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Ks. Jan Dziedzic1

Wprowadzenie
Papież Franciszek w swoim nauczaniu poświęca bardzo dużo miejsca problematyce wykluczenia najsłabszych. Apeluje o to, aby „kulturze
odrzucenia” przeciwstawić „kulturę spotkania”, czyli taki sposób postępowania, gdzie bliźni traktowany jest nie jak konkurent, ale jak brat.
Troska o godność człowieka wypływa z aktu stworzenia człowieka
przez Boga. Każdy człowiek jest stworzony z miłości, uczyniony na
Boży obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26)2 . Wynika z tego, że Panem
każdej ludzkiej istoty, każdego ludzkiego życia jest Bóg, a nie człowiek3.
Papież Franciszek, dostrzegając ogromną godność człowieka, równocześnie zauważa zagrożenia osoby ludzkiej4 . Gdy osoba ludzka uważana jest jedynie za jakiś kolejny byt pośród innych, pochodzący jakby
z gry losowej lub fizycznego determinizmu, „powstaje niebezpieczeństwo, że świadomość odpowiedzialności ulegnie w sumieniach
osłabieniu”5. Człowiek nie jest więc tylko czymś, ale kimś. Osoba jest
podmiotem i nie można jej redukować do kategorii przedmiotu6.

1
Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII, Wydział Teologiczny, kierownik dyscypliny „nauki teologiczne”, kierownik Katedry Psychologii Pastoralnej UPJPII.
2
Por. Franciszek, Encyklika Laudato si’, Watykan 2015, nr 81.
3
Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudate et Exultate. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym, Rzym 19 marca 2018, nr 32.
4
Papież Franciszek wzywa do poszanowania środowiska i budowania międzyludzkiej solidarności, http://www.niedziela.pl/artykul/5121/Papiez-Franciszek-wzywa-do-poszanowania.
5
Franciszek, Encyklika Laudato si’, nr 118; Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2010 roku, 2: AAS 102 (2010), 41; „L’Osservatore Romano”, wyd.
polskie, 1 (2010), s. 4.
6
Por. Franciszek, Encyklika Laudato si’…, dz. cyt., nr 81.
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W Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy papież z Argentyny podkreśla, że żaden człowiek nie może być uznany za niepotrzebnego, będącego nie na swoim miejscu. Mówi: „Uchodźca, imigrant
czy azylant nie mogą być traktowani jak «pionki na szachownicy
ludzkości» albo jak «ludzie skazani na przemiał»”7.
Szacunek do życia dotyczy nie tylko nienarodzonych, ale każdego
życia, także tego z obrzeży. „Równie święte – mówi Franciszek – jest
życie ubogich, którzy już się urodzili i zmagają się z biedą, opuszczeniem, wykluczeniem, handlem ludźmi, ukrytą eutanazją chorych
oraz osób starszych, pozbawionych opieki, w nowych formach niewolnictwa oraz wszelkich postaciach odrzucania”8.
Zaangażowanie papieża Franciszka na rzecz osób najsłabszych
i najbardziej potrzebujących oraz jego nauczanie na temat „godność
życia ludzkiego, zawsze świętego”, o czym czytamy w adhortacji Gaudate et exultate, przyczyniły się w sposób istotny do opracowania
niniejszej publikacji, zatytułowanej W trosce o godność człowieka.
Studium filozoficzno-teologiczne. Prezentowana książka gromadzi
artykuły wykładowców z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
którzy zajmują się problematyką antropologii, etyki i teologii moralnej i którzy są równocześnie sympatykami, działającego przy UPJPII
w Krakowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym prowadząc
od kilku lat wykłady, mają możliwość lepszego zapoznania się z potrzebami osób starszych oraz z ich problemami artykułowanymi
poprzez stawiane pytania, między innymi w interdyscyplinarnym
obszarze dotyczącym rozumienia człowieka.

7
Por. Franciszek, Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014 r., Watykan 05.08.2013, https://w2.vatican.va/
content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa-francesco_20130805_
world-migrants-day.html (30.07.2017); także: A. Filipowicz, Z. Kubacki, M. W. Jujukina, J. A. Popowa, W. A. Szunjajewa, I. Oleksiewicz, W. Fehler, I. M. Maksimowa,
R. W. Puzikow, J. Pomiankiewicz, Polityczno-prawne i społeczne aspekty współczesnych migracji, Warszawa 2016, s. 25.
8
Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudate et Exultate…, dz. cyt., nr 101.
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Wyjaśnić ów fenomen człowieka pomaga choćby antropologia
teologiczna, której przedmiotem jest konkretna osoba wezwana do
udzielenia odpowiedzi objawiającemu się Bogu. To człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga stanie się w chrześcijańskiej teologii podstawowym sposobem interpretacji jego natury (A. Krupka,
J. Kupczak). Jak jednak wiadomo, wokół rozumienia człowieka i jego
godności zawsze toczył się spór. Należy jednak pamiętać, że godność
jest szczególną, indywidualną wartością etyczną, dzięki której człowiek jest nieporównywalny nie tylko ze zwierzętami, lecz także ze
wszystkimi innymi ludźmi (J. Jagiełło).
Mówiąc o godności, w przypadku człowieka chodzi więc o naturę
cielesno-duchową, której charakterystyczną i nieodzowną cechą jest
jej rozumność, dzięki której człowiek jest w stanie rozpoznać swoje
zobowiązania moralne (T. Kraj). Do niezbywalnych praw moralnych
o podstawowym i powszechnym charakterze należą prawa człowieka. Prawa te przysługują każdej jednostce ludzkiej niezależnie od ich
sformułowania w prawie pozytywnym, gdyż opierają się na wyższym
porządku normatywnym, jakim jest prawo natury (W. Zuziak).
Omawiając różne koncepcje antropologiczne, np. B. Lonergana,
można stwierdzić, że na poziomie odpowiedzialności człowiek zajmuje się sam sobą, swoimi czynami, celami, i zastanawiając się nad
możliwym przebiegiem działania, ocenia je i podejmuje decyzje (por.
B. Lonergan, D. Oko). Wśród różnych nurtów myślenia o człowieku
w koncepcjach postmodernistycznych pojawia się pojęcie gender,
tłumaczone jako zespół norm i wartości przypisywanych przez kulturę do każdej z płci (por D. Oko).
Do szczegółowych kwestii odnoszących się do człowieka można
zaliczyć pytanie dotyczące embrionu ludzkiego. Odpowiedź znajdujemy w nauczaniu Kościoła: „Istota ludzka powinna być szanowana
i traktowana jako osoba od chwili swojego poczęcia i dlatego od tej
samej chwili należy jej przyznać prawa osoby, a wśród nich nade
wszystko nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do
życia” (Donum vitae, nr I – A. Muszala).
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Trudnym problemem jest także in vitro. Choć niepłodność stanowi bez wątpienia sytuację kryzysową w życiu małżonków, to jednak
metoda in vitro nie jest odpowiedzią na dramat niepłodności w małżeństwie. „Prawdziwą odpowiedzią nie może być bowiem reprodukcja człowieka przy pomocy różnych rodzajów techniki, jako czegoś,
co się komuś należy, ale o ile to możliwe, leczenie niepłodności, zapobieganie jej przyczynom oraz realizacja macierzyństwa i ojcostwa
w formie adopcji czy też rodziny zastępczej” (J. Orzeszyna).
Odnośnie do przypadku klonowania trzeba zaznaczyć, że to, co
pomnaża ludzkie dobro, a więc klonowanie ludzkiego materiału biologicznego, jest jak najbardziej do zaakceptowania, natomiast raniące
człowieka rozpoczynanie jego życia w sposób aseksualny nie może
zyskać akceptacji. Genetyczne ulepszanie człowieka może zostać zaakceptowane, jeśli owo ulepszanie pomaga na drodze do jego osobowego spełnienia, natomiast jeśli to ulepszanie miałoby przeszkodzić
w moralnej dobroci człowieka, wówczas musi zostać odrzucone (T. Kraj).
Rozpatrując problematykę transplantacji, trzeba podkreślić, że
niebezpieczne byłoby sprowadzenie jej wyłącznie do płaszczyzny
analiz medycznych i pragmatycznych. Przedsięwzięcia transplantologiczne są ingerencją w cielesność człowieka i mamy ważne powody,
aby uznać ją za istotny aspekt życia osobowego. Stąd transplantologia
powinna znaleźć się w centrum zainteresowania i antropologii filozoficznej, i samej etyki (G. Hołub).
Eksperyment leczniczy, badawczy czy badanie kliniczne, bez względu na przedmiot, cel i skuteczność zawsze wymaga udziału człowieka, który w swojej chorobie lub dla dobra innych ludzi decyduje się
wziąć udział w często ryzykownym dla życia i zdrowia badaniu. Dlatego osoba badana (przedmiot i podmiot eksperymentu) wymaga ze
względu na swoją godność i wolność specjalnego traktowania, które
zapewnia jej etyka (J. Brusiło).
Do podstawowych kwestii poruszanych przez Kościół zawsze należały cierpienie i śmierć człowieka. Chrześcijanin kształtuje postawy
wobec cierpienia, opierając się na Ewangelii. To w Krzyżu Chrystusa znajduje się najpewniejszą odpowiedź na temat sensu cierpienia.
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Dostrzegając sens cierpienia, nie można jednak zaniechać leczenia
i troski o chorych. Kościół zachęca też do wspierania chorych i cierpiących na wzór miłosiernego Samarytanina i zdecydowanie sprzeciwia się eutanazji. Bóg jest Panem życia i śmierci, a człowiek nie ma
prawa decydować ani o jego początku, ani o jego końcu, ponieważ jest
on tylko użytkownikiem życia, a nie jego właścicielem. Należy pomóc
w kształtowaniu postaw szacunku wobec każdego człowieka cierpiącego i umierającego oraz zapobiec skracaniu życia, które na każdym
etapie, także u jego kresu, jest święte (por. J. Dziedzic).
Prezentowana publikacja nie wyczerpuje problematyki dotyczącej
godności osoby ludzkiej. Jest ona tylko fragmentaryczną próbą spojrzenia na to bardzo szerokie i interdyscyplinarne zagadnienie. Ujęcie tematu w kontekście etyki personalistycznej i nauczania Kościoła
katolickiego nie będzie też dla wszystkich przekonujące. Może ono
jednak dostarczyć ludziom wierzącym argumentów do dyskusji we
współczesnym sporze światopoglądowym, a osobom niewierzącym
uświadomi, że pewne aksjomaty wynikające z przekonań religijnych,
tradycji i filozofii ukształtowały postawy wielu ludzi i tworzą ich
chrześcijańską tożsamość.

Aneta Krupka1, Jarosław Kupczak OP2

Podstawy antropologii teologicznej
„Czym jest człowiek, że o Nim pamiętasz?
I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 8, 5)

Rozważania o człowieku są od początku elementem kształtowania
się tradycji judeochrześcijańskiej, niemniej osobna refleksja poświęcona człowiekowi pojawiła się zasadniczo dopiero w nowożytnej teologii.
Żeby dobrze wyjaśnić, jak dzisiaj rozumiemy pojęcie antropologii teologicznej, zaczniemy od jej definicji, krótkiej historii oraz przyjrzenia
się przełomowi, jaki doprowadził do jej wyraźnego wyodrębnienia od
innych traktatów teologicznych. Przedstawienie tej historycznej perspektywy rozwoju pozwoli bardziej systematycznie przedstawić wątki
właściwe antropologii teologicznej, dawniej obecne w innych traktatach teologii dogmatycznej i moralnej. Zostaną omówione następujące
zagadnienia: stworzenie człowieka na obraz Boży, konsekwencje grzechu pierworodnego, paralela Chrystus – Adam, sposób udzielania łaski odkupienia przez sakramenty, doprowadzenie człowieka do pełni
eschatologicznego rozwoju.

1. Antropologia teologiczna jako część teologii
Antropologię teologiczną jako część teologii dogmatycznej możemy
zdefiniować jako dyscyplinę, „która poucza, czym jesteśmy w świetle

Dr Aneta Krupka, doktor nauk teologicznych.
Ks. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, Wydział Teologiczny UPJPII, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej UPJPII.
1

2
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Jezusa Chrystusa, objawiającego się Boga”3. Ta prosta definicja zwraca
uwagę na trzy ważne elementy:
1. Antropologia, czyli nauka o człowieku (w języku greckim:
ἄνθρωπος – człowiek, λόγος – słowo, nauka), w swoim teologicznym
rozumieniu jest nauką o człowieku w relacji do jego Stwórcy i Zbawiciela. Z pozoru oczywista integracja perspektywy stworzenia i odkupienia
była przez wiele wieków zapomniana i nieoczywista. Kiedy w starożytności rodziła się myśl teologiczna Kościoła, nie była ona podzielona na
poszczególne dziedziny w takim rozumieniu, jakie jest dla nas oczywiste dzisiaj. Teologia była skoncentrowana na zbawczym dziele Chrystusa i przez jego pryzmat interpretowała całą rzeczywistość, integrując
dzięki temu poszczególne wątki refleksji. Pytanie o człowieka było więc
pytaniem o sposób jego udziału w misterium Chrystusa.
Pierwsze dzieła teologiczne, które wprost odwołują się do treści
antropologicznych, miały za cel wyjaśnienie rzeczywistości ludzkiej
przez jej odniesienie do dzieła stworzenia4 . W tym kontekście możemy wskazać przykładowo na traktat Grzegorza z Nyssy O stworzeniu
człowieka5 lub na komentarz Orygenesa do Księgi Rodzaju6 .
2. Druga grupa zagadnień, w której pojawiają się wątki antropologiczne, obecna jest w stopniowo uniezależniającym się od tematu
3
L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, tłum. A. Baron, Kraków 1997, s. 11 (Myśl Teologiczna, 11). Zainteresowanych szerszym opracowaniem
zagadnień skrótowo przedstawionych w niniejszym artykule możemy odesłać właśnie do tej publikacji. Z opracowań dostępnych w języku polskim warto skorzystać
także z: A. Scola, G. Marengo, J. Prades López, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, tłum. L. Balter, Poznań 2005 (AMATECA, 15) oraz K. T. Wencel, Traktat
o człowieku, Warszawa 2007 (Dogmatyka, 5).
4
Po znacznie szersze przedstawienie historycznego rozwoju doktryny składającej się na traktat o człowieku warto zajrzeć do: V. Grossi i in., Człowiek i jego zbawienie. Antropologia chrześcijańska: stworzenie, grzech pierworodny, usprawiedliwienie i łaska, rzeczy ostateczne. Etyka chrześcijańska: od «autorytetów» do Magisterium,
tłum. P. Rak, Kraków 2001 (Historia Dogmatów, 2).
5
Zob. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, tłum. M. Przyszychowska,
Kraków 2006 (Źródła Myśli Teologicznej, 39).
6
Zob. Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia, tłum.
S. Kalinkowski, Kraków 2012 (Źródła Myśli Teologicznej, 64).
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stworzenia traktacie o łasce. Postępujący w ciągu wieków rozrost teologii pociągnął za sobą coraz większą systematyzację i separację poszczególnych tematów. Dla naszych rozważań najważniejszy wydaje
się być problem podziału widzenia rzeczywistości na naturalną i nadprzyrodzoną. Mniej więcej w czasie Soboru Trydenckiego (1545–1563)
pojawiła się w teologii wyraźna tendencja, aby w sposób niezależny
przedstawić rzeczywistość stworzenia jako pewien abstrakcyjny stan
natury ludzkiej (i świata w ogóle), dostępny rozumowemu poznaniu.
W oddzieleniu od tego porządku istnieje rzeczywistość łaski, czyli wyniesienia człowieka do jego nadprzyrodzonej godności7.
Brak integralności spojrzenia dotknął także innych kwestii. W interesujących nas wątkach antropologicznych możemy zauważyć, wyraźny zwłaszcza w wizji eschatologicznej, akcent położony na zbawienie
duszy, z rosnącą marginalizacją znaczenia ciała8.
Na progu nowożytności pojawiło się więc w Kościele myślenie obce
starożytnej perspektywie, która, dzięki swojemu skoncentrowaniu na
Chrystusie, łatwiej widziała jedność rzeczywistości: człowiek jako stworzenie od zawsze i na zawsze istnieje w relacji do swego Stwórcy, który
dał mu nowe życie w Chrystusie. Śladem przezwyciężenia myślenia
rozdzielającego porządek natury i łaski oraz próby integralnego spojrzenia na zbawienie człowieka jest doktryna Soboru Trydenckiego,
zawarta przede wszystkim w Dekrecie o usprawiedliwieniu9.
Pomimo wysiłków ojców Soboru Trydenckiego separacja przyrodzoności i nadprzyrodzoności na długo naznaczyła charakter teologicznej refleksji. Co więcej, zbiegła się ona z innym ważnym momentem
Por. L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej…, dz. cyt., s. 75–78.
Przykładem takiego myślenia o niebie, jako doświadczenia intelektualno-duchowego, może być jeden z ważniejszych dokumentów eschatologicznych średniowiecza, czyli konstytucja Benedictus Deus papieża Benedykta XII; zob. Breviarium
fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań
200, VIII. 108.
9
Zob. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, w: Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. 4, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 288–319
(Źródła Myśli Teologicznej, 33).
7

8
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w rozwoju myśli europejskiej, który możemy nazwać zwrotem antropocentrycznym10. W najprostszym sensie ten termin oznacza
zmianę co do centralnego tematu zainteresowań: ze średniowiecznego skoncentrowania na Bogu uwaga przesuwa się na człowieka. Ta
zmiana perspektywy doprowadziła także do pojawienia się nowych
zagadnień związanych z podmiotowością człowieka, dla których kluczowa stała się myśl Kartezjusza (zm. 1650 r.). Ten francuski filozof
w znacznej mierze przyczynił się do zmiany postrzegania rzeczywistości, czego konsekwencje do dziś są obecne w naszym myśleniu.
Dla Kartezjusza podstawową dziedziną filozofii jest nie metafizyka,
ale epistemologia, a najważniejsze pytania dotyczą podmiotowych
uwarunkowań prawdziwego poznania. Odtąd metafizyczną podstawą poznawania rzeczywistości nie jest istnienie, wspólne wszystkim
istniejącym osobom i rzeczom; centrum kosmosu staje się nie tyle
sam człowiek w uniwersalności jego natury, co jego podmiotowość
i świadomość.
Ta koncepcja, która wywarła wielki wpływ na myśl europejską,
nie pozostała bez znaczenia także dla myślenia teologicznego. Jeśli
w czasach kontrreformacji teologia i Magisterium Kościoła starały
się walczyć z tym rodzajem „subiektywistycznego” i „modernistycznego” myślenia, przełom XIX i XX wieku nadał zwrotowi antropologicznemu nowe rozumienie. To, co wcześniej było przyjmowane
z ostrożnością, zaowocowało w teologii XX wieku czymś, co można
nazwać teologicznym czy chrystologicznym antropocentryzmem11.
We właściwym tego słowa znaczeniu nie oznacza to redukcji teologii do antropologii (jak w myśli Ludwika Feuerbacha i w inspirującej się nim filozofii marksistowskiej12), ale raczej zwrócenie uwagi na
10
Por. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków
1992, s. 352–357 (Seria Podręczników – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny, 4).
11
Por. A. Zuberbier, Teologia a antropologia. Aspekt teologiczno-systematyczny,
w: Teologia a antropologia. Materiały Kongresu Teologów Polskich 21–23.09.1971,
Kraków 1975, s. 96–114.
12
Por. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy…, dz. cyt., s. 466–472.
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konieczność praktycznego ujęcia zagadnień teologicznych. Teologia
chrześcijańska nie powinna być rozumiana jako system abstrakcyjnych
i ahistorycznych twierdzeń, ale jako refleksja o Bogu objawiającym się
przez historię konkretnemu człowiekowi.
Przedmiotem zainteresowania teologicznej antropologii nie może
być więc abstrakcyjnie rozumiana natura ludzka. Jest nim raczej cały,
konkretny człowiek wezwany do udzielenia odpowiedzi objawiającemu się Bogu w pełni tego, kim jest jako człowiek. Tak zreinterpretowana
teologia zawiera w sobie nie tylko twierdzenia obiektywnie prawdziwe,
ale aplikuje je do historycznej egzystencji człowieka. W takim kontekście antropologia teologiczna staje się drogą do integracji treści teologicznych, wcześniej rozsianych po różnych traktatach13.
Znakiem takich przemian oraz narzędziem filozoficznym, które
służy wyrażeniu prawdy o tajemnicy człowieka, stała się w nowożytności filozofia personalistyczna. Przygotowywana przynajmniej od czasów
Immanuela Kanta, w pełny sposób pojawiła się jako projekt filozoficzny na początku XX wieku14. Personalizm jest pierwszym w historii projektem filozoficznym, który uczynił pojęcie osoby centralnym
tematem swoich zainteresowań15. W niektórych państwach Europy,
szczególnie we Francji, Włoszech i Polsce, personalizm stał się po II
wojnie światowej środkiem formacji elit, służąc odbudowie społeczeństwa naznaczonego niszczącym wpływem nazizmu i komunizmu16.
Ważnym uzupełnieniem myślenia personalistycznego stało się
w XX wieku dążenie do przywrócenia teologii jej chrystocentrycznego charakteru. O tym, kim jest Bóg, dowiadujemy się najpełniej od
Jego Syna. Dlatego też jednym z metodologicznych postulatów Soboru Watykańskiego II było przypomnienie o centralności historyczne13
Por. A. Nossol, Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii, Opole 1978, s. 41–49.
14
Por. J. M. Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, tłum. K. Koprowski, Warszawa 2010, s. 39.
15
Por. J. M. Burgos, Personalizm…, dz. cyt., s. 36–37.
16
Por. J. M. Burgos, Personalizm…, dz. cyt., s. 97–106.
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go dzieła Chrystusa17. Oznacza to także patrzenie na Chrystusa nie
tylko jako na doskonałego człowieka, ale także jako na wzorczy dla
każdej osoby ludzkiej paradygmat człowieczeństwa18 . Tak rozumiany chrystologiczny antropocentryzm stał się metodologiczną podstawą, dzięki której można było przemyśleć na nowo najważniejsze
tematy antropologiczne.

2. Człowiek jako imago Dei
W Księdze Rodzaju znajdujemy dwa obrazy stworzenia świata, które także dla antropologii są podstawowym źródłem inspiracji. Oba
opisy ukazują człowieka jako koronę stworzenia, a jednocześnie jako
kogoś, kto w imieniu Boga sprawuje władzę nad ziemią. Opis drugi
(Rdz 2, 4–25), chronologicznie wcześniejszy, ukazuje, jak człowiek
nadaje imiona zwierzętom i zostaje umieszczony pośrodku ogrodu –
domu, który jest miejscem jego życia, ale za który także ponosi odpowiedzialność. Opis ten wyjaśnia także obszernie kwestię zróżnicowania
płci i szerzej – relacyjności człowieka w ogóle. Natchniony autor ukazuje,
że Bóg widzi, iż „nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2, 18)
i dlatego stwarza mu „odpowiednią pomoc” (Rdz 2, 20). Tak zostaje wyjaśnione doświadczenie płci: tożsamość istoty („kość z mojej kości
i ciało z mojego ciała” – Rdz 2, 23) połączona jest odmiennością, wyrażoną uzupełnieniem pierwotnego terminu „człowiek” określeniami
„mężczyzna” i „kobieta”19.
W pierwszym opisie stworzenia (Rdz 1, 1 – 2, 4), mniej skupiającym się na wątkach antropologicznych, tożsamość człowieka zostaje
opisana bardzo krótko. Kiedy Bóg chce stworzyć człowieka, mówi o nim:
Por. L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej…, dz. cyt., s. 29.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes. O Kościele w świecie współczesnym, nr 22.
19
We współczesnym języku polskim nie zachowało się podobieństwo obecne
w języku hebrajskim, gdzie mężczyzna jest określany jako „isz”, a kobieta jako „iszsza”,
co w Biblii Jakuba Wujka zostało oddane jako „mąż” i „mężyna”.
17
18
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„Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam” (Rdz 1, 26). Właśnie to rozróżnienie: obraz i podobieństwo, stanie się w chrześcijańskiej teologii podstawowym sposobem interpretacji natury człowieka.
Mimo tego, że w oryginalnym tekście hebrajskim te dwa słowa należałoby potraktować jako synonimy, w teologicznej tradycji przyjęło
się, aby przez obraz rozumieć to, co przynależy do natury człowieka,
a przez podobieństwo – to, co jest osiągane przez łaskę20.
Upraszczając złożony proces historycznego rozwoju teologii imago
Dei, możemy stwierdzić, że bycie obrazem dotyczy tego, w czym człowiek w swojej naturze jest odbiciem Boga. Szczególnie rozumność
i wolność są obrazem Boga obecnym we wszystkich ludziach i związanym z faktem posiadania naturyw ludzkiej. Człowiek nie utracił
obrazu Boga mimo grzechu pierworodnego i nie traci tego obrazu
poprzez grzechy popełnione we własnym życiu.
Chociaż tej pierwotnej obrazowości nie można stracić, można stawać się jeszcze bardziej podobnym do Boga, co dokonuje się dzięki
współpracy z łaską. Wyjściowy stan stworzonej natury („obraz Boży”)
zostaje uzupełniony przez dynamikę stawania się człowieka, który
zbliża się do Boga, współpracując z łaską („podobieństwo Boże”).
Możliwość oddzielnego rozumienia tych dwóch porządków, obrazu
i podobieństwa, zostaje przezwyciężona dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że normą człowieczeństwa jest Chrystus, a człowieka nie możemy pojąć z pominięciem tajemnicy Wcielenia i Zmartwychwstania.
Jeśli więc człowiekowi przysługuje słuszna autonomia w odniesieniu
do Stwórcy, to jednocześnie trzeba pamiętać, że o tym, co to znaczy
być obrazem Boga, można w pełni dowiedzieć się tylko od Tego, który został nam dany jako doskonały i widzialny obraz Niewidzialnego
Boga (por. Kol 1, 15).

