możemy powiedzieć, że moralna powinność działania odznacza się 
bezinteresownością:  nie  pozwala  tego,  kto  jest  niejako  "adresatem"  mego  czynu, 
sprowadzić  bez  reszty  do  pozycji  środka  do  własnego  szczęścia.  Z  tej  też  racji 
charakteryzuje się ona swoistą kategorycznością: "nie pyta" mnie o to, czy i jak dalece 
dane działanie przyczynia się do upragnionego szczęścia, ale "każe" mi działać niejako 
niezależnie od tej, skądinąd ważnej dla mnie kwestii.

Czy  to  znaczy,  że  dążenie  do  szczęścia  jest  moralnie  podejrzane,  albo  wręcz 
naganne? Czy nie można powiedzieć,  przeciwnie,  że człowiek moralnie  powinien do 
niego dążyć?

XI. MORALNOŚĆ I SZCZĘŚCIE

Czy jest rzeczą moralnie naganną dążenie do własnego szczęścia? Czy musi to 
być  przejaw egoizmu,  który  nas  niepokoił  w prezentowanym  poprzednio  stanowisku 
eudajmonistycznym? A może jest akurat odwrotnie: może wręcz powinniśmy dążyć do 
swego szczęścia? Na początku naszych rozważań pytaliśmy przecież,  jak żyć,  żeby 
swego  jedynego  życia  nie  zmarnować,  nie  przegrać.  A  cóż  to  innego  znaczy,  niż 
pytanie, jak żyć, żeby "wygrać" swe życie, sensownie je przeżyć - czyli: żeby osiągnąć 
szczęście?

To prawda. Ale podkreślaliśmy wówczas także, iż powodem, dla którego warto, a 
nawet należy zastanowić się nad tym, jak żyć, było przekonanie o wartości swego życia, 
a  dokładniej:  siebie  samego.  Niemądre,  byle  jakie  życie  pociąga  za  sobą 
niepowetowaną szkodę, stratę nie do odrobienia. Starsi często próbują przywoływać ten 
argument, gdy widzą, że młodzi lekkomyślnie szafują tym darem, jakim jest ich jedno 
jedyne życie. "Nie szkoda ci zdrowia?" - pytają, gdy ktoś za lekko się w zimie ubiera, pali 
papierosy lub pije zbyt dużo kawy.  Jaki jest sens tego argumentu, w którym słychać 
wyraźnie nutę moralnej wymówki?

Otóż  pytający  odwołuje  się  do  jego poczucia  odpowiedzialności  za  siebie.  Gdy 
rozmówca nie bierze sobie tej wymówki do serca (a zdarza się to często, z powodów 
natury raczej psychologicznej, których tu nie będziemy bliżej omawiać), wówczas pada 
ostrzeżenie: "Zobaczysz, będziesz jeszcze tego ciężko żałował". Rozmowa się kończy. 
Można  apelować  do  czyjegoś  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  ale  nie  można 
nikomu takiego poczucia wmówić. Gdy go nie ma - kończy się dyskusja. Pozostają co 
najwyżej  środki  przymusu,  jakie  rodzice  lub wychowawcy  podejmują dla  dobra  tych, 
którzy jeszcze nie rozumieją sami, na czym ich dobro polega.

Jak to się wiąże z problemem eudajmonizmu, w kontekście którego zrodziła się 
nasza  wątpliwość  co  do  moralnej  oceny  dążenia  do  własnego  szczęścia? 
Przypomnijmy, że eudajmonizm krytykowaliśmy głównie za to, że nie respektuje dobra 
(godności) kogoś, kto znalazł się w polu działania podmiotu. Ale przecież to, o czym 
teraz mówimy, to nic innego, jak wymóg respektu dla tej osoby, którą jestem ja sam! Nie 
tylko innych:  także siebie jestem w stanie skrzywdzić  lub uszanować.  Co więcej:  za 
siebie  jestem  bardziej  odpowiedzialny,  niż  za  kogokolwiek  innego.  Stopień 
odpowiedzialności  wzrasta  proporcjonalnie  do  tego,  ile  dobra  lub  zła  mogę  komuś 
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wyrządzić. A nikogo nie mogę tak gruntownie ubogacić - albo zranić -jak siebie samego. 
Innych jestem w stanie skrzywdzić, spowodować ich wielką szkodę, ale nikogo nie mogę 
uczynić moralnie złym. Nikogo - oprócz samego siebie.

Zbawienie  wieczne jest  darem Boga;  ale skoro Bóg chce zbawić  wszystkich,  to 
ostatecznie mój los leży w moich rękach. Także w wymiarze doczesnym człowiek zdany 
jest przede wszystkim na własną roztropną troskę. Odpowiedź na nasze pytanie brzmi 
więc: oczywiście, że powinienem dążyć do własnego szczęścia! Zabrzmi to dziwnie, ale 
tak  naprawdę  jest:  powinienem  odnosić  się  do  siebie  samego  z  bezinteresowną 
życzliwością i miłością. Jestem sam sobie moralnie "zadany" - i to bardziej, niż zadany 
jest mi ktokolwiek inny.

Zauważmy  jednak,  że  co  innego  jest  powiedzieć:  "Powinienem  odnosić  się  z 
szacunkiem do siebie jako osoby i  dbać o własne szczęście",  co innego zaś: "Mam 
prawo  dążyć  do  szczęścia,  bo  taka  jest  moja  (i  każdego  człowieka)  naturalna 
skłonność".  Skłonności  są  różne,  żadna  z  nich  sama  przez  się  nie  usprawiedliwia 
moralnie  dążenia  do  jej  zaspokojenia.  Trzeba  nam je  rozważać  w świetle  kryterium 
podstawowego:  normy moralności.  Eudajmonizm upatrywał  ją  w naturalnym dążeniu 
człowieka do szczęścia. Próbowałem pokazać, że jest to pogląd błędny, bo nie bierze 
pod  uwagę  godności  "osoby-adresata"  mojego  działania,  którego  nie  wolno  mi 
podporządkować  własnemu  naturalnemu  dążeniu  do  szczęścia.  Dziś  starałem  się 
pokazać, że tak samo bezinteresownie jak innych, powinienem respektować i miłować 
również siebie samego. Jak powinno mi leżeć na sercu czyjeś dobro - a ostatecznie 
czyjeś szczęście - tak tym bardziej nie mogę być obojętny na dobro i szczęście własne.

A jednak pozostaje pewne niedopowiedzenie: dlaczego chwalę tych, którzy oddają 
swoje życie za innych, ganię zaś tych, którzy ratują siebie kosztem innych? Skąd ta 
asymetria, skoro wszyscy jesteśmy jako ludzie w godności równi, a za siebie jestem w 
dodatku szczególnie odpowiedzialny?

Zostawmy  sobie  to  pytanie  na  później.  Tu  zauważmy  tylko,  że  w  asymetrii  tej 
dochodzi do głosu niezmiernie ważna prawda o człowieku, o tym, kim on najgłębiej jest i 
- właśnie - którędy wiedzie droga do jego szczęścia. Ona też pomoże nam zrozumieć, 
dlaczego  bezinteresowna  miłość  siebie  nie  koliduje  bynajmniej  z  takąż  miłością  do 
innych ludzi. Owszem, niekiedy nie wiemy, jak pogodzić dobro własne z dobrem innych, 
bywa też, że błędnie takie trudności rozwiązujemy - ale to nie znaczy, że musimy bądź 
to siebie traktować instrumentalnie, żeby odnosić się bezinteresownie do innych, bądź 
też  odwrotnie.  To  także  temat,  który  odkładamy  sobie  na  potem.  Najpierw  musimy 
przyjrzeć  się  krytycznie  innej  propozycji  odpowiedzi  na  pytanie  o  kryterium wartości 
moralnej czynu.

XII. SPÓR O NORMĘ MORALNOŚCI: DEONTONOMIZM

Przez  co  więc  czyn  jest  moralnie  dobry  (powinny)?  Eudajmonizm,  mimo swych 
zalet,  nie  wydał  nam  się  odpowiedzią  trafną.  Przyjrzyjmy  się  innemu  stanowisku, 
określanemu  mianem deontonomizmu  (od  „deon”  =  gr.  powinność  i  „nomos”   =  gr. 
prawo). Jego zwolennicy twierdzą, że źródłem i kryterium moralnej dobroci (powinności) 
czynu jest nakaz odpowiedniego autorytetu; nakaz, dla którego dalsze uzasadnienie nie 
jest potrzebne ani możliwe.
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Zacznijmy znów od cytatu, tym razem z literatury pięknej: z „Małego Księcia” de 
Saint-Exupery'ego:

"Kiedy (Mały Książę) znalazł się na planecie, grzecznie przywitał się z Latarnikiem:
- Dzień dobry. Dlaczego zgasiłeś latarnię?
- Taki rozkaz - odpowiedział Latarnik.
- Dzień dobry.
- Jaki rozkaz?
- Gasić latarnię. Dobry wieczór. I zapalił latarnię.
- Ale dlaczego teraz ją zapalasz?
- Taki rozkaz - odpowiedział Latarnik.
- Nie rozumiem - powiedział Mały Książę.
- Nie ma tu nic do rozumienia - odrzekł Latarnik. - Rozkaz to rozkaz. Dzień dobry.

I zgasił latarnię".
Żal mi doprawdy, że nie mogę przytoczyć tego dialogu w całości. Pocieszam się 

tylko,  że  Mały  Książę  cieszy  się  zasłużoną  popularnością  i  Czytelnik  może  sobie 
doczytać to, co tu muszę opuścić.

Podobnie,  jak  to  czyniliśmy  w  stosunku  do  eudajmonizmu,  zwróćmy  najpierw 
uwagę na zalety tego stanowiska. Ujawniają się one głównie tam, gdzie wyszły na jaw 
błędy  eudajmonizmu.  Nie  respektował  on,  jak  pamiętamy,  bezinteresowności  i 
kategoryczności.  Deontonomista  z  mocą  te  właśnie  cechy  moralnej  powinności 
podkreśla. Latarnik jest posłuszny rozkazom, choć posłuszeństwo to bynajmniej go nie 
uszczęśliwia.  Pracuje  z  poświęceniem,  nie  myśli  o  sobie.  Znamienna  jest  refleksja 
Małego Księcia po rozmowie z nim: "Tym Latarnikiem - powiedział sobie Mały Książę 
podczas  dalszej  podróży -  tym Latarnikiem gardziłaby reszta,  Król,  Pyszałek,  Pijak i 
Człowiek  Interesu  (gospodarze  poprzednich  planet  odwiedzanych  przez  Małego 
Księcia). A mnie tylko on jeden nie wydaje się śmieszny. Może dlatego, że nie tylko 
sobą  się  zajmuje".  Któż  z  nas  nie  ceni  tych,  którzy  sumiennie  i  rzetelnie  wykonują 
polecone im zadania, nie oglądając się tylko na własny zysk? 

I czyż nie mają racji ci, którzy ostateczne źródło moralnej powinności upatrują w 
woli odpowiedniego prawodawcy? Oczywiście, nie każdy prawodawca jest "odpowiedni"; 
rodzaje deontonomizmu zależą od tego,  kogo się za taki  autorytet  uzna:  Boga (tzw. 
teonomizm lub woluntaryzm),  człowieka (jako jednostkę -  np.  króla -  lub wyróżnioną 
grupę  ludzi  -  np.  ich  większość),  czy  wreszcie  siebie  samego.  Ten  ostatni  typ 
deontonomizmu (tzw.  autonomizm)  różni  się  od  poprzednich,  stanowiących  odmiany 
heteronomizmu i  jeszcze do niego wrócimy.  Ale czy dla nas, chrześcijan, ostateczną 
normą moralności nie jest wola Boga? Czy musi się On przed człowiekiem tłumaczyć, 
dlaczego takie właśnie, a nie inne dał nam przykazania? Albo dzieci: czy nie chwalimy 
ich -  moralnie!  -  za posłuszeństwo  rodzicom i  wychowawcom,  także wtedy,  gdy nie 
rozumieją one racji stojących za ich nakazami?

Uwaga jednak:  taka obrona deontonomizmu w gruncie  rzeczy stanowi  początek 
jego krytyki. Mogę nie znać powodów, które stoją u podstaw nakazu, ale to nie znaczy, 
że tych powodów nie ma. Dziecko wobec rodziców, żołnierz wobec dowódcy, człowiek 
wobec  Boga  -  znajdują  się  często  w  tej  właśnie  sytuacji:  nie  znają  racji  nakazu 
autorytetu,  ale domyślają się ich istnienia.  To stanowi  o racjonalnym charakterze ich 

20



posłuszeństwa. Tymczasem deontonomista twierdzi, że za nakazem nie stoi już żadna 
racja. "Nie ma tu nic do rozumienia. Rozkaz to rozkaz". 

Teonomista powiada: Bóg rzekł: "Nie zabijaj!"  - i dlatego zabójstwo jest złe. Gdy 
Bóg każe zabić, zabójstwo staje się dobre. Zauważmy, że deontonomizm, podważając 
racjonalne  podstawy  moralności,  odbiera  jednocześnie  człowiekowi  podmiotowość 
(autonomię),  sprowadza  go  do  roli  "pionka"  wykonującego  cudze nakazy,  w gruncie 
rzeczy  też  na  "cudzą"  odpowiedzialność.  Czy  pogląd  ten  rzeczywiście  znalazłby 
zwolenników  dzisiaj  -  w  dobie  demokracji,  podważania  wszelkich  autorytetów, 
akcentowania własnej podmiotowości?

Istotnie, w teorii rzadko kto by dziś deontonomizmu bronił, zwłaszcza w jego wersji 
heteronomicznej.  Chociaż  w  praktyce  bywa  różnie.  Niech  wystarczy  jeden  przykład: 
Stanley  Milgram,  amerykański  psycholog,  przeprowadził  w  latach  sześćdziesiątych 
następujący eksperyment: ochotnikom, wziętym z różnych grup społecznych, przydzielił 
rolę  "nauczycieli",  zlecając  im  zadanie  aktywizowania  pamięci  "uczniów"  przez 
stosowanie wobec nich impulsów elektrycznych jako kary za ich błędne odpowiedzi. W 
rzeczywistości  "uczniowie"  nie  byli  podłączeni  do  prądu,  tego  jednak  nie  wiedzieli 
"nauczyciele". Mieli oni przed sobą generator wyskalowany od 15 aż do 450 woltów, nad 
sobą instruktora, zaś obok siebie (w sąsiednim pokoju) "ucznia", który dobrze symulował 
skutki  potęgujących  się  wstrząsów  elektrycznych.  "Nauczyciel"  wiedział,  że  kolejne 
dawki prądu powodują coraz poważniejsze następstwa, do śmierci włącznie. Chodziło o 
to, do jakiego stopnia będzie on posłuszny nakazom instruktora, ponaglającego go w 
razie potrzeby do stosowania coraz wyższych kar.

Wyniki  były  przerażające:  ponad  62%  badanych  (czyli  "nauczycieli")  aplikowało 
impulsy aż do końca eksperymentu. Tak dalece skłonni jesteśmy ulegać autorytetom. 
Czy zresztą dopiero Milgram musiał to pokazać? Czy hitlerowski nazizm nie bazował na 
tej  samej gotowości  do zrzucenia odpowiedzialności  na Fuhrera? To w Norymberdze 
złowrogo zabrzmiały słowa,  tak niewinne w ustach Latarnika:  "Rozkaz to rozkaz!".  A 
przecież nazizm to tylko jeden z przykładów pokazujących "deontonomizm praktyczny": 
skłonność do zrzekania się na rzecz innych własnej podmiotowości. Ci "inni", to bywała 
Partia, bywa opinia społeczna, bywa Europa...

A  Kościół?  Czy  powinność  moralna  wyklucza  -  w  imię  swej  racjonalności  i 
autonomiczności  -  respektowanie  jakiegokolwiek  autorytetu,  z  Boskim  i  Kościelnym 
włącznie? Rzecz zasługuje na omówienie.

XIII. AUTORYTET I ROZUM

Dotychczasowe rozważania zakończyliśmy pytaniem:  skoro ślepe posłuszeństwo 
autorytetowi  uwłacza  człowiekowi  jako  rozumnemu  i  odpowiedzialnemu  podmiotowi 
swych czynów - to jak usprawiedliwić autorytet takich instytucji, jak Kościół? Nikogo nie 
muszę  przekonywać  o  aktualności  tego  pytania.  Wprawdzie  o  kryzysie  autorytetu  - 
zwłaszcza u młodzieży - mówiło się bodaj zawsze, ale dawno nie mieliśmy do czynienia 
z tak ostrą krytyką Kościoła.

Podejmowana jest  dziś ona zwłaszcza z pozycji,  które określić  można najkrócej 
jako liberalne (w filozoficznym, niekoniecznie ekonomicznym sensie). Liberał podkreśla 
rangę wolności  i  uważa,  że ograniczanie  jej  mnóstwem nakazów i  zakazów,  krępuje 
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człowieka i  go poniża:  jest  wyrazem totalitarnych zakusów wobec  ludzkiej  jednostki. 
Totalitarną przemoc stosowała nagminnie komunistyczna władza, dziś jest o to często 
oskarżany  właśnie  Kościół,  który  -jak  się  powiada  -  nadużywa  swego  moralnego 
autorytetu  i  traci  go  angażując  się  tak  energicznie  np.  w  sprawie  ochrony  prawnej 
dziecka poczętego (piszę ten tekst przed 17 II 1992), wprowadzenia religii do szkół, czy 
respektowania wartości chrześcijańskich w środkach masowego przekazu.

Oczywiście,  powyższa  charakterystyka  liberalizmu  jest  z  konieczności  bardzo 
uproszczona, myślę jednak, że wystarczy dla zidentyfikowania pewnej postawy, z którą 
Czytelnik zapewne już się zetknął. Filozoficzne jej podstawy znaleźć można w systemie 
I.  Kanta,  ale  współcześnie  szczególnie  wiele  przyczynił  się  do  jej   pogłębienia  i 
popularyzacji J. P. Sartre. Zdaniem Sartre'a, nie to jest ważne, co człowiek wybiera, ale 
jak to czyni. Jeśli wybiera w sposób zupełnie wolny, własny, to postępuje "autentycznie"; 
jeśli  kieruje  się  jakąś  normą  "zewnętrzną"  wobec  siebie,  to  działa,  "w  złej  wierze". 
Powiedzmy wyraźnie: gdy np. jestem świadkiem wypadku i ode mnie zależy czyjś los, to 
wedle logiki myślenia Sartre'a nie jest istotne, co uczynię: czy przyjdę potrzebującemu z 
pomocą, czy minę go obojętnie, czy wreszcie go dobiję. Ważne jest tylko, by to był mój 
własny,  wolny  wybór.  Oto  więc  przykład  deontonomizmu  autonomicznego 
(autonomizmu),  według którego czyn jest  wtedy tylko moralnie wartościowy,  gdy jest 
aktem niczym nie krępowanego,  nie wymagającego dalszego uzasadnienia,  wolnego 
wyboru podmiotu.

Naprawdę  wolnego?  Zrozumiała  jest  fascynacja  własną  wolnością:  zdolnością 
decydowania o sobie, twórczej aktywności, pomimo całego układu determinujących nas 
uwarunkowań.  Zrozumiała  jest  radość  człowieka  przeżywającego  swą  wolność, 
wyróżniającą go spośród innych stworzeń na tej Ziemi. Ale wolność to nie bezmyślna 
nieobliczalność. Przy okazji analizy czynu ludzkiego zwracaliśmy uwagę na znamienny 
"dialog"  rozumu i  woli,  którego efektem jest  decyzja:  rozumnie  wolny  akt  człowieka: 
rozumnej  i  wolnej  istoty.  Kto  chce  uciec  od  żmudnego  niekiedy  -  wysiłku  szukania 
prawdy o dobru, ten rychło okaże się niewolnikiem sił w sobie lub wokół siebie. Wolność 
sama przez się jest "ślepa", potrzebuje przewodnika. Jeśli go nie znajdzie w ukazanej 
rozumem prawdzie,  to podda się woli  innych ludzi  albo mocy popędów w człowieku. 
Miejsce "chcę" zajmie "muszę".

Liberalistyczna proklamacja wolności zdaje się więc iść za daleko. Człowiek jesti 
powinien być autonomicznym podmiotem swych czynów, ale może nim być tylko wtedy, 
gdy kieruje się prawdą, zwłaszcza prawdą o sobie: o swej własnej naturze, o tym co 
człowieka rzeczywiście, co zaś tylko pozornie uszczęśliwia. To nas prowadzi na powrót 
do problemu roli autorytetu - nie ślepego jednak, lecz takiego, który pozostaje w służbie 
prawdy. Chodzi mi przy tym nie tylko o banalną konstatację, że z zasady polegamy na 
opiniach  specjalistów  z  różnych  dziedzin:  wierzymy  informacjom  podawanym  w 
środkach  masowego  przekazu,  słuchamy lekarzy,  trzymamy  się  szlaku  wędrując  po 
Tatrach itp. Elementarna pokora każe nam pamiętać o tym, że na wielu sprawachsię nie 
znamy, musimy więc polegać na opinii znawców. Chodzi mi o rzecz poważniejszą: o to, 
jak dalece mogę i powinienem liczyć się z moralną oceną zjawisk i czynów, na którą 
niełatwo mi się zgodzić, ale którą formułuje ktoś, kogo nie bez powodów uważam za 
moralny autorytet; kogoś, kto dał już dowód tego, że jest ode mnie mądrzejszy i dobrze 
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mi życzy.
Rzecz w tym, że takie zawierzenie stanowi często jedyną drogę prowadzącą do 

głębszego zrozumienia problemów życiowo doniosłych. Znamienny jest sposób, w jaki o 
chrześcijańskim sensie cierpienia mówi Jan Paweł II w swym liście apostolskim Salvifici  
doloris;  liście,  który  -  podkreślmy  to  -  odważył  się  napisać  jego  Autor  dopiero  po 
zamachu  na  Jego  życie;  po  tym,  gdy  sam  doznał  niemożliwego  do  opisania  bólu, 
zagrożenia  utraty  życia,  operacji  i  długiego przebywania  w szpitalu.  Otóż -  powiada 
Papież  -  na  dręczące  człowieka  pytanie  o  sens  cierpienia  Chrystus  odpowiada  "z 
Krzyża, z pośrodka swego własnego cierpienia. [...] Chrystus nie wyjaśnia w oderwaniu 
racji cierpienia, ale przede wszystkim mówi: Pójdź za Mną! Pójdź! W miarę, jak człowiek 
bierze swój  krzyż,  łącząc się duchowo z Krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim 
zbawczy sens cierpienia. Cierpienie to tajemnica, której tu, na ziemi, nigdy do końca nie 
pojmiemy.  Ale  kto  chce  choć  trochę  zrozumieć  jego  zbawczy  sens  ukazany  przez 
Chrystusa,  ten  nie  może  oczekiwać,  że  Mistrz  najpierw  wytłumaczy  mu  ów  sens, 
przekona go, by potem człowiek mógł pójść za Nim. Jest odwrotnie: żeby zrozumieć 
naukę Chrystusa, trzeba Go naśladować.

Czyż nie taki jest też sens wezwań Chrystusa z Kazania na Górze? Dla kogo z nas 
oczywiste jest, że jeśli mnie kto uderzy w prawy policzek, to powinienem mu nadstawić 
drugi (por. Mt 5, 39)? A przecież nie mogę obojętnie przechodzić obok wskazań Tego, 
który  tyloma  naukami,  życiem  swoim,  męką  i  śmiercią,  a  wreszcie  chwałą 
zmartwychwstania, okazał mi swą mądrość, miłość i moc. To zawierzenie nie zwalnia 
mnie od wysiłku zrozumienia sensu wskazań Mistrza. Ale pojąć ten sens można jedynie 
"od wewnątrz", przez cierpliwe posłuszeństwo i naśladowanie.

