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A rtykuł ten  jest próbą ujęcia — na podstawie w ybranych 
rozpraw  — najbardziej charakterystycznych rysów  m yśli etycz
nej Księdza Profesora Slipko. Prace tego A utora z zakresu 
etyki skupiają się wokół dwóch wątków: pogłębienia i u trw a
lenia depositum doctrinale chrześcijańskiej filozofii m oralnej 
w  w ersji a u g u stia ńsk o - tomis t y czn e j oraz treściowego i form al
nego wzbogacenia tej filozofii o nowe zagadnienia i  analizy. 
Te dwie wspom niane idee zadecydowały zarówno o szczegóło
w ym  program ie etyki w in terp re tac ji Ks. Ślipko, jak o kie
runkach podjętych przez niego badań.

1. CURRICULUM VITAE

Ks. Prof. Tadeusz Slipko urodził się 18 stycznia 1918 roiku 
w  S tratynie  (pow. Rohatyn). Po złożeniu m atu ry  w  gim nazjum  
im. Króla W ładysława Jagiełły  w  Gródku Jagiellońskim  roz
począł studia na W ydziale M atem atyczno-Przyrodniczym  Uni
w ersytetu  Jana  Kazimierza we Lwowie w r. 1937/38. Po roku 
przeniósł się na  W ydział H um anistyczny tegoż U niw ersytetu 
obierając za przedm iot studiów  filologię polską i historię.

W październiku 1939 roku w stąpił do Tow arzystw a Jezu
sowego. Po odbyciu w  latach 1941-1944 studiów  filozoficz
nych na zakonnym  W ydziale Filozoficznym, następnie zaś 
w latach 1944— 1948 studiów  teologicznych na W ydziale Teo
logicznym „Bobolanum ” uzyskał stopień licencjata w  zakresie 
filozofii i teologii. Celem pogłębienia studiów  i uzyskania pań
stwowych stopni naukowych zapisał się w r. 1948 na W ydział



Teologiczny U niw ersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w rok 
zaś później na W ydział Hum anistyczny tegoż Uniw ersytetu. 
Rezultatem  tych studiów było uzyskanie — po zaliczeniu przez 
Radę W ydziału Teologicznego studiów zakonnych — stopnia 
m agistra teologii w zakresie etyki społecznej w  r. 1949, nai- 
stępnie zaś w  r. 1952 stopnia doktora teologii w zakresie tejże 
etyki na podstawie rozpraw y pt. Zasada pomocniczości. W tym  
sam ym  roku ukończył też studia na W ydziale Hum anistycz
nym  ze stopniem  m agistra filozofii w zakresie socjologii..

Równocześnie ze studiam i na U niwersytecie Jagiellońskim  
ks. Ślipko zajm ował się czynnie pracą dydaktyczną. Prow a
dził w ykłady najp ierw  z etyki społecznej, następnie zaś od 
r. 1953 z etyki ogólnej i indyw idualnej na W ydziale Filozo
ficznym  Towarzystwa Jezusowego, a od r. 1963 także na P a 
pieskim  W ydziale Teologicznym oraz w innych instytucjach 
kościelnych. Z zajęć tych za w yjątkiem  wykładów zleconych 
na Papieskim  W ydziale Teologicznym zrezygnował z początkiem 
roku akad. 1965/66 w związku z przejściem  do pracy na Wy
dziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK. Zaangażowany w cha
rak terze adiunkta po przedłożeniu rozpraw y habilitacyjnej 
pt. Zagadnienie godziwej obrony sekretu  i odbyciu w  dniu 
7/XII 1966 r. kolokwium  habilitacyjnego uzyskał w paździer
niku 1967 r. nom inację na docenta .i kierow nika katedry  etyki. 
Profesorem  nadzwyczajnym  został m ianowany w dniu 23/X 
1973 r., profesorem  zaś zwyczajnym  12/VII 1982 r.

Pracując na Akademii Teologii Katolickiej, w  ciągu 6 lat 
(1969— 70 — 1975/6) łączył obowiązki wykładowcy etyki 
z funkcją prodziekana, a później w latach 1976/7— 1979/80 
dziekana W ydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Oprócz tego 
ks. Ślipko nadał upraw iał działalność naukową w ram ach Pol
skiego Towarzystwa Teologicznego jako przewodniczący sekcji 
filozoficznej, a następnie dogm atyczno-m oralnej uczestnicząc 
także w organizowanych w k raju  i zagranicą zjazdach i sym
pozjach naukowych.

Z powodu braku w katedrze etyki wszelkiej kadry  pomocni
czej przez dłuższy okres czasu zmuszony był prowadzić nie 
ty lko wykłady, sem inaria i konsultacje, ale także prosem ina
ria  i ćwiczenia. Mimo to w granicach swoich skrom nych moż
liwości kontynuow ał działalność pisarską. Z tego właśnie okre
su pracy na Akademii pochodzą niem al wszystkie, bo za w y
jątkiem  pierwszych 12 publikacji, rozprawy, studia, artykuły  
i podręczniki pisane przez ks. Ślipko. Tytu ły  najw ażniejszych 
z nich pozwalają zorientować się w głównych dziedzinach jego



zainteresowań. Względnie niew ielką ilość prac poświęcił teolo
gicznym problem om  m oralnym  pozostając jednak w treścio
wym  związku z upraw ianą przezeń filozofią moralności. Na
tom iast od początku swej działalności naukow ej śledził z dużą 
uwagą rozwój etyki m arksistowskiej w  Polsce publikując w y
n ik i swych studiów  w długiej serii artykułów  i rozpraw  uka
zujących się w ciągu trzydziestu lat z pew ną regularnością 
w  polskich czasopismach naukowych. Zasadniczym wszakże 
przedm iotem  jego filozoficzno-etycznych zainteresow ań są za
gadnienia z zakresu etyki norm atyw nej. W pierwszej fazie 
sw ej działalności naukow ej ks. Ślipko zdradza pewną predy- 
lekcję do podejm owania szczegółowych zagadnień etyki indy
widualnej, takich jak problem atyka obrony sekretu, samobój
stw a czy etyki seksualnej. Tej też dziedziny m oralności doty
czyły dwie pierwsze, choć nie jedyne m onografie etyczne opu
blikowane przez ks. Ślipko. Z czasem jednak krąg jego filozo- 
iiczno-etycznych studiów rozszerzył się także na zagadnienia 
ogólne, przede wszystkim  z obszaru aksjologii i deontologii 
etycznej. W ykorzystując ponadto w yniki prac poświęconych 
problem atyce etyki społecznej uzyskał podstaw y do całościo
wego opracowania etyki filozoficznej, czego w yrazem  stały 
się jego dwa, pierwsze w  Polsce tego typu podręczniki.

Norm atyw ną refleksję etyczną upraw ia ks. Ślipko z w yraź
n ie  określonego stanowiska .systemowego. Choć wiadomo, że 
tom izm  spotyka się współcześnie z rozległą kontestacją,· ks. 
Ślipko deklaruje się jako zwolennik etyki tom istycznej. Czy
n i  to jednak wskazując w yraźnie na m otyw y determ inujące 
jego doktrynalną przynależność. Jak  sam  wyznaje, rozstrzyga
jących kryteriów  dla oceny naukow ej prawomocności konku
rujących współcześnie doktryn filozoficzno-etycznych i p refe
rowania jednej z nich „dostarczyć może wyłącznie filozoficzna 
wartość analiz, jakich poszczególne kierunki dokonują w pod- 
proponują. ... W ybór system u filozoficzno-etycznego zależy 
{więc — E.P.) od tego, k tóre rozw iązania tych centralnych 
zagadnień filozoficzno-etycznych uznam y za pełne, system o
wo zwarte, należycie um otywowane ich ostateczne w yjaśnie
n ie”, innym i słowy — jak w yjaśnia ks. Ślipko — w ybór ten 
„zależy od kry teriów  tkwiących w samym  procesie filozofo
w ania izdeterm inow anych jego w ew nętrzną dialektyką, nie 
zaś od sprawdzianów czysto zewnętrznych, zależnych od wa
runków  czasu, ludzkich opinii czy innych podobnych czynni
ków ” b

1 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków, 1984, wyd. II, 8.



2, PROGRAM ETYKI I KIERUNKI BADAŃ

Myśl etyczna ks. Ślipko nie była dotąd w  polskiej lite ra tu 
rze przedm iotem  osobnych, monograficznych analiz. W czaso
piśm iennictw ie filozoficznym ukazyw ały się recenzje z jego 
książek, jak  również próby scharakteryzow ania stanowiska 
ks. Slipko w sprawozdaniach na tem at współczesnego stanu 
badań filozofii chrześcijańskiej. Mimo wzrastającego zaintere
sowania dorobkiem naukow ym  autora Zarysu e tyk i  ogólnej 
z różnych względów nie podjęto głębszych studiów  nad jego 
twórczością. Istotne znaczenie m a tu  fakt, że osiągnięcia ks. 
Ślipko na polu etyki naw iązują do bardzo zróżnicowanych 
zagadnień, w ym agają więc rzetelnej znajomości jego wszyst
kich książek, artykułów  i recenzji. Nie sposób dokonać tego- 
bez bliższego w glądu w problem atykę filozofii współczesnej 
i związane z nią kontrow ersje wokół rozwiązań etycznych, a to 
pociąga za sobą badania nad historią doktryn moralności. N aj
ważniejsze jednak dla tego zadania jest zrozumienie sensu 
etyki chrześcijańskiej i jej dziejowego etosu.

Niniejsze opracowanie m a na celu w yakcentow anie tych  w y
branych elem entów etyki ks. Slipko, k tóre m ają istotny wpływ 
na charak ter jego in terpretacji, a zarazem  są konkretną pro
pozycją upraw iania etyki chrześcijańskiej. Ostateczną przesłan
ką autora jest przeświadczenie, że istnieje zespół założeń etyki 
chrześcijańskiej decydujący o jej tożsamości i odrębności od 
innych kierunków  filozofii m oralnej. Problem atyka z tym i 
tw ierdzeniam i związana wyznacza zarówno cel poszukiwań 
ks. Slipko, jak i określa właściwy mu styl filozofowania. Pod
jęcie odnośnych w ątków  w  ram ach tego szkicu, nie może roś
cić sobie pretensji do wyczerpania, a tym  bardziej syntetycz
nego ujęcia tak  rozbudowanej doktryny. Jest to tylko zarys 
i próba odnotowania tego, co filozoficznie ważne i doniosłe dla 
kształtu  współczesnej filozofii chrześcijańskiej.

Rozważania nad etyką ks. Slipko należy zacząć od wskaza
nia na pierwsze źródła jego determ inacji filozoficznej. Wiążą 
się one ze studiam i na W ydziale Teologicznym U niw ersytetu 
Jagiellońskiego. Panow ała tu  wówczas tradycyjna w ersja to- 
mizmu zwana neoscholastyką, k tórej twórcam i byli ks. Gabryl, 
ks. Michalski, iks. W icher, fes. Różycki (ci dwaj ostatni byli 
nauczycielami ks. Slipko). Nie zależnie od istniejących pomię
dzy tym i filozofami rozbieżności, opowiadali się oni wspólnie 
za konkretną wizją m etafizyki, a filozofii moralności przypi
sali system  racjonalny. System  ten  opierał się na eudajm oni-



stycznych założeniach etyki, nawiązyw ał do perspektyw y celu 
ostatecznego i na  tym  tle rozpatryw ał niezmienność porządku 
moralnego.