20
Por. G. Langemeyer, Antropologia teologiczna, tłum. J. Fenrychowa, Kraków
1995, s. 81–88 (Podręcznik teologii dogmatycznej, IV).
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3. Grzech pierworodny i jego konsekwencje
Kontynuację biblijnego opisu stworzenia stanowi opowieść o grzechu pierwszych rodziców i jego konsekwencjach dla całej ludzkości.
W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o Adamie i Ewie, którzy
złamali Boży zakaz i zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Według obietnicy węża, symbolizującego Szatana, mieli dzięki temu stać
się jak Bóg (Rdz 3, 5). Jednak konsekwencje przekroczenia Bożego
zakazu okazały się zgoła inne; nieposłuszeństwo w radykalny sposób
zmieniło sytuację pierwszych rodziców: ich relację z Bogiem, relację
między kobietą i mężczyzną oraz ich relację do całego stworzonego
świata. Z grzechem i wygnaniem z raju związane jest wejście na świat
cierpienia i śmierci. Bóg zapowiada kobiecie: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci,
ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie
panował nad tobą” (Rdz 3, 16). Konsekwencje grzechu dotykają także
mężczyznę: „Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni
twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem
twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie” (Rdz 3, 17–19).
Opis grzechu pierwszych rodziców i jego konsekwencji jest jednocześnie opisem nadziei: Bóg zapowiada wężowi, że potomstwo niewiasty „zmiażdży mu głowę” (Rdz 3, 15). Odtąd dzieje człowieka będą
naznaczone tą eschatologiczną tęsknotą, opisywaną często mitycznie
jako powrót do utraconego raju. Człowiek ma w sobie intuicję ładu
rzeczywistości, która była zaplanowana jako dobra i harmonijna. Teraz jednak znacznie częściej doświadcza zła i tragizmu egzystencji,
nierzadko wbrew naszym dobrym zamiarom (por. Rz 7, 14–25). Czujemy, że z rzeczywistością „jest coś nie tak”.
Jeśli to doświadczenie zła jest powszechne, trzeba jednak za św. Pawłem przypomnieć, że jest to odwrotna strona twierdzenia o powszechności odkupienia. Chrystus umarł za wszystkich, ponieważ
wszyscy tego potrzebowali. Należy na doktrynę Kościoła o grzechu
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pierworodnym patrzeć właśnie z tej perspektywy: powszechnego i pełnego zasięgu dzieła Chrystusa21.
W teologii Kościoła możemy wskazać na dwa ważne historyczne momenty kształtowania się doktryny o grzechu pierworodnym22 .
Pierwszy moment ujawnił się w polemice Pelagiusza i Augustyna, która dotyczyła przede wszystkim ich sposobu komentowania Listu do
Rzymian. Ten trwający w V wieku spór teologiczny dotyczył kwestii
zepsucia natury ludzkiej po grzechu pierworodnym, a właściwie pytania, jak bardzo grzeszny człowiek jest zależny od łaski. Pelagiusz sugerował, że grzech Adama zaszkodził następnym pokoleniom tylko na
zasadzie złego przykładu23. W ten sposób, à rebours, dzieło Chrystusa
zostaje sprowadzone przede wszystkim do dania dobrego przykładu
wypełniania Prawa. Właśnie naśladowanie Chrystusa w posłuszeństwie Prawu jest pelagiańską drogą do osiągnięcia zbawienia.
Augustyn, chcąc bronić konieczności łaski do zbawienia, bardziej
skupiał się na podkreśleniu negatywnych skutków grzechu pierworodnego24 . Jego zdaniem, chociaż chrzest realnie gładzi winę grzechu
pierworodnego i otwiera człowiekowi drogę do nieba, pozostawia go
jednak wydanego na pastwę pożądliwości (concupiscentia), która jest
skutkiem grzechu. Człowiek po chrzcie jest więc usprawiedliwiony;
aby jednak wytrwać w tym stanie, koniecznie potrzebuje pomocy
łaski, a nie tylko znajomości Prawa. Ostatecznie więc nauczanie ówczesnych synodów lokalnych przychyli się do zdania Augustyna, zaPor. A. Scola i in., Osoba ludzka…, dz. cyt., s. 260.
Por. V. Grossi i in., Człowiek i jego zbawienie…, dz. cyt., s. 131–231.
23
Kluczowy tekst: Pelagiusz, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłum.
A. Baron, F. Czarnota, T. Górski, Kraków 1999 (Źródła Myśli Teologicznej, 15).
Sam tekst został uzupełniony komentarzem Arkadiusza Barona, Spór o Pawła, spór
o człowieka, czy spór o Boga? Refleksje na marginesie kontrowersji pelagiańskiej.
24
Podstawowe źródło jego poglądów, sformułowanych w polemice do Pelagiusza: Augustyn, Dzieje procesu Pelagiusza, tłum. K. Obrycki, Kraków 1999 (Źródła
Myśli Teologicznej, 12). Tekst Augustyna został poprzedzony zbiorem referatów
z sympozjum na temat grzechu pierworodnego, które także mogą stanowić ważne
uzupełnienie tematu.
21
22
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rzucając Pelagiuszowi i jego zwolennikom (pelagianom) odrzucanie
konieczności łaski do zbawienia.
Kolejnym ważnym momentem precyzowania nauki o grzechu pierworodnym jest Dekret o grzechu pierworodnym Soboru Trydenckiego,
polemiczny wobec teologii Marcina Lutra25. Dokument ten bronił nauczania Kościoła przed przesadnym widzeniem konsekwencji grzechu
pierworodnego. Sobór podkreślał konieczność chrztu dla oczyszczenia
z grzechu pierworodnego i bronił skuteczności tego chrztu. Ochrzczony naprawdę zostaje przemieniony wewnętrznie i przeniesiony w stan
sprawiedliwości. Pozostaje w nim jednak pożądliwość, czyli pewna
skłonność do zła i wewnętrzne nieuporządkowanie.
Doktryna o grzechu pierworodnym powróciła jako problem teologiczny w XX wieku w kontekście wywołanego przez teorię darwinowską sporu między monogenizmem i poligenizmem. Nie zagłębiając się
w szczegóły możliwych odpowiedzi, trzeba przypomnieć, że pozytywną
stroną doktryny o grzechu pierworodnym jest prawda o powszechności odkupienia i na tym polega jej podstawowe znaczenie teologiczne26.

4. Chrystus-Adam
Dla współczesnej antropologii teologicznej bardzo istotnym wątkiem jest sformułowana przez św. Pawła paralela: Adam – Chrystus27.
W Liście do Rzymian Apostoł Narodów stwierdza, że Adam „jest typem
Tego, który miał przyjść […]; albowiem jak przez nieposłuszeństwo
jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 14. 19).
Z kolei w Pierwszym Liście do Koryntian czytamy: „Stał się pierwszy
człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym
25
Por. Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym, w: Dokumenty Soborów Powszechnych…, t. 4, dz. cyt., s. 235–241.
26
Por. L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej…, dz. cyt., s. 89–98.
27
Por. J. Kupczak, Chrystus jako ostatni Adam. Studium antropologiczno-biblijne, „Studia Loviciensia” 14 (2012), s. 169–181.
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[…]. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba.
Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy
obraz [człowieka] niebieskiego” (1 Kor 15, 45. 47–49; por. także: Rz 5,
12–19). II Sobór Watykański tak komentuje teologię św. Pawła: „Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa
Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym
objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka
samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”28.
Dla współczesnej teologii – z jednej strony – realizującej postulat
chrystocentryzmu, a – z drugiej strony – dbającej o praktyczność formułowanych tez, to powiązanie Adam-Chrystus staje się podstawową
inspiracją dla wyjaśnienia relacji pomiędzy chrystologią i antropologią29. W świetle tego powiązania chrystologia staje się zrealizowaną
antropologią, to znaczy modelowym przykładem realizacji osoby
w jej tożsamości i powołaniu. Chrystus ukazuje, że życie człowieka
jest drogą pomiędzy dwoma definitywnymi punktami: stworzeniem,
czyli wyjściem z ręki Ojca, oraz pełnią zbawienia, czyli powrotem do
domu Ojca. Trzeba jednak zastrzec, że chociaż Chrystus jest modelem odkupionego człowieka, jego uniwersalność łączy się z historyczną konkretnością. Zjednoczenie Syna Bożego z całym stworzeniem,
które dokonuje się przez Wcielenie, nadaje relacji pomiędzy Stwórcą
i stworzeniem materialny charakter. Przez przyjęcie ludzkiej natury
Bóg staje się człowiekowi podobny, co Sobór Watykański II opisuje
zdaniem: „Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”30.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes…, dz. cyt., nr 22.
Za kluczowy w tej kwestii można uznać dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej Teologia, chrystologia, antropologia, który można znaleźć w: Od
wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red.
J. Królikowski, Kraków 2000, s. 133–150.
30
Sobór Watykański II, Gaudium et spes…, dz. cyt., nr 22.
28
29
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Taka chrystocentryczna antropologia rozjaśnia nam sygnalizowany
wcześniej problem zbyt abstrakcyjnego podejścia do człowieka, widzianego przez pryzmat jego natury. Zarówno w rozważaniach o Chrystusie,
jak i o człowieku nie możemy ograniczać się do próby opisania metafizycznej struktury bytu. Zarówno Chrystus, jak i każdy człowiek nie są
nam dani poprzez abstrakcyjne pojęcia, ale w historyczności konkretnego istnienia. Zrozumienie człowieka jest możliwe tylko z uwzględnieniem jego jednostkowego doświadczenia. Dlatego też celem teologii,
w tym teologicznej antropologii, jest poszukiwanie zastosowań uniwersalnych prawd wiary do konkretnych ludzkich sytuacji.

5. Udzielanie łaski zbawienia w sakramentach
Przedstawione powyżej widzenie relacji pomiędzy Chrystusem
i każdym historycznym człowiekiem dotyka także opisu udziału człowieka w owocach odkupienia. Ten udział, opisywany za pomocą terminu „łaska”, jest szczególnie widoczny w sakramentach. Skoro więc
Objawienie jest widziane jako zaproszenie człowieka do udziału w życiu samego Boga, trzeba postarać się opisać zakres tego udziału.
Kluczowe pytanie – „Jak człowiek może mieć udział w życiu Chrystusa?” – znajduje swoją prostą odpowiedź już w teologii św. Pawła –
przez chrzest. Sakrament ten jest przez Apostoła Narodów widziany
przede wszystkim jako wszczepienie w Chrystusa, to znaczy udział
tak w Jego śmierci, jak i zmartwychwstaniu (por. Rz 6, 3–14). Przez
obrzęd chrztu chrześcijanie stają się podobni do Chrystusa i stają się
na powrót „synami w Synu” (por. Ga 4, 4–7).
Tylko ten, kto odrodził się „z wody i z Ducha”, stał się „nowym człowiekiem”, „przyobleczonym w Chrystusa” (por. Rz 13, 14; Ga 3, 27).
Jednorazowy akt chrztu jest decyzją człowieka, która oznacza śmierć
dla grzechu, ale wymaga też ciągłej pracy nad sobą, czyli współpracy
z łaską. Źródłem łaski są wszystkie sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia. Tego wysiłku człowieka nie rozumiemy jednak przede wszystkim
jako etycznej koncentracji na szczegółowych normach moralnych, ale
raczej jako otwieranie się na działanie Ducha Bożego, tak aby człowiek
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mógł być coraz mniej istotą żyjącą według ciała, a coraz bardziej poddaną Duchowi Świętemu (Rz 8, 8–10)31.
Tradycyjnym sposobem teologicznego opisania tego upodobnienia
do Chrystusa było określenie „naśladowanie Chrystusa”32 . To naśladowanie jest dostępne człowiekowi najpierw poprzez sakramentalne
wszczepienie w misterium paschalne, które poruszając człowieka do
pracy nad sobą, prowadzi do głębokiej i stałej przemiany życia. Dlatego też logika etosu chrześcijańskiego przekracza prawo Starego Przymierza. Radykalność Chrystusowej interpretacji Prawa Mojżeszowego
(por. Mt 5, 21–42) znajduje swój szczyt w przykazaniu miłości Boga
i bliźniego (por. Mt 22, 34–40). Związek miłości Boga i bliźniego, wraz
z jednoznacznością chrześcijańskiej postawy wyrażonej chociażby
w nakazie miłości nieprzyjaciół, znajduje swoje ostateczne potwierdzenie we wzorczej doskonałości samego Boga (por. Mt 5, 43–48).

6. Eschatologiczne spełnienie człowieka
Ważną częścią antropologii teologicznej są rozważania o przyszłym
losie człowieka. W chrześcijańskiej eschatologii interesuje nas historio-zbawcze wypełnienie przeznaczenia człowieka i świata33. Szczególnie
istotne jest podkreślenie, że czasy ostateczne nie należą do odległej
przyszłości, ale rozpoczęły się wraz z odkupieńczą męką i zmartwychwstaniem Chrystusa. Sam Chrystus zainicjował swoim życiem czasy
ostateczne, w których obecnie żyjemy.
W chrześcijańskim myśleniu eschatologicznym jest więc pewna
dwoistość. Z jednej strony, tu i teraz, na mocy paschalnego dzieła
Chrystusa człowiek może mieć udział w owocach odkupienia. Z drugiej jednak strony, każdy chrześcijanin ciągle jest w drodze do pełni,
31
Zwięzły zarys chrystologicznej i pneumatologicznej teologii sakramentów
znajdziemy w: ks. K. Gąsecki, Jesteśmy napełnieni Duchem Chrystusa w sakramentach Kościoła. Pneumatologia a sakramentologia, Pelplin 2018.
32
Por. A. Scola i in., Osoba ludzka…, dz. cyt., s. 381–392.
33
Por. A. Nossol, Teologia na usługach wiary…, dz. cyt., s. 90.
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która stanie się jego udziałem dopiero po powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię, na końcu czasów34 . Co więcej, mimo zwycięstwa Pana
Jezusa nad śmiercią to ona nadal jest bramą do życia wiecznego. Przez
nią samą, a także przez związane z nią rozbicie duchowo-cielesnej jedności, człowiek ponownie doświadcza bolesnych konsekwencji grzechu
pierworodnego. Bezpośrednio po śmierci los człowieka zostaje ostatecznie zdefiniowany poprzez znalezienie się w stanie nieba, czyśćca
lub piekła. Prawdziwym kresem czasu będzie jednak dopiero powtórne przyjście Chrystusa oraz towarzyszący mu sąd ostateczny i zmartwychwstanie ciał (por. 1 Kor 15, 20–23).
Te dwa aspekty eschatologii wskazują na intuicję rozwiniętą bardziej w teologii Wschodu niż Zachodu: człowiek jest przeznaczony
do przebóstwienia, które jest szczytową formą hominizacji35. Nawet
pierwsi rodzice mieli przed sobą do przejścia drogę upodobnienia
się do Boga. Nowy Testament ukazuje, że ostateczną formą tego podobieństwa jest Chrystus – Wcielony Bóg. Stać się podobnym do Boga
znaczy: dać się przemienić Bogu tak bardzo, jak ludzka natura Chrystusa była przemieniona przez Bóstwo. Dobrze wyraził tę prawdę św.
Atanazy, stwierdzając, iż: Słowo po to „się wcieliło, żebyśmy zostali
ubóstwieni”36. Z eschatologicznym ujęciem antropologii jest więc związana pewna teleologia. Człowiek dopiero w rzeczywistości niebieskiej
stanie się naprawdę tym, kim miał być według Bożego zamysłu.

Por. A. Scola i in., Osoba ludzka…, dz. cyt., s. 392–396.
Nieporozumienia związane z możliwością widzenia zbawienia tylko w kategorii pełni rozwoju ludzkich możliwości wyjaśnia przywołany już dokument
Międzynarodowej Komisji Teologicznej Teologia, chrystologia, antropologia. W tym
kontekście konieczne jest podkreślenie, że udział w Bożym życiu, opisywany terminem „przebóstwienie”, to więcej niż doprowadzenie natury ludzkiej do jej pełnych
możliwości rozwoju; por. Teologia, chrystologia, antropologia…, dz. cyt., s. 141–143.
36
Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa, tłum. M. Wojciechowski, Warszawa
1998, s. 73 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, LXI).
34
35
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7. Uwagi końcowe
Podsumowując nasze rozważania, musimy zastrzec, że przedstawione zagadnienia zostały zaprezentowane w sposób bardzo skrótowy.
Najważniejszym celem była próba zarysowania podstaw antropologii
teologicznej. Poza historycznym wprowadzeniem ważną część stanowiło ukazanie chrystologicznego rozumienia wątków antropologicznych. Prześledzenie najważniejszych tematów antropologii teologicznej
pozwoliło także pokazać, w jakim sensie ten traktat pełni pewnego rodzaju syntezę innych traktatów, zapewniając im jednocześnie realizację
soborowego postulatu o praktyczności każdej teologii.
W gruncie rzeczy dopiero po ostatnim soborze teologiczna antropologia stała się odrębnym traktatem teologicznym i kluczem do
interpretacji innych traktatów. Dla teologii pastoralnej refleksja antropologiczna jest pomocna w zrozumieniu tego, jak refleksja dotycząca adresata działalności ewangelizacyjnej Kościoła modyfikuje
przekazywaną treść. W teologii moralnej teologiczna refleksja o człowieku ukazuje życie moralne w świetle chrystologii i trynitologii jako
uczestniczenie w życiu Boga. Dla innych traktatów dogmatycznych:
o Trójcy Świętej i Chrystusie, dla angelologii i mariologii teologiczna
antropologia ukazuje, jak język odnoszący się do rzeczywistości ludzkiej per analogiam odnosi się do rzeczywistości Bożych i vice versa:
jak fundamentalne prawdy dogmatyczne określają nie tylko rzeczywistość Boga, ale także człowieka. Możemy stwierdzić, że współczesny
rozwój teologii rozjaśnia prawdziwość sformułowania Karla Rahnera,
że „teologia jest antropologią”37.

37
K. Rahner, Teologia i antropologia, w: K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, tłum.
G. Bubel SJ, Kraków 2005, s. 46–68.

Ks. Jarosław Jagiełło1

Idea godności – z dziejów sporu
o istnienie człowieka
1. Wprowadzenie
Gdy w dniu 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwalało w Paryżu Powszechną Deklarację Praw Człowieka, prawdopodobnie nikt nie przypuszczał, że jedno
słowo, należące bez wątpienia do najważniejszych słów tej Deklaracji,
znajdzie się dość szybko w ogniu krytyki, jaka rozwinęła się szczególnie w ostatnich 25 latach XX wieku. Czyniąc aluzję do tej krytyki, Otfried Höffe powiedział w jednej z dyskusji już w 1990 roku, że pojęcie
godności człowieka (dignity of humanity), które znajduje się w dokumentach ONZ, przypuszczalnie by się w nich nie znalazło, gdyby dziś
miało miejsce takie głosowanie w pałacu ONZ2 .
Jednakże wtedy, w Paryżu, i podczas następnych dziesięcioleci powojennej historii świata, zawsze ściśle łączono ideę godności człowieka z ideą jego niezbywalnych praw. W ten sposób wskazywano
na urodzajną glebę, z której wyrastały niezbędnie przysługujące człowiekowi prawa. Tą glebą była właśnie idea godności. Tymczasem
w miarę upływu lat zwracano uwagę na to, że stopniowe powstawanie
rozmaitych katalogów ludzkich praw ma znaczący wpływ na powsta1
Ks. dr hab. Jarosław Jagieło, prof. UPJPII, dziekan Wydziału Filozoficznego,
kierownik Katedry Filozofii Człowieka UPJPII.
2
Por. Menschenrechte und kulturelle Identität. Fragen einer neuen Weltkultur,
t. 8, Hrsg. W. Kerber, München 1991, s. 99.
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wanie różnych koncepcji godności ludzkiej. Ten wpływ szczególnie
ujawniał się w licznych, często niezwykle burzliwych, międzynarodowych dysputach na temat wolności religijnej i relatywnego znaczenia
katalogu tzw. praw podstawowych. Wśród rozmaitych debat, które
niejednokrotnie były rozpalane ogniem politycznego interesu, pojawiła się wszakże i tego rodzaju debata, w której polityka zdawała się
schodzić na dalszy plan, natomiast prym zaczęła wieść myśl filozoficzna. To właśnie w jednym ze współczesnych sporów filozoficznych
idea godności człowieka została wystawiona na szczególną próbę. Tej
problematyce, widzianej z perspektywy filozofii człowieka, poświęcam w niniejszym opracowaniu moją szczególną uwagę. Czynię to
w trzech jego częściach. W części pierwszej koncentruję się na tym,
co kryje w sobie idea godności człowieka. W części drugiej odnoszę
się do zarzutu tzw. speciesyzmu (szowinizmu/egoizmu gatunkowego),
który w ostatnich latach niejednokrotnie był podnoszony przeciw idei
godności ludzkiej. W części trzeciej podejmuję próbę przedstawienia
transcendentalno-filozoficznej refleksji nad pytaniem, w czym należy
szukać fundamentu idei godności człowieka.