Autorytet moralny - nie tylko Chrystusa, także autorytet czysto ludzki - nie musi się 
kłócić  z  respektem  dla  autonomii  człowieka.  Przeciwnie:  to  samo  poczucie 
odpowiedzialności za własne czyny, w imię którego odrzuciliśmy posłuszeństwo ślepe, 
skłaniać nas powinno do posłuszeństwa racjonalnego. O zbyt wielką stawkę toczy się 
życie - moje i innych - bym mógł lekceważyć własną omylność i brak doświadczenia 
oraz pomoc, jaką mi w tej sytuacji mogą zaoferować inni. I trzeba się starać wniknąć w 
racje stojące za sugestią autorytetu, trzeba też niekiedy cierpliwości, by stopniowo pojąć 
to, co na początku wydało mi się niezrozumiałe lub wręcz oburzające.

Zacząłem  od  problemu  autorytetu  Kościoła  i  na  nim  chciałbym  skończyć.  Czy 
Kościół nie ma prawa oczekiwać od wiernych, by go uważnie słuchali i próbowali  mu 
zawierzyć także wtedy,  gdy głosi prawdy trudne do pojęcia, a jeszcze trudniejsze do 
życia zgodnie z nimi? Nie trzeba wielkiej przenikliwości, by zauważyć, że Kościół mógłby 
sobie  "oszczędzić"  lawin)  głosów  krytycznych,  gdyby  nie  zajął  tak  zdecydowanego 
stanowiska  w  sprawie  ochrony  prawnej  poczętych  dzieci.  Tylko  czy  godzien  byłby 
jeszcze zaufania,  gdyby uzależniał  swą  naukę od spodziewanej  reakcji  na nią? Czy 
zasługiwałby jeszcze na miano moralnego autorytetu?

A  przecież  nie  wymaga  on  posłuszeństwa  ślepego,  nie  poprzestaje  na 
formułowaniu  norm,  ale  podaje  także  ich  uzasadnienie.  Owszem,  nie  od  razu  i  nie 
wszystkich  ono  przekonuje.  Trudno  jednak  nie  zauważyć,  jak  inny  jest  dziś  poziom 
dyskusji  na temat aborcji,  jak stopniowo przenika do świadomości  wielu ta prawda - 
wcale nie "wymyślona" przez Kościół, choć uparcie przezeń przypominana - że ludzki 
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płód  to  człowiek,  tyle  że  mniejszy.  Zapewne  nigdy  nie  będzie  tak,  by  cały  świat  z 
aplauzem  przyjmował  naukę  Kościoła.  W  nim  mówi  Chrystus,  który  jest  "znakiem 
sprzeciwu"  (por.  Łk 2,  34).  Ale też nikt  nie powiedział,  że racja musi  być po stronie 
większości. Życie Chrystusa a wraz z nim los tylu świadków prawdy - z wnętrza Kościoła 
i  spoza  niego  i  poprzestać  tylko  na  najbardziej  znanych  przykładach  Sokratesa  i 
Gandhiego).  Wskazuje raczej na to, że uparte szukanie prawdy,  głoszenie jej  i  życie 
zgodne z nią nie przysparza popularności, a jeśli to po latach.

"Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...".

XIV. SPÓR O NORMĘ MORALNOŚCI: PERSONALIZM

Personalizm, to trzecie i  ostatnie stanowisko,  jakie chciałbym omówić w ramach 
sporu o normę moralności,  a więc  o to,  co decyduje  o moralnej  wartości  czynu.Tak 
naprawdę zamierzam jednak nie tyle prezentować nowy, dotąd Czytelnikom nie znany 
pogląd, ile raczej pójść śladem tego argumentu, na który powoływaliśmy się przy okazji 
krytyki  zarówno  eudajmonizmu,  jak  i  deontonomizmu.  Cóż  bowiem  zarzucaliśmy 
eudajmonizmowi? To przede wszystkim, że - zapatrzony w naturalne dążenie człowieka 
do  szczęścia  -  jakby  nie  zauważył  obecności  "drugiego":  tego,  do  kogo  odnosi  się 
działanie podmiotu. Trudno powiedzieć, czy śmiertelnie chorego należy informować o 
stanie  jego zdrowia  (pewnie  w różnych przypadkach trzeba postępować  różnie),  ale 
dobrze moralnie postępuje ten, kto szuka przede wszystkim tego, co dla chorego będzie 
najlepsze.  Tym  "drugim"  bywa  też  często  człowiek  sam  dla  siebie.  Owszem:  mam 
prawo, a nawet obowiązek, dążyć do własnego szczęścia, ale znowu dlatego, że sam 
jestem człowiekiem: ludzką osobą zasługującą na to, by zabiegać o jej dobro. 

Z kolei deontonomizm niepokoił nas przede wszystkim dlatego, że zabraniał pytać o 
racje  posłuszeństwa  nakazom  przychodzącym  "z  góry"  (heteronomizm),  albo  z 
własnego wyboru (autonomizm). W ten sposób ignorował rozumność samego podmiotu, 
a  nadto  narażał  innych  na  to,  że  staną  się  ofiarą  takiego  ślepego,  nierozumnego 
posłuszeństwa.

Przywoływałem  przykłady  sytuacji,  w  których  bliźni  "woła"  o  respekt  dla  niego, 
nawet gdy słowem się nie odzywa; woła tym, kim jest. Przywoływałem je w nadziei, że 
każdy z nas uzna za oczywiste, iż trzeba w miarę możliwości pomagać potrzebującym: 
głodnych nakarmić, chorymi się zaopiekować, strapionych pocieszyć. I myślę, że wielu z 
nas tak właśnie myśli.  Nawet nie próbujemy uzasadniać takich czynów, uznajemy za 
oczywiście słuszne, że należy respektować człowieka dla niego samego, traktować go 
jako  "dobro  -?  osobne",  cel  naszego  działania;  że  nie  wolno  go  traktować 
instrumentalnie,  czyli  sprowadzać  bez  reszty  do  roli  środka  dla  realizacji  własnych 
zamierzeń podmiotu działania. Tu dochodzimy do sedna personalizmu. Wyraża się on 
przekonaniem, że czyn - który nie tylko pochodzi od ludzkiej osoby, ale ma także za 
swego "adresata" osobę (niekiedy własną osobę podmiotu) - jest moralnie dobry przez 
to, że stanowi akt afirmacji osoby dla niej samej: że ma na względzie przede wszystkim 
dobro osoby "adresata" (jeśli wolno użyć takiej metafory).

Czy i czym to przekonanie można uzasadnić? Natrafiamy tu na niemały kłopot; kto 
wie,  czy nie najtrudniejszy w etyce.  Oczywistości  się nie uzasadnia,  mają one to do 
siebie, że są "namacalnie prawdziwe". Kto twierdzi, że dla niego nie jest oczywiste, iż 2 
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+ 2 = 4, ten albo żartuje, albo daje dowód,  że nie rozumie użytych w tym równaniu 
wielkości  i  działań matematycznych.  Za oczywiste  uznajemy zwykle  także te zdania, 
które stanowią  wyraz  naszych elementarnych doświadczeń  ("Jest  mi  zimno",  "Pada 
deszcz"), choć wielu filozofów zwraca uwagę, że nawet takie proste konstatacje niosą z 
sobą "bagaż teorii", w jakie są uwikłane. Ale jeśli zgłasza się zastrzeżenia do stwierdzeń 
opartych na tak zdawałoby się elementarnym doświadczeniu zmysłowym, to cóż dopiero 
powiedzieć  o  "doświadczeniu  moralnym"?  Czy  nie  ulegamy złudzeniu  traktując  jako 
"oczywistość"  to,  co  jest  wynikiem  wielorakiego  wpływu  środowiska,  kontekstu 
historyczno-kulturowego,  w  jakim  wzrastamy?  Któż  zaprzeczy,  że  wielką  rolę  w 
wychowaniu ludzkiej jednostki ma społeczeństwo wraz z panującymi w nim tradycjami, 
zwyczajami, religiami etc?

Padło słowo "wychowanie". Czym ono jest: tresurą? Wiemy, jak można wytresować 
psa, by np. nie jadł ze stołu. Gdy pociągnięty kuszącym zapachem próbuje tam sięgnąć, 
to odnosimy się do niego tak, jakby zawinił; gdy zjada z własnej miski, to go chwalimy 
tak, jakby sobie na to zasłużył. Dobrze wiemy, że nie można psu przypisać dosłownie 
ani winy, ani zasługi, ale tak go traktując kształtujemy jego zachowania, a także "psie 
odczucia". Któż z nas nie widział "psich aktów skruchy, gdy zdarzyło mu się zrobić coś, 
o  czym "wie",  że  mu  nie  wolno?  Czy  tak  samo  ma  się  rzecz  z  człowiekiem?  Czy 
wychowanie stanowi w gruncie rzeczy odmianę tresury - tyle że - bardziej wyrafinowaną, 
bo człowiek bywa jednak inteligentniejszy od psa? Czy - innymi słowy - wychowanie 
polega na swoistym wmawianiu w człowieka, co ma uważać za dobre; wmawianiu, które 
tym jest lepsze, im pewniej "wychowanek" uzna za własne wpojone mu przekonania?

Nie znam innej drogi odpowiedzi na te pytania i odróżnienia wychowania od tresury, 
niż  doświadczenie  dojrzewania:  ludzkiego,  a  w  tym  kontekście  moralnego.  Słowo 
"dojrzeć" mieni się w języku polskim znamienną dwuznacznością. "Dojrzeć", to tyle, co 
dostrzec, zobaczyć. Ale "dojrzały", to także synonim dorosłego. Otóż myślę, że nie jest 
to dwuznaczność przypadkowa. Dojrzałym staje się człowiek przez to, że więcej widzi, 
że dostrzega coś,  co przedtem uchodziło  jego uwagi.  Czy nie  tak  się  właśnie  mają 
sprawy z dojrzewaniem moralnym, z dostrzeżeniem dobra. jakie stanowi ludzka osoba? 
Nie chcę naprawdę nikomu nic  wmawiać,  ale sądzę,  że warto  sięgnąć do własnych 
doświadczeń dojrzewania. Wśród nich niemałą rolę odgrywają doświadczenia wstydu, 
gdy człowiek poniewczasie zobaczy, jakie popełnił świństwo.

Ja wiem, że człowieka da się tresować i że często - może za często - tak właśnie ze 
sobą  postępujemy:  kusimy  nagrodą  lub  grozimy  karą,  by  wywołać  pożądane 
zachowanie.  Wiem też,  że nie da się wręcz zastąpić społeczeństwa w kształtowaniu 
moralnych przekonań i zachowań jednostki. Ale czy dobry wychowawca nie stara się 
przede wszystkim pomóc wychowankowi,  by ten mógł  sam dojrzeć to dobro,  którym 
powinien się w życiu kierować?

XV. GODNOŚĆ OSOBY I JEJ PODSTAWA

Poprzednią  pogadankę  poświęciliśmy  wstępnej  prezentacji  personalizmu: 
stanowisku, według którego czyn jest moralnie dobry, o ile stanowi akt afirmacji osoby 
(adresata) dla niej  samej. Natknęliśmy się przy tym na niemałą trudność związaną z 
uzasadnieniem tego poglądu: jak przekonać o jego słuszności kogoś, kto twierdzi,  że 
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żadnej  godności  ludzkiej  osoby nie widzi? Jak odpowiedzieć komuś, kto skłonny jest 
sprowadzać całą etykę do ideologicznego formowania poszczególnych ludzi (czytaj: do 
ich tresury) wedle życzeń społeczeństwa?

Odpowiedziałem, że nie widzę innej rady, jak sięgnięcie do własnych doświadczeń, 
które  "zaświadczają"  o  naszej  zdolności  do  tego,  by  samemu zobaczyć  (dojrzeć)  to 
szczególne dobro jakim jest ludzka osoba. W tym dojrzeniu-dojrzewaniu inni mogą mi 
pomóc, ale nie mogą zastąpić.

Skoro tak jednak, to musimy uczynić krok dalej i  zapytać:  jak wygląda to nasze 
"dojrzenie  osoby":  dojrzenie  jej  jako  tak  szczególnie  wartościowej,  że  nie  wolno  jej 
traktować czysto instrumentalnie? Wartości  nie "widzi"  się przecież tak,  jak się widzi 
kolor  lub  kształt  rzeczy.  Uznajemy  coś  za  dobre  lub  złe,  wartościowe  lub 
bezwartościowe,  w  oparciu  o  cechy,  jakie  dana  rzecz  ma  oraz  w  oparciu  o  jakieś 
kryterium, w świetle którego pewne cechy okazują się dobre, inne złe.

Najwyraźniej  widać to w odniesieniu do dobra użytecznego (bonum utile):  dobre 
pióro,  to  takie,  które  pisze  lekko,  nie  robi  kleksów  ani  nie  zasycha.  Nieco  trudniej 
wskazać  na  kryteria  naszej  oceny  estetycznej  (w  aspekcie  bonum  delectabile)  i 
wytłumaczyć, dlaczego jeden obraz bardziej mi się podoba, niż inny - ale z pewnością i 
tę różnicę w ocenie traktujemy jako konsekwencję innych różnic między obu obrazami. 
Może to być dobór barw, dynamika odmalowanych postaci, harmonia całości - coś w 
każdym razie  leży u  podstaw takiego właśnie  naszego  odbioru  -?  dzieł.  Nie  można 
przecież sensownie powiedzieć, że dwa obrazy niczym się między sobą nie różnią, z 
tym jednym wyjątkiem, że jeden z nich jest bezcenny, a drugi bezwartościowy.

Nie inaczej jest z bonum honestum. Co sprawia, że uważamy iż człowiek zasługuje 
na  szczególnie  "honorowe"  traktowanie?  Czy  to,  że  sami  jesteśmy  ludźmi?  Takie 
uzasadnienie  brzmi  bardzo  podejrzanie,  wygląda  na  swoisty  gatunkowy  egoizm": 
tendencję do traktowania siebie jako kryterium oceny innych.  Na tej  samej  zasadzie 
miałbym prawo cenić wyżej mężczyzn, niż kobiety, ponieważ sam jestem mężczyzną; 
pogardzać czarnymi,  ponieważ sam jestem biały:  skoro jestem Polakiem...  Droga do 
rasizmu otwarta. Przyznajmy: często tak właśnie skłonni jesteśmy innych ludzi oceniać. 
Ale jeśli zgłaszamy moralny protest przeciw rasizmowi we wszelkiej jego postaci, to w 
imię  przekonania,  że  okoliczność  iż  ja  należę  do  określonej  płci,  rasy,  nacji  itp.  nie 
stanowi  dostatecznej  podstawy  moralnej  oceny  kogokolwiek.  Wobec  tego  trzeba  tej 
podstawy szukać gdzie indziej. Weźmy możliwie prosty przykład. Oto mała Kasia bawi 
się w kuchni bijąc z całych sił łyżką wazową w rondel. Mama interweniuje:  Kasiu, daj  
spokój. Strasznie hałasujesz i babcia nie może odpocząć, przygotowała obiad, pomogła  
w sprzątaniu, jest już starsza, chora, chce się trochę wyspać. I bywa (choć nie zawsze), 
że odkłada rondel i chochlę, stara się zachować cicho, jeszcze innych ucisza, Do jakich 
argumentów  odwołała  się  mama?  Oczywiście,  nie  wprost  do  "argumentu 
personalistycznego";  można  sobie  wyobrazić  zdumione  oczy  dziecka,  gdyby  mu 
powiedziano:  Miej  wzgląd  na  godność  osobową  babci  i  odłóż  rondel!.  Ale  zwróćmy 
uwagę na istotny sens perswazji matki: próbowała otworzyć oczy Kasi na to, kim babcia 
jest; pokazać tę prawdę o niej, której respektowanie polega na określonym zachowaniu, 
nie  zaś  tylko  na  teoretycznej  konstatacji.  I  znamienny  jest  sposób,  w  jaki  to  czyni. 
Opowiada o babci: o jej pracy, wieku, zmęczeniu - w nadziei, że mała Kasia poprzez te 
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informacje zdoła dostrzec, kim babcia jest, a w związku z tym co trzeba zrobić, żeby jej 
nie skrzywdzić.

Dziecko pojmuje na swoją miarę. Gdy dorasta, ma szansę lepiej rozumieć powód, 
dla  którego człowieka nie  wolno  traktować  jak psa.  Stopniowo  dojrzewa jako "ktoś": 
zdolny do rozumnego i wolnego kształtowania swego losu, zdolny do osiągania swej 
pełni przez dar z siebie w miłości. Dostrzega w sobie i w innych świat, który rządzi się 
innymi prawami, niż świat rzeczy, choć jest weń głęboko "wpisany".

Ludzie sztuki i nauki różnych specjalności próbują odsłaniać i pokazywać przeróżne 
drogi tego dojrzewania, zdumiewającego i fascynującego odkrywania w sobie i w innych 
wielkości,  która korzeń swój ma w tym właśnie, że człowiek jest rozumnym i wolnym 
podmiotem swego życia, zdolnym do miłości, że jest osobą. Jeśli więc każdy człowiek 
zasługuje na respekt z mojej strony, to nie dlatego, że ja przynależę do gatunku homo 
sapiens. Winienem ten respekt innym i sobie, ponieważ ci inni, jak i ja sam, jesteśmy 
osobami.  Oto  jeden z  powodów,  dla  których  prezentowany  tu  pogląd  wolę  określać 
mianem personalizmu,  niż humanizmu. Termin "humanizm" niesie wprawdzie  z sobą 
wielką i piękną tradycję podkreślającą wielkość człowieka, ale bezpośrednio akcentuje 
samo  jego  człowieczeństwo.  Personalizm"  zaś  wskazuje  na  podstawę  tej  wielkości; 
persona po łacinie znaczy tyle, co "osoba".

Co stąd wynika? To między innymi, że gdybym poznał osoby, które nie są ludźmi 
(aniołów, przybyszów z kosmosu), to powinienem odnosić się do nich tak, jak do ludzi, 
choć  z  genetycznego  punktu  widzenia  ludźmi  nie  są.  To  nie  jest  czysta  fantazja. 
Pamiętam  zdumienie,  z  jakim  oglądałem  kiedyś  w  TV  film  o  delfinach.  Zdumienie 
zabarwione  niepewnością  i  niepokojem.  No  bo  skoro  te  stworzenia  wykazują  tak 
niezwykłą inteligencję, to czy wolno się z nimi tylko bawić? Może za mało o nich wiemy, 
by uważać je za osoby, ale czy nie trzeba poznać ich bliżej i jakoś dostosować nasze 
zachowanie względem nich do tego, czym one są?  Nasz personalizm jakby się nieco 
poszerza:  czy  wolno  z  kręgu  moralnej  troski  wyłączać  inne  byty,  bardziej  lub  mniej 
bliskie człowiekowi? Czy protest  przeciw znęcaniu się nad zwierzętami  nie ma także 
charakteru moralnego?

XVI. BÓG: FUNDAMENT BYTU I OSTATECZNA NORMA MORALNOŚCI

Zakończyliśmy ostatnie rozważania uwagą, że poddajemy ocenie moralnej nie tylko 
nasz stosunek do innych osób i do siebie samego, ale i do całego otaczającego nas 
świata, w którym żyją przecież nie tylko ludzie. Rzeczywiście: protest przeciw znęcaniu 
się  nad  zwierzętami  ma  wyraźny  sens  moralny.  Nie  wynika  on  tylko  z  naiwnego 
nadawania zwierzętom ludzkich cech. Wynika raczej z przekonania tak podstawowego, 
że aż uchodzi naszej uwagi, mianowicie z uznania, że wszystko, co jest - jest dobre.

Mógłby ktoś zaprotestować, że choroba, cierpienie i grzech też "są", a przecież nie 
uważamy ich za dobro. Tak, ale zauważmy, że do istoty tych szczególnych bytów należą 
jakieś odstępstwa od normy, niedoskonałości, a więc braki. Brak tego, co być powinno 
jest rzeczywiście złem - ale to tylko potwierdza podkreśloną wyżej prawdę. W klasycznej 
filozofii powiadało się: Ens et bonum convertuntur (Byt i dobro są zamienne). Prawda ta 
ma wielkie znaczenie nie tylko w metafizyce,  ale i  w etyce.  Nie budowanie wymaga 
usprawiedliwienia, ale niszczenie. Gdy ktoś koło domu sadzi kwiaty,  gdy opiekuje się 
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zwierzętami,  gdy  tworzy  dzieło  sztuki  -  przyjmujemy  to  z  aprobatą,  często  ze 
spontaniczną radością. Ale gdy ktoś kwiaty depcze, znęca się nad zwierzętami, niszczy 
dzieła sztuki - to domagamy się, by tych działań zaprzestał, albo się z nich wytłumaczył.

Owszem,  bywają  powody,  dla  których  trzeba  ścinać  kwiaty,  może  i  zabijać 
zwierzęta - wtedy zwłaszcza, gdy jest to konieczne dla ratowania człowieka. Nie da się 
natomiast tak prosto usprawiedliwić zabicia człowieka. Oto dlaczego skupiliśmy uwagę 
na relacjach międzyosobowych: tylko osoba jest takim dobrem, którego nigdy nie można 
wyłącznie "używać", jak używa się rzeczy, a także innych pozaosobowych bytów. Tylko 
osoba domaga się, by odnosić się do niej bezinteresownie. Powód jej wyróżnienia leży 
w tym właśnie, że jest osobą: rozumnym i wolnym podmiotem, zdolnym do kształtowania 
siebie, a zwłaszcza do miłowania. Tym przewyższa inne byty na tej ziemi. Osoba ludzka 
jest "bogatsza bytowo" od innych istot żywych - i przez to cenniejsza. Z kolei istoty żywe 
są "bogatsze", a przez to cenniejsze, od materii martwej. Możemy powiedzieć, że dobro 
bytu jest proporcjonalne do jego bytowania". Jednakże otaczający nas świat, a także my 
sami, istniejemy nie "z siebie". 

Żyjemy  w  świecie  stworzeń  i  sami  jesteśmy  stworzeniami.  Niezwykłymi, 
nieporównanie  wielkimi  -  ale  stworzeniami:  bytami  przygodnymi,  które  swe  istnienie 
zawdzięczają  Stwórcy.  Co  więcej:  stworzenia  samym  swym  istnieniem,  całym  jego 
bogactwem mówią o ich Autorze, "odsłaniają" Go, na swój sposób Go objawiają. Stąd 
też postawa wobec świata - zwłaszcza świat osób -jest w gruncie rzeczy postawą wobec 
Boga-Stwórcy.

Nie  może  być  inaczej.  Piszę  tę  pogadankę  słuchając  VI  Symfonii  Beethovena. 
Słucham  i  podziwiam  dzieło  (bodaj  najpiękniejsze  spośród  "parzystych"  symfonii 
wielkiego klasyka) i jego kompozytora. Czy można oddzielić jeden podziw od drugiego? 
Czy mógłbym podziwiać  tę symfonię  nie oddając zarazem hołdu twórcy Pastoralnej! 
Podobnie jest z naszym stosunkiem do świata i jego Stwórcy. On jest "Tym, który JEST" 
(por. Wj 3, 14). Dostrzegając wartość tego, co jest, zwłaszcza respektując szczególną 
godność  osób,  oddaję  hołd  należny  Bogu,  od  którego  wszystko  pochodzi  i  którego 
świętość  "przebija"  przez  przygodne  byty.  Ale  i  na  odwrót:  jeśli  bezmyślnie  niszczę 
otaczający świat, zwłaszcza jeśli ignoruję godność człowieka, w którym odbija się On 
jako w Swym szczególnie wiernym obrazie - to obrażam samego Boga. Bóg: "Ten, który 
JEST", stanowi fundament wszelkiego bytu i rację jego dobra. I On jest ostatecznym 
"Adresatem" wszelkich naszych czynów.

