
WW roz wa ̋ a niach mo ral nych do ty czà -
cych sto sun ku cz∏o wie ka do zwie -
rz´ cia bez wzgl´d nie na le ̋ y odejÊç

od an tro po cen try zmu. Nie do przy j´ cia jest
te˝ ety ka wy ni ka jà ca z po sta wy ho li stycz -
nej, wszak nie spo sób wra caç do mi to lo gii,
cho cia˝ by przy bra nej w po zo ry ra cjo nal no -
Êci. Na ja kim fun da men cie win ni Êmy bu do -
waç na sze etycz ne po sta wy i nor my po st´ -
po wa nia ze zwie rz´ ta mi? Po mi´ dzy an tro -
po cen try zmem i ho li stycz nà po sta wà ist nie -
je po sta wa bio cen trycz na. Bie rze ona pod
uwa g´ ˝y cie, któ rym je ste Êmy i któ re nas
ota cza. Oczy wi Êcie i w tej po sta wie za zna -
cza si´ wy jàt ko we miej sce cz∏o wie ka
w przy ro dzie, ale zde cy do wa nie na ka zu je
mu my Êleç nie tyl ko o swo jej wy jàt ko wej
lub wa˝ nej po zy cji, lecz g∏ów nie o swo ich
po win no Êciach wo bec ota cza jà ce go Êwia ta. 

Bio cen tryzm po sia da ró˝ ne for my. Po -
sta wa skon cen tro wa na na wszel kim ˝y ciu
ni gdy nie mo ̋ e byç skraj nà. Przy zna je ona
war toÊç ˝y ciu zwie rz´ tom i ro Êli nom, ale
nie trak tu je je jed na ko wo. Zwie rz´ ta sto jà
wy ̋ ej ani ̋ e li ro Êli ny. Tak ̋ e w ob r´ bie kró -
le stwa zwie rzàt or ga ni zmy o bar dziej
skom pli ko wa nej struk tu rze we wn´trz nej,
ich ˝y cie i pra gnie nie za cho wa nia ˝y cia na -
le ̋ y wy ̋ ej oce niç, ani ̋ e li or ga ni zmy bio lo -
gicz nie ni˝ sze. Wy˝ szy wi´c sta tus w etycz -
nym war to Êcio wa niu po sia da jà or ga ni zmy
sto jà ce wy ̋ ej w ewo lu cji bio lo gicz nej. 

Do ety ków, któ rzy swo jà re flek sj´
etycz nà kon cen tro wa li na ˝y ciu, na le ̋ à: A.
Schwe it zer, R. At t field i P. Tay lor. W Pol sce
zaÊ na le ̋ a ∏a do nich po pu la ry za tor ka my Êli
etycz nej Al ber ta Schwe it ze ra – I. La za ri -
-Paw ∏ow ska. 

Kim by∏ A. Schwe it zer? 
Al bert Schwe it zer uro dzi∏ si´ 14 stycz -

nia 1875 r. w Kay sers bergu w Al za cji,

zmar∏ 4 wrze Ênia 1965 r. w Lam baréné
w Ga bo nie. By∏ teo lo giem, fi lo zo fem, le ka -
rzem i do sko na ∏ym znaw cà i od twór cà
mu zy ki Ja na Se ba stia na Ba cha. Ja ko pro fe -
sor teo lo gii na uni wer sy te cie w Stras bur -
gu, z du ̋ ym i zna czà cym do rob kiem ba -
daw czym, zde cy do wa∏ si´ na stu dia me -
dycz ne, a po ich ukoƒ cze niu wy je cha∏ do
Afry ki, aby nieÊç po moc cho rym i po zba -
wio nych po mo cy lu dziom. W Lam baréné
w Ga bo nie wy bu do wa∏ szpi tal i sam sta nà∏
na je go cze le. W 1953 ro ku otrzy ma∏ Po -
ko jo wà Na gro d´ No bla.