W tym  sam ym  czasie, ale w  innym  klim acie in telektualnym , 
zrodziły się nowe tendencje w  filozofii, k tó re  poddaw ały k ry 
tyce zarówno teoretyczne podstaw y e tyki tradycyjnej, jak 
i prawomocność jej rozwiązań. Ten now y św iat idei płynął za
równo z inspiracji nowych postulatów  filozofii chrześcijańskiej, 
jak i z niedawno powstałych kierunków, takich jak fenomeno
logia, filozofia m arksistowska, egzystencjalizm  czy akognity- 
wizm  etyczny związany z utylitaryzm em . Tomizm egzysten
cjalny  i personalizm  chrześcijański głosiły potrzebę przebudo
w y  dotychczasowej m etafizyki i wzbogacenia jej m iędzy inny
mi o nowe aspekty teorii osoby. Dążenia te  m usiały wpłynąć 
bezpośrednio na program  etyk i i  rozpatryw ane przez nią za
leżności m iędzy sprawczością podm iotu m oralnego a treścią 
wartości, powinności czy celów m oralnych. Z innym  typem  
oddziaływania i  obecności wiążą się koncepcje filozoficzne ta 
kie, jak m arksizm  czy egzystencjalizm; a więc reprezentow ane 
przez krąg filozofii laickiej. Propozycje płynące z tego środo
w iska zm ierzały do ujęcia e tyki jako nauki autonom icznej 
i pod każdym  względem niezależnej od m etafizyki. A z d ru 
giej strony  poddawano kry tyce metodologiczne założenia etyki 
o profilu arystotelesow sko-tom istycznym . Zarzucano jej między 
innym i kazuistykę, brak kontaktu  z m ateriałem  doświadczal
nym , aprioryzm  i anaukowość. Te ostre a tak i p łynęły  z głęboko 
zakorzenionego przeświadczenia, że filozofia naukowa i postę
powa, odpowiadająca ideom postępowego hum anizm u, m usi 
opowiadać się za bardziej lub m niej um iarkow aną postacią 
relatyw izm u moralnego.

Na tle tych  burzliwych sporów wokół s tru k tu ry  etyki i  jej 
metodologicznej prawomocności, ks. Ślipko podjął badania nad 
trzem a kluczowymi kw estiam i dla m oralności chrześcijańskiej. 
W ymieńmy je kolejno zwracając szczególną uwagę na teore
tyczne konsekwencje w ypływ ające z tych zagadnień. Najważ
niejsza z tych  kw estii dotyczy samej isto ty  etyki chrześcijań
skiej skupionej wokół jej depositum doctrinale i wiąże się 
z pytaniem  o te  treści, k tóre składają się na jedność i tożsa
mość filozofii chrześcijańskiej, jej historycznego doświadcze
nia 2. Problem  ten  domaga się dalszych w yjaśnień i sprecyzo

2 „Z chrześcijańskich źródeł zaczerpnięte przeze mnie depositum doc
trinale poddałem różnego rodzaju formalnym i treściowym przeobra
żeniom. Oczywiście w pewnym stopniu zmieniło to jego filozoficzny



wania analiz metodologicznych. Trzecia kwestia odwołuje się 
do niezbędnego m ateriału  porównawczego, konfrontacji i po
lem ik w ram ach wielogłosu filozofii współczesnej. Nie ulega 
wątpliwości, że na tu ra  dialektyczna etyki, jak każdej dyscypli
ny filozoficznej, potrzebuje tej stałej inspiracji z zewnątrz, by 
lepiej, konsekw entniej i pełniej wyrazić swoje stanowisko, 
przedstaw ić swoje racje.

Naświetlenie tych trzech kw estii przebiega na trzech róż
nych drogach, wzajem nie ze sobą powiązanych i podlegają
cych tem u sam em u kry terium  praw dy m ającej swoje korzenie 
w  rzeczywistości. Pierw sza z nich ujaw nia związki etyki z ca
łym  system em  wypracow anym  w filozofii tom istycznej ks. Ślip
ko na tej drodze znajduje takich przewodników jak Taparelli, 
Meyer,. Cathrein, Elter, Lehu, Toccafondi, a w Polsce ks. Mo
raw ski i  o. Woroniecki. W tej w ersji filozofii chrześcijańskiej, 
k tórą głosili wspom niani etycy, dom inują dwa twierdzenia:
0 absolutnym  i niezm iennym  porządku m oralności oraz o tra n 
scendentnym  wym iarze przyczyny osta tecznejs. T ranscendent
ne, absolutne i heteronom iczne kategorie m oralności wyzna
czały rozwiązania etyki tomistycznej. Była to również etyka 
wskazująca na metodologiczny kontakt z obiektywną struk tu rą  
moralności. Uzyskany na tej drodze teoretyczny system  mo
ralności stanowił podstawę do dalszych przem yśleń, przem ian
1 uściśleń. W ymaga więc, zdaniem  ks. Ślipko, gruntow nej rein- 
terp retacji po linii nowych ujęć z zachowaniem jednak owego 
depositum doctrinale i ogólnofilozoficznych założeń system u. 
Postulow ane zm iany w ynikały z odmiennego opisu danych do
świadczenia moralnego i charakterystyki ich złożonej treści 
m oralnej. K olejna zmiana wprowadzona przez ks. Ślipko odno
siła się do samej koncepcji człowieka i dwóch źródeł m oral
ności; osoby i na tu ry . Oprócz tego autor Zarysu e tyk i ogólnej 
opracował nową, pełną teorię m oralnej specyfikacji aktów  mo
ralnych, tym  samym  wprowadzając pewną spójność i uporząd
kowanie do zastanych ujęć tego zagadnienia. W rezultacie tych 
korekt, uściśleń i rozbudowy niektórych w ątków  etyki, po
w stał system  w ew nętrznie zw arty, oparty na metodologicznych
wygląd. W wyniku dokonanych zabiegów interpretacyjnych (...) jest to 
także moja etyka”, T. Ślipko, Wprowadzenie do etyki chrześcijańskiej, 
„Życie Katolickie”, 4(1985)40.

3 „Owszem — warto i to podkreślić — że podstawowe założenia, 
o których będzie mowa, stanowią rezultat wielowiekowych sporów filo
zoficznych etyki chrześcijańskiej z opozycyjnymi względem niej poglą
dami”, T. Ślipko, Źródła moralności, ’’Chrześcijanin w świecie”, 18(1986) 
10, 39.



konsekwencjach; jednoznaczny w swoich filozoficznych podsta
wach, a jednocześnie otw arty  na nowe zagadnienia. Rozważania 
nad  nimi ks. Ślipko kontynuow ał w  ram ach etyki szczegóło
wej, seksualnej czy bioetyki. Ta druga płaszczyzna rozważań 
zróżnicowanych przejawów, a mianowicie konkretyzuje treści 
pełni swoistą rolę w  badaniach rzeczywistości m oralnej i jej 
m oralne i  ujaw nia wszystkie implikacje..i zależności, jakie w y
stępują pomiędzy treścią badanych zjaw isk a tworzącym i je 
zasadami. Powyższe ustalenia uzupełnione charakterystyką 
różnych zjaw isk m oralnych przyczyniły się do rozszerzenia 
tem atyki m oralnej o problem atykę seksualną, związaną z obro
ną sekretu, m oralną oceną sam obójstw a czy też analizą eu ta
nazji. Obok zagadnień podejm owanych w etyce tradycyjnej, 
pojaw iły się nowe, nawiązujące do tych zagrożeń i wątpliwości, 
k tóre niesie ze sobą świat współczesny.

Aktualność rozwiązań, jakie proponuje etyka, m usi znaleźć 
swoje potwierdzenie w  praw dach obiektywnie ważnych a przez 
to niezależnych od przypadkow ych okoliczności. Dlatego — 
jak nieustannie przypom ina ks. Slipko — tak  istotną rolę od
gryw ają w etyce założenia antropologiczne, na k tórych oparta 
jest cała konstrukcja porządku moralnego. Chodzi o to, by 
w  tej koncepcji podm iotu moralnego niczego, co stanowi 
o aktach człowieka, nie pominąć i nie zagubić całej złożonej 
sfery, k tóra prowadzi do moralnego doskonalenia lub degene
racji człowieka. To spojrzenie na m oralne powołanie człowieka 
odpowiadające jego godności i rozumności, nadaje filozofii 
chrześcijańskiej specjalnej perspektyw y i sy tuuje  ją na an ty 
podach zarówno idealizmu jak i relatyw izm u moralnego.

W w yniku omówionych zabiegów interpretacyjnych, rozwa
żania ks. Ślipko przedstaw iają w ew nętrznie spójny system, 
w  k tó rym  znalazły miejsce podstawowe wartości etyki chrześ
cijańskiej. Jednym  z ważniejszych walorów te j koncepcji jest 
jej w arstw a metodologiczna, dzięki k tórej analiza przedm iotu 
przebiega na ikilku etapach d drąży jego treść aż do samych 
korzeni. Tym sam ym  badania ks. Ślipko nie tylko prowadzą 
do pow stania określonej w ersji etyki z uwzględnieniem  całej 
apa ra tu ry  metodologicznej, ale są również wzorem odpowie
dzialnego upraw iania filozofii m oralnej. Tem atyczny zakres 
publikacji tego autora obejm uje zarówno dociekania nad syste
m owym  ujęciem  etyki, nad jej metodologiczną odrębnością 
oraz opis i ocenę innych propozycji filozoficznych. Każdy 
z tych tem atów  wyznaczył odrębny k ierunek poszukiwań i w 
ten sposób przyczynił się do rozszerzenia dotychczasowych ram



etyki o nowe treści i form y. Poglądy ks. Ślipko na te spraw y 
kształtu ją  się na gruncie stałego dialogu, a naw et konfrontacji 
z przedstaw icielam i innych koncepcji, wśród k tórych  najw ię
cej uwagi, jak i osobne rozpraw y poświęcone zostały etyce 
m arksistow skiej4. Znajomość te j filozofii pozwala lepiej zro
zumieć pewne schem aty ii stereotypy rozpowszechniających 
się obecnie postaw m oralnych oraz daje możliwość zastoso
wania bardziej rozbudow anej argum entacji na rzecz obrony 
własnego stanowiska. Toteż w kład ks. Ślipko w rozwój m yśli 
etycznej i kształt naukowego dialogu należy widzieć i oceniać 
w  szerszej perspektyw ie dążenia do praw dy, k tóre czyni z filo
zofii narzędzie mądrości, a z filozofa m iłośnika dobra.

Zadaniem  tego opracowania jest przybliżenie dorobku filo
zoficznego ks. Ślipko, a zwłaszcza próba zrozumienia, co i dla
czego w etyce tom istycznej zostało przez tego au tora poddane 
różnego rodzaju treściow ym  i form alnym  przeobrażeniom. 
Z w yborem  poszczególnych zagadnień pod kątem  ich znacze
nia dla jedności doktrynalnej, nierozdzielnie wiąże się potrze
ba opuszczenia wielu wątków. Nie można również pominąć 
m ilczeniem  faktu , że każdy zew nętrzny kom entarz tylko po

4 „Mam na myśli przede wszystkim rozprawę ks. Ślipko pt. Mar
ksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej, 
W-wa, 1985. Praca ta składa się z dwóch części; pierwsza z nich tp 
krytyczna analiza teorii moralności socjalistycznej zawartej w podręcz
niku Etyka. Druga część, uzupełniająca obraz etyki marksistowskiej
0 publikacje z lat 1974—84, to wieloaspektowe rozważania związane 
z różnymi zagadnieniami podejmowanymi przez marksistów z naświetle
niem podstaw rozwiązań teoretycznych. Nie wszystkie z tych proble
mów stały się przedmiotem naukowych dociekań, część z nich zatrzy
muje się na zjawiskowym opisie, nie dążąc do ujęcia danego przed
miotu. Tym większy trud poniósł ks. T. Ślipko, który starał się ujaw 
nić wszystkie konsekwencje związane z przyjęciem danego stanowiska. 
To, co godne, polecenia w tych intepretacjach, to wielka rzetelność
1 bezstronność ks. Ślipko w doborze tekstów jak i ich ocenie. W tej 
postawie widoczna jest nie tylko rzadka umiejętność „słuchania innych”, 
ale również szanowania każdego partnera w dyskusji.