Do Niego człowiek zmierza jako do Tego, w którym jedynie może odnaleźć swe 
pełne szczęście. To jedna z tych centralnych prawd w etyce, których rangę doceniamy 
dopiero z czasem,  poprzez długi  szereg własnych,  niekiedy bolesnych doświadczeń. 
Wypada  się  znów  do  nich  odwołać  i  przypomnieć  przy  okazji,  że  stale  próbujemy 
przywoływać  osobiste  przeżycia  i  przeświadczenia  każdego z nas.  Bez tego dialogu 
(niełatwego, wiem) etyka zamienia się w suchą doktrynę, albo - co gorsza - w ideologię.

W świetle poprzednich rozważań trzeba jeszcze podkreślić, że Bóg wtedy tylko jest 
ręcznym, uszczęśliwiającym celem człowieka, gdy człowiek szuka Go dla jego samego, 
pociągany dobrocią Tego, który "Jeden tylko jest Dobry" (Mt 19, 17). Jeżeli prawdą jest, 
że człowiek "nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny 
dar z siebie samego" (KDK, 24), to tylko oddając się Bogu bezinteresownie możemy 
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odnaleźć się w pełni, nie inaczej. "Słuchaj Izraelu: Pan jest naszym Bogiem - Panem 
jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy 
swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt , 4-5).

Tak oto zakończyliśmy refleksję nad podstawami etyki. Długi to był etap i pewnie 
dla wielu uciążliwy. Tak już jest z budową fundamentów; jest ona żmudna, a efekty mało 
widoczne, ale jeśli chce się wznieść wysoki gmach, to fundamenty muszą być mocne. 
Teraz  możemy  wyjrzeć  nieco  na  światło  dzienne.  Kolejne  pogadanki  też  będą, 
oczywiście,  wymagały  współmyślenia,  ale  może  bliższe  będą  naszym  codziennym 
doświadczeniom i rozterkom.

XVII. DOBROĆ I SŁUSZNOŚĆ

Świat z troską i niepokojem patrzy na to, co się dzieje w dawnej Jugosławii. Nie 
wiadomo, co lepsze: interwencja zbrojna czy naciski polityczne; blokada ekonomiczna 
czy właśnie intensywna pomoc ludziom, którzy wojny nie chcą,  a żyć w niej  muszą. 
Może zresztą środki te wzajem się nie wykluczają - ale jak je stosować, żeby osiągnąć 
pożądany skutek? Wolno zakładać, że politycy (przynajmniej niektórzy) debatujący nad 
sytuacją w Bośni i Hercegowinie chcą jak najlepiej, ale samo chcenie nie gwarantuje 
jeszcze,  że  podjęte  zostaną  najwłaściwsze  kroki  zaradcze.  Dobra  intencja  nie 
wystarcza, by czyn był obiektywnie słuszny.

Nie znaczy to, że intencja jest moralnie nieistotna. Dla oceny sprawcy czynu ma 
ona znaczenie wręcz zasadnicze. Ileż to razy politycy podejmowali decyzje, które miały 
być w skutkach zbawienne, a okazały się zgubne? Nie tylko politycy zresztą: dyrektorzy 
przedsiębiorstw,  lekarze,  wychowawcy,  w końcu my wszyscy  popełniamy błędy,  gdy 
musimy działać w sytuacji złożonej, gdy trudno nam uwzględnić wszystkie okoliczności i 
przewidzieć wszystkie skutki naszych czynów. A przecież nikt rozsądny nas nie obwinia, 
jeśli pomimo najlepszej woli i najlepszego możliwego rozeznania  sytuacji zdarzyło nam 
się popełnić błąd - nawet jeśli jego szkodliwe skutki muszą ponosić inni. "Nocens, sed 
innocens",  powiadał  o  takich  Abelard:  przynoszący  szkodę  (nocens),  ale  niewinny 
(innocens).  Niewinny,  czyli  zachowujący  prawidłową  postawę  moralną:  kierujący  się 
miłością i usiłujący jak najtrafniej tę miłość "przełożyć" na właściwy, słuszny czyn.

Fakt, że można pozostać niewinnym pomimo popełnianych błędów ma w gruncie 
rzeczy wymowę bardzo optymistyczną. Któż z nas jest nieomylny? Co by to było więc, 
gdyby  ostateczny  sens  naszego  życia  zależał  bez  reszty  od  bezbłędności  naszych 
decyzji? W płaszczyźnie pozamoralnej błąd "mści się" na tym, kto go popełnia: gracz 
przegrywa  swą  grę,  przedsiębiorca  bankrutuje  itp.  W płaszczyźnie  moralnej  (a  więc 
najgłębiej ludzkiej) jest inaczej: człowiek pozostaje dobry, nawet jeśli całe życie walczył 
z wiatrakami błędnie sądząc, że kryje się za nimi realne i warte walki  zło. Pozostaje 
dobry - to znaczy pozostaje najgłębiej sobą: kieruje się prawdą (tak, jak ją poznaje) w 
miłości. Dlatego ocena intencji jest w istocie moralną oceną samego sprawcy.

Ale dobrą (moralnie) intencję ma ten tylko, kto usiłuje podjąć działanie słuszne. Kto 
zbyt  łatwo "zasłania  się" tym,  że ..chciał  dobrze",  nie odczuwając żalu ani  smutku z 
powodu szkody, jaką spowodował, ten budzi uzasadnione podejrzenia, iż kieruje się nie 
tyle rzeczywistą dobrą intencją, ile "dobrymi chęciami", którymi podobno wybrukowane 
jest piekło. Za takimi chęciami kryje się fałsz: pozorna troska o tego, kogo moje działanie 
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dotyczy, pozorna miłość. Uznanie, że dobra intencja "wystarcza", by uchronić podmiot 
od  najgroźniejszej,  moralnej  szkody,  w  żadnym  razie  nie  może  usprawiedliwić 
obojętności na słuszność czynu. Przeciwnie: swoistym "testem autentyczności" dobrej 
intencji jest to, jak usilnie podmiot szuka tego, co słuszne.

Czym się "mierzy" słuszność? Kryterium oceny zarówno dobroci,  jak i słuszności 
jest koniec końców to samo: dobro "adresata" działania. O ile jednak dla oceny intencji 
wystarczy,  jeśli  podmiot  naprawdę  tego  dobra  pragnie,  o  tyle  dla  oceny  słuszności 
trzeba nieco więcej wiedzieć, kim ów adresat jest: co jest dlań rzeczywiście korzystne, a 
co  tylko  się  takim  wydaje.  To  stąd  się  biorą  nasze  wątpliwości  i  spory  na  tematy 
moralne, w których zazwyczaj zakłada się dobrą intencję, a dyskutuje o tym, co słuszne.

Oczywiście,  nie  każda  sytuacja  prowokuje  do  takiej  dyskusji.  Nader  często 
podejmujemy niemal  bez  zastanowienia  działania,  które  wydają  nam się  oczywiście 
słuszne.  Problem  pojawia  się  wtedy,  gdy  trudno  "przymierzyć"  rozważany  czyn  do 
"adresata" (jego natury). Tak więc za dobrą odpowiedź dobry nauczyciel chętnie stawia 
dobrą  ocenę,  ale  gdy  uczeń  odpowiada  źle,  a  nauczyciel  zna  jego trudną  sytuację 
rodzinną, to może nie wiedzieć, jaką ocenę mu postawić. Gdy mój znajomy znajdzie się 
w potrzebie materialnej, której mogę zaradzić, chętnie to uczynię, ale wcale nie wiem, 
czy jałmużna udzielona natrętnemu żebrakowi jest rzeczywiście dobrym uczynkiem. Nie 
wiem, co powinienem w takich sytuacjach zrobić, nie zawsze też wiem, jak to zrobić: 
jeśli  wesprzeć  jałmużną,  to  jak  wielką;  jeśli  skarcić  leniwego  ucznia,  to  w  jakich 
okolicznościach, żeby zaradzić złu,  a nie powiększać go. Komu z nas obce są takie 
rozterki?

Dotyczą one, jak widzimy, zarówno tego, co człowiek czyni, jak i okoliczności, w 
jakich to czyni. Oto więc trzy klasyczne "źródła" moralności czynu, czyli te jego aspekty, 
które brać trzeba pod uwagę przy jego moralnej ocenie: cel przedmiotowy - czyli to, co 
podmiot  czyni,  cel  podmiotowy,  zwany  tu  nieco  upraszczająco  intencją  -  czyli  to, 
dlaczego  podmiot  czyni  to  co  czyni  -  oraz  okoliczności  -  czyli  to,  jak  (w  szerokim 
znaczeniu  tego  "jak")  realizuje  podmiot  swe  działanie.  Dobroć  czynu  odnosi  się  do 
intencji, słuszność - do celu przedmiotowego (nazywanego niekiedy krótko przedmiotem 
czynu) i okoliczności. Czyn wtedy dopiero jest w pełni godziwy, bez zarzutu, gdy jest 
zarówno dobry, jak i słuszny, a więc gdy podmiot pragnie dobra osoby, której jego czyn 
dotyczy  i  gdy  działanie  jego  obiektywnie  (czyli  pod  kątem  przedmiotu,  a  także 
okoliczności) odpowiada osobie, przynosi należne jej w danej sytuacji dobro.

Czy dobra intencja może usprawiedliwić działanie niesłuszne, "przedmiotowo złe"?

XVIII. CEL I ŚRODKI

Czy  wolno  skłamać,  żeby  komuś  oszczędzić  cierpień?  Zabić  niewinnego,  żeby 
ochronić życie wielu innych? Okraść bogatego, żeby nakarmić biedaka? Drogą oszustw 
i  przemocy  zastąpić  niesprawiedliwy  ustrój  sprawiedliwym,  w  którym  już  nie  będzie 
trzeba - ani można - stosować oszustw i przemocy? Słowem: czy cel uświęca środki?

To jeden z  najczęściej  dyskutowanych  i  najtrudniejszych  problemów moralnych. 
Dlatego tu, jak rzadko gdzie potrzeba precyzji  i  cierpliwości,  żeby uniknąć rozwiązań 
łatwych, ale pozornych. Takim pozornym rozwiązaniem byłaby zbyt szybka odpowiedź 
na podkreślone pytanie, bez rozważenia, co się rozumie przez środki i cele, a więc o 
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jakie dokładnie sytuacje nam chodzi. Czy o wszystkie wymienione na początku? Czy o 
wszystkie w równym stopniu?

Najpierw  zwróćmy  uwagę  na  to,  co  je  pomimo  wszelkich  różnic  łączy.  Otóż  w 
każdym z nich chodzi o ocenę słuszności działań, w których podmiot zamierza osiągnąć 
jakieś dobro za cenę spowodowania jakiegoś zła. Dokładniej mówiąc: chodzi o ocenę 
działania złożonego, w ramach którego podmiot dokonuje określonego "prostego" czynu 
(albo ciągu takich czynów),  aby osiągnąć dalszy, dobry cel. Sam ten czyn ("środek") 
uznawany jest za "zasadniczo zły", chodzi jednak o to, czy wartość owego dalszego celu 
nie  "przeważa"  tego  zła  tak  dalece,  że  wolno  się  go  dopuścić.  Kłamstwo  jest 
"zasadniczo  złe",  ale  jeśli  tylko  w  ten  sposób  można  komuś  oszczędzić  wielkich 
cierpień?  Nie  należy  kraść,  czy  jednak  nie  ważniejszą  jest  rzeczą,  by  nakarmić 
głodnego? Bolejemy nad śmiercią niewinnego, ale może lepiej zabić jego jednego, niż 
by miało zginąć wielu? Nie rozwikłamy tych trudności, jeśli nie zastanowimy się, o jakie 
zło tu chodzi. Lekarz dając bolesny zastrzyk także chce osiągnąć jakieś dobro (zdrowie 
pacjenta) za cenę jakiegoś zła (bólu tegoż). Jego działanie nie budzi jednak na ogół 
moralnych wątpliwości, gdyż zło, które powoduje jest małe (a lekarz powinien się starać, 
żeby było jak najmniejsze) w stosunku do dobra osiąganego jego kosztem.

Zdrowie  jest  ważniejsze,  niż  brak  bólu.  Owszem,  bywa  ból  przejmujący, 
doprowadzający człowieka do szału; w takich wypadkach nie jesteśmy już pewni, czy 
warto takim kosztem leczyć chorego, zwłaszcza jeśli bolesny zastrzyk niewiele pomaga. 
Nawet  jednak tak  skrajne przypadki  (których bliżej  tu nie  będę analizował,  żeby nie 
zagmatwać  zbytnio  i  tak  trudnego  problemu)  potwierdzają  ogólną  zasadę:  kryterium 
oceny czynu - zarówno "prostego", jak i ..złożonego" - jest dobro osoby, do której ów 
czyn się odnosi. Lepiej jest dla człowieka, żeby trochę pocierpiał i wyzdrowiał,  niż by 
miał z powodu unikania bólu ciężej chorować.

Zauważmy, że taki "rachunek dóbr" stosujemy tam, gdzie zło ma - rzec można - 
charakter przedmoralny. Ból dotyczy człowieka, ale nie tak, żeby samo jego doznanie 
"pomniejszało go" w jego człowieczeństwie. Dobra materialne są ludziom potrzebne, ale 
i one o tożsamości człowieka nie stanowią. Ponadto wszyscy mają do nich prawo, mogą 
więc się zdarzyć sytuacje, gdy trzeba siłą zabrać jednemu nadmiar (w gruncie rzeczy mu 
nienależny),  by  uzupełnić  czyjś  dotkliwy  niedomiar.  Gorzej,  jeśli  zło  niejako  "dotyka 
mnie"  w tym,  co o mnie  jako osobie  stanowi.  Kłamstwo  jest  złe,  ponieważ  godzi  w 
człowieka jako istotę racjonalną, dojrzewającą do swej pełni (szczęścia) przez poznanie 
prawdy i "czynienie jej w miłości". Czy więc istotnie pomagam bliźniemu, gdy chronię go 
przed  cierpieniem,  ale  za  cenę  inspirowanego  współczuciem  oszustwa?  Zapewne, 
różne bywają prawdy, różne rodzaje cierpienia, różny wreszcie stopień przygotowania 
człowieka  do  tego,  by  prawdę  "zniósł"  (nie  każde  zatajenie  prawdy  musi  więc  być 
kłamstwem) - ale mam nadzieję, że Czytelnik rozumie, na czym polega problem: istnieją 
akty,  które  głębiej  uderzają  w człowieka,  utrudniają  mu lub  uniemożliwiają  osobowy 
rozwój - i w tym sensie mają charakter moralny. Tu już nie da się stosować prostego 
"rachunku dóbr".  A już na pewno nie wolno zamienić zasadniczego kryterium oceny: 
gruntownie pojętego dobra osoby, na jakieś dobro "przedmoralne": wygodę, materialną 
korzyść, czy nawet brak cierpienia.

Szczególnie wyraźnie to widać tam gdzie w grę wchodzi życie człowieka. Samo w 
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sobie nie jest ono celem; człowiek przecież żyje "po coś" (to osobny temat). Jest jednak 
fundamentem wszelkich in- -? jego dóbr. Osiągnąć je człowiek może jedynie wtedy, gdy 
żyje.  W tym sensie  ludzkie  życie  jest  wartością  moralną.  Odebranie  go  komuś  jest 
odebraniem mu elementarnej szansy rozwoju. Zostawmy na boku trudny problem kary 
śmierci,  ale czy da się usprawiedliwić  zabicie niewinnego? W imię czego:  ratowania 
innych? A dlaczego ci inni mają być ważniejsi, niż ten jeden? Przecież tak argumentując 
w gruncie rzeczy za kryterium oceny moralnej przyjmujemy nie godność osoby - każdej 
osoby! - ale liczbę żyjących na ziemi. W końcu wszyscy pomrzemy; rzecz w tym, jak 
dobrze życie przeżyć. Czy można jednak żyć dobrze zgadzając się na to, by ceną jego 
zachowania była śmierć innego, niewinnego człowieka?

Oto  doszliśmy  do  przykładu  czynów  absolutnie  złych  moralnie.  Są  one  takie, 
ponieważ  naruszają  moralne  dobro:  uderzają  jakby  w  samą  godność  osoby,  której 
dotyczą. Oczywiście, nie sposób "zabrać" nikomu jego godności, ale można, niestety, 
pozbawić go dobra specyficznie osobowego lub warunkującego jego osobowy rozwój. 
Życie niewinnego jest tu przykładem dobitnym, choć nie jedynym. Jeśli rozważy się sens 
miłości małżeńskiej, to trzeba przyznać, że nie da się nigdy usprawiedliwić tzw. zdrady 
małżeńskiej. Kto rozumie sakrament pokuty, ten zgodzi się na to, że nakaz zachowania 
tajemnicy spowiedzi musi mieć charakter absolutny.

Takich przede wszystkim środków:  czynów absolutnie złych moralnie,  żaden cel 
(czyli intencja: zamiar osiągnięcia przyszłego dobra) nie może usprawiedliwić. Nie może, 
ponieważ  żadne  dalsze  dobro  nie  przeważy  moralnego  zła  dokonanego  w  ramach 
"środka" doń prowadzącego. Ale zasada: "cel nie uświęca środków" ma zastosowanie 
także wtedy, gdy nie wchodzi w grę absolutne moralne zło; gdy trzeba rozważyć różne, 
złożone aspekty danego działania. Zawsze musimy pamiętać, że chodzi o ocenę jego 
słuszności, a więc o kryteria obiektywne, których najszlachetniejsza nawet intencja nie 
może ani zasłonić, ani tym bardziej zastąpić.

XIX. ZŁOTA REGUŁA

W Kazaniu na Górze, w wersji podanej przez św. Mateusza, Pan Jezus wieńczy 
długi  szereg  moralnych  nauk  wskazaniem,  które  zwykło  się  określać  mianem Złotej 
Reguły (albo Złotej Zasady): "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i 
wy im czyńcie.  Albowiem na tym polega Prawo i  Prorocy"  (Mt 7,  12; por.  Łk 6,  31). 
Popularna jej wersja, trochę odbiegająca od ewangelicznej, brzmi: "Nie czyń drugiemu, 
co tobie niemiłe". Na czym polega znaczenie Złotej Reguły i dlaczego tu o niej mowa?

Powołujemy  się  na  nią  często  po  to,  by  przekonać  kogoś  o  nieopłacalności 
czynienia zła: "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, bo ci się drugi odpłaci z nawiązką. 
Jeśli chcesz żyć wśród życzliwych sobie, sam bądź życzliwy dla innych. Nie warto siać 
zła wokół siebie".

Trudno  odmówić  racji  tym,  którzy  tą  metodą,  zresztą  łatwo  trafiającą  do 
przekonania, usiłują nakłonić innych do czynienia dobra. Ale trudno też sprowadzać do 
niej sens Złotej Reguły. Nie ma ona charakteru warunkowego ("Żeby tobie było miło, nie 
czyń drugiemu, co tobie niemiłe"), ale kategoryczny: "Nie czyń..."; jakby niezależnie od 
tego, czy ci się to opłaci, czy nie. Owszem, w Kazaniu na Górze Pan Jezus mówi o Ojcu, 
który ..widzi w skrytości i odda tobie", ale całe nauczanie Chrystusa - a bardziej jeszcze 
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tajemnica Jego śmierci i zmartwychwstania - pokazują, że Boża zapłata nie mieści się w 
kategoriach  ludzkiej  opłacalności.  Ponadto  w  tymże  Kazaniu  Jezus  ukazuje  Ojca 
niebieskiego  jako  Tego,  który  "sprawia,  że  słońce  Jego  wschodzi  nad  złymi  i  nad 
dobrymi" (Mt 5, 45). I takiego Ojca mamy być naśladowcami (Mt 5, 45).

Wydaje się więc, że Złota Reguła dopuszcza także inną interpretację, tu dla nas 
szczególnie ważną. Wspominaliśmy bowiem poprzednio, że dobra intencja nie stanowi 
gwarancji słuszności czynu, że jednak polega ona na rzetelnym jej szukaniu. Jak się 
upewnić  co  do  słuszności  działania  w  przypadkach  trudnych,  wątpliwych?  Nie  ma 
sposobu, który by raz na zawsze uchronił nas przed niebezpieczeństwem popełnienia 
błędu, ale są takie, które pomagają ich uniknąć. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje 
właśnie Złota Reguła. Odwołuje się ona bowiem do jedynego w swoim rodzaju poznania 
siebie samego "od wewnątrz". Wszystkich innych poznajemy "od zewnątrz". Domyślamy 
się ich wnętrza, lepiej lub gorzej ich rozumiemy - właśnie w oparciu o to nieocenione (i 
oby bogate) poznanie siebie. Sam na ogół wiem, co chciałbym, żeby mi ludzie czynili, co 
mi jest miłe, a co niemiłe. U św. Mateusza Złota Reguła następuje krótko po zakazie 
obłudnego sądzenia  bliźnich (Mt  7,  1-5),  zaś u św.  Łukasza -  w kontekście  nakazu 
miłowania  nieprzyjaciół  (Łk  6,  27-36).  Złota  Reguła  pobudza  do  współczucia 
rozumianego dosłownie,  nie  sentymentalnie:  zachęca do  "czucia  wespół  z  drugim"  i 
spojrzenia jego oczami na świat. Odwołuje się do tego, co nas łączy daleko głębiej, niż 
sięgnąć mogą dzielące nas różnice, choć to one właśnie tak łatwo odpychają nas od 
siebie,  czynią  wrogami,  niekiedy  aż  do  przerażającej  nienawiści  (trudno  mi  nie 
wspomnieć raz jeszcze wojny w dawnej Jugosławii). Oto więc głębszy, jak sądzę, sens 
Złotej Reguły: jeśli naprawdę kochasz bliźniego (jak go kochać powinieneś) i jeśli chcesz 
wiedzieć, co jest dlań naprawdę dobre - to wejrzyj w siebie i zastanów się, czego ty byś 
w  tej  sytuacji  od  innych  oczekiwał.  I  to  czyń.  Tak  rozumiana  Złota  Reguła  stanowi 
niejako  próg  moralnej  dojrzałości:  nakazuje  stosować  do  własnych  czynów tę  samą 
miarę, jaką mierzymy działania innych ludzi.

Myśl  tę  znaleźć  można  np.  także  u  I.  Kanta,  w  tzw.  formule  imperatywu 
kategorycznego.  W tym sensie  sympatyczny  Kali  z  W pustyni  i  w puszczy  objawiał 
moralną niedojrzałość stwierdzając, że dobrze jest, gdy "Kali ukraść krowę", źle zaś - 
gdy "Kalemu ukraść krowę". Ale nie śmiejmy się z Kalego: postępujemy dokładnie tak 
samo,  gdy  pchamy  się  po  jakiś  cenny  towar  bez  kolejki,  co  nam  nie  przeszkadza 
wyrażać "święte oburzenie", gdy czynią to inni.

Normy moralne - przypomnijmy - tym różnią się od innych norm, że odnoszą się do 
człowieka jako człowieka.  A to znaczy, że ich fundamentem jest  natura ludzka, nam 
wszystkim wspólna. To dlatego właśnie mają one charakter powszechny i "egalitarny": 
obowiązujący tak samo wszystkich. Jeśli chcemy wiedzieć więcej na temat treści tych 
norm, a także ich hierarchii, musimy wejrzeć głębiej w naturę ludzkiej osoby, która z racji 
swej godności "domaga się" respektu dla niej samej. Innymi słowy: musimy - począwszy 
od następnej pogadanki - podjąć zagadnienie prawa naturalnego.

