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dr Jerzy Brusiło OFMConv
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Inspiracje dla bioetyki. 
Na marginesie dokumentu 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: 
Nowe spojrzenie na prawo naturalne

Książka jest pierwszym oficjalnym tłumaczeniem na język polski zna-
komitego omówienia przez Międzynarodową Komisję Teologiczną 
problemów etyki i prawa [...]. Wbrew pozorom dokument nie jest pra-
cą wyłącznie teologiczną, ale również głębokim studium międzyreligij-
nym, filozoficznym, socjologicznym i prawno-politycznym1.

Zachęcający krótki opis dokumentu, który jest polską wersją 
oryginału w języku włoskim i francuskim, nie jest tylko chwytem 
marketingowym, ale wskazuje na – chyba najważniejszy – walor 
współczesnych, ważnych tekstów Magisterium Kościoła katolic-
kiego2: interdyscyplinarność i wielopłaszczyznowość ukazanych 

1  Tekst Wydawnictwa Naukowego UPJPII, wydawcy polskiej wersji ję-
zykowej dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej, W poszukiwaniu 
etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne, tłum. Robert Kiełtyka 
OFMConv, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 
Kraków 2010, IV strona okładki.

2  Ważność ta polega przede wszystkim na autorytecie Magisterium Ko-
ścioła (Urzędu Nauczycielskiego Kościoła), który jest „najbliższą i powszechną 
regułą prawdy w dziedzinie wiary i moralności”. Stąd omawiany dokument 
jako narzędzie wypracowane w duchu Kongregacji Nauki Wiary czerpie swoją 
moc i powagę z nauki Kościoła katolickiego. Por. Pius XII, Encyklika Mysti-
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problemów i propozycji rozwiązań, nie tylko zagadnień religij-
nych, ale wielu dyskutowanych w kręgach niekatolickich i nie-
chrześcijańskich kwestii kulturowych, społecznych i cywilizacyj-
nych. Taka też jest obecnie bioetyka i poszukiwania w zakresie 
prawa naturalnego.

1. Zacznijmy od przedstawienia samego dokumentu. 
Jest on owocem prac Międzynarodowej Komisji Teologicznej 

(naukowego zaplecza Kongregacji Nauki Wiary)3, która jest kie-
rowana przez Jego Ekscelencję biskupa Rolanda Minneratha. On 
to – jak wynika z opublikowanej noty wstępnej – powierzył pro-
blem etyki i prawa naturalnego utworzonej podkomisji w skła-
dzie: Serge-Thomas Bonino OP (przewodniczący), Geraldo Luis 
Borges Hackmann, Pierre Gaudette, Tony Kelly CSSR, Jean Lie-
sen, John Michael McDermott SJ, Barbara Hallensleben, Johan-
nes Reiter. Ci profesorowie, duchowni i świeccy, we współpracy 
z biskupem Luisem Ladarią SJ, sekretarzem generalnym Między-
narodowej Komisji Teologicznej oraz innymi członkami Komi-
sji odbyli szereg spotkań roboczych i dyskusji na zadany temat, 
a zasadnicze tezy dokumentu zostały sformułowane na sesjach 
plenarnych w Rzymie w październiku 2006 r., w październiku 
2007 r. oraz w grudniu 2008 roku. Prezydent Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej, a zarazem przewodniczący Kongregacji 

ci corporis (1943), cyt. za: W. Szymona, Magisterium Kościoła w służbie prawdzie, 
[w:] Magisterium – Teolog. Historia dialogu, red. Z. Kijas, Kraków 1996, s. 18. 

3  Międzynarodowa Komisja Teologiczna – w Kurii Rzymskiej eksperc-
ka komisja naukowa podległa Kongregacji Nauki Wiary. Jej zadaniem jest 
opracowywanie rozwiązań w kwestiach spornych dotyczących teologii. [...] 
Na czele Międzynarodowej Komisji Teologicznej stoi prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary (od 25 listopada 1981 do 2 kwietnia 2005 był nim Joseph Ratzin-
ger, obecnie urząd ten sprawuje kard. William Levada). Polskim członkiem 
Komisji Teologicznej od roku 2004 jest ks. prof. Jerzy Szymik. http://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Komisja_Teologiczna (dostęp: 
27 VI 2011).
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Nauki Wiary, kard. William J. Levada przyjął jednogłośnie za-
twierdzony przez Komisję tekst dokumentu, polecając go opu-
blikować 27 marca 2009 roku. Od tego czasu dokument znajduje 
się na stronach Kurii Rzymskiej w internecie4 oraz jest dostępny 
w wersji drukowanej w j. francuskim, która była podstawą do 
polskiego tłumaczenia5.

Postępy prac wspomnianej podkomisji były również śle-
dzone z uwagą przez papieża, który 5 października 2007 roku 
w przemówieniu do uczestników wspomnianej wyżej sesji ple-
narnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej powiedział: 
„Z dużym zainteresowaniem oczekiwany jest dokument Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej, mający przede wszystkim 
uzasadnić i ukazać podstawy etyki uniwersalnej, należącej do 
wielkiego dziedzictwa ludzkiej mądrości, która w pewnym sen-
sie oznacza włączenie rozumnego stworzenia w odwieczne pra-
wo Boże”6.