2. Fenomenologiczny opis idei godności
Jeśli uznajemy za zasadną wiodącą myśl Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, że obiektywną podstawą ludzkich praw jest godność
człowieka, to spontanicznie rodzi się potrzeba odpowiedzi na pytanie,
co właściwie kryje w sobie idea godności człowieka, o czym myślimy,
gdy wypowiadamy słowo godność?
Łacińskiemu rzeczownikowi dignitas towarzyszą takie polskie określenia, jak szczególne znaczenie, ranga, pozycja, wysokość, majestat,
zwierzchnictwo, a nawet władza, wszystkie związane ze szczególnym
usytuowaniem człowieka w świecie życia. Historycznie rzecz ujmując,
najwięcej kontrowersji budzi powiązanie godności z władzą – władza
bowiem nie należy do istoty godności, a związek z nią ma raczej charakter przygodny. Przecież człowiek sprawujący władzę nie zawsze
reprezentuje sobą coś, co samo w sobie zasługuje na uznanie i jest
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godne szacunku – a właśnie w tych kategoriach myślimy wówczas,
gdy mówimy o godności. Myślimy w tych kategoriach bez względu na
to, czy mówimy o godności urzędu bądź instytucji, urzeczywistniających ideę sprawiedliwości i porządku, czy też o godności pojedynczego człowieka, który poprzez swoje myślenie i zachowanie zaszczepia
w nas ideę etycznej osobowości. Władza niejednokrotnie kojarzy się
z przymusem podporządkowania, tymczasem godność wprowadza
nas w świat wolności, w którym bez przymusu chylimy czoła przed
godnością. Wreszcie władza jest najczęściej nieczuła na wszelkie zranienia, inaczej zaś przedstawia się sprawa z godnością. To, przez co
czemuś lub komuś przysługuje godność, wprawdzie nie podlega zranieniu, jak to jest zrozumiałe na przykładzie idei prawa i sprawiedliwości lub – jakby powiedział Heidegger – świętości. Jednakże jeśli
podmiot godności, powiedzielibyśmy – jej nosiciel, zostanie zlekceważony, pogardzony, sponiewierany, wtedy najczęściej już nie jest zdolny,
by dalej wykonywać swoje funkcje. Sądzę, że sens tej sytuacji jest czytelny w Józefa Tischnera opisie podmiotu ludzkiej godności, a więc
w opisie Ja aksjologicznego: ono „domaga się […] uznania z zewnątrz.
Ja aksjologiczne potrzebuje ojca i matki. […] Gdy inny powie: «jesteś
zerem», ja aksjologiczne czuje się jak sierota. Gdy inny powie: «Cenniejsi jesteście niż wróble», Ja aksjologiczne odzyskuje życie i staje się
tym bardziej zdolne do promieniowania dobrem”3.
Pomijam w tym miejscu okoliczność, że dopuszczające niewolnictwo rozmaite systemy społeczno-polityczne odmawiały godności niektórym ludziom, którzy nie byli uznawani za osoby. Raczej interesuje
mnie przede wszystkim „duch” Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Nie przemilczając niejednokrotnie bolesnej historii i przyjmując prawdę, że w wymiarze społecznym słowo „godność” pierwotnie
stanowiło kryterium wyróżniania poszczególnych ludzi wobec innych,
sygnatariusze tej Deklaracji niewątpliwie stali na stanowisku, że godność przysługuje każdemu bez wyjątku człowiekowi, bez względu na
różnice w społecznej pozycji poszczególnych ludzi. Ich godność jest
3

J. Tischner, Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 1991, s. 123.
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z kolei źródłem ich niezbywalnych praw, w szczególności zaś obowiązków, jakie jedni ludzie mają względem innych. Reprezentując
takie przekonanie, sygnatariusze Deklaracji definitywnie dali wyraz
wielowiekowej tradycji filozoficznej i teologicznej, wedle której każdy
człowiek jest osobą i dlatego przysługuje mu godność. Takie wyrażenia w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jak „godność osoby”
i „godność człowieka” stały się wyrażeniami synonimicznymi.
2.1. Godność a postawa szacunku i pogardy
wobec innych ludzi
Jeśli weźmiemy pod uwagę społeczny kontekst rozumienia godności i potraktujemy ją jako czynnik regulujący porządek życia społecznego, to wypada w tym miejscu powtórzyć, co już wcześniej zostało
powiedziane: godność rości sobie prawo do szacunku. Nie oznacza to
bynajmniej, że godność ujawnia się bądź konstytuuje dopiero przez
należny jej szacunek. Nie oznacza to także, że godność jest wyłącznie
jakimś zamkniętym w sobie stanem bycia, nieczułym na działania
świata, otoczenia. Godność ta bowiem zawsze jest jakoś powiązana
z postawą szacunku lub z postawą pogardy. Aby to zrozumieć, odwołajmy się do przykładu: wprawdzie Bóg zawsze jest święty, jednak
świątynia, której przysługuje godność na mocy tego, że jest miejscem
zarezerwowanym dla kultu Bożego, może być przecież albo otoczona
troską i szacunkiem, albo sprofanowana. Z tej perspektywy patrząc,
szacunek i pogarda w równej mierze odnoszą do godności, lecz jej ani
nie tworzą, ani nie niszczą.
Ten wątek staje się jeszcze bardziej czytelny, gdy włączamy weń
problematykę godności ludzkiej. Także ona związana jest z postawą
szacunku. Poszanowanie ludzkiej godności jest zrozumiałe przede
wszystkim w zestawieniu z jego przeciwieństwem, tj. poszanowania,
a więc z pogardą dla godności człowieka: przykładowo – „nie biorę
kogoś na serio”, nie dopuszczam go do głosu, podporządkowuję sobie czyjeś dobra, zwłaszcza ciało innego człowieka, wbrew jego woli.
Z pogardą dla godności mamy do czynienia również wówczas, gdy bezwzględnie zmuszam bliźniego do przyjęcia mojego stanowiska, moich
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przekonań, których on nie chce ze mną dzielić. Tę pogardę okazujemy
również i wtedy, gdy hamujemy innemu człowiekowi drogę jego osobowego rozwoju. Podobne przykłady można mnożyć…
Zauważmy także, że poszanowanie godności innego człowieka nie
musi być tożsame na przykład z zabezpieczeniem jego dóbr materialnych lub możliwości jego działania. Wprawdzie zdarzają się sytuacje,
w których poszanowanie godności człowieka łączy w sobie zarówno
zabezpieczenie sprawiedliwego udziału w dobru wspólnym, jak i nieprzymuszoną pomoc w działaniu. Jednakże może zachodzić i taki
przypadek, że owo zabezpieczenie i nieprzymuszona pomoc mogą
się dokonywać w taki sposób, że godność drugiego człowieka będzie
sponiewierana, że mój bliźni będzie czuł się wręcz poniżony przeze
mnie. Poza tym nie sposób nie podkreślić, że konieczność uszanowania czyjejś godności nie musi się pokrywać jedynie z zaspokojeniem
czyichś potrzeb.
W dodatku odnotujmy, że w myśl Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka idea godności ludzkiej zakłada, że także ludzie, którzy
jeszcze nie rozwinęli w sobie potrzeby szacunku, jak choćby maleńkie
dzieci przed i po urodzeniu, również powinni doznawać należnego
szacunku ze strony innych. Odnosi się to w równej mierze i do takich
ludzi, którzy wskutek rozmaitych przeżyć nawet nie chcą rościć sobie
prawa do szacunku ze strony bliźnich. Znamy także tradycyjne podejście do ludzi zmarłych, którzy już nie mają możliwości, by oczekiwać
szacunku względem siebie. A jednak dostrzegamy ich godność i dlatego rozumiemy także potrzebę szacunku wobec ich nieżywych ciał.
2.2. Poszanowanie własnej godności
Związany z respektem wobec człowieka szacunek dla jego godności należy odróżnić nie tylko od potrzeby szczególnego zauważenia
pojedynczego człowieka, lecz również od okazywania mu należnej
czci. To odróżnienie związane jest ze szczególnym prawem zwyczajowym, które przysługuje każdemu człowiekowi. Prawo to mówi, że
istnieje obowiązek poszanowania nie tylko innego człowieka, lecz
w równej mierze także samego siebie. Poszanowanie samego siebie
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nie polega wyłącznie na tym, żeby domagać się od innego człowieka uznania mojego udziału w dobrach, które na zasadzie sprawiedliwości również i mnie się należą, lecz to poszanowanie równocześnie
polega i na tym, że sam od siebie czegoś oczekuję, a nawet wymagam
tego, co w sumieniu odczytuję jako dobro. Z tej perspektywy patrząc,
człowiek powinien się czuć wezwany – zgodnie z zawołaniem papieża
Leona Wielkiego4 – do rozpoznania swej godności, do jej poszanowania i rozwijania.
Tymczasem zauważmy, że człowiek czasami postępuje w taki sposób,
jakby się chciał pozbawić własnej godności. Z tego powodu poniekąd ją
przesłania i utrudnia jej rozpoznanie przez innych ludzi. Jednakże nie
jest jej w stanie unicestwić, jest ona bowiem transcendentna względem
wszelkich prób jej unicestwienia. Mówimy niekiedy, że można człowieka pozbawić praw obywatelskich, lecz nigdy nie można odmówić mu
jego godności. Z tej racji tak bardzo napiętnowane są próby łamania
jego niezbywalnych praw, umocowanych właśnie w ludzkiej godności.
Odwołując się do myśli starożytnych Greków, filozofii patrystycznej, św. Tomasza z Akwinu, Descartesa, Kierkegaarda, Plessnera, Poppera i Schelera, Robert Spaemann twierdzi, że wśród wszystkich istot
żywych jednie ludzie są podmiotami, wobec których można przyjąć
postawę szacunku i uznania lub pogardy. Godność jest szczególną, indywidualną wartością etyczną, dzięki której jest on nieporównywalny
nie tylko ze zwierzętami, lecz także w stosunku do wszystkich innych
ludzi. Zwierzęta nie są w stanie zrozumieć wartości etycznej i dlatego ani nie mogą jej szanować, ani nią pogardzać. Tylko człowiek jest
podmiotem możliwego szacunku i pogardy, i tylko on może być ich
przedmiotem. Tylko taka istota, która szanuje samą siebie, może również szanować innych. Szacunek tej istoty do samej siebie związany
jest z tym, że istota ta jest człowiekiem, który w świecie życia egzystuje
w szczególnie wyróżniony sposób – egzystuje zawsze w swojej, uwarunkowanej wolnością, własnej godności5.
„Chrześcijaninie, poznaj swoją godność”, w: Patrologia Latina 54, s. 155.
Por. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum J. Merecki SDS,
Warszawa 2001, s. 10, 50, 208, 214, 220–272.
4

5

Idea godności – z dziejów sporu o istnienie człowieka

35

3. Krytyka idei godności człowieka – speciesyzm
Jak już powiedziano powyżej, pojęcie ludzkiej godności znalazło
się pod koniec XX wieku w ogniu krytyki. Jej rdzeń stanowi problematyka speciesyzmu, czyli „szowinizmu/egoizmu gatunkowego”. Wyrażenie „speciesyzm” resp. „szowinizm gatunkowy” zostało opracowane
w 1975 roku zarówno przez Richarda Rydera6 , jak i przez Petera Singera. W szczególności Singer rozpropagował to pojęcie w dyskusji
na temat moralnych aspektów metod hodowli i unicestwiania zwierząt w dobie rozwoju społeczeństwa przemysłowego. W tej dyskusji
szybko pojawiła się problematyka ludzkiego samorozumienia, które
w tradycji europejskiej stanowi – zdaniem Singera – istotne kryterium podstawowej różnicy między człowiekiem i zwierzęciem7. W ramach niniejszego opracowania nie mam możliwości, aby podejmować
wszystkie wątki tej toczącej się do dziś, niejednokrotnie bardzo emocjonalnej, dyskusji. Nie wchodzę zatem w szczegóły etycznych aspektów postępowania człowieka wobec zwierząt. Oczywiście dystansuję
się wobec każdej formy znęcania się nad zwierzętami. Równocześnie
zakładam konieczność krytycznej refleksji nad wszelkim egoistyczno-instrumentalnym stosunkiem człowieka do zwierząt. Ten krytycyzm
z pewnością wpisuje się w możliwość stworzenia alternatywy dla antyhumanistycznej etyki fanatycznych obrońców praw zwierząt. Chcę
się natomiast skoncentrować przede wszystkim na obecnym w dyskusji za sprawą Singera i jego zwolenników postulacie zmiany tradycyjnego samorozumienia człowieka. Głównie chodzi mi o to, że
zarzut speciesyzmu, fundujący ten postulat, bezpośrednio godzi w ideę
R. Ryder, Victims of Science: The Use of Animals in Research, London 1975, s. 16.
P. Singer, Animal liberation, New York 1975; P. Singer, All Animals are equal,
w: Applied Ethics, ed. P. Singer, Oxford 1988, s. 215–228. Wszystkie zwierzęta są
równe – tak brzmi tytuł pierwszego rozdziału głośnej pracy Singera, która w Polsce
ukazała się wiele lat później: P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, tłum. A. Alichniewicz,
A. Szczęsna, Warszawa 2004, s. 16–25. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego
polskie tłumaczenie angielskiego „speciesism” zawiera neologism „gatunkowizm”
(s. 18), zamiast posługiwać się słowem „speciesyzm” pochodzącym przecież od
„species” – gatunek.
6

7
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godności człowieka. Jeśli ten zarzut jest słuszny, wówczas promowanie idei ludzkiej godności jest zupełnie nieuzasadnione, a sama idea
urasta do rangi narzędzia ideologii, której celem jest zabezpieczenie
interesów animal rationale i zakrycie problemu jego dominacji nad
innymi zwierzętami.
3.1. Antropologiczno-etyczne założenia krytyki speciesyzmu
Przyjrzyjmy się dokładniej pojęciu „speciesyzm”, przedstawionemu przez wymienionych przeze mnie myślicieli. Pojęcie to nie odnosi się do jakiejś istotnej cechy ludzkiego życia i zachowania, raczej
wskazuje na pewne piętno, którym został dotknięty człowiek epoki
industrialnej. Speciesyzm resp. szowinizm gatunkowy jest szczególną
formą zakochania się w sobie (egoizmu). Dotyczy ona takich ludzi,
którzy będąc świadomi swojego egocentryzmu, etnocentryzmu, seksizmu, a nawet rasizmu, postanowili, że nic i nikt nie będzie wywierał
wpływu na ich zachowania. Tak jak rasizm jest ideologią, która uprzywilejowuje jedna rasę względem innej, tak speciesyzm jest rasizmem
wyższego rzędu, według którego gatunek „człowiek” dominuje nad
gatunkami innych zwierząt. Dlatego Ryde, a w szczególności Singer,
utrzymują, że jak przezwyciężenie rasizmu zawsze jest niezbędnym
krokiem do przyjęcia zasad lepszej etyki, tak przezwyciężenie speciesyzmu jest koniecznym warunkiem uprawomocnienia się powszechnej moralności, stanowiącej właściwy punkt odniesienia w podejściu
człowieka do świata życia8.
Stanowisko, według którego speciesyzm oznacza dewaluację każdej humanistycznej etyki, opiera się na pewnych założeniach, na które
należy spojrzeć zarówno z perspektywy antropologii filozoficznej, jak
i etyki ogólnej9.

Por. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt…, dz. cyt., s. 19.
Por. G. Haeffner, Aufgrund wovon kommt einem Menschen die Würde einer
Person zu?, w: Der Mensch und seine Frage nach dem Absolutem, Hrsg. P. Ehlen,
München 1994, s. 90n.
8

9
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Na poziomie antropologicznym chodzi o przekonanie, że różnica między byciem człowiekiem a byciem innych zwierząt jest jedynie
różnicą stopnia, a nie jakości. Charakterystyczne dla zwierząt dążenie
do zaspokojenia niektórych potrzeb, w szczególności dążenie do doznawania przyjemności i unikania bólu, od pewnego wieku jest też
czymś typowym dla człowieka, którego spektrum dążeń i w konsekwencji odczuć przyjemności i bólu jest oczywiście o wiele szersze niż
u innych istot zwierzęcych.
Z tym antropologicznym przekonaniem koresponduje przekonanie etyczne, w którym uprzywilejowane miejsce przysługuje zasadzie
utylitarystycznej. Według niej moralnie dobre jest każde indywidualne działanie, które przyczynia się do zwielokrotnienia i wzmocnienia
stanów przyjemności u możliwie jak największej liczby istot zdolnych
do odczuwania przyjemności – chodzi więc o maksymalizowanie
przyjemności i minimalizowanie bólu. Zatem pojedynczy człowiek
nie powinien wyżej oceniać własnej przyjemności aniżeli inni ludzie.
Analogicznie sprawa przedstawia się ze zwierzętami. Ponieważ one
również dążą do doświadczenia przyjemności i unikania bólu, dlatego ludzie w zasadzie nie powinni uznawać za ważniejsze własnych
przyjemności i bólów nad przyjemności i bóle zwierząt. To właśnie
między innymi z tej perspektywy należy patrzeć na przekonanie Singera, że wszystkie zwierzęta – włączając w ich szereg animal rationale –
są równe10. Dla Singera nie jest istotna jakaś specyficzna, jakościowa
różnica antropologiczna między człowiekiem i zwierzęciem, lecz liczy
się przede wszystkim odczuwanie przyjemności i bólu, które ze swej
strony jest funkcją określonej potrzeby organizmu żywego. Dla Singera jest wprawdzie zrozumiałe, że przeciętni ludzie czują się etycznie
uprzywilejowani względem zwierząt. Ale przyczyny formalnej tego
stanu rzeczy Singer dopatruje się jedynie w wyższym stopniu odczuwania przyjemności i bólu. Ten wyższy stopień odczuwania wiąże się
wyłącznie z ludzką zdolnością do rozwijania szerokiego spektrum za-

10

Por. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt…, dz. cyt., s. 16 i 21n.
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interesowań życiowych lub ma swoją podstawę choćby w zdolności
do przypominania sobie rozmaitych przeżyć przyjemności i bólu.
Z takiego stanowiska filozoficzno-etycznego wynika, że pojedynczy
ludzie, którzy zdolności do odczuwania przyjemności i bólu jeszcze
w sobie nie rozwinęli lub już stracili (embriony, niemowlęta, chorzy
na chorobę Alzheimera lub ofiary przypadków przerwania rdzenia
kręgowego bądź szczególnego uszkodzenia mózgu), znajdują się na
niższym poziomie względem poziomu (etycznych) roszczeń zdrowego
zwierzęcia. Niestety, takie właśnie przekonanie zdradza Singer, gdy
twierdzi, powołując się na badania Jane Goodall, jednej z najwybitniejszych badaczek życia szympansów11, że w eksperymentach, niezbędnych dla medycznego postępu, lepiej jest posługiwać się bądź
osieroconymi embrionami – wszak one jeszcze nie wykształciły w sobie systemu nerwowego i w porównaniu ze zwierzętami są relatywnie
nieczułe na przyjemność lub ból – większy jest bowiem ból rodziny
szympansów po śmierci małego, jeszcze niedojrzałego szympansiątka,
od bólu po śmierci jakiejś nikomu nie znanej ludzkiej sieroty znajdującej się w fazie embrionalnej12 .
3.2. Krytyka założeń zarzutu speciesyzmu
Jeślibyśmy przyjęli za zasadne antropologiczno-etyczne założenia
poglądów Singera i wszystkich zwolenników zarzutu speciesyzmu,
wówczas należałoby powiedzieć, że bytowe uprzywilejowanie ludzi
względem zwierząt jest rzeczywiście wyrazem jakiegoś grupowego
egoizmu. Z tej perspektywy patrząc, wzniosła idea godności człowieka musiałaby być uznana za atrakcyjne opakowanie rozmaitych interesów określonego gatunku istot żywych. Jednakże rodzi się pytanie,
czy wymienione założenia są słuszne, czy nie przegrywają walki z głosem krytyki? A ta krytyka ma przynajmniej trzy odsłony13.
J. Goodall, In the Shadow of Man, Boston 1971, s. 225.
Por. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt…, dz. cyt., s. 22–25 oraz J. Goodall, In the
Shadow…, dz. cyt., s. 225.
13
Por. G. Haeffner, Aufgrund wovon…, dz. cyt., s. 93n.
11
12
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Singer zwraca uwagę na znaczenie potrzeb i równe prawo ludzi
i zwierząt do ich zaspokojenia. Nietrudno zatem zauważyć, że w łonie utylitaryzmu skrywa się mocny apel o zachowanie sprawiedliwości w podejściu do człowieka i innych organizmów zwierzęcych.
W związku z tym należy zapytać, w jaki sposób zasada sprawiedliwości może być uzasadniana na bazie antropologii sensualistycznej?
Jeśli nawet możliwe jest – i to z rozmaitych względów – kompetentne
porównywanie potrzeb ludzkich z potrzebami zwierząt, to należałoby zapytać, czy utylitarystom udało się znaleźć takie zwierzę, które
byłoby w stanie urzeczywistnić ideę sprawiedliwości w odniesieniu
do własnego gatunku lub do przedstawicieli innych względem niego
gatunków istot żywych?
Poza tym teza antropologiczna, wedle której naczelnym celem życia zarówno człowieka, jak i innych organizmów żywych jest przeżywanie przyjemności (a tym samym minimalizowanie bólu), jest co
najmniej nieprecyzyjna – bo nie różnicująca, a nawet jest fałszywa.
Przypomnijmy, że już w 1861 roku John Stuart Mill – wbrew swym
pierwotnym zamiarom – wykazał w swej obronie utylitaryzmu, że
wyrażenie „przyjemność” (pleasure) jest w swym znaczeniowym spectrum tak bogate, iż nie może stanowić właściwego kryterium porównawczego w badaniu różnych gatunków istot żywych. Podkreślił także,
że dla celów porównawczych stanów przyjemnościowych zastosowanie kryterium ilościowego (w przeciwieństwie do kryterium jakościowego) pozbawione jest jakiegokolwiek sensu14 . Poza tym, jeśli pod
pojęciem celu rozumiemy świadomie pożądany cel, to usilne dążenie
do przeżycia przyjemności wydaje się być sprawą dość problematyczną. Przyjemność na wielu różnych poziomach stanowi bowiem rejestr
tego, co jest pożyteczne i dobre, co zatem powinno być poszukiwane
i znalezione. Jeśli jednak ten porządek się odwróci, jeśli przyjemność
stanie się celem samym w sobie, a wszystko inne będzie jedynie środkiem do celu, wówczas istota żywa znajdzie się w niebezpieczeństwie
14
Por. J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, cz. 1, tłum. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Warszawa 2006.

40

Ks. Jarosław Jagiełło

zniewolenia przez biopsychologiczną żądzę. Gdy ten przypadek zaistnieje w życiu człowieka, wówczas znajdzie się on w niebezpieczeństwie zaprzepaszczenia duchowo-personalnego sensu swego istnienia.
Zgodnie z przestrogą Nikolai Hartmanna może się tak stać przede
wszystkim dlatego, ponieważ „dla wszelkiego kochania i bycia kochanym”, dla „wszelkiego poświęcenia dla celów idealnych” obowiązuje
jedna zasada – „nie to jest pełne sensu, co uszczęśliwia, lecz to uszczęśliwia, co jest pełne sensu”15.
Wreszcie trzeci krytyczny argument przeciw założeniom antropologicznym i etycznym poglądów Singera można przedstawić w następujący sposób. Punktem odniesienia dla etyki utylitarystycznej są dwa
stany istoty żywej: stan bólu i stan przyjemności. Z takim stanowiskiem można odważnie polemizować, biorąc przede wszystkim pod
uwagę, że np. główna potrzeba człowieka leży obok potrzeby maksymalizowania przyjemności i minimalizowania bólu. Człowiek chce
być najpierw i przede wszystkim uznany jako osoba mająca prawo do
szacunku ze strony innych, a sprawa bólu i przyjemności jest tu dopiero sprawą wtórną. Oczywiście, szacunek nie wyklucza przyjemności,
ale to nie przyjemność funduje szacunek. Przyjemność jest jedynie
przygodnym fenomenem towarzyszącym uszanowaniu. Innymi słowy, jestem przekonany, że człowiekowi właściwie nie chodzi w pierwszym rzędzie o przeżycie przyjemności, które w jakimś stopniu być
może przysparza mu uznania, lecz o samo to uznanie. Ta subtelna
różnica jest widoczna wówczas, gdy bierzemy pod uwagę ewentualną sytuację, w której przez stosowną podnietę mózgową fenomenowi
uszanowania towarzyszy odpowiednie przyjemne uczucie. Ale przyjemne uczucie to nie to samo, co uszanowanie.

4. Ugruntowanie ludzkiej godności
Na podstawie tego, co dotychczas powiedziano, trzeba podkreślić,
że poglądy hedonistycznego (preferencyjnego) utylitaryzmu – w ra15
N. Hartmann, Sinngebung und Sinnerfüllung, w: Kleinere Schriften, t. 1, Berlin 1955, s. 265. Cytat za: G. Haeffner, Aufgrund wovon…, dz. cyt., s. 94.
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mach których każde etyczne wyróżnienie człowieka jest niemoralne,
a słowo „speciesyzm” skrywa w sobie negatywną etykietę bytu ludzkiego – należy uznać za bezzasadne. Równocześnie należy zwrócić
uwagę na kwestię filozoficznego ugruntowania idei godności ludzkiej,
przynajmniej na parę najważniejszych momentów w dziejach myśli
europejskiej, w których podejmowana była problematyka godności
człowieka. W końcu wypada zapytać, czy wykreowane w przeszłości
uzasadnienie godności ludzkiej nadal pozostaje w mocy i czy dla tradycyjnego uzasadnienia istnieje dziś jakaś alternatywa.
4.1. Tradycja judeochrześcijańska, „Ateny” i „Rzym”
W swoich komentarzach do treści Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka niektórzy współcześni filozofowie i teologowie zwracają uwagę przede wszystkim na nierozerwalny związek między ideą
godności człowieka a ideą jego praw. Twierdzą oni na przykład, że
bezproblemowa akceptacja tego związku byłaby dziś nie do pomyślenia bez wielowiekowej tradycji rozwoju chrześcijańskiego myślenia
o człowieku. Podkreślają, że idea godności i praw człowieka mogła
się rozwinąć jedynie w takim świecie, w którym ludzie mogli sobie
uświadomić nieskończoną wartość własnej duszy16 .
Z takim stanowiskiem wielu wprawdzie może się zgodzić, biorąc
choćby pod uwagę historyczne konsekwencje Boecjańskiej koncepcji
osoby, św. Tomasza naukę o człowieku lub antropologiczne poglądy
kardynała Johna Henry’ego Newmana. Problematyka ludzkiej godności
z pewnością stanowi ważny aspekt judeochrześcijańskiej tradycji religijnej i w żaden sposób nie stoi w opozycji do treści Objawienia opisanego w Biblii. Jednakże wspomniany pogląd niektórych myślicieli
chrześcijańskich mógłby spotkać się z zastrzeżeniem, że chrześcijanie
usiłują zawęzić tę problematykę do określonego kręgu kulturowego,
co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do błędnego wniosku, że
idea ludzkiej godności stanowi część zaledwie jakiejś „prywatnej miPor. np. H. Maier, Christentum und Menschenrechte. Historische Umrisse,
w: Die Menschenrechte. Herkunft – Geltung – Gefährdung, Hrsg. W. Odersky, Düsseldorf 1994, s. 49.
16
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tologii”. Tymczasem wiemy ze studium filozofii i historii, że poznanie
ludzkiej godności, rozpoznanie uwarunkowanego przez nią wyróżnienia człowieka wśród istot żywych oraz uznanie równości wszystkich ludzi właśnie w ich godności, nie zamyka się w granicach takiej czy innej
wiary, religii, lecz jest przede wszystkim sprawą ludzkiego rozumu.
Zatem przypomnijmy, że z uzasadnieniem potrzeby mówienia
o ludzkiej godności spotykamy się nie tylko w tradycji judeochrześcijańskiej, lecz w równej mierze w dziełach antycznych autorów kultury greckiej i rzymskiej. Istotne w ich myśleniu jest przede wszystkim
to, że wspomniane uzasadnienie pojawia się wraz z odkryciem absolutnego pierwszeństwa wartości etycznych wobec wszelkich innych
wartości. To właśnie wartości etyczne, urzeczywistniane w ludzkim
czynie na gruncie wolności, nadają czynowi szczególnego znaczenia,
które nie może mieć jedynie charakteru funkcjonalnego w dążeniu do
określonych celów. Czyn etycznie dobry jest wartością samą w sobie
i jako taki zasługuje na miano czynu pięknego (kalón).
Na mocy tego, że tylko człowiek potrafi wznieść się na poziom refleksji etycznej i uwarunkowanego nią działania, ma on w sobie godność,
jakiej nie posiada żadna inna istota. Wyraźne ślady tej problematyki
znajdujemy w dialogu Gorgiasz. Platon podkreśla, że w chwili ludzkiego niezdecydowania w działaniu lepiej jest znosić krzywdę, aniżeli
ją czynić17. Zapewne precyzując myśl Platona i Arystotelesa, rzymski
retor Cyceron zwraca baczną uwagę właśnie na znaczenie etycznego
ugruntowania ludzkiej godności: „Jeśli zatem chcemy rozważyć – czytamy w dziele De officiis – jaka godność [dignitas] tkwi w naszej naturze, musimy dostrzec, jak obrzydliwe jest oddawanie się rozpuście”18 .
O nierozerwalnym związku godności człowieka z wysokim poziomem jego moralnego życia, zakotwiczonego w wolności, mówi przede wszystkim najwybitniejszy przedstawiciel szkoły stoickiej – Lucius
Anneus Seneka. Godność ludzka ma swoją podstawę nie tylko w życiu
cnotliwym, lecz także już w możliwości człowieka do wzniesienia się
17
18

