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prawa naturalnego”6. Odnosząc się wprost do ustaw ograniczających prawo
człowieka do życia, stwierdzał: „Z treścią prawa naturalnego nie dadzą się
pogodzić na pewno ustawy klasowe ani rasistowskie, segregacyjne czy eksterminacyjne, czyli wprost ludobójcze, dekrety agresji wojennej, podobnie
jak w odniesieniu do życia jednostkowego prawo naturalne wyklucza aborcję
i eutanazję. Problematyczne jest również na gruncie prawa naturalnego uzasadnienie kary śmierci”7. Także później, w roku 2013, podczas sympozjum „Etyka
obywatelska dziś” połączonego z promocją trzeciego tomu dzieł zebranych
ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS, ksiądz Wierzbicki mówił: „Ks. Styczeń zasłynął m.in. ze swoich listów do gen. Jaruzelskiego w związku z łamaniem
sumień tzw. «lojalkami» [...]. Odmówił także Aleksandrowi Kwaśniewskiemu
przyjęcia wysokiego odznaczenia państwowego jako prezydentowi sygnującemu ustawę dopuszczającą zabijanie najsłabszych obywateli – nienarodzonych”8. Z kolei w roku 2015 podczas dnia papieskiego zorganizowanego w Sejmie
Rzeczpospolitej Polskiej ksiądz Wierzbicki mówił, że szczególną zasługą Jana
Pawła II było wprowadzenie nowego sposobu patrzenia na osoby społecznie
odrzucone9. Filozof zabierający głos w kwestiach społecznych czerpie zawsze
z tej antropologii i etyki, którą naukowo zgłębił, i jest tak również wtedy, gdy
jego głos przybiera swobodniejszą formę felietonu. Czy zatem cytowana wyżej
publicystyczna wypowiedź księdza Wierzbickiego ma być odczytana jako wyraz zmiany jego etycznych poglądów i przejścia z pozycji prawnonaturalnych
na pozycje pozytywizmu i konwencjonalizmu prawnego?

NA CZYM POLEGA KOMPROMIS?

Ten, kto uznaje za osobę każdą istotę ludzką, odczuwa w sumieniu opór
przed przyjęciem „argumentu z kompromisu” w kwestii aborcji. W zrozumieniu
tego oporu sumienia z pomocą przychodzi średniowieczne adagium przypisywane św. Tomaszowi: „Facilius venitur ad veritatem ex errore quam ex confusione”
(Klarowność pochodzi z prawdy – z błędu tylko zamęt). Gdzie zatem w przedstawionym „argumencie z kompromisu” tkwi błąd, który sprawia, że do debaty
o zakresie ochrony życia człowieka wkrada się zamęt i brak jasności?
6
T e n ż e, W ręku rady jego, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoﬁczne Diecezji Rzeszowskiej” 1(1994), s. 204n.
7
Tamże, s. 205.
8
Zob. relację Radia Watykańskiego Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zorganizowano
konferencję pt. „Etyka obywatelska dziś”, http://papiez.wiara.pl/doc/1793474.Na-KUL-o-etyceobywatelskiej.
9
Zob. Sejm: spotkanie nt. nauczania Jana Pawła II, Warszawa, KAI, 16 X 2015, http://idziemy.
pl/polityka/sejm-spotkanie-nt-nauczania-jana-pawla-ii.

