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Niniejsze, czwarte wydanie Zarysu etyki ogólnej w stosunku do jego trzeciej edycji ukazuje siê w treœciowo niezmienionym kszta³cie, pomijaj¹c niewielkie stylistyczne poprawki, uzupe³nienia oraz zmianê numeracji stron.
Nie naruszaj¹ one jednak zasadniczej to¿samoœci obecnego wydania w porównaniu z poprzednim. Jest to zatem w dalszym ci¹gu, blisko trzydzieœci
lat trwaj¹ca, kontynuacja tego samego wyk³adu etyki chrzeœcijañskiej we
w³aœciwym jej autorowi ujêciu.
W zwi¹zku z tym nie traci na aktualnoœci sugestia skierowana do wyk³adowców etyki, którzy chcieliby siê pos³u¿yæ tym podrêcznikiem w pracy
dydaktycznej. Jak w przedmowach do poprzednich wydañ zaznaczono,
niniejszy podrêcznik powsta³ w specyficznych warunkach komunistycznego
re¿imu, kiedy mo¿liwoœci publikowania dla autorów o chrzeœcijañskiej
orientacji œwiatopogl¹dowej by³y mocno ograniczone. Z tego powodu z potrzeb¹ podrêcznikowej pomocy dla studiuj¹cej m³odzie¿y sz³a w parze koniecznoœæ syntetycznego przedstawienia wykszta³conej na przestrzeni lat
i wci¹¿ rozbudowywanej etyki chrzeœcijañskiej opartej na bazie augustyñsko-tomistycznych przes³anek. Racja ta, mimo zmienionych warunków spo³eczno-politycznych, nadal zachowuje sw¹ wa¿noœæ. W konsekwencji
podrêcznik zawiera wiêcej materia³u z zakresu podstawowych zagadnieñ
filozoficzno-etycznych, ni¿ jest to niezbêdnie konieczne. Tote¿ nader celowe okazuje siê przy korzystaniu z tego podrêcznika okreœlenie tego, co
w jego treœci stanowi obowi¹zuj¹cy zasób wiedzy, a co s³u¿yæ mo¿e za nadobowi¹zkow¹ lekturê, poszerzaj¹c¹ horyzont filozoficzno-etycznej edukacji.
Przyk³adow¹ realizacj¹ tej ogólnej wskazówki mo¿e byæ zredukowanie
obowi¹zuj¹cego materia³u do nastêpuj¹cych kwestii: ustalenie faktu etycznego, konkluzja opisu tego faktu zazwyczaj w formie wykrytej antynomii,
zasadnicze stanowiska filozoficzno-etyczne, uœciœlenie podstawowych pojêæ
i uzasadnienie tezy. Natomiast poszczególne etapy opisów faktu etycznego,
jego analizy oraz przegl¹d historyczny potraktowaæ mo¿na jako elementy
wyjaœniaj¹ce, ewentualnie uwzglêdnione w wyk³adzie, ale nie wchodz¹ce
w zakres obowi¹zuj¹cych wiadomoœci.
Do dowolnego wyboru pozostaj¹, tym bardziej, zagadnienia uboczne,
a tak¿e dwa wstêpne rozdzia³y podrêcznika. Jak siê zdaje, po dokonaniu
proponowanej selekcji jego treœciowej zawartoœci mo¿e on s³u¿yæ pomoc¹
w trakcie podstawowego studium filozofii moralnoœci. Ca³oœciowo zaœ
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wziêty otwiera drogê do dalszego zg³êbiania etyki chrzeœcijañskiej, b¹dŸ
nawet do podejmowania w³asnych badawczych inicjatyw szczególnie nad
procesem przechodzenia od dominuj¹cych do po³owy XX wieku ³aciñskich
podrêczników tej etyki do podrêczników w jêzykach nowo¿ytnych.
Zakoñczeniem tego wstêpnego s³owa niech bêd¹ wyrazy wdziêcznoœci
autora dla dwu przede wszystkim osób: ks. bpa dra Stanis³awa SMOLEÑSKIEGO, inspiratora opublikowania drukiem pierwszego wydania oraz zmar³ego ju¿, ale w sercu wci¹¿ bliskiego ks. Mieczys³awa BEDNARZA SJ, pierwszego czytelnika, w niejednym miejscu rzeczowego i ¿yczliwego korektora.
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Rozdzia³ I
ETYKA CHRZEŒCIJAÑSKA:
CZYM JEST, JEJ POTRZEBA I ZADANIA

Zarys etyki ogólnej ma byæ wprowadzeniem w tajniki „etyki chrzeœcijañskiej”, czyli „chrzeœcijañskiej filozofii moralnoœci”. Ta wstêpna deklaracja zawiera w sobie kilka znaków zapytania, na które zaraz na progu
zamierzonego wyk³adu nale¿y udzieliæ odpowiedzi.
Pierwsz¹ przyczyn¹ niejasnoœci mo¿e byæ sam termin „etyka chrzeœcijañska”. Rodzi siê bowiem trudnoœæ: za „chrzeœcijañsk¹” uchodziæ mo¿e jedynie „etyka religijna”, a wiêc oparta na zasadach zaczerpniêtych
z Ewangelii b¹dŸ z moralnego nauczania Koœcio³a katolickiego albo te¿
innego wyznania chrzeœcijañskiego, krótko mówi¹c – oparta na jakimœ
autorytecie. Je¿eli jednak w niniejszym studium rzeczywiœcie chodzi o „filozofiê moralnoœci”, to musi siê w nim siêgaæ do pozachrzeœcijañskich Ÿróde³
poznania, przede wszystkim do zasad rozumowych, a nie jakiegokolwiek
autorytetu. Tak w³aœnie dzieje siê w przypadku etyki arystotelesowskiej,
kantowskiej czy egzystencjalistycznej. Brak zatem podstaw, by zwaæ j¹ „etyk¹ chrzeœcijañsk¹”.
Kluczem do rozwi¹zania tej trudnoœci s¹ dwa twierdzenia. Zgodziæ siê
wypada, ¿e wszelka etyka, o ile ma byæ „filozofi¹”, musi siêgaæ do pozareligijnych Ÿróde³ poznania. Pod tym wzglêdem „etyka chrzeœcijañska”
w ¿adnym wypadku nie stanowi wyj¹tku. Równie¿ ona czerpie z tych samych Ÿróde³, co wymienione przed chwil¹ kierunki filozoficzno-etyczne,
naczelne dane celem sformu³owania w³aœciwego sobie jêzyka filozoficznego
oraz metody, któr¹ siê pos³uguje przy konstruowaniu i uzasadnianiu g³oszonych tez. Potwierdza to tak¿e niezbity fakt historyczny: etyka chrzeœcijañska korzeniami tkwi w œwiecie antycznych, pozachrzeœcijañskich platoñsko-arystotelesowskich idei i kontynuuje zapocz¹tkowany przez te kierunki
styl filozofowania.