Por. Platon, Gorgiasz, 468n.
De officiis I, (30) 106.
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na poziom cnotliwego czynu. Z tej perspektywy patrząc, także niemający istotnego znaczenia w hierarchii społecznej niewolnicy, którzy –
podobnie jak ich panowie – zdolni są do życia cnotliwego (a życie cnotliwe, to życie rozumne), mają swoją godność:
„Błądzi, kto myśli, że niewola obejmuje całego człowieka. Lepsza
jego część jest wyjęta spod tego prawa. Tylko ciała są zdane na łaskę
i samowolę pana, tylko one należą do niego. Duch jednak jest sam
panem dla siebie. I do tego stopnia jest wolny i niezależny w działaniu, że nawet więzienie ciała, w którym pozostaje zamknięty, nie może
mu przeszkodzić w swobodnych wzlotach i używaniu właściwej sobie
wolności. Może urzeczywistniać wspaniałe dzieła, bujać w nieskończonych przestworzach jako towarzysz niebieskich istot”19.
„Otóż kto twierdzi, że niewolnik nie może czasami dać panu dobrodziejstw, ten nie uznaje praw ludzkich. Ważne jest to, z jakim usposobieniem ktoś daje, nie zaś do jakiego należy stanu. Dla nikogo nie jest
zamknięta droga do cnoty, dla każdego dostęp do cnoty jest wolny.
Cnota każdego do siebie dopuszcza, każdego zaprasza – wolno urodzonych, wyzwoleńców, niewolników, królów, wygnańców. Cnota nie
daje pierwszeństwa szlachetnym rodom ani bogactwom. Jest zadowolona z samego człowieka”20.
4.2. Nauka Kanta i Kierkegaarda
W ten nurt myślenia o godności człowieka wiele wieków później
wpisze się przede wszystkim Immanuel Kant w Uzasadnieniu metafizyki moralności. To właśnie w tej niewielkiej, lecz dla rozumienia
człowieka niezwykle ważnej rozprawie Kant wyrazi dwie myśli o znaczeniu fundamentalnym dla naszego tematu. Najpierw więc wypowie słynne zdanie, że w świecie „niepodobna sobie pomyśleć żadnej
rzeczy, którą bez ograniczenia można by uważać za dobrą, oprócz je19
Seneca, De beneficiis III, 20, w: L. A. Seneka, Pisma filozoficzne II, O łagodności. O dobrodziejstwach. Satyra na śmierć Klaudiusza Cezara, przełożył, wstępem
poprzedził, komentarzem, układem treści, indeksem opatrzył, ilustracje dobrał L.
Jachimowicz, Warszawa 1965, s. 183n.
20
Seneca, De beneficiis III, 18, w: L. A. Seneka, Pisma filozoficzne II…, dz. cyt., s. 180.
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dynie dobrej woli”21. Potem zaś dopowie, że godność musi być przyznana nie tylko podmiotowi rzeczywistej/faktycznej dobrej woli, lecz
w równej mierze podmiotowi możliwej dobrej woli22 . Zatrzymajmy
się na chwilę przy tych poglądach Kanta.
Tezę, że wyłącznie dobra wola zasługuje sobie na miano „dobrej”,
Kant ściśle wiąże z sensem prawa moralnego, to znaczy prawa rozumu,
wypisanego w sercu człowieka. Dobra wola jest wartością absolutną,
a więc taką wartością, która – według komentarza Józefa Tischnera –
istnieje „«ponad i poza wszelkimi więzami», która już nie wiąże się
z niczym, lecz wszystko inne, co dobre, wiąże się z nią”23. Dobra wola
jako wartość w absolutnym sensie jest więc tego rodzaju wartością,
która jest nieporównywalna z jakimikolwiek innymi wartościami24 .
Związek prawa moralnego z dobrą wolą człowieka jest związkiem
szczególnym. Chodzi przede wszystkim o to, że prawo moralne nie
jest prawem przymusu człowieka do czegokolwiek, lecz budzi w nim
poczucie obowiązku o charakterze kategorycznym. To znaczy, że Kant
również obowiązku nie ujmuje w kategorii przymusu, lecz rozumie
go jako stanowczą powinność człowieka niezależną od warunków
jego życia. To właśnie w doświadczeniu powinności skrywa się moment dobrej woli: nie muszę się podporządkować prawu rozumu,
lecz powinienem to uczynić… Innymi słowy, prawo moralne apeluje do wolności ludzkiej woli, która spełnia się w nieprzymuszonym
wyborze dobra pokazanego formalnie przez to prawo. Ten nieprzymuszony wybór dobra, to pojawienie się niczym nieuwarunkowanej
dobrej woli Kant dostrzega wyłącznie w życiu człowieka. Wszak tylko
człowiek odkrywa w sobie prawo moralne, które sam sobie nakłada
jako prawo w sobie konieczne. A ponieważ – w rozumieniu Kanta –
21
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1953, s. 11.
22
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 75.
23
J. Tischner, Etyka a historia. Wykłady, opracował naukowo i przedmową
opatrzył D. Kot, Kraków 2008, s. 253.
24
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 12, 15.
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wyłącznie to prawo jest przedmiotem szacunku25, dlatego i człowieczeństwo człowieka, w którym to prawo mieszka, jest tak szczególną
wartością, wobec której jedyną należną postawą jest postawa szacunku. Ostateczną konsekwencją analiz Kanta na temat związku prawa
moralnego z istnieniem bezwzględnie dobrej woli będzie zdefiniowanie
maksymy jako prawa ogólnego, wedle której człowieczeństwo człowieka nigdy nie może być jedynie środkiem do jakiegoś celu, lecz przede
wszystkim celem samym w sobie26 .
Nie mniej od pierwszej interesująca jest także druga teza, w której
Kant wyraźnie stwierdza, że szczególną godnością cieszy się nie tylko
podmiot, to znaczy nosiciel, rzeczywistej dobrej woli, lecz równocześnie podmiot możliwej dobrej woli27. Podmiot, zarówno w pierwszym,
jak i drugim przypadku, dopowie Kant, zawsze istnieje jako cel sam
w sobie, a nie tylko jako środek do celu28. W tych dwóch tezach jaśnieje jedna, podstawowa myśl Kanta: godność przysługuje podmiotowi
dobrej woli nie na podstawie takich lub innych jego osiągnięć, nie
wskutek takich lub innych jego sukcesów, lecz wyłącznie na podstawie
jego bycia określonego przez ideę bezwzględnego dobra. Przedstawiciele filozofii dialogu powiedzieliby, że podmiot czuje się zagadnięty
przez ideę dobra, która rodzi w nim powinność jej urzeczywistnienia.
Według Kanta każdy taki podmiot, a więc każdy człowiek, powinien
być traktowany nie tylko jako środek, lecz przede wszystkim jako
cel sam w sobie. Ten cel sam w sobie, który nie może być wyłącznie
środkiem, jak wiele użytecznych rzeczy, Kant nazywa osobą. A osoba,
jak wiadomo, to persona, czyli byt bytujący przez siebie (per se) – to
znaczy taki byt, który w każdym odniesieniu do świata otaczającego
zawsze jakoś ustosunkowuje się do samego siebie, zawsze jakoś celuje

Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 22n.
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 62.
27
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 75.
28
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 60n. Tę problematykę
w całości omawia Kant na s. 59–75.
25
26
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w siebie i dlatego jest celem wszystkich celów29. To jest prawda o osobie, o jej godności, o jej blasku i splendorze – mających swe źródło
w uroku idei dobra. Wobec tak rozumianej osoby postawą zasadniczą
jest – w przekonaniu Kanta – właśnie postawa szacunku. Cenimy różne byty, które wedle Kanta są przedmiotem afektu oceniającego30, ale
tylko osoba – ze względu na to, że jest celem wszystkich celów, zasługuje w pierwszym rzędzie na szacunek. Ten szacunek, jak podkreśliłem, nie odnosi się najpierw do osiągnięć, do rozmaitych uzdolnień
osoby do odczuwania bólu lub przyjemności, lecz właśnie do jej bycia
naznaczonego ideą dobra.
Przez nakreślenie formalnych ram rozumienia ścisłego związku
między prawem moralnym a dobrą wolą człowieka, Kant przypomniał
nam o tym, że każdy człowiek ma swoją godność i dlatego przysługują mu określone prawa. Zatem udział w tej specyficznie rozumianej
godności mają nie tylko ci ludzie, którzy swoim myśleniem i zachowaniem nieustannie ją potwierdzają, lecz również i ci, którzy ją lekceważą i nią gardzą. W takim razie mają w niej udział także ci, którzy
nie są jej świadomi. Według Kanta bowiem wszyscy ludzie mają
„w swym sercu” prawo moralne, prawo powinności (jeśli chcesz, to
możesz, ale nie musisz), wewnątrz którego skrywa się moment dobrej
woli i roszczenie płynące ze strony bezwarunkowego dobra. Oznacza
to zatem, że także dla ludzi zbyt młodych na to, by zrozumieć owo
roszczenie, istnieje możliwość coraz lepszego wsłuchiwania się w głos
prawa moralnego lub jakbyśmy też mogli powiedzieć – w głos sumienia. Przejście bowiem od quasi-zwierzęcego sposobu bycia do bycia
w pełni osobowego nie polega – jak przypomniał nam Robert Spaemann31 – na zwykłej zmianie biegunów życia, lecz przede wszystkim na rozwoju danych nam od początku możliwości. Szczególna
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 61.
Por. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, dz. cyt., s. 70n; por. J. Tischner, Etyka
a historia…, dz. cyt., s. 303n.
31
Por. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, Warszawa 2001,
s. 291–305.
29

30
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rola w tym rozwoju – podkreśla Kierkegaard w swoich Dziennikach –
przypada miłości i wychowaniu. Choć wychowanie skierowane jest
ku przyszłości, to jednak nie jest czysto mechanicznym zabiegiem,
lecz polega raczej na rozpoznaniu i umożliwieniu wzrastania tego,
co już jest. Pisze Kierkegaard: „Wychowywać, to ciągnąć w górę. […]
Wychowanie rozpoczyna się wówczas, gdy wychowanka traktujemy
w ten sposób, aby zgodnie ze swymi uzdolnieniami był tym, czym
powinien być; gdy postępujemy z nim w ten sposób, budzimy w nim
możliwości”32 . Cała sztuka wychowania polega na tym, aby budzenie
możliwości korespondowało z rozwojem biologicznym istoty żywej
zwanej człowiekiem. Inne istoty żywe nie poddają się sztuce wychowania, co najwyżej poddają się sile zwykłego treningu. Brakuje im
istotnych, wrodzonych uzdolnień, by mogły stać się osobowościami,
o których myślał Kant. Odpowiedź na pytanie, czy taki pogląd ma
coś wspólnego z zarzutem speciesyzmu, zdefiniowanym przez Petera
Singera oraz z próbą biologicznego uzasadnienia wyróżnionej pozycji
człowieka wśród istot żywych, musi być przecząca.

5. Pod urokiem absolutnego dobra
Na bazie tego, co dotychczas napisałem, zrozumiałe jest stanowisko, że godność człowieka i wynikające z niej jego prawa mają tylko
jedno źródło – jest nim dobro w sensie absolutnym, dobro ponad
i poza wszelkimi więzami, dobro wznoszące się ponad wszelkie ograniczenia. Parafrazując Heideggera, można by nawet powiedzieć w języku religijnym, że to źródło ma na imię „świętość”. Wyeksponowane
przeze mnie stanowisko w sprawie ugruntowania godności staje się
jeszcze bardziej czytelne, gdy negatywnie zapytamy, jakie właściwości człowieka nie są brane pod uwagę przy próbie ugruntowania jego
godności. Otóż w tej próbie nie są brane pod uwagę wszystkie jedynie
empirycznie stwierdzalne przymioty człowieka. A są to przecież takie
32
S. Kierkegaard, Die Tagebücher, t. 2, Hrsg. H. Gerdes, E. Hirsch, H. M. Junghans, Simmerath 2003, s. 126.
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właściwości, o różnym stopniu ich rozwoju, dzięki którym człowiek
zazwyczaj jest w stanie odróżnić się od zwierząt. Zatem ani świadomość czasu, ani odczuwanie bólu lub przyjemności, ani wielość zainteresowań, ani kreatywność w zmianach zewnętrznego wyglądu,
ani poziom inteligencji, ani wreszcie bogactwo nastrojów, subtelność
estetycznych doznań, zaangażowanie w pracę lub twórcza fantazja nie
uzasadniają czegoś takiego jak godność ludzka. Te wszystkie właściwości wprawdzie zasługują na często wysoką ocenę, są godne podziwu, lecz one nie są godne szacunku i czci. One mają wartość użytkową,
sprawiają radość tym, którzy je posiadają, budzą zadowolenie i satysfakcję w tym, kto je w sobie odkrywa, ale niestety, nie uzasadniają jego
godności i praw podstawowych człowieka. A jest tak przede wszystkim dlatego – podkreśla Gerd Haeffner, że wartość tych przymiotów
jest zawsze relatywizowana do określonych potrzeb bądź pojedynczego człowieka bądź jakiejś grupy ludzi. Innymi słowy, te przymioty nigdy nie czynią zrozumiałym, dlaczego wyłącznie człowiekowi, a nie
innym istotom żywym, przysługuje tak szczególne moralne wyróżnienie i tak zupełnie wyjątkowa etyczna pozycja. Zauważmy również,
że także wola życia i prawo do urzeczywistnienia rozmaitych zainteresowań są czysto empirycznymi faktami, które nie są bezpośrednio
zakotwiczone w jakimś wewnętrznym prawie i poczuciu obowiązku,
rozumianym jako poczucie powinności. Te poddające się wielorakiemu opisowi właściwości nigdy nie są brane pod uwagę jako formalna podstawa tej zupełnie wyjątkowej pozycji, którą określamy jako
godność człowieka. Gdy ktoś twierdzi coś przeciwnego, wcześniej
czy później wpada w błędne, naturalistyczne myślenie, według którego to, jak człowiek powinien istnieć, by jego człowieczeństwo mogło się w pełni objawić, już zawiera się w tym, jak człowiek bytuje tu
i teraz. Historia rodzaju ludzkiego, zwłaszcza w XX wieku, wyraźnie
nam pokazała, jak takie myślenie stało się niebezpieczne dla samego
człowieka. Godność nie jest jedynie relatywną, lecz przede wszystkim
absolutną wartością. Tymczasem tego, co absolutne, nie można zbadać w empiryczny sposób. Jeśli istota żywa, zwana człowiekiem, ma
wartość absolutną, to jest tak tylko dlatego, że bez człowieka i jego
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uzdolnienia do „chcenia dobra” nie byłoby w tym świecie czegoś, co
można by nazwać dobrem w sensie absolutnym33.

6. Zakończenie
Istota o dobrej woli, która jest uzdolniona do działania stanowiącego wartość samą w sobie, jest więc taką istotą, która sama w sobie jest
wartościowa – naturalnie z powodu tego, czym może i powinna być.
Co jednak dzieje się wówczas, gdy świadomość tej prawdy jest słaba
w pojedynczym człowieku lub w jakiejś ludzkiej wspólnocie? Pytanie
dotyczące ludzkiej godności staje się jeszcze bardziej niepokojące, gdy
ta godność w pierwszym rzędzie nie jest przeżywana jako podstawa
wymagań, które sami sobie stawiamy, lecz jako fundament wymagań,
które stawiamy jedynie innym ludziom. Szczególnie dramatyczny
charakter tego pytania ujawnia się zwłaszcza wówczas, gdy godności
już nie łączymy z poszanowaniem praw innych ludzi, lecz wyłącznie
traktujemy ją jako argument za nietykalnością własnych, czasem wybitnie egoistycznych interesów i planów. Inaczej mówiąc, co stanie się
z człowiekiem i w konsekwencji z życiem całych społeczności, gdy to,
co etyczne, już nie będzie postrzegane z perspektywy jego z niczym
nieporównywalnego zwierzchnictwa, władzy, blasku i splendoru, lecz
zostanie zdyskwalifikowane do rzędu negatywnego, marginalnego warunku wyrównywania szans, interesów i potrzeb? Co stanie się z ideą
godności ludzkiej w takim klimacie myślenia? Wydaje mi się, że w takim klimacie idea godności człowieka i wynikające z niej jego prawa
mogą być poważnie zagrożone. Innymi słowy mówiąc, wydaje mi się,
że w takim klimacie myślenia idea godności, obecna w całej tradycji
judeochrześcijańskiej, w tradycji filozoficznej naszego kontynentu –
Europy, może w przyszłości mieć marne szanse na przeżycie w świadomości i działaniu wielu współczesnych ludzi.

33
Por. G. Haeffner, Wege in die Freiheit. Philosophische Meditationen über das
Menschsein, Stuttgart 2006, s. 85.
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Prawo naturalne
Ludzie nieraz pytają, skąd wiemy, jak należy postąpić w danej
sytuacji. Szczególnie dotyczy to zupełnie nowych propozycji, jak na
przykład swego czasu propozycji zapłodnienia in vitro. Mamy rok
1978, kiedy na świat przyszło pierwsze dziecko, Louise Brown, którego życie rozpoczęło się w wyniku tej procedury. Nie było jeszcze
oficjalnego dokumentu Stolicy Apostolskiej w postaci instrukcji Donum vitae, a jedynie sporadyczne wypowiedzi na ten temat. Nie bardzo było wiadomo, skąd jakiś autorytet kościelny wiedział, jak ocenić
zapłodnienie in vitro, skoro na temat tej procedury nie było nic ani
w Piśmie Świętym, ani w Tradycji. Takie zapytanie można postawić
także w przypadku innych nowych propozycji moralnych i sytuacji
życiowych, o których nie ma żadnej wzmianki w Objawieniu. Skąd
wiemy, jaka jest powinność moralna? Skąd wiemy, co zrobić? Wiemy
to z prawa naturalnego.
Można się spotkać z różnymi poglądami na temat tego prawa.
Wiele z nich wyraża wątpliwość w samo jego istnienie. Inne jeszcze
sugerują, że o prawie naturalnym nie można nic powiedzieć z całą
pewnością, a więc opieranie się na nim, czy odwoływanie do niego
wynika bardziej z uporu tradycjonalistów moralnych i ich oporu wobec „nowego”, wobec najnowszych propozycji, w takich zwłaszcza
dziedzinach jak medycyna, biotechnologia, moralność seksualna, organizacja życia społecznego i państwowego oraz prawa jednostki.

1
Ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII, Wydział Teologiczny, kierownik Katedry Teologii Życia UPJPII.
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Prawo naturalne – definicja i sposób funkcjonowania
W ramach teologii moralnej istnieje tzw. klasyczna definicja prawa naturalnego, która nawiązuje do św. Tomasza z Akwinu, wielkiego
teologa żyjącego w XIII wieku2 . Według Tomasza prawo naturalne
to udział rozumu ludzkiego w odwiecznym prawie Bożym (VS 43)3.
Należy tu wspomnieć o dwóch funkcjach rozumu ludzkiego, określanych jako rozum teoretyczny i rozum praktyczny. Dzięki rozumowi
człowiek poznaje rzeczywistość, która go otacza. Temu służy rozum
w jego funkcji teoretycznej. Gdy natomiast chce on coś zrobić, wtedy
działaniem ludzkim kieruje rozum w jego funkcji praktycznej. Gdy
człowiek decyduje się na jakieś działanie, które ma wymiar moralny,
rozum praktyczny mówi, co i jak należy zrobić, ale mówi to w oparciu o rozpoznaną powinność, o rozpoznany nakaz moralny. Źródłem
tego nakazu jest najczęściej prawo naturalne4 . Człowiek decydujący
się na działanie jest w stanie zorientować się, co w danej sytuacji jest
dobrem i co powinien czynić oraz co jest złem i czego powinien unikać. Zdolność rozpoznania moralnego dobra i zła i to, że powinność
wyboru dobra narzuca się człowiekowi, jest efektem prawa naturalnego.
Niestety, jest też i tak, że widzimy wokół siebie wielu ludzi, którzy
swoim zachowaniem zdają się zaprzeczać ludzkiej zdolności rozpo2
Nie należy bać się faktu, że było to dawno temu, ani wierzyć, że prace św. Tomasza się zdezaktualizowały podobnie jak wiele obserwacji i twierdzeń z terenu nauk
przyrodniczych z tamtego okresu. O ile te ostatnie rozwijają się w sposób progresywny i nie cały przedmiot możliwy do zbadania jest dany od razu w całości (by
poczynić kolejne nowe obserwacje, które stają nieraz w opozycji do tego, co wcześniej uznawano za prawdziwe, trzeba dysponować odpowiednimi instrumentami badawczymi, których w tamtym dawniejszym okresie nie było), o tyle przedmiot nauk
filozoficznych i teologicznych jest dany w całości na raz. Dlatego pewne intuicje
i twierdzenia filozoficzne i teologiczne także dziś zachowują swoją aktualność i ich
przywoływanie, np. odwoływanie się dziś do obserwacji Platona czy Arystotelesa,
nie stanowi ani nadużycia metodologicznego, ani nieuprawnionego podejścia.
3
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor. O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, nr 43, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_2.html#m2.
4
Obok prawa naturalnego ludzkie postępowanie normuje także prawo pozytywne.
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znawania, co jest dobre, a co złe. Czy w takim przypadku, a jest ich
dzisiaj coraz więcej, prawo naturalne nie działa? Prawo naturalne ma
swoje specyficzne cechy i sposób funkcjonowania.

