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Albe Schweitzer znany jest głównie jako 
leka z Lambarene i twórca bardzo oryginalnej 
etyki ci dla życia. 

Jaki jest rodowód schweitzerowskiej etyki po-
szanowania i ci dla życia?

Wpływ rodzinnego, pastorskiego domu, 
w którym panowała głęboka religijność, ukształ-
towana pod wpływem pietyzmu, którego koe-
nie w Alzacji sięgają aż siedemnastego wieku, 
zauważyć można we wszystkich okresach życia 
Albea Schweitzera. Dlatego chętnie powracał 
do Gunsbach, nie tylko, aby odpoąć po wy-
erpującej pracy w Afryce, ale pede wszystkim 
dokonać nowych pemyśleń. Schweitzer nie był 
jednak klasynym pietystą. Pemożny wpływ 
na życie i myśli Schweitzera miała wszechwład-
nie panująca wówas protestancka teologia 
liberalna, mocno zaprawiona racjonalizmem. 
W swojej etyce ci dla życia zawsze domagał się 
racjonalnego podejścia do każdej sytuacji i głębo-
ko pemyślanej decyzji. Schweitzer pemieał 
więc niemalże wszystkie rejony myśli ludzkiej, 
zarówno filozofii europejskiej, jak i systemów 
filozofino-religijnych Indii i Chin. Myśl Schwe-
itzera pesiąknięta jest mistycyzmem. Zauca się 
Schweitzerowi, że pemawia językiem mistyków 
hinduskich. Jest w tym wiele racji. Pykładem 
mogą tu być słowa: „Jeśli ratuję owada z kałuży, 
to życie ofiarowało się życiu i zostało zniesione 
samorozdwojenie życia. Tam, gdzie w jakikolwiek 
osób moje życie poświęca się życiu, moja skoń-
ona wola życia peżywa jednoenie się z wolą 
nieskońoną, w której wszelkie życie jest jedno-
ścią. Tak oto dana mi jest siła, która chroni mnie 
ped zmarnieniem na pustyni życia”. Jednak za-
leżność ta nie jest tak głęboka, jak ęsto się sądzi. 
Nauyciele hinduscy nie wymagali aktywności, 
aktywność zaś jest żywiołem, w którym poruszał 
się Albe Schweitzer. 

W Gunsbach, w muzeum Albea Schweitzera, 
znajduje się zdjęcie, na którym Wielki Doktor 
własnoręnie umieścił słowa: „Ty wyy na 
Ogowe w pobliżu wsi Igendja, 80 km w dół od 

Lambarene. Tutaj we weśniu 1915 roku zaświe-
ciło we mnie zrozumienie, iż idea ci dla życia 
jest podstawą etyki i prawdziwego humanizmu. 
Albe Schweitzer”. Chwila, w której zakiełkowało 
myślenie na temat etyki ci i poszanowania dla 
życia, była tak wielka i doniosła dla Schweitzera, 
że może być ona w pewnej miee pyrównana 
do nawrócenia Augustyna, Franciszka z Asy-
żu, Marcina Lutra. Wymownie świadą o tym 
słowa samego Schweitzera z jego pracy pt: Aus 
meinen Leben und Denken: „Psychinie nie-
obecny siedziałem na pokładzie łodzi holowni-
ej, pogrążony w poszukiwaniach pierwotnego 
i uniwersalnego pojęcia moralnego dobra, które-
go nie znalazłem w żadnej filozofii. Teciego dnia 
wieorem, gdy o zachodzie słońca mijaliśmy 
właśnie stado hipopotamów, zjawiło się nagle 
pede mną określenie »eść dla życia«. Żelazna 
brama poddała się; ujałem ścieżkę w gęstwinie. 
Oto natrafiłem na ideę zawierającą w sobie łą-
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nie afirmację życia, afirmację świata oraz istotę 
moralnego dobra”. 