O tej stronie prac ks. Ślipko pochlebnie wypowiadali się między 
innymi profesorowie Czeżowski i Strzeszewski. Poniżej zacytujemy ich 
wypowiedzi z recenzji dotyczących działalności naukowej ks. Ślipko. 
„Publikacje te (mowa o artykułach i rozprawach ks. Ślipko z lat 1968— 
—72) odznaczają się metodologiczną sumiennością, wykazując staranie 
o dokładne ujęcie tem atu na tle wyczerpującej znajomości stanu ba
dań”. W podobnym duchu jak profesor Czyżowski skomentował w ar
tość naukową prac ks. Ślipko prof. Strzeszewski „Wykazał ścisłość ana
lizy naukowej, pokazał doskonałą i twórczą konstrukcję tematu, wielką 
ostrożność i um iar krytyczny”.



średnio daje świadectwo takim  wartościom  pracy, jak jasny 
język, spójna koncepcja teoretyczna czy erudycja autora.

Poniżej zostaną przedstaw ione publikacje książkowe ks. Slip
ko, począwszy od etyki ogólnej i szczegółowej, k tóre w zamie
rzeniu autora m ają stanowić jedną całość. Następnie zostaną 
omówione podstaw y etyki seksualnej i  — w innym  kontekście 
zagadnień —· graniczne doświadczenia ludzkiego życia. Całość 
tych rozważań zakończy próba bliższego określenia stanow iska 
ks. Ślipko na tle  innych orientacji we współczesnej etyce 
chrześcijańskiej.

Dodajmy, że pew nym  uzupełnieniem  niniejszego szkicu jest 
zamieszczona osobno bibliografia prac ks. Ślipko'.

3. ETYKA OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA W UJĘCIU KS. SLIPKO

Jak  już zaznaczyliśmy, ks. Slipko stara się scalić i objąć 
dane doświadczalne etyki z naczelnymi zasadami, konstytuując 
rzeczywistość moralną. Taka koncepcja m oralności zakłada 
wieloaspektowe powiązanie etyki z ogólnofilozoficznymi zało
żeniami systemu.

Z tych właśnie, ogólnofiloizoficznych źródeł, pochodzi sub- 
stancjalistyczny opis człowieka, jego n a tu ry  i działania. K ie
rując się ustalonym  na tej drodze rozum ieniem  człowieka jako 
bytu  psychofizycznego, świadomego i  wolnego, filozofia m oral
ności jest zdolna zbudować adekw atny obraz podm iotu m oral
nego. W eryfikacja tej koncepcji przebiega na dwóch planach, 
teoretycznym  i praktycznym . Innym i słowy, teoria człowieka 
m usi odpowiadać wszystkim  w ym iarom  doświadczenia. Etyka 
jedynie czerpie podstawę z .założeń ogólnofilozoficznych do dal
szej charakterystyki osoby, k tórej poszczególne elem enty zwią
zane są z fenomenologiczną analizą „spełniania się osoby w czy
nie”. Analiza ta  odnosi się w prost do danych doświadczenia 
m oralnego, w  jego złożonej podmiotowo-przedmiotowo s tru k 
turze (przedmiot działania i podm iot działania).

Ks. Ślipko widzi podstaw y autonom ii etyki w doświadcze
niu tzw. faktów  m oralnych, na k tó re  składają się trzy  elem en
ty; przeżycie dążenia do celu, przeżycie wartości i przeżycie 
powinności. To in tegralne ujęcie podstawowego fak tu , etycz
nego odsłania zarówno więź scalającą jego wszystkie składniki, 
jak i wskazuje na ich odrębność i różne uprzyczynowanie. Za 
pomocą tych  trzech danych pierw otnie przeżyć m oralnych zo
staje ujaw niona wielopoziomowa s tru k tu ra  moralności. Two
rzą ją trzy  relacje:, relacja osoby do-celu ostatecznego, relacja

2  — S tu d ia  P h i lo s o p h ia e  C h r is t ia n a e  n r  1/89



w ew nętrznej celowości odpowiednich członów n a tu ry  ludzkiej 
do doskonałości oraz relacja konieczności doskonalenia się oso
by ludzkiej przez działania m oralnie godziwe. Relacjom tym  
kolejno odpowiadają przeżycie dążenia do celu ostatecznego, 
przeżycie w artości i powinności. Całość m oralnego porządku 
zawiera się w  naturze ludzkiej jako ontycznym  fundam encie 
osobowej sprawczości. Treść trzech wym ienionych relacji 
w skazuje na ich istotną funkcję doskonalenia m oralnego na 
drodze spełniania m oralnie godziwych czynów przez wolny 
i rozum ny podmiot. Idea ta  w  odniesieniu do wartości, powin
ności czy celów w yraża różne aspekty w ew nętrznie złożonej 
ludzkiej n a tu ry  i jej transcendentnej przyczyny. Analiza dąże
nia do celu prowadzi do odkrycia Dobra Najwyższego, rozw a
żania nad istnieniem  wartości m oralnych znajdują swoje uza
sadnienie w  prawzorze Bytu Osobowego, natom iast ak t woli 
Bożej ostatecznie w yjaśnia treść  im peratyw ów  m oralnych. Trzy 
w ym ienione relacje dotyczą trzech różnych form  realizowania 
się n a tu ry  ludzkiej, i m ają swoje odniesienie do trzech przy
czyn ostatecznych, k tóre odsłaniają różne aspekty Absolutu. 
Ta prawidłowość, przejaw iająca się na każdym  odcinku życia 
m oralnego, pozwala łączyć to, co jednostkowe z tym , co ogólne, 
i to, co jest wyrazem  subiektyw nej decyzji podm iotu — jest 
określone co do swojej isto ty  przez absolutny i obiektywny 
porządek m oralny.

Etyka stara się odtworzyć obiektywną treść rzeczywistości 
m oralnej, z k tórą wiąże się pewna postać autorytatyw ności, 
konieczności i absolutności. Proces ten  wym aga podwójnej ana
lizy teoretycznej; od strony  przedm iotu i podmiotu. Dwa mo
m enty  takie jak aktualizacja istotowych potencji człowieka 
(natura) i podmiotowa sprawczość (osoba) składają się na histo
rię m oralną człowieka.

W skazanie na s tru k tu ry  podstawowe i ontycznie pierw otne 
nie tylko ułatw ia głębsze zrozumienie rzeczywistości m oralnej, 
ale stanowi zasadniczy w arunek poznawczej in terp re tac ji 
wszystkich elem entów  doświadczenia; zmiennych i stałych, 
subiektyw nych i obiektywnych, przedm iotowych i podmioto
wych. Zgodnie z poprzednim i ustaleniam i, badanie ontycznej 
i  m oralnej s tru k tu ry  dwóch źródeł moralności; osoby i natury , 
pozwoli na bliższe zorientow anie się w  struk turze m oralności 
i jej zasadach. Zagadnienia te wiążą ze sobą dwa poziomy re 
fleksji nad moralnością: etykę ogólną z etyką szczegółową5.

* Zarys e tÿki szczegółowej (...) stanowi kontynuację zarysu etyki ogól-



Związek treściow y pomiędzy nim i w yraża się w tym , że pod
czas, gdy etyka ogólna za przedm iot swój bierze czyn ludzki 
jako taki, to etyka szczegółowa zajm uje się działaniami ludzki
mi gatunkowo zróżnicowanymi. W tym  ostatnim  przypadku 
ogólność zasad znajduje swoje odniesienie do szczegółowych 
treści i  podporządkowanych im  reguł m oralnego działania. Mó
wiąc o ogólnej s truk tu rze aktów ludzkich, bez względu na to, 
czy u jm ujem y ją z perspektyw y aktów  rozważanych w ogóle, 
czy w  nawiązaniu do konkretnej treści, zawsze opieram y takie 
badania na określonej teorii człowieka; jego na tu ry  i osobo
wej zdolności do realizowania dobra a unikania zła. Pytając
0 źródła ludzkiego działania i jego w ytw ory — pytam y równo
cześnie o przyczynę, dzięki k tórej „moralność jest dla ludzi”.

N atura oznacza zespół zorganizowanych władz i uzdolnień 
człowieka, dzięki k tórym  w odpowiednim k ierunku realizuje 
się jego bytow y dynamizm. Znam iennym  rysem  ludzkiej aktyw  
ności jest jej pierw iastek duchowy; w yrażony przez wolność
1 rozumność człowieka. Niem niej jednak pozycja człowieka, 
chociaż uprzyw ilejow ana w stosunku do innych bytów stw o
rzonych, wiąże się również z jego ograniczeniem i niedoskona
łością ontyczną. To właśnie poprzez własne działanie człowiek 
może rozwijać się, znosząc własną ograniczoność i doskonaląc 
się moralnie. To są otw arte procesy, związane z dążeniem do 
wielu, zróżnicowanych dóbr, organizujące i spajające ze sobą 
poszczególne elem enty ładu moralnego. S truk tu ra  na tu ry  ludz
kiej — według tych założeń — stw arza przesłanki do uform o
wania idealnego wzorca rozwoju osoby. Toteż w  porządku 
integralnie ze sobą powiązanych członów na tu ry  odkrywa się 
ontyczne podłoże moralności, a wraz z nim  pierw otne zdeter
m inowanie człowieka do kształtow ania własnej, osobowościo
wej doskonałości na drodze spełniania czynów m oralnie do
brych. Zdeterm inowanie to w ynika z w ew nętrznych zintegro
w anych w naturze ludzkiej członów i jest w  pełni przyporząd
kowane najgłębszej, centralnej zasadzie twórczej, jaką jest 
dobro osoby.

W świetle tej celowości doskonałość m oralna związana jest 
z urzeczywistnieniem  idealnego wzorca doskonałości osoby. By
towa powinność m oralnego doskonalenia w sparta jest na rela-

nej. A jest tą kontynuacją zarówno pod względem treściowym, jak też 
metodologicznym. S truktura bowiem etyki filozoficznej jako nauki nor
matywnej jest taka, że formułuje ona ogólne zasady, aby w ich świetle 
rozstrzygnąć zagadnienia szczegółowe, zbliżone do konkretu życia. 
T. Ślipko „Zarys etyki szczegółowej”, t. I, 5.



cji odpowiedniości między w ew nętrzną celowością poszczegól
nych członów na tu ry  a ideą — wzorem doskonałości osoby.
0  ile jednak tak u jęta  na tu ra  przedstaw ia sobą pierwszą za
sadę aktywności m oralnej człowieka, to sam  kierunek tego 
dynam izm u wyznaczony jest przez idealny wzorzec doskona
łości osoby. Dobro osoby — w in te rp re tac ji -ks. Ślipko — ma 
postać idealnego wzorca doskonałości, rozwoju moralnego oso
by. Dynamizm i charak ter otwarcia n a tu ry  na dobro osoby 
znajduje swoje w yjaśnienie w  celowościowym układzie czło
nów natury . Ostatecznie, wychodząc od tych danych można 
wykazać, że osoba spełnia się w  sposób pełny i doskonały, jeśli 
w  znaczeniu absolutnym  realizuje swój wzór. Źródłem  świata 
wartości jako pewnych wzorów postępowania jest transcen
dentna przyczyna wzorca, natom iast ich w ew nętrzną m iarą sta
nowi relacja przyporządkowania między odpowiednim aktem  
a w ew nętrzną celowością określonych s tru k tu r natury . Tak 
więc zarysowuje się już konkluzja, że ze wszystkich wartości 
jedynie wartości m oralne doskonalą człowieka (jako osobę)
1 że doskonałość m oralna jest głównym a centralnym  aktem  
natury . W szystkie inne udoskonalenia człowieka w jakiś spo
sób sprow adzają się do niej i  dzięki swojemu odniesieniu do 
osoby stają  się doskonałościami ludzkimi we właściwym  tego 
słowa znaczeniu. W szystko zatem, co człowieka czyni w za
kresie swoich władz i uzdolnień, przyporządkowane jest dobru 
osoby i w  nim uczestniczy (w sposób destruktyw ny lub tw ór
czy).