Poznanie powinności moralnej
w ramach prawa naturalnego
Fakt, iż prawo naturalne, ukierunkowując nas na pewne działanie,
informuje człowieka, co ma czynić, nie oznacza, że wszyscy ludzie posiadają jednakową zdolność do poznania owej powinności. Powody są
tu dwojakie: jedne leżą po stronie człowieka (czyli podmiotu moralnego dokonującego wyboru moralnego i podejmującego decyzję o działaniu), inne zaś po stronie wskazań moralnych zawartych w prawie
naturalnym: nie wszystkie cechują się jednakową oczywistością.
Wśród powodów leżących po stronie człowieka najważniejszymi
są jego doświadczenie moralne i przede wszystkim jego stan (poziom)
moralny. Nie chodzi tu więc jedynie o wiedzę o sprawach moralnych,
chociaż wiedza ta ma swoje znaczenie, lecz przede wszystkim o ludzką zdolność do rozpoznawania dobra (takie rozpoznanie w niektórych sytuacjach bywa rzeczywiście dość trudne), a co jest wynikiem
pewnej doskonałości moralnej, którą określamy jako cnotę. Cnota
bowiem niesie ze sobą nie tylko łatwość w czynieniu dobra, ale także
pewną z nim „powinowatość”, a wraz z nią także umiejętność rozpoznania, co w danej sytuacji jest dobre i co należy czynić5. Obserwacja
ta wyjaśnia także, co się dzieje, gdy człowiek zamiast cnoty posiada
jej przeciwieństwo, czyli grzeszny nałóg. W takim przypadku brakuje
owej „powinowatości” z dobrem, wyczulenia na dobro. Dotyczy to
także sytuacji związanych z nowymi wyzwaniami moralnymi. Grzech,
a zwłaszcza przywiązanie do niego, stanowi przyczynę trudności
w odczytaniu (a potem też we wprowadzeniu w życie) wymogów prawa naturalnego. Grzech jest bowiem tym, co nas oddziela od Boga, co
5
Por. Y. Simon, The Tradition of Natural Law. A Philosopher’s Reflections, New
York 1992, s. 127–130.
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buduje przeszkody na naszej drodze do Boga, do poznania Jego samego i Jego planów wobec nas. Prawo naturalne to nasz udział, naszego
rozumu, w odwiecznym prawie Bożym. Jeśli więc człowiek oddalił się
od Boga, to jego zdolność poznania Bożych zamiarów odnośnie jego
samego i innych stworzeń oraz wynikających z tych zamiarów ludzkich powinności staje się utrudniona.
Wyjaśnienie to pozwala też zrozumieć rzeczywistość moralną,
w ramach której żyjemy. Prawo naturalne w świecie nieuznającym
Boga staje się czymś niezrozumiałym. Jeśli bowiem zakłada się, że nie
ma Boga, to także nie ma Jego prawa. Nie ma też prawa naturalnego,
które wtedy byłoby naszym udziałem w czymś, czego nie ma. Pojawienie się powinności innej niż wynikającej z prawa stanowionego
np. przez państwo, fakt, że człowiek czuje się zobligowanym do jeszcze jakiegoś innego działania, które obowiązywałoby wszystkich ludzi
w podobnej sytuacji, kładzie się dziś często na karb wychowania albo
nerwic lub stresu związanego z życiem w cywilizacji naznaczonej piętnem chrześcijaństwa, które, jak się wydaje (zwłaszcza jeśli uwzględnić
zmiany w obyczajach), powoli odchodzi w zapomnienie.
Podany w tym opracowaniu wykład o prawie naturalnym ma charakter teologiczny. Nie oznacza to jednak, iż jest to temat zarezerwowany jedynie dla ludzi wierzących w Boga, a dla osób niewierzących
jest on zupełnie niezrozumiały. Rzeczywistość prawa naturalnego (owej
powinności czynienia dobra i wstrzymania się od zła) można też wyjaśnić filozoficznie, w oparciu o argumenty rozumowe, mając za punkt
wyjścia istnienie powszechnie doświadczanej obiektywnej powinności moralnej, czyli niezależnej od ludzkich osobistych zapatrywań. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż wielu ludzi dziś sądzi, że
wybory moralne, zwłaszcza indywidualne, są ich prywatną sprawą, to
jednak stwierdzenie takie nie powoduje powstania lub unicestwienia
obiektywnie i niezależnie od nas istniejących norm moralnych. Fakt
istnienia takich norm należy do powszechnego doświadczenia moralnego ludzkości – to, że ludzie pomimo występującej czasem wewnętrznej niechęci czują się zobligowani do czynienia dobra, a gdy
nie dopełnią tego obowiązku, mają poczucie winy. Ich uznanie bądź
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nieuznanie powinności albo próba stworzenia własnych norm w opozycji do owego zastanego porządku moralnego nie są w stanie owego
porządku zmienić (choć mogą mieć wpływ na zdolność jego poznania). Istnienie tego właśnie porządku moralnego można przynajmniej
częściowo wyjaśnić w oparciu o argumenty filozoficzne6 , jednak pełne
jego wyjaśnienie daje teologia.
Teologia, odwołując się do wiary chrześcijańskiej, której treść znajduje w świecie różnego rodzaju potwierdzenia, mówi o Bogu, Który
nie tylko stworzył świat, ale nade wszystko stworzył ten świat w jakiś
zaplanowany przez siebie sposób, tzn. zgodnie ze swoim zamysłem.
Człowieka też stworzył w taki sposób, że przy pomocy rozumu, będącego także, jak cały człowiek, dziełem Boga, jest on w stanie odczytać
ów Boży zamysł odnośnie stworzenia i dostosować swoje postępowanie do tego zamysłu; także do Bożego zamysłu odnośnie człowieka7.
Jedną z cech charakterystycznych ludzkiego rozumu jest jego sposób funkcjonowania. Wbrew stwierdzeniom filozofów utrzymujących,
że rozum ten można porównać do czystej tablicy (tabula rasa)8 , jest
on jednak jakoś „zaprogramowany”, tzn. że działa on według pewnych
zasad, które umożliwiają jego poprawne funkcjonowanie, u podstaw
którego zarówno w przypadku rozumu teoretycznego, jak i praktycznego istnieją pewne fundamentalne zasady. W przypadku rozumu teoretycznego jest to zasada niesprzeczności9, a w przypadku rozumu
praktycznego jest to zasada utożsamiana z najbardziej podstawowym
nakazem prawa naturalnego, która nakazuje czynić dobro i podążać
za nim, a unikać zła.
6
Trzeba też pamiętać, że istnienie i pojęcie Boga jest argumentem powszechnie
przyjmowanym w filozofii; nie jest to pojęcie, które spotykamy jedynie w teologii.
7
Dotykamy tu zagadnienia prawdy ontologicznej; por. J. Pieper, Living the Truth,
San Francisco 1989.
8
Pojęcie to występowało w różnych nurtach filozofii, ale największą karierę
zrobiło w filozofii nowożytnej pod wpływem pism Johna Locke’a (1632–1704).
9
Zasada ta ma kilka sformułowań. Stwierdza ona, że coś (byt) pod tym samym
względem nie może jednocześnie być i nie być.
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O ile pierwszą zasadę prawa naturalnego (a także inne, najbardziej
podstawowe jego nakazy) poznaje się w sposób spontaniczny i bez jakiegoś trudu czy potrzeby zastanowienia, o tyle pozostałe wskazania
wymagają ze strony człowieka nieco więcej wysiłku i uwagi.
William May, opisując rodzaje (stopnie) nakazów prawa naturalnego, charakteryzuje je i pokazuje, jaka jest pomiędzy nimi zależność.
Przywołując Sumę teologiczną św. Tomasza z Akwinu, dzieli wszystkie
wskazania (normy, nakazy) prawa naturalnego na trzy grupy10. Są to:
pierwsze zasady [precepts] prawa naturalnego, zasady im bliskie i inne
zasady. Tak więc istnieją trzy stopnie lub poziomy nakazów prawa naturalnego. Pierwsze zasady charakteryzują się tym, że nie potrzebują
one jakiejś specjalnej formy wyrazu, by człowiek je poznał, ponieważ
są one wpisane w ludzki rozum, są oczywiste w sobie (per se nota)
i niedemonstrowalne. Do zasad tych należy pierwsza zasada prawa
naturalnego „za dobrem należy iść i je czynić, zła należy unikać” oraz
„człowiek winien unikać niewiedzy”, „człowiek nie powinien obrażać
innych ludzi, z którymi musi żyć” itp. Do zasad tych można także
zaliczyć te wskazania moralne, których formuła opiera się o pierwszą
zasadę rozumu praktycznego, a dotyczy dóbr, które każdy człowiek
uważa za oczywiste: „Życie jest dobrem, które winno być zachowane,
należy podążać za prawdą”11. W. May za św. Tomaszem wymienia także inne zasady jako przynależne do pierwszych zasad prawa naturalnego: „Nie wolno nikomu czynić zła”, „czyń innym tak, jakbyś chciał,
Por. W. E. May, An Introduction to Moral Theology, Huntington 2003, s. 76–80.
Zasada dotycząca zachowania życia, której naruszanie jest dziś zjawiskiem
powszechnym, np. w odniesieniu do ludzkich embrionów lub płodów, może rodzić
pytanie o jej oczywistość. Powszechne ludzkie doświadczenie moralne potwierdza
jednak tę oczywistość. Nie można bowiem znaleźć, nawet w dzisiejszym świecie,
żadnej formy kultury czy cywilizacji, która głosiłaby pochwałę śmierci i wskazywałaby swoim członkom potrzebę dążenia do śmierci. Natomiast naruszanie zasady
nakazującej zachowanie ludzkiego życia, jak można równie często zauważyć, wiąże się zawsze z jakąś próbą racjonalizacji tego naruszenia, tzn. z próbą uczynienia
owego obowiązku mniej oczywistym, bardziej wątpliwym. Do tego dochodzą inne,
wspominane już przeszkody w przyjęciu i wypełnieniu zasad prawa naturalnego
wynikające z postawy moralnej człowieka.
10

11
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by czyniono tobie”, „winieneś kochać Pana, twego Boga i miłować
twego bliźniego”. Tak więc św. Tomasz do pierwszych nakazów prawa
naturalnego zalicza zarówno przykazanie miłości Boga i bliźniego, jak
i Złotą Regułę12 .
Do zasad prawa naturalnego drugiego stopnia św. Tomasz zalicza
te nakazy, które „naturalny rozum każdego człowieka natychmiast
i sam z siebie (per se) osądza jako do wykonania lub wstrzymania
się”13. Uważa się je za bezpośrednie konkluzje płynące z pierwszych,
niedemonstrowalnych nakazów prawa naturalnego. Stają się one zrozumiałe natychmiast, po małym jedynie zastanowieniu. W relacji do
pierwszych zasad są one bardziej konkretne, ale mogą być rozpoznane przez każdego zwykłego człowieka – nie potrzeba tu żadnych
szczególnych uzdolnień ani moralnych, ani intelektualnych. Jak zaznacza May, ten rodzaj wskazań należy „absolutnie”14 do prawa natury. W przypadku jednak tych norm możliwe jest, że w niektórych
okolicznościach z powodu grzechu lub złych przyzwyczajeń człowiek
może mieć problemy z ich „odczytaniem” i dlatego mogą one potrzebować dodatkowego przypomnienia, np. poprzez pozytywny wykład
Bożego prawa, co też miało miejsce w historii: zasady prawa naturalnego drugiego stopnia pokrywają się z przykazaniami Dekalogu.
Wreszcie do trzeciego rodzaju (stopnia) wskazań prawa naturalnego należą te, które człowiek może poznać w wyniku bardziej subtelnego namysłu. Dlatego są one znane jedynie ludziom „mądrym”, czyli
takim, którzy rozwinęli w sobie cnotę roztropności oraz inne uzdolnienia. Chociaż wskazania te są konkluzjami płynącymi z nakazów
moralnych drugiego stopnia, to jednak do ich poznania potrzeba znajomości różnych okoliczności oraz pewnej mądrości. Ci więc, którzy
„Czyń drugiemu to, co chciałbyś, by czyniono tobie!”.
Św. Tomasz, Summa theologiae, 1–2, art. 100, 1, cyt. i tłum. w: W. May, An
Introduction to Moral…, dz. cyt., s. 77 [tłum. własne].
14
Termin „absolutnie” jest w polskim tłumaczeniu Summy oddany przez słowo: „bezwzględnie”; por. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. P. Bełch,
t. 13, Londyn 1985, (1–2. 90–105), s. 131. Oznacza to, że nakazy te stanowią integralną część prawa naturalnego, a nie jedynie pewne wnioski moralne zeń wypływające.
12
13
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nie wydoskonalili się w cnocie (zwłaszcza w cnocie roztropności), do
poznania nakazów moralnych potrzebują pouczenia ludzi mądrych.
Ta prawidłowość wyjaśnia też, dlaczego nie każdy człowiek, pomimo dokonywanych przez niego wyborów moralnych, staje się automatycznie specjalistą odnośnie wywodzącej się z prawa naturalnego
powinności moralnej, także w tej sferze, w której najczęściej dokonuje
on wyborów moralnych. Obok cnoty roztropności i postawy moralnej w grę wchodzi tu także znajomość okoliczności, będąca często
znajomością danego zagadnienia moralnego, wartości wchodzących
w rachubę czy ich relacji do dobra osoby ludzkiej15. Do całości obrazu dotyczącego ludzkich wyborów moralnych w konkretnej sytuacji
dochodzi także problem sumienia, które wskazuje człowiekowi na
jego wynikającą z normy moralnej powinność w danej sytuacji. „Otóż
osąd sumienia polega na tym, iż przed dokonaniem czynu sumienie
konfrontuje wartość moralną tego czynu z prawem moralnym, a po
dokonaniu ocenia, czy ten czyn był z tymże prawem zgodny”16 .
15
Mamy obecnie coraz częściej do czynienia z pretensjami pewnej grupy ludzi,
zwłaszcza w kwestiach dotyczących moralności seksualnej czy w kwestiach bioetycznych, np. zapłodnienia in vitro, uważających, że skoro duszpasterze nie dokonują osobistych wyborów tego rodzaju, to nie powinni zabierać głosu w tych sprawach.
Tymczasem przywołane tu problemy moralne są (obok innych) zagadnieniami
prawa naturalnego i znajomość funkcjonowania tego prawa oraz jego nakazów nie
tylko legitymizuje wskazania duszpasterzy (pomoc ludzi „mądrych” potrzebna do
poznania nakazów trzeciego stopnia), ale też pokazuje ignorancję owej grupy ludzi,
czasem także, niestety, wiernych Kościoła, odnośnie prawa naturalnego i powinności zeń wynikających.
16
I. Rogulski I., Sumienie – moralne oczy człowieka, https://opoka.org.pl/
biblioteka/T/TM/sumienie_oczy.html – „Dla nas kluczowa jest odpowiedź na pytanie, co, a może lepiej, kto mówi mi w sumieniu – postąpiłeś dobrze lub źle. Tym
Kimś jest Bóg. Nie można mówić o sumieniu w oderwaniu od Pana Boga. Dlatego
też Sobór Watykański II, a za nim Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor stwierdza, że sumienie to sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego
głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa (VS, 55)”. Stwierdzenie, iż nie można mówić o sumieniu w oderwaniu od Pana Boga, nie oznacza, iż jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to
nie wie nic na temat sumienia i jest to dla niego czysta abstrakcja. Także niewierzący
mają doświadczenie sumienia, chociaż nie są w stanie wyjaśnić tej rzeczywistości do
końca tak, jak wierzący. Z podobnym problemem mamy do czynienia w omawianym tu zagadnieniu prawa naturalnego: ludzie niewierzący też mają doświadczenie
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Jeśli byśmy chcieli podsumować kwestię norm prawa naturalnego oraz odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jedni ludzie łatwiej
poznają owe normy, a innym przychodzi to z większym trudem albo
w ogóle nie mogą ich rozeznać, to oprócz wewnętrznego usposobienia (i jego efektu w postaci pewnej „powinowatości” z dobrem i wynikającej z niej zdolności poznania tego, co w konkretnej sytuacji jest
dobrem i za czym powinniśmy iść) w grę wchodzi specyfika tychże
norm. Są bowiem trzy rodzaje norm prawa naturalnego i łatwość ich
rozeznania zależy od tego, z którym rodzajem mamy do czynienia.
A są to: „(1) pewne fundamentalne, niedemonstrowalne, pierwsze zasady; (2) zasady normatywne, które wypływają natychmiast, po małym
jedynie namyśle z tych pierwszych zasad i (3) zasady normatywne,
które mogą być poznane tylko w wyniku dojrzałego namysłu i tylko przez ludzi mądrych lub tych, którzy wydoskonalili się w cnocie roztropności”17. Do tego dochodzi problem sumienia, które może
funkcjonować nieprawidłowo, źle wskazując powinność w konkretnej sytuacji. Te możliwe złe wskazania sumienia składają się z czasem
na jakąś całość, rodząc dodatkowe wątpliwości co do możliwości poznania normy prawa naturalnego.

Współczesne problemy związane z prawem naturalnym
Z prawem naturalnym związanych jest kilka zagadnień, które dostrzegamy w sferze wyborów moralnych i które wymagają pewnego
wyjaśnienia. Z racji na długość tego opracowania zostaną tu omówione jedynie cztery z nich. Pierwsze dotyczy autora prawa naturalnego,
drugie jego uzasadnienia (zwłaszcza norm trzeciego stopnia), trzecie
problemu tzw. zafałszowania naturalistycznego oraz moralnej normatywności parametrów biologicznych, czwarte wreszcie rozumienia
pojęcia natury w prawie naturalnym.
tego prawa, chociaż nie są w stanie je wyjaśnić w taki sposób, jak to ma miejsce
w przypadku ludzi wierzących.
17
W. May, An Introduction to Moral…, dz. cyt., s. 78 [tłum. własne].
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Prawo naturalne jako prawo ludzkie
Przy omawianiu struktury wskazań prawa naturalnego w podsumowaniu zostało zaznaczone, że istnieją: „Zasady normatywne, które wypływają natychmiast, po małym jedynie namyśle”. Aby odczytać normy
prawa naturalnego, począwszy od drugiego ich rodzaju (stopnia), potrzeba namysłu. Oznacza to, że norm prawa naturalnego nie odczytuje się tak, jakby się czytało gazetę lub książkę. Pierwotnie normy te
(poza tym, co zostało wprost przez Boga objawione, jak np. Dekalog)
nie były nigdzie materialnie zapisane. Normy te funkcjonują bowiem
w inny sposób: są one przywoływane do istnienia przez rozum praktyczny w momencie, w którym człowiek staje wobec jakiejś decyzji
moralnej. W zależności więc od sprawności rozumu praktycznego (na
którą duży wpływ mają poprzednie wybory dobra moralnego, których efektem jest skłonność ku dobremu, swego rodzaju wspomniana
wyżej „powinowatość” ku dobremu) człowiekowi łatwiej lub trudniej
przychodzi samo „odczytanie” nakazu moralnego18. Z tej obserwacji
wynikają przynajmniej dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, prawo naturalne jest prawem ludzkim. To człowiek tworzy (formułuje
normy) prawa naturalnego. Nie czyni tego jednak sam od siebie, jak
chciałoby wiele współczesnych nurtów etycznych z subiektywizmem
na czele. Prawo naturalne jest udziałem rozumu ludzkiego w odwiecznym prawie Bożym – innymi słowy, człowiek „odczytuje” prawo Boże,
jednocześnie tworząc to, co nazywamy prawem naturalnym. W momencie, kiedy człowiek zamyśla coś zrobić, niejako „narzuca mu się”
poprawne rozwiązanie, czyli takie, które prowadzi do dobra i dzięki
temu wie on, co zrobić. Dlatego umiejętność poprawnego odczytywania prawa Bożego jest taka ważna.

W. May mówi że: „Prawo naturalne jest więc czymś, co my sami w sposób
naturalny przywołujemy do istnienia przez spontaniczne użycie naszej własnej inteligencji jako ukierunkowanej na działanie. To jest coś, co my przywołujemy do
istnienia przez nasze działanie” – W. May, An Introduction to Moral…, dz. cyt., s. 74
[tłum. własne].
18
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Możliwość błędu
Trzeba jednak pamiętać, że ludzki rozum jest ograniczony. Ta
prawidłowość dotyczy również sfery moralnej. „Jeśli rodzaj ludzki
w swej wiedzy o świecie fizykalnym posuwa się naprzód raczej powoli, nie ma absolutnie żadnego powodu, by domagać się, żeby rozum
ten sprawował się lepiej w rozumieniu rzeczywistości moralnej, która
jest bez porównania bardziej tajemnicza, ponieważ zawiera tajemnicę wolności”19. Ograniczoność rozumu ludzkiego objawia się także
w możliwości popełnienia błędu w sferze moralnej, a więc i w możliwości złego odczytania powinności moralnej, chociaż zdarza się to
rzadko. Przykładem takiego błędu jest dawne rozumienie wymogu
dotyczącego ekonomii – zakazu pożyczania pieniędzy na procent20 .
Dopiero lepsza znajomość okoliczności, a więc praw funkcjonujących
w ramach ekonomii (dotyczy to normy trzeciego stopnia) doprowadziła do rewizji owego wskazania.
Z zagadnieniem tym wiążą się pytania także odnośnie pewnych
dzisiejszych wymogów (np. antykoncepcji), że być może i w nich jest
taki błąd i po iluś tam latach okaże się, że ludzie niepotrzebnie spełniali nieistniejący obowiązek moralny. Należy jednak stwierdzić, iż
fakt, że możliwy jest błąd, nie oznacza, że wszystkie obowiązki moralne wynikające z prawa naturalnego, a szczególnie te, które wymagają
od człowieka znacznego wysiłku, są obarczone błędem. Do działania
moralnie poprawnego nie jest potrzebna absolutna pewność. Wystarczy tzw. pewność moralna, czyli uzasadnione przekonanie o jakimś
obowiązku, z czym niewątpliwie ludzie mieli do czynienia, podporządkowując się zakazowi pożyczania pieniędzy na procent21.
Y. Simon, The Tradition of Natural Law…, dz. cyt., s. 162 [tłum. własne].
W. Pomarański, Lichwa – rys historyczny, http://www.gazetagazeta.com/2016/11/
lichwa-rys-historyczny/.
21
Fakt, iż ludzie sądzili, że ziemia jest w centrum (geocentryczna koncepcja
świata), nie oznacza, że wszelkie zachowania ludzi żyjących kiedyś w takim przekonaniu należy uznać za irracjonalne. Nawet obarczeni taką błędną świadomością ludzie ci byli w stanie dokonać dzieł, które my także dziś podziwiamy z wielkim uzna19

20
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Należy tu pamiętać, że poruszamy się w dziedzinie moralności,
gdzie oczekiwanie pewności czy ścisłości twierdzeń podobnej matematyce czy naukom empirycznym jest błędem metodologicznym.
Zwracał na to uwagę już Arystoteles w Etyce nikomachejskiej: „Co się
tyczy opracowania naszego przedmiotu. To wystarczy może, jeśli ono
osiągnie ten stopień jasności, na który ów przedmiot pozwala. Nie
we wszystkich bowiem wywodach należy szukać tego samego stopnia ścisłości […] jest bowiem cechą człowieka wykształconego żądać
w każdej dziedzinie ścisłości w tej mierze, w jakiej na to pozwala natura przedmiotu”22 . Dlatego w etyce (i w teologii moralnej), których
przedmiot nie funkcjonuje według tak ścisłych relacji, jakie spotykamy np. w matematyce, trudno spodziewać się takiej samej jak w matematyce ścisłości i pewności. Ponieważ pewność jest ściśle związana
z poznaniem prawdy, nie inaczej będzie z pewnością odnośnie naszych obowiązków moralnych – jest ona związana z poznaniem norm
tego prawa. Niedostatkom ludzkim w poznawaniu norm prawa naturalnego mogą zaradzić ludzie „mądrzy”. Szczególną rolę odgrywa tu
Magisterium Kościoła i to nie tylko z powodu swej mądrości. W przypadku prawa naturalnego mamy do czynienia z prawem Bożym, którego „odczytanie” jest właśnie prawem naturalnym. Trudności owego
„odczytania” są na pewno mniejsze, gdy ktoś, tak jak Magisterium,
korzysta ze specjalnej pomocy udzielonej przez Boga w postaci szczeniem (jak choćby dzieła architektoniczne) i które nie kłócą się z heliocentrycznym
opisem świata. Natomiast co do normy dotyczącej pożyczania pieniędzy na procent:
w zależności od wielkości oprocentowania i jego warunków, także dziś zachowuje
ona swoją moc – prawo naturalne sprzeciwia się bowiem lichwie.
22
Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1982, I 3.
1094b, s. 5, 6. W stosunkowo częstych dyskusjach medialnych na tematy moralne słyszymy rozmówców różniących się poglądami. Często w takich dyskusjach
uczestnicy oczekują argumentacji strony przeciwnej (np. katolickiej) tak skonstruowanej i wyrażonej, by nabrać pewności takiego rodzaju, jaka funkcjonuje np. w matematyce (przysłowiowe 2+2 = 4). W razie braku argumentów moralnych o takiej
jasności nader często pada stwierdzenie: „Nie przekonał mnie Pan/Pani!”, gdzie
argumenty ze strony owych Panów/Pań miałyby mieć właśnie taką matematyczną
pewność. Tymczasem oczekiwanie takiej pewności co do zdań etycznych jest błędem metodologicznym.
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gólnej asystencji Ducha Świętego. Taką asystencją cieszy się Urząd
Nauczycielski Kościoła23.

Norma prawa naturalnego a jej uzasadnienie
W przypadku prawa naturalnego należy rozróżnić dwa momenty: poznanie wskazania tego prawa, czyli powinności moralnej, oraz
umiejętność wyjaśnienia tej powinności (dlaczego jest ona taka, a nie
inna). Obok znajomości samej normy w grę wchodzi więc także jej
uzasadnienie. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż znajomość normy (wskazania) prawa naturalnego to coś innego niż jej
uzasadnienie, czyli powód, dla którego jest ona właśnie taka. To uzasadnienie (jak całe ludzkie postępowanie) winno mieć i ma charakter
racjonalny, czyli można wyjaśnić, dlaczego norma wskazuje na taką
właśnie, a nie inną powinność. Jednak znajomość normy (nakazu)
prawa naturalnego to nie to samo, co jej wyjaśnienie (uzasadnienie).
Mówiąc inaczej: z faktu, że wiemy, co należy zrobić, nie wynika, że od
razu wiemy, dlaczego to właśnie mamy zrobić. Na przykład, odwołując się do zakazu stosowania antykoncepcji: jest wielu ludzi, którzy nie
wiedzą, dlaczego prawo naturalne (i Kościół) wskazuje, że nie wolno
stosować antykoncepcji, nie potrafią tego wytłumaczyć. Z tego faktu jednak nie wynika, iż ludzie ci nie wiedzą, co należy robić, tj. że
antykoncepcja jest czymś złym i że nie należy jej stosować. Świadomość tego, że nie należy stosować antykoncepcji, nie jest więc tożsama z umiejętnością wyjaśnienia, dlaczego tak właśnie wskazuje prawo
naturalne. Jak już to zostało powiedziane, poznanie normy prawa naturalnego (zwłaszcza gdy chodzi o normę trzeciego stopnia) zależy od
cnoty roztropności i pewnej wiedzy dotyczącej okoliczności działania.
Natomiast wyjaśnienie, dlaczego ta norma jest taka, a nie inna, dlaczego prawo naturalne wskazuje na taki właśnie, a nie inny wybór,
jest czymś wtórnym wobec tego wskazania moralnego. Wyjaśnieniem,
23
Nie oznacza to, że Kościół w swym nauczaniu nie może (z różnych powodów) popełnić błędu. Wiele tu zależy także od rodzaju normy prawa naturalnego.
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dlaczego rozum praktyczny w sposób naturalny skłania się do takiego,
a nie innego wyboru, zajmuje się etyka i teologia moralna24 . Wyjaśniają one przede wszystkim, z jakimi dobrami mamy tu do czynienia, że
rozum praktyczny zgodnie ze swą pierwszą zasadą („czyń dobro i podążaj za nim, unikaj zła”) wskazuje na taki właśnie, a nie inny wybór
moralny25. Znalezienie racjonalnego uzasadnienia wymaga niejednokrotnie gruntownego wykształcenia z antropologii, teologii, etyki, jak
również dobrej znajomości dziedziny, której dane wybory moralne
dotyczą (w przypadku antykoncepcji dotyczy to przede wszystkim
sensu ludzkiej seksualności i małżeństwa).