Schweitzer dość krytynie wyrażał się o etyce 
cheścijańskiej, zaucając jej bierność i brak afir-
macji życia. Dlatego sięgnął do źródła, a miano-
wicie do Jezusowej etyki miłości i poświęcenia. 
Pisał w swojej autobiografii: „W łowieku po-
stępującym pod wpływem etyki poszanowania 
życia budzi się płomień ukryty w tym suchym na 
pozór określeniu. Etyka poszanowania życia jest 
etyką miłości rozszeającą się na cały wszech-
świat. Jest to wynikająca z pesłanek rozumo-
wych etyka Jezusa”. 

Pede wszystkim źródłem dla schweitzerow-
skiej etyki ci dla życia jest egzystencjonalne 
doświadenie, autentyne peżycie solidarności 
ze wszystkimi stwoeniami. Ono jest — sądził 
Schweitzer — podstawowym faktem moralnym. 
Tu widony jest wpływ apostoła Pawła, które-
go teologii poświęcił dzieło pt. „Die Mystik des 
ostels Paulus”. 

Albe Schweitzer pisał w jednej ze swoich 
autobiografinych książek (Aus meinen Leben 
und Denken): „Dwa peżycia ucają swój cień 
na moją egzystencję. Jedno polega na zrozumie-
niu, że świat jest w niewyjaśniony osób pełen 
tajemnic i cierpienia; drugie — na zrozumieniu, 
że urodziłem się w epoce duchowego upadku 
ludzkości. Z obydwoma zdołałem sobie dać radę 
pez pemyślenia, które mnie doprowadziły do 
etynej afirmacji świata i życia pez poszano-
wanie życia. W niej moje życie znalazło oparcie 
i kierunek. Tak więc stoję i działam w tym świecie 
jak ktoś, kto pragnie ludzi uynić bardziej udu-
chowionymi i lepszymi pez myślenie. Znajduję 
się w zupełnej eności z duchem asu, ponie-
waż jest on pełen pogardy dla myślenia”. W tych 
słowach zawarł Schweitzer wszystko, ym wy-
pełnione było jego bogate życie. Za cel postawił 
sobie zrozumienie otaającej nas eywistości, 
a cały wysiłek myślowy poświęcił szeeniu etyki 
poszanowania życia. Dlatego Albea Schweitzera 
określa się ęsto jako teologinego etyka posza-
nowania życia. Schweitzer w badaniach, sięgając 
w różne rejony myśli ludzkiej w asie i peste-
ni, nie tylko wydobywał z nich na nowo konkret-
ne poglądy i normy moralnego postępowania, 
ale pytał o ich znaenie dla postępu i rozwoju 
myśli etynej. Pytał o wymiar, sens i znaenie 
eschatologinej etyki Jezusa, mistynej etyki 
apostoła Pawła, etyki filozofów greckich, religii 

wschodnich oraz myślicieli asów nowożytnych. 
Albe Schweitzer wyraźnie rozróżniał między 