XX. PRAWO - PRAWO NATURALNE - PRASUMIENIE

Na końcu "kwestii"  poświęconej  analizie  prawa w ogólności  św.  Tomasz podaje 
jego  definicję.  Brzmi  ona:  "Prawo,  to  pewien  nakaz  rozumu  mający  na  celu  dobro 
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wspólne,  ogłoszony  przez  tego,  kto  sprawuje  pieczę  nad  wspólnotą".  Od  czasów 
Doktora Anielskiego minęło siedem wieków, obfitujących w wielorakie zmiany ustrojowe, 
a  przecież  nadal  do  istoty  prawa  zaliczamy  cztery  wymienione  przez  św.  Tomasza 
elementy: rozumny charakter (w sensie tzw. rozumu praktycznego, wskazującego, jak 
należy żyć),  odniesienie  do  dobra  wspólnego,  pochodzenie  od  kompetentnej  władzy 
oraz ogłoszenie (dzięki któremu prawo staje się znane wszystkim, którzy mu podlegają). 
Kto chce podważyć obowiązywalność jakiegoś przepisu prawnego albo całego zespołu 
tych przepisów - ten zwykle wskazuje na nieobecność któregoś z tych elementów.

Gdy analizujemy Tomaszową definicję prawa, to skłonni jesteśmy odnosić ją przede 
wszystkim  do  tzw.  prawa  pozytywnego,  np.  tego,  które  pochodzi  od  odpowiednich 
organów władzy państwowej. Ale św. Tomasz mówiąc o prawie miał na myśli także - a 
nawet  przede wszystkim - prawo wieczne (boskie),  którego szczególną odmianą jest 
zapisane w ludzkiej naturze prawo naturalne. Trochę to dziwne: gdzież tu wspólnota i 
dobro wspólne, kompetentna władza i ogłoszenie prawa?

Zauważmy jednak, że u podstaw wszelkiego prawa pozytywnego leży pewna idea 
prawa  jako  rozumnego  ładu,  porządkującego  rzeczywistość  i  pozwalającego 
poszczególnym  bytom  istnieć  i  rozwijać  się  stosownie  do  ich  natury.  Taki  ład 
odnajdujemy w całym świecie,  w którym obowiązują  wszak  określone  prawa:  prawa 
przyrody.  Św.  Tomasz (i  nie  on jeden)  źródło  tego ładu upatrywał  w Bogu,  Stwórcy 
wszechświata. Przypomnijmy sobie pierwsze wersety Księgi Rodzaju, opisujące jak Bóg 
w  pierwotny  chaos  stopniowo,  dzień  po  dniu  wprowadzał  "kosmos":  dynamiczny 
porządek, wedle którego harmonijnie rósł i coraz wspanialej rozwijał się świat. Oto więc 
prawo wieczne: rozumny ład ustanowiony przez samego Boga, "ogłoszony" w naturze 
bytów przygodnych tak, iż "widział Bóg, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre" (Rdz 
1, 31).

O ile jednak światem istot nierozumnych rządzi Bóg niejako "z góry", nakładając na 
nie prawa,  którym są one z konieczności posłuszne, o tyle ludzie podlegają Bożemu 
prawu inaczej, zgodnie z własną naturą. Jako rozumny i wolny podmiot swych czynów 
człowiek może i powinien rozpoznać Boże prawo w sobie i wybrać je aktem swej decyzji. 
Dlatego  prawo  naturalne  określa  św.  Tomasz  jako  uczestnictwo  Bożego  prawa  w 
rozumnej  naturze"17.  Autorem i  tego prawa jest  koniec  końców Bóg,  ale wiąże  ono 
człowieka niejako za pośrednictwem jego własnego rozumu.

Niezwykłe  to  stwierdzenie.  Oznacza ono,  że w tym,  co ja sam rozpoznaję jako 
prawdziwe  i  słuszne,  obecny  jest  głos  i  prawo  samego  Stwórcy.  Oznacza,  że  Bóg 
poprzez  moją  rozumną  naturę  powierzył  mnie  samemu  sobie:  wraz  z  innymi 
stworzeniami podlegam Bogu, ale moje posłuszeństwo Jemu wymaga posłuszeństwa 
temu, co sam uczciwie uznałem za dobre. Oczywiście: jestem ułomny, omylny i w moim 
błędzie  Bóg  nie  ma  żadnego  udziału,  ale  błąd  taki  -  dopóki  go  sobie  człowiek  nie 
uświadamia - nie podważa obowiązku posłuszeństwa temu, co człowiek we własnym 
szczerym  rozeznaniu  uznał  za  słuszne,  a  w  czym  intuicyjnie  "wyczuwa"  głos 
przychodzący "z góry". Wrócimy do tego, gdy będzie mowa o sumieniu, już teraz jednak, 
trzeba  odsłonić  prasumienie  określane  czasem  greckim  terminem  "syntereza",  albo 
"syndereza". Jest to elementarne, oczywiste dla każdego człowieka przeświadczenie, że 
należy czynić dobro, a unikać zła.
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Łatwo sens tego nakazu zbanalizować. Jeśli przez dobro rozumieć się będzie "to, 
co należy czynić"  i  w podobny sposób zdefiniuje się zło,  to otrzymamy zdanie tyleż 
oczywiste, co jałowe: "Należy czynić to, co należy czynić, a unikać tego, czego należy 
unikać".  Ale  sens  synterezy  jest  głębszy.  Wskazuje  ona  na  zdolność  człowieka  do 
odróżniania dobra i  zła; takiego odróżniania,  w które "wpisane jest" zobowiązanie do 
podążania za rozpoznanym dobrem, a unikania zła. Zauważmy: gdy oburzam się, bo 
ktoś pcha -? się przede mnie w kolejce;  gdy chwalę kogoś za czyn szlachetny;  gdy 
czynię  sobie  wyrzuty  za  krzywdę,  jaką  komuś  wyrządziłem  -  to  za  każdym  razem 
aplikuję do konkretnego przypadku elementarną zasadę, iż należy czynić dobro, unikać 
zła.  Jest  ona niejako "obecna"  w każdej  jednostkowej  ocenie  i  normie.  Bez niej  nie 
byłbym, w stanie ich w ogóle formułować.

Prawo  naturalne  spełnia  więc  warunki  prawa:  jego  autorem  jest  Bóg,  który 
"ogłasza"  je w ludzkiej,  rozumnej  naturze,  dla dobra wszystkich,  którzy są tej  natury 
uczestnikami.  Człowiek  zaś  zdolny  jest  je  odczytać  poprzez  synterezę.  Ale  prawo 
naturalne  nie  może  ograniczać  się  do  samej  synterezy.  Zawarta  w  niej  zdolność 
rozróżniania dobra i zła musi zostać odniesiona do tego, kim jest cały człowiek ze swej 
istoty (natury).

XXI. OSOBA LUDZKA - PRZYKAZANIA - SKŁONNOŚCI NATURALNE

"Czyń dobro, a unikaj  zła" - oto podstawowa zasada moralna, fundament prawa 
naturalnego.  Ale  na  fundamencie  nie  można  poprzestać;  jak  budować  cały  gmach" 
prawa naturalnego na fundamencie synterezy?

Dobro czynić może ten, kto zdolny jest je poznać, a więc niejako "otworzyć się" na 
prawdę  o  tym dobru.  Cóż  to  za  dobro? Nade wszystko  jest  to  dobro  samej  osoby. 
Wspominaliśmy już wcześniej (w ramach prezentacji personalizmu), że zdolni jesteśmy 
poznać  godność  przysługującą  każdej  osobie:  poprzez  jej  zachowanie  i  różnorakie 
właściwości dojrzeć jej szczególną wartość - a odpowiadając właściwie na tę godność 
(czyli  dając  odpowiedź  miłości  wykluczającej  czysto  instrumentalne  traktowanie 
kogokolwiek) sami dojrzewamy moralnie. Ta "właściwa odpowiedź" musi uwzględniać to, 
kim człowiek jest, jaka jest jego natura. Jaka więc jest jego natura?

Trudne to pytanie, człowiek jest i pozostanie tajemnicą, ale przecież można i trzeba 
tę  tajemnicę  próbować  zgłębiać,  by  odkryć  te  dobra-dla-osoby  ludzkiej,  które  trzeba 
chronić lub pomnażać, jeśli miłość nie ma pozostać czczą deklaracją. Niektóre z tych 
dóbr traktujemy jako oczywiście ważne - i to traktujemy nie od dziś dopiero.

Przypomnijmy sobie Dekalog. Począwszy od piątego przykazania tzw. druga jego 
tablica  zawiera  zakazy.  Nie  lubimy  zakazów,  wolimy  wizję  życia  moralnie  dobrego 
wyznaczoną  pozytywnymi  ideałami.  Przypomnijmy  więc,  że  obok  zakazów  Dekalog 
zawiera  także  przykazania  pozytywne;  co  więcej,  że  całą  moralność  (i  to  jeszcze 
Starotestamentową) streścił Pan Jezus w dwóch na wskroś pozytywnych przykazaniach 
miłości:  Boga  i  bliźniego.  Ale  nie  zapominajmy też,  że  "negatywna  forma"  zakazów 
tłumaczy się tym, iż stoją one na straży najważniejszych "pozytywnych" dóbr człowieka.

"Nie  zabijaj!"  -  bo  życie  jest  tym dobrem,  na  którym można dopiero  realizować 
jakiekolwiek inne dobro; pierwszym warunkiem respektowania godności każdej osoby 
jest więc poszanowanie jej życia. "Nie cudzołóż!" - bo człowiek jako osoba dojrzewa i 
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spełnia się przez miłość; zranienie miłości (której szczególną postacią i symbolem jest 
miłość  oblubieńcza)  uderza  więc  w  dynamikę  specyficznie  osobowego  dojrzewania 
człowieka.  "Nie  kradnij!"  -  bo  człowiek  rozwija  się  także  poprzez  pracę,  kształtując 
środowisko, w którym żyje, organizując materialną bazę dla swego duchowego rozwoju. 
Nie  chodzi  tu  więc  tylko  o  własność  prywatną  związaną  z  określonym  systemem 
gospodarczym, ale o istotne prawo człowieka do rozwoju poprzez pracę i jej efekty. "Nie 
mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu!" - bo bliźni twój, jak ty sam, jest 
istotą społeczną: ubogaca się wewnętrznie przez kontakt ze społeczeństwem i kulturą, 
jaką  ono  prezentuje,  a  także  sam tę  kulturę  swym  wkładem  ma  prawo  pomnażać; 
świadectwo przeciw bliźniemu - i to fałszywe! - bezprawnie wyklucza go z tego kręgu 
społecznych odniesień.

Przykazań jest więcej, każde z nich prowokuje do dalszych rozważań; nie zawsze 
łatwo daje się "przełożyć" idee leżące u ich podstaw na szczegółowe normy prawne. 
Myślę, że same te idee są dość czytelne i dość oczywiście słuszne. Można je odnaleźć 
także  w  nauce  o  tzw.  skłonnościach  naturalnych,  które  rządzą  dynamiką  ludzkiego 
życia.  Św.  Tomasz  wyróżnia  trzy  takie  skłonności:  do  zachowania  życia,  do 
przekazywania  życia  oraz  do  poznania  prawdy.  Pierwsza  wspólna  jest  wszelkim 
samodzielnym bytom; byty te nie tylko "są", ale i  -  każdy na swój  sposób - dążą do 
zachowania  i  umocnienia  swego  istnienia.  Skłonność  (inklinacja)  do  zachowania 
gatunku właściwa jest wszystkim zwierzętom. Trzecia wreszcie skłonność właściwa jest 
tylko  człowiekowi  jako  istocie  rozumnej.  Poznanie  prawdy  jest  fundamentem  jego 
wolności, budowania kultury, dążenia do Boga.

Inklinacje  te jednak i  ich  moralną  doniosłość  trzeba dobrze  rozumieć.  Owszem, 
prawdą jest, że człowiek instynktownie broni się przed śmiercią; ale przecież chwalimy 
raczej tych, którzy potrafili oddać życie za wiarę lub w obronie innych, niż tych, którzy - 
ulegając popędowi do zachowania życia - wyparli się swych przekonań lub uciekli z pola 
walki. Wszyscy wiemy, jak silny jest popęd seksualny, ale dzielny moralnie jest nie ten, 
kto  mu  po  prostu  ulega,  ale  ten,  kto  potrafi  nad  nim  zapanować.  Nie  można  więc 
skłonności  naturalnych  traktować  tak,  jakby  były  prostą  reprodukcją  instynktów 
zwierzęcych człowieku. Ich znaczenie trzeba odczytywać przez pryzmat tej podstawowej 
prawdy, że człowiek jest osobą.

Kto twierdzi, że człowiek powinien ślepo" iść za tzw. skłonnościami naturalnymi, ten 
popełnia "błąd naturalistyczny": przypisuje zbyt wielkie moralne znaczenie temu, co w 
człowieku "zastane". Trzeba te skłonności poznać i z nimi się liczyć.

Ale znaczy to, że należy wydobywać z nich personalistyczną zawartość. Kto więc 
chce zachować swe życie jako człowiek, ten nie może odstąpić od wierności prawdzie i 
miłości.  Bywa,  że  człowiek  pozostaje  w  tym  sensie  "sobą"  -  a  nawet  osiąga  swą 
szczególną osobową pełnię - właśnie oddając życie. Trzeba także liczyć się ze strukturą 
płciowości  w  człowieku,  z  dynamizmem  popędu  seksualnego;  ale  "liczyć  się"  nie 
oznacza "poddawać się". Ta struktura stanowi niejako cielesny i psychiczny "szkielet" 
miłości;  sama  miłość  jednak  wypływa  z  aktu  woli  -  i  bywa,  że  dojrzewa  poprzez 
przezwyciężenie popędowych dążeń, które same przez się są ślepe.

Człowiek jest osobą: rozumnym i wolnym podmiotem, który pełnię swą odnajduje w 
miłości innych osób, a ostatecznie samego Boga. Dojrzewanie w tej rozumnej i wolnej 
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miłości biegnie szlakiem wyznaczonym przez inklinacje, ale dlatego właśnie szlak ów 
należy widzieć i oceniać w świetle celu, ku któremu ma prowadzić.

XXII. PRAWO NATURALNE A PRAWO POZYTYWNE

Od czasu do czasu -  ostatnio  w związku z trudnymi  i  bolesnymi  sporami  wokół 
prawnej ochrony dziecka poczętego - wraca problem stosunku prawa pozytywnego czyli 
stanowionego) do prawa naturalnego. Ściśle biorąc,  wchodzą tu w grę dwie kwestie, 
związane z sobą, ale różne. Po pierwsze chodzi o to, czy prawo pozytywne powinno 
respektować normy prawa naturalnego, po drugie zaś - czy istnieje moralny obowiązek 
posłuszeństwa  prawu  pozytywnemu.  Odpowiedź  na  to  drugie  nie  zależy  jednak  w 
istotnej mierze od pierwszej kwestii, dlatego nią się tu głównie zajmiemy.

Czy  więc  prawo  pozytywne  powinno  respektować  wymogi  prawa  naturalnego? 
Przecież prawo naturalne, jak wspomnieliśmy, zostało "zapisane" nie na papierze, lecz 
w naturze człowieka, a "odczytać" je można jedynie poprzez wnikliwe poznanie tego, 
kim człowiek  jest:  co  jest  dlań  istotne  (co  go  jako  człowieka  konstytuuje),  a  co ma 
znaczenie  drugorzędne.  Co  więcej,  to  "odczytywanie"  jest  pewnym  procesem,  który 
nigdy nie ma definitywnego końca, ponieważ człowiek dla samego człowieka stanowi 
niemożliwą  do  ostatecznego  zgłębienia  tajemnicę.  Jak  więc  można  budować  prawo 
stanowione,  konieczne  dla  sprawnego  działania  jakiejkolwiek  społeczności,  na  tak 
trudno uchwytnej i nie dla wszystkich równie zrozumiałej i akceptowanej podstawie?

Spójrzmy jednak na ten problem z drugiej strony. Przecież nie tak dawno mieliśmy 
w  Polsce  do  czynienia  z  systemem  prawnym,  który  skłonni  byliśmy  traktować  jako 
zalegalizowane bezprawie, chwaliliśmy tych, którzy je ignorowali i gotowi byli przyjąć na 
siebie wszystkie przykre tego konsekwencje. Lata niewoli wykształciły w nas, Polakach, 
bodaj  szczególną  skłonność  i  zdolność  do  takiego  traktowania  prawa  stanowionego 
przez  kolejnych  okupantów  -  choć  to  nie  tylko  "polska  specjalność",  oczywiście. 
Mahatma  Gandhi  w  swej  walce  o  suwerenność  Indii  często  stosował  metodę 
"obywatelskiego  nieposłuszeństwa":  jawnego  i  demonstracyjnego  ignorowania 
niesprawiedliwych przepisów prawnych.

Otóż właśnie. Jak wspominaliśmy, do istoty prawa należy to, że służy ono dobru 
ogólnemu.  Państwo,  jak każda inna zorganizowana  społeczność,  to wspólnota  ludzi. 
Jego wartość leży w tym, że zabezpiecza byt obywateli i wspomaga ich rozwój poprzez 
umożliwienie  budowania  różnorakich  więzi  społecznych.  Poszczególni  członkowie 
społeczności  mogą i  powinni  jej  służyć,  ale  ich przyporządkowanie  społeczności  ma 
charakter  drugorzędny:  wymaga  od  nich  służby  na  rzecz  dobra  wspólnego,  czasem 
nawet  wielkiej  ofiary  -  nie  takiej  jednak,  która  by  uniemożliwiała  człowiekowi  jego 
osobowy rozwój. Jako obywatele płacimy więc podatki, zobowiązani jesteśmy do służby 
wojskowej  lub  (w  szczególnych  wypadkach)  do  służby  zastępczej,  respektujemy 
mnóstwo szczegółowych przepisów porządkowych - ale zobowiązania te, choć niekiedy 
bardzo uciążliwe, nie naruszają dóbr, które uważamy za niezbędne dla życia i rozwoju 
nas jako ludzi po prostu.

Oczekujemy więc od państwa i stanowionego przezeń prawa (prawa jako zespołu 
ustaw), by respektowało nasze podstawowe prawa (prawa jako uprawnienia): prawo, do 
życia,  do  wolności  sumienia  i  wyznania,  do  dobrego  imienia,  prawo  do  pracy  i 
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korzystania z jej owoców, do zrzeszania się itp. Tych uprawnień jest wiele, wymieniłem 
tylko  niektóre  z  nich,  w  kolejności  raczej  dowolnej,  ale  od  władz  państwowych 
oczekujemy, by kierowały się ich rozsądną hierarchią - zwłaszcza wtedy, gdy wszystkich 
naszych godziwych uprawnień nie jest w stanie w pełni zaspokoić. Gdy tego nie czyni: 
gdy wyjmuje spod prawnej ochrony tak podstawowe dobro, jakim jest życie ludzkie; gdy 
nie dba o najbardziej potrzebujących (chorych, emerytów, bezrobotnych), gdy narusza 
wolność słowa, sumienia, wyznania, zrzeszania się - wówczas buntujemy się przeciw 
prawu,  ponieważ  uważamy  je  za  niesprawiedliwe,  a  więc  za  takie,  które  naruszają 
moralny fundament jego obowiązywalności.

Skąd wiemy o tych  uprawnieniach? Skąd czerpią  one swą  moc,  którą  wszelkie 
prawo  pozytywne  musi  respektować?  Można  tej  podstawy  nie  nazywać  prawem 
naturalnym (niektórzy wolą mówić o prawach człowieka) w istocie jednak chodzi o to 
samo: o to, do czego ma prawo człowiek jako człowiek. Chodzi o "przełożenie" natury 
osoby ludzkiej, godnej afirmacji dla niej samej, na język odpowiednich ustaw prawnych. 
To "przełożenie" może być i zazwyczaj bywa trudne; gdy się jednak prawo pozytywne 
nie -? tym, czego ma być wyrazem, wówczas mówimy po prostu, że jest niesprawiedliwe 
i czujemy się zwolnieni z obowiązku respektowania go. Dotykając na chwilę drugiego z 
wymienionych  na  wstępie  problemów:  prawo  pozytywne  obowiązuje  w  sumieniu 
dokładnie  dlatego  (i  dokładnie  w  tej  mierze),  że  ii  o  ile)  stanowi  wyraz  prawa 
naturalnego.

Bywa, że nasze protesty są pochopne. Prawodawca musi wszak działać stosownie 
do swych możliwości.  W kraju takim, jak nasz i  w okresie głębokich przemian,  jakie 
przechodzimy, wiele naszych słusznych uprawnień nie znalazło jeszcze prawidłowego 
zabezpieczenia instytucjonalnego; zabezpieczenia, którego prawo jest tylko elementem, 
choć  elementem  bardzo  ważnym.  Potrzeba  nam  cierpliwości;  potrzeba  mądrego, 
życzliwego  i  aktywnego  współdziałania  z  tymi,  którzy  nami  -  z  naszego  mandatu 
przecież - rządzą; potrzeba ofiarności na rzecz tych, którym jest gorzej, niż mnie. Ale to 
jest  osobny  problem.  Tu  chcę  tylko  pokazać,  że  chociaż  trudno  wymienić  i  dobrze 
uszeregować wszystkie uprawnienia człowieka, to jednak prawo pozytywne nie może 
ignorować swej naturalnej podstawy, jak by jej nie nazwać.

Oczywiście,  nasze  niezadowolenie  z  aktualnie  obowiązującego  prawa  musi  być 
proporcjonalne do tego, jak ważne uprawnienia ludzkiej osoby zostały naruszone. Gdy 
łamie się tak podstawowe prawo, jak prawo do życia,  to cały system prawny zostaje 
zakażony głębokim bezprawiem.  Niestety,  to  właśnie  się  stało  w Polsce,  gdy wyjęto 
spod ochrony prawnej niektóre poczęte istoty ludzkie. Miejmy tego świadomość.

XXIII. SUMIENIE I PRAWDA

Sumienie to jedno z najpopularniejszych pojęć związanych z moralnością, ale też 
nader wieloznacznych. Mówimy o sumiennej pracy, miewamy wyrzuty sumienia; o kimś, 
kto nie wzrusza się cudzą biedą powiadamy, że jest bez sumienia; upatrujemy w nim 
instancję,  która  nam  pozwala  -  a  nawet  nakazuje  -  przeciwstawić  się  uznanym 
autorytetom; walczymy o wolność sumienia, ludzie wierzący traktują zaś sumienie jako 
Boży głos, którego człowiek zawsze powinien słuchać. W tym duchu pisze o sumieniu 
Konstytucja Duszpasterska Soboru Watykańskiego II. Jest to pełny tekst wypowiedzi, o 
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którą poprosili mnie Redaktorzy I Programu Polskiego Radia. Tekst ten emitowano we 
fragmentach (nie wiem, czy w całości) 10 marca 1993 r. w ramach audycji "Cztery pory 
roku".

"Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa  
on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa" (KDK, 16).

Tekst  piękny,  trzeba  go  jednak  dobrze  rozumieć.  Przecież  przeżywamy  także 
wątpliwości  i  niepokoje  sumienia,  które  są  raczej  naszymi  niepokojami,  a  nie  Pana 
Boga. Bywa też, że człowiek błądzi - i tych błędów też na karb Pana Boga nie kładzie. 
Ale właśnie wątpliwości  i  błędy wskazują na niezwykle ważną cechę sumienia, której 
czasem nie dostrzegamy lub nie doceniamy, mianowicie na to, że w sumieniu przede 
wszystkim poznajemy jakąś ważną dla naszego życia prawdę. Błędy popełniać może 
ten tylko, kto szuka prawdy; wahać się-ten, kto nie jest pewien, gdzie prawda leży.

Podkreślam to,  ponieważ często dajemy się zwieść emocjonalnej  otoczce,  która 
Towarzyszy naszym sądom sumienia. Owszem, jest ona bardzo intensywna i trudno się 
temu dziwić. Wyrzuty sumienia, jego ceny, nakazy i zakazy odnoszą się do naszych - i 
tylko do naszych - czynów, a przez te czyny sumienie osądza nas samych, zrozumiałe 
więc, że jego sądy silnie przeżywamy. Ale nie uczucia sympatii lub antypatii do jakichś 
zachowań stanowią o istocie sumienia. Bywa nawet - i to wcale nierzadko - że werdykt 
sumienia w sposób dla nas uciążliwy rozmija się z naszymi upodobaniami i nie da się do 
nich "naciągnąć", mimo naszych w tym względzie usilnych prób.