Rzeczywiście już pobieżny przegląd zagadnień dokumentu 
zaskakuje szerokim zakresem podjętego tematu i wnikliwymi 
analizami nie tylko teologicznymi. Jak zresztą zauważył Bene-
dykt XVI w cytowanym wyżej przemówieniu: 

Nie jest to temat o charakterze wyłącznie czy w przeważającej mierze 
wyznaniowym, jakkolwiek nauka o naturalnym prawie moralnym zo-
stała wyjaśniona i w pełni rozwinięta w świetle chrześcijańskiego Ob-
jawienia i spełnienia człowieka w tajemnicy Chrystusa7.

4  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_docu-
ments/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_fr.html (15 VII 2011).

5  Commission Théologique Internationale, À la recherche d`une éthique uni-
verselle. Nouveau regard sur la loi naturelle, Paris 2009.

6  Benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego. Przemó-
wienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 
„L`Osservatore Romano”, wyd. pol., 12/2007, s. 18.

7  Tamże.
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Dość obszerny tekst dokumentu8 zawiera: wprowadzenie, pięć 
rozdziałów i konkluzję; w drukowanej wersji polskiej i francuskiej 
znajduje się też indeks osobowy (w wydaniu polskim także indeks 
rzeczowy)9. Rozdziały są podzielone w sumie na 24 podrozdzia-
ły, a cały tekst, z wprowadzeniem i konkluzją, składa się z 112 nu-
merów, które przejrzyście porządkują tok rozważań dokumentu. 
Z punktu widzenia formalnego, dokument W poszukiwaniu etyki 
uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne jest solidnie zako-
rzeniony w różnego rodzaju źródłach (m.in. święte księgi: Biblia, 
Koran, księgi hinduskie i konfucjańskie; ojcowie Kościoła, filozofo-
wie i inni autorzy starożytni i średniowieczni – głównie św. Tomasz 
z Akwinu, nauczanie Kościoła), komentarzach i dokumentach – ra-
zem w 105 przypisach oryginalnych i jednym przypisie tłumacza.

2. Charakterystyczny w dokumencie jest układ treści. Już Wpro-
wadzenie wskazuje na podstawową zasadę przyświecającą autorom 
dokumentu i mimo iż Międzynarodowa Komisja Teologiczna repre-
zentuje Kościół katolicki, w jednym z pierwszych numerów czytamy: 

Chrześcijaństwo nie ma monopolu na prawo naturalne. Istotnie opiera-
jąc się na rozumie wspólnym wszystkim ludziom, prawo naturalne jest 
podstawą do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od 
ich przekonań religijnych10.

8  Objętość tekstu – prawie 4,5 arkusza wydawniczego.
9  Indeks w j. francuskim wyróżnia też 49 cytatów z Pisma św. i 7 doku-

mentów Magisterium Kościoła katolickiego. Na końcu wydania francuskiego 
znajduje się jeszcze komentarz-omówienie dokumentu Serge’a-Thomasa Boni-
no OP, dwa aneksy z fragmentami przemówień Jana Pawła II i Benedykta XVI 
do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej na temat prawa natural-
nego (z lat 2004–2008) oraz wypowiedź na ten sam temat kardynała T. Bertone’a 
z 2008 roku. Por. Commission Théologique Internationale, À la recherche d`une 
éthique universelle, dz. cyt.

10  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej, dz. cyt., s. 14.
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Istotnie, można powiedzieć, że poszukiwania etyki uniwer-
salnej i odnowione spojrzenie na prawo naturalne są refleksją 
ponadreligijną, ogarniającą wszystkie obszary życia i działal-
ności człowieka, bez względu na pochodzenie, rasę czy religię. 
Owszem, 

w całej swojej historii, w opracowaniu swojej własnej etycznej trady-
cji, chrześcijańska wspólnota kierowana przez Ducha Jezusa Chrystusa 
i poprzez krytyczny dialog z tradycjami mądrości, które ona napotyka-
ła, przyjęła, oczyściła i rozwinęła nauczanie o prawie naturalnym jako 
fundamentalnej normie etycznej”11, ale prawda o prawie naturalnym 
jest uniwersalna.

Właśnie tę uniwersalność, zarówno na gruncie filozofii, jak 
i religii analizuje pierwszy rozdział dokumentu zatytułowany 
Zbieżności. Przedstawia on przede wszystkim dziedzictwo mą-
drości i religii świata wraz z pozachrześcijańskimi grecko-rzym-
skimi źródłami prawa naturalnego. Służy to pokazaniu, jak re-
ligie Azji (buddyzm, hinduizm), Afryki i Bliskiego Wschodu 
(islam) współbrzmią w swoich mądrościach z prawem Dekalo-
gu judaizmu i chrześcijaństwa oraz jak ewoluuje poznawanie 
i rozumienie prawa naturalnego w nauczaniu Pisma Świętego 
i chrześcijańskiej tradycji. Zbieżności w tej ewolucji dokument 
wyraża we współczesnych odniesieniach Kościoła katolickiego 
do dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego jako „etycz-
ne przesłanie zawarte w bycie”12 oraz „pierwsze i istotne zasa-
dy kierujące życiem moralnym”13. Wyraźne uwzględnienie wiel-

11  Tamże.
12  Sformułowanie papieża Benedykta XVI w przemówieniu na międzyna-

rodowym Kongresie o prawie naturalnym zorganizowanym przez Uniwersy-
tet Laterański 12 lutego 2007 r., cyt za: Międzynarodowa Komisja Teologiczna, 
W poszukiwaniu etyki uniwersalnej, dz. cyt., s. 40 (przyp. 41).