Wobec tego powraca pytanie, na jakiej podstawie zwie siê tê etykê „etyk¹ chrzeœcijañsk¹”. OdpowiedŸ brzmi: sta³o siê tak nie na podstawie kryteriów metodologicznych, ale z racji historyczno-kulturowych. Narodziny
tego systemu przypadaj¹ bowiem na tak na wskroœ chrzeœcijañsk¹ epokê
historii, jak¹ by³o œredniowiecze, zasadnicze elementy w budowê jego etycznych teorii wnieœli reprezentatywni dla chrzeœcijañstwa filozofowie, jak
ŒW. AUGUSTYN i ŒW. TOMASZ Z AKWINU, g³osi siê ten system i nadal siê go
rozwija po dziœ dzieñ, g³ównie w koœcielnych instytutach naukowych. Wiêksze jeszcze znaczenie ma fakt, ¿e etyka ta, stanowi¹c integraln¹ czêœæ
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„filozofii chrzeœcijañskiej”, razem z ni¹ dzieli³a przez wieki historyczne losy.
Razem te¿ z ni¹ a¿ do XIX wieku pozostawa³a w stanie œcis³ej symbiozy
z teologi¹. Nie by³a to jednak relacja oparta na zasadzie partnerstwa. Filozofia zosta³a uznana za „s³u¿ebnicê teologii” (ancilla theologiae), innymi
s³owy za dyscyplinê pomocnicz¹, której zadaniem by³o wypracowaæ syntezê
rozumowych pojêæ i twierdzeñ niezbêdnych dla teologicznej interpretacji
artyku³ów wiary. Wykonuj¹c te zadania, sama uzyskiwa³a ze strony teologii
pewne ideowe impulsy, które pobudza³y do odkrywczych dociekañ filozoficznych (np. do formowania siê antropologicznego pojêcia osoby), przy zachowaniu jednak metodologicznej odrêbnoœci obu dyscyplin.
W takim to w³aœnie kontekœcie historycznym zrodzi³ siê system filozoficzny wypracowany przez ŒW. TOMASZA i pokolenia kontynuatorów jego myœli. Mimo pewnych wstêpnych trudnoœci system ten zadomowi³ siê
w kulturze umys³owej katolickich spo³eczeñstw Europy dziêki temu przede
wszystkim, ¿e jego podstawy œwiatopogl¹dowe, zw³aszcza teizm i spirytualizm, pozostawa³y w zgodzie z prawdami wiary chrzeœcijañskiej. Na tle
tak zarysowanego kontekstu historycznego mo¿na wysun¹æ twierdzenie, ¿e
filozofia tomistyczna, w aspekcie swego doktrynalnego korpusu, spe³nia
zasadnicze warunki, aby mog³a uchodziæ za „filozofiê chrzeœcijañsk¹”. Tote¿ pomijaj¹c fascynuj¹c¹ historiê tego terminu, tudzie¿ ró¿norodnoœæ
nadawanych mu w ci¹gu wieków znaczeñ 1, s¹ podstawy, aby w niniejszym
podrêczniku filozofia, a z ni¹ etyka chrzeœcijañska, okreœlane by³y zamiennie za pomoc¹ terminu „filozofia/etyka chrzeœcijañska”.
Powy¿sza konstatacja stwarza jednak nowy problem: po co wprowadzaæ
termin zakresowo tak szeroki, skoro ma siê do dyspozycji od dawna w literaturze wystêpuj¹ce, ponadto bardziej jednoznaczne okreœlenie „etyka tomistyczna”, ewentualnie „augustyñsko-tomistyczna”? Pytanie w pe³ni
uzasadnione, nale¿y siê przeto z dokonanej zmiany wyt³umaczyæ.
Ogólnie mówi¹c, sta³o siê tak wskutek wykszta³cenia siê nowej sytuacji
w europejskiej myœli filozoficznej. Zacz¹tki tego procesu tkwi¹ w wieku
XIX, ale w XX wieku przybra³ on ju¿ go³ym okiem dostrzegaln¹ postaæ.
Idzie o to, ¿e równie¿ na gruncie chrzeœcijañskim pojawi³y siê w tym czasie,
obok tomizmu, nowe orientacje filozoficzno-etyczne. Niew¹tpliwie decyduj¹c¹ rolê odegra³y tu nowo¿ytne nurty filozoficzne. Pod ich inspiruj¹cym
wp³ywem D. V. HILDEBRAND z du¿ym rozmachem kreœli³ zarysy etyki fenomenologicznej, M. BLONDEL personalistycznej, G. MARCEL zaœ egzystencjalistycznej. Istotne wszak¿e jest to, ¿e filozofowie ci, a tak¿e inni nowatorsko
nastawieni myœliciele katoliccy, mimo odmiennych wizji fenomenu moralnoœci na równi z etyk¹ tomistyczn¹ reprezentuj¹ w filozofii moralnoœci
1

Por. H.M. SCHMIDINGER, Zur Geschichte des Begriffs „christliche Philosophie”,
w: E. LORETH (red.), Christliche Philosophie im Katholischen Denken das 19. und 20.
Jahrhunderts, B. 1, Neue Ansätze in 19. Jahrhundert, Graz 1987, s. 29-45.
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etykê teistyczn¹, spirytualistyczn¹ i obiektywistyczn¹. Ta wspólnota fundamentalnych za³o¿eñ œwiatopogl¹dowych œwiadczy, ¿e wszystkie te kierunki
tworz¹ odrêbn¹ grupê chrzeœcijañskich kierunków filozoficzno-etycznych.
W tym charakterze ró¿ni¹ siê zasadniczo od nowo¿ytnych, nader licznych
systemów etyki laickiej, a tak¿e od antycznych szkó³ filozoficzno-etycznych.
Termin „etyka chrzeœcijañska” ma w³aœnie na celu sygnalizowanie istnienia
tej ostrej granicy.