Zafałszowanie naturalistyczne
Druga trudność, która wiąże się z prawidłowym rozumieniem
prawa naturalnego, to zarzut tzw. zafałszowania naturalistycznego.
Zagadnienie to łączy się najczęściej z problemem normatywności
parametrów biologicznych, tj. czy i do jakiego stopnia pewne prawidłowości biologiczne mają moc zobowiązującą i nie należy ich
przekraczać. Jest to związane z koncepcją prawa naturalnego wyrażoną przez rzymskiego prawnika Ulpiana w II wieku, który twierdził,
że prawo naturalne to to, czego natura nauczyła wszystkie zwierzęta.
Zwierzęta, posługujące się instynktem, czynią to, czego „nauczyła” je
natura i ich opcjonalność wyboru w zależności od okoliczności jest
radykalnie ograniczona w stosunku do ludzkich możliwości warunkowanych używaniem rozumu. W przypadku człowieka nie ma tu
przymusu poruszania się w obrębie pewnych tylko, z góry ustalonych,
24
Pierwsza ujmuje owo zagadnienie z perspektywy filozoficznej, druga z perspektywy teologicznej; por. także: M. Rhonheimer, La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Roma 1994, s. 25–27.
25
Etyka bowiem to „ta nauka, która wynika z racjonalności człowieka, z jego wolności: tego, co dobre dla człowieka, nie potrafimy opisać lub zaobserwować w oparciu
o naturalne procesy; możemy to zrekonstruować tylko poprzez refleksję nad naszą
własną aktywnością praktyczną rozumu. Tylko w ten sposób można wskazać to, co
jest dobre dla człowieka, a przez to wywnioskować to, co dla niego naturalne” – M.
Rhonheimer, La prospettiva della morale…, dz. cyt., s. 161 [tłum. własne].
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danych biologicznych. Zwierzę bardzo wygłodzone rzuca się na pokarm. Człowiek nie musi tak czynić, bo jest istotą rozumną i wolną26 .
Niektórzy współcześni teologowie27 zarzucają więc św. Tomaszowi, że
włączając propozycję Ulpiana do swej teorii o prawie naturalnym, popełnił on błąd tzw. zafałszowania naturalistycznego, który polegałby
na nadaniu parametrom biologicznym zbyt dużej rangi w wyborze
moralnym, rangi normatywnej, tzn. że zachowanie danego parametru
czy danej prawidłowości staje się obowiązkiem moralnym. Tymczasem, jak wiemy, człowiek nie musi postępować tak jak zwierzę, ponieważ z racji swej rozumności nie musi „trzymać się” ściśle parametrów
biologicznych lub fizycznych.
Św. Tomasz jednak, przyjmując stwierdzenie Ulpiana, nadał mu
swoistą, sobie właściwą, interpretację. Przyjmując, że człowiek jest (ze
względu na swój wymiar cielesny) zwierzęciem, to jednak jest zwierzęciem szczególnym, bo rozumnym (animal rationale) i fakt, że natura „nauczyła” to „zwierzę” postępowania (jak chciał Ulpian), należy,
według św. Tomasza, rozumieć w ten sposób, że natura człowieka jako
istoty rozumnej nauczyła go postępować w sposób właściwy tej naturze, czyli właśnie w sposób rozumny.
Pozostaje jednak pytanie o normatywność owych biologicznych
parametrów: na ile człowiek w swym rozumnym postępowaniu winien je uszanować, o ile w ogóle powinien. Problem ten wystąpił ze
szczególną ostrością przy okazji ogłoszenia encykliki Pawła VI Humanae vitae w lipcu 1968. Moralny zakaz stosowania antykoncepcji wraz
z opowiedzeniem się za naturalnym planowaniem rodziny opartym
na okresowej wstrzemięźliwości (uwzględniającej cykl miesięczny ko26
Potwierdzają to różne ludzkie postawy, zwłaszcza heroiczna postawa św. Maksymiliana Kolbe.
27
W. May wymienia tu C. E. Currana, T. E. O’Connella, R. M Gullę (W. May,
An Introduction to Moral…, dz. cyt., s. 80), ale do nurtu tego należy zaliczyć również
całe grono teologów niemieckich, takich jak: J. Fuchs, B. Schüler, F. Böckle, A. Auer,
których określa się jako twórców tzw. Nowej Teologii Moralnej. Odpowiedzią na ich
poglądy jest w Kościele przede wszystkim encyklika Veritatis splendor (1993); por.
także: A. Szostek, Natura, rozum, wolność, Rzym 1990; L. Melina, Morale: tra crisi
e rinnovamento, Milano 1993.
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biety) zostały uznane za błąd zafałszowania naturalistycznego polegający na zaadoptowaniu prawidłowości biologicznych do moralności
poprzez nadanie im mocy zobowiązującej. Ów domniemany błąd miał
być właśnie wynikiem jakoby bezkrytycznego przyjęcia tez Ulpiana
przez św. Tomasza. Tymczasem św. Tomasz, a za nim „tradycyjna” teologia moralna, zupełnie inaczej widzą ten problem.
Jego zrozumienie wymaga przypomnienia, jak funkcjonuje ludzka
natura28 – owa rzeczywistość, którą człowiek zastaje i którą stopniowo poznaje jako prawdę o swojej egzystencji. Człowiek rozpoznaje
swoje życie jako pewną rzeczywistość dynamiczną, coś, co się zmienia, rozwija i zmierza ku pewnemu celowi. Tym celem jest spełnienie
się człowieka jako osoby. Spełnienie to polegające na harmonijnym
rozwoju wszystkich potencjalności (talentów), które posiada, człowiek
postrzega jako dobro najcenniejsze, największe. Z drugiej strony widzi
on, że droga do tego celu wiedzie poprzez inne, mniejsze, ale także ważne cele, które są środkami do osobowego spełnienia. Jedne z nich są
środkami ważniejszymi, inne są im podporządkowane. Do środków
najważniejszych zalicza się te, które są celami najbardziej podstawowych ludzkich skłonności29. Jest to skłonność do zachowania własnego
jestestwa, do zachowania własnego gatunku, do życia w społeczności
oraz dążność do poznania prawdy. Każda z owych skłonności zmierza
do sobie właściwego celu, który człowiek postrzega w kategorii dobra. Dobrem związanym z pierwszą skłonnością jest życie, a środkiem
do niego jest minimalna troska o zdrowie. Drugim dobrem jest małżeństwo i przekaz życia, a środkiem doń przyjaźń, która prowadzi do
decyzji o ślubie oraz praca nad sobą w postaci dążenia do cnoty czy28
Chodzi tu o naturę w sensie ontologicznym, a nie naturę w sensie biologicznym. Ta ostatnia stanowi jednak część, pewien wymiar tej pierwszej.
29
Dotykamy tu problemu prawdy ontologicznej o człowieku. Człowiek nie jest
istotą, która sama nadaje sens swojemu istnieniu, wytyczając wszelkie kierunki swego działania. Owszem, człowiek wytycza kierunki swego działania ale w granicach
już wcześniej określonych przez owe podstawowe skłonności wyznaczone ludzką,
rozumną naturą, która jest rzeczywistością przez nas zastaną. Człowiek może, co
prawda, kwestionować i kontestować to, co zastane, ale postawa ta raczej nigdy do
niczego dobrego nie prowadziła.
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stości małżeńskiej, bez której trudno mówić o udanym małżeństwie.
Trzecim dobrem jest tzw. społeczność, czyli zdolność do życia we
wspólnocie, a środkami są tu wszelkie postawy, począwszy od pokojowego współżycia, aż po serdeczną, szczerą przyjaźń. Wreszcie celem
skłonności do poznania prawdy jest sama prawda oraz Bóg, a środkami – przybierający różne formy trud poznania świata i Boga30. Tak
więc zarówno podstawowe, jak i pośrednie cele są przez człowieka ujmowane jako dobra do realizacji. Dobra niższej rangi mają służyć do
osiągnięcia dóbr wyższej rangi; i prawo naturalne, zgodnie ze swoją
pierwszą zasadą (czyń dobro i podążaj za nim, unikaj zła) nakazuje te
dobra osiągać, iść za nimi, a odrzucać to, co się im sprzeciwia. Mając
to na uwadze, można od razu zrozumieć błąd tych, którzy niewłaściwie rozumieją klasyczną (tradycyjną) naukę o prawie naturalnym,
zarzucając jej fizykalizm (zafałszowanie naturalistyczne).
Przykładem takiego rozumienia prawa naturalnego jest znana z literatury przedmiotu postawa Johna Fletchera, pierwszego dyrektora
programu bioetycznego w Narodowych Instytutach Zdrowia w USA.
Polemizując z domniemanym fizykalizmem klasycznej teorii prawa
naturalnego, Fletcher przywołuje przykładową sytuację dziecka chorego na mukowiscydozę, którą można by leczyć na przykład przy pomocy technik inżynierii genetycznej, ale lekarz mówi: choroba jest
pewnym zastanym przez nas parametrem biologicznym, który zgodnie z przyjętym założeniem (czyli z prawem naturalnym) nie może
być naruszany, więc nie robimy nic – nie leczymy dziecka. Po pewnym czasie dorosły już człowiek ma do nas pretensje, że mogliśmy go
leczyć, lecz my odpowiadamy, że chcieliśmy być wierni prawu naturalnemu i dlatego nie „ruszaliśmy” tego, co natura w takiej, a nie innej
postaci „dała”, no bo przecież prawo naturalne nakazuje nie ruszać
parametrów biologicznych, nadając im moc normatywną31.

Por. J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford 1993, s. 59–133.
Por. G. Stock, Redesigning Humans. Chosing Our Genes, Changing Our Future,
New York 2003, s. 132.
30
31
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Jest to klasyczny przykład niezrozumienia Tomaszowej nauki o prawie naturalnym i chybionych zarzutów o zafałszowanie naturalistyczne. Człowiek bowiem, zgodnie ze swoją rozumną naturą i zgodnie ze
swoimi podstawowymi skłonnościami, a zwłaszcza pierwszą z nich,
postrzega zdrowie jako jedno z najważniejszych ludzkich dóbr. Żeby
to dobro osiągnąć (a to właśnie nakazuje prawo naturalne), należy leczyć chorego człowieka, czyli zmienić zastane parametry biologiczne.
Z czym innym mielibyśmy do czynienia, gdybyśmy chcieli wykorzystać techniki inżynierii genetycznej do stwarzania ludzi według jakichś wprzód ustanowionych kryteriów (problem tzw. eugenicznej
inżynierii genetycznej). Wiadomo skądinąd, że takie zastosowanie
owych technik także wiąże się z naruszeniem zastanych parametrów
biologicznych. Jednak w tym przypadku to naruszanie powoduje narażanie istoty ludzkiej na poważne ryzyko zdrowotne lub nawet na
śmierć. Dlatego w tym przypadku, ze względu na dobro zdrowia, nie
wolno naruszać zastanych parametrów biologicznych, będących podstawą tegoż zdrowia. Ich pozostawienie w nienaruszalnym stanie staje
się tu wymogiem moralnym. W tej sytuacji nabierają one wymiaru
normatywnego. Jednak nie staje się tak ze względu na same parametry
(prawidłowości) biologiczne, lecz ze względu na dobro zdrowia, które
te prawidłowości warunkują. Tak więc człowiek ma czynić dobro i by
je osiągnąć, pewne parametry zyskują walor zobowiązujący (normatywny), ponieważ stanowią istotną lub nieodzowną część dobra, które
człowiek ma osiągnąć. Ta prawidłowość dotyczy także zagadnienia
przywoływanej już tutaj antykoncepcji. Zgoda na nią jest tożsama
ze zgodą na niszczenie dobra, jakim jest ludzka płodność (antykoncepcja jest działaniem wprost przeciw temu dobru), czego nie da się
pogodzić z dobrem ludzkiej prokreacji. Jej alternatywa w postaci okresowej wstrzemięźliwości, biorącej pod uwagę naturalny rytm płodności, „zmusza” małżonków do pracy nad sobą, która wyrabia u nich
zdolność panowania nad sobą, posiadania siebie, bycia panem/panią
samych siebie. Zdolność ta jest podstawą zarówno obopólnego daru,
na którym opiera się małżeństwo, jak i cnoty czystości małżeńskiej,
bez której trudno myśleć o zgodnym i pełnym szacunku pożyciu. Tak
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więc naturalny rytm płodności jest integralną częścią pewnych dóbr,
które stanowią o dojrzałym i pięknym małżeństwie i dlatego nabierają
one znaczenia normatywnego, a nie dlatego, że są to biologiczne parametry zastane przez nas (podobne tym, które funkcjonują u zwierząt), których nie wolno naruszać. Problem normatywności owych
biologicznych parametrów (cech, właściwości, praw) wskazuje jednocześnie na czwarty z problemów związanych z prawem naturalnym.
Chodzi o rozumienie pojęcia natury w nazwie: prawo naturalne.

Znaczenie pojęcia natury w ramach prawa naturalnego
Termin „prawo naturalne” bywa też używany jako „prawo natury”,
co rodzi dziś natychmiastowe skojarzenie z naturą rozumianą przyrodniczo. Powstaje więc zamieszanie terminologiczne i pytanie, co rozumie się pod pojęciem natury w nazwie „prawo naturalne”. Termin
ten występuje dziś przede wszystkim w ramach nauk przyrodniczych.
Funkcjonuje on jednak także we współczesnej filozofii, mając różne
znaczenia. Jednym z bardziej wpływowych nurtów w etyce (filozofii
moralnej) jest dziś utylitaryzm. Może właśnie dlatego pojęcia natury opracowane przez Johna Stuarta Milla (1806–1873), wpływowego
myśliciela tego nurtu, bywają mylone z pojęciem natury występującym w teorii prawa naturalnego opracowanej przez św. Tomasza. Według Milla „natura to to wszystko, do czego odnoszą się prawa fizyki
i w tym sensie natura odróżnia się od tego, co nadprzyrodzone. Drugie
znaczenie natury to rzeczywistość zastana, czyli to wszystko, co jest
niezależne od człowieka (nie dotknięte ludzkim działaniem). W tym
drugim sensie natura występuje jako coś przeciwnego wobec tego,
co określamy jako sztuczne lub związane z kulturą, z pewną ludzką «obróbką»”32 . Żadne z tych dwojga znaczeń natury nie odnosi się
do pojęcia natury zawartego w określeniu „prawo naturalne”, tak jak
je rozumie filozofia klasyczna i teologia, obie odwołujące się do prac
32
T. Kraj, Znaczenie pojęcia „natury” w prawie naturalnym, „Communio”
1 (173) 2011, s. 67.
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św. Tomasza z Akwinu. Natura jest tu rozumiana w sensie ontologicznym. W przypadku człowieka chodzi więc o naturę cielesno-duchową,
której charakterystyczną i nieodzowną cechą jest jej rozumność. To
właśnie dzięki tej rozumności człowiek jest w stanie rozpoznać zarówno zobowiązanie moralne (zwane prawem naturalnym), jak i dobra,
które wchodzą w rachubę w związku z daną powinnością moralną,
oraz środki do podążania za tymi dobrami (w tym także potrzebę
zachowania pewnych parametrów fizycznych i biologicznych warunkujących dane dobro). Dzięki rozumności człowiek jest też w stanie
rozpoznać zło, którego, jako przeciwieństwa danego dobra, należy
unikać. Prawo naturalne nosi nazwę naturalnego, ponieważ człowiek
poznaje je w sposób spontaniczny, inaczej: naturalny, czyli w sposób
właściwy dla swojej rozumnej natury33. Jest tak dlatego, że dzięki rozumności człowiek jest w stanie poznać pewne byty w aspekcie ich
dobra (jako dobre), czyli te, za którymi należy podążać, oraz ich przeciwieństwo, którego należy unikać. „Dlatego M. Rhonheimer zauważa, iż to, co «naturalne» dla człowieka w tym sensie, iż stanowi jego
moralną powinność, odkrywane jest nie poprzez refleksję nad jego
naturą biologiczną, ani nad tym, co uznane za «normalne» w sensie
33
Poznanie to dokonuje się poprzez racjonalną inklinację, będącą pierwszym
krokiem do poznania konkretnej, szczegółowej normy prawa naturalnego. Wiedza
poprzez inklinację nie neguje możliwości poznania poprzez racjonalne wykazanie
(unaocznienie). Jest jedynie pierwszym krokiem do tego poznania. O tym sposobie
poznania mówi Y. Simon: ”Suppose you are in business, and a would-be partner
has a project beneficial to you, to him, and even to community at large. Now when
business projects are so wonderful, there is usually something wrong with them.
But you cannot see anything wrong, the projects appear perfect. The fellow is very
smart, it is probably not for the first time that he is telling that story. So you do
not see the ‘gimmick,’ but you can ‘smell’ the fellow. Indeed, judgments by way of
inclination are often expressed by this metaphor. ‘Are you going to make a deal?’
‘No.’ ‘And why not?’ ‘Because the fellow, excuse me, stinks.’ There is an inclination
in the honest conscience of the man trained in justice which makes him sensitive
to the unjust even when he is completely unable to explain his judgment. [...] There
are cases in which a man spontaneously exclaims: ‘Oh, no. I won’t do that. I don’t
do things like that!’ He judges by way of inclination. Pressed for an explanation, the
man ponders and finally says, ‘Yes, I can tell you why.’ And then we have a judgment
by way of cognition. The explanation, the connection with antecedent cognitions is
established.” – Y. Simon, The Tradition of Natural Law…, dz. cyt., s. 128, 130.
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statystycznie najczęściej występujące, ani nawet nie poprzez refleksję
nad naturą w sensie metafizycznym. To, co dla człowieka naturalne
(i co powinien on czynić), jest owocem refleksji nad aktywnością rozumu praktycznego, zdolnego do rozpoznania, co dla człowieka jest
dobrem, czyli czymś, co jest zgodne z ludzką doskonałością, z dążeniem do niej (jej wyrazem jest spełnienie się człowieka jako osoby),
a co jest złem”34 .
Przedstawiając wybrane kwestie związane z teorią prawa naturalnego opracowaną przez św. Tomasza, widzimy, że wiele z nich wynikło
z powodu złego rozumienia nauki Akwinaty. Do tego dochodzą coraz
częściej uprzedzenia i podejrzliwość wobec chrześcijańskiej moralności i kultury ze strony coraz bardziej zeświecczonego społeczeństwa.
Zmierzenie się z pewnymi zastrzeżeniami czy zarzutami pokazuje
jednak, jak precyzyjna i wiele wyjaśniająca w dziedzinie moralności
jest nauka odnosząca się do prawa naturalnego, którą do swej teologii
zaadaptował Kościół.
Prawo naturalne staje się dziś przedmiotem szczególnego zainteresowania. Świadczy o tym niedawny dokument Międzynarodowej
Komisji Teologicznej pt. W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe
spojrzenie na prawo naturalne z 2009 roku35, który przypomina, jak
należy to prawo rozumieć. Do odnowienia tej świadomości przyczyniły się także liczne kontrowersje związane z dokumentami Stolicy
Apostolskiej, dotyczące różnych kwestii moralnych. Były to okazje do
wyjaśnień i sprostowań. Ponieważ nauczanie moralne Kościoła nader
często odwołuje się do prawa naturalnego, poprawna znajomość tego
zagadnienia wydaje się kluczowa w zrozumieniu nie tylko samego
tego prawa, ale także sposobu funkcjonowania człowieka jako istoty
moralnej. Temu zrozumieniu ma także pomóc studium zagadnienia
prawa naturalnego w kontekście najczęstszych pytań stawianych dziś
pod jego adresem.

T. Kraj, Znaczenie pojęcia „natury”…, dz. cyt., s 71–72.
Por. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/
rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_pl.html.
34
35
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Prawo a wartości etyczne
Związek prawa z wartościami etycznymi wydawał się do niedawna
powszechnie oczywisty. W jednej z najstarszych definicji prawa, która
została sformułowana w starożytności przez Ulpiana, Ius est ars boni
et aequi (prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne), pojawiają się dwie podstawowe kategorie aksjologiczne: dobro oraz słuszność. Z kolei nowożytne i współczesne teorie prawa podkreślają, iż
prawo stoi na straży ludzkiego życia, jego zadaniem jest zapewnienie
bezpieczeństwa i szeroko pojętych możliwości rozwoju poszczególnych
jednostek i narodów.
Podstawą tego rozwoju są fundamentalne prawa człowieka. Zostały
one sformułowane u schyłku XVII wieku przez racjonalistyczną szkołę
prawa natury. Ich zakres rozwinięty został w konstytucji amerykańskiej
(1776) oraz we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
(1789). Oba akty podkreślają powszechność praw człowieka, ich niezbywalność i nienaruszalność2 . Poszczególne jednostki są moralnie
uprawnione do respektowania ich praw zarówno przez społeczeństwo,
jak i władzę ustawodawczą. Prawa te tak silnie zakorzeniły się w kulturze politycznej, że przyjmuje się, iż „stanowią one uprzywilejowaną
kategorię norm (wartości), które same dla siebie nie potrzebują już
uzasadnienia. Przysługują każdemu człowiekowi, stanowiąc niejako
część ludzkiego świata wartości. Są one przyrodzone i niezbywalne.
Żadne prawo pozytywne nie tworzy więc praw człowieka, ono je musi
1
Ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, Wydział Filozoficzny, kierownik Katedry
Etyki UPJPII.
2
Zob. P. Dutkiewicz, Moralne uzasadnienie praw człowieka, w: Etyka a prawo
i praworządność, Materiały IX Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego Kraków, 2–3
czerwca 1997, red. J. Pawlica, Kraków 1998, s. 24.
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co najwyżej potwierdzać, aby zapewnić im przez instytucjonalizację
należytą ochronę. Mówiąc najogólniej: prawa człowieka mają charakter fundamentalnych, niezbywalnych praw moralnych o podstawowym
i powszechnym charakterze”3.
Tego rodzaju ujęcie wyrasta z przekonania, iż prawa te przysługują
każdej jednostce ludzkiej – niezależnie od sformułowania w prawie
pozytywnym – gdyż opierają się na wyższym porządku normatywnym,
jakim jest prawo natury.
Teoria prawa natury była inspiracją, a potem fundamentem aksjologicznym, dla sformułowania, a następnie ochrony praw człowieka. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku przedstawiciele kierunku
zwanego pozytywizmem prawniczym podważyli wartość prawa naturalnego4 . Zakwestionowane zostały zarówno możliwość jego poznania, jak i samo jego istnienie. Równocześnie rzecznicy praw człowieka
uznali, że należy znaleźć dla praw człowieka inną podstawę. W poszukiwaniach tych dokonało się przesunięcie punktu ciężkości: pytano
już nie o to, co stanowi podstawę normatywną praw człowieka, ale
o to, „co sprawia, że człowiek jest ich podmiotem”5. W pozytywizmie
prawniczym nastąpiło nie tylko odrzucenie leżącej u podstaw praw
człowieka koncepcji prawa naturalnego, ale i uznanie, że jedynym
źródłem praw człowieka są wyłącznie regulacje prawne władzy państwowej. Widoczne to było zwłaszcza w marksistowskiej teorii państwa i prawa, gdzie „prawa człowieka” zostały zastąpione terminem
„prawa obywatelskie”6 .
Instrumentalizacja prawa w państwach totalitarnych dobitnie wskazuje na to, że założenia pozytywizmu prawniczego nie wystarczają do
3
P. Dutkiewicz,
dz. cyt., s. 24.
4
P. Dutkiewicz,
dz. cyt., s. 25.
5
P. Dutkiewicz,
dz. cyt., s. 25.
6
P. Dutkiewicz,
dz. cyt., s. 25.
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obrony fundamentalnych praw człowieka, takich jak godność osoby
czy życie ludzkie.
Pomimo ograniczeń pozytywizmu prawniczego, i katastrofalnych
efektów, do jakich doprowadził, jest on nadal obecny w debacie dotyczącej aksjologicznych podstaw prawa demokratycznego państwa.
Jego zwolennicy podkreślają indyferentyzm aksjologiczny prawa. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę społeczeństwo pluralistyczne, w którym preferowane są różnorodne wartości etyczne, rodzi się trudność
z podporządkowaniem prawa dominującej moralności. Wówczas nie
spełniałoby ono swojego zasadniczego celu, jakim powinna być uniwersalność, obejmująca różnorodne jednostki i grupy społeczne, niezależnie od preferowanych przekonań moralnych. We współczesnym
demokratycznym państwie prawo nie może wykluczyć żadnego obywatela z powodu jego preferowanych wartości, jeśli ten ktoś przestrzega
prawa obowiązującego w danym kraju. Prawo stanowione respektuje
podstawowe wartości: godność osoby, prawo do życia i wolność. Jednak nie obejmuje ono wszystkich wartości obecnych w życiu danego
społeczeństwa. Musi być tak skonstruowane, aby większość obywateli
chciała akceptować ustanowione regulacje prawne.
Zwolennikom aksjologicznego uzasadnienia prawa przeciwstawia
się inny znany niemiecki prawnik Ernst-Wolfgang Böckenförde. Podkreśla on, że prawo nie może opierać się na wartościach, mają one
bowiem charakter subiektywny. Przyjęcie określonych wartości opiera się na wolnym wyborze podmiotu. Jednostka może je przyjąć, ale
nie musi. Inaczej jest w przypadku prawa, które wyklucza dowolność.
Dąży ono do bezwarunkowej obowiązywalności, ponad indywidualnymi preferencjami wartości7. Jednak próba uzasadnienia prawa
w oparciu o jakikolwiek fundament aksjologiczny, który może mieć
tylko i wyłącznie subiektywny charakter, często prowadzi do fanatyzmu. Böckenförde krytykuje głównie obiektywizm aksjologiczny:
„Obiektywistyczne myślenie aksjologiczne samo z siebie jest niezdol7
Por. E. W. Böckenförde, Wolność – państwo – Kościół, tłum. P. Kaczorowski,
Kraków 1994, s. 138.
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ne do uzasadnienia prawa; ze względu na funkcję podporządkowania
prawo musi bowiem opierać się na powszechnej obowiązywalności,
a tym samym na racjonalnej pojmowalności i fundamentalnej możliwości racjonalnego porozumienia. Poza tym myśleniu obiektywistycznemu brak jakiejkolwiek zdolności do kompromisu. Zarówno
w przypadku poznania wartości, jak i w przypadku konfliktów i rozważania między wartościami w ostatecznym rozrachunku naprzeciw
jednej oczywistości staje inna oczywistość, naprzeciw jednego oglądu wartości inny ogląd wartości, przy czym – już na skutek własnych
uproszczeń – nie mogą się one skierować na płaszczyznę racjonalnego
dowodzenia czy zapośredniczenia. Uzasadnia to i potęguje agresywność myślenia. W rezultacie także tutaj panuje subiektywizm, właśnie
ów «praktykowany relatywizm», tyle tylko, że nie widzi on samego
siebie i dlatego – przekonany o obiektywności i absolutnej trafności
własnego ujęcia – nierzadko skłania się do nietolerancji, czy nawet
fanatyzmu, jak niegdyś w przypadku Robbespierre’a”8.
Warto zastanowić się, czy rzeczywiście poznanie wartości ma tylko
i wyłącznie charakter subiektywny. Wydaje się, iż propozycja Böckenfördego przekreśla możliwość osiągnięcia pewnego niezbędnego minimum aksjologicznego. Potrzeba takiego minimum doświadczana
jest przez niemal wszystkich członków społeczeństwa, co wskazuje,
że nie posiada ono tylko subiektywnego charakteru. Czy np. wartość
życia, która przez ludzi doświadczana jest jako wartość o ważności aksjologicznej, jest czymś tylko subiektywnym? Wydaje się, że argumentacja Böckenfördego wykracza zbyt daleko. Nadmierna relatywizacja
poznania wartości do warunków podmiotowych nie pozwala mu na
uchwycenie ich obiektywnego charakteru. Ponadto u podstaw tej argumentacji znajdują się jednoznaczne rozstrzygnięcia ontologiczne.
Rozstrzygnięcia te uzależniają sposób istnienia wartości od podmiotu
poznającego. Sytuacja taka wykluczona jest w przypadku prawa, które
jest czymś obiektywnym i niezależnie istniejącym od jego poznania.
Wydaje się jednak, że rozumując w duchu Böckenfördego, musieliby8