13  Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1955.
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kich, pozachrześcijańskich tradycji religijnych i mądrościowych 
jest jednym z najważniejszych walorów omawianego dokumentu 
i świadczy zarówno o uniwersalnym znaczeniu prawa natural-
nego, jak i o posoborowej realizacji założeń deklaracji Nostra aeta-
te Soboru Watykańskiego II14.

Rozdział drugi W poszukiwaniu etyki uniwersalnej... nadal po-
dejmuje kwestie zbieżności pozachrześcijańskich tradycji filo-
zoficznych i religijnych z refleksją chrześcijańską, ale w głębszej 
analizie wspólnych wartości moralnych (Postrzeganie wspólnych 
wartości moralnych). Wychodząc z doświadczenia moralnego 
w najbardziej podstawowym nakazie prawa naturalnego: „czyń 
dobro”, dokument zauważa kontekst społeczny i kulturowy 
wartości moralnych, a następnie kreśli uniwersalny i niezmien-
ny charakter prawa naturalnego, jego historyczność. To zna-
czy, że z jednej strony podmiotem prawa naturalnego jest osoba 
ludzka z wielorakimi uwarunkowaniami jej działań, a z drugiej 
strony ta właśnie osoba ludzka ma „doniosłą godność”, „wolny 
wybór woli” i zdolność oceny „co jest dobre lub złe”15. Przy tych 
analizach znów pojawia się przestrzeń dialogu i wspólnego po-
szukiwania prawdy bez względu na różne środowiska kultu-
rowe i religijne. Kolejne podrozdziały wchodzą głębiej w opisy 
podstawowych skłonności człowieka, jego moralnych dyspozy-
cji, norm działania i roli rozumu w odkrywaniu prawa natural-
nego.

14  „Kościół katolicki nie odrzuca niczego, co w tych religiach jest praw-
dziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem przypatruje się owym sposobom dzia-
łania i życia, owym nakazom i doktrynom. Chociaż pod wieloma względami 
różnią się one od tych, których sam przestrzega i które zaleca, często odbija 
się w nich promień tej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi”. Sobór Waty-
kański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, [w:] Sobór 
Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, 
Poznań 2002, s. 334. 

15  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej, dz. cyt., s. 47.
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3. Teoretyczne fundamenty prawa naturalnego – to tytuł trzecie-
go, centralnego i w moim rozumieniu najważniejszego rozdzia-
łu dokumentu o etyce uniwersalnej i prawie naturalnym. Auto-
rzy dokumentu skupiają się na pojęciu natury, jej roli i znaczeniu 
w konstrukcji norm moralnych. Rozpięcie problemu prawa natu-
ralnego na zagadnieniach natury, osoby, wolności i Boga pozwa-
la na zbudowanie fundamentów filozoficznych i teologicznych 
prawa naturalnego. Tutaj tylko wymiar metafizyczny „może do-
prowadzić do prawa naturalnego, jego pełni i całkowitego filozo-
ficznego uzasadnienia”16. W tym rozdziale krystalizuje się też po-
stulat, aby tę głęboką prawdę o prawie naturalnym zasymilować 
do zbudowania etyki uniwersalnej, aby w takiej etyce uwzględ-
nić „spojrzenie mądrości w porządku ściśle metafizycznym, któ-
re obejmuje jednocześnie Boga, kosmos i osoby ludzkie w analo-
gicznej jedności bytu”17. Jest to szczególnie ważne w koncepcjach 
etyki, które dotyczą zaprzeczenia istnienia życia ludzkiego (sa-
mobójstwo), wypaczenia w przekazywaniu życia ludzkiego (nie-
które praktyki seksualne) i absolutyzowania natury przyrody 
przez niektóre ruchy ekologiczne („głęboka ekologia”)18.

Ostatni podrozdział nosi tytuł Drogi do pojednania i sugeru-
je, aby w naturze (zwłaszcza na gruncie filozofii przyrody) szu-
kać równowagi i harmonii między Bożym stworzeniem a ludzką 
wolnością, aby „pokonać dualistyczną i gnostycką pokusę porzu-
cenia natury w moralnym znaczeniu, [...] aby wykraczać poza to 
zredukowane spojrzenie dominującej technicznej kultury [...] i na 
nowo odkryć moralne przesłanie”19 dzieła Logosu.

Wyrazem tej „drogi pojednania” w etyce uniwersalnej jest treść 
rozdziału czwartego, w którym Międzynarodowa Komisja Teolo-

16  Tamże, s. 62.
17  Tamże, s. 72.
18  Por. tamże, s. 75.
19  Tamże, s. 73.
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giczna wskazuje na relacje między prawem naturalnym a społe-
czeństwem, państwem i prawem stanowionym (Prawo naturalne 
a państwo). Przed wydaniem dokumentu uwagę na to zwracał pa-
pież Benedykt XVI w cytowanym już przemówieniu, które może 
być bardzo dobrym streszczeniem tego rozdziału. 