Przy tym za³o¿eniu staje siê jasne, ¿e desygnatem terminu „etyka
chrzeœcijañska” nie jest jakaœ jedna okreœlona „etyka”, ale ró¿ne „etyki
chrzeœcijañskie”. Jest to termin zbiorczy i dlatego obci¹¿a go nieod³¹cznie
z tego rodzaju terminem zwi¹zana trudnoœæ zidentyfikowania przy jego
u¿yciu jednego z wchodz¹cych w jego zakres realnych desygnatów. Trzeba
zatem siê zastanowiæ, czy nie mo¿na by go w pewnym stopniu ujednoznaczniæ przez wskazanie na jeden z kierunków etycznych, do którego by
siê z regu³y w niniejszym podrêczniku odnosi³. Tym kierunkiem jest w³aœnie
system etyki tomistycznej, który tym siê niew¹tpliwie wyró¿nia, ¿e stanowi
dzie³o wielowiekowej tradycji doktrynalnej, treœciowo jest wszechstronnie
rozbudowany, kultywowany te¿ by³ przez wieki przez znaczn¹ liczbê zwolenników. Z tego wiêc tytu³u mo¿e uchodziæ za par excellence „etykê
chrzeœcijañsk¹”, swego rodzaju sztandarowy system teistycznie i spirytualistycznie zorientowanych etyk.
Te s³owa brzmi¹ dumnie, ale czy nie s¹ wypowiedziane na wyrost?
Mo¿na siê zgodziæ, ¿e tak siê mia³y sprawy w historii chrzeœcijañskiej myœli
filozoficzno-etycznej. Przez d³ugie wieki tomizm by³ rzeczywiœcie dominuj¹c¹ filozofi¹ w kulturowo chrzeœcijañsko okreœlonej Europie. Dziœ jednak
sytuacja uleg³a radykalnej zmianie. Ju¿ powy¿ej wspomniany fakt pluralistycznego zró¿nicowania w ³onie filozoficznej myœli chrzeœcijañskiej os³abia
pozycjê tomizmu, a z nim tak¿e jego etyki. Mocniej jednak podkopuj¹ tê
pozycjê zarzuty wysuwane pod adresem etyki tomistycznej. Wytyka siê jej,
¿e g³osi statyczn¹ wizjê moralnoœci, ¿e jest przenikniêta duchem sztywnego
legalizmu, ¿e w g¹szczu kazuistycznej drobiazgowoœci zatraca zrozumienie
szerszych horyzontów ludzkiego dzia³ania. Krótko mówi¹c, nie jest to etyka, która by³aby zdolna przemówiæ do wspó³czesnego cz³owieka.
Zarzutów podnoszonych przeciwko etyce tomistycznej lekcewa¿yæ nie
nale¿y. Niejednokrotnie mog¹ siê one przyczyniæ do dokonania w tej etyce
nawet g³êbszych ulepszeñ. Nie ma jednak powodów do obaw, ¿e obwieszczaj¹ ¿a³obne podzwonne dla aktualnoœci tej¿e etyki we wspó³czesnym
œwiecie. Karykaturalne przerysowania s³ownego wyrazu tych zarzutów sugeruj¹, ¿e zosta³y one wyjête z arsena³u technik wywo³ywania negatywnych
nastawieñ wzglêdem etyki tomistycznej, nie zaœ ukute w wyniku rzetelnej
analizy doktrynalnych braków tej¿e etyki. £atwo siê bowiem rozeznaæ, ¿e
straszak „statycznej” (oczywiœcie – nieruchowej i zamkniêtej w sobie) wizji
moralnoœci godzi w tomistyczn¹ tezê g³osz¹c¹ stabilne podstawy porz¹dku
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moralnego. Z kolei zarzut „legalizmu” z góry stawia w ciemnym œwietle
tomistyczn¹ ideê zakorzenienia prawa naturalnego w niezmiennych strukturach ludzkiej natury, podobn¹ awersj¹ do poddawania praktycznych
sytuacji ¿yciowych reguluj¹cej funkcji tego prawa ma na celu wywo³ywanie
zarzutu przyodzianego w szaty „kazuistycznej drobiazgowoœci”.
Wyjœcie z tej niezdrowej sytuacji mo¿e byæ tylko jedno. Siêgn¹æ trzeba
do jednej z podstawowych zasad rzetelnej krytyki naukowej: krytyka ta spe³niaæ musi przynajmniej dwa warunki. Przede wszystkim zak³ada odczytanie
autentycznej myœli ocenianej doktryny, nastêpnie zaœ jej wnikliw¹ analizê.
Te dwa zabiegi przynosz¹ zaœ wtenczas optymalne owoce, kiedy koncentruj¹ siê na fundamentalnych dla omawianej doktryny zagadnieniach.
Odnoœnie do kwestii aktualnoœci etyki tomistycznej równie¿ w zmieniaj¹cym
siê wspó³czesnym œwiecie ta ogólna dyrektywa przybiera postaæ pytania,
czy w kontynuowanych przez wieki filozoficzno-etycznych dociekaniach
etyka tomistyczna ma coœ wartoœciowego do powiedzenia, czy reprezentowana przez ni¹ transcendentna, absolutna i na prymacie obiektywnego dobra osadzona teoria moralnoœci ma solidne oparcie w danych doœwiadczenia i racjonalnych przes³ankach. Odpowiedzi na zadane pytania udzieli
ca³okszta³t rozwa¿añ zawartych w niniejszym tomie Zarysu etyki ogólnej.
Mo¿na ¿ywiæ niep³onn¹ nadziejê, ¿e po uczciwym przeœledzeniu ca³ego
ci¹gu rzeczonych dociekañ, koñcowy werdykt wypadnie na korzyœæ tomistycznej filozofii moralnoœci.
Apologia nieprzedawnionych walorów doktrynalnych reprezentowanych
przez etykê tomistyczn¹ mia³a na celu stêpiæ ostrze kontestacji skierowanej
przeciwko tej etyce ze strony jej wspó³czesnych adwersarzy, co nie przekreœla jednak potrzeby ci¹g³ej krytycznej refleksji nad tym systemem, równie¿ ze strony jej zwolenników. Kieruj¹c siê tym przeœwiadczeniem, tak¿e
autor niniejszego podrêcznika podda³ j¹ ró¿nym, niekiedy g³êbszym reinterpretacjom. Inspiracjê do pojêcia tych inicjatyw czerpa³ z w³asnych przemyœleñ, korzysta³ jednak równie¿ z odkrywczych osi¹gniêæ nietomistycznych myœlicieli, najczêœciej spod znaku fenomenologii. Do najwa¿niejszych
zmian nale¿y przesuniêcie akcentu z eudajmonistycznej orientacji neotomistycznych autorów, mimo ¿e w tym punkcie maj¹ za sob¹ autorytet ŒW. TOMASZA, w stronê œwiata wartoœci. W œlad za tym posz³o odmienne pojmowanie zasad konstytuuj¹cych podstawy moralnego dobra, dalej teorii
moralnej specyfikacji aktu ludzkiego, konfliktu wartoœci i jeszcze kilka
innych, na tym samym poziomie dokonanych innowacji. W sumie wprowadzone modyfikacje dotykaj¹ na tyle wa¿kich elementów doktryny etyki
tomistycznej, ¿e uzasadniaj¹ potrzebê terminologicznego ich odró¿nienia
od neotomistycznej wersji prezentowanej w podrêcznikach z XIX i XX w.