Człowiek jest istotą rozumną i wolną; tym różni się od innych istot żywych na tej  
ziemi. Poznaje prawdę: o świecie, o sobie, o Bogu - i ta wiedza, ta poznana przezeń 
prawda,  stanowi  podstawę  jego  wolnych  wyborów.  Zwierzętami  kierują  instynkty. 
Człowiek  też  może się  im bez reszty  poddać,  może dać  się  nieść  swym popędom, 
pragnieniom, uczuciom - ale tak żyjąc nie budzi się jeszcze jako człowiek. Dopiero, gdy 
usiłuje zrozumieć, kim jest, co stanowi o jego wielkości, a także o wielkości innych ludzi; 
dopiero gdy poznaje to szczególne dobro,  jakim jest  świat  w ogóle,  a świat  osób w 
szczególności  - i  gdy usiłuje tą prawdą o dobru w życiu się kierować; dopiero wtedy 
działa na miarę tego, kim jest: na miarę swej rozumnej wolności. Nawet gdy błądzi, ale 
uczciwie szuka prawdy, nie traci swej osobowej postawy i godności. Sumienie to właśnie 
głos takiego rozumu. Mojego własnego rozumu: mój  własny osąd,  co w danej  chwili 
powinienem czynić, co odpowiada prawdzie o dobru, co jest - w tym sensie - zgodne z 
moralnym prawem.

Bo można, oczywiście, poznać prawdę, ale się nią nie kierować. Tylko że wtedy 
następuje  jakieś  pęknięcie  w  rozumnej  naturze  ludzkiej  osoby,  jakieś  wewnętrzne 
zakłamanie. Człowiek udaje, że nie widzi tego, co przecież tak naprawdę widzi. Udaje 
wolnego, gdy w gruncie rzeczy poddał się niewoli: strachu, wygody, pożądania, kariery. 
Zauważmy,  że  za  każdym wyrzutem  sumienia  kryje  się  szczególny  wstyd:  człowiek 
unika lustra, żeby nie musieć sobie spojrzeć w twarz, bo lęka się, że siebie nie będzie 
umiał okłamać tak, jak sądzi (albo łudzi się tylko), że okłamał innych.

Powiadamy wtedy, że sumienie męczy człowieka. Sumienie męczy? Czy też raczej 
sam człowiek broni się przed tym, co jest mu z gruntu obce, co go odczłowiecza i wzywa 
siebie samego, by mógł być znów sobą: naprawdę rozumnym i wolnym panem siebie.

Szczególnie  dotkliwe  wyrzuty  sumienia  przeżywamy  w  związku  z  krzywdą 
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uczynioną  innym.  Tu  także  sumienie  jest  głosem  poznania  prawdy  -  i  to  nawet 
podwójnej. Po pierwsze, jest to prawda o godności nie tylko mojej własnej, ale każdej 
osoby. Po drugie zaś - jest to prawda o tym, że ja sam dojrzewam jako osoba przez 
respekt należny innym, a nawet przez życie dla innych, w tym sensie przez miłość. W 
cytowanej Konstytucji Soboru Watykańskiego II znajduje się i takie zdanie: "Człowiek, 
będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może 
odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego" 
(KDK, 24).  Uderzając więc w innych uderzam zarazem w siebie.  Pozbawiając kogoś 
życia lub dobrej sławy, mijając obojętnie potrzebujących, zdradzając miłość tych, którzy 
mnie kochają itd. - krzywdzę ich, a jednocześnie siebie samego zamykam na ten wymiar 
miłości, przez który dopiero staję się pełnym człowiekiem.

Obrażam  przy  tym  Boga,  który  jest  Stwórcą  moim  i  innych  ludzi;  Boga,  który 
wszczepił  we  mnie  tę  cudowną,  choć  zarazem  zobowiązującą  zdolność  poznania 
prawdy o dobru,  poznania dobra i  zła,  poznania prawa moralnego,  które od samego 
Boga pochodzi. I dlatego we własnym uczciwym osądzie na temat tego, co powinienem 
czynić,  człowiek  słusznie  odnajduje  głos  samego  Boga.  Raz  jeszcze  sięgnijmy  do 
pięknych  i  precyzyjnych  słów  Konstytucji  soborowej:  "Przez  sumienie  dziwnym 
sposobem staje się wiadome to prawo, które wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego.  
Przez wierność sumieniu chrześcijanie łączą się z resztą ludzi w poszukiwaniu prawdy i  
rozwiązywaniu w prawdzie tylu problemów moralnych, które narzucają się tak w życiu  
jednostek, jak i we współżyciu społecznym" (KDK, 16).

Tylko  na  gruncie  rzetelnego  poszukiwania  prawdy  może  naprawdę  spotkać  się 
chrześcijanin z niechrześcijaninem, człowiek z człowiekiem. Na tym polega - niełatwa, 
przyznajmy - wierność sumieniu.

XXIV. CZY ZAWSZE NALEŻY BYĆ POSŁUSZNYM SWEMU SUMIENIU?

Odpowiadam  od  razu:  zawsze.  Ale  ta  krótka  odpowiedź  wymaga  komentarza. 
Zastanówmy się najpierw, skąd rodzi się postawione w tytule pytanie. Czy nie stąd. że 
sumienie może się mylić? Inaczej mówiąc: każdemu zdarzyć się może błąd w ocenie 
słuszności własnego postępowania. A świadomość tego sprawia, że często nękają nas 
wątpliwości sumienia, niekiedy bardzo uciążliwe, gdy dotyczą spraw ważnych i trudnych 
zarazem; gdy szkodliwe skutki ewentualnego błędu obciążą nie tylko tego, który błąd 
popełnił,  ale i innych. Doświadczają tego rodzice lub wychowawcy, którzy nie wiedzą, 
jak  powinni  zareagować  na  wybryki  swych  podopiecznych:  surowością  czy 
pobłażliwością;  nauczyciele,  którzy  wahają  się  jak  sprawiedliwie  ocenić  wiadomości 
ucznia;  lekarze  wobec  nietypowej  a  ciężkiej  choroby  pacjenta;  dyrektorzy 
przedsiębiorstw, od których trafnej decyzji zależy dalszy los nie tylko ich samych, ale 
także pracowników i ich rodzin. Komu obce są tego typu niepokoje?

Czy można winić kogoś za popełnianie takich błędów? To zależy. Bywa, że błąd 
wynika  z  braku  wiedzy,  którą  człowiek  powinien  mieć.  Po to  kształci  się  przyszłych 
księży,  inżynierów,  nauczycieli,  urzędników  itp.,  by  umieli  uniknąć  "błędu  w  sztuce" 
przez  siebie  uprawianej.  Jeśli  go  popełniają,  nie  uspakaja  nas  ich  zapewnienie,  że 
działali "w dobrej wierze".

Bywa niewiedza zawiniona. Tego, kto ją ujawnił spotyka słuszna nagana, a niekiedy 
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surowa kara,  nie tyle  za to,  co teraz czyni,  ile  raczej  za to,  że w swoim czasie nie 
nauczył się tego, co powinien, a dziś ośmiela się wykonywać odpowiedzialny fach bez 
należytego przygotowania.  Ale bywa też niewiedza niezawiniona. Człowiek jest istotą 
ułomną i najlepsze przygotowanie nie usunie bez reszty ryzyka błędu wynikającej stąd 
szkody.  Nie  można mieć pretensji  do  lekarza,  który  pomimo swej  rzetelnej  wiedzy  i 
umiejętności  nie  rozpoznał  nietypowych  objawów choroby i  zamiast  leczyć  pacjenta, 
jeszcze jego stan pogorszył. Nie można go za ten błąd moralnie obciążać.

Co więcej: mogę nie podzielać czyichś tzw. przekonań moralnych; mogą różnić nas 
poglądy  -  "zasadnicze"  (religijne  lub  polityczne),  albo  dotyczące  jakiejś  szczególnej 
kwestii  (np.  obowiązku  służby  wojskowej)  -  ale  źle  jest,  gdy  te  różnice  uchylają 
wzajemny  szacunek,  który  wyraża  się  m.in.  w  uznaniu,  że  zarówno  ja,  jak  i  mój 
adwersarz  możemy  i  powinniśmy  formułować  swe  szczegółowe  sądy  sumienia  w 
oparciu o to, co uczciwie uznajemy za prawdziwe dobro.

I tu dotykamy sedna problemu. Zgodnie ze swymi przekonaniami, czyli zgodnie ze 
swym sumieniem, postępuje ten, kto uzasadnia swą decyzję jakimiś racjami, a więc ten, 
kto kieruje się prawdą. Skoro sumienie, to mój własny sąd o tym, co powinienem tu i 
teraz uczynić, to wierność jemu nie polega na wsłuchiwaniu się w jakiś tajemniczy głos, 
ale na tym, by usiłować dobrze odczytać prawdę - zwłaszcza "prawdę o dobru", jakim 
jest osoba i to, co w danej sytuacji służy jej życiu i rozwojowi - a następnie wybierać w 
działaniu tak poznane prawdziwe dobro. Koniec końców wiąże mnie moralnie tylko to, 
co sam za słuszne uznałem. Odstąpienie od tak rozumianego posłuszeństwa sumieniu 
oznaczałoby  rezygnację  ze  swej  osobowej  podmiotowości,  sprzeniewierzenie  się 
własnej  rozumnej  naturze.  Stąd też powiada się,  że sumienie jest ostateczną normą 
moralności.  Ostateczną,  to  znaczy  zawsze  moralnie  wiążącą.  Nawet  respekt  dla 
autorytetu innych winien mieć charakter racjonalny - muszę mieć powody, dla których 
kogoś za autorytet uznałem. Sumienie jednak tylko dlatego ma tak wielką rangę, że jako 
głos "praktycznego rozumu" wskazuje na prawdę,  którą powinienem się kierować.  W 
tym sensie sumienie - jak każdy akt poznania - odsyła "poza siebie", do wiążącej mnie 
moralnie  normy  obiektywnej.  Dlatego  im  mocniej  podkreśla  się  konieczność 
respektowania sądów sumienia, tym bardziej trzeba pamiętać, że sumienie jest normą 
ostateczną subiektywnie. Ma moc normować moje postępowanie tylko wtedy (i tylko o 
tyle), kiedy (i o ile) samo jest "normowane" obiektywną prawdą o dobru.

Co  to  w  praktyce  znaczy?  Otóż  między  innymi  to,  że  nie  można  zbyt  łatwo 
zasłaniać  się  autorytetem  sumienia.  Jest  rzeczą  niepokojącą,  jak  często  ucinamy 
dyskusję krótkim i nieco obcesowym: "A ja i tak zrobię to, co mi każe moje sumienie!" - 
tam, gdzie należałoby zatrzymać się i uczciwie zastanowić, czy mam rację. Oczywiście, 
że trzeba być posłusznym osądowi własnego sumienia. Ale krytyka, z jaką się spotykam, 
a  bardziej  jeszcze  argumenty  za  nią  stojące,  powinny  być  dla  mnie  sygnałem 
ostrzegawczym, że być może jestem w błędzie; że nie dostrzegam jakiejś prawdy, przez 
co przynoszę szkodę sobie  lub innym.  Jeśli  nie przejmuję się tym,  jeśli  nie dbam o 
rzetelne ugruntowanie swych moralnych przekonań - to znaczy, że padłem ofiarą zła 
poważniejszego, niż błąd: że dotknęła mnie nieprawość.

XXV. SUMIENIE I PRAWOŚĆ
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Ojciec  Jacek Woroniecki,  jeden z najwybitniejszych  polskich moralistów,  swemu 
podręcznikowi dał znamienny tytuł: Katolicka etyka wychowawcza. Kładł nacisk na to, że 
jak z jednej  strony rzetelna pedagogika nie może się obejść bez etyki,  ona bowiem 
wskazuje  na  cel  wychowania),  tak  z  drugiej  strony  etyka  pozbawiona  wymiaru 
pedagogicznego przestaje być nauką "praktyczną": nie odpowiada a pytanie "jak żyć?" i 
sprowadza  się  do  teoretycznych  dywagacji,  życiowo  jałowych.  O  wychowaniu 
wspominaliśmy już wcześniej, przy okazji prezentacji  personalizmu, podkreślając jego 
racjonalną poznawczą podstawę, dzięki której różni się ono od tresury.

Pedagogiczna  perspektywa  będzie  nam też  towarzyszyła  w wykładzie  aretologii 
(teorii cnót), który zaczniemy od najbliższej Pogadanki, ale to w sumieniu bodaj najsilniej 
-  i  najbardziej  dramatycznie  -  dochodzi  do  głosu  ów  szczególny  związek  etyki  z 
pedagogiką. Skoro bowiem sumienie jest subiektywnie ostateczną normą moralności, to 
od  jego  trafnego  lub  błędnego  uformowania  zależy  w  istotnej  mierze  dalszy  los 
człowieka  -  trochę  tak,  jak  od  sprawnego  lub  niesprawnego  kompasu  zależy  los 
wędrowca błąkającego się po nieznanym sobie terenie.

Pół  biedy,  gdy  jest  to  błąd  co  do  faktów.  Ma  on  miejsce  wtedy,  gdy  podmiot 
działania  nie  dysponuje  ważnymi  i  trafnymi  informacjami  pozwalającymi  mu  podjąć 
słuszną decyzję. Jak mówiliśmy, może on być zawiniony i obciąża on wówczas moralnie 
sprawcę czynu, ale wina jego polega na tym, że wcześniej nie zatroszczył się o to, by 
zdobyć potrzebną wiedzę. Popełnienie takiego błędu - zawinionego lub nie - może stać 
się udziałem człowieka skądinąd prawego,  który będzie gotów przyjąć konsekwencje 
swego zaniedbania i na przyszłość swe braki wiedzy uzupełnić. Gorzej, gdy mamy do 
czynienia  z  błędem  co  do  prawa.  Polega  on  na  tym,  że  podmiot  kieruje  się 
niewłaściwymi zasadami moralnymi, jak np. rasista, który uważa, że rasa decyduje o 
wartości człowieka jako człowieka. Jeśli więc sędzia - w najlepszej wierze, ale w oparciu 
o niepełne lub fałszywe dane - skrzywdzi oskarżonego, to popełni błąd co do faktów. 
Jeśli  jednak  uzna  za  okoliczność  obciążającą  to,  że  oskarżony  jest  Żydem  lub 
Murzynem - to popełni błąd co do prawa moralnego.

Jawnie do rasizmu rzadko kto się przyzna. Raczej będzie szukał pseudonaukowego 
"uzasadnienia"  swych  poglądów  wskazując  na  rzekomą  obiektywną  niższość 
przedstawicieli innej, niż własna: rasy, narodowości, klasy, płci a nawet długości życia), 
albo będzie tendencyjnie interpretował dane faktyczne - tak, by "potwierdziły" one jego 
uprzedzenia. I tu dotykamy szczególnego niebezpieczeństwa samoznieprawienia, które 
dokonuje się tam, gdzie próbuje się podporządkować -? prawdę własnym życzeniom.

Bywają  prawdy  niewygodne.  Niełatwo  przyznać,  że  rację  ma  mój  adwersarz. 
Przeszkadza mi w używaniu własnych bogactw świadomość, że innym, tuż obok mnie, 
dokucza bieda. Niechętnie przyjmuję do wiadomości krytyczne opinie o sobie samym. 
Przyjęcie do wiadomości niewygodnych prawd musiałoby pociągać za sobą zmiany w 
myśleniu i sposobie życia - niekiedy bardzo daleko idące - do których człowiekowi nie 
jest pilno. Ale i nie sposób trwać w postawie, którą się samemu uznaje za opartą na 
fałszu; wtedy właśnie sumienie nie daje spokoju; nie daje spokoju, ponieważ jako sąd 
swe wyroki opiera na poznanej tymże sądem, obiektywnej prawdzie.

Któż z nas wolny jest od pokusy, by w takich przypadkach obiektywną prawdę nieco 
"naciągnąć"? Zdumiewa łatwość, z jaką jej notorycznie ulegamy. Szermujemy wielkimi 
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hasłami (z hasłem wierności prawdzie na czele, a jakże!), ale dobieramy sobie starannie 
takie  fakty  i  opinie,  takie  sformułowania  i  "uzasadnienia",  które  odpowiadają  z  góry 
przyjętej i wygodnej  własnej  "opcji". Próbujemy usprawiedliwić proceder "cieniowania" 
prawdy, jej upiększania lub zatajania, tym, że nasi przeciwnicy czynią to samo. Otóż nie 
-  cel  nie uświęca środków.  Godząc się na manipulowanie prawdą,  dopuszczając się 
pomówień  wobec  przeciwników  i  uciekając  przed  tym  co  w  ich  głosach  słuszne, 
pomnażamy  zamęt  i  fałsz,  oddalamy  się  od  siebie  i  czynimy  wzajem  wrogami.  Co 
więcej, potrafimy w ten sposób zagłuszyć sumienie. Nie pocieszajmy się zbyt łatwo, że 
nie da nam ono spokoju, gdy mu się sprzeciwimy. Wiele przykładów wskazuje na to, że 
stać nas na skuteczne samozakłamanie, które polega właśnie na odebraniu sumieniu 
"głosu" przez zaciemnienie lub zniekształcenie prawdy, w oparciu o którą może ono w 
ogóle nam cokolwiek "wyrzucać".

Jest to proces groźny, bo niemal nieodwracalny.  Notoryczny pijak, oprócz szkód 
czynionych  najbliższym,  także  siebie  niszczy  moralnie,  gdy  usiłuje  zbagatelizować 
ogrom czynionego zła. Póki jednak świadom jest, że grzeszy, droga do nawrócenia jest 
dlań otwarta; droga długa i trudna - ale jest. Gorzej, gdy ktoś własną nieprawość uważa 
za cnotę.  Chrystus łatwiej  docierał  do celników i  jawnogrzesznic  niż do faryzeuszy i 
uczonych w Piśmie.

Powinno  to  niepokoić  zwłaszcza  nas,  którzy  chcemy żyć  Ewangelią  i  ją  głosić. 
Zamiar to ze wszech miar słuszny; celnika i jawnogrzesznicę naśladować trzeba nie w 
grzechu, a w nawróceniu. Ale sam dobry zamiar nie chroni nas jeszcze przed pokusą 
samozakłamania, w którym zawsze ma swój udział "kłamca i ojciec kłamstwa" (J 8, 44).

Żyć w prawdzie nigdy nie było łatwo. Ale kto wie, czy dziś, w okresie nasilonych 
przemian, napięć, sporów i przewartościowań, nie trzeba położyć szczególnego nacisku 
na  ten  podstawowy  element  i  etap  wychowania  sumienia,  bez  którego  wszelkie 
następne  okażą  się  zbędne  lub  szkodliwe:  na  uczciwość.  Uczciwość  najpierw  w 
myśleniu, która polega na pokornym i odważnym szukaniu prawdy, przyjmowaniu jej i 
głoszeniu.  Tylko w ten sposób dojrzewa w człowieku prawy sąd (recta ratio),  prawe 
sumienie. Tylko na takim fundamencie można kształtować cnoty.

XXVI. CNOTA

Proponuję taką jej definicję: cnota, to stała skłonność i sprawność woli w czynieniu 
dobra.  Jak  każda  krótka  formuła  -  i  ta  wymaga  komentarza,  bez  którego  łatwo  o 
nieporozumienia.  Zacząć  ów  komentarz  chciałbym  jednak  od  zwrócenia  uwagi  na 
szczególny kontrast pomiędzy tym znaczeniem cnoty, jakie nadawali mu klasycy, a tym 
jakie dziś skłonni jesteśmy wiązać z tym pojęciem. Zarówno grecka "arete" i łacińska 
"virtus"  oznaczają  dzielność,  mężność,  siłę.  Cnotliwym  nazywano  tego,  kto  rozwinął 
najpełniej  tkwiące  w nim możliwości  rozwoju  i  działania.  Dziś  zaś  określenie  kogoś 
mianem cnotliwego  niekoniecznie  jest  komplementem,  a  "chodząca  cnota"  to  wręcz 
epitet.

Być może, zadziałał tu mechanizm określany przez M. Schelera jako "resentyment". 
Gdy nie potrafimy nabyć jakiejś doskonałości,  wówczas usiłujemy tak pomniejszyć jej 
rangę,  by  wyglądało  na  to,  iż  nie  jest  ona  naszym  udziałem  nie  z  powodu  naszej 
słabości, lecz stąd, że nie warto do niej dążyć. Resentyment polega na takim właśnie 
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pomniejszaniu trudnego dobra.
Niewątpliwie "zaatakowano" w ten sposób cnotę czystości, na co zwraca uwagę K. 

Wojtyła w Miłości i  odpowiedzialności.  Sądzę, że proces ten dotknął  cnotę w ogóle i 
trzeba mu się zdecydowanie przeciwstawić, opiera się bowiem na fałszu i zniechęca do 
wydobycia z siebie tej wielkości,  która tkwi w człowieku, pomimo całej jego słabości. 
Warto starać się przywrócić cnocie ten pierwotny splendor, jakim jaśniała ona za czasów 
Sokratesa i św. Tomasza. Zapewne nie wystarczy do tego "podręcznikowa" analiza jej 
znaczenia, ale i ona nie jest chyba bez znaczenia.

Mówiąc o cnocie, mamy tu na myśli  -  podobnie,  jak w mowie potocznej  - cnotę 
moralną,  a  więc  skłonność  i  sprawność  ludzkiej  woli.  Tak  rozumianą  cnotę  trzeba 
odróżnić z jednej strony od cnót intelektualnych, z drugiej zaś od naturalnych uzdolnień. 
Odróżnić - ale nie oddzielić. Ludzka wola jest wolą rozumną, stąd też cnota moralna, 
która  usprawnia  wolę,  musi  również  "angażować"  rozum i  jego  sprawność,  o  czym 
powiemy więcej  w związku z cnotą roztropności.  Od naturalnych zaś uzdolnień różni 
cnotę to, iż jest ona efektem wysiłku, podczas gdy uzdolnienia są nam "dane". Bywamy 
z natury bardziej lub mniej odważni, pracowici, życzliwi - podobnie, jak bardziej lub mniej 
sprawni  intelektualnie albo fizycznie.  Naturalne skłonności  z reguły wymagają jednak 
oczyszczenia lub uzupełnienia, bez którego mogą ujawnić swą przykrą "lewą stronę". 
Człowiek z natury odważny strzec się winien ryzykanctwa, ambicji, pychy, sumienny - 
zbytniej pedanterii itd. 

Cnota  jest  stałą  skłonnością  i  sprawnością  woli,  trwałą  postawą  woli. 
Wypracowujemy ją spełniając odpowiednie czyny, a z kolei cnota pomaga nam coraz 
łatwiej i lepiej te czyny spełniać. Każdy bowiem czyn, obok tzw. skutków przechodnich, 
odnoszących  się  do  otaczającego  nas  świata,  powoduje  skutki  nieprzechodnie, 
pozostające w nas samych. Dotyczy to nie tylko sfery moralnej, ale także intelektualnej i 
technicznej:  naukowcem  lub  rzemieślnikiem  staje  się  człowiek  stopniowo,  przez 
określony zespół działań kształtujący odpowiednie sprawności.  Ale dziedzina moralna 
najgłębiej dotyka człowieka jako człowieka. Po każdym czynie jesteśmy inni, niż przed 
nim - a zmiana ta jest tym głębsza, im poważniejszą (im bardziej świadomą i wolną) 
podjęliśmy decyzję.