Na skutek oddziaływania czynników o charakterze kulturowym i ide-
ologicznym w społeczeństwie świeckim panuje dziś zamieszanie i za-
gubienie: zanikła pierwotna oczywistość podstaw istnienia człowieka 
i jego postępowania etycznego, a nauka o naturalnym prawie moral-
nym ściera się z innymi koncepcjami, które stanowią jej bezpośrednie 
zaprzeczenie. Wszystko to ma wielkie i poważne konsekwencje dla po-
rządku obywatelskiego i społecznego. Jak się wydaje, u niemałej liczby 
myślicieli dominuje dziś pozytywistyczna koncepcja prawa. Ich zda-
niem ludzkość, społeczeństwo, a w istocie większość obywateli jest 
ostatecznym źródłem prawa cywilnego. Zasadniczym problemem sta-
je się zatem nie dążenie do dobra, lecz do władzy, czy raczej do równo-
wagi władz. Tendencja ta ma swoje źródło w relatywizmie etycznym, 
dla niektórych będącym wręcz jednym z podstawowych warunków 
demokracji, gdyż relatywizm jest jakoby gwarancją tolerancji i wza-
jemnego szacunku ludzi. Gdyby tak rzeczywiście było, ci, którzy w da-
nej chwili stanowią większość, byliby ostatecznym źródłem prawa. [...] 
Prawo naturalne staje się zatem prawdziwą rękojmią życia w wolności 
dla każdego człowieka, poszanowania jego godności i ochrony przed 
wszelką manipulacją natury ideologicznej oraz samowolą i nadużycia-
mi silniejszego. Nikt nie może się wymknąć spod jego mocy. Gdyby na 
skutek dramatycznego stłumienia sumienia zbiorowego sceptycyzm 
i relatywizm etyczny unicestwiły podstawowe zasady naturalnego 
prawa moralnego, również podstawy ładu demokratycznego zostały-
by poważnie naruszone20.

20  Benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, przem. 
cyt., s. 18–19.
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Międzynarodowa Komisja Teologiczna w omówieniu prawa 
naturalnego w porządku politycznym korzysta z pojęcia upraw-
nienia naturalnego, które jest „wewnętrzną miarą dostosowania 
pomiędzy członkami społeczeństwa” i „immanentną miarą ludz-
kich międzyosobowych i społecznych relacji”21. Zarówno recep-
cja prawa naturalnego, jak i uprawnień moralnych w życiu spo-
łeczno-politycznym przez cały rozdział zmierza do wniosku, że 
idea państwa prawa, którego pożądają demokracje świata, naj-
pełniej wyraża się w prawie naturalnym.

Dopiero najkrótszy rozdział piąty (Jezus Chrystus, wypeł-
nienie prawa naturalnego), jest najbardziej teologiczną (chry-
stologiczną) częścią omawianego dokumentu Komisji, która 
w swojej istocie jest komisją teologiczną. Jezus Chrystus – jako 
Wcielony Logos – jest szczytem nie tylko zrozumienia prawa 
naturalnego, ale i praktykowania, zastosowania prawa natu-
ralnego. Dokument określa nawet Chrystusa „żyjącym prawe-
m”22, który „nie przyszedł znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17) pra-
wo. Chrystus i Jego Ewangelia to nie tylko wypełnienie Prawa, 
ale uniwersalna formuła etyczna: „prymat miłości, która nie-
rozerwalnie łączy się z miłością Boga i miłością bliźniego”23. 
Ostatnim podrozdziałem W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: 
nowe spojrzenie na prawo naturalne jest Duch Święty i nowe Pra-
wo wolności co w zasadzie stanowi podsumowanie rozważań 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej zaczerpnięte z prze-
mówienia Jana Pawła II: 

Tak więc prawo naturalne z jednej strony podtrzymuje „fundamental-
ny związek z nowym prawem Ducha, który daje życie w Chrystusie Je-

21  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej, dz. cyt., s. 80–81.

22  Tamże, s. 90.
23  Tamże, s. 94.
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zusie, a z drugiej strony stanowi szeroką podstawę do dialogu z ludź-
mi różnych orientacji lub formacji na rzecz wspólnego dobra”24.

4. Łatwo zauważyć, że punkt ciężkości omawianego doku-
mentu znajduje się na płaszczyźnie dialogu. Zarówno w pierw-
szych rozdziałach poszukiwań etyki uniwersalnej i odkrywania 
prawa naturalnego zwraca się uwagę na zbieżności źródeł moral-
nych religii i filozofii świata z chrześcijańskimi źródłami prawa 
naturalnymi, jak i w podsumowaniach teologicznych ostatniego 
rozdziału autorzy dokumentu dochodzą do nowego Prawa Du-
cha, które może być podstawą dialogu z innymi światopogląda-
mi. I to właśnie dialog jest jednym z najważniejszych drogowska-
zów w poszukiwaniu etyki uniwersalnej i dialog między ludźmi 
pozwala na nowo odczytać prawo naturalne we współczesnym 
świecie oraz w przyszłości.

Nieprzypadkowo promocja polskiego wydania W poszuki-
waniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne od-
była się w czasie sympozjum „Evangelium vitae – most ku przy-
szłości”, ponieważ aktualne bioetyczne nauczanie Kościoła 
katolickiego zbiega się z poszukiwaniami etycznymi w dzie-
dzinie biomedycyny i encyklika Jana Pawła II Evangelium vi-
tae (1995) stanowi cenny drogowskaz w bioetycznych debatach 
różnych środowisk (często liberalnych i relatywistycznych). 
Również dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo natu-
ralne (2009) stanowi mocny argument w dyskusjach światopo-
glądowych i bioetycznych.

Który obszar szeroko pojętej bioetyki i jej problemów może 
skorzystać z odnowionego spojrzenia na prawo naturalne? Czy 

24  Jan Paweł II, Discours du 18 janvier 2002, „Acta Apostolicae Sedis” 94 
[2002], s. 334; cyt. za: Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu 
etyki uniwersalnej, dz. cyt., s. 97.
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jest szansa na zbudowanie bioetyki uniwersalistycznej na bazie 
prawa naturalnego?