Na tle tego opisu zaznacza się wyraźnie dwustronność po
rządku moralnego, k tó ry  można rozpatryw ać zarówno w od
niesieniu do isto ty  jak i istnienia substancjalnego, poprzez jej 
w łaściwe uw arunkow ania przyczyną wzorczą. Wiąże w  tan  
sposób podstawowe prawidłowości przez pierw iastek persona- 
listyczny i perfekcjonistyczny na tu ry  ludzkiej, ks. Ślipko utoż
sam ia pojęcie dobra osoby z jej m oralną doskonałością. W kon
tekście tych ustaleń widoczny staje się związek pomiędzy kon
sty tucją  n a tu ry  a w ew nętrzną celowością dynam izm u osobo
wościowego rozwoju. Je j nadrzędna zasada wskazuje na ca
łościowo i dogłębnie pojętą doskonałość człowieka, realizacja 
której, dodajmy, oparta jest na w ew nętrznym  odniesieniu czę
ści integralnej na tu ry  ludzkiej do i-d-eii praw zoru m oralnego 
osoby. Doskonałość m oralna przedstaw ia się jako rozum ny ład 
wolnego działania w ew nętrznie przyporządkow any celowości 
władz i uzdolnień człowieka. Poprzez te działania osoba kształ
tu je  własną w artość m oralną, staje się dobrym  lub złym  czło



wiekiem. Perfekcjonizm  m oralny czerpie sobie właściwą treść 
z dwóch źródeł: porządku transcendentnego (absolutny p ra- 
wzór m oralnej doskonałości człowieka) oraz porządku we
wnętrznego określonego celowościową struk tu rą  złożonej n a 
tury . A zatem specyfikacja dynamizmu moralnego zakłada so
bie właściwe uprzyczynowanie i znajduje rację w ogólnych 
praw idłach ludzkiego działania. Porządek m oralny ogarnia ca
łość bytu, u jętą  zarówno w aspekcie statycznym  jak i dyna
micznym, i  tylko poprzez analizę całości może zostać adekw at
nie zinterpretow any. Proces moralnego doskonalenia osoby ry 
suje się jako ikażdorazowo o tw arty  na idealny wzorzec, a jed
nocześnie w ew nętrznie zdeterm inow any m oralnym  dobrem  lub 
złem.

Całość przedstaw ionych powyżej zagadnień związanych z ro
lą n a tu ry  jako zasadą konstytutyw ną obiektywnego i absolut
nego porządku moralnego wymaga pewnego uzupełnienia od 
strony teorii osoby. Osoba jako wartość, dzięki swej wrodzo
nej zdolności do poznawania i wyboru, może w sposób bardziej 
pełny i tym  samym doskonalszy realizować celowość swojego 
bytu. Toteż wartość wsobna wyraża pew ną szczególną dosko
nałość bytu osobowego, k tóra to doskonałość obejm uje zarów
no w ym iar statyczny jak i dynamiczny. W tym  ostatnim  w y
m iarze osoba — u jęta  jako. byt doskonały ■— realizuje swoje 
podobieństwo do Boga. Godność przysługuje osobie na mocy jej 
duchowej na tu ry  i stąd ma charak ter własności ontycznej. 
Osobie jako określonej bytowości przysługuje godność, która 
jednocześnie umożliwia i zobowiązuje człowieka do działania 
na rzecz dobra. Jest to możliwe dzięki integralnem u powiąza
niu n a tu ry  z osobą.

Istotnym  m om enntem  dla tych rozważań jest zwrócenie 
uwagi autora na współdeterm inację i współmierność dwóch 
porządków: doskonałości bytowej człowieka i jego m oralnego 
doskonalenia się. W świetle tej w zajem nej więzi między tym , 
kim  człowiek jest, a tym  kim staje się na mocy własnego dzia
łania — godność osobowa wyrażając bytową zdolność jego by
towej doskonałości. Powyższe ujęcie osoby z pozycji godnoś
ciowej zawiera w sobie dwojakiego rodzaju uw arunkow ania: 
a) określone sposobem istnienia i działania osoby, b) wyzna
czone relacją osobowego bytu do świata wartości, powinności 
i celu. Czyny (działania świadome i wolne) osobowe prowadzą 
do pomnożenia i rozwinięcia m oralnej doskonałości osoby i we
w nętrznie skierowane są w stronę realizacji jej moralnego 
ideału (wzoru dobra osoby). W szystkie partyku larne  dobra



(wartości) urzeczywistniane przez osobę przyporządkowane są 
dobru i rozwoju osoby ludzkiej. Ostatecznym  uzasadnieniem  
takiej w ersji moralności jest przyczyna wzorcza wyznaczająca 
kształt i k ierunek moralnego rozwoju człowieka.

Dodajmy za autorem , że „Nieodzownym wszakże dopełnie
niem, a równocześnie skonkretyzowaniem  m oralności absolut
nej i obiektywnej jest — w rozum ieniu etyki tom istycznej — 
subiektyw na strona moralności, k tórej przejaw em  i funkcją 
jest sum ienie” . W edług ks. Ślipko sum ienie oznacza konkretne 
sądy działających osób o m oralnej wartości i  dopuszczalności 
ich własnych aktów. S truk tu ra  sumienia składa się z -kilku 
powiązanych ze sobą warstw . Pierw sza z nich to norm y mo
ralne, powszechnie i obiektywnie obowiązujące, druga to poz
nawcze ujęcie treści danego aktu, a trzecia płaszczyzna doty
czy już określonego sądu wiążącego ogólną normę ze szczegó
łową treścią przypisaną konkretnem u działaniu. I ta  właśnie 
ostateczna norm a m oralna obowiązuje człowieka bezwzględnie 
w  jego sumieniu. Nawet jeśli jest to  sum ienie błędne. W tej 
bezwzględnej determ inacji sądów sumienia ujaw nia się z całą 
ostrością problem  wolności sumienia, czyli praw o do działa
nia zgodnie z w ew nętrznym  przekonaniem  (a ściślej rozpozna
niem) o dobru lub złu określonych aktów. Od tej strony anali
zowana teoria sumienia potwierdza szczególny charak ter mo
ralności; dotyczy ona zawsze zależności w ystępujących pomię
dzy spraw czym  działaniem osoby a doskonalącą m oralnie czło
wieka sferą dóbr, wartości, powinności i celów. Ład m oralny, 
w ten sposób kształtow any, znajduje swoje trw ałe  oparcie 
w godności osoby jako nadrzędnej wartości.

Zarysow any powyżej program  -etyki zakłada opis zjawisk 
m oralnych w nawiązaniu do obiektywnej treści porządku ce
lów, wartości i powinności oraz sądów sumienia. W ten sposób 
ks. Ślipko daje wyraz swojemu przekonaniu, że istnieją wza
jem ne powiązania i zależności pomiędzy pierwszym i zasadami 
m oralności, a odnoszącą się do nich zróżnicowaną sferą do
świadczenia. Pierw sze zasady um ożliw iają dostęp do bliższego 
poznania antropologicznych i m etafizycznych uw arunkow ań 
moralności. I chociaż na tak  u jętą  całość składają się różne 
treści, to wszystkie one znajdują swoje podstaw y we wspól
nych, apodyktycznych racjach. Prawidłow ości te w ystępują 
również na terenie działań społecznych, m ających swoje źródła 
w  naturalnym  i osobowym dynamizmie człowieka. Zagadnie
nia te są szczegółowo opracowane przez ks. Ślipko w Etyce  
szczegółowej i wym agają osobnego kom entarza. Na terenie



etyki społecznej ks. Ślipko dokonał w ielu zmian i uściśleń, 
dzięki k tórym  ta dziedzina moralności stała się koncepcją w e
w nętrznie spójną, a jednocześnie otw artą na nowe problem y, 
postulaty  i metodologiczne w skazów ki5. Opis ten  w  zam ierze
niu autora stanowi konieczne uzupełnienie nakreślonej w  e ty 
ce ogólnej teorii człowieka i jego m oralnego rozwoju. Chodzi 
tu ta j o m oralne powołanie człowieka do uczestnictw a we 
wspólnotach naturalnych  takich jak  rodzina, małżeństwo, na
ród ii państw a. Każda z tych zbiorowości m a swoją własną 
s tru k tu rę  i cel, wym aga więc odrębnego rozpatrzenia z uwzględ
nieniem  całej tradycji chrześcijańskiej etyki społecznej. K on
sekw entnie do swych założeń metodologicznych, ks. Ślipko 
przyjm uje filozoficzny w ym iar dla te j dziedziny aktyw ności 
człowieka, postulując odrębność badań Katolickiej E tyki Spo
łecznej. Pow tórzm y zatem  za ks. Ślipko, że punktem  wyjścia 
wszystkich rozważań chrześcijańskiej filozofii społecznej jest 
koncepcja osoby, jako podstawowej rzeczywistości i podm iotu 
życia społecznego. Ks. Ślipko, analizując dynamizm  ludzkiej 
n a tu ry  podkreśla fakt, że dynamizm  ten  wyznacza drogę do
skonalenia osobowego poprzez poszukiwanie, w ybór i realizację 
właściwych, tj. m oralnie doskonalących dóbr. Nie przekreśla 
to z drugiej strony fizycznych braków  i potrzeb człowieka, do
bitnie odsłaniających jego nie wystarczalność. Ograniczoność 
fizyczna skazuje człowieka na pozostawanie w  ścisłych związ
kach z innym i ludźmi i korzystanie z ich pomocy. M amy za
tem, według autora, dwie racje w iązania się do osób ze wspól
notą. Jedna z nich wypływ a z twórczej dynam iki człowieka, 
z jego m oralnych i poznawczych związków ze św iatem  kul
tu ry , nauki, czyli ze św iatem  w artości duchowych. Natom iast 
druga dotyczy fizycznej niew ystarczalności człowieka. Dobro 
osoby, zarówno w jego duchowym  jak i fizycznym  wyposaże
niu, wym aga współżycia i współdziałania z innym i ludźmi. Tyl
ko pozostając w  stałych związkach z innym i, człowiek może 
realizować określone wartości. Dobra te są konieczne dla za-

0 W tym miejscu warto odnotować uwagi proi. Czeżowskiego na te
mat znaczenia interpretacji etyki ogólnej i szczegółowej w opracowa
niu ks. Ślipko „(...) przewodnią ideą badań ks. Ślipko nad etyką tomi- 
styczną jest reinterpretacja jej tradycyjnej wersji. Zmierza ona z jed
nej strony do bardziej adekwatnego i logicznie konsekwentniejszego 
ujęcia podstawowych tez systemu, z drugiej zaś do lepszego przysto
sowania go do współczesnego stylu filozofowania w zakresie nauk etycz
nych oraz do otwarcia go na możliwie szeroką adoptację twórczych 
elementów innych kierunków etycznych w zakresie problematyki ogól- 
no-społecznej”.



pewnienia jednostce pełnego rozwoju i możliwości -korzystania 
ze wspólnej własności —■ ku ltury , nauki czy techniki.