Jako  postawa  woli,  jest  cnota  nie  tylko  jej  sprawnością,  ale  i  skłonnością. 
Teoretycznie mówiąc, można chcieć, ale nie umieć np. być sprawiedliwym - albo umieć, 
ale  nie  chcieć.  W  praktyce  jednak  te  dwa  aspekty  cnoty  wzajem  się  wspierają  i 
"pociągają" jedna drugą. Rozumie sprawiedliwość ten dopiero, kto dostrzega dobro za 
nią  się  kryjące  i  chce  to  dobro  realizować.  Z  kolei  trwałe  pragnienie  (skłonność) 
gwarantuje  stopniowe  usprawnianie  w  danej  dziedzinie,  nawet  jeśli  człowiek  nie 
dysponuje naturalnym wyposażeniem ułatwiającym mu jej  nabycie.  Głębsza (bardziej 
"autentyczna") jest łagodność tego, kto musiał pokonać wrodzoną popędliwość, niż tego, 
kto jest z natury nieco ociężały i nieskłonny do agresji.

I wreszcie: cnota, to skłonność i sprawność w czynieniu dobra. Jej przeciwieństwo: 
wada, o której później powiemy, także jest skłonnością i sprawnością woli - tyle, że w 
czynieniu  zła.  Wewnętrzne  nastawienie  woli  na  czynienie  dobra  zaś,  jak  to  sobie 
wyjaśnialiśmy przy okazji prezentowania personalizmu, jest istotą miłości, toteż trudno 
nie przyznać racji św. Augustynowi, gdy mówił, iż "caritas est forma virtutum" (miłość jest 
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formą  cnót,  tym  przez  co  nade  wszystko  cnota  jest  cnotą).  Prawdomówność, 
miłosierdzie,  męstwo  -  o  tyle  zasługują  na  miano  cnót,  o  ile  stanowią  jakąś  postać 
miłości. W tym sensie miłość jest cnotą pierwszą i najważniejszą. To dzięki niej cnota 
jest  dobrem ściśle  moralnym:  rozwija  w człowieku to,  co decyduje  o  jego osobowej 
tożsamości  i  wielkości:  jego zdolność do rozumnego i  wolnego miłowania.Nie można 
jednak  całej  aretologii  (czyli  nauki  o  cnotach)  zastąpić  wezwaniem  do  wzajemnej 
miłości.  Ta  bowiem,  jeśli  nie  pojmować  jej  nazbyt  sentymentalnie  i  przez  to 
powierzchownie,  wymaga  właśnie  ukazania  różnych  jej  postaci  odniesionych  do 
poszczególnych  dziedzin  ludzkiego  życia.  Wśród  różnych  typów  klasyfikacji  cnót 
szczególne znaczenie zyskał ich podział na tzw. cnoty kardynalne.

XXVII. CNOTY KARDYNALNE: ROZTROPNOŚĆ I MĘSTWO

Od dobrego nauczyciela oczekiwać można, że będzie przekazywał wiedzę rzetelnie 
i  systematycznie,  a  uczniów  traktował  sprawiedliwie,  odnosząc  się  do  nich  z 
życzliwością,  cierpliwością,  niekiedy wyrozumiałością.  Podobne "katalogi  cnót" można 
sporządzić w odniesieniu do rodziców, polityków, rzemieślników itp. W charakterystyce 
takiej podkreśla się zwykle cnoty szczególnie ważne dla dobrego pełnienia danej funkcji, 
ale w gruncie rzeczy stanowią one "sytuacyjne dookreślenie"  bardziej  elementarnych 
postaw,  ważnych  w  każdej  sytuacji  i  każdej  roli  społecznej;  postaw,  które  swój 
fundament znajdują w naturze ludzkiej i jej dynamizmach.

Pierwszym, który z tej natury (a dokładniej: ze specyfiki duszy ludzkiej) próbował 
wywieść podstawowe cnoty, był Platon.

I choć platońska koncepcja człowieka i społeczeństwa poddana została z różnych 
stron gruntownej krytyce, to jednak cztery wymienione przezeń cnoty uznane zostały za 
tak ważne, że przyjęło się je określać jako kardynalne (od łac. "cardo" = zawias), a więc 
takie,  na  których  niejako  zawisły  inne.  Są  to:  roztropność,  umiarkowanie,  męstwo  i 
sprawiedliwość. Każda z nich zasługuje na krótkie choćby omówienie.

O roztropności wspominaliśmy już w ramach rozważań nad decyzją. Pomaga nam 
ona trafnie rozpoznać dobro, ku któremu należy dążyć oraz obrać właściwy sposób jego 
osiągnięcia. W tym sensie jest ona cnotą intelektualną i moralną zarazem: usprawnia 
bowiem zarówno rozum, jak i wolę w ich współdziałaniu, którego efektem jest moralnie 
prawidłowa (czyli  właśnie:  roztropna) decyzja. Każdy wie, jak trudno podjąć właściwą 
decyzję - a potem ją trafnie zrealizować. W klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej) 
etyce wymieniano aż osiem umiejętności wchodzących w skład cnoty roztropności. Są 
to:

- pamięć (pozwalająca korzystać z nabytego już doświadczenia);
- zdolność trafnego ujęcia danej sytuacji (wyzwalająca nas ze zbyt schematycznego 

działania);
- otwartość na opinie innych (pozwalająca korzystać z ich wiedzy i doświadczenia);
- domyślność (chroniąca nas przed zbytnią naiwnością w interpretowaniu zjawisk, a 

także działań innych ludzi);
- zdrowy sąd (czyli umiejętność zastosowania logiki do praktycznego działania);
-  zdolność przewidywania (angażująca zarówno naszą wiedzę, jak i wyobraźnię, 

ujęte w karby logiki);
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- ostrożność (nakazująca wzięcie poprawki na to, czego przewidzieć się nie da);
- zapobiegliwość (czyli przygotowanie się na ewentualne trudności).
Oczywiście, znaczenie tych elementów roztropności zależy od rodzaju decyzji, jaką 

odejmujemy,  ale  warto  je  mieć  na  uwadze,  jeśli  się  chce  uniknąć  decyzji 
nieprzemyślanych, pochopnych, po prostu nieroztropnych.

Ale uwaga: roztropności nie należy też utożsamiać ze sprytem, z jakim zabiegamy 
o swe korzyści.  Istotą tej  kardynalnej  cnoty jest prawy rozum: zdolność dostrzeżenia 
właściwej  miary  dobra  (zwłaszcza:  dobra  godziwego)  i  gotowość  realizowania  bądź 
respektowania go przez odpowiadające mu działanie. W tym sensie jest to cnota dobrze 
uformowanego sumienia.  Bywa też nazywana "woźnicą cnót"  ("auriga virtutum"):  bez 
prawego  rozumu  kierującego  skutecznym  działaniem  niemożliwe  jest  bowiem 
praktykowanie jakiejkolwiek innej cnoty. Akty męstwa, umiarkowania czy sprawiedliwości 
są  przecież  zawsze  działaniami  (czynami)  ludzkimi,  które  winny  być  podjęte  i 
realizowane roztropnie.

Męstwo z kolei,  to cnota pomagająca osiągnąć dobro trudne.  Wprawdzie żadne 
dobro nie jest "łatwe", każde wymaga wysiłku (i w tym sensie każdy akt cnoty zawiera w 
sobie  element  męstwa),  ale  bywają  sytuacje,  gdy  "zwykły"  wysiłek  nie  wystarcza. 
Męstwo okazuje np. ten, kto staje w obronie pokrzywdzonego z narażeniem własnego 
życia, bądź też ten, kto pomimo rozlicznych przeciwności wytrwale zabiega o zdrowie i 
rozwój  swych dzieci.  Odwaga (także cywilna)  i  cierpliwość  -  to właśnie  dwie główne 
postacie męstwa.

Dobro trudne wymaga szczególnej mobilizacji sił emocjonalnych. Brak tu miejsca, 
by rozważyć wnikliwie rolę uczuć w życiu moralnym człowieka; ten element tradycyjnej 
etyki stał się zresztą przedmiotem zainteresowania wielu współczesnych psychologów. 
Jedno  trzeba  wszakże  wyraźnie  powiedzieć:  podkreślanie  rangi  rozumu  i  woli  jako 
podstawowych  duchowych  władz  osoby  ludzkiej  nie  może  oznaczać  lekceważenia 
uczuć,  ani  tym  bardziej  programowego  ich  eliminowania,  jak  to  proponowali  czynić 
niektórzy  stoicy.  Uczucia  pobudzają  rozum  i  wolę  do  działania  i  je  wspomagają. 
Owszem, na przeszkodzie mężnemu działaniu niekiedy także stają uczucia: strachu lub 
zniechęcenia. I one są zresztą potrzebne, bowiem ostrzegają nas przed grożącym złem i 
przed nieroztropnym, nadmiernym ryzykiem - ale trzeba je w aktach męstwa opanować. 
Wspierają nas w tym także uczucia: śmiałości i pragnienia osiągnięcia dobra. Męstwo 
jest więc cnotą porządkującą nasze życie uczuciowe - ale też dzięki uczuciom stać nas 
na akty męstwa.

XXVIII. CNOTY KARDYNALNE: UMIARKOWANIE I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Cnota umiarkowania wspomaga nas w opanowaniu dwóch popędów, o których była 
już mowa: popędu do zachowania życia oraz do jego przekazywania. Znaczenie ich jest 
oczywiste: pierwszy z nich chroni dobro podstawowe człowieka: życie, na którym może 
on  budować  swą  osobową  pełnię.  Drugi  -  popęd  seksualny  -  stanowi  podłoże 
dynamizmu miłości,  a więc tego wymiaru,  w którym człowiek spełnia się jako osoba. 
Wielka siła tych dynamizmów nie ogranicza się do sfery cielesnej, lecz przenika całe 
życie ludzkie. Poprzednim razem mówiliśmy m.in. o uczuciach śmiałości i strachu, które 
wiążą się właśnie z popędem do zachowania życia. Uczucia te nazywane są niekiedy 
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popędliwymi w odróżnieniu od bardziej "zanurzonych w naszej cielesności" - i dlatego 
określanych  niekiedy  mianem  doznań  -  uczuć  pożądliwych,  takich  jak:  pożądanie  i 
wstręt,  pragnienie i odraza, przyjemność i przykrość. Opanowanie uczuć pożądliwych 
jest szczególnym "zadaniem" cnoty umiarkowania.

Popędy i związane z nimi doznania same przez się są ślepe, a poddanie się im 
prowadzi do degradacji człowieka. Dla jednych "bogiem jest brzuch": cenią oni ponad 
wszystko przyjemne życie;  inni  (albo ci  sami) wiele mówią o miłości,  sprowadzają ją 
jednak  do  intensywnych  niekiedy,  ale  płytkich,  nietrwałych  i  w  gruncie  rzeczy 
egoistycznych doznań. Trud związany z opanowaniem popędów, ogrom zła jaki wynika 
z poddania się im, prowadzi niekiedy do manichejskiej pokusy traktowania ich jako "z 
natury" złych. Tej tendencji trzeba się stanowczo przeciwstawić. Tym, którzy ją próbują 
usprawiedliwić  powołując  się  na  Pismo święte  (zwłaszcza  na  wymagające  troskliwej 
wykładni listy św. Pawła) warto przypomnieć, że ta manichejska pokusa jest z gruntu 
obca chrześcijańskiej nauce o odkupieniu i zmartwychwstaniu ciał i że św. Augustyn już 
w V wieku energicznie przeciw niej występował.

Opanowanie więc, to nie to samo, co eliminacja. Umiarkowanie jest cnotą umiaru. 
Nie tylko ono zresztą; już Arystoteles powiadał, że wszelka cnota stanowi "złoty środek" 
pomiędzy dwiema przeciwnymi jej skrajnościami: niedomiaru i nadmiaru. Zwykle w jedną 
skrajność wpadamy łatwiej, niż w przeciwną, stąd też sądzimy, że np. cnocie odwagi 
przeciwstawia się tylko tchórzostwo, stanowiące niedomiar odwagi. Ale wadliwy jest też 
jej  nadmiar:  brawura,  z jaką niektórzy gotowi  są dla błahych celów ryzykować utratę 
życia.  Podobnie  też  umiarkowaniu  w jedzeniu  i  piciu  lub  czystości  przeciwstawiamy 
zwykle niedomiar tych cnót: obżarstwo i opilstwo lub nieczystość. Ale cnocie sprzeciwia 
się  również  nieumiarkowana  asceza,  która  prowadzi  do  poważnego  uszczerbku  na 
zdrowiu, podobnie jak sprzeciwia się jej manichejska pogarda spraw ciała i płci.

Dodajmy  jednak,  że  podporządkowanie  popędów  integralnie  rozumianej  osobie 
ludzkiej  i  jej  zadaniom wiąże się  często z koniecznością  przeciwstawienia  się temu, 
czego "chce" ślepy instynkt. Męczennik oddający życie za wiarę, podobnie jak zakonnik 
ślubujący czystość, dają szczególny wyraz miłości Boga i człowieka, która spełnia się 
wedle  właściwej  jej  "logiki  daru"  idącej  niejako  w  przeciwnym  kierunku,  niż 
autonomicznie rozumiana "logika popędu".

I wreszcie sprawiedliwość, to cnota nakazująca oddać każdemu to, co mu należne. 
Ogromnie bogatą i złożoną treść kryje w sobie ta krótka definicja. Sugeruje ona najpierw 
pewną "powinnościową  relację"  pomiędzy tym,  komu coś się należy,  a tym,  kto jest 
zobowiązany tę należność uiścić. Na czym zasadza się ta relacja? Przede wszystkim na 
godności, która przysługuje każdej osobie, właśnie z racji bycia osobą; mówiliśmy o tym 
przy okazji prezentowania personalizmu. Oddaje zaś ludzkiej osobie to, co należne ten, 
kto  respektuje  jej  prawa  (uprawnienia):  do  życia,  do  rozwoju  w  zdrowiu  i 
bezpieczeństwie, do pracy, wykształcenia itp. Wszystkie one zakorzenione są w ludzkiej 
naturze  i  nakładają  na  innych  obowiązek  ich  poszanowania.  Oto  znamienna  dla 
sprawiedliwości  para  pojęć:  uprawnienie  (łac.  "ius")  i  zobowiązanie,  które  w 
zorganizowanym społeczeństwie przybiera postać prawa stanowionego (łac. "lex"). To 
zaś  prawo,  przypomnijmy,  jest  sprawiedliwe  wtedy,  gdy  możliwie  najlepiej  strzeże 
naturalnych uprawnień człowieka.
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O  sprawiedliwości  mówimy  bowiem  już  w  stosunkach  pomiędzy  pojedynczymi 
ludźmi (jest to tzw. sprawiedliwość zamienna), ale jej szczególna rola polega na tym, że 
leży u podstaw zorganizowanego życia społecznego. Ta odmiana sprawiedliwości, która 
wskazuje  na  zobowiązania  społeczeństwa  (jego  władzy)  względem  pojedynczego 
człowieka nosi nazwę sprawiedliwości rozdzielczej; władza winna bowiem sprawiedliwie 
rozdzielać  pomiędzy obywateli  dobra,  którymi  w imieniu  tychże obywateli  dysponuje. 
Wreszcie sprawiedliwość legalna to ta jej postać, która dotyczy zobowiązań obywateli 
względem  społeczeństwa  jako  całości  (np.  względem  państwa).  Najczęściej  z  nią 
właśnie  mamy  do  czynienia  -  ale  pamiętajmy,  że  człowiek  jest  ważniejszy  od 
jakiejkolwiek organizacji społecznej i nie może być jej bez reszty podporządkowany, co 
powinno znaleźć swój wyraz w odpowiedniej hierarchii uprawnień i obowiązków.

Tak  pojęta  sprawiedliwość  -  wyrażająca  się  "negatywnie"  zasadą  "primum  non 
nocere": "przede wszystkim nie szkodzić", zaś "pozytywnie" obowiązkiem zaspokojenia 
słusznych uprawnień człowieka - wymaga zarówno od rządzących, jak i rządzonych, a 
także  wreszcie  od  nas  wszystkich  we  wzajemnych  relacjach  cnoty  sprawiedliwości 
trwałej  chęci  i  umiejętności  oddania  każdemu  tego,  co  mu  należne.  Obowiązek  to 
niełatwy nie tylko z powodu złożonych warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich 
trzeba szukać tego, co sprawiedliwe; także dlatego, że trudno wskazać "górną granicę" 
tego, co człowiekowi  należne. Ostatecznie bowiem słowem "na miarę człowieka" jest 
miłość.  Nic  dziwnego  więc,  że  niektórzy  przestrzegają  przed  zbyt  formalistycznym 
pojmowaniem sprawiedliwości lub podkreślają istotne dla niej otwarcie na miłosierdzie. 
Ale nie mniej ważne wydaje się jednak przypomnienie tego, że sprawiedliwość jest nam 
szczególnie potrzebna dziś, kiedy budujemy nową Polskę. Bez cnoty sprawiedliwości 
nie można ani ustanowić sprawiedliwych ustaw, ani uczynić ich skutecznymi.

XXIX. CNOTY TEOLOGICZNE

Zbliżające  się  powoli  do  końca  Pogadanki  o  etyce  próbuję  prowadzić  w  duchu 
rozwijanej przez wieki tzw. filozofii chrześcijańskiej. Jest to filozofia w tym sensie, że jej 
podstawą jest  rozum i doświadczenie.  Wprawdzie odwoływałem się nieraz do Pisma 
świętego,  ale  głównie  po  to,  by  zilustrować  głoszone  tu  poglądy  znanymi  w 
chrześcijańskim  świecie  sformułowaniami  lub  obrazami  biblijnymi  oraz  by  pokazać 
zgodność tych poglądów z danymi Objawienia. Na tym polega chrześcijański charakter 
tej filozofii: powstaje ona w świecie ukształtowanym przez chrześcijańską wiarę, czerpie 
z  niej  nierzadko  inspirację,  okazuje  się  zgodna  z  Objawieniem  i  niejako  do  niego 
prowadzi  -  ale  nie  traktuje  go  jako  argumentu  decydującego  o  słuszności  swych 
twierdzeń. Gdyby tak czyniła, stałaby się teologią moralną.

Otwartość na chrześcijańskie Objawienie każe jednak niekiedy przekroczyć ramy 
rozważań  filozoficznych,  by  pokazać  bliżej  związek  płaszczyzny  "naturalnej"  z 
"nadprzyrodzoną" w człowieku. A etologia jest taką właśnie dziedziną, w której splatają 
się  ze sobą wątki  naturalne  i  nadprzyrodzone (które  niekiedy należy rozróżniać,  ale 
nigdy  oddzielać).  Omówione  pokrótce  wcześniej  cnoty  kardynalne  są  cnotami 
naturalnymi:  do  ich  rozumienia  i  realizowania  nie  trzeba  odwoływać  się  do  Pisma 
Świętego. Stanowią one swoiste podłoże tak zwanych cnót teologicznych. Wymienia je 
na końcu swego słynnego hymnu o miłości św. Paweł Apostoł: "Tak więc trwają wiara, 
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nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość" (1 Kor 13, 13). Wszystkie 
one  odnoszą  się  przede  wszystkim  do  Boga,  który  pociąga  człowieka  do  siebie 
objawiając mu prawdy o sobie niedostępne naturalnemu rozumowi ludzkiemu. W tym 
sensie są one nadprzyrodzone, stanowią szczególny Boży dar,  dopełniony następnie 
darami Ducha Świętego. Ale dar ten wtedy dopiero może w człowieku owocować, gdy 
człowiek z nim gorliwie i wytrwale współpracuje. Dlatego zasługują one na miano cnót, 
których nie można nabyć bez osobistego wysiłku.

Nie ważę się omawiać cnót teologicznych nawet tak skrótowo, jak to czyniłem w 
odniesieniu do cnót kardynalnych. Mogę jedynie wskazać na związek tych ostatnich z 
wiarą, nadzieją i miłością - co oczywiście zakłada jakieś ich rozumienie, ale pozostawia 
otwartą kwestię ich dogłębnej interpretacji. Przy okazji także cnoty kardynalne zyskują 
jakby dodatkowe naświetlenie.

Otóż  doceniając  ogrom  radykalnej  zmiany  perspektywy,  jaką  niesie  z  sobą 
chrześcijańskie  Objawienie  można jednak powiedzieć,  że wiara  rozświetla  i  pogłębia 
cnotę  roztropności  i  pełni  podobną  do  niej  funkcję  w  życiu  nadprzyrodzonym.  Jej 
bowiem podstawą jest przyjęcie prawdy o Bogu, ukazanej nam w pełni przez Jezusa 
Chrystusa. Ta prawda stanowi dla wierzącego wezwanie do zawierzenia Bogu, czyli do 
życia wiarą. Cnota wiary polega więc na gotowości i umiejętności "przekładu" poznanej 
prawdy o Bogu na odpowiednie  postępowanie,  podobnie jak cnota roztropności  jako 
"prawy  rozum"  usprawnia  nas  w  dokonywaniu  moralnie  dobrej  i  słusznej  decyzji.  I 
podobnie  jak  roztropność  jest  "woźnicą  cnót",  tak  wiara  przenika  całe  życie 
nadprzyrodzone. Akty nadziei i miłości ugruntowane są niejako na fundamencie wiary.

Z kolei nadzieja stanowi dopełnienie, a raczej szczególne ukoronowanie męstwa. 
Nie  przypadkiem  omawiając  je  wspominaliśmy  o  męczeństwie,  które  ściśle  biorąc 
zrozumiałe jest dopiero w kontekście chrześcijańskiej wiary.  Nadzieja umacnia nas w 
dążeniu do tego Dobra - największego, ale i najtrudniejszego - którym jest sam Bóg. 
Ugruntowuje  otuchę  i  pozwala  znieść  wszelkie  utrapienia  traktując  je  jako  proces 
oczyszczenia  i  pogłębienia  niezbędny  w  naszej  drodze  do  Boga.  Z  braku  miejsca, 
odsyłam  tylko  do  fragmentu  1  P  1,  3-9,  gdzie  Czytelnik  znaleźć  może  zwięzłą 
charakterystykę  chrześcijańskiej  nadziei,  wraz z jej  istotnym odniesieniem do wiary i 
miłości.

O miłości mówiliśmy poprzednio, że jest "formą wszelkich cnót": tym, przez co cnota 
w ogóle jest cnotą. Rozumieliśmy miłość w tym jej elementarnym sensie, który nakazuje 
traktować każdą osobę jako cel działań, a nie pozwala jej sprowadzić wyłącznie do roli 
środka dla własnych celów podmiotu działania. Już w płaszczyźnie naturalnej ten sens 
miłości  domaga  się  dopełnienia.  Nie  przypadkiem  o  miłości  potocznie  mówimy  tam 
dopiero, gdzie więź między osobami jest głębsza; gdzie przekracza ona ów elementarny 
wymiar afirmacji osoby dla niej samej - choć się na nim koniecznie opiera. Istotą każdej 
pełniejszej miłości jest dar z siebie: życie dla drugiej osoby, co przybierać może różne 
postaci,  choć  klasycznym  modelem  takiej  miłości  jest  (także  w  Piśmie  św.)  miłość 
oblubieńcza.

Otóż  wszystko  to  trzeba  mieć  na  uwadze,  gdy  mowa  o  miłości  jako  cnocie 
nadprzyrodzonej. "Będziesz miłował" - brzmi jak nakaz. Ale czy miłość można nakazać? 
Czy ten, kto kocha ze strachu przed piekłem, naprawdę kocha? Rzecz jest trudna, bo z 
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jednej strony Bogu istotnie należy się cześć najgłębsza i oddanie, które krótko i trafnie 
oddaje przykazanie: "Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z 
całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich" (Pwt 6, 5). Z drugiej zaś - miłość wyrastać 
może tylko z serca przejętego i pociągniętego Bożą dobrocią.  Tak chyba rozumiał ją 
rozmówca  Pana  Jezusa  z  Ewangelii  św.  Marka,  który  też  usłyszał  od  Mistrza 
pochwałę: .,Niedaleko jesteś od królestwa Bożego" (Mk 12, 34).