W dużej mierze odpowiedział na te pytania obecny papież, 
który pośrednio odnosi wartości prawa moralnego do zagadnień 
bioetycznych, dotyczących problemów życia ludzkiego w wy-
miarze postępu nauk ścisłych (również biomedycznych). 

Potwierdzam konieczność i pilność tworzenia w obecnej sytuacji 
w kulturze oraz we wspólnocie społeczno-politycznej warunków ko-
niecznych do pełnego uświadomienia niezbywalnej wartości natu-
ralnego prawa moralnego [...] [i] że prawo naturalne jest dla każde-
go prawdziwą gwarancją życia w wolności, poszanowania godności 
osobistej, poczucia, że jest chroniony przed wszelką manipulacją na-
tury ideologicznej oraz nadużyciami ze strony kierujących się pra-
wem silniejszego. Wszyscy dobrze wiemy, że w kształtowanym przez 
nauki ścisłe świecie, metafizyczne pojęcie prawa naturalnego jest nie-
mal nieobecne, niezrozumiałe. Tym bardziej, ponieważ dostrzegamy 
jego zasadnicze znaczenie dla naszych społeczeństw, dla życia ludz-
kiego, trzeba to pojęcie na nowo przedstawiać i wyjaśniać w kontek-
ście naszego sposobu pojmowania – a mianowicie fakt, że w samej 
istocie ludzkiej zawarte jest przesłanie moralne oraz wskazanie dla 
rozwiązań prawnych25.

Filozofia także zwraca uwagę, że pokartezjańskie odwróce-
nie się od integralnej wizji osoby ludzkiej zapędziło nauki o czło-
wieku w ślepy zaułek. W tym – jak stwierdza filozof, ks. prof. 
Tadeusz Biesaga – „antropologicznym «przewrocie kopernikań-
skim»” nawet nie o osobę chodzi, ale o naturę i w konsekwen-
cji o prawo naturalne, nieobecne lub bardzo zniekształcone we 

25  Benedykt XVI, Prawo naturalne i poszukiwanie etyki uniwersalnej. Przemó-
wienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
(5 XII 2008), „L`Osservatore Romano”, wyd. pol., 2/2009, s. 20–21.
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współczesnej dyskusji bioetycznej. „Straciła na tym natura trak-
towana jako mechanizm czy organizm przyrodniczy. Bez więk-
szego żalu została przekazana naukom ścisłym, aby ją rozdrapały 
pomiędzy siebie. Została odarta z telosu, w którym starożytność 
i średniowiecze dostrzegały podstawę inteligibilności świata, 
i przez który odróżniały to, co dobre od tego co złe dla człowieka. 
Neutralizacja aksjologiczna natury były na rękę naukom ścisłym. 
Natura stała się bezbronna. Nauki dostały w ręce materiał, który 
nie tylko mogły przebadać, ale i wykorzystać w dowolny sposób 
według swoich technicznych projektów. Naturę uczyniono ak-
sjologicznie i normatywnie pustą”26.

Przez manipulację pojęcia natury, deprecjację prawa natural-
nego i w konsekwencji uprzedmiotowienie człowieka, bioetyka 
utylitarystyczna, liberalistyczna i materialistyczna otwiera tech-
nologiczną i biotechnologiczną puszkę Pandory, zgadzając się, 
a nawet uzasadniając etycznie tworzenie pozytywistycznego, 
nowego świata i nowego człowieka (podporządkowane ideolo-
giom: scjentyzm, eugenizm, nazizm).

5. „Czy istnieją obiektywne wartości moralne, zdolne zjed-
noczyć ludzi i przynieść im pokój i dobro? Jakie one są? Jak je 
rozróżnić? Jak wprowadzić je do życia osób i wspólnot?”27. Te 
pierwsze zdania dokumentu „W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne” są również pytaniami 
bioetyki. Dlatego propozycja Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej, aby przyjąć prawo naturalne jako źródło i podstawę ety-
ki oraz prawa, polityki czy ekonomii, wydaje się nie tylko mądrą 

26  T. Biesaga, Osoba i natura w argumentacji bioetycznej, [w:] Substancja. Na-
tura. Prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, 
s. 411–412.

27  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej, dz. cyt., s. 7.
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i praktyczną, ale także niezbędną i globalną28. Ludzkość XXI wie-
ku nie może sobie pozwolić na dalsze jałowe dyskusje etyczne 
i stratę cennego czasu, ponieważ globalne problemy zmian kli-
matu, załamania równowagi ekologicznej, zniszczenia środo-
wiska naturalnego i malejące zasoby surowców stają się częścią 
podstawowych etycznych pytań: o przyszłość człowieka, o sens 
istnienia, o dobro i zło.

Istnienie bioetyki personalistycznej, uwzględniającej postulat 
zachowania prawa naturalnego w życiu ludzkim od poczęcia do 
naturalnej śmierci jest dobrym przykładem zastosowania prawa 
naturalnego w szczegółowych problemach etyki nauk przyrodni-
czych. Praktyka realizacji prawa naturalnego w bioetyce odpowia-
da zresztą wymaganiom stawianym etyce uniwersalnej: zasada 
pro-life, zasada solidarności i sprawiedliwości ekonomicznej, zasa-
da tolerancji i prawdy, zasada równości praw mężczyzn i kobiet29. 
Bioetyka personalistyczna, na tle innych modeli bioetyki najbar-
dziej zabiega nie tyle o zasady, cnoty czy kontekst kulturowy roz-
wiązań etycznych dotyczących człowieka (nie mówiąc o utylitary-
zmie, który w istocie pomija to co najważniejsze w człowieku), ile 
dąży do samego centrum osoby ludzkiej, jej dobra i godności.