Al bert Schwe it zer pi sa∏ w jed nej ze
swo ich au to bio gra ficz nych ksià ̋ ek (Aus
me inen Le ben und Den ken): „Dwa prze ̋ y cia
rzu ca jà swój cieƒ na mo jà eg zy sten cj´. Jed no
po le ga na zro zu mie niu, ˝e Êwiat jest w nie-
wy ja Ênio ny spo sób pe ∏en ta jem nic i cier pie -
nia; dru gie – na zro zu mie niu, ˝e uro dzi ∏em
si´ w epo ce du cho we go upad ku ludz ko Êci.
Z oby dwo ma zdo ∏a ∏em so bie daç ra d´ przez
prze my Êle nia, któ re mnie do pro wa dzi ∏y do
etycz nej afir ma cji Êwia ta i ˝y cia przez po sza -
no wa nie ˝y cia. W niej mo je ˝y cie zna la z∏o
opar cie i kie ru nek. Tak wi´c sto j´ i dzia ∏am
w tym Êwie cie jak ktoÊ, kto pra gnie lu dzi
uczy niç bar dziej udu cho wio ny mi i lep szy mi
przez my Êle nie. Znaj du j´ si´ w zu pe∏ nej
sprzecz no Êci z du chem cza su, po nie wa˝ jest
on pe ∏en po gar dy dla my Êle nia”. W tych s∏o -
wach za war∏ Schwe it zer wszyst ko, czym
wy pe∏ nio ne by ∏o je go bo ga te ˝y cie.

Al bert Schwe it zer w wy k∏a dach i pra -
cach na te mat ety ki do ko na∏ wni kli wej
ana li zy ró˝ nych sys te mów etycz nych i pre -
zen ta cji swo je go po glà du na hi sto ri´ oraz
isto t´ ety ki. We d∏ug Schwe it ze ra pierw -
szym etycz nym osià gni´ ciem jest roz sze -
rze nie kr´ gu so li dar no Êci mi´ dzy ludz kiej.
Nie bez zna cze nia w po st´ pie ety ki sys te -
mów fi lo zo ficz nych i re li gij nych jest ich
sto su nek do Êwia ta. „Ist nie je prze cie˝ za -
sad ni cza ró˝ ni ca w oce nie te go Êwia ta. Nie -

któ re teo rie usto sun ko wu jà si´ do nie go po -
zy tyw nie. Przy wià zu jà wa g´ do je go spraw
i do eg zy sten cji w je go ob r´ bie. Ist nie jà rów -
nie˝ i ta kie po glà dy, któ re ma jà Êwiat w po -
gar dzie. Za le ca jà obo j´t noÊç wo bec wszyst -
kie go, co go do ty czy. Afir ma cja Êwia ta zgod -
na jest z na szy mi na tu ral ny mi do zna nia mi.
Za ch´ ca nas do dzia ∏a nia i do te go, aby Êmy
czu li si´ do brze na tym Êwie cie. (…)”. 

Szkic schwe it ze row skiej ety ki czci
dla ˝y cia

DoÊç d∏u ga by ∏a dro ga Schwe it ze ra do
sfor mu ∏o wa nia ety ki czci dla ˝y cia. Nie -
ustan nie po szu ki wa∏ on ta kich roz wià zaƒ
w ety ce, któ re po zwo là wy zwo liç si´ z an -
tro po cen try zmu. 

W Guns bach, w mu zeum Al ber ta
Schwe it ze ra znaj du je si´ zdj´ cie, na któ -
rym Wiel ki Dok tor z Lam ba ré né w∏a sno -
r´cz nie umie Êci∏ s∏o wa: „Trzy wy spy na
Ogo we w po bli ̋ u wsi Igen dja, 80 km
w dó∏ od Lam ba ré né. Tu taj we wrze Êniu
1915 ro ku za Êwie ci ∏o we mnie zro zu mie -
nie, i˝ idea czci dla ˝y cia jest pod sta wà ety -
ki i praw dzi we go hu ma ni zmu. Al bert
Schwe it zer”. 

Chwi la, w któ rej za kie∏ ko wa ∏o my Êle nie
na te mat ety ki czci i po sza no wa nia dla ̋ y cia,
by ∏a tak wiel ka i do nio s∏a dla Schwe it ze ra,
˝e mo ̋ e byç ona w pew nej mie rze przy -
rów na na do wiel kich na wró ceƒ i od kryç.
Wy mow nie Êwiad czà o tym s∏o wa sa me go
Schwe it ze ra z je go pra cy pt. Aus me inen Le -
ben und Den ken: „Psy chicz nie nie obec ny sie -
dzia ∏em na po k∏a dzie ∏o dzi ho low ni czej, po -
grà ̋ o ny w po szu ki wa niach pier wot ne go i uni -
wer sal ne go po j´ cia mo ral ne go do bra, któ re go
nie zna la z∏em w ˝ad nej fi lo zo fii. Trze cie go dnia
wie czo rem, gdy o za cho dzie s∏oƒ ca mi ja li Êmy
w∏a Ênie sta do hi po po ta mów, zja wi ∏o si´ na gle
przede mnà okre Êle nie „czeÊç dla ˝y cia”. ˚e -
la zna bra ma pod da ∏a si´; uj rza ∏em Êcie˝ k´
w g´ stwi nie. Oto na tra fi ∏em na ide´ za wie ra -
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Karol Jasienica