Jeœli cech¹ wyró¿niaj¹c¹ tê wersjê jest jej eudajmonistyczna orientacja, to
rozwiniêt¹ w niniejszym podrêczniku postaæ etyki tomistycznej mo¿na okreœliæ jako „aksjonomiczn¹” jej wersjê. Oba ujêcia mieszcz¹ siê w ramach
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normatywnego zrêbu etyki ŒW. TOMASZA (nazwijmy j¹ „etyk¹ tomaszow¹”),
stanowi¹ przeto tylko dwie ró¿ne odmiany etyki tomistycznej.
Mo¿liwoœæ zachodzenia tego rodzaju wewnêtrznych przeobra¿eñ etyki
tomistycznej ukazuje w jasnym œwietle, ¿e jest to system trwa³y w swych
fundamentalnych za³o¿eniach, a równoczeœnie otwarty na dalsz¹ rozbudowê, równie¿ przy wykorzystaniu twórczych elementów zaczerpniêtych
z pozatomistycznych Ÿróde³. Wzmacnia to zasadnoœæ tezy, ¿e zajmuje ona
czo³owe miejsce w rzêdzie „etyk chrzeœcijañskich”. Mo¿e zatem uchodziæ
za typow¹ ich postaæ, po prostu za „etykê chrzeœcijañsk¹” bez dodatkowych okreœleñ. W tym te¿ rozumieniu stale pojawiaæ siê bêdzie na kartach
niniejszego podrêcznika. Jednakowo¿ w kontekstach, w których zaznacza
siê wyraŸna ró¿nica miêdzy stanowiskiem zajêtym w tym podrêczniku a tradycyjnym stanowiskiem tomistycznym, tradycyjn¹ doktrynê okreœlaæ siê
bêdzie za pomoc¹ terminu „etyka tomistyczna”.
Objaœnienia tycz¹ce terminu „etyka chrzeœcijañska” nie koñcz¹ jednak
k³opotów zwi¹zanych z podrêcznikowym ujêciem g³oszonej przez ni¹
doktryny. Powraca bowiem znowu kwestia, ¿e w zakresowym obszarze tego terminu wystêpuj¹ inne jeszcze kierunki, ma³o tego – œwie¿ej, na wskroœ
nowoczesnej daty. Czy wobec tego jest wskazane, aby przedmiotem wyk³adu czyniæ jeden tylko kierunek etyki chrzeœcijañskiej, na dobitek w jego
tradycyjnej, choæby zmodernizowanej postaci etyki tomistycznej? Czy nie
by³oby z wiêkszym po¿ytkiem podj¹æ próbê opracowania podrêcznika
z „ponad-” lub „asystemowego” punktu widzenia, innymi s³owy – ze stanowiska obserwatora nie opowiadaj¹cego siê po stronie ¿adnego kierunku?
Czy wyk³ad etyki bêd¹cej równoczeœnie etyk¹ akceptowan¹ i rozwijan¹ przez autora wyk³adu nie zacieœnia myœlowych horyzontów kszta³c¹cej
siê m³odzie¿y przez narzucanie jej gotowych schematów myœlowych
i rozwi¹zañ?
Mamy zatem do rozstrzygniêcia dwie sprawy. Zacznijmy od pierwszej,
jak¹ jest propozycja opracowania ewentualnego neutralnego systemowo
podrêcznika etyki filozoficznej. Mimo ponêtnej formy globalnej wizji etycznych problemów i ich rozstrzygniêæ mo¿na przytoczyæ silniejsze racje, które
usprawiedliwiaj¹ obran¹ w podrêczniku liniê postêpowania. Idzie najpierw
o to, ¿e opracowanie tego rodzaju neutralnego podrêcznika by³oby mo¿liwe
tylko na p³aszczyŸnie uwzglêdniania w omawianych tematach pogl¹dów
najwa¿niejszych, przynajmniej historycznie znanych, kierunków filozoficzno-etycznych, albo przynajmniej ich nowszych, wspó³czesnych przedstawicieli. Z kolei bior¹c pod uwagê odmiennoœæ podstawowych pojêæ filozoficznych, dalej traktowanej przez nie materii etycznej, a wreszcie interpretacji
fenomenu moralnoœci ewentualne ponad- b¹dŸ asystemowe ujêcia z koniecznoœci stawaæ siê musz¹ swoist¹ namiastk¹ skrótowej historii filozofii
moralnoœci w dowolnie przez autora podrêcznika dobranym okresie. Z takim podejœciem idzie zawsze w parze ogólnikowoœæ i powierzchownoœæ
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w prezentowaniu poszczególnych kierunków z wielk¹ szkod¹ dla merytorycznej strony omawianych problemów. W koñcowym wyniku to, co winno
byæ t³em i porównawcz¹ skal¹ dla naœwietlanego zagadnienia i jego rozwi¹zania, przekszta³ci³oby siê w zasadnicz¹ osnowê wyk³adu. Poza rozleg³¹, ale
powierzchown¹ i dyletanck¹ wiedz¹ etyczn¹, na pewno takie ujêcie nie
otworzy³oby drogi do przemyœlanych wniosków normatywnych. Lektura
niektórych, wspó³czeœnie na Zachodzie wydawanych, podrêczników autorstwa chrzeœcijañskich filozofów tê opiniê dowodnie potwierdza.
Nie wydaje siê te¿ s³uszna obawa, ¿e wybrana w niniejszym podrêczniku
tomistyczna opcja etyczna utrudnia studentowi nabycie samodzielnoœci s¹du
i wyrobienie sobie w³asnego pogl¹du w etycznych zagadnieniach. Opowiedzenie siê bowiem autora po stronie jednego systemu uznanego przez niego za prawdziwy, nie uniemo¿liwia obiektywnego i rzeczowego wyk³adu
stanowisk przeciwnych. Wtajemniczenie zaœ s³uchacza w akceptowany
przez wyk³adowcê system nie odbiera mu mo¿noœci przemyœlenia we w³asnym zakresie przekazanych mu informacji i ewentualnej zmiany pogl¹dów.