etyką filozofiną a teologiną. Często niebez-
pienie zbliżał się do krawędzi etyki teologinej, 
nigdy jednak nie zdradził jej na e etyki filo-
zofinej, chociaż umiał wydobyć z niej głębokie 
myśli, zdolne pobudzić etyną reeksję i ludzkie 
działanie. Zawsze był świadomy, że to, ego jest 
apostołem w dziedzinie etyki, znaleźć można 
w ewangelii Jezusa i teologii apostoła Pawła. 
Schweitzer pisał: „Kto znajdzie się pod wpły-
wem etyki poszanowania życia, szybko pouje, 
jak ogień płonie w tym pozornie pozbawionym 
życia pojęciu. Etyka poszanowania życia jest 
uniwersalnie rozszeającą się etyką miłości. Ona 
jest loginie nieodzowną jak znana etyka Jezusa”. 
„Każda dotychasowa etyka błądziła, nie uznając 
życia jako takiego za waość, z którą ma pecież 
ciągle do ynienia. Wszelkie życie duchowe pe-
jawia się wobec nas w postaci życia naturalnego. 
Szacunek dla życia obowiązuje zatem jednoe-
śnie w stosunku do życia naturalnego i ducho-
wego. W pypowieści Jezusa łowiek nie ratuje 
jedynie duszy zgubionej owcy, ale całą owcę”. 
Odniesieniem i probieem dla teologinej etyki 
poszanowania życia Schweitzera jest zawsze Jezus 
ze swoją etyką poświęcenia i miłości. Etyka po-
szanowania życia jest właściwie etyką religijną, 
dlatego Schweitzer pisał: „Światopogląd posza-
nowania życia posiada więc charakter religijny. 
Człowiek, który się do niego pyznaje i pyjmuje 
go, musi być głęboko religijny”. Pomimo fascyna-
cji Jezusową etyką miłości, Albe Schweitzer kry-
tynie oceniał etykę cheścijańską minionych 
epok. Wypływała ona z ystego źródła, jednak 
nie zawsze umiała zachować swoją pierwotną 
żywotność i ystość. Dlatego „cheścijaństwo 
potebuje pracy myśli, aby dojść do pełnej samo-
wiedzy. Pez wieki nosiło się ono z pykazaniem 
miłości i miłosierdzia, jako z pekazaną prawdą, 
nie eciwiając się mimo to ani niewolnictwu, 
ani paleniu arownic, ani tourom, ani wszelkiej 
innej nieludzkości asów starożytnych i średnio-
wiea. Dopiero pod wpływem myśli Oświecenia 
doszło do podjęcia walki o ludzkie postępowa-
nie”. 

Albe Schweitzer w wykładach i pracach na 
temat etyki dokonał wnikliwej analizy różnych 
systemów etynych i prezentacji swojego poglą-
du na historię oraz istotę etyki. Według Schwe-
itzera pierwszym etynym osiągnięciem jest 
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rozszeenie kręgu solidarności międzyludzkiej. 
Etyka Jezusa nakłada obowiązek miłowania każ-
dej istoty ludzkiej. Nie bez znaenia w postępie 
etyki systemów filozofinych i religijnych jest 
ich stosunek do świata. „Istnieje pecież za-
sadnia różnica w ocenie tego świata. Niektóre 
teorie ustosunkowują się do niego pozytywnie. 
Pywiązują wagę do jego raw i do egzystencji 
w jego obrębie. Istnieją również i takie poglądy, 
które mają świat w pogardzie. Zalecają obojęt-
ność wobec wszystkiego, co go dotyy. Afirma-
cja świata zgodna jest z naszymi naturalnymi 
doznaniami. Zachęca nas do działania i do tego, 
abyśmy uli się dobe na tym świecie. Negacja 
świata jest ymś naturalnym. Żądano od nas 
abyśmy na świecie, na którym żyjemy, żyli jako 
element obcy, i nie pywiązywali wagi do jakie-
gokolwiek działania. Etyka z samej swej istoty 
afirmuje świat. Chce aktywnie i skutenie służyć 
dobru. Z tego wynika, że afirmacja świata wywie-
ra koystny wpływ na rozwój etyki, podas gdy 
negacja świata utrudnia ten rozwój”. 