Konieczność życia społecznego w kontekście tych rozważań, 
ujaw nia wew nętrzne, tkwiące w  naturze człowieka odniesie
nia do innych osób i do odpowiedniego układu dóbr. A to osta
teczna konkluzja: „W ykryw am y w ten sposób w naturze ele
m enty  tro jak iej wspólnoty: 1. wspólnotę potrzeb, wypływ ającą 
z jej twórczą dynamiką, dzięki czemu możliwe jest zbiorowe 
zaspokajanie tych potrzeb, a wreszcie, 3. wspólnotę dóbr i w ar
tości, za pomocą których dokonywać się może wzajem ne uzu
pełnianie się ludzi” 7. Rozumowanie to w sparte jest teoretycz
nym  założeniem, że człowiek podlega m oralnej powinności 
osobowego rozwoju i doskonalenia się na mocy swej rozum nej 
natury .

A zatem  całość tych odniesień znajduje ostateczną rację 
w  m oralnym  powołaniu osoby. W tym  też znaczeniu należy 
pojmować społeczny aspekt n a tu ry  człowieka. Pozytyw na od
powiedź na pytanie o osobowy charak ter społecznej na tu ry  
człowieka prowadzi do odkrycia konieczności jego rozw ijania 
się i doskonalenia na drodze współdziałania z innym i ludźmi. 
Osoba jako podm iot działań, jest właściwym, spraw czym  źród
łem  współdziałania i społeczności. Trojako zaznaczona wspól
ność n a tu ry  tw orzy podłoże do podobnego działania, sprawia 
też, że możemy mieć podobne potrzeby i dążym y do tych  sa
m ych celów. Jednakże w ybór celu jest zawsze udziałem  oso-by, 
jej uczestnictwo z innym  tw orzy określone form y współdzia
łania. Wspólność natu ry , u ję ta  ze względu na podmiotowość, 
odrębność osoby stanow i konieczność dopełnienia porządku dy
namicznego rozwoju człowieka. Historyczna rzeczywistość 
w spólnoty społecznej jest świadectwem  realności i trwałości 
dążeń oraz potrzeb człowieka. Nie ulega zatem  wątpliwości, 
że człowiek ze swej n a tu ry  jest istotą społeczną. Zachodzi przy 
tym  szczególne sprzężenie, człowiek kształtu je siebie poprzez 
w łasne czyny, a zarazem  uczestniczy we wspólnocie. Dzięki 
tem u współdziałaniu osoba może rozwijać się prawidłowo, zgod
nie z możliwościami swojej natury . Mówiąc ściślej, tylko w ra 
m ach życia społecznego człowiek może realizować w artości na 
m iarę swoich potrzeb i dążeń. W brew pozorom, nie stoim y 
tu  w  obliczu sprzeczności; sprzeczność zachodziłaby tylko wów
czas, gdyby człowiek był czymś statecznym , niezm iennym . 
Ale, jak pam iętam y ze wstępnego opisu osoby, istniennie i dzia

7 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków, .1982, t. I, 115.



łanie człowieka związane jest z dynam icznym  rozwojem, 
aktyw nym  otwarciem  na. świat dóbr. A dziać się tak  może 
dlatego, że człowiek posiada zdolność poznania rzeczywistości, 
że jest istotą wolną i realnym  spraw cą swoich czynów. Źród
łem jedności k ieru jącej życiem człowieka jest jego natura. Roz
ważając zagadnienie jej społecznej i osobowej struk tu ry , ks. 
Ślipko pisze: „(...) człowiek jest równocześnie osobą i istotą 
społeczną, jest niezależny i zależny, jest «swój» a zarazem  
«czyjś», krótko mówiąc, jest całością i częścią. Czy ta  prze- 
ciwstawność podstawowych aspektów n a tu ry  człowieka nie 
rozbija jej ontycznej struk tu ry , czy nie wprowadza w nią 
sztucznego podziału na dwie części, co gorsza, czy nie oznacza 
w  końcu w ew nętrznej sprzeczności? Jak  więc te różne aspekty 
ze sobą pogodzić nie burząc równocześnie równowagi w we
w nętrznej konstytucji człowieka? 8

Rozwiązanie tego problem u naw iązuje do tom istycznej kon
cepcji osoby. Podkreśla się w  niej fakt, że człowiek jest jed
nostkowym  indywiduum , odrębnym  od św iata rzeczy i innych 
ludzi. W ewnętrzne skierowanie osoby do współżycia i współ
działania — w  ram ach życia społecznego — dokonuje się w  
sferze relacji, odniesień i zależności. Zależności te nie znoszą 
ani nie podważają rzeczywistej odrębności, jej realnego istnie
nia. A jednocześnie relacje te zwrócone są w  stronę dóbr od
powiadających naturze człowieka, jego potrzebom  i  brakom. 
Stąd też ich konieczność, niezbędność dla człowieka w zna
czeniu pierw otnym . Oba zatem  w ym iary natury , osobowy 
i społeczny, naw zajem  dopełniają się, u trw alając tym  sam ym  
w ew nętrzną jedność życia ludzkiego. K ontynuując to zagad
nienie dodajm y że, geneza społeczności ludzkiej wskazuje na 
osobę, jej celowościowo zorientow any rozwój.

Aby człowiek mógł realizować swoje dobra (zarówno m ate
rialne jak i duchowe) m usi znajdować w  sobie jakąś na tu 
ralną więź odniesienia do drugiego człowieka i do społeczeń
stwa. Osobą, jak w ynika z tych przesłanek, nie może rozwijać 
się i doskonalić m oralnie poza .społeczeństwem. Zmusza ją 
do tego w ew ętrzny im peratyw , m ający swe źródło w  naturze 
człowieka. To zatem  m oralny im peratyw  stw arzania przez 
ludzką wspólnotę pełni w arunków  rozwoju i  doskonalenia się 
osoby ludzkiej tłum aczy istnienie społeczności i jej specyfiki 
zaw artej w celu. Ceł zatem, wyznaczony koniecznością do
skonalenia się, kształtu je właściwą struk tu rę  społeczeństwa.

8 Tamże, 116.



To, co jest dla społeczności najbardziej swoiste, to jej jedność 
i trwałość istnienia. Społeczność, jak podkreśla autor, podlega 
w yraźnem u zróżnicowaniu na społeczność złożoną (wielość 
grup  społecznych) i  niezłożoną (jak m ałżeństwo i przyjaźń). 
W w yniku tego zróżnicowania możemy ujaw nić dalsze zależ
ności. Społeczność jako całość heterogenna, jest wew nętrznie 
złożona z członów, k tó re  pozostają do całości w  stosunku przy
porządkowania. Można ten  stosunek określić jako nadrzędność 
całości wobec swoich członów. Opisana zależność wskazuje na 
pew ne struk tu ra lne  prawidłowości, dzięki k tórym  zróżnicowa
ne części składowe są powiązane w jedną, funkcjonalną całość. 
Odpowiada ona modelowi jedności wielości, w  którym  w ystę
puje zarazem  nadrzędność całości jak i podporządkowanie 
członów. Ten obraz społeczności wym aga ponownych ustaleń 
dotyczących podstaw y jego jedności. Bliżej w yjaśnia ks. Ślip
ko, że społeczność prezentuje się jako jednolity wew nętrznie 
podm iot istnienia i działania, k tórem u przysługują odpowied
nie praw a i roszczenia. Autor, w swoich rozważaniach, akcen
tu je  odrębność społeczności jako kategorii ontycznej. O byto
w ej odrębności rozstrzyga m oralna konieczność społecznego 
istnienia i działania. Ta konieczność wiąże w ew nętrznie i obej
m uje wszystkie zrzeszone w społeczności człony oraz zespala 
je  w jedno zbiorowe ciało m oralne. O jedności społeczeństwa 
(a więc o jego bytowej tożsamości) decyduje relacja istotowa 
i  transcendentalna, obiektywna i realna. Je j obiektywność 
i realność w yrasta z istotowych s tru k tu r n a tu ry  ludzkiej 
i w  nich znajduje swoje podłoże.

Gdybyśm y stara li się przytoczone wnioski „przełożyć” na 
język potoczny, należało by najp ierw  podkreślić fakt, że spo
łeczeństwo jest nie tylko rzeczywistością zróżnicowaną, ale 
również i to, że k ieru je się w łasnym i praw am i. Odkrycie tych 
prawidłowości w związku z analizą złożonej s tru k tu ry  spo
łecznej prowadzi do wniosku, że społeczność ma swój sposób 
istnienia i działania, niesprow adzalny do innych bytów. A za
tem  w raz z uznaniem  realności i  obiektywności tej rzeczywi
stości 'ks. Ślipko ponownie odwołuje się do n a tu ry  ludzkiej. 
To ona powoduje, że jedność społeczeństwa konsty tuuje się 
w  obrębie relacji istotowej. Istotowej, a więc nie przypadłoś
ciowej, w tórnej i niekoniecznej.

Na zakończenie tego szkicu, należy pewne tw ierdzenia 
szczególnie mocno wyakcentować, ponieważ k ry je  się za nimi 
w kład ks. Ślipko w tworzenie teoretycznych podstaw  etyki 
społecznej. W nich też zaw ierają się te rozwiązania i wska-
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zówki, k tóre decydują o oryginalności przedstaw ionej kon
cepcji. Proponowana przez autora E tyki  szczegółowej in te r
p retacja  odwołuje się do dwóch założeń. Pierw sze z nich do
tyczy ścisłej współzależności zasad m oralnych z prawidłowo- 
ciami n a tu ry  ontycznej opisanych w ram ach powiązań ca
łości z członami między sobą. Drugie założenie odwołuje się 
do im peratyw u m oralnego jako właściwego źródła jedności 
m oralnej i bytowej społeczeństwa. P rzy ję te  przez autora za
łożenia prowadzą do następujących wniosków. Społeczeństwo 
nie jest rzeczywistością o charakterze przypadłościowym, nie
koniecznym. Jego istnienie i w ew nętrzna stru k tu ra  odpowiada 
wymogom rozwoju (doskonalenia się) osoby i jej ostatecznie 
jest przyporządkowana. A dalej autor zauważa, że jedna z p ra 
widłowości prowadzi do odkrycia zasady koordynacji społecz
nej; obok zasady solidarności i pomocniczości. Zasada ta speł
nia podwójnie ważną rolę. W prowadza ona jednocześnie dwa 
porządki w relacje społeczne: porządek przyporządkowania 
i niezależności. Przyporządkow ania od strony funkcji usługo
wej i autonom ii od strony podmiotowej samoistności osób. 
Tym  samym  zasada koordynacji społecznej w spiera funkcjo
nowanie zasady solidarności i pomocniczości. Ale jest i inny 
aspekt tej spraw y, co najm niej równie ważny. Dzięki powią
zaniu zasad społecznych, z odpowiednimi relacjam i wyznacza
jącym i struk tu rę  społeczeństwa, wszystkie zasady cieszą się 
pew ną samodzielnością.