Poznać Boga i poznać człowieka jako Jego "obraz i podobieństwo" może jednak 
tylko ten, kto - w oparciu o Objawienie przyjęte z wiarą - oddaje Bogu i człowiekowi 
sprawiedliwość: to, co im należne. Nie przypadkiem młodzieniec, który pytał Chrystusa 
co czynić, aby osiągnąć życie wieczne, najpierw usłyszał  o przykazaniach, a dopiero 
potem o wezwaniu do szczególnej doskonałości (por. Łk 18, 18-23). Nie przypadkiem 
też już w Starym Testamencie "sprawiedliwy" znaczy w przybliżeniu tyle, co "święty" w 
dzisiejszym rozumieniu.

Sprawiedliwość jest pierwszym słowem miłości i naturalnym jej podłożem. Miłość 
jest "więzią doskonałości" (Kor 3, 14) - i w tym sensie wszystkie cnoty ku niej prowadzą, 
także umiarkowanie. Miarkowanie popędów do zachowania i przekazywania życia ma 
bowiem  na  celu  właściwe  ukierunkowanie  tych  dynamizmów  w  człowieku,  które 
stanowią swoiste naturalne podłoże miłości i jej mają służyć: miłości do człowieka, bez 
której niemożliwe jest prawdziwe umiłowanie Boga (por. 1 J 4, 20 - a właściwie cały 
Pierwszy List św. Jana).

XXX. WADY GŁÓWNE

Po czterech Pogadankach poświęconych cnotom - wypada powiedzieć choć słowo 
o  wadach.  Ich  sens  zdaje  się  jasny:  jako  przeciwieństwo  cnoty,  wada  jest  stałą 
skłonnością woli i sprawnością do czynienia zła. Jedno wszakże trzeba wyjaśnić: otóż 
mówiliśmy w swoim czasie,  że nie  jesteśmy w stanie  chcieć  zła  dla  zła;  wybierając 
cokolwiek, wybieramy to z racji upragnionego dobra. Czasami popełniamy błędy widząc 
dobro tam, gdzie go nie ma; ale i wówczas, mamy do czynienia nie z moralnym złem, 
lecz z pomyłką, z czynem niesłusznym. Na czym więc polega akt moralnie zły, różny od 
pomyłki? Otóż ma on miejsce wtedy, gdy podmiot wie, że dobro, które wybiera, nie jest 
mu należne. Złodziej okradający bank pragnie dobra, jakim niewątpliwie są pieniądze, 
ale jeśli nie został dotknięty poważną chorobą moralną, to wie doskonale, że popełnia 
zło.  Również wada więc,  to stały nawyk  -  a niekiedy nawet  nałóg -  który polega na 
świadomej (przynajmniej w jakimś stopniu) gotowości wyboru takiego dobra, o którym 
podmiot  wie  (nawet,  jeśli  już  nie  odczuwa  wyrzutów sumienia),  że  go  wybierać  nie 
powinien.

Uwaga  powyższa  tłumaczy,  na  czym  polega  dezintegrująca  człowieka  i 
degradująca  go rola  wady.  Nie  jesteśmy bowiem w stanie  zmienić  naszej  rozumnej 
natury; co by człowiek nie czynił, zawsze pozostaje osobą, która "nie może odnaleźć się 
w  pełni  inaczej,  jak  tylko  poprzez  bezinteresowny  dar  z  siebie  samego"  (KDK,  24). 
Kształtując  i  pogłębiając  w  sobie  cnoty  (które  same  są  różnokształtną  miłością), 
potwierdza człowiek w sobie i ugruntowuje to, kim z istoty swej jest. Natomiast wada 
poddaje wolę ludzką jakiemuś dobru, które "wyłamuje się" z właściwej  sobie pozycji i 
pretenduje  do  wyższej  rangi,  niż  jej  przysługuje  w  osobowym  porządku  dóbr.  Wino 

50



zostało stworzone ku rozweseleniu serc ludzkich, ale alkoholik obraca to dobro w ciężką 
krzywdę  innych  i  własną  nędzę,  przy  czym  plaga  ta  przybrała  w  naszym  kraju  tak 
tragiczne rozmiary, że wielu przytomnych jeszcze i odpowiedzialnych Polaków uznało za 
konieczne  włączenie  się  w  ruch  abstynencki,  w  tej  sytuacji  ze  wszech  miar  godny 
poparcia. Odpoczynek jest potrzebny, ale leń będzie chciał stale odpoczywać, męcząc 
się zresztą przy tym zwykle bardziej, niż człowiek pracowity swą pracą - itd. Czasem 
dobro jest ukryte (np. uspokojenie nerwów, o które chodzi, wielu nałogowym palaczom), 
ale zawsze wada bazuje na jakimś niewłaściwym dążeniu do dobra, które zniewala tego, 
kto jej uległ.

Tak  zwanych  siedem  grzechów  głównych,  które  niektórzy  pamiętają  może  z 
katechizmu, to w istocie siedem głównych wad. "Głównych", to nie znaczy najcięższych; 
raczej najpowszechniejszych i najbardziej "zaraźliwych":  łatwo pociągających za sobą 
jedna  drugą.  Są  to:  próżność,  chciwość,  nieumiarkowanie  w  jedzeniu  i  piciu, 
nieczystość,  zazdrość,  lenistwo  i  gniew.  Cztery  pierwsze  z  nich  polegają  na 
nieuporządkowanym dążeniu do dobra, trzy pozostałe - na nieumiejętności znoszenia 
zła, które towarzyszy realizacji dobra.

I  tak:  próżny  jest  ten,  kto  zasmakował  tak  dalece  w  tzw.  dobrach  duchowych 
(popularności,  stanowisku,  władzy),  że  będzie  ich  bronił  za  wszelką  cenę,  z  ich 
posiadania  czerpiąc  złudne  poczucie  własnej  wartości,  wyższości  względem  innych. 
Niektóre  posunięcia  polityków  zdają  się  aż  za  dobrze  potwierdzać  gorzką  myśl 
wypowiedzianą kiedyś przez J. J. Leca: "Dotknięcie tronu zmienia człowieka".

Chciwość (łatwo się przeradzająca w skąpstwo) polega na przywiązaniu do dóbr 
materialnych,  które  zamiast  łączyć  ludzi  dzielących  się  tym,  co  posiadają  w  duchu 
sprawiedliwości  i  miłości,  stają  się  zarzewiem  obcości  i  wzajemnej  wrogości.  O 
nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu oraz o nieczystości mówiliśmy w kontekście cnoty 
umiarkowania, zresztą wady te i ich szkodliwość nie wymagają specjalnego komentarza.

Warto  natomiast  zauważyć,  że  zazdrość  łączy  z  próżnością  to  samo  fałszywe 
kryterium własnej wartości: uzależnianie jej od pozycji społecznej lub innych dóbr, nie 
decydujących naprawdę  o wielkości  człowieka.  To samo wyróżnienie,  które podsyca 
próżność jednego, zżera zazdrością innego. Skrajną formą zazdrości jest zawiść, w imię 
której człowiek pozbawia innych tych dóbr, których sam nie posiada. Wierzący winien 
pamiętać, że zazdrość z powodu obdarowania innych tym, czego się samemu pragnie, 
jest w istocie oskarżeniem samego Boga o niesprawiedliwy rozdział Jego darów.

Lenistwo  wygląda  na  pozór  niewinnie,  ale  prowadzi  ono  łatwo  do  małodusznej 
rezygnacji  z  realizacji  trudnych  zadań,  przed  którymi  każdy  z  nas  kiedyś  staje. 
Rezygnacja ta z kolei często spycha leniwych na "boczny tor". Inni, bardziej ambitni i 
pracowici,  lepiej  wykorzystują  swe  dane,  zaś  ludziom  leniwym  pozostaje  uczucie 
porażki,  która  napełnia  ich  lepiej  lub  gorzej  skrywanym  smutkiem.  Wreszcie  wadę 
gniewu trzeba odróżnić od gniewu słusznego. Bywa, że gniew jest właściwą reakcją na 
napotkane zło (przypomnijmy sobie Chrystusa, który wyrzucał kupczących ze świątyni 
jerozolimskiej). Wada gniewu polega na czymś innym: na poddaniu się uczuciu gniewu 
wskutek przeszkód w realizacji dobra. Efektem tego jest jednak pomnożenie zła, a nie 
jego usunięcie. Choć więc człowiek wyposażony we władzę budzi strach gdy wpada w 
gniew, to jednak sam gniew jest objawem słabości, a nie siły. Cierpliwość jest trudna, 
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uleganie uczuciu gniewu przychodzi łatwo.
O wadach dałoby się powiedzieć więcej, ale może nie warto za dużo. Choć w imię 

prawdy  trzeba  wskazać  na  właściwy  im  niszczący  mechanizm  zła,  to  jednak  lepiej 
ukazywać siłę pociągającą dobra. Wada bowiem, jak każde zło, łudzi pozorami dobra. 
Im lepiej uda się ukazać prawdziwe dobro, tym bardziej zblednie pozorna atrakcyjność 
zła. Kto wie, czy nie to stanowi szczególnie ważne - ale i trudne - zadanie pedagoga.

XXXI. KU ETYCE SZCZEGÓŁOWEJ

Poprzednie rozważania, poświęcone wadom głównym, zakończyły w zasadzie cykl 
Pogadanek  z  zakresu  etyki  ogólnej.  Pozostają  jeszcze  dwa  krótkie  tematy,  którymi 
chciałbym nie tyle zwieńczyć ów cykl, ile raczej przeciwnie: wskazać na kierunki jego 
kontynuowania. W tym duchu chcę obecnie poświęcić parę słów etyce szczegółowej, 
następnie zaś literaturze, którą warto polecić tym, którzy pragną pogłębić swą wiedzę 
etyczną.

Nasz  cykl  nosi  tytuł  Pogadanki  z  etyki,  ale  podejmowaliśmy  jedynie  tematy 
zaliczane zwykle  do tzw.  etyki  ogólnej:  od wstępnych definicji  dobra moralnego oraz 
charakterystyki  samej  etyki,  poprzez  szukanie  właściwego  kryterium moralnej  oceny 
(normy  moralności),  następnie  analizę  ludzkiego  czynu  i  jego  moralnie  ważnych 
aspektów oraz problematykę prawa naturalnego i sumienia - aż po teorię cnót i wad. Jej 
przedłużeniem jest etyka szczegółowa. Dodajmy - jest to przedłużenie niezbędne. Etyka 
ogólna  bez  próby  wyprowadzenia  z  niej  konkretnych  konkluzji  byłaby  zawieszona  w 
próżni i jakby nieuczciwa. Tak naprawdę bowiem interesują nas problemy szczegółowe i 
to z ich powodu większość z nas w ogóle etyką się interesuje. Czy, ewentualnie kiedy i 
dlaczego, dopuszczalna jest kara śmierci, eutanazja, przerywanie ciąży, samobójstwo? 
Jak  ocenić  coraz  to  nowe  możliwości  "modelowania"  człowieka,  jakie  oferuje 
współczesna genetyka? Jakie są - i jak są uzasadniane - normy obejmujące dziedzinę 
życia  płciowego  i  małżeńskiego?  Jakie  warunki  powinna  spełniać  ludzka  praca,  by 
człowieka nie poniżała? Czy zasady moralne obowiązują w polityce tak,  jak w życiu 
potocznym? - oto niektóre z praktycznie niewyczerpalnej listy pytań, jakie skłaniają nas 
zwykle do zainteresowania się etyką.

Boję  się,  że  Czytelnicy,  którzy  z  takimi  właśnie  pytaniami  i  wątpliwościami 
przystępowali do lektury kolejnych naszych Pogadanek, mogą się czuć zawiedzeni. Nie 
podejmowaliśmy bowiem wprost tych problemów; raczej dotykaliśmy niektórych z nich 
przy okazji poruszania innych, bardziej ogólnych tematów. Nie chcę się usprawiedliwiać, 
powtórzę tylko opinię wyrażoną na początku: bez takiego fundamentu, który usiłowałem 
tu położyć, wszelkie szczegółowe dociekania albo byłyby skazane na powierzchowność, 
albo  w  najlepszym  razie  mogłyby  mieć  charakter  luźnych  esejów,  ukazujących 
interesujące, a dotąd nie dość dostrzegane aspekty niektórych moralnych kwestii. Takie 
eseje piszą już bardziej lub mniej zdolni i wnikliwi eseiści. Może trzeba pisać je lepiej, 
wątpię jednak, czy sam bym to potrafił.

Ale  sądzę,  że  oprócz  inspirujących  esejów  potrzeba  nam  pewnej  wiedzy  i 
umiejętności  poruszania  się  po  trudnych  ścieżkach  zagadnień  moralnych;  potrzeba 
właśnie  fundamentu,  by  na  nich  każdy  z  nas  coraz  bardziej  samodzielnie  budował 
system swych przekonań,  w oparciu o które dokonywać będzie życiowych wyborów. 
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Cieszyłbym  się,  gdyby  nasze  Pogadanki  w  jakiejś  mierze  pomogły  Czytelnikom 
uświadomić  sobie,  zweryfikować,  usystematyzować  oraz  ewentualnie  uzupełnić  lub 
pogłębić te podstawy.

Jest  jeszcze  jeden  powód,  dla  którego  tu  nie  można  było  odpowiedzialnie 
podejmować  bardziej  szczegółowych  zagadnień.  Zrozumiałe  przecież,  że  do  ich 
rozwiązania  trzeba orientować się dobrze w dziedzinie,  z  którą są one związane.  O 
moralnych  aspektach  przeszczepów  medycznych  może  mówić  ktoś,  kto  się 
wystarczająco zna na medycynie.  Problemu relacji  między moralnością i  polityką nie 
można  naświetlić  ani  kompetentnie  rozwiązać  bez  orientacji  w  realiach  "zawodu 
polityka" - itp. Wszyscy na wszystkim znać się nie możemy. Pomagamy sobie "łącząc 
kompetencje", konfrontując podstawowe zasady etyki z kompetencją związaną z jakąś 
szczególną  dziedziną  życia  i  związanej  z  nią  wiedzy.  Efekt  tej  konfrontacji  bywa  w 
praktyce różny - ale innej drogi  nie ma. Tu usiłowałem przedstawić elementy wiedzy 
etycznej, bez której również taka konfrontacja jest niemożliwa.

Wiedza  ta  pilnie  jest  dziś  potrzebna.  Współczesny  wielki  postęp  naukowo-
techniczny przyczynia się do utrwalenia "mentalności pozytywistycznej", która skłonna 
jest  odmawiać  racjonalności  wszelkim  typom  poznania  różnym  od  tzw.  nauk 
szczegółowych  (matematyczno-fizycznych).  A  ponieważ  etyka  nie  przynależy  do  tej 
grupy nauk,  sugeruje się by była  "na miarę czasów",  postuluje się tworzenie  "nowej 
etyki", czyli takiej, która z góry aprobuje wszelkie typy eksperymentów naukowych oraz 
praktyk umożliwionych przez ów postęp. Bioetyka - a zwłaszcza genetyka i spory wokół 
niej  toczone  -  są  szczególnie  dobrym  przykładem  tych  tendencji.  Kto  nie  chce  się 
poddać  dyktatowi  takiej  mentalności,  ten  musi  dysponować  inną,  ogólną  wiedzą 
filozoficzno-etyczną, która pomoże mu zdobyć rozsądny dystans wobec zalewu coraz to 
nowych informacji, sytuacji i możliwości, wyposażając go w kryteria ich moralnej oceny.

W nabywaniu tej wiedzy mogą także pomóc podręczniki z etyki szczegółowej. Ale i 
one  mają  koniec  końców  charakter  drogowskazu  lub  kompasu,  który  pomaga 
zorientować się w nieznanym terenie, jednakże własnego jego rozeznania nie zastąpi. 
Wypada  więc  zachęcić  Czytelnika  do  uzupełnienia  tu  wyłożonej  wiedzy  etycznej 
zarówno  jej  pogłębioną  wykładnią,  jak  i  wiadomościami  z  innych  dziedzin  życia,  w 
których dopiero zasady etyczne znajdują swe zastosowanie.

XXXII. BIBLIOGRAFIA

Na końcu książki  umieszcza się  zwykle  bibliografię  tych  pozycji,  które  jakoś  są 
przydatne  w jej  zrozumieniu,  a  także mogą pomóc czytelnikom rozwijać  i  pogłębiać 
wiedzę z danej książki nabytą. Doszliśmy oto szczęśliwie do końca naszych Pogadanek, 
przyszedł więc czas na bibliografię. Będzie ona nieco "rozumowana", jak się to kiedyś 
mówiło,  to  znaczy  poszczególne  pozycje  opatrzę  krótkim komentarzem.  Oczywiście, 
pozycji  z  etyki  wyszło  i  nadal  wychodzi  (zwłaszcza  ostatnio)  dość  sporo,  nasza 
bibliografia będzie więc wybiórcza: umieszczam w niej w zasadzie tylko polskojęzyczne 
podręczniki, wśród nich zaś te, które harmonizują z przyjętą tu linią wywodów. A jeszcze 
zapewne  pominę  szereg  pozycji  spełniających  te  wymogi.  Zamiarem  moim  nie  jest 
jednak  kompletowanie  bibliografii  (nawet  w  tak  zawężonym  zakresie),  lecz  wyjście 
naprzeciw Czytelnikowi, który chciałby kontynuować swą edukację etyczną.
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Zacznę  od  Arystotelesa  Etyki  Nikomachejskiej,  przetłumaczonej  i  opracowanej 
przez  D.  Gromską  (Warszawa  1982).  Mimo  swej  starożytności  i  rangi  jednego  z 
najważniejszych w historii etyki tekstów źródłowych, jest to podręcznik świetny, bogaty 
nie tylko w wiedzę, ale i mądrość, choć wymagający od Czytelnika nieco trudu. Szkoda, 
że nie ma dobrego polskiego tłumaczenia Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, cz. 
I  tomu  II,  stanowiącej  imponującą  syntezę  ogólnej  etyki  i  teologii  moralnej,  z  której 
bogactwa  czerpią  do  dziś  liczni  autorzy  (o  których  niżej).  Kto  jednak  jest  nieco 
wprawiony  w  czytaniu  literatury  filozoficznej  i  chciałby  zetknąć  się  z  myślą  Doktora 
Anielskiego  dotyczącą  zagadnień  moralnych,  temu  polecałbym  jego  Traktat,  o 
człowieku, w znakomitym opracowaniu krytycznym S. Swieżawskiego (Poznań 1956), 
tam zaś zwłaszcza kwestie: 79 (od art. 11) - 83 (s. 331-452). Skoro zaś mowa o tekstach 
klasyków etyki, to wspomnijmy w tym miejscu książkę Wybór tekstów (Bydgoszcz 1993), 
opracowaną przez Stefana Sarnowskiego i  Edmunda Fryckowskiego,  gdzie Czytelnik 
znajdzie zarówno wiele (choć krótkich) tekstów znanych myślicieli, jak i dopełniające ten 
wybór informacje o autorach, mały słownik pojęć oraz bibliografię innych prac z etyki 
dostępnych na naszym rynku.

Z polskich autorów na wyróżnienie  zasługuje najpierw o.  Jacek Woroniecki  OP, 
autor  klasycznego  w  naszej  literaturze  dzieła  Katolicka  etyka  wychowawcza  (t.  1-3, 
Lublin 1986). Szczególnie ważny tu dla nas jej tom I ukazał się już przed wojną, stąd 
niektóre  dyskusje  w  nim  zawarte  są  nieco  przebrzmiałe,  ale  trzon  wywodów, 
utrzymanych w duchu św. Tomasza, nie stracił  aktualności. Ważne jest i to, że język 
Woronieckiego,  choć  nieco  "rozgadany",  jest  dość  zrozumiały  i  cenny  także  dla 
niewprawnego  czytelnika,  byle  uważnego.  Innym  klasykiem  polskiej  myśli  etycznej 
prowadzonej  w duchu krytycznie zreflektowanego tomizmu jest  o.  Tadeusz Ślipko -? 
Jego  Zarys  etyki  ogólnej  (Kraków  1974)  ma  wprawdzie  charakter  podręcznika 
akademickiego  i  wymaga  bardzo  uważnej  lektury,  ten  jednak  kto  się  na  jej  trud 
zdobędzie, zostanie nie tylko nagrodzony bogatą i usystematyzowaną wiedzą, ale także 
wyćwiczy się w tak potrzebnej w etyce dyscyplinie myślenia i precyzyjnego formułowania 
myśli. Z kolei bardzo popularnie i krótko prezentuje etykę tomistyczną Piotr Jaroszyński 
w książeczce Etyka. Dramat życia moralnego 1992. Zwłaszcza teoria cnót jest w niej 
przedstawiona stosunkowo obszernie i trafnie.

Już w pierwszej Pogadance wspomniałem Elementarz etyczny (Lublin 1983) pióra 
ks. Karola Wojtyły (który gdy to pisał nie był jeszcze biskupem). Autora przedstawiać 
Czytelnikom nie trzeba. Ale warto polecić ten cykl felietonów, które - choć publikowane 
w "Tygodniku Powszechnym" w latach: 1957-58 i stanowiące próbę bodaj częściowego 
wypełnienia  wielkiej  luki  spowodowanej  walką ideologiczną lat  poprzednich -  do dziś 
uderzają trafnością i głębią wielu sformułowań. Książeczka K. Wojtyły utrzymana jest w 
duchu filozofii chrześcijańskiej, choć zarazem otwarta jest ona na szereg zagadnień i 
ujęć współczesnych Autorowi. Kontynuatorem myśli Kard. Karola Wojtyły (przez 25 lat 
kierującego Katedrą Etyki KUL) jest ks. Tadeusz Styczeń. Jego Wprowadzenie do etyki 
(Lublin 1993) zawiera szereg wcześniej publikowanych artykułów, tak jednak ułożonych i 
skomentowanych,  że  układają  się  one  w  całość  zbliżoną  do  podręcznika.  Autor 
wprowadza  czytelnika  do  etyki  metodą  swoistych  "sond"  zapuszczanych  w  głąb 
poszczególnych, odpowiednio uszeregowanych zagadnień.
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Tyle o podręcznikach etyki ogólnej. Wypada dodać, że Woroniecki i Ślipko napisali 
podręczniki  trzytomowe,  z  których  dwa  ostatnie  tomy  poświęcone  są  etyce  (u 
Woronieckiego także teologii  moralnej) szczegółowej. Oczywiście, obok podręczników 
istnieje także ogromna liczba monografii poświęconych poszczególnym zagadnieniom. 
Ich przykładem jest Miłość i odpowiedzialność ks. -? bpa Karola Wojtyły (Lublin 1986, 
podejmująca problematykę miłości oblubieńczej - i to podejmująca tak, że jeszcze przed 
wyniesieniem jej Autora na Stolicę Piotrową była tłumaczona na kilka języków obcych.

ANEKS

Zamykające książkę cztery ostatnie Pogadanki zostały przygotowane w 1997 r. dla 
Sekcji  Polskiej  Radia  Watykańskiego.  Pokazują  one  w  jaki  sposób,  wykorzystując 
dotychczas  przedstawione  założenia  etyki  ogólnej,  można  pójść  dalej  w  analizie 
szczegółowych kwestii etycznych, żywo interesujących opinię publiczną.

XXXIII. ABORCJA I PRAWO

Mało tematów absorbuje uwagę tak mocno i z takim emocjonalnym natężeniem w 
wielu  krajach  -  ostatnio  także  w Polsce  -jak  sprawa  legalizacji  aborcji.  W niniejszej 
krótkiej refleksji chcę zwrócić uwagę na trzy problemy, od których stanowisko w sprawie 
prawnej  ochrony  dziecka  poczętego  istotnie  zależy.  Problemy  te  wyrazić  można 
następującymi pytaniami:
1. Czy płód jest człowiekiem?
2. Czy każdy człowiek ma prawo do życia?
3. Czy prawo państwowe powinno chronić prawo do życia każdego człowieka?