Wszystko zale¿y od osobistej postawy i kwalifikacji umys³owych obydwu
stron uczestnicz¹cych w procesie nauczania. Szczególnie zaœ w przypadku
studenta rzetelnoœæ i gruntownoœæ kszta³towania w³asnych pogl¹dów zale¿y
w wysokim stopniu od tego, czy wnikn¹³, jak nale¿y, w metodê myœlenia
filozoficzno-etycznego, czy przyswoi³ sobie istotny sens podstawowych tez
wy³o¿onego mu w trakcie studiów systemu, czy wiêc nale¿ycie rozumie to,
co poddaje krytycznej ocenie. Je¿eli nawet system ten intelektualnie go nie
zadowoli, przynajmniej pos³u¿y mu za dobry punkt wyjœcia do dalszych poszukiwañ. A wiêc i od tej strony rozpatrywane systemowe samookreœlenie
siê niniejszego podrêcznika nie powinno budziæ zastrze¿eñ. Natomiast konieczne by³o dla urzeczywistnienia tego, o co autorowi przede wszystkim
chodzi³o.
Jak na wstêpie zaznaczono, specyficzne warunki spo³eczno-polityczne
sprawi³y, ¿e podrêcznik ten w pewnym stopniu jest czymœ wiêcej, ani¿eli
podrêcznikiem w utartym tego s³owa znaczeniu: sta³ siê okazj¹ do przedstawienia w skondensowanej formie ma³ej syntezy etycznej myœli autora. Niemniej jednak bezpoœrednim celem, jaki mu w tym przedsiêwziêciu przyœwieca³, by³o dostarczenie pomocy naukowej dla studenckiej populacji,
któr¹ los obarczy³ koniecznoœci¹ studiowania filozofii moralnoœci na wy¿szych uczelniach o chrzeœcijañskiej orientacji œwiatopogl¹dowej. Realizacjê
tego zamierzenia autor pojmuje wszak¿e w ten sposób, ¿e wraz z przekazem doktryny etyki chrzeœcijañskiej na temat fundamentalnych zagadnieñ
filozoficzno-etycznych ³¹czy wysi³ek wtajemniczenia studenta czy czytelnika
we w³aœciwy tej etyce styl filozofowania. Chodzi mu o to, aby uczenie etyki
chrzeœcijañskiej w równej mierze by³o nauk¹ i wyrabianiem przekonañ, jak
te¿ szko³¹ filozoficznego myœlenia. ¯aden bowiem podrêcznik, ani nawet
najwiêksze specjalistyczne dzie³o nie powie wszystkiego, co siê mieœci
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w omawianej przez to dzie³o etycznej materii. Spe³ni wszak¿e swe zadanie,
jeœli wyposa¿y umys³ czytelnika w sprawn¹ aparaturê ideow¹, dziêki której
potrafi daæ sobie radê z narzucanymi przez ¿ycie problemami, a jeszcze
lepiej, je¿eli zechce wst¹piæ w szranki pracy naukowej, to zyska w tej aparaturze podatne narzêdzie do twórczego rozwijania otrzymanego depozytu
filozoficzno-etycznej wiedzy. Czy autorowi uda³o siê osi¹gn¹æ zamierzone
cele, trudno mu samemu o tym wyrokowaæ. S¹d w tej sprawie nale¿y do
innych.
Jedno wszak¿e, mo¿na mniemaæ, nie ulega w¹tpliwoœci. Etyka chrzeœcijañska w tomistycznym kszta³cie stanowi nadal nieprzedawnion¹ teoriê filozofii moralnoœci, zdoln¹ zaj¹æ godne stanowisko zarówno w podstawowych
zagadnieniach filozoficzno-etycznych, jak te¿ w opartych na tych podstawach rozstrzygniêciach szczegó³owych dylematów moralnych. Go³os³ownie
rozsiewanym opiniom, skazuj¹cym j¹ na pobyt w lamusie historii przeciwstawia solidnie rozbudowan¹ doktrynê, zdoln¹ podj¹æ rzeczow¹ dyskusjê na
ka¿dy w jej zakresie mieszcz¹cy siê temat. O jedno tylko prosi, aby
formowane pod jej adresem opinie by³y oparte na gruncie zrozumienia
autentycznego sensu w³aœciwego jej jêzyka i struktury myœlenia.
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Rozdzia³ II
ETYKA CHRZEŒCIJAÑSKA
A WSPÓ£CZESNE KIERUNKI FILOZOFICZNO-ETYCZNE

Zadaniem naszym, jak wiadomo, jest wprowadziæ czytelnika w rozumienie filozoficzno-etycznej doktryny g³oszonej przez etykê chrzeœcijañsk¹.
Wykonanie tego zadania domaga siê, z koniecznoœci, uwzglêdnienia historycznego t³a ukazuj¹cego rozwój omawianych zagadnieñ w toku wielowiekowego procesu kszta³towania siê pogl¹dów na omawiane w podrêczniku szczegó³owe tematy. Tej dyrektywy trzymaæ siê bêdziemy w ci¹gu
dalszych naszych rozwa¿añ. Niezale¿nie jednak od tego okazuje siê nader
celowe zarysowanie swego rodzaju ogólnej panoramy wspó³czesnych kierunków i szkó³ filozoficzno-etycznych, które w naszym kraju ciesz¹ siê
du¿ym wziêciem w œwiecie filozofii moralnoœci i wywieraj¹ znaczny wp³yw
na mentalnoœæ wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Idzie tu nie tyle o poznanie
g³oszonych przez te kierunki szczegó³owych norm moralnego postêpowania, ile raczej o orientacjê, z jakich ideowych Ÿróde³ te normatywne regulacje wyp³ywaj¹ i jakie s¹ tych Ÿróde³ ostateczne uwarunkowania. Orientacja w tej sprawie nie ma bynajmniej wy³¹cznie akademickiego znaczenia.
Poczynione ustalenia przyczyni¹ siê niew¹tpliwie tak¿e do bardziej na
wspó³czesne trendy wyczulonego ustawienia etycznej doktryny g³oszonej
przez etykê chrzeœcijañsk¹.