W etyce od samego początku skupiono się na człowieku, aby 
wyraźnie oddzielić sferę ludzkich wartości i dóbr od metafizyki, 
epistemologii czy innych części filozofii. Dlatego wbrew współ-
czesnym etykom biznesu i mediów zwrócenie się etyki uniwer-
salnej i bioetyki personalistycznej na osobę ludzką jest właściwym 
kierunkiem poszukiwań autentycznego, integralnego i adekwat-

28  Cytowany dokument wspomina próbę opracowania „etyki globalnej” 
w oparciu o dialog i konsensus między kulturami religiami. Szczegóły Deklara-
cji o globalnej etyce opublikowanej w 1993 roku przez Parlament Religii Świata 
w przypisie 5, por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki 
uniwersalnej, dz. cyt., s. 11–12. 

29  Por. http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1502741,2,potrzeba-nam-
-globalnej-etyki.read (dostęp: 18 VIII 2011).
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nego dobra człowieka. Słusznie podsumowują te poszukiwania 
G. Hołub (w wymiarze teoretycznym) i T. Biesaga (w wymiarze 
praktycznym), stwierdzając: „Konstruowanie całego projektu bio-
etyki wokół pojęcia osoby i jej godności rodzi potrzebę zwrócenia 
się ku antropologii w celu określenia tego, co tematyzuje te poję-
cia, czyli w celu ujęcia dobra obiektywnego osoby”30 oraz 

Nie wystarcza przy tym utylitarne pojęcie korzyści, które pokazuje dobro 
najbliższe, doraźne. Takie pojęcie dobra filozoficznie okazuje się pojęciem 
pustym, a etycznie może prowadzić raczej do budowania teorii egoizmu 
niż teorii dobra moralnego. Wtedy np. technika przypisuje sobie pierw-
szeństwo przed etyką. Personalistyczne poszukiwania obiektywnego do-
bra dla osoby starają się uchronić biotechnologię i medycynę przed jej 
dehumanizacją, przed techno-totalitarnymi tendencjami, w których czło-
wiek stałby się niewolnikiem swoich technicznych wytworów31.

Wypracowane przez personalizm normy moralne są obiektyw-
nym – mimo zastrzeżeń niepersonalistów – elementem etyki, która 
jest najbliżej poszukiwanego ideału troski o człowieka. Mimo całe-
go bogactwa materialnego, usprawnień i wygody, wielu osiągnięć 
technicznych i poznawczych, w gruncie rzeczy chodzi o podsta-
wowe dobra i prawa osoby ludzkiej. Analiza tego dobra w postę-
pie naukowo-technicznym i wytworzenie bardzo wielu rzeczy 
konsumpcyjnych nie napawa optymizmem, wręcz przeciwnie, 
wydaje się, że człowiek w ostatnich dziesiątkach lat niezwykłego 
rozwoju cywilizacji jest raczej bardziej zniewolony, bezradny, wy-
lękniony i nieszczęśliwy. Przykłady tych odczuć właśnie w obsza-
rze bioetyki można mnożyć bardzo długo.

30  G. Hołub, Personalizm a inne propozycje bioetyki, [w:] T. Biesaga, Bioetyka 
personalistyczna, Kraków 2006, s. 19.

31  T. Biesaga, Personalizm a pryncypializm w bioetyce, [w:] tenże (red.), Pod-
stawy i zastosowania bioetyki, Kraków 2001, s. 48.
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Aby to zmienić, naprawić, personalizm w ujęciu Karola Woj-
tyły postuluje zacząć od pierwotnego doświadczenia człowie-
ka, jego niezwykłości zarówno na terenie antropologii, jak i ety-
ki, która będzie traktować osobę ludzką „«inaczej» niż wszystko 
inne w tym świecie [i] zarazem «wyżej» od wszystkiego innego 
w tym świecie”32. Tu mogą szukać rozwiązania problemy bioety-
ki i w takim widzeniu człowieka mogą zakorzeniać się zasady 
etyki uniwersalnej, bo 

owszem, samo odkrycie i stwierdzenie „inaczej” człowieka ujawnia do 
tego stopnia jego „wyżej”, że staje się wezwaniem do uznania przysłu-
gującej człowiekowi niezwykłej rangi. Ranga ta domaga się afirmowa-
nia człowieka dla niego samego. Akt tej afirmacji – w ślad za szacowną 
tradycją sięgającą Antygony Sofoklesa – nazywamy miłością33. 

Czy może być lepszy punkt wyjścia w etyce uniwersalnej niż mi-
łość normy personalistycznej? Tadeusz Styczeń, kontynuator myśli 
personalistycznej Wojtyły, pisze wprost: „Odkrywając więc w sobie 
prawdę o «inaczej» swego «ja», odkrywam ją po prostu jako praw-
dę dotyczącą każdego «ja», czyli jako prawdę uniwersalnie ważną”34.

32  T. Styczeń, Problem człowieka problemem miłości, [w:] Człowiek w poszuki-
waniu zagubionej tożsamości: „Gdzie jesteś Adamie”, red. B. Grodzieńska, Lublin 
1987, s. 74.