Sądzę, że na każde z tych pytań trzeba odpowiedzieć twierdząco.
Najważniejsze jest pytanie pierwsze: czy płód jest człowiekiem? Otóż genetycznie - 

oczywiście - jest. Owszem, pierwsza faza życia ludzkiego płodu - aż do momentu tzw. 
zagnieżdżenia,  które  ma  miejsce  ok.  14.  dnia  po  zapłodnieniu  -  okryta  jest  wciąż 
tajemnicą. Trudnym orzechem do zgryzienia dla naukowców jest zwłaszcza fenomen tak 
zwanych bliźniąt jednojajowych, czyli takich, które 
rozwijają się z jednego zarodka po zapłodnieniu,  ale jeszcze przed zagnieżdżeniem. 
Jednakże - po pierwsze - problem dopuszczalności aborcji odnosi się przede wszystkim 
do ingerencji dokonywanych na płodzie ludzkim żyjącym ponad dwa tygodnie. Po drugie 
zaś  -  niepewność  trzeba  rozstrzygać  na  korzyść  tego,  kogo  ona  dotyczy.  Tak  jak 
wystarcza nikłe nawet prawdopodobieństwo, że umierający człowiek jeszcze żyje, by nie 
wolno było dokonywać np. transplantacji serca, tak też brak pewności co do tego, czy 
płód jest człowiekiem, wystarcza, by odnosić się do niego jak do człowieka.

Człowiek  bowiem  wprawdzie  rozwija  się  biologicznie,  psychicznie  i  duchowo, 
jednakże na każdym etapie swego rozwoju jest człowiekiem. Dorosły nie jest bardziej 
człowiekiem  niż  dziecko,  zdrowy  bardziej  niż  chory,  wykształcony  bardziej  niż 
analfabeta. Owszem, poszczególne sprawności człowiek rozwija z biegiem życia - i w 
ten sposób się ubogaca - ale samo człowieczeństwo,  samo bycie ludzką osobą jest 
niestopniowalne: jeśli człowiek żyje - to żyje cały, kompletny w swej osobowej strukturze 
i godności.

To nas prowadzi do pytania drugiego: czy każdy człowiek ma prawo do życia? Tak - 
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ponieważ  życie  nie  jest  dobrem "obok"  innych  dóbr,  takich  jak:  pieniądze,  zdrowie, 
praca,  własny  dom.  Tego  rodzaju  dóbr  może  być  człowiek  pozbawiony  -  ale  nadal 
będzie istniał, nadal będzie żył. Odebranie zaś życia oznacza po prostu zabójstwo, a 
tym  samym  pozbawienie  człowieka  możliwości  posiadania  i  rozwijania  jakichkolwiek 
innych  dóbr.  Zabójstwo  jest  więc  ugodzeniem  człowieka  najdotkliwszym,  najbardziej 
bezpośrednim. Jeśli powiadamy, że ludzkiej osobie przysługuje godność, że wzgląd na 
osobę  i  jej  dobro  stanowi  podstawowe  kryterium  wartościowania  poszczególnych 
ludzkich czynów - to aborcja, która jest przecież aktem bezpośredniego zabójstwa, godzi 
wprost  w  tego,  na  którym  jest  dokonywana.  Stopień  rozwoju  ludzkiej  istoty  nie  jest 
ważny:  człowiek  rośnie,  ale  jego  osobowa  godność  nie  rośnie  ani  nie  maleje. 
Poszczególne jego uprawnienia zależeć mogą od różnych czynników, w tym także od 
stopnia jego rozwoju, ale podstawowe prawo do życia przysługuje mu zawsze.

Teraz możemy przejść do pytania ostatniego: czy prawo państwowe winno chronić 
nienarodzonych? Tak - ponieważ człowiek jest ważniejszy niż państwo. Racją istnienia 
państwa  -  jak  i  innych  organizmów  społecznych  -  jest  dobro  człowieka,  każdego 
człowieka. A ponieważ podstawowym jego dobrem jest życie, to zrozumiałe, że życie 
ludzkie  chronione  jest  zwykle  ze  szczególną  pieczołowitością  w  ustawodawstwie 
państwowym.

Jest  więc  tragiczną niekonsekwencją,  obciążającą nasze,  rzekomo humanitarne, 
społeczeństwa  ciężką  winą,  że  spod  tego  prawa  wyjmuje  się  nienarodzonych. 
Zauważmy:  w wielu krajach znosi się karę śmierci w przekonaniu,  że nawet  wielkich 
zbrodniarzy nie należy pozbawiać życia, raczej dać im szansę nawrócenia i rozwoju. Tu 
zaś legalizuje się zabójstwo istot niewinnych, co więcej - bezbronnych, najmniejszych, 
które prawo państwowe winno z tego właśnie powodu otoczyć szczególną opieką.

Podnosi  się niekiedy argument,  że prawo jest nieskuteczne, gdy nie stoi za nim 
dostateczna  społeczna  aprobata.  Jednakże  prawo  nie  może  być  prostym  zapisem 
statystycznej wrażliwości moralnej. Co więcej, pretenduje ono do tego, by być wyrazem 
zasadniczej idei sprawiedliwości, jej też umocnieniu ma służyć. Owszem, niewrażliwość 
na wartość ludzkiego życia - skądinąd warta troski i pedagogicznych zabiegów - może 
skłaniać  do  obniżenia  wysokości  kary  przewidzianej  za  zabójstwo  nienarodzonych. 
Czym innym jest jednak zmniejszenie lub nawet - z racji  szczególnych okoliczności - 
uchylenie zastosowania sankcji karnej, czym innym zaś uznanie zabójstwa jakiejkolwiek 
niewinnej istoty ludzkiej za czyn niekaralny. Bywa przecież, że sąd, biorąc pod uwagę 
szczególne okoliczności, powstrzymuje się od zastosowania sankcji wobec matki, która 
porzuciła urodzone już dziecko gdzieś na śmietniku, nie podważa jednak zasadniczo 
zbrodniczego  i  karalnego  charakteru  samego  tego  czynu.  Tu  zaś  uznaje  się  za 
niekaralne już nawet nie porzucenie człowieka, ale wręcz jego zabicie. Cóż to mówi o 
samym prawie - i  o społeczeństwie,  które takie prawo ustanawia? Jak nie przywołać 
słów Chrystusa:  "Cokolwiek uczyniliście  jednemu z tych braci  moich najmniejszych - 
Mnieście uczynili" (por Mt 25, 40).

XXXIV. ZAPŁODNIENIE IN VITRO

In vitro znaczy: "w probówce". Zapłodnienie in vitro (albo: pozaustrojowe) oznacza 
więc powołanie do życia ludzkiej istoty nie przez akt małżeński, lecz drogą sztucznego 
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połączenia  gamet:  męskiej  i  żeńskiej.  Takie sztuczne zapłodnienie,  gdy dochodzi  do 
połączenia  gamet  małżonków,  określane  jest  jako  homologiczne.  Gdy  natomiast  co 
najmniej jedna gameta pochodzi od innego dawcy, sztuczna inseminacja ma charakter 
heterologiczny.

W ogłoszonej  10 lat  temu instrukcji  watykańskiej  o  szacunku dla  rodzącego się 
życia ludzkiego i o godności jego przekazania, zaczynającej się od słów: "Donum vitae" 
(dar  życia),  obydwie  odmiany  sztucznego  zapłodnienia  uznane  zostały  za  moralnie 
niedopuszczalne. Opinia ta wówczas napotkała na głosy krytyczne, a i dziś uznawana 
jest niekiedy za nazbyt  surową,  nie biorącą pod uwagę trudności,  a także słusznych 
praw małżonków,  którzy  z  różnych  względów w naturalny  sposób nie  mogą począć 
dziecka.

Uważa się więc, że kochające się małżeństwo ma prawo do tego, by płodzić własne 
dzieci;  że  w  przypadku  niemożności  naturalnego  poczęcia  należy  zaakceptować 
zastosowanie środków technicznych, tak jak się to czyni w wielu innych medycznych 
przypadkach; że zakaz zapłodnienia  in vitro uniemożliwia dojrzewanie małżeństwa do 
stawania się rodziną.

Trzeba  z  uwagą  wsłuchiwać  się  w  takie  niepokoje,  w  których  usłyszeć  można 
często wielki dramat, którego po ludzku nie da się wytłumaczyć. Z nie mniejszą jednak 
uwagą zatrzymać się należy na racjach, z powodu których Kościół - pragnący przecież 
pomóc małżonkom w ich miłości i dojrzewaniu do rodzicielstwa - nie może zaaprobować 
sztucznego zapłodnienia, nawet homologicznego.

Zasadniczym i trudnym, ale też szczególnie ważnym powodem takiego stanowiska 
jest to, że dziecko jest owocem nie małżeństwa jako instytucji, ale aktu małżeńskiego. 
To przez ten akt, w którym małżonkowie łączą się ze sobą szczególnie ściśle, duchowo i 
cieleśnie;  w którym łączą się także -  a nawet  nade wszystko -  z  Bogiem,  który jest 
Miłością i Ojcem wszystkich ludzi,  powołany zostaje do życia nowy człowiek. Kościół 
bardzo głęboko pojmuje duchowo-cielesną jedność każdej ludzkiej  osoby i  uznaje za 
szczególnie święty akt - nie przypadkiem określany nie tylko mianem aktu seksualnego, 
ale właśnie małżeńskiego. Sensu takich aktów nie można dowolnie zmieniać, wyrażają 
one  bowiem  głęboko  osobową  strukturę  człowieka  i  jego  postawę.  Zauważmy,  że 
podstawowe ludzkie gesty mają pewien nieusuwalny rdzeń, zasadniczy sens.

Uśmiech, a tym bardziej pocałunek, z istoty swej wyraża życzliwość, podobnie jak 
uderzenie pięścią - wrogość. Można nabudować na ów sens znaczenia inne, nawet im 
przeciwne:  podobno  w  mafii  znany  jest  tzw.  pocałunek  śmierci,  którym  mafioso 
"pieczętuje" wyrok śmierci.

Wszyscy  rozumiemy,  czym  jest  życzliwy  kuksaniec,  podobnie  jak  ironiczny 
uśmiech. Ale samo opatrzenie tych gestów komentarzem (pocałunek śmierci, żartobliwy 
kuksaniec, ironiczny śmiech) wskazuje na to, jak głęboko tkwi ów podstawowy ich sens i 
jak bardzo musi  on być zrozumiany i  przyjęty,  by można było na nim nabudowywać 
znaczenia wtórne. Podobnie - a nawet jeszcze wyraźniej - prawidłowość ta odnosi się do 
aktu małżeńskiego. Wyraźniej, ponieważ akt ten głębiej niż wspomniane gesty angażuje 
osobę  w  jej  duchowo-cielesnej  (w  tym  płciowej)  tożsamości  i  pełniej  wyraża 
międzyosobową i płodną miłość. To dlatego Kościół nie aprobuje sztucznych środków 
regulacji  poczęć. Rozrywają one to, co w tym akcie stanowi  jedno: wzajemną miłość 
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małżonków i otwarcie na przyjęcie od Ojca Niebieskiego daru dziecka. W zapłodnieniu 
in vitro także ta więź miłości i płodności zostaje rozerwana, tyle że - o ile w przypadku 
antykoncepcji chodziło o uchronienie się przed poczęciem - tu chodzi właśnie o jego 
sztuczne spowodowanie.

Trudne to sprawy; trudno zwłaszcza wytłumaczyć, dlaczego niektórzy kochający się 
małżonkowie  nie  mogą  mieć  dzieci.  Jeśli  dzięki  zabiegom  medycznym  lub 
psychologicznym da się zdolność do zrodzenia dzieci przywrócić, to takie działania są, 
oczywiście,  godziwe  i  bardzo  pożądane,  pomagają  bowiem  przywrócić  pełny  sens 
aktowi  małżeńskiemu -  a przez to samemu małżeństwu  i  rodzinie.  Ale samego aktu 
małżeńskiego zabiegi takie zastąpić nie mogą. Dziecko jest darem - i do daru tego nikt 
tak naprawdę prawa nie ma. Także wtedy, gdy przychodzi szczęśliwie na świat przez akt 
małżeński, jest nade wszystko dzieckiem Najwyższego, przez Niego powołany do życia 
wiecznego i  wykupiony bezcenną krwią Chrystusa.  Nie stanowi  własności  rodziców i 
niedobrze jest, gdy zbyt natarczywie usiłują oni zmusić je, by wypełniło ich marzenia.

Dziecko jest darem. Nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektórym 
rodzicom Bóg  tego  daru  odmawia.  Wiem natomiast,  że  żyje  na  ziemi  sporo  dzieci, 
których wyrzekli się ich naturalni rodzice. Może raczej one mogłyby powiedzieć, że mają 
prawo  do rodziców i  rodziny;  prawo,  którego  ktoś  im odmówił,  a  inni  nie  chcieli  im 
rodziców zastąpić.

XXXV. KLONOWANIE

Wielki  postęp  w  genetyce  znalazł  ostatnio  wyraz  w  osiągnięciach  w  dziedzinie 
klonowania. Przypomnijmy, że klonowanie to technika polegająca na wszczepianiu jądra 
z  normalnej  komórki  do  -  pozbawionej  uprzednio  własnego  jądra  -  komórki  jajowej 
innego osobnika. O ile więc w zwykłym procesie zapłodnienia dwa pojedyncze garnitury 
komórek  rozrodczych  osobników  różnej  płci  łączą  się  ze  sobą,  tworząc  nowy  i 
niepowtarzalny  kod  genetyczny  poczętego  w  ten  sposób  nowego  osobnika,  o  tyle 
poprzez  klonowanie  dokonuje  się  powielanie  osobników  o  identycznym  kodzie 
genetycznym,  ponieważ  do  komórki  jajowej  danego  osobnika  wszczepione  jest  -  w 
miejsce usuniętego wcześniej jądra - jądro somatyczne osobnika tego samego gatunku, 
już wyposażone w kompletny kod genetyczny.

Tego typu doświadczenia przeprowadzano przed czterdziestu laty na żabach, w 
1980 r. na myszach, ostatnio zaś udało się sklonować owcę - i krok nas już tylko zdaje 
się dzielić od klonowania ludzi.

Trudno się dziwić,  że budzi  to silny rezonans społeczny,  nie tylko w prasie,  ale 
także wśród polityków. 12 stycznia br. 19 państw członkowskich Rady Europy podpisało 
dokument zabraniający dokonywania takich operacji na człowieku.

Kościół wypowiadał się w sprawie klonowania - i to już w opublikowanej w 1987 r. 
instrukcji  Donum  vitae.  Czytamy  tam  m.in.,  że  techniki  zapłodnienia  w  probówce  i 
wszelkie inne formy manipulacji ludzkimi embrionami "są sprzeczne z godnością istoty 
ludzkiej  właściwą  embrionowi  i  równocześnie  zagrażają  prawu  każdej  osoby  do 
poczęcia i urodzenia się w małżeństwie i przez małżonków. Także usiłowania i hipotezy 
w celu uzyskania istoty ludzkiej bez jakiegokolwiek związku z płciowością przez podział 
bliźniaczym klonację, partenogenezę trzeba uważać za przeciwne zasadom moralnym, 
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jeśli sprzeciwiają się godności przekazywania życia oraz jedności małżeńskiej".
Dwie  istotne  racje  tłumaczą  takie  stanowisko  Kościoła.  Pierwszą  z  nich  jest 

świętość  życia  każdej  istoty  ludzkiej.  Respekt  dla  człowieka  nie  pozwala 
podporządkować  go  bez  reszty  innym  ludziom  -  a  klonowanie  daje  nad  ludźmi 
powołanymi  w  ten  sposób  do  życia  władzę  szczególnie  wielką,  sięgającą  aż  do 
genetycznego  ich rdzenia.  W odniesieniu  do  tego typu  działań  termin  "manipulacja" 
nabiera  szczególnie  dosłownego  sensu:  rękami  ludzkimi  czyniony  jest  i  genetycznie 
kształtowany inny człowiek.

Po  drugie,  Kościół  bardzo  strzeże  związku  między  każdą  ludzką  osobą  a 
sposobem,  w jaki  zostaje  ona powołana  do życia.  Bóg,  który  jest  miłością,  stworzył 
człowieka na swój obraz i podobieństwo i chce, by nowi ludzie powoływani byli do życia 
przez akt  małżeńskiej  miłości.  Klonowanie odrywa  proces powoływania  człowieka do 
życia nie tylko od małżonków i ich miłości, czyni ono zbędnym samo małżeństwo. To 
paradoks, ale Kościół zabrania klonowania w imię respektu dla tych,  którzy tą drogą 
mogą zostać do życia powołani, a których od ich poczęcia wyrywa się ze środowiska 
ludzkiej  miłości.  Dyskusja o prawie do klonowania człowieka przywołuje inny jeszcze 
temat: rangę postępu naukowo-technicznego. Postęp ten na ogół nas cieszy i fascynuje, 
mamy bowiem nadzieję, że przyczyni się on do polepszenia bytowania człowieka na tej 
ziemi. Ale wiemy wszyscy, że postęp bynajmniej tym szczytnym celom służyć nie musi. 
W czasie II wojny światowej uczeni niemieccy prowadzili wiele badań na więźniach - i z 
tych  badań  nauka  czerpała  później  korzyści.  Nie  chwalimy  jednak  za  to  uczonych 
hitlerowskich,  nie  chcemy  bowiem  być  bardziej  postępowi  czyimś  kosztem.  Kilku 
wielkich  genetyków  nawoływało  do  tego,  by  zaprzestać  pewnego  typu  badań  nad 
ludzkim  genotypem,  ponieważ  zbytnio  grozi  to  dehumanizacją  świata,  nie 
przygotowanego na rewelacje naukowców. W związku z klonowaniem, z tych samych 
powodów niektórzy uczeni zachęcają do wstrzymania eksperymentów na ssakach, zbyt 
bowiem blisko od nich do człowieka.

Grozi  nam  nowy  bożek  lub  -  jak  kto  woli  -  nowy  rodzaj  alienacji:  alienacja 
naukowego  postępu.  Oto  wytwory  człowieka,  jakimi  przecież  są  nauka,  technika  i 
wszelki  postęp,  wyobcowują  się  i  zaczynają  zdobywać  władzę  nad  człowiekiem.  A 
każdego, kto na tak nieograniczone prawo do postępu zgodzić się nie chce, piętnuje 
mianem wstecznika i konserwatysty.

XXXVI. EUTANAZJA

Eutanazja, z greckiego znaczy tyle, co "dobra śmierć". Nazwa jest łagodna, treść za 
nią  się  kryjąca  -  już  nie  tak  bardzo.  Owszem,  oznacza  ona  tyle,  co  powodowane 
współczuciem uśmiercenie ciężko i nieuleczalnie chorego, ukrócenie mu cierpień przez 
łagodną  śmierć.  Ale  usprawiedliwianie  zadawania  śmierci  współczuciem  lub 
miłosierdziem  prowadzić  może  łatwo  do  nadużyć,  ponadto  zaś  -  i  co  ważniejsze  - 
oznacza, że sens życia ludzkiego uzależnia się od jego jakości.

Co do nadużyć: starsi ludzie pamiętają, że hitlerowcy mianem eutanazji określali i 
usiłowali  usprawiedliwić  uśmiercanie  pacjentów  szpitali  psychiatrycznych.  W 
Norymberdze  uznano  te  działania  za  zbrodnicze,  warto  jednak  zauważyć,  że  u  ich 
podłoża leżała groźna zarozumiałość "zdrowych", którzy uważają się za uprawnionych 
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do wyrokowania o cudzym życiu i szczęściu. Dziś - tam gdzie usiłuje się zalegalizować 
eutanazję (a próby takie podjęte zostały ostatnio w Holandii i Australii, dyskutowano też 
na  ten  temat  w  USA)  -  podkreśla  się,  iż  musi  być  ona  dobrowolna.  Jednakże,  po 
pierwsze, stan niektórych ciężko chorych nie pozwala im na przytomne wyrażenie zgody 
na  ewentualną  eutanazję,  po  drugie  zaś  -  łatwo  tę  zgodę  wymusić  odpowiednim 
naciskiem z zewnątrz bądź też uznać pochopnie za wiążącą decyzję,  którą człowiek 
podejmuje w stanie wielkiego bólu lub psychicznej depresji.

Nie  to  jednak  jest  zasadniczym  powodem,  dla  którego  Kościół  nie  zezwala  na 
eutanazję  w  żadnej  postaci  i  w  żadnych  warunkach.  Głównym  powodem  tak 
zdecydowanego stanowiska Kościoła jest uznanie, iż życie ludzkie, życie każdej osoby 
ludzkiej,  jest  samo  w  sobie  święte,  tak  drogocenne,  że  nie  podważa  jego  sensu  i 
wartości żadne cierpienie, nawet bardzo dojmujące i wywołujące zrozumiałe skądinąd i 
słuszne współczucie. Człowiek zostaje powołany do życia przez samego Boga, w Nim 
też tylko - i w Nim dopiero - odnaleźć może pełnię swego szczęścia. Czy będzie żył na 
ziemi  długo  czy  krótko,  ciesząc  się  dobrym  zdrowiem  czy  zmagając  się  z  licznymi 
chorobami - czeka go u kresu sam Bóg, który jeden wie, kiedy jest on przygotowany do 
wieczności. Tu mamy wzrastać w miłości, byśmy w chwili śmierci okazali się dojrzali do 
życia  wiecznego  -  trochę tak,  jak  w łonie  matki  przygotowuje  się  człowiek  do życia 
samodzielnego.

Kto natomiast próbuje usprawiedliwić eutanazję chęcią ulżenia w cierpieniu, ten w 
istocie wartość życia  ludzkiego mierzy płytkim rachunkiem przyjemności  i  przykrości, 
społecznej  przydatności  lub  nieprzydatności.  Czy  taki  rachunek  da  się  w  ogóle 
przeprowadzić?  Czy  nie  wiemy  z  własnego  doświadczenia,  jak  w  bólu  rodzi  się  i 
dojrzewa prawdziwa miłość, jak cierpienie nieodłączne jest od głębokiej radości? Czy 
nie  dostrzegamy,  jak  groźną  jest  rzeczą  sprowadzanie  sensu  życia  ludzkiego  (a  to 
znaczy: sprowadzanie tego, kim człowiek jest) do tego, co posiada, co może na tej Ziemi 
przeżyć lub też ile inni mogą z jego życia skorzystać? "W rzeczywistości, to co mogłoby 
się wydawać logiczne i  humanitarne,  przy głębszej  analizie okazuje się absurdalne i 
nieludzkie", powiada Jana Paweł II w encyklice Evangelium vitae: "Stajemy tu w obliczu 
jednego z najbardziej niepokojących objawów kultury śmierci, szerzącej się zwłaszcza w 
społeczeństwach  dobrobytu,  charakteryzujących  się  mentalnością  nastawioną  na 
wydajność,  według  której  obecność  coraz  liczniejszych  ludzi  starych  i  niesprawnych 
wydaje się zbyt kosztowna i uciążliwa" (64).

Takie stanowisko wobec eutanazji nie oznacza obojętności wobec cierpienia, tak 
niekiedy dojmującego. W tej samej encyklice Papież zachęca do szczególnej pomocy 
ciężko  chorym,  o  solidarność  i  wsparcie,  na  jakie  tylko  nas  stać,  włącznie  ze 
stosowaniem środków uśmierzających ból. Przypomina też, że zakazowi eutanazji nie 
sprzeciwia się rezygnacja z tak zwanej uporczywej  terapii, polegającej na stosowaniu 
uciążliwych  jedynie  wzmagających  ból  środków  sztucznie  podtrzymujących  ludzkie 
życie, a nie leczących choroby. Czym innym jest bowiem zgoda na nieuchronną śmierć, 
czym  innym zaś  działanie  zmierzające  do  jej  przyspieszenia,  które  dość  zwodniczo 
określane jest mianem "eutanazji": dobrej śmierci.

KONIEC
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