300

Piotr ŚLĘCZKA SDS

Zacznijmy od słownikowego znaczenia słowa „kompromis”. Z reguły
słowo to deﬁniuje się jako ugodę kończącą spór, polegającą na ustępstwach
z obu stron10. Intuicja językowa wprowadza jednak ważne dopowiedzenie do
deﬁnicji kompromisu. Jeżeli w jego ramach ustępstwa dotyczą własnych zasad
moralnych, dochodzi do zawarcia tak zwanego zgniłego kompromisu11, czyli
pozornej ugody, której ceną jest rozbicie własnej świadomości moralnej. Wydaje się, że dokładnie taka sytuacja miała miejsce w styczniu 1993 roku, kiedy
procedowano ustawę o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. Nie
jest to zarzut wobec tych parlamentarzystów, którzy wtedy z dobrą intencją
walczyli o prawo do życia każdego dziecka poczętego. Jest to zarzut wobec
procedur uchwalania prawa w demokratycznej Polsce, procedur, które nie
respektują konstytucyjnego prawa parlamentarzysty do zachowania wolności sumienia. Jak bowiem inaczej rozumieć sytuację w parlamencie, kiedy
w trakcie prac nad ustawą i po przegłosowaniu poprawek, wymagane jest –
dla wszystkich ustaw bez wyjątku – zbiorcze głosowanie nad całym tekstem
ustawy? Jak wiadomo, przy procedowaniu każdej nowej ustawy ma miejsce
etap tak zwanych czytań, na którym do ustawy można wprowadzać poprawki,
poddając je pod głosowanie odrębnie, jedną po drugiej, czyli dystrybutywnie.
Treść samej ustawy po etapie czytań, czyli po głosowaniu nad poprawkami,
jest już znana, aby jednak ustawa została prawnie uchwalona, musi dojść do
ostatniego, zbiorczego (kolektywnego) głosowania nad wszystkimi jej zapisami. W przypadku ustawy chroniącej życie dzieci poczętych tak przeciwnicy,
jak i zwolennicy legalności aborcji mają możliwość zaprezentowania swojego
stanowiska na etapie głosowania poprawek do ustawy. Kiedy jednak nadchodzi
czas głosowania nad całą ustawą, poseł opowiadający się po stronie życia
staje wobec dylematu: albo poprze nową ustawę, z której pewnymi zapisami
radykalnie się nie zgadza, albo – kiedy jej nie poprze – przyczyni się do obowiązywania starej ustawy, dopuszczającej na przykład aborcję na życzenie.
Jego głos „tak” dla nowej ustawy ma wtedy wszelkie cechy owego „zgniłego
kompromisu”, dla kogoś patrzącego z zewnątrz przedstawia się bowiem jako
zgoda na uznanie niektórych istot ludzkich za nie-osoby. Poseł będący obrońcą życia i uznający osobę za moralny absolut w głosowaniu zbiorczym nad
ustawą musi po prostu skłamać – na etapie czytań kilka razy podnosił przecież
rękę, protestując przeciwko wyjęciu spod ochrony prawnej jakiegokolwiek
dziecka poczętego12. Nie dziwi więc fakt, że część posłów zajmujących stano10
Por. hasło „Kompromis”, Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, t. 1, s. 657.
11
Por. wyjaśnienie dotyczące sformułowania „satysfakcjonujący kompromis” podane przez
Mirosława Bańkę w Poradni językowej PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/kompromis.html.
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Istotę zamętu wokół oceny głosowania za przyjęciem ustawy z roku 1993, wprowadzającej
legalność aborcji z trzech wskazań wymienionych w ustawie, ksiądz profesor Styczeń ujął tak: „Kon-
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wisko pro-life w roku 1993 zagłosowała przeciwko nowej ustawie, zgadzając
się w ﬁnalnej decyzji z tymi posłami prezentującymi stanowisko anti-life, dla
których nowa ustawa była za mało liberalna. Stojąc na pozycjach aksjologicznie opozycyjnych, w głosowaniu zbiorczym podnieśli rękę w tym samym
momencie! Czy to nie paradoks? Tutaj tkwi, jak się wydaje, sedno nieporozumienia związanego z użyciem słowa „kompromis” w odniesieniu do ustaw
regulujących zakres ochrony życia w Polsce. Stosowana dzisiaj procedura
uchwalania prawa, ta sama dla wszystkich ustaw, niezależnie od ich treści
i doniosłości, generuje sytuację dylematu, i to dylematu w mocnym znaczeniu
tego słowa. Niestety, prawnicy raczej nie widzą obecnie możliwości wprowadzenia w Polsce odrębnej ścieżki legislacyjnej dla ustaw zaangażowanych
aksjologicznie13, których zapewne z czasem będzie coraz więcej. Może jednak
w przyszłości uda się wypracować procedurę uchwalania prawa, która – na
przykład poprzez rezygnację z głosowania zbiorczego po etapie czytań – nie
będzie stawiała posłów w sytuacji dylematu. Przy obecnej niespójnej logicznie
procedurze poseł opowiadający się po stronie życia często wybierze popełnianie kłamstwa, które przez innych zostanie później nazwane kompromisem.
Parafrazując myśl Branda Blansharda, nieżyjącego już profesora ﬁlozoﬁi na
Yale University, trzeba stwierdzić, że dzisiaj przy pracy nad niektórymi ustawami parlamentarzyści nie mogą pozostać rozumni.

„UZNAĆ PRAWO DO ŻYCIA” – KOLEKTYWNIE CZY DYSTRYBUTYWNIE?

Czy rzeczywiście jest tak, że w roku 1993 jako społeczeństwo „zasadniczo” uznaliśmy wartość życia dziecka poczętego? Pomijając mętność samego
fuzja ta miała charakter czysto logiczny i nie powinno się do niej dopuścić właśnie z racji logicznych
– poniekąd przed-etycznych – czyli w imię szacunku dla rzetelności sporu i wzajemnego poszanowania spierających się stron. Zredagowanie takiej formuły i zgoda partnerów sporu na poddanie jej pod
głosowanie jest logiczną kompromitacją ich wszystkich”. T. S t y c z e ń, O logicznie spójne i etycznie
jednoznaczne procedury stanowienia prawa w dziedzinie ochrony życia człowieka, „Ethos” 16(2003)
nr 1-2(61-62), s. 285. Zob. też: A. S z o s t e k, Obrona poczętego życia w parlamencie. W nawiązaniu
do numeru 73. encykliki Evangelium vitae, „Ethos” 16(2003) nr 1-2(61-62), s. 274-280.
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W roku 2006 nie widział takiej możliwości prof. Andrzej Zoll, recenzent mojej rozprawy
doktorskiej „Zagadnienie praw niedoskonałych. Demokratyczna reguła większości a uprawnienia
człowieka do życia i do wolności sumienia (analiza logiczno-etyczna)” przygotowanej na KUL
w roku 2006. Zob. P. Ś l ę c z k a, Przegłosowane sumienie. Analiza logiczno-etyczna praw „niedoskonałych”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
14
Więcej na temat praw „niedoskonałych” znaleźć można w tomie „Ethosu” zatytułowanym
Prawo niedoskonałe czy niesprawiedliwe?. Zob. „Ethos” 16(2003) nr 1-2(61-62).
15
Zob. B. B l a n s h a r d, Czy ludzie mogą być rozumni?, w: Filozoﬁa amerykańska. Wybór
rozpraw i szkiców historycznych, tłum. J. Krzywicki, East Europe Institute-Boston University Press,
Boston 1958, s. 117-145.