W ten sposób zakwestionowana została nie tylko droga, k tó
rą  w ybierali autorzy tradycyjnych ujęć, ale również same pod
staw y ogólnofilozoficzne. Geneza społeczeństwa jest przez 
ks. Ślipko rozważana na płaszczyźnie dynamizmu n a tu ry  ludz
k iej skierowanego na m oralny rozwój. W prawdzie ks. Ślipko, 
w  swoich analizach, potwierdził ważność zasady pomocniczości 
i solidarności, ale oparł je na koncepcji bytu społecznego. Stąd 
płynie ostateczna konkluzja autora, że w trzech podstawo
wych zasadach życia społecznego w yrażają się najbardziej 
istotne rysy chrześcijańskiej filozofii społecznej. Broni on za
równo względnej suprem acji całości nad jednostką, autonom ii 
jednostki w stosunku do całości, jak również funkcjonalnej 
więzi i wzajem nej współpracy członów między sobą, wszystko 
we właściwym zakresie i odpowiednim stopniu.

Twierdzenia w ypracowane na terenie etyki ogólnej i szcze
gółowej znajdują swoje dalsze rozwinięcie w etyce seksualnej. 
Obiektyw ny ład m oralny odnosi się do wszystkich aktów  oso
bowych człowieka, a zarazem w każdym  z nich ulega mody



fikacji wzajem na zależność między nadrzędnym  dobrem osoby 
a konkretnym i wartościam i, powinnościami i celem. W szcze
gólny sposób relacja ta  przejaw ia się w doświadczeniach sek
sualnych człowieka, ze względu na wzajem ne powiązanie ze 
sobą trzech struk tu r: płci, osoby i miłości. Zagadnienie to pod
jął ks. Ślipko w osobnej m onografii pt. Życie i płeć człowie
k a 9. Poniżej, w wielkim  skrócie, zostaną przedstaw ione naj
ważniejsze tw ierdzenia związane z tą  problem atyką.

4. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ETYKI SEKSUALNEJ

Punktem  wyjścia i dla tych rozważań, jest koncepcja osoby 
i związane z nią przekonanie, że osobowa sprawczość urzeczy
w istnia się w  tych wszystkich aktach, k tóre są wyposażone 
we właściwości duchowe. Dopiero dokładna analiza płciowości 
może zadecydować o tym, czy również i ta  sfera ludzkiego 
życia znajduje się w zasięgu działań osobowych. Samo zja
wisko płciowości ze względu na jego wielopoziomowość, au to r' 
rozważa na dwóch, płaszczyznach somatycznej i zmysłowo- 
-psychicznej w odniesieniu do teorii o jedności ontycznej czło
wieka, jako bytu psychofizycznego. Biorąc pod uwagę stronę 
somatyczną zjawiska płciowości, wychodzimy od stw ierdzenia 
fak tu  naturalnego podziału ludzkiej populacji na dwie g ru 
py — mężczyzn i kobiety. Różnią się one między sobą anato
miczną i fizjologiczną biidową narządów rozrodczych. Ich 
funkcjonow anie opiera się na współzależności w w ytw arzaniu 
nowego życia. „Poprzez wszystkie przejaw y ich dynamicznej 
rzeczywistości przebiega wspólna im charakterystyczna cecha. 
Sama płciowość męska, czy też płciowość żeńska, a więc wzię
te  same w sobie, w obrębie swej własnej męskości czy kobie
cości, okazują się niepełne, o tw arte” 10. A utor bliżej określa 
tę wspólną cechę, znanym  wśród seksuologów term inem  „korn- 
plem entarności”, przez co rozumie się w ew nętrzne nastaw ie
nie organów płciowych na konieczny współczynnik dopełnia
jący. Sens tej w ew nętrzej konstytucji płciowości znajduje 
właściwe sobie wyjaśnienie w obrębie faktu  tworzenia nowe
go życia. Innym i słowy, kom plem entarność s tru k tu ry  płcio
wości odsłania istotne dla jej funkcjonow ania skierowanie ku

9 T. Ślipko „Zycie i pleć człowieka” (przedmałżeńska etyka seksual
na i etyczny problem samobójstwa), Kraków, 1978.

W swoim opracowaniu tej pozycji ks. Slipko pominęłam zagadnienia 
związane z etycznym problemem samobójstwa. Część z tych rozważań 
zostanie podjęta w części dotyczącej bioetyki.

10 T. Slipko, Zycie i pleć człowieka, 164.



osobowej prokreacji. E tyka chrześcijańska z całym  naciskiem 
podkreśla, że nowe życie wzbudzone aktem  prokreacji jest 
egzystencją w  pełni autonom iczną w swojej osobowej wartości.· 
Rodzi się nowy człowiek, którego praw a kategorycznie win
niśm y respektować. Tak zarysowana stru k tu ra  płciowości w jej 
w ym iarze somatycznym, poprzez swój charakter kom plem en
tarny , wskazuje na w ew nętrzną celowość regulującą praw idło
wości zachowań seksualnych człowieka. Zasada celowości ko
ordynuje ogół elem entów antropologicznych i biologicznych 
w pływ ających na jakość i treść poszczególnych aktów  seksual
nych. A zatem  dom inującym  elem entem  kształtu jącym  od we
w nątrz zawartość płciowości jest jej celowość. I to ona prze
sadza, w ostatecznym  rachunku, o podporządkowaniu sfery bio
logicznej sferze osobotwórezej. Ten sam przedm iot analizo
w any od strony zmysłowo-^psychicznej ujaw nia obecność inne
go elem entu — przeżycia przyjemności. Przyjem ność libido- 
genna niesie ze sobą głębokie zaangażowanie osobowości czło-' 
w ieka i stanowi niew ątpliw ie ważny m otyw podejm owania 
działań seksualnych. Porów nując wyniki analiz przeprowadzo
nych w kręgu dwóch aspektów płciowości (somatycznego 
i  zmysłowo-psychicznego) stoim y przed kłopotliw ym  pytaniem : 
„K tóry z tych dwóch fundam entalnych czynników dynamicz
nej s tru k tu ry  płciowości jest w tej struk tu rze czynnikiem 
isto tnym  i decydującym  dla jego egzystencjalnej rzeczywi
stości” n .

W punkcie wyjścia uznajem y, że zarówno celowość jak 
i przyjem ność aktu płciowego, są jego realnym i, a więc na
tu ra lnym i i niezbyw alnym i składnikami. A utor uznając ten 
fak t za oczywisty podejm uje zasadnicze pytanie o przyczynę 
zaistnienia takiej właśnie, a nie innej s tru k tu ry  płciowości. 
Racją rozstrzygającą ten problem  jest — ujaw niony w toku 
badań — in tegralny  związek między ludzką płciowością a oso
bowością człowieka pojętą ontycznie. W płaszczyźnie działań 
seksualnych urzeczywistnia się ten związek, określony przez 
prokreatyw ną celowość. I ona właśnie wyraża ontyczną re 
lację osobotwórczą. Stw ierdzenie te j kolejności relatyw nych 
następstw  autor ostatecznie zamyka uw agą „skoro między ce
lowością płciowości a osobowym życiem ludzkim  zachodzi 
ścisły związek relacyjny, w  takim  razie egzystencjalna dosko
nałość życia ludzkiego rzu tu je na dynamiczną rzeczywistość 
'tejże celowości. Dzieje się to na zasadzie partycypacji; celo

11 Tamże, 174.



wość płciowości w arunkuje prokreatyw ną sprawezość seksual
nych działań człowieka, tym  samym  uczestniczy w godności 
powołanych tą  drogą do istnienia osób ludzkich. Więc i sam a 
uzyskuje znamię osobowej godności” 12.

A zatem  ze względu na personalistyczną wymowę, celowości 
s tru k tu ry  płciowości, uznaje się za bezwzględny prym at w  
odniesieniu do przeżycia przyjemności. Doznania przyjem noś
ciowe, chociaż natu ralne i pożądane, nie są istotnym  celem 
działań seksualnych. Tym samym  perspektyw a osobowej pro- 
k reacji przekreśla zasadność jakichkolwiek hedonistycznych 
czy utylitarystycznych in terp re tac ji etyki seksualnej.

Zasygnowaliśm y przedtem  zjawisko intensywnego zaanga
żowania osobowego w sferze zachowań seksualnych. Szczegól-j 
nym  wyrazem  tego osobowego uczestnictwa jest miłość ero
tyczna. Rysem charakterystycznym  te j postaci miłości jest 
pragnienie dóbr uw arunkow anych płciową s truk tu rą  człowie
ka. Samo to uczucie jest na wskroś dynamiczne i ewoluując 
przybiera różne kształty . Tym trudniej je jednoznacznie ziden
tyfikować. Niem niej możemy postarać się zgłębić je w  opar
ciu o analizę samego podłoża, zarówno w  aspekcie zmysłowo- 
-em ocjonalnym  jak i duchowo afeiktywnym. Obie te sfery ży
cia uczuciowego wzajem nie się przenikają i organizują. O ile 
jednak ta pierwsza ma tendencję do ciągłej zmiany, to czyn
nik duchow o-afektyw ny dąży do zapewnienia sobie trw ałej 
stabilizacji. Ta dwubiegunowość miłości wpływa decydująco 
na jej w ew nętrzną dialektykę, co w  rezultacie pozwala wno
sić o konkretnych stanach; stym ulow anych stopniem  osobo
wego zaangażowania oraz całokształtem  zew nętrznych okolicz
ności. P rzy jrzy jm y się bliżej tem u procesowi, zaczynając od 
kontekstu zmysłowo-uczuciowego miłości erotycznej. P ierw ot
ny stan  „upodobania” inicjuje, a także projektuje, dalsze fo r
m y rozwojowe uczucia, a więc „zakochanie” i „pożądanie”. 
„Zakochanie wyraża się pewnym  stopniem  duchowego pod
niecenia i emocjonalnego skoncentrow ania się na określonej 
osobie, co unaocznia się szeregiem działań zewnętrznych. Szczy
tową fazą w rozwoju tego uczucia jest „pożądanie”, tak przez 
ks. Ślipko scharakteryzow ane w  podmiotach przeżywających 
miłość erotyczną rozbudza się doznanie braku z równoczesną 
świadomością, że zaspokojenie tego braku może się urzeczy
w istnić na drodze zespolenia ich płciowej niepełności” u . Po

12 Tamże, 180.
ï3 Tamże, 199.



tych kilku inform acjach można sform ułować ogólny wniosek
0 tym, że miłość erotyczna rozpatryw ana w aspekcie zmysło- 
wo-uczuciowym w pełni zwrócona jest w  stronę seksualnej 
atrakcyjności kochanej osoby. Stąd czerpie wszystkie dane do 
dalszego um acniania się na drodze postępującego zaangażowa
nia emocjonalnego. Upodobanie, zakochanie i pożądanie to 
trzy  kolejne pierw iastki świadomościowego przeżycia i one 
w yw ołują bezpośredni rezonans w  wyższej sferze życia osobo
wego, k tó rą  określam y jako duchowo-afektywną. W ten spo
sób w porządku współistnienia pow stają i ugruntow ują się ge
netycznie różne pierw iastki uczuciowe składające się na za
wartość miłości erotycznej.