E. W. Böckenförde, Wolność – państwo – Kościół…, dz. cyt., s. 142–143.
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śmy uznać, że również poznanie prawa narażone jest na subiektywizm.
Wywody Böckenfördego zdają się omijać zróżnicowaną, faktyczną
sytuację prawa w każdym społeczeństwie i różnice w jego traktowaniu nawet w obrębie różnych grup społecznych. Uznając jego wnioski, musimy przyjąć, że niemożliwe staje się istnienie jakiegokolwiek
obiektywnego minimum aksjologicznego, które w poznaniu aksjologicznym prezentuje się jako stała, niepodlegająca żadnej relatywizacji
podstawa prawa. Tego minimum nie możemy wyłączyć poza nawias,
podejmując zagadnienie legitymizacji prawa. Prawo potrzebuje zaplecza aksjologicznego i refleksji nad zakładanymi przez nie wartościami, gdyż bez tego prawo łatwo ulega relatywizacji. Refleksja taka
nie powinna dotyczyć wyłącznie samego prawa, lecz głównie tego, co
uznajemy za wartościowe i chcemy, aby w prawie znalazło swoje odzwierciedlenie9. Na konieczność ugruntowania prawa poprzez odniesienia do moralności zwraca także uwagę Wiesław Lang. Uważa on,
iż „teoretyczna rekonstrukcja aksjologii konkretnego systemu prawa
polega na rekonstrukcji ocen i standardów ocennych, które stanowią część składową danego porządku prawnego. Z socjologicznego
punktu widzenia, tj. z punktu widzenia rzeczywistego funkcjonowania porządku prawnego, należałoby odróżnić wartości, które system
prawa deklaruje, zakłada lub do których się expressis verbis odwołuje, oraz wartości, które chroni albo realizuje w praktyce. Należałoby
również uwzględnić funkcjonujące w świadomości społecznej poglądy
o tym, jakie dobra powinny być chronione lub urzeczywistniane przez
prawo”10. Warto dodać, że nawet te same wartości mogą być przez różne
środowiska, w różnych momentach rozwojowych, inaczej rozumiane,
interpretowane i wykorzystywane, zatem przed prawodawcą pojawia
się w takiej aksjologicznej rzeczywistości istotny problem właściwego
odczytywania aksjologicznych oczekiwań członków społeczności.
9
Zob. L. Łustacz, Filozofia prawa a inne dyscypliny prawnicze, w: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
zorganizowanej w dn. 11 i 12 czerwca 1991 roku w Katowicach, red. B. Czech, Katowice 1992, s. 154.
10
W. Lang, Aksjologia prawa, w: Filozofia prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 125.
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W sygnalizowanym poprzednio pozytywizmie prawniczym prawo
jest rozumiane jako forma oddziaływania władzy ustawodawczej na
obywatela. Wówczas mamy do czynienia z jednostronnym rozumieniem stosunku podmiotu tworzącego prawo do jednostek poddanych
temu prawu. Twórca prawa ma na tyle szerokie kompetencje, że może
od jednostek wymagać takich zobowiązań, które sprzeczne są z wartościami fundamentalnymi. Przykładem może być prawodawstwo
państw, w których łamane są fundamentalne prawa człowieka w imię
stanowionego prawa pozytywnego11, jak obecnie dzieje się w Chinach
czy w Rosji. Wyraźnie widać, że prawodawstwo pozbawione zaplecza
aksjologicznego prowadzi do naruszenia podstawowych praw niezbywalnie przysługujących człowiekowi. Tym bardziej zatem rodzi się
potrzeba budowania prawa na takich przesłankach aksjologicznych,
które tę niezbywalność praw będą w stanie człowiekowi zapewnić.
Trzeba pamiętać o tym, że prawo ma być stanowione dla dobra człowieka, że powinno służyć jak najlepszemu rozwojowi każdego z ludzi,
nigdy zaś na odwrót.
Mamy świadomość, że prawo i wartości są dziedzinami, które
mogą pozostawać względem siebie w różnych relacjach. Prawo może
być podporządkowane dominującej moralności, ale wtedy nie spełnia swej roli, gdyż nie ma wystarczającego uzasadnienia i autorytetu
wśród wielu grup społecznych. Można też postulować jego neutralność, ale trudno wtedy uniknąć absurdalnych rozwiązań w rodzaju
ustanawianej przez urzędników „politycznej poprawności”, która, reglamentując formy komunikacji pomiędzy różnymi grupami, a nawet
jednostkami, prowadzi do ich wzajemnej izolacji.
Pozostaje jeszcze „dialog” między prawem i wartościami. Wydaje
mi się, że jest to stanowisko kompromisowe, które przezwycięża próby oddzielenia prawa od etyki bądź dążenia do redukcji jednej z tych
dziedzin na rzecz drugiej. Stanowisko dialogujące wskazuje na przedmiotową odmienność dziedziny prawa i moralności, ale podkreśla, że
11
Por. J. Sekuła, Neutralność i zaangażowanie prawa w wartości, w: Filozofia
prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 169–170.
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między nimi nie zachodzi sprzeczność. Formowane przepisy prawne,
normy, zakładają określone kategorie wartości moralnych. Wartości
te są przesłankami zarówno stanowienia, jak i respektowania prawa.
Takie stanowisko zakłada istnienie w życiu społecznym szeregu uniwersalnych wartości, takich jak godność osoby, życie, czy szeroko
pojęty rozwój jednostek i społeczeństw, które tworzą swoiste minimum aksjologiczne.
Wartości, stanowiące to minimum, dzięki zakorzenieniu w tradycji oraz powszechnej akceptacji, decydują o autorytecie prawa. Prawo stanowione ujmowane w takim kontekście stoi „na straży życia
i zdrowia, miłości, wolności, godności – stoi po prostu na straży dobra. Każdego dobra: osobistego, majątkowego, społecznego – każdego,
ale tylko dobra. A między owymi dobrami, noszącymi jedynie różne
imiona dobra w ogóle, antynomii być nie może! To tylko egoistyczna
optyka, będąca próbą wynaturzenia i w konsekwencji negacji tychże
dóbr, ukształtowała jakże naiwne przypuszczenie, że między dobrem
a dobrem może zachodzić sprzeczność”12 . Oczywiście trzeba sobie
przy tym zdawać sprawę, jak pisze Lang, że „zakres dóbr chronionych
oraz waga, jaką prawo przywiązuje do ochrony różnych dóbr, zależą nie od ich pozycji w jakimś pozaprawnym systemie etycznym, ale
od czynników warunkujących proces prawotwórczy, wśród których
moralność i obyczajowość jest tylko jednym z elementów”13. Wielość
dóbr, które musi, powinno, albo tylko uważa za właściwe chronić prawo, stanowi istotny problem dla stanowiących prawo. Często wydaje
się przy tym, że prawo nie chroni dóbr i wartości, których powinno
chronić, gdyż prawodawcy pogubili się w ich nadmiarze. Próba pogodzenia wszystkich wartości i wszystkich interesów kończy się niestety
zwykle uwzględnieniem tych najgłośniej i najsilniej artykułowanych.
Perspektywa dialogu między prawem a moralnością nie wyklucza możliwości etycznej oceny prawa, z tym że ocena ta powinna
12

s. 160.
13

J. Mazurkiewicz, W służbie dobru, w: Filozofia prawa a tworzenie…, dz. cyt.,
W. Lang, Aksjologia prawa, w: Filozofia prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 128.
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być właściwie rozumiana. Etyczna ocena prawa, nie może przekreślić
jego autonomii. Gdyby bowiem przyjąć, że prawo podlega bezpośrednio ocenie etycznej, wówczas zostałaby przekreślona autonomia
prawa14 . Można przypuszczać, że prawo może podlegać ocenie etycznej tylko wtedy, jeśli nie uwzględnia ono podstawowego minimum
aksjologicznego. Ocenie etycznej mogą podlegać te sformułowania
prawa, które są sprzeczne z takimi podstawowymi wartościami, jak
godność człowieka, życie czy szeroko pojęty rozwój. Jeśli prawo nie
uwzględnia tych podstawowych kryteriów aksjologicznych, staje się
prawem stanowionym nie dla człowieka, lecz przeciwko niemu. Takie prawo, zamiast być uniwersalne i obiektywne, uwzględnia tylko te
wartości, które są dobre dla decydenta lub dla prawodawcy, nie zaś dla
człowieka, który jest członkiem społeczeństwa. Ujmując relacje między prawem i moralnością w perspektywie dialogicznej, należałoby
stwierdzić, że stanowią one dwie różne formy regulacji życia społecznego, które jednak nie mogą pozostawać ze sobą w konflikcie.
W tym miejscu dochodzimy do rozróżnienia „legalności” i „moralności”. Już rzymscy prawnicy podkreślali, że nie wszystko, co wolno,
jest moralnie słuszne. Zwrócił na to również uwagę Józef Tischner:
„Przeciwieństwo między legalnością a moralnością jest dziś naszym
dziedzictwem po komunizmie. Odbudowa autorytetu państwa wymaga przywrócenia autorytetu legalności. Prawo musi na powrót stać się
prawem. Nie można jednak odbudować autorytetu prawa bez powiązania prawa z etyką. Co to znaczy «być w zgodzie z etyką»? Z pewnością znaczy: nie popadać w sprzeczność. Ale to mało. Prawo winno
również w jakimś stopniu odzwierciedlać etykę. W jakim? Zgadzamy
się na przykazanie «nie zabijaj». Podziwiamy również ofiarę Maksymiliana Kolbego. Czy prawo powinno nakazywać obywatelom poświęcenie życia za bliźniego? Wiemy, że rozwody są nieszczęściem
życia rodzinnego i Kościół nie uznaje rozwodów. Czy oznacza to, że
także prawo demokratycznego państwa ma nie dopuszczać rozwodów?
14
Zob. J. Sekuła, Neutralność i zaangażowanie prawa w wartości, w: Filozofia
prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 169–170.
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Wiemy, jak świętym dniem – również dla wielu niewierzących – jest
Wielki Piątek. Czy znaczy to, że należy wybić zęby – jak to kiedyś
bywało – temu, kto w ten dzień nie przestrzega postu?”15. Tischner
zwracał uwagę na pewną płynność w kwestiach moralnych, wynikającą z przemian społecznych, która uniemożliwia dokonania prostego
przeniesienia dziedziny moralności do kodeksów prawnych. Prawo
nie może być odzwierciedleniem moralności choćby dlatego, że między prawem a etyką zachodzi podstawowa różnica. Prawo daje się
skodyfikować, natomiast wartości moralne skodyfikować się nie dają.
Człowiek wartości odkrywa i przyswaja w sposób wolny. Natomiast
uznanie prawa nie jest zależne od wolnego aktu akceptacji przez poszczególne jednostki. Prawna odpowiedzialność spada na człowieka
w chwili popełnienia przestępstwa niezależnie od tego, czy wcześniej
wyrażał przyzwolenie na treść poszczególnych aktów prawnych.
Jednakże dla skuteczności prawa potrzebne są fundamentalne wartości stanowiące tzw. minimum aksjologiczne prawa. Pisze o tym Wiesław Lang w następujący sposób: „Niewątpliwie jednak koniecznym
warunkiem skuteczności prawa i funkcjonowania porządku prawnego jest respektowanie przez prawo pewnego minimalnego katalogu
wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie (akceptowanych
przez grupy o przeciwstawnych interesach) oraz społeczna akceptacja
katalogu podstawowych wartości moralnych, jakie wyraża prawo”16 .
Można postawić pytanie, skąd czerpać podstawy aksjologiczne
do budowania porządku prawnego? Wydaje się, że w obecnej sytuacji transformacji prawno-ustrojowej, oraz społeczno-ekonomicznej
w Polsce możemy stwierdzić, że istnieje katalog wartości wspólnych,
uznawanych przez zdecydowaną większość członków społeczeństwa.
Nie nastąpiła zatem całościowa relatywizacja świadomości moralnej
współczesnego człowieka. Można w związku z tym problem sformułować nieco inaczej – skoro jest tyle etycznych możliwości dialogu
15
J. Tischner, Budowanie demokracji (refleksje na temat filozoficznych podstaw
prawa), w: Filozofia prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 66–67.
16
W. Lang, Aksjologia prawa, w: Filozofia prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 128.
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pomiędzy prawem i etyką, to która z nich jest najbardziej adekwatna
do tego, aby stanowić podstawę dla prawa. Wydaje się, że te wskazania
moralne można czerpać, kierując się np. wskazaniami etyki chrześcijańskiej, etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego czy też poprzestając na odczuciach własnej intuicji. A może – jak to bywa w przypadku
mądrych dialogów – okaże się, że rację ma więcej niż jedna strona.
Jednak, aby w tym pluralizmie preferencji różnych wartości wyodrębnić pewien katalog podstawowych wartości, które są stawiane wyżej
przez większość społeczną, muszą zostać stworzone odpowiednie warunki: „Katalog wartości podstawowych nie jest jednak ani dostatecznie bogaty, ani zadowalająco wyraźnie określony, by na jego podstawie
rozwiązać wszystkie problemy aksjologiczne, jakie powstają w toku
wykładni prawa. Prowadzić to może do sporów o wartości, których
rozstrzygnięcie staje się niezbędne do ustalenia zakresu zastosowania
i normowania obowiązujących norm systemu prawnego. Konieczne
jest więc wypracowanie aparatury pojęciowej i reguł wnioskowania
umożliwiających sensowną dyskusję o wartościach”17. Należy przy tym
zauważyć, że nie każde stanowisko aksjologiczne powinno być brane
pod uwagę przy publicznej debacie o podstawach prawa. Wydaje się,
iż poza nawiasem należy umieścić te, które w oczywisty sposób podważają fundamentalne prawa człowieka18.
Formowanie porządku prawnego w Polsce musi w sposób oczywisty uwzględniać wielość preferencji aksjologicznych jednostek19,
jak również grup społecznych oraz dużych odłamów społeczeństwa,
które odwołują się w swoich wyborach do różnych tradycji. Zachodzi
zatem konieczność wyszukania pewnych punktów wspólnych, „dzięki którym w drodze wzajemnego przyswojenia tego, co bliskie, można
by budować państwo i społeczeństwo pluralistyczne. W jakiejś mierze
A. Lewandowski, Między aksjologią a socjotechniką – prawo cywilne w okresie
przełomu, w: Filozofia prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 223–224.
18
A. Lewandowski, Między aksjologią a socjotechniką – prawo cywilne w okresie
przełomu, w: Filozofia prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 223–224.
19
Zob. J. Sekuła, Neutralność i zaangażowanie prawa w wartości, w: Filozofia
prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 168.
17
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tym tendencjom wtórują optymistyczne zapatrywania sporej części
społeczeństwa polskiego, zgodnie z którymi jest możliwy konsensus
wartości chrześcijańskich, wolnego rynku oraz bezpieczeństwa socjalnego i sprawiedliwego podziału. Mówiąc wprost, oczekuje się, że polska droga do nowego ładu pozwoli wydobyć z tych trzech orientacji
to, co najlepsze, i stworzyć wyższą syntezę opartą na integracyjnej
zasadzie. Integracyjną rolę powierza się racjonalnemu prawu”20. Ten
optymistyczny projekt jeszcze chyba musi dojrzeć, żeby został zrealizowany. Wciąż jeszcze nie wiadomo, kto i według jakiego klucza
miałby dokonywać takiej „wyższej” syntezy. Prawnicy albo sami są
politykami, albo opracowują kolejne projekty na zlecenia polityków.
Nie wytworzyła się, jak do tej pory, niezależna, bezstronna i bezinteresowna grupa ludzi, którzy mieliby wystarczająco duży autorytet,
siłę przekonywania i wolę wpływania na opinię zarówno rządzących,
jak i rządzonych, by stworzyć przestrzeń do sensownej dyskusji nad
stworzeniem nowego ładu prawnego.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym w Polsce trudno wypracować w miarę spójny system
wartości wynikający z połączenia trzech różnych nurtów myślowych:
katolicyzmu, liberalizmu i kolektywizmu21. Możemy przyjąć, że każdy
z tych nurtów zaakceptowałby takie wartości, jak godność, wolność,
równość. Być może również udałoby się włączyć w ten konsensus
wartości braterstwo, z jednej strony czerpiące z nie tak odległej tradycji solidarności, a z drugiej z odleglejszej, jakby zapominanej, idei
miłości bliźniego. Wartości te mogłyby stanowić aksjologiczny fundament prawa. Wiemy, że trudno jest stworzyć prawo ex nihilo. Dlatego
też moralność może być jednym z ważnych elementów znajdujących
się u jego podstaw22 . Zawiera ona cały zestaw sprawdzonych zasad
J. Sekuła, Neutralność i zaangażowanie prawa w wartości, w: Filozofia prawa
a tworzenie…, dz. cyt., s. 168.
21
Zob. J. Sekuła, Neutralność i zaangażowanie prawa w wartości, w: Filozofia
prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 163–166.
22
Zob. T. Czarnik, Prawo i jego podstawy moralne, w: Etyka a prawo i praworządność…, dz. cyt., s. 79.
20
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i równocześnie jej celem jest wychowanie człowieka do wzajemnego szacunku, akceptacji i gotowości do ustępstw wobec pozostałych
obywateli danej społeczności. Prawo ugruntowane w wartościach moralnych zyskuje autorytet, zwiększający jego skuteczność dzięki wspólnemu poczuciu odpowiedzialności, honoru oraz zgodności z głosem
sumienia23. Propozycja dialogu między prawem a etyką zakłada jednak, że prawo powinno być neutralne wobec wielu różnych systemów
etycznych. W procesie tworzenia prawa prawodawca nie może przyjmować wartości tylko z jednej orientacji aksjologicznej, lecz mając do
dyspozycji wielość systemów etycznych, powinien uwzględniać wartości podstawowe, które w głównej mierze służą dobru człowieka24 .
Co chyba równie istotne, prawodawca nie może w procesie stanowienia prawa preferować jakiejś grupy interesów. To niestety często się
zdarza i prowadzi do poczucia niesprawiedliwości pominiętych lub
dyskryminowanych grup.
Przyjmując perspektywę dialogiczną, dystansujemy się z jeden
strony od skrajnego pozytywizmu prawniczego, opowiadającego się
za indyferentnością prawa wobec aksjologii, z drugiej odrzucamy te
stanowiska, które dążą do unifikacji prawa z określonym katalogiem
wartości preferowanych przez określony system etyczny. Opcja dialogiczna zakłada, że prawo jest czymś autonomicznym wobec alternatywnych systemów aksjologicznych, jednakże pojmuje tę autonomię
w sposób umiarkowany. Umiarkowana autonomia polega na tym, że
prawo winno uwzględniać podstawowe wartości obecne w różnych
alternatywach teoriach aksjologicznych. Stąd też możemy przyjąć, że
w procesie tworzenia prawa powinny znaleźć się podstawowe wartości: godność osoby, życie ludzkie, wolność i szeroko pojęty rozwój jednostki. Wartości te nie są tworzone przez żaden system prawny, lecz są
one czymś zastanym i przyrodzonym każdemu człowiekowi. Można
23
Zob. T. Czarnik, Prawo i jego podstawy moralne, w: Etyka a prawo i praworządność…, dz. cyt., s. 79.
24
Zob. J. Sekuła, Neutralność i zaangażowanie prawa w wartości, w: Filozofia
prawa a tworzenie…, dz. cyt., s. 168–169.
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powiedzieć, że wartości te są istotowo związane z każdym człowiekiem. Uznanie tych podstawowych wartości może być podstawą do
tworzenia określonych praw. W związku z tym organy ustawodawcze
tworzące prawo powinny mieć na uwadze powyższe wartości. Perspektywa dialogiczna przyjmuje, że prawo opiera się na określonym
przez minimum aksjologiczne porządku normatywnym. Porządek ten
nie jest przez prawo konstytuowany, lecz może być co najwyżej przez
nie założony. Piszemy, iż „może być”, gdyż przykład analizowanego
pozytywizmu prawniczego pokazuje, że jednak prawo czasem obywa
się bez takiego fundamentu, co prowadzi do wskazanych wyżej trudności.
Stanowisko dialogiczne nawiązuje do klasycznej tradycji przyjmującej związek prawa z wartościami. Istotę tego związku trafnie wyraża,
przywołane na początku, adagium Ulpiana: „Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne”. O prawie, które opiera się na podstawowych wartościach, możemy powiedzieć, że jest „prawem prawym”.
Przez „prawe prawo” rozumiemy jednak prawo, które zarówno stoi
na straży podstawowych wartości, jak również na straży określonych
dóbr, jakimi są dobra majątkowe, społeczne, kulturowe. Ochrania
te wszystkie dobra, które przyczyniają się do szeroko rozumianego
rozwoju jednostki. Jednak należy pamiętać, że wszystkie te dobra
układają się u poszczególnych grup społecznych i jednostek w różnorodne hierarchie wartości. Innym problemem pozostaje fakt, że
ludzie odwołujący się do odmiennych tradycji kulturowych w różny
sposób rozumieją te same wartości. Dlatego też dialog, prowadzący
do uzyskania konsensusu, jest w społeczeństwie tak ważny. Oczywiście, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest możliwe stworzenie systemu normatywno-prawnego, który „zadowalałby” wszystkich
członków społeczeństwa, niemniej jednak każdy, kto staje się członkiem dyskusji dotyczącej kształtu prawa w jakiejś mierze staje się za
ustanowione prawo i jego respektowanie odpowiedzialny. Dopiero
prawa skodyfikowane dzięki jak najpowszechniejszemu dialogowi
mogą pełnić funkcję normatywną. Można powiedzieć, że dzięki temu
uzyskują one swoje poręczenie w systemie prawa. Dlatego rolą zarówno prawników, jak i etyków powinno być jak najszersze zachęcanie
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reszty społeczeństwa do dyskusji nad wartościami istotnymi dla życia
zarówno każdego człowieka z osobna, jak i tego swoistego organizmu,
którym jest społeczeństwo. Oczywiście mam na myśli uczciwy dialog,
a nie polityczne kłótnie, których jesteśmy nieustannie świadkami.
Tutaj dotykamy istotnego problemu, z jakim się muszą zmierzyć
prawodawcy – eliminacji z regulacji prawnych rozwiązań z gruntu
niemoralnych, dyktowanych przez partykularne interesy poszczególnych grup, które kosztem innych starają się realizować swoje nie tyle
wartości, co korzyści. Ale to bardzo istotny problem, któremu trzeba
będzie poświęcić więcej uwagi przy kolejnej okazji25.