„Do pó ki cz∏o wiek nie obej mie wspó∏ czu ciem wszyst kich ˝y wych stwo rzeƒ,
do pó ty on sam nie b´ dzie móg∏ ˝yç w po ko ju”

(Al bert Schwe it zer)

Ety ka czci dla ˝y cia
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jà cà w so bie ∏àcz nie afir ma cj´ ˝y cia, afir ma cj´
Êwia ta oraz isto t´ mo ral ne go do bra”. 

Schwe it zer po sta wi∏ naprze ciw kar te -
zjaƒ skie mu ak sjo ma to wi: „My Êl´, wi´c je -
stem” swój, etycz ny ak sjo mat: „Je stem ˝y -
ciem, któ re pra gnie ˝yç, po Êród ˝y cia, któ re
pra gnie ˝yç”. ˚y cie – pi sa∏ Schwe it zer – jest
obec ne „we mnie dzieƒ za dniem, go dzi na za
go dzi nà”. Stoi w Êci s∏ym zwiàz ku z afir ma cjà
Êwia ta, któ ra wy raê nie do cho dzi do g∏o su
u Schwe it ze ra za rów no w sfe rze we -
wn´trz ne go do Êwiad cza nia ra do Êci ˝y cia,
jak te˝ ze wn´trz ne go kon tak to wa nia si´
z ca ∏ym stwo rze niem. Etycz ne jest wi´c to,
co s∏u ̋ y za cho wa niu ˝y cia. Z de on to lo gicz -
ne go ak sjo ma tu: „za cho wy waç ˝y cie”,
w my Êle niu le ka rza znad Ogo we wy p∏y wa -
jà dwie etycz ne za sa dy: do brem jest „utrzy -
my waç ˝y cie i dzia ∏aç na ko rzyÊç ˝y cia”, z∏em
zaÊ nisz czyç ˝y cie i je ogra ni czaç. „Ta pod -
sta wo wa za sa da mo ral no Êci (…) pro wa dzi 
– pi sa∏ Schwe it zer – nie tyl ko do upo rzàd ko -
wa nia i po g∏´ bie nia ist nie jà cych po glà dów na
do bro i z∏o, ale rów nie˝ do ich roz sze rze nia.
Na praw d´ etycz ny jest tyl ko ten cz∏o wiek,
któ ry da je po s∏uch po trze bie oka zy wa nia po -
mo cy wszel kie mu ̋ y ciu, któ re mo ̋ e wes przeç,
i wzbra nia si´ przed czy nie niem szko dy ja kie -
mu kol wiek ˝y we mu stwo rze niu. Nie py ta, czy
to lub tam to ˝y cie za s∏u gu je na an ga ̋ o wa nie
si´ z uwa gi na swo jà war toÊç, nie py ta rów nie˝,
czy i o ile jesz cze zdol ne jest od bie raç wra ̋ e -
nia”. Dla Schwe itze ra ety ka nie jest wí c
abs trak cyj nym my Êle niem, lecz od po wie -
dzial no Êcià za wszyst ko, co ˝y je. Win na wí c
ob jàç wspó∏ prze ̋ y wa nie wszel kich sta nów
i aspi ra cji wo li ˝y cia. Nie mo ̋ e prze to ogra -
ni czaç si´ do for mu ∏o wa nia za sad, lecz
uczest ni czyç we wszyst kich prze ja wach ˝y -
cia. Ety ka to od da nie i po Êwí  ce nie sí  ˝y ciu.