33  Tamże. Jest to echo słynnej normy personalistycznej Karola Wojtyły, 
którą sformułował w analizie słowa „używać” i w analizie przykazania miłości: 
„Zasada i norma personalistyczna. Norma ta jako zasada o treści negatywnej 
stwierdza, że osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie, któ-
re nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej formie jako środek 
do celu. W parze z tym idzie treść pozytywna normy personalistycznej: osoba 
jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi 
tylko miłość. I tę właśnie pozytywną treść normy personalistycznej eksponuje 
przykazanie miłości”. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, 
J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 1986, s. 42.

34  Podkreślenie autora cytatu. T. Styczeń, Problem człowieka problemem miło-
ści, dz. cyt., s. 75.
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6. Sytuację przeciwną mamy wtedy, gdy za bioetyką utyli-
tarystyczną i relatywistyczną idzie prawo pozytywne, roszcząc 
sobie atrybut powszechności i obiektywności. Omawiany doku-
ment mówi wprost: 

Pod pretekstem, że wszelkie roszczenia obiektywnej i powszechnej 
prawdy będą źródłem nietolerancji i przemocy, i że tylko relatywizm 
ma chronić wartości pluralizmu i demokracji, broni się pozytywizmu 
prawniczego, który odmawia obiektywnego, ontologicznego kryte-
rium tego, co jest sprawiedliwe35.

 Problem jest poważny, ponieważ współczesne pozytywi-
styczne tendencje prawno-etyczne mnożą, udoskonalają i roz-
szerzają prawo do wolności w znaczeniu swobodnego dyspo-
nowania przez człowieka samym sobą36 w najważniejszej dla 
człowieka sferze, mianowicie jego życia i zdrowia (centralny te-
mat zainteresowania bioetyki). 

Relacji etyka – prawo, w znaczeniu porządku politycznego 
(społecznego) dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
poświęca cały rozdział (czwarty), krótko streszczony wyżej, i od 
razu znajdujemy tam właściwą perspektywę społeczno-politycz-
ną opartą na prawie naturalnym. To znaczy, że w kwestiach bio-
etycznych jest nie do przyjęcia utylitaryzm i relatywizm, nie tyl-
ko w życiu pojedynczej osoby ludzkiej, ale całego społeczeństwa, 
bez względu na przekonania jego członków. 

Prawo naturalne [...] określa zbiór wartości, które pojawiają się jako hu-
manizacja społeczeństwa. Kiedy umieszcza się wartości w społecznym 

35  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej, dz. cyt., s. 12.

36  Por. A. Szostek, Prawo naturalne (prawa człowieka) a prawo stanowione. 
Uwagi etyka, „Ethos” 45–46 (1999), s. 169.



115

i politycznym polu, nie mogą być one więcej natury prywatnej, ide-
ologicznej lub wyznaniowej: dotyczą wszystkich obywateli. [...] Społe-
czeństwo, które spełnia poprawnie swoją misję w służbie osoby, musi 
promować wypełnienie swoich naturalnych skłonności37.

Dziś, w imię postępu, nowych czasów i możliwości nauko-
wo-technicznych, w społeczeństwie pluralistycznym i permi-
sywnym oraz we współczesnej kulturze hedonizmu i wolności 
„od” zasad, sformułowanie „wypełnianie naturalnych skłonno-
ści” będą kojarzone raczej z prawem do wyrażania absurdal-
nych poglądów, promowania niemoralnych zachowań i żądań 
sprzecznych nie tylko z prawem naturalnym, ale i szkodzących 
osobom, a nawet społeczeństwu. Zapomina się więc o obiektyw-
nym, niezmiennym i ponadczasowym znaczeniu prawa natu-
ralnego, o regule racjonalności, przylgnięcia do rozumu (mimo 
jego niedoskonałości), o jego niezależności od wiary i przekonań 
światopoglądowych38 oraz o autonomii natury ludzkiej (tego co 
sprawiedliwe z natury) wobec upływu czasu39. Dlatego koncep-
cja prawa naturalnego jako podstawy etyki uniwersalnej jest nie 
tylko formalnie i materialnie poprawna, ale bardzo potrzebna we 
współczesnych i przyszłych debatach bioetycznych, antropolo-
gicznych i naukowo-technicznych.

Jako przykład zastosowania natury jako normy w sporze 
o przyszłość człowieka i jego cywilizacji można podać reflek-
sję nad naturą i biomedycznymi ingerencjami w naturę ludzką 
w projektach „postludzkich” modyfikacji biotechnologicznych 
(„zastąpienie”, „naprawienie”, „poprawienie”, „zmienienie”, 

37  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwer-
salnej, dz. cyt., s. 79. Dla katolików ważne jest jeszcze połączenie naturalnego 
porządku społecznego z czterema wartościami społecznej nauki Kościoła kato-
lickiego: wolność, prawda, sprawiedliwość i solidarność, por. tamże.

38  Por. tamże s. 86–87.
39  J. Hervada, Prawo naturalne. Wprowadzenie, Kraków 2011, s. 88–93.
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„wykorzystanie”). Prawo naturalne wydaje się w takim uję-
ciu problemów bioetyki „punktem normatywnego odniesienia 
i podstawę argumentacji w dyskusji z ideami posthumanizmu”40. 
Nie jest to niestety spojrzenie powszechne we współczesnej bio-
etyce, bo o ile prof. Barbara Chyrowicz skłania się ku rozwiąza-
niom prawa naturalnego w wyzwaniach biotechnologii, o tyle 
prof. Stępień w problemie modyfikacji genetycznych człowieka 
takie rozwiązanie odrzuca (błędnie rozumiejąc prawo naturalne 
tylko jako bezpośrednie przełożenie prawd objawionych, religij-
nych na oceny moralne), szukając uzasadnienia przeciwko gene-
tycznej modyfikacji ludzkości na gruncie koncepcji społeczno-
-politycznych (idea równości ludzi)41.