25
Powyższy tekst jest poszerzoną wersją artykułu opublikowanego w: Prawo
a wartości etyczne, w: Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007,
s. 231–240.
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Struktura ducha ludzkiego
według Bernarda Lonergana
jako fundament rozumienia
człowieka i jego działania
Bernard Lonergan SJ (1904–1984), jezuita kanadyjskiego pochodzenia, który całe swoje naukowe życie spędził w Rzymie i Bostonie,
jest jednym z najwybitniejszych współczesnych katolickich myślicieli kręgu kultury języka angielskiego. Trudno nawet byłoby wskazać
kogoś, kogo myśl filozoficzna i teologiczna oddziaływałaby w tym
kręgu bardziej niż jego. Świadczy o tym choćby jej nieporównywalne
rozpowszechnienie na anglojęzycznych katolickich wydziałach teologicznych i filozoficznych oraz istnienie szeregu ośrodków badawczych
(razem już 13), tak zwanych „Centrów Lonerganowskich” (Lonergan
Center), zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem całości Lonerganowskiej literatury, a także koordynacją prac badawczych2 . Pomimo tego, pomimo swojego olbrzymiego i pod wieloma względami
przełomowego dorobku, Lonergan pozostaje u nas myślicielem mało
1
Ks. dr hab. Dariusz Oko, prof. UPJPII, Wydział Filozoficzny, kierownik Katedry Filozofii Poznania UPJPII.
2
Największe takie centrum, założone i długo prowadzone przez najwybitniejszego znawcę myśli Lonergana, Fredericka E. Crowe’a SJ, znajduje się w Toronto.
Inne siedziby to – w Kanadzie: Montreal; w USA: Boston, Santa Clara, Sant Paul;
we Włoszech: Rzym, Neapol; w Irlandii: Dublin; w Australii: Melbourne, Sydney,
Pymble; na Filipinach: Manila i Cebu City; por. „Lonergan Studies Newsletter”
1980–1997, skrót LSN; szczególnie T. J. Tekippe, News Prom the Lonergan Centers,
LSN 8/2 (1987), s. 15n.
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znanym3. Ten brak trzeba uzupełnić, tym bardziej że społeczeństwo
polskie, jego kultura i Kościół, jego filozofia i teologia, znajdują się teraz w podobnej duchowej sytuacji jak ta, w której tworzył i na wyzwania której starał się odpowiedzieć Lonergan. Jest to sytuacja przełomu,
sytuacja ścierania się i konfrontacji starych i nowych prądów w całej
kulturze, w tym również w filozofii i teologii.
A tajemnicą siły i atrakcyjności myśli Lonergana jest właśnie szczególnie umiejętne, szczególnie wyważone i udane łączenie starego i nowego w filozofii. Nie ma tu miejsca na szczegółowe i wyczerpujące
przedstawianie jego intelektualnej drogi i jej owoców4 , ale chociaż dla
ogólnej, koniecznej orientacji trzeba jednak powiedzieć, że Lonergan,
obok Josepha Maréchala, Karla Rahnera, Johannesa B. Lotza i Emericha Coretha, jest jednym z czołowych przedstawicieli katolickiej
myśli transcendentalnej, którą rozwijał zarówno na terenie filozofii,
jak i teologii, w życiodajnym krwiobiegu, wymianie między tymi dyscyplinami5. Lonergan chciał pomóc w tworzeniu teologii na miarę
3
Wyjątkiem pozostają tutaj pionierskie prace Andrzeja Bronka i ks. Józefa Herbuta; por. np. J. Herbut, Metoda transcendentalna: obiektywność poznania i jej kryterium. Omówienie koncepcji B. J. F. Lonergana, „Roczniki Filozoficzne” 28 (1980),
s. 91–117 oraz B. Lonergan, Metoda w teologii, tlum. A. Bronk, Warszawa 1976.
4
Najbardziej wyczerpującą biografię Lonergana i wprowadzenie do jego myśli stanowi książka: F. E. Crowe, Lonergan, London 1992. Najbardziej istotne dane
biograficzne Lonergana zawierają też artykuły: G. Sala, Lonergan, w: Enciclopedia
filosofica, t. 5, Roma 1979, s. 215–217 oraz F. E. Crowe, Bernard Lonergan’s Thought
on Ultimate Reality and Meaning, „Ultimate Reality and Meaning” 4 (1981), s. 58–87,
56–60. Pełna bibliografia dzieł Lonergana (licząca ponad siedemset pozycji) oraz
ciągle uaktualniana bibliografia literatury pomocniczej (licząca ponad tysiąc pozycji), obydwie sporządzone przez Terry’ego J. Tekippe’a, są do dyspozycji, również do
zamówienia, w każdym z Lonergan Centers (najlepiej w centrum toronckim: Lonergan Research Institute (http://www.lonerganresearch.org, 10 St Mary Street, Suite
500) Toronto, Ontario Canada M4Y 1P9). Najnowszych danych na temat publikacji
dotyczących Lonergana, a także konferencji i sympozjów poświęconych jego myśli,
dostarcza kwartalnik „Lonergan Studies Newsletter” dostępny tak samo w każdym
z wymienionych Lonerganowskich centrów.
5
Por. mój artykuł Metoda transcendentalna jako metoda metafizyki po zwrocie
antropologicznym, „Analecta Cracoviensia” 28 (1996), s. 234–253. Wydaje się, iż fakt
pracy niektórych z tych autorów, zarówno na terenie filozofii, jak i teologii (zwłaszcza
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swoich czasów (w tym szczególnie metody teologicznej), ale dobrze
wiedział, że jest to możliwe tylko w oparciu o to, co najlepsze w filozofii tych czasów i dlatego olbrzymią część życia poświęcił tworzeniu
nowej filozoficznej syntezy. W swojej pracy starał się zachować skarby
Rahnera i Lonergana), nie musi być słabą, ale właśnie mocną stroną ich myśli. Przemawia za tym zarówno refleksja nad drogami rozwoju filozofii, jak i historyczne
doświadczenie. Każdy filozof, pomimo największych nawet wysiłków obiektywizacji swojego poznania, uwolnienia go od przypadkowych uwarunkowań życia i myślenia relatywizujących, ograniczających jego sądy, pomimo wszystkich sukcesów
w tych usiłowaniach, pomimo całego swojego nowatorstwa, pod wieloma względami
pozostaje dzieckiem swojego czasu, swojej kultury, swojej tradycji – również filozoficznej, dzieckiem, które skazane jest na powtarzanie wielu przekonań i przesądów
przejętego dziedzictwa bez możliwości ich krytycznego, dogłębnego sprawdzenia.
Widać to szczególnie wyraźnie, gdy patrzymy na systemy i projekty filozoficzne
w perspektywie wieków, gdy porównujemy je z ich poprzednikami i następcami oraz
z filozofiami innych kręgów kulturowych. Każdy ma i nawet musi mieć jakieś nie-filozoficzne inspiracje, a czy na początku budowania filozofii, przed wytworzeniem
jej filozoficznych kryteriów, można wskazać poznawczo i etycznie lepsze, czystsze
inspiracje, niż te z obszaru autentycznego chrześcijaństwa? O filozofii chrześcijańskiej można mówić nie w sensie używania przez nią argumentów wiary (bo wtedy
byłaby już teologią), ale w sensie świadomego otwarcia się na idee wiary jako sugestie, przypuszczenia, propozycje, aby potem mówić o nich i oceniać je przy pomocy
argumentacji czysto rozumowej, ściśle filozoficznej. Czy pozafilozoficzne inspiracje
Nietzschego albo Marksa i Sartre’a oraz ich uczniów i zwolenników były lepsze?
Wiadomo również, że źródłem i warunkiem szczególnej kreatywności i owocności filozoficznego myślenia była często dobra znajomość nie-filozoficznych dziedzin (tak samo jak przyczyną bezowocności lub błędności filozofii był nieraz brak tej
wiedzy). Tak było na przykład w przypadku artystycznej wiedzy Platona, medycznej Arystotelesa, matematycznej albo fizycznej wiedzy Kartezjusza, Leibniza, Kanta,
Hegla, Husserla, Wittgensteina, Whiteheada, Russela. Ale tak też było w przypadku
judaistycznej wiedzy Bubera, Rosenzweiga, Lévinasa, Heschla, chrześcijańskiej wiedzy Augustyna, Tomasza, Pascala, Kierkegaarda, Schellinga, Newmana, Blondela,
Szestowa, Sołowjewa, Stein, Weil, Gilsona, Hildebranda, Marcela, Swinburne’a (a
także takich filozofów, jak Spinoza czy Kołakowski). Zupełne negowanie dorobku
tych filozofów i ich sposobu uprawiania filozofii może łatwo oznaczać tylko ideologiczną absolutyzację swoich z kolei nie-filozoficznych i nie-chrześcijańskich inspiracji i uprzedzeń. Tak, jak są podstawy do mówienia o hellenizacji chrześcijaństwa,
tak jeszcze bardziej można mówić o chrystianizacji filozofii. Na temat mniej lub
bardziej jawnego i świadomego wpływu chrześcijaństwa na filozofów i filozofię por.
znakomitą pracę: X. Tilliette, Chrystus filozofów. Prolegomena do chrystologii filozoficznej, tłum. A. Ziernicki, Kraków 1996.
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tradycji filozofii chrześcijańskiej, zwłaszcza tomizmu i augustynizmu,
a zarazem był otwarty na wszystkie osiągnięcia filozofii nowożytnej
i współczesnej, między innymi w pełni zaakceptował zwrot antropologiczny, który dokonał się w tej filozofii, starał się o wielką syntezę
tego, co najlepsze w tradycji myśli chrześcijańskiej, i tego, co najlepsze
w tradycji idealizmu niemieckiego oraz empiryzmu brytyjskiego. Dlatego właśnie przyjmował filozoficzne inspiracje i korekty pochodzące
z empirycznych wyników i metod nauk przyrodniczych, a z metody
transcendentalnej i fenomenologicznej uczynił podstawowe narzędzia swojej pracy, filozofię poznania i człowieka uznał za pierwsze
działy filozofii, które stają się podstawą dla konstruowania metafizyki,
etyki i filozofii Boga6 .
W jego filozofii (chronologiczny przynajmniej) prymat metafizyki
zostaje zastąpiony przez prymat filozofii poznania. Lonergan, zgodnie
z jedną z głównych tendencji filozofii nowożytnej, zanim zapyta o to,
co poznawalne, pyta najpierw, jak my poznajemy i co w ogóle możemy poznać. W centrum jego uwagi znajduje się człowiek i jego sposób
poznawania, rozumienia, dlatego jego główne dzieło filozoficzne nosi
tytuł Insight, a więc „wgląd”, „akt zrozumienia”, dlatego też jego teoria
ludzkiego ducha i tym samym ludzkiego poznania decyduje o kształcie całej jego filozofii, jest jej sercem, jej kamieniem węgielnym. Właśnie temu centrum, jądru filozofii Lonergana, poświęcony jest ten
artykuł, właśnie jego ma on zaprezentować. W ten sposób może on
stać się dobrym wprowadzeniem i kluczem do jego myśli.
Będzie to całościowa, syntetyczna prezentacja, której Lonergan
wprawdzie sam nigdy nie dokonał, ale oparta o wszystko, co w kolejnych okresach swej twórczości napisał, prezentacja ubogacona o dalTen porządek rozwijania filozofii wyznacza plan jego najważniejszego i najobszerniejszego dzieła filozoficznego Insight. Praca, która w pierwotnym zamierzeniu miała być tylko filozoficzną podstawą dla jego Method in Theology, rozrosła
się w samodzielne, prawie ośmiusetstronicowe dzieło, będące fundamentem dla
wszystkich innych prac filozoficznych i teologicznych; por. B. Lonergan, Insight.
A Study of Human Understanding, London 1983 oraz B. Lonergan, Method in Theology, London 1975 (tłum. pol. A. Bronk).
6
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sze wnioski będące owocami dwunastoletniego zajmowania się jego
myślą (jednym z nich jest graficzny schemat struktury ducha zamieszczony na końcu artykułu). Sam Lonergan na początku mówił tylko
o trzech poziomach struktury poznawczej (cognitional structure), aby
potem, zgodnie z egzystencjalnym zwrotem swojej myśli, dodać jeszcze
poziom odpowiedzialności i doświadczenia religijnego. Razem poziomy te tworzą pewną całość, którą w uprawniony sposób można nazwać
strukturą ducha ludzkiego. Głównymi częściami jej prezentacji będzie
kolejno omówienie tych pięciu poziomów ducha, ich wewnętrznego
dynamizmu i powiązania oraz najważniejszych wniosków dotyczących poznania i życia ducha, tak zwanych „przykazań transcendentalnych”. Będzie to prezentacja tylko najistotniejszych danych o tej
strukturze, właściwie jedynie jej zarys, schemat. Szersze, wyczerpujące omówienie teoriopoznawczych i metafizycznych elementów tej teorii oraz wniosków z niej wynikających będzie przedmiotem odrębnych
artykułów. Wnioski te są szczególnie ważne w tworzeniu metafizyki7.

Pięć poziomów ludzkiego ducha
Zwrot antropologiczny, dokonany przez Lonergana, polega między
innymi na postawieniu na początku filozofii fenomenologicznego badania świadomości egzystencjalnego podmiotu, a nie wyliczenia jego
metafizycznych elementów. Tutaj, przynajmniej tymczasowo, odkłada
się na bok mówienie o duszy, odkłada się na bok tradycyjną drogę
wnioskowania: z przedmiotów aktów o aktach, z aktów o władzach
i potencjach duszy, z potencji o istocie duszy8. Studium podmiotu
7
Na ten temat por. również moje prace doktorskie: The Transcendental Way to
God according to Bernard Lonergan, Frankfurt am Main/Bern New York Paris 1991,
s. 31–66 i 135–231; Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii
współczesnej, Kraków 1997, s. 240–262 oraz pracę habilitacyjną W poszukiwaniu
pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha
Coretha i Bernarda Lonergana, Kraków 2010, s. 235–273.
8
Jak pisze Lonergan: „Studiowanie podmiotu jest czymś całkiem innym, ponieważ jest to studiowanie samego siebie jako kogoś świadomego. Ono abstrahuje
od duszy, jej istoty, jej potencji, jej sprawności, ponieważ żadna z nich nie jest dana
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zakłada najpierw nie metafizyczne, ale intencjonalne analizy danych
świadomości. Chcąc się do nich ograniczyć i nie rozstrzygać w przedwczesny i nieuzasadniony sposób jakiegokolwiek pytania filozoficznego,
Lonergan określa podmiot świadomości, poznającego, jako osobę, która
dokonuje pewnego typu czynności, takie jak na przykład spostrzeganie,
formułowanie, sądzenie9. Nie rozstrzyga się więc tutaj jeszcze na przykład kwestii obiektywności poznania, pytania o dostępność podmiotu
dla przedmiotu (co stanowi istotę tak zwanego kantowskiego problemu
krytycznego), jest to całkowicie neutralny punkt wyjścia.
I tak Lonergan, kontynuując filozoficzną tradycję arystotelesowsko-tomistyczną, pozostając jej wierny, ale opierając się przede wszystkim
na źródłowym samodoświadczeniu człowieka, na introspekcji świadomości i jej fenomenologiczno-transcendentalnym opisie, stwierdza, że
w człowieku można wyróżnić zasadniczo cztery „poziomy” świadomości, intencjonalności w jego duchowym skierowaniu na świat (gdzie
„poziomy” trzeba oczywiście rozumieć metaforycznie, przenośnie, jako
pomoc w orientacji, ponieważ pozaprzestrzennego ducha nie da się
adekwatnie rozumieć w kategoriach przestrzennych – równie dobrze
można by mówić o „obszarach” świadomości). I tak w człowieku jest
poziom empiryczny, na którym doznajemy wrażeń zmysłowych, postrzegamy, wyobrażamy, czujemy, mówimy, poruszamy się. Jest poziom
intelektualny, na którym badamy, osiągamy zrozumienie, wyrażamy to,
co zrozumieliśmy, wypracowujemy założenia i konsekwencje naszych
w świadomości. Ono skierowuje się ku czynnościom oraz do ich centrum i źródła,
którym jest osoba” – The Subject, w: A Second Collection by Bernard Lonergan S. J.,
ed. W. F. Ryan, B. J. Tyrell, Philadelphia 1974, s. 73n [tłum. własne]. Ten sposób
postępowania został przygotowany poprzez pracę Verbum, w której Lonergan zademonstrował, że doktryna św. Tomasza o duszy i jej władzach, pomimo że została
wyrażona w metafizycznym języku, to była jednak stworzona na podstawie trafnej
introspekcji świadomości; por. Verbum: Word and Idea in Aquinas, ed. D. B. Burell,
C. S. C., Notre Dame 1967, s. 75 oraz G. B. Sala, Die Introspektion als Schlüssel zur
Erkenntnislehre des hl. Thomas von Aquin, „Theologie und Philosophie” 49 (1974),
s. 477–482.
9
Por. B. Lonergan, Understanding and Being: an Introduction and Companion
to Insight. The Halifax Lectures by Bernard Lonergan, ed. E. A. Morelli, M. D. Morelli,
New York–Toronto 1980, s. 164.
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wypowiedzi. Jest poziom racjonalny, na którym dokonujemy refleksji, porządkujemy świadectwa, wydajemy sądy o prawdzie lub fałszu,
o pewności lub prawdopodobieństwie twierdzeń. Jest poziom odpowiedzialności, na którym zajmujemy się samymi sobą, naszymi czynami, naszymi celami i tak zastanawiamy się nad możliwym przebiegiem
działania, oceniamy je, decydujemy i wypełniamy nasze decyzje”10.
Na każdym z poziomów dokonują się kolejne zasadnicze kroki procesu poznawczego i życia duchowego. Na poziomie empirycznym ma
miejsce doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne, które dostarcza danych zmysłowych i danych świadomości. Dane same w sobie nie niosą
jeszcze oczywistego rozstrzygnięcia pytania o prawdę, o obiektywność,
o istnienie. Są po prostu bezpośrednio zaofiarowane świadomości
i w tym fakcie bycia-bezpośrednio obecnymi są niepowątpiewalne
i niepodważalne, ale nie są określone co do swojego znaczenia. Są
jak strumień nieustannie zmieniających się obrazów w kalejdoskopie,
których sens nie jest dla nas jasny, ale które stanowią jednak niczym
niezastępowalny materiał dla dalszych czynności ducha.
Sam przepływ danych oczywiście nam nie wystarcza, my chcemy
zrozumieć ich sens, ich wewnętrzne powiązanie, porządek, poznawalną jedność relacji obecną w ich rozmaitości i wielości. Dokonując
tych usiłowań przechodzimy już na drugi poziom, poziom intelektualny. Jeśli te starania udają się, osiągamy akt zrozumienia, intelektualny „wgląd” (ang. insight, niem. Einsicht), który jest zrozumieniem
natury rzeczy i spełnia kluczową, rozstrzygającą rolę w całym procesie
poznawczym, stanowi jakby zawiasy, na których wszystko się obraca
(stąd też główne dzieło filozoficzne Lonergana nosi tytuł Insight, jest to
w ogóle pojęcie najczęściej przez niego używane). Praca intelektu jest
tu podobna do pracy detektywa, który na podstawie (zawsze niekompletnych) śladów i poszlak usiłuje ustalić sprawcę przestępstwa, albo
do pracy archeologa, który ze znalezionych kawałków, fragmentów,
chce złożyć rozbity dzban albo mozaikę. Odkrycie całości, jedności,

10

B. Lonergan, Metoda w teologii..., dz. cyt., s. 9.
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którą tworzą te fragmenty, z której pochodzą, jest właśnie aktem zrozumienia. Jest on uchwyceniem jedności w empirycznej wielości.
Podkreślenia wymaga tutaj kreatywny charakter aktu zrozumienia. Poza może najprostszymi poznaniami nie jest on mechanicznym
przejęciem istoty, formy przedmiotu „prześwitującej” poprzez dane,
w żadnym wypadku nie jest on kopią, mechaniczną fotografią. Gdyby
tak było, poznanie byłoby sprawą dobrego przyglądnięcia się, a akt
zrozumienia byłby nieomylny nieomylnością kopii. Oczywiście, jest
on powiązany z danymi, musi być na nich oparty, nie jest dowolną
twórczością, ale zarazem jego powstanie wymaga niezastępowalnego niczym wkładu intelektu, twórczego wkładu, który nie jest tylko
zastosowaniem gotowych form11. Przedmiot nie jest dany, ale zadany.
Jego wewnętrzna struktura jest w dużym stopniu konstrukcją intelektu, która zawiera jakiś element jego kreatywności.
Aby wyrazić, zakomunikować akt zrozumienia, trzeba stworzyć
pojęcie, które jest na nim oparte. Sam akt zrozumienia nie jest jeszcze pojęciem, ale jego źródłem, podstawą. To też tłumaczy możliwość
zmiany, korekty, rozwoju pojęć odpowiednio do zmiany, korekty, rozwoju aktów zrozumienia, z których pochodzą. Oprócz pojęć wyrazem
aktów zrozumienia, szczególnie tych bardziej złożonych, są hipotezy
będące poprawnymi logicznie połączeniami pojęć. Zarówno akty zrozumienia, jak i pojęcia oraz hipotezy mogą być oryginalnymi pomysłami, fascynującymi ideami, dającymi (nieraz po długim poszukiwaniu)
wielką radość i ulgę odkrycia (którą każdy zna i którą szczególnie dobrze wyraża okrzyk Archimedesa: „Eureka!” („Odkryłem!”), ale nie
muszą być prawdziwe, nie muszą wiernie odpowiadać rzeczywistości12! Dlatego akt zrozumienia, chociaż jest kluczowym wydarzeniem
11
Jak pisze Lonergan: „Widzieliśmy, że wgląd idzie ponad wyobrażenia i dane
poprzez dodawanie zrozumiałych jedności, korelacji i powtarzalności, które zawierają odniesienie do wyobrażeń i danych, ale dodają element wiedzy, która nie istnieje aktualnie na poziomie zmysłów lub wyobraźni” – B. Lonergan, Insight..., dz. cyt.,
s. 311 [tłum. własne].
12
„Insights of themselves are neither true nor false. All that is relevant to insights is that you get them, and whether they are true or false is always a further
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procesu poznania, nie jest jego zakończeniem, to nie na poziomie intelektualnym, ale racjonalnym rozstrzyga się pytanie o prawdę. Sam
akt zrozumienia ma status hipotetyczny i dopiero dalsze badania mogą
rozstrzygnąć, na ile ta hipoteza jest zgodna z rzeczywistością.
Jeżeli na poziomie intelektualnym pytamy: co to jest? dlaczego? po
co?, to na poziomie racjonalnym pytamy: czy to jest? czy naprawdę
istnieje? czy tak istnieje?; albo inaczej: czy akt zrozumienia na drugim
poziomie jest poprawny? czy może być dołączone do niego słowo jest
w znaczeniu apodyktycznym? czy ze statusu hipotezy, przypuszczenia
może on przejść w status sądu? Odpowiedzią na to jest znowu akt
zrozumienia, który Lonergan, w odróżnieniu od aktu zrozumienia na
poziomie intelektualnym określanego jako bezpośredni, introspekcyjny,
nazywa aktem refleksyjnym13. Bezpośredni akt zrozumienia uchwytuje
poznawalne jednostki, relacje między danymi, ich struktury, natomiast refleksyjny akt zrozumienia określa związek tych relacji, struktur z danymi. Aby bezpośredni akt zrozumienia mógł stać się sądem,
potrzeba dwóch rzeczy: po pierwsze odkrycia wszystkich jego warunków koniecznych (polegających zwykle na wystąpieniu określonych
danych) i po drugie stwierdzenia, że te warunki rzeczywiście są spełnione14 . Jedno i drugie jest dziełem refleksyjnych aktów zrozumienia,
question” – B. Lonergan, Understanding and Being..., dz. cyt., s. 307. Widać, jak stanowisko Lonergana na temat hipotetyczności insight jest zgodne ze stanowiskiem
Karla Poppera, który stwierdził między innymi: „Kantowskie rozwiązanie problemu
jest dobrze znane. Przyjmował on – jak sądzę, słusznie – że świat taki, jaki poznajemy, jest naszą interpretacją obserwowalnych faktów w świetle teorii, które sami
wymyślamy. Jak formułował to Kant: «Nasz intelekt nie wyprowadza swych praw
z natury… lecz narzuca je naturze». Choć uważam to sformułowanie za zasadniczo
słuszne, mam poczucie, że jest nieco zbyt radykalne, chciałbym więc przedstawić
je w następującej, zmienionej postaci: «Nasz intelekt nie wyprowadza swych praw
z natury, lecz usiłuje – ze zmiennym powodzeniem – narzucić naturze prawa, które
swobodnie wymyśla». Oto na czym polega różnica” – K. R. Popper, Status poznawczy nauki i metafizyki, „Znak” 285 (1978), s. 367–387, 376; por. K. R. Popper, Droga
do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1999, s. 325)
13
Verbum: Word..., dz. cyt., s. 47n, 65.
14
Por. B. Lonergan, Insight..., dz. cyt