W świetle ostatnich tez, zagadnienie miłości erotycznej w y
raźnie przesuwa się w  stronę w ym iaru personalistycznego. 
Ks. Ślipko sum uje te  przem yślenia tw ierdzeniem  „Idzie o to, 
że centralną i nadrzędną rzeczywistością w  struk turze uko
chanej osoby jako przedm iotu miłości erotycznej jest ontycz
nie rozum iana racja osoby ludzkiej jako istoty samowiedniej
1 samowładnej, pełnoprawnego i samodzielnego bytu rozum 
nego, k tó ry  in tegru je i  scala w  jedną substancję i jej rzeczy
wistość zarówno życiotwórcze, jak  i osobowo-indywidualne 
w alory” u. Ten rodzaj miłości w yraża szczególne odniesienie 
do drugiej osoby jako współtw órcy i pomocnika w  dążeniu do 
własnych, określonych zamierzeń. W ram ach personalistycznie 
u ję te j etyki seksualnej, główny nacisk kładzie się na osobową 
odpowiedzialność współpartnerów ; odpowiedzialność za dobro 
drugiego. Odkrycie z jednej strony  związku pomiędzy s tru k 
tu rą  płciowości i jej celowości, a z drugiej związku tej płasz
czyzny życia człowieka z jego powinnością m oralnego dosko
nalenia się — ujaw nia jeszcze jeden aspekt wartości osoby 
i jej rozumności. Na tym  polega zarówno specyfika spojrzenia 
etyki chrześcijańskiej na problem  miłości erotycznej i jej po
wołania dla afirm acji drugiej osoby jak i sfera powinności 
m oralnych, jakie zawsze i  wszędzie człowieka obowiązują. 
Dodajmy, że praca ks. Slipko z zakresu etyki seksualnej, obok 
rozpraw y kard. W ojtyły na ten  te m a t15, stanowi jedno z nie

14 Tamże, 216.
15 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962.
Obie propozycje, kard. Wojtyły i ks. Slipko, naświetlenia tego za

gadnienia, pod wieloma względami uzupełniają się i idą w kierunku 
wiązania zjawiska płciowości z kategorią miłości w jej ściśle osobowym 
związku. Jednakże o ile kard. Wojtyła skoncentrował swoje badania 
wokół struktury dynamizmu miłości oblubieńczej, to autor Życia... sta
rał się rozpisać te trzy struktury (płeć, osoba i miłość) w ich przypo



licznych ujęć w eryfikujących tradycyjne m etody badań tych 
zagadnień i związane z tym  schem aty opisu. W świetle zało
żeń personalistycznych, z odwołaniem się do pierw iastka per
fekcjonistycznego, „płeć” jest darem, z którego człowiek we 
właściwych ram ach powinien i może korzystać.

Pozostaje jeszcze ostatnia kw estia do rozstrzygnięcia, czy 
można podjąć się badań —■ w ram ach tej etyki —  również 
nad sytuacjam i granicznym i, w których strach, cierpienie, nie
ludzkie w arunki, ból, głód, rozpacz psychiczna czy śm iertelna 
choroba tak skutecznie odbierają nam  wiarę w . rozumność 
i  godność zarówno nas samych jak i naszych bliźnich? Czy są 
granice ludzkiej egzystencji nie objęte św iatem  norm  i s ta 
łych wartości, granice, k tóre możemy dowolnie przekraczać 
w  imię tzw. hum anitarnych celów (eutanazja, eksperym enty 
medyczne, bezpieczeństwo ekologiczne, a postęp i dobrobyt)? 
Na te i na inne, równie aktualne jak  i dram atyczne pytania, 
odpowiada ks. Ślipko w ram ach swojej ostatniej pracy.

5. CHRZEŚCIJAŃSKI WYMIAR BIOETYKI

O statnia z rozpraw  m onograficznych ks. Ślipko pt. Granice 
życia 16 została poświęcona współczesnym dylem atom  bioetyki. 
Pow stała ona z m yślą o wypracowaniu głównych zarysów sta
nowiska etyki chrześcijańskiej w  tak istotnych kwestiach, jak 
ustalenie podstaw  nienaruszalności ludzkiego życia oraz granic 
jej ważności. E tyka ludzkiego życia, bo do niej należy spro
wadzić odnośne zagadnienia bioetyki, dotyczy przede w szyst
kim  doświadczeń granicznych, ekstrem alnych, w których po
dejm uje się decyzje bezpośrednio wiążące. Toteż uzyskane 
odpowiedzi muszą uwzględniać nie tylko form alne racje prze
m aw iające na korzyść proponowanego rozwiązania, ale rów 
nież nawiązywać do wszystkich m oralnie skomplikowanych w y
m iarów badanego zjawiska. Inny  rodzaj trudności związanych 
z podejm owaniem  tych  zagadnień wiąże się z powiązaniem 
konkretnej wiedzy z zakresu nauk szczegółowych (zwłaszcza

rządkowaniach ce^wościowych. Takie ujęcie zmierza do rozpoznania 
autonomicznej zawartości badanej rzeczywistości, a jednocześnie odsła
nia jej ostateczne podłoże egzystencjalne: dzięki czemu w ogóle zja
wisko tak funkcjonujące zaistniało. Postulowana przez ks. Ślipko ana
liza moralności seksualnej opiera się na przyjęciu zasady integracji 
płci, osoby i miłości na wyżej omówionych warunkach.

16 T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki.., Praca 
w  druku. Na potrzeby tego opracowania korzystałam ·. z maszynopisu 
A utora z datą Warszawa, 1987j



medycyny) z tw ierdzeniam i n a tu ry  filozoficznej. Zależność 
tych dwóch dyscyplin w  ram ach bioetyki wyznacza sam  kon
tekst problem ów i narzucające się wątpliwości. Toteż, w m yśl 
w stępnych ustaleń ks. Ślipko, bioetyka zakłada interdyscypli
narną  współpracę z innym i naukam i. Oznacza to, że etyk sta
ra  się określić, k tóre działania są m oralnie dobre lub złe, na
kazane lub dopuszczalne, naganne czy też w  ogóle zakazane 
w odniesieniu do sfery zróżnicowanych faktów, (np. eutanazji 
czy m etod sztucznego zapładniania). Z kolei sam a etyczna 
in terp re tac ja  opiera się na ogólnych założeniach filozofii to
m istycznej odpowiednio je precyzując i m odyfikując stosow
nie do treści doświadczenia.

Dodajmy, że jest rzeczą godną szczególnego podkreślenia, że 
cały niem al główny n u rt rozwojowy bioetyki stanowi opozycję 
przeciw chrześcijańskiej in terp re tac ji życia i wszystkich z tym  
związanych konsekwencji. Świadom tego stanu rzeczy ks. Ślip
ko wyznaczył sobie jeszcze jedno zadanie; konfrontację zało
żeń bioetyki chrześcijańskiej z innym i kierunkam i skupionym i 
wokół m aterialistycznej i naturalistycznej koncepcji człowie
ka. Tym  samym  omawiana rozpraw a ks. Ślipko podejm uje 
dwa główne w ątki: jeden z nich to m oralna charakterystyka 
zagadnień bioetycznych ze wskazaniem  źródeł tych wszystkich 
niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesna 
cywilizacja. Drugi z tem atów  łączy się z zamierzoną pirfeleiz 
autora o tw artą polem iką z przejaw am i relatyw izm u m oral
nego w bioetyce. Te krytyczne analizy poprzedzone są p re
zentacją w ybranych koncepcji z nawiązaniem  do bogatej lite 
ra tu ry  przedm iotu. W wielu w ypadkach ks. Ślipko rekonstruo
w ał teoretyczne podstaw y tych koncepcji z poszczególnych w y
powiedzi autorów  tekstów  przeważnie obcojęzycznych.

W niniejszym , nader skróconym opracowaniu, postaram  się 
ukazać znaczenie najw ażniejszych tez etyki tom istycznej dla 
rozstrzygnięć dylem atów  bioetyki.

Przez bioetykę autor rozumie „dział filozoficznej etyki szcze
gółowej, k tóra m a ustalić ocenny i norm y (reguły) m oralnie 
ważne w dziedzinie działań (aktów) ludzkich polegających na 
ingerencji w  granicznych sytuacjach powstawania życia, jego 
trw ania i śmierci. Ingerencja ta najczęściej ma miejsce w  oko
licznościach drastycznych, i obejm uje tak  własne, jak i cudze 
życie. A dalej, jak z definicji wynika, wiąże się ze sobą trzy  
płaszczyzny teoretycznego ujęcia doświadczenia życia; bioge- 
nezę, bioterapię i tanatologię. W ich ram ach mieści się ogrom
na ilość szczegółowych zagadnień, k tóre dotyczą etyki środo-
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wiska naturalnego, eugeniki rozpatryw anej poprzez pryzm at 
jej pozytyw nej i negatyw nej części, terapii medycznej, a w  
tym  problem  cierpienia i eutanazji. N astępna grupa zagadnień 
to analityczne opisy różnych odmian samobójstwa; ofiary z ży
cia jaką niesie ze sobą samobójstwo z poświęcenia i m oralna 
ocena sam obójstwa filantropijnego oraz zjawisko agresji, do
puszczalności kary  śmierci i etyczne aspekty um ierania. Każde 
z tych zagadnień podejm owane jest z uwzględnieniem  trzech 
kolejnych etapów badań. Pierw sze z nich służy w stępnej 
orientacji filozoficznej; jak problem  ten  ujm ow ano w historii 
etyki z uwzględnieniem  najnow szych propozycji. K w alifikacja 
stanow isk pom aga w ujaw nieniu tych antynom ii, jakie k ry ją  
się w  założeniach teoretycznych omawianych koncepcji. Drugi 
krok w stronę bliższego poznania omawianego zjawiska to 
opis i charakterystyka jego w ew nętrznej zawartości. Ta w ni
kliw a analiza treści badanego przedm iotu prowadzi do odkry
cia jego złożonej struk tu ry , k tóra wym aga dodatkowych za
biegów „ujaśniających”. Niedostrzeganie tych aspektów, po
m ijanie przez innych autorów  w ew nętrznej specyfiki określo
nych typów  działań, w płynęło na ich błędną ocenę. W pracy 
ks. Ślipko badane zjawiska podlegają takiej w łaśnie procedu
rze „ujaśniania”, dzięki czemu można dokonać odpowiedniej 
oceny m oralnej wszystkich aspektów danego działania. Ma to 
miejsce na trzecim  i ostatnim  etapie analizy, gdzie ostatecz
nym  kry terium  oceny m oralnej staje się idea ludzkiego życia. 
Ona decyduje o obowiązujących norm ach na terenie bioetyki 
i stanow i właściwe uzasadnienie dla jej rozważań. Z tego też 
powodu rodzą się wspom niane kontrow ersje w okółin terpreta- 
cji doświadczeń granicznych. Stąd w ypływ a potrzeba w yjaś
nienia stanowiska, jakie zajm uje w  tej tak  isto tnej sprawie 
etyka tomistyczna.

A utorzy tomistyczni opowiadają się za personalistyczną w er
sją spirytualizm u, przedstaw iają człowieka jako sam oistną 
i nieredukow alną w artość m oralną. Człowiek jako m oralne do
bro jest związany z godnością i doskonałością, k tóra odpowiada 
jego całej, psychofizycznej strukturze. W artość ta przenika ca
łą jego osobową rzeczywistość, a w  tym  również jego kon
kretną, indyw idualne istnienie. Innym i słowy życie ludzkie 
określa ta sama wartość m oralna, jaką reprezentuje człowiek. 
Życie każdej jednostki jako dobro m oralne nie może w żad
nych okolicznościach służyć za środek określonych działań m e
dycznych naw et za zgodą, czy w krańcow ych przypadkach, na 
prośbę ciężko chorego pacjenta. Nie zmienia to faktu , że pew-



ne zabiegi są potrzebne, a naw et konieczne, jak np. operacje 
chirurgiczne z powodu zagrożenia całego organizmu. W szyst
kie inne działania m ające na celu m anipulację życiem ze 
względu na wyższe racje np. dobro ogółu podważają absolut- 
ność i obiektywność norm y „nie zabijaj” .