Pokazane przykłady negatywnych odniesień do prawa na-
turalnego stawiają pod znakiem zapytania nie tylko problem 
przyszłości osoby ludzkiej, cech człowieczeństwa czy w ogóle 
przyszłości istnienia gatunku ludzkiego ale – nie sięgając w przy-
szłość czy w fundamentalne kwestie moralne ludzkości – uświa-
damiają po prostu codzienny, zwykły „dramat natury i osoby”, 
któremu m.in. poświęcił swoją monografię nieżyjący już niestety 
sławny polski tomista, dominikanin prof. Mieczysław Krąpiec. 
Stosowanie prawa naturalnego i poszukiwanie etyki uniwersal-
nej musi odbywać się w ramach 

odpowiednio rozumianej ludzkiej struktury bytowej, ludzkiego postę-
powania indywidualnego i społecznego oraz ludzkiego ostatecznego 
przeznaczenia [...], dlatego należy się odwołać [...] do antropologii filo-
zoficznej, która pozwala na głębsze pojmowanie człowieka w ważnych 

40  B. Chyrowicz, Natura jako norma w sporze o przyszłość ludzkiej kondy-
cji, [w:] Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne, red. Z. Wróblewski, Lublin 
2010, s. 54.

41  P. P. Stępień, Problem modyfikacji genetycznych człowieka, czyli ulepsze-
nia gatunku Homo sapiens, [w:] Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne, dz. cyt., 
s. 89–93.
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życiowych kontekstach poznawczych, uczuciowych, wolitywnych, 
moralnych, religijnych, społecznych, a nade wszystko faktu ludzkiej 
śmierci42.

Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej bardzo 
dobrze realizuje ten postulat antropologiczny, bo przez omó-
wione wyżej konteksty sięga na koniec właśnie do faktu ludzkiej 
śmierci, która nabiera niezwykłych znaczeń etycznych w fakcie 
zmartwychwstania Chrystusa. W piątym, ostatnim, najkrótszym 
rozdziale dokumentu pojawia się więc wątek teologiczny, chry-
stocentryczny, ale i od kontekstu religijnego, religii świata rozpo-
czyna się cały wykład o etyce uniwersalnej i prawie naturalnym. 
Chociaż autorzy dokumentu są teologami katolickimi, dokument 
poświęca teologii niewiele miejsca, jednak są to miejsca najważ-
niejsze. I niezależnie od tego, czy odbiorcy dokumentu zaak-
ceptują teologiczne podsumowanie omawianej refleksji etycz-
no-prawnej, prawdą jest fakt, że „Jezus Chrystus jest nie tylko 
etycznym wzorem do naśladowania, ale poprzez i dzięki jego ta-
jemnicy paschalnej jest Zbawicielem, który daje ludziom rzeczy-
wistą możliwość realizacji prawa miłości”43.

Jak widać w tym krótkim szkicu (niewątpliwie czas przynie-
sie szersze i głębsze analizy), wachlarz rozważań bioetycznych, 
etycznych, antropologicznych, społecznych oraz wnioski teo-
logiczne w omawianym tekście dokumentu, pozwalają na róż-
ne wyniki poszukiwań dobra, użyteczności, sprawiedliwości 
i wolności w obrębie człowieka i jego środowiska. Prawo natu-
ralne jawi się w tych poszukiwaniach jako najbardziej racjonal-
ny, trwały, obiektywny i powszechny fundament dla etyki, któ-

42  M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Dzieła, t. 10, Lublin 1993, s. 115.
43  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-

nej, dz. cyt., s. 95.



ra chciałaby być zasadą uniwersalną w zmiennym, niepewnym, 
niespójnym i niespokojnym czasie przełomu tysiącleci. To wła-
śnie przyszłość, kolejne wyzwania i kryzysy na skalę globalną 
sprawdzą w praktyce czy etyka oparta na prawie naturalnym 
spełni pokładane w niej nadzieję. Parafrazując tytuł książki An-
drzeja Grzegorczyka44 – jako świat XXI wieku, bez względu na 
rasę, religię, przekonania i narodowość potrzebujemy dziś ety-
ki „czasu próby”, która w XXII wieku będzie określać ludzkość 
lepszą, mądrzejszą i bardziej duchową. Etyka uniwersalna cza-
su próby w bioetyce kolejnych pokoleń lekarzy, biotechnologów 
i genetyków powinna być inspiracją, sensem oraz zasadą jed-
ności (pojednania) człowieka z światem materialnym i światem 
nadprzyrodzonym. 

Kierunek wytyczony przez W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: 
nowe spojrzenie na prawo naturalne wydaje się dobrą „drogą do po-
jednania” między transcendencją, osobą ludzką i naturą. 

 Aby nadać sens i powagę pojęciu prawa naturalnego jako podstawy 
do uniwersalnej etyki, ważne jest promowanie spojrzenia mądrości 
w porządku ściśle metafizycznym, które obejmuje jednocześnie Boga, 
kosmos i osoby ludzkie w analogicznej jedności bytu, dzięki idei stwo-
rzenia jako udziału45.

44  A. Grzegorczyk, Filozofia czasu próby, Paris 1979.
45  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-

nej, dz. cyt., s. 72.