Ety ka czci dla ˝y cia obo wià zu je w spo -
∏ecz no Êci ludz kiej, gdy˝ ro zum ny i etycz ny
mo ̋ e byç tyl ko cz∏o wiek. W tej spo ∏ecz no -
Êci jest ona zwró co na do we wnàtrz, a wi´c
na ka zu je ochro n´ ˝y cia ludz kie go, jak rów -
nie˝ na ze wnàtrz, czy li bie rze pod ochro n´
wszel kie ˝y cie. Zda niem Schwe it ze ra ma
wy miar ko smicz ny i mi stycz ny. „Ety ka czci,
po sza no wa nia ˝y cia, nie od no si si´ tyl ko do
lu dzi, lecz tak ̋ e do stwo rzeƒ. Sà one prze -
cie˝ po dob ne do nas w tym – pi sa∏ Schwe it -
zer – ˝e te˝ pra gnà po myÊl no Êci, zno szà
cier pie nia i do zna jà l´ ku przed za g∏a dà. Ten,
kto za cho wa∏ niespa czo ny spo sób od czu wa -
nia, uwa ̋ a wspó∏ czu cie dla lo su wszyst kich
istot ˝y wych za coÊ na tu ral ne go. MyÊl uznaç

mu si, ˝e przy ja ciel ska po sta wa wo bec
wszyst kie go stwo rze nia jest na tu ral nym po -
stu la tem ety ki”. Schwe it zer ostro kry ty ko -
wa∏ cia sno t´ i za k∏a ma nie my Êli cie li, któ rzy
nie mo gli zro zu mieç, ˝e ka˝ da isto ta ˝y jà -
ca jest ma ∏ym czu jà cym Êwia tem.

Lecz Schwe it zer zda wa∏ so bie spra w´,
˝e aby ˝yç, na le ̋ y cz´ sto nisz czyç cu dze
˝y cie. Roz ró˝ nia wi´c mi´ dzy etycz nym
dzia ∏a niem a ko niecz no Êcià. 

Schwe it zer od czu wa∏ na pi´ cie, ja kie ist -
nie je po mi´ dzy im pe ra ty wem czci i po sza -
no wa nia dla ˝y cia, a po trze bà je go za cho -
wa nia kosz tem in ne go. Uda ∏o si´ mu je
wie lo krot nie opi saç nie zwy kle prze ko ny -
wa jà co. Cz´ sto, szcze gól nie w swo im
szpi ta lu nad Ogo we w Afry ce, znaj do wa∏
si´ w po lu te go na pi´ cia, wspó∏ czu∏ ka˝ de -
mu stwo rze niu, wal czy∏ o ka˝ de ˝y cie, na -
wet ro ba ka w ka ∏u ̋ y. Ochra nia∏ je do gra -
nic wy trzy ma ∏o Êci i mo ̋ e dla te go zy ska∏
so bie opi ni´ dzi wa ka, któ re go ˝ad nà mia rà
nie mo˝ na zro zu mieç. 

Schwe it zer ostro roz ró˝ nia∏ mi´ dzy ety -
kà czci dla ˝y cia a ko niecz no Êcià. Ta ostat -
nia nie mo ̋ e uspo ka jaç su mie nia. „Czy ste
su mie nie jest wy na laz kiem sza ta na”. Ale te˝
ety ka po sza no wa nia dla ˝y cia nie roz strzy -
ga za cz∏o wie ka we wn´trz nych kon flik -
tów, któ rych nie spo sób unik nàç w ˝y ciu,
ale zmu sza go, „by w ka˝ dym wy pad ku sam
de cy do wa∏, w ja kiej mie rze mo ̋ e po zo staç
etycz nym, w ja kiej zaÊ mu si si´ pod daç ko -
niecz no Êci nisz cze nia i szko dze nia ˝y ciu,
i tym sa mym obar czyç si´ wi nà”. W etycz -
nych kon flik tach cz∏o wiek mo ̋ e po dej mo -
waç wy ∏àcz nie su biek tyw ne opi nie. Ich
sta ∏e po dej mo wa nie nie mo ̋ e do pro wa -
dziç do wy ja ∏o wie nia z wra˝ li wo Êci.
W kon flik cie mi´ dzy za cho wa niem w∏a -
snej eg zy sten cji a znisz cze niem in nej nie
mo ̋ e byç mo wy o ∏à cze niu etycz no Êci
i ko niecz no Êci w ety k´ re la tyw nà, lecz na -
le ̋ y de cy do waç mi´ dzy tym, co etycz ne
a ko niecz ne. Przy wy bo rze ko niecz no Êci
za wsze obar cze ni je ste Êmy wi nà szko dze -
nia ˝y ciu. Schwe it zer nie tyl ko wzy wa∏ do
wra˝ li wo Êci wspó∏ czu cia, lecz do nie ustan -
ne go uÊwia da mia nia so bie wi ny. Âwia do -
moÊç wi ny pro wa dzi do wspó∏ czu cia i go -
to wo Êci po nie sie nia ofia ry. „I znów – pi sa∏
Schwe it zer – nie znaj du je my ˝ad nej teo rii
po zwa la jà cej ozna czyç do pusz czal ny za kres
sa mo za cho wa nia; znów na ka zu je nam ona
w ka˝ dym wy pad ku sta waç do kon fron ta cji
z ab so lut nà ety kà ofiar no Êci. Zgod nie z do -