Profesor bardzo wnikliw ie analizuje te sytuacje, k tóre z jed
nej strony pom agają człowiekowi, lub też wiążą się z nad
zw yczajną ofiarą, jaką ktoś dobrowolnie składa ze swojego 
życia, a z drugiej strony  za zaprzeczeniem norm y „nie zabi
ja j”. Dotyczy ona tak  samego płodu (już w stadium  em brio- 
nu), jako  potencjalnego człowieka wraz z przysługującą m u 
nadrzędną w artością jak i ludzi nieuleczalnie chorych, kalek 
i tych, k tórzy  decydują się na samobójstwo. Pojawienie się 
nowych p rak tyk  medycznych, biologicznych i genetycznych ·— 
tak  dokładnie i wszechstronnie przez ks. Ślipko opisanych — 
w yw ołuje potrzebę pogłębionej refleksji nad życiem ludzkim  
od strony eugeniki, eutanazji, terapii m edycznej i współczes
nych m etod sztucznego, pozaustrojowego zapładniania. Gene
ralnie autor przyjm uje takie rozwiązanie; wszystkie te działa
nia, k tóre są w ew nętrznie skierowane na rozwój, u trw alenie  
i ochronę ludzkiego życia, m ają w alor m oralnie pozytyw ny. 
W świetle tego paradygm atu wątpliwości budzą tzw. sytuacje 
konfliktowe, w których zachowanie własnego życia, ew entual
nie obrona cudzego istnienia, stoi w  jaw nej sprzeczności z na
kazem  „nie zab ijaj”. Chodzi tu ta j o tak  szeroko dyskutow ane 
kw estie jak ak ty  samoobrony przed agresją zagrażającą życiu 
ofiary, udział w  wojnie spraw iedliw ej i dopuszczalność kary  
śmierci. A utor Granice życia, w brew  opinii części etyków 
chrześcijańskich, przyjm uje we wszystkich trzech granicznych 
wypadkach rozwiązanie pozytywne. Teoretycznie znajduje ono 
swoje uzasadnienie w  częściowej restrykcji (a więc ograni
czeniu), jakiem u podlega powszechna ważność norm y „nie za
b ija j” . w  świetle której, dodajmy, m oralnie uspraw iedliw ione 
są wszystkie ak ty  związane z rzeczywistą obroną przed agre
sją, a ściślej przed jej śmiercionośnymi Skutkami. Podobnie 
jak i m oralnie dozwolone jest uczestnictwo w  wojnie spra
wiedliwej ze wszystkim i tego następstw am i, jak i dopuszczal
ność kary  śmierci z pew nym i zastrzeżeniami.

Na zakończenie tych bardzo szkicowych uwag (praca liczy 
ponad 500 stron) powróćmy do w ątku konfrontacji, k tórem u 
ks. Ślipko przypisał tak  ważną rolę w  swoich wywodach. Moż
na przypuszczać, że co najm niej dwie intencje kierow ały za
interesow aniam i autora w  te j m aterii. Po pierwsze poznanie



innych ująć o odrębnych założeniach antropologicznych do
starcza niezbędnych inform acji o aktualnym  stanie badań nad 
bioetyką. Po drugie, związany z tym  niepokój etyka o po
wszechnie akceptowane schem aty m yślenia kategoriam i: nau
kowy, postępowy, nowoczesny, hum anitarny, praktyczny, bez 
kry tycznej refleksji nad zasadnością głoszonych program ów  
i ich m oralną wymową. Pozory racjonalizm u i hum anitaryz
m u na teren ie bioetyki są w  swych społecznych skutkach gor
sze od jawnego fałszu. „W tym  stanie rzeczy rozstrzygnięcie, 
po której stronie znajduje się nauka, rozum, postęp, czy h u 
manizm, po k tórej stronie zaś spekulacja, m etafizyczna m ito
logia, czy rygoryzm , w ydaje się wielce problem atyczne i w 
dyskusjach filozoficznych w  ogóle nie na miejscu. K ształto
w anie in telektualnych przeświadczeń dokonywać się winno 
drogą w ym iany rac ji za i przeciw, do czego niezbędnym  wa
runkiem  jest bezstronne wniknięcie i niezafałszowane przed
staw ienie istotnych przynajm niej elem entów przeciwnego po
glądu. Metoda posługiwania się jednostronnym i, nader stereo
typam i ocenami nie służy tego rodzaju owocnej dyskusji. Moż
na więc tylko postawić pytanie, dlaczego szczególnie w  odnie
sieniu do filozofii i  etyki chrześcijańskiej jest w  tak  częstym  
użyciu” 17.

6. PODSUMOWANIE

Na tym  przeglądzie najw ażniejszych zagadnień w ypada za- 
zakończyć tę  bardzo skrótow ą prezentację m yśli etycznej 
ks. Ślpiko. Ale już w  te j postaci można pokusić się o bliższą 
analizę tego stanowiska. E tyka w  ujęciu ks. Ślipko pozostaje 
w  głębokiej jedności z depositum  doctrinale filozofii chrześci
jańskiej, a jednocześnie autor wprowadza wiele w ątków  no
wych; i koryguje i uzupełnia dotychczasowy stan badań nad 
rzeczywistością m oralną. Zabiegi te przyczyniają się do b a r
dziej zwartego, syntetycznego obrazu etyki i nadają  im  otw ar
ty  charakter. Czy ten  model etyk i znajduje potwierdzenie 
w  pracach innych autorów  chrześcijańskich?

W ciągu ostatnich trzydziestu lat poszczególne w ersje etyki 
chrześcijańskiej uległy pew nej znam iennej polaryzacji. Jedni 
z autorów  (ks. F. Bednarski i częściowo J. Kalinowski) sta
ra ją  się utrzym ać program  etyki sform ułow any w  obrębie 
arystotelesow sko-tom istycznej tradycji. Natom iast inni odwo
łują się do idei personalizm u chrześcijańskiego i w  duchu no

17 Tamże, 440.



wych podstaw doświadczenia osoby postulują zmiany w s tru k 
turze etyk. Zm iany te mogą mieć bardziej lub m niej rady
kalny  charakter, zależnie od tego, do jakiej teorii osoby na
wiązują. Upraszczając, można sprowadzić te stanow iska do 
dwóch różnych koncepcji, z których jedna opowiada się za 
godnością osoby jako konstytutyw nym  w ym iarem  moralności. 
Druga zaś z tych  koncepcji w ybiera drogę wiązania ze sobą 
osobowych i natu ralnych  źródeł moralności. Tą drugą propo
zycję podjął i rozwinął, obok kard. W ojtyły również ks. Slip
ko, k tó ry  oparł porządek m oralny na dwóch pierw iastkach: 
persanalistycznym  i perfekcjonistycznym . Inni przedstawiciele 
etyki chrześcijańskiej tacy jak  ks. Styczeń i A. Rodziński p rzy
jęli rozwiązanie radykalne i w  imię etyki afirm acji osoby od
rzucili eudajm onistyczną i perfekcjonistyczną w ersję etyki 
tradycyjnej. Co dzieli i co łączy ks. Slipko z tym i dążeniami?

W ydaje się, że można tu  mówić zarówno o występowaniu 
pew nej zgodności jak i o wyraźnych rozbieżnościach. Zdaniem 
ks. Slipko etyka tradycyjna stanowi zespół praw  o moralności, 
k tóre w ym agają dopracowania od strony  metodologicznej jak 
również pogłębienia o now y zespół zagadnień. W innym  świe
tle  należy przedstaw ić związki ks. Slipko z personalistyczną 
koncepcją teorii moralności. W yeksponowanie godności oso
bowej w  pracach radykalnych personalistów  prowadzi do u ję 
cia tylko jednego typu zależności, wyznaczonych podmiotową 
sprawczością człowieka. Z pominięciem, dodajmy, dynamizmu 
n a tu ry  ludzkiej i jego skierowania w  stronę nadrzędnego dobra 
osoby. Człowiek jest zdolny ze swej n a tu ry  do doskonalenia 
się i wszystko, co go doskonali (wartości, powinności i cele) 
jest podporządkowane tem u dobru osoby. Na linii w zajem 
nych powiązań n a tu ry  i osoby należy szukać podstaw  realne
go, stałego i niezmiennego porządku moralności. Stąd osoba 
w ujęciu ks. Slipko pełni inną teoretyczną funkcję, a jedno
cześnie au tor ten  opowiada się za personalizm em  w  etyce, po
dobnie jak to czyni ks. Styczeń.

Raz jeszcze należy podkreślić to, co w  koncepcji etyki 
ks. Slipko jest najw ażniejsze: 1. nowe ujęcie i in terp re tac ja  
faktów  etycznych 2. powiązanie czynników podmiotowych 
z przedm iotowym i — synteza pierw iastka personalistycznego 
z perfekcjonistycznym  3. filozoficznie uzasadniona obrona 
istnienia realnego, obiektywnego i stałego porządku moralności. 
Związek ks. Slipko ze zwolennikami tradycyjnej wersji etyki 
opiera się na głębokim przekonaniu, że jedynie absolutystycz- 
na etyka w  powiązaniu z realistyczną teorią bytu  i człowieka



dociera do praw dy m oralnej. Z drugiej strony  ks. Ślipko ra 
zem z personalistam i przyznaje osobie specyficzną w artość w 
postaci godności. Zadaniem  i obowiązkiem człowieka jest dą
żenie do zjednoczenia w ew nętrznie subiektywnego obrazu 
praw dy i dobra z obiektyw nym  porządkiem  istnienia i dzia
łania. Jednocześnie każda raz ustalona praw da wym aga wciąż 
ponawianych wysiłków na rzecz jej potwierdzenia i u trw ale
nia. Człowiek na mocy swoich przyrodzonych zdolności może 
i powinien potwierdzić swoją godność praw dą o sobie i świe
cie. A więc świadczyć o niej swoimi czynami, uznać ją we 
w łasnym  sumieniu. Trzeba przyznać, że w  naszym  stechnicy
zowanym  świecie ta patetyczna wizja człowieka, ukształtow a
na w  etyce tomistycznej, może wydać się nierealna, a chw ila
m i może i za trudna. Tak obecnie rozpowszechniony re la ty 
wizm etyczny pozornie w ydaje się łatw iejszy do akceptacji. 
A  jednak świat ludzkiej nadziei znajduje jedyne stałe oparcie 
w  transcendentnej perspektyw ie ludzkiej egzystencji, ukazu
jącej Boga jako Najwyższe Dobro. Życie etyczne polega na 
praw idłow ym  włączeniu się w tę rzeczywistość. I o tym  przede 
w szystkich trak tu je  etyka ks. Ślipko, k tóra ucząc — wycho
wuje, w yjaśniając — przekonuje.
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DIE ETHISCHEN ANSICHTEN VON P. PROFESSOR
t a d e u s z  Śl i p k o

Zusammenfassung

Der Aufsatz ist ein Versuch, die Hauptideen der ethischen Ansichten 
des Professors Tadeusz Slipko SJ zu charakterisieren. Das wissen
schaftliche Werk dieses Verfassers auf dem Gebiet der Ethik konzen
trie rt sich hauptsächlich um zwei Faden herum·, einerseits um die Ver
tiefung und Befestigung depositi doctrinalis der christlichen Moralphi
losophie in der Thomistischen Richtung, und anderseits um die inhal
tliche und formale Bereicherung dieser Philosophie mit neuen Proble
men, Untersuchungen und Entscheidungen. Die beiden erwähnten Faden 
oder Ideen haben sowohl das Slipkos Programm der Ethik in Finzel- 
heiten als auch Seine Forschungslinien bestimmt.