Albe Schweitzer pisał, że „cheścijaństwo nie 
potrafiło całkowicie zdecydować się na afirmację 
świata, chociaż ułatwiłaby mu to jego etyka dzia-
łania. W starożytności i średniowieu nie było 
jednak żadnej entuzjastynej afirmacji świata, 
która by umożliwiła cheścijaństwu zajęcie takiej 
postawy (...). Dopiero okres Renesansu pyniósł 
zdecydowaną afirmację świata. Cheścijaństwo 
wyraziło na nie zgodę w okresie nowożytnym. 
Etyka cheścijańska uznała więc obok żądanego 
pez Jezusa doskonalenia się również inny ideał, 
który nakazywał stwoenie nowych i lepszych 
warunków istnienia łowieka w świecie, tak 
materialnym, jak i duchowym. Następuje rozkwit 
etyki cheścijańskiej, ponieważ nauyła się ona 
stawiać cel swojej aktywności”. Schweitzer jako 
cheścijański etyk afirmacji i poszanowania ży-
cia krytynie więc ustosunkował się do etynej 
uścizny cheścijaństwa. Wysoko natomiast 
cenił zdobye Renesansu i Oświecenia, a sam 
wystąpił w roli apostoła pogłębionej etyki che-
ścijańskiej, domagając się wprowadzenia w życie 
ewangelinej etyki miłości ze wszystkimi jej 
konsekwencjami. 

W wyniku reeksji nad etyką Emanuela Kanta 
i Dawida Hume’a, Schweitzer uznaje w całej roz-
ciągłości etykę, która za motyw działania uważa 
wółucie, sympatię, miłość i ofiarność. I pisze: 
„Rozmyślając nad problemem ofiarności, docho-

dzimy do dalszego rozszeenia kręgu naszego 
etynego działania. Zaynamy rozumieć, iż 
etyka odnosi się nie tylko do ludzi, le także do 
stwoeń. Są one pecież podobne do nas w tym, 
że też pragną pomyślności, znoszą cierpienia i do-
znają lęku ped zagładą. Ten, kto zachował nie 
aony osób oduwania, uważa wółucie 
dla losu wszystkich istot żywych za coś natural-
nego. Myśl uznać musi, że pyjacielska postawa 
wobec wszelkiego stwoenia jest naturalnym 
postulatem etyki”. 

Albe Schweitzer razem z Franciszkiem z Asyżu 
do „mniejszych braci” zalia również zwieęta, 
którym należy wółuć i z nimi wółcierpieć. 
Schweitzer pisał: „Od wesnego dzieciństwa 
wółułem i wółcierpiałem ze zwieętami. 
Zanim zaąłem chodzić do szkoły, niepojęte było 
dla mnie, dlaego wieorem jedynie powinie-
nem modlić się za ludzi. Gdy moja matka modliła 
się ze mną i na dobranoc pocałowała, dodatko-
wo modliłem się sam za wszystkie żywe istoty. 
Bmiało to tak: Kochany Boże, ochraniaj i błogo-
sław wszystko co oddycha, zachowaj i błogosław 
wszystko co oddycha, zachowaj wszystko od 
złego i daj okojny sen”. Schweitzer krytykował 
ciasnotę europejskich myślicieli, któy nie mogli 
zrozumieć, że każde zwieę jest małym ującym 
światem i uważali za coś nieobyajnego okazy-
wanie miłosierdzia zwieęciu. 

Schweitzer dobe wiedział, że życie jest moż-
liwe jedynie kosztem innego życia, a tym samym 
bieemy udział w traginym konikcie. „Teraz 
poddani jesteśmy zagadkowemu i grozą pej-
mującemu losowi, wplątani w sytuację, w której 
nasze życie zachować jesteśmy w stanie jedynie 
kosztem innego. Ciągle winni jesteśmy szkodze-
nia i niszenia życia (...). Etyka, która chce nas 
uyć poszanowania i miłości wszelkiego życia, 
jednoeśnie musi w bezwzględny osób otwie-
rać oy, jak we wieloraki osób poddani jeste-
śmy konieności niszenia i szkodzenia życia, 
a pez to jak różne konikty wywołujemy, któ-
re my w naszej bezmyślności nie odważamy się 
uśmieać”. 