Zadzierzgniêty w ten sposób w¹tek rozwa¿añ zostanie rozwiniêty w nawi¹zaniu do spotykanego we wspó³czesnej literaturze przedmiotu prostego,
aczkolwiek nie wyczerpuj¹cego podzia³u kierunków filozoficzno-etycznych.
Nie wyczerpuj¹cego, poniewa¿ pomija znacz¹ce w historii filozofii poœrednie kierunki reprezentowane, miêdzy innymi, przez tomistyczn¹ myœl etyczn¹; u¿ytecznego wszak¿e przy szkicowaniu aktualnie w polskim œwiecie
kursuj¹cych filozoficznych pogl¹dów.
Zacznijmy od wydarzenia na europejskim forum filozoficznym1 . Chodzi
tu o wprowadzony przez angielskiego etyka C.D. BROADA podzia³ teorii
etycznych na dwie kategorie stanowisk deontologistycznych oraz teleologistycznych. W myœl tego autora teorie deontologistyczne charakteryzuj¹
siê tym, ¿e powinnoœæ spe³nienia lub niespe³nienia okreœlonego czynu
opieraj¹ na nakazie lub zakazie odpowiedniego autorytetu, podczas gdy
w teoriach teleologistycznych dzieje siê to na podstawie oszacowania
1

Por. T. ŒLIPKO, Teleologism – deontologism: a disiunctio completa?, „Dialectics and
Humanism” nr 2/3 1986, s. 101-122.
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jakoœci skutków powodowanych przez cz³owieka jako sprawcy tego czynu.
W zwi¹zku z tym moralnoœæ w systemach deontologistycznych przybiera
postaæ imperatywnych i niezmiennych zasad moralnych, natomiast w systemach etyk teleologistycznych rzecz ma siê inaczej. Etyki teleologistyczne
buduj¹ systemy, w których mamy do czynienia z dyrektywami okreœlaj¹cymi
regu³y postêpowania odpowiednio do ca³okszta³tu okolicznoœci charakteryzuj¹cych sytuacje, w których przychodzi cz³owiekowi dzia³aæ. Innymi s³owy
– teorie deontologistyczne g³osz¹ moralny absolutyzm, podczas gdy teorie
teleologistyczne uchodz¹ za rzeczników moralnego relatywizmu. Dla autora
nakreœlonego schematu klasyczn¹ teori¹ teleologistyczn¹ jest utylitaryzm,
do etyki deontologistycznej zaliczy³by zapewne, chocia¿ tego wyraŸnie nie
mówi, na kategorycznym imperatywie opart¹ etykê KANTA.
Tê dychotomiczn¹ wizjê sytuacji w œwiecie filozofii moralnoœci przenieœmy z kolei na teren pogl¹dów filozoficzno-etycznych g³oszonych aktualnie przez czynnych w Polsce etyków i filozofów. Uwagê skupimy jedynie
na g³osach daj¹cych siê sprowadziæ do stanowisk czerpi¹cych filozoficzne
inspiracje ze Ÿróde³ któregoœ ze wspomnianych przed chwil¹ nurtów etycznych, b¹dŸ przynajmniej wykazuj¹cych jakieœ z nimi ideowe koneksje. Ponadto celem uproszczenia dalszego ci¹gu rozwa¿añ zacieœnimy czasowe
ramy wspó³czesnej sytuacji filozofii w Polsce g³ównie do wydarzeñ po roku
1989, w porównawczym tylko ich odniesieniu do tego, co dzia³o siê w Polsce przed tym rokiem. Jest to – niezupe³nie zreszt¹ œcis³a – data dokonanej
w Polsce transformacji ustrojowej, a zatem radykalnej zmiany warunków
rozwoju polskiej filozofii.
Przede wszystkim, jako ewidentne, nasuwa siê stwierdzenie, ¿e w polskim œwiecie filozoficznym nie tylko w ostatnim dziesiêcioleciu, ale w ci¹gu
ca³ego powojennego okresu nie pojawi³a siê ¿adna wybitna postaæ ani
oœrodek filozoficzny, który by siê opowiedzia³ po stronie jednej z deontologistycznych teorii etycznych. Do rozpatrzenia pozostaj¹ zatem kierunki
teleologistyczne.
Za klasycznego reprezentanta tego filozoficznego nurtu podaje siê zazwyczaj etykê utylitarystyczn¹ w dwu zasadniczych odcieniach: utylitaryzmu
zasad oraz utylitaryzmu czynów2. Tê popularnoœæ utylitaryzmu t³umacz¹
racje historyczne, przede wszystkim zaœ ju¿ w XIX w. znane nazwiska g³osicieli utylitaryzmu: J. BENTHAMA oraz H. SPENCERA. Je¿eli jednak w teorii
teleologizmu za istotne kryterium jego to¿samoœci uzna siê nieod³¹cznie
towarzysz¹cy mu relatywizm etyczny, to do kategorii etyk teleologistycznych, obok utylitaryzmu, zaliczyæ trzeba pogl¹dy innych jeszcze kierunków
etycznych o wyraŸnie relatywistycznej orientacji. Wœród nich wci¹¿ jeszcze
wa¿n¹ pozycjê zajmuje sytuacjonizm egzystencjalistyczny zwi¹zany z na2

Por. E.R. BALES, Czego nale¿y oczekiwaæ od utylitaryzmu czynów, „Etyka” 11
(1973), s. 87.
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zwiskiem J.P. SARTRE’A, dalej rozpowszechniony szczególnie w anglosaskim œwiecie etycznym emotywizm etyczny reprezentowany w kilku
wersjach: preskryptywizmu R.M. HARE’A, konsekwencjalizmu K. NIELSENA
czy perswazywizmu C.L. STEVENSONA i wielu innych autorów, a wreszcie
nieprzedawniony jeszcze ca³kowicie marksizm.