zna wa nym prze ze mnie po czu ciem od po wie -
dzial no Êci, mu sz´ de cy do waç, ile po wi nie -
nem po Êwi´ ciç z me go ˝y cia, mej w∏a sno Êci,
mo ich praw, me go szcz´ Êcia, me go cza su,
me go spo ko ju, a ile wol no mi za cho waç”.
A tak ̋ e: „Je Êli szko dz´ ja kie muÊ ˝y ciu, mu -
sz´ wie dzieç, czy jest to ko niecz ne. Nie 
mo g´ w ni czym wy kro czyç po za to, co nie -
unik nio ne, na wet w rze czach po zor nie ma ∏o
zna czà cych. „...Rol nik, któ ry na ∏à ce z˝à∏ ty -
sià ce kwia tów dla swo ich krów, po wi nien
strzec si´, aby w dro dze po wrot nej na po bo -
czu dro gi nie ze rwaç bez myÊl nie kwia tu dla
za bi cia cza su, bo wiem wte dy do pusz cza si´
wy st´p ku prze ciw ˝y ciu, nie znaj du jàc si´
pod na po rem ko niecz no Êci”.

Wy˝ sza ko niecz noÊç ni ko go nie roz -
grze sza, ale bez myÊl noÊç jest god na naj -
wy˝ szej na ga ny.

Schwe it zer prze ciw ny by∏ wszel kie go
ro dza ju sys te mom ety ki wzgl´d nej, któ re
uspra wie dli wia ∏y czy ny tzw. wy˝ szà ko -
niecz no Êcià, za wsze go to wà po Êwi´ ciç jed -
nost k´ dla ogó ∏u. Ety ka czci dla ˝y cia stoi
w ostrej sprzecz no Êci z te go ro dza ju etycz -
ny mi po glà da mi. Schwe it zer zda wa∏ so bie
spra w´, ˝e wie le z∏e go w prze sz∏o Êci wy -
rzà dzi ∏a ety ka re la tyw na, war to Êciu jà ca ˝y -
cie i ob da rzo ne nim isto ty. Nie wie my
prze cie˝, sà dzi∏ Schwe it zer, ja kà war toÊç
sa mà w so bie za wie ra ˝y cie isto ty spo tka -
nej na na szej dro dze ̋ y cia. Nie mo˝ li we jest
stwo rze nie ska li war to Êciu jà cej ˝y cie in -
nych istot. ˚y cie jest war to Êcià sa mà w so -
bie. UÊmier ca nie po zo sta je za wsze z∏em. 

Schwe it zer wy po wie dzia∏ wal k´ bez -
myÊl ne mu uÊmier ca niu i ˝à da∏, aby za nie -
cha no te go nie tyl ko w wy pad ku cz∏o wie -
ka, ale tak ̋ e zwie rz´ cia i ro Êli ny. Dla te go
po chy la∏ si´ i uwal nia∏ po zba wio ne go po -
mo cy trze po cà ce go si´ w ka ∏u ̋ y owa da
i do tra wy za no si∏ d˝d˝ow ni c´ z roz pa lo -
ne go as fal tu. Ja ko le karz, bro ni∏ si´ przed
zb´d ny mi do Êwiad cze nia mi na zwie rz´ -
tach, któ re sà nie tyl ko okrut ne, lecz po -
nad to cz´ sto bez u ̋ y tecz ne. Z ogrom nym
wy si∏ kiem wy dzie ra∏ jed nak zie mi´ d˝un gli
nad Ogo we, aby bu do waç szpi tal, za k∏a -
daç plan ta cje, gdy˝ by ∏o to uza sad nio ne
i ko niecz ne. Ety ka po sza no wa nia ˝y cia nie
jest sen ty men ta li zmem, ro dza jem pan te -
istycz nej mi sty ki, lecz ra cjo nal nym opi sem
obo wiàz ku ka˝ de go my Êlà ce go cz∏o wie ka.
Schwe it zer na pi sa∏: „To w∏a Ênie ludz kie
wspó∏ czu cie wo bec wszyst kich istot czy ni
z nie go praw dzi we go cz∏o wie ka”.