Schweitzer opisał napięcie jakie istnieje pomię-
dzy imperatywem poszanowania życia a potebą 
jego zachowania kosztem innego. Rozładowanie 
tego napięcia możliwe jest jedynie py stoso-
waniu zasady uzasadnionej konieności. „Kto 
kieruje się etyką poszanowania życia, szkodzi 
życiu i unicestwia je tylko z konieności, której 
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nie można uniknąć, nigdy zaś nie yni tego pez 
bezmyślność. Gdy tylko może, z całą satysfakcją 
szuka osobności, by pomóc życiu i odwrócić od 
istoty żyjącej cierpienie i zagładę. Jeśli szkodzę 
jakiemuś życiu, muszę sobie zdawać jasno rawę 
z tego, y jest to eywiście koniene. Nie 
mogę się posunąć ponad to, co koniene, nawet 
w rawach pozornie błahych. Wieśniak, któ-
ry skosił na łące tysiące kwiatów na paszę dla 
swoich krów, nie ma prawa w powrotnej drodze 
zerwać bezmyślnie ani jednego kwiatu, ponieważ 
w ten osób wykraa peciwko życiu, nie będąc 
do tego zmuszony. 

Schweitzer nie oądził skali waości życia. 
Nie waościował niyjego życia i istnienia, gdyż 
nie wiadomo, jaką waość posiada życie dla po-
jedynej istoty żywej. W praktyce jednak zdawał 
się Schweitzer wszystko odnosić do zachowania 
życia ludzkiego.

Schweitzer wypowiedział walkę bezmyślne-
mu uśmiercaniu i żądał, aby zaniechano tego 
w wypadku łowieka, zwieęcia i rośliny. Dlate-
go pochylał się i uwalniał pozbawionego pomo-
cy tepocącego się w kałuży owada i do trawy 
zanosił dżdżownicę z rozpalonego asfaltu. Jako 
leka bronił się ped zbędnymi doświadenia-
mi na zwieętach, które są nie tylko okrutne, le 
ponadto ęsto bezużytene. Z ogromnym wysił-
kiem wydzierał jednak ziemię dżungli nad Ogo-
we, aby budować szpital, zakładać plantacje, gdyż 
było to uzasadnione i koniene. Etyka poszano-
wania życia nie jest sentymentalizmem, rodzajem 
panteistynej mistyki, le racjonalnym opisem 
obowiązku każdego myślącego łowieka.

Niewątpliwie schweitzerowska etyka ci dla 
życia jest godna uwagi i reeksji. Winna ona 
znaleźć odzwierciedlenie w naszym codziennym 
kontakcie z łowiekiem i pyrodą. Niezależnie 
od krytyki, z którą się otkała, zawiera w sobie 
waości, których nie można zlekceważyć i pejść 
obok nich obojętnie. Nie zawsze też była jedno-
znanie interpretowana. Sama bowiem nazwa 
„etyka ci dla życia” (Die Ethik der Ehrfrucht vor 
dem Leben) nie jest adekwatna do treści, jaką w 
nią wkładał Schweitzer. Domagał się pecież nie 
tylko ci, poszanowania dla życia, ale ęsto pisał 
o ci dla woli życia oraz podnoszenia życia na 
najwyższy poziom. 

Schweitzer postawił napeciw kaezjańskie-
mu aksjomatowi „Myślę, więc jestem” i wywo-
dzącemu się z niego filozofowaniu, prowadzące-