Maj¹c przed oczyma tê szerzej zakrojon¹ panoramê wspó³czesnego
teleologistycznego relatywizmu etycznego mo¿na zapytaæ, w jakim kszta³cie
jawi siê ten kierunek w Polsce po roku 1989. Wbrew oczekiwaniom wynurza siê obraz zgo³a odmienny w porównaniu ze stanem pogl¹dów przed t¹
dat¹. W dobie re¿imu komunistycznego, obok zdecydowanie relatywistycznie zorientowanej klasowej etyki marksistowskiej, by³y w Polsce reprezentowane – co prawda w znacznie skromniejszych granicach – inne jeszcze
stanowiska tego samego pokroju. Z powszechnie w polskim œwiecie filozoficznym znanych osobistoœci wystarczy wymieniæ koncepcjê „spolegliwego
opiekuna” skonstruowan¹ przez T. KOTARBIÑSKIEGO na gruncie jego reistycznego intuicjonizmu, dalej teoriê „powszechnej ¿yczliwoœci” g³oszon¹
przez CZ. ZNAMIEROWSKIEGO w ramach jego, na emocjonalnych podstawach opartej, teorii wartoœci3, czy te¿ pogl¹dy H. ELZENBERGA, którego
wizja filozoficznego pesymizmu znalaz³a etyczne ukoronowanie w kszta³cie
heroistycznego soterioryzmu.
Po roku 1989 obraz ten uleg³ widocznej zmianie. Etyka marksistowska
wiedzie ju¿ tylko papierowy ¿ywot na kartach historii filozofii. Jej dawni
g³osiciele b¹dŸ zamilkli, b¹dŸ przeszli na stronê utylitaryzmu, stanowiska
KOTARBIÑSKIEGO, ZNAMIEROWSKIEGO, ELZENBERGA i innych pominiêtych
tu filozofów nie znalaz³y równych ich twórcom kontynuatorów. Nie znaczy to
jednak, ¿e idee teleologizmu, innymi s³owy utylitaryzmu, sytuacjonizmu, subiektywizmu, konsekwencjonalizmu czy innych jeszcze odmian wspó³czesnego relatywizmu etycznego znik³y ze sceny polskiej myœli filozoficzno-etycznej. S¹ one obecne w t³umaczonych na jêzyk polski pogl¹dach obcych autorów4, ale daj¹ znaæ o sobie tak¿e w publikacjach rodzimego pochodzenia.
Dzieje siê to czêœciej w naœwietleniach szczegó³owych, tematycznie zawê¿onych zagadnieñ, rzadziej w ogólnie zarysowanych syntezach filozoficzno-etycznych. Podejmowane w tym kierunku próby, jak dot¹d, do udanych nie
nale¿¹. Zilustrowaæ to mo¿na przynajmniej na dwu przyk³adach.
3

Por. T. ŒLIPKO, Niektóre kierunki etyki laickiej w Polsce wspó³czesnej, „Homo Dei”
28 (1960), s. 153-160.
4

Zgo³a specyficznym pod tym wzglêdem przypadkiem s¹ t³umaczone z angielskiego publikacje Z. BAUMANA, który od marksizmu przeszed³ na stronê postmodernizmu i z tego stanowiska g³osi pogl¹dy, bêd¹ce przyk³adem skrajnie dekadenckiej teorii etycznej. G³osi bowiem
nadejœcie ery „moralnoœci”, uwolnionej od wszelkich praw i autorytetów (w tym sensie nie jest
to „etyka”), karmionej wy³¹cznie poczuciem odpowiedzialnoœci. Por. Z. BAUMAN, Dwa szkice
o moralnoœci ponowoczesnej, Warszawa 1994; ten¿e, Etyka ponowoczesnoœci, Warszawa
1976.
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Zacznijmy od wczeœniej wydanej pracy L. OSTASZA5. Ukaza³a siê ona
w groteskowo ma³ym formacie i do tych rozmiarów dostosowanym maczkowym druku, przedstawia zaœ zarys etyki, której rdzeniem, jak sam autor
stwierdza, s¹ „zasady aktualizacji” oraz „poszerzenia œwiadomoœci” 6. Ogólnie mówi¹c, zasady te koncentruj¹ siê wokó³ idei u¿ytecznoœci oraz jej uniwersalizacji przez „wczuwanie siê” w po³o¿enie innych ludzi, opieraj¹ siê
zaœ na danych œwiadomoœci rozumianej nie w sensie psychologicznym, ale
„jako doznanie czegoœ pierwotnego i... powsta³ego w d³ugim procesie rozwoju i przemian”7. Zbudowan¹ na tej wysoce arbitralnej bazie teoriê etyczn¹, autor okreœla jako laick¹ w sensie niezale¿noœci od religii8 , owszem autonomiczn¹, nawet w odniesieniu do innych dyscyplin filozoficznych 9,
pozbawion¹ wszelkiej swoiœcie etycznej metody. A zatem nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e g³osi on etykê o wyraŸnej orientacji utylitarystycznej, sytuacyjnej i relatywistycznej, a dodajmy teraz od siebie – napisanej w stylu arbitralnej nonszalancji w formowaniu „infrapsychologicznym” doœwiadczeniem
dyktowanych twierdzeñ i ocen.
Wiêksze k³opoty nastrêcza charakterystyka „etyki w dzia³aniu” J. HO10
£ÓWKI . Nie objêtoœæ (stron 463) jest tego powodem, ale treœciowa zawartoœæ. Pomyœlana jako podrêcznik w szko³ach wy¿szych, dotowana przez
Wydzia³ Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego mo¿e s³u¿yæ za
przyk³ad pracy z tytu³u i metodologicznego za³o¿enia poœwiêconej etyce
jako filozoficznej normatywnej teorii ludzkiego postêpowania, w której
jednak „etyki” w tym w³aœnie sensie jest bardzo ma³o. Pomiñmy tego rodzaju mankamenty, jak arbitralny charakter rozró¿nienia „piêciu sfer ¿ycia
moralnego”11, logicznie wadliwe wytypowanie szeœciu teorii etycznych,
z których tylko dwie zas³uguj¹ na to miano: formalizm i utylitaryzm, pozosta³e oznaczaj¹ traktaty etyczne, nie zaœ ogólne teorie jak dwie poprzednie.
Pomiñmy tak¿e tendencyjny dobór cytowanych etyków, jak to ma miejsce
przy omawianiu homoseksualizmu, gdzie chrzeœcijañsk¹ naukê prezentuje
siê jedynie przytaczaj¹c cytaty ze ŒW. AUGUSTYNA i ŒW. TOMASZA, z ca³kowitym pominiêciem wspó³czesnego jej stanu, choæby w ujêciu KAROLA
WOJTY£Y z jego przedpontyfikalnego okresu. Mimochodem dodajmy, ¿e
moralnoœæ seksualna w oczach autora jawi siê jedynie w moralnie ujemnych
jej stronach, jak na przyk³ad: pornografia, prostytucja, homoseksualizm
5
6
7
8
9
10
11

Por. L. OSTASZ, Etyka elementarno-uniwersalna w zarysie, Kraków 1991, s. 142.