mu w etyce jedynie do abstrakcyjnego i jałowego 
myślenia, peświadenie wywodzące się z do-
świadenia i świadomości: „Jestem życiem, które 
pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć”. Ono 
– pisał Schweitzer – jest obecne „we mnie dzień za 
dniem, godzina za godziną”. Stoi w ścisłym związ-
ku z afirmacją świata, która wyraźnie dochodzi 
do głosu u Schweitzera zarówno w sfee we-
wnętnego doświadania radości życia, jak też 
zewnętnego kontaktowania się z całym stwo-
eniem. Etyne jest więc to, co służy zachowaniu 
życia. Z deontologinego aksjomatu: „zachowy-
wać życie”, w myśleniu Lekaa z nad Ogowe wy-
pływają dwie etyne zasady: dobrem jest „uty-
mywać życie i działać na koyść życia”, złem zaś 
„niszyć życie i je ograniać”. „Ta podstawowa 
zasada moralności (…), prowadzi – pisał Schweit-
zer – nie tylko do upoądkowania i pogłębienia 
istniejących poglądów na dobro i zło, ale również 
do ich rozszeenia. Naprawdę etyny jest tylko 
ten łowiek, który daje posłuch potebie oka-
zywania pomocy wszelkiemu życiu, które może 
weeć, i wzbrania się ped ynieniem szkody 
jakiemukolwiek żywemu stwoeniu. Nie pyta, 
y to lub tamto życie zasługuje na angażowanie 
się z uwagi na swoją waość, nie pyta również, 
y i o ile jesze zdolne jest odbierać wrażenia”. 
Dla Schweitzera etyka nie jest abstrakcyjnym 
myśleniem, le odpowiedzialnością za wszyst-
ko, co żyje. Winna więc objąć wółpeżywanie 
wszelkich stanów i airacji woli życia. Nie może 
peto ograniać się do formułowania zasad, le 
musi uestniyć we wszystkich pejawach ży-
cia. Etyka – to oddanie i poświęcenie się życiu.

Schweitzerowska etyka ci dla życia nie jest 
więc ideą, ani też jakąś normą, wobec której moż-
na zająć pozytywne lub negatywne, y nawet 
obojętne stanowisko, le samym życiem, które 
zawsze powinien akceptować prawdziwie ety-
ny łowiek. Nie tylko jest nazwą naelnej zasa-
dy etynego systemu, le określeniem postawy 
życiowej, która z całą pewnością nie jest łatwa. 
Nie uokaja sumienia, ale go niepokoi, skłania 
do myślenia i działania. 

Etyka ci dla życia obowiązuje w ołeności 
ludzkiej, gdyż rozumny i etyny może być tylko 
łowiek. W tej ołeności jest ona zwrócona do 
wewnąt, a więc nakazuje ochronę życia ludz-
kiego, jak również na zewnąt, yli biee pod 
ochronę wszelkie życie. Zdaniem Schweitzera ma 
wymiar kosminy i mistyny. „Etyka ci, posza-
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nowania życia nie odnosi się tylko do ludzi, le 
także do stwoeń. Są one pecież podobne do 
nas w tym — pisał Schweitzer — że też pragną po-
myślności, znoszą cierpienia i doznają lęku ped 
zagładą. Ten, kto zachował nieaony osób 
oduwania, uważa wółucie dla losu wszyst-
kich istot żywych za coś naturalnego. Myśl uznać 
musi, że pyjacielska postawa wobec wszystkie-
go stwoenia jest naturalnym postulatem etyki”. 
Schweitzer ostro krytykował ciasnotę i zakła-
manie myślicieli, któy nie mogli zrozumieć, że 
każda istota żyjąca jest małym ującym światem 
i uważali za coś niewłaściwego, nawet nieoby-
ajnego, okazywanie miłosierdzia zwieęciu. 

Le Schweitzer zdawał sobie rawę, że aby 
żyć, należy ęsto niszyć cudze życie. Rozróżnia 
więc między etynym działaniem a konieno-
ścią. Teraz jesteśmy poddani zagadkowemu i gro-
zą pejmującemu losowi, wplątani w sytuację, 
w której nasze życie zachować jedynie jesteśmy 
w stanie kosztem innego. Ciągle winni jesteśmy 
szkodzenia i niszenia życia. Etyka, która chce 
nas uyć poszanowania i miłości wszelkiego 
życia, jednoeśnie musi w bezwzględny osób 
otwierać oy, jak w wieloraki osób poddani je-
steśmy konieności niszenia i szkodzenia życiu, 
a pez to jak różne konikty wywołujemy, które-
mu my w naszej bezmyślności nie odważymy się 
uśmieyć. 

Schweitzer oduwał napięcie, jakie istnieje 
pomiędzy imperatywem ci i poszanowania dla 
życia a potebą jego zachowania kosztem innego. 
Udało się mu je wielokrotnie opisać niezwykle 
pekonywająco. Często, szególnie w swoim 
szpitalu nad Ogowe w Afryce, znajdował się 
w polu tego napięcia, wółuł każdemu stwo-
eniu, walył o każde życie, nawet robaka w ka-
łuży, ochraniał je do granic wytymałości i może 
dlatego zyskał sobie opinię dziwaka, którego żad-
ną miarą nie można zrozumieć. 

Schweitzer ostro rozróżniał między etyką ci 
dla życia a konienością. Ta ostatnia nie może 
uokajać sumienia. ”Czyste sumienie jest wy-
nalazkiem szatana”. Ale też etyka poszanowania 
dla życia nie rozstyga za łowieka wewnęt-
nych koniktów, których nie osób uniknąć 
w życiu, ale zmusza go, „by w każdym wypadku 
sam decydował, w jakiej miee może pozostać 
etynym, w jakiej zaś musi się poddać konie-
ności niszenia i szkodzenia życiu, i tym samym 
obaryć się winą”. W etynych koniktach 
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łowiek może podejmować wyłąnie subiek-
tywne opinie. Ich stałe podejmowanie nie może 
doprowadzić do wyjałowienia z wrażliwości. 
W konikcie między zachowaniem własnej egzy-
stencji a zniszeniem innej nie może być mowy 
o łąeniu etyności i konieności w etykę re-
latywną, le należy decydować między tym, co 
etyne a co koniene. Py wyboe konieności 
zawsze obareni jesteśmy winą szkodzenia ży-
ciu. Schweitzer nie tylko wzywał do wrażliwości 
i wółucia, le do nieustannego uświada-
miania sobie winy. Świadomość winy prowadzi 
do wółucia i gotowości poniesienia ofiary. 
„I znów — pisał Schweitzer — nie znajdujemy 
żadnej teorii pozwalającej oznayć dopuszalny 
zakres samozachowania; znów nakazuje nam ona 
w każdym wypadku stawać do konfrontacji z ab-
solutną etyką ofiarności. Zgodnie z doznawanym 
peze mnie pouciem odpowiedzialności muszę 
decydować, ile winienem poświęcić z mego życia, 
mej własności, moich praw, mego szęścia, mego 
asu, mego okoju, a ile wolno mi zachować”. 

„Jeśli szkodzę jakiemuś życiu, muszę wiedzieć, 
y jest to koniene. Nie mogę w niym wykro-
yć poza to, co nieuniknione, nawet w each 
pozornie mało znaących. Rolnik, który na łące 
zżął tysiące kwiatów dla swoich krów, powinien 
stec się, aby w drodze powrotnej na pobou 
drogi nie zerwać bezmyślnie kwiatu dla zabicia 
asu, bowiem wtedy dopusza się występku 
peciw życiu, nie znajdując się pod naporem ko-
nieności”.

Wyższa konieność nikogo nie rozgesza, ale 
bezmyślność jest godna najwyższej nagany.

Schweitzer peciwny był wszelkiego rodza-
ju systemom etyki względnej, relatywnej, które 
urawiedliwiały yny tzw. wyższą konieno-
ścią, zawsze gotową poświęcić jednostkę dla ogó-
łu. Etyka ci dla życia stoi w ostrej eności 
z tego rodzaju etynymi poglądami. Schweitzer 
zdawał sobie rawę, że wiele złego w peszłości 
wyądziła etyka relatywna, waościująca życie 
i obdaone nim istoty. Nie wiemy pecież, sądził 
Schweitzer, jaką waość samą w sobie zawiera 
życie istoty otkanej na naszej drodze życia. Nie-
możliwe jest stwoenie skali waościującej życie 
innych istot. Życie jest waością samą w sobie. 
Uśmiercanie pozostaje zawsze złem.

ks. Manfred Uglo