Tam¿e, s. 111.
Tam¿e, s. 19.
Tam¿e.
Tam¿e.
Por. J. HO£ÓWKA, Etyka w dzia³aniu, Warszawa 2001, s. 463.
Tam¿e, s. 11.
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i przerywanie ci¹¿y. Natomiast warto poœwiêciæ kilka chwil uwagi sprawie
formowania przez czytelnika tej ksi¹¿ki (z za³o¿enia – studenta wy¿szej
uczelni) w³asnych przekonañ etycznych. Zdaniem autora, wszystkie systemy
etyczne – przy ziarnach prawdy – w zasadzie s¹ zawodne. Sam autor proponuje „postawê ograniczonego zaufania” 12, która wcielona w osobê „czytelnika rozwa¿nego” pozwoli mu za pomoc¹ „moralnej autoperswazji”
dojœæ „niemal automatycznie do silnych i uporz¹dkowanych przekonañ”.
Na zasadzie myœlowego rykoszetu nale¿y tak¿e do koñcowej deklaracji
autora zaj¹æ „postawê ograniczonego zaufania”. Je¿eli bowiem ów „student
wy¿szej uczelni” bêdzie dokonywa³ tej sztuki opieraj¹c siê na materia³ach
dostarczonych mu przez autora tej ksi¹¿ki, nie bêdzie dzia³a³ w warunkach
rzetelnego obiektywizmu. Szczególnie w sytuacjach trudniejszych, wymagaj¹cych g³êbszego wgl¹du w strukturê fenomenu moralnoœci, bêdzie mia³
do dyspozycji tak dobrane dane i w³asne autora sugestie, aby w wyborach
swych akceptowa³ rozwi¹zania moralnego permisywizmu, innymi s³owy,
aby kierowa³ siê zasadami relatywizmu etycznego. A zatem „postawa ograniczonego zaufania” jest tylko jeszcze jedn¹ odmian¹ relatywistycznego teleologizmu. W tym te¿ kszta³cie stanowi wspó³czynnik sytuacji, w jakiej
aktualnie znajduje siê polska myœl filozoficzno-etyczna.
Ten niezaprzeczalny fakt trzeba mieæ na uwadze, kiedy stoi siê na progu
pracy nad ogólnym zarysem filozoficzno-etycznej problematyki opracowanym ze stanowiska etyki chrzeœcijañskiej. Œwiadomoœæ tej koniecznoœci
poci¹ga za sob¹ dwojak¹ konsekwencjê. Przede wszystkim, kreœl¹c chrzeœcijañsk¹ filozofiê moralnoœci, niepodobna przy omawianiu poszczególnych
traktatów pomijaæ milczeniem niezgodnych z prezentowan¹ nauk¹ wspó³czesnych teleologistycznych kierunków. Tote¿ w nadaj¹cych siê po temu
kontekstach pogl¹dy tych kierunków bêd¹ uwzglêdniane i w miarê potrzeby
krytycznie naœwietlane z punktu widzenia ich metodologicznej b¹dŸ merytorycznej poprawnoœci. Jest to na razie tylko postulat, który czeka na realizacjê w toku wykonywania naszego w³aœciwego zadania, jakim – jak wiadomo – jest Zarys etyki ogólnej w ujêciu chrzeœcijañskiej filozofii moralnoœci.
Z tym wszak¿e zadaniem dokonywania krytycznych naœwietleñ teleologistycznie zdeterminowanych rozwi¹zañ zagadnieñ rozpatrywanych w etyce
ogólnej ³¹czy siê druga jeszcze, bardziej fundamentalna, sprawa. Idzie o to,
¿e rozwi¹zania te s¹ ukierunkowane przez okreœlone ogólnofilozoficzne
orientacje, z których teleologizm czerpie podstawowe ideowe inspiracje
w kreœleniu przyœwiecaj¹cego mu obrazu cz³owieka i œwiata. Jest to zreszt¹
prawid³owoœæ le¿¹ca tak¿e u podstaw innych systemów filozoficzno-etycznych. Odnoœnie zaœ do relatywistycznego teleologizmu rzecz polega na
tym, ¿e fundamentaln¹ dlañ bazê metodologiczn¹ stanowi¹ dwie przede
wszystkim ogólnofilozoficzne orientacje, a mianowicie teoriopoznawczy
12
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empiryzm oraz ontologiczny, kosmoantropologiczny materializm. Dla pe³nego krytycznego naœwietlenia teleologistycznego relatywizmu konieczny jest tak¿e krytyczny wgl¹d w te dwa Ÿród³a jego œwiatopogl¹dowej inspiracji. Tak¿e tymi aspektami ogólnoetycznej problematyki, wiadomo ¿e
pierwszorzêdnej wagi, zajmiemy siê w bardziej po temu odpowiednim kontekœcie roztrz¹sañ nad analogiczn¹ ogólnofilozoficzn¹ podbudow¹ etyki
chrzeœcijañskiej.

PODRÊCZNIKI ETYKI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ

Wybór
A. W jêzyku polskim
H. BOROWSKI, Zarys etyki, Lublin 1990.
P. JAROSZYÑSKI, Dramat ¿ycia moralnego, Miko³ów 1992.
F. KWIATKOWSKI, Filozofia obyczaju, w: Filozofia wieczysta, cz. III, Kraków 1947.
J.A. OESTERLE, Etyka, t³um. z amer. J. SULOWSKI, Warszawa 1965.
F. RICKEN, Etyka ogólna, prze³. P. DOMAÑSKI, Kêty 2001.
J. WORONIECKI, Katolicka etyka wychowawcza, t. I: Etyka ogólna, wyd. 3, Lublin
1986.
B. W jêzykach obcych
V. CATHREIN, Moralphilosophie. Eine Wissenschaftliche Darstellung der sittlichen, einschliesslich der rechtlichen Ordnung, Aufl. 6, Erster Band, Allgemeine Moralphilosophie, Leipzig 1924.
J. DE FINANCE, Ethique générale, Rome 1967.
I. MORAL GONZALEZ, Philosophia moralis, ed. 5, Santander 1960.
D. V. HILDEBRAND, Christliche Ethik, Düsseldorf 1959.
J. KALINOWSKI, Initiation à la philosophie morale, Paris 1966.
J. MESSNER, Ethik. Kompendium der Gesamtethik, Inssbruck 1955.
A. UTZ, Approches d’une philosophie morale, t³um. z niem. J. DINH-THUC,
Paris-Fribourg (Suissé) 1972.

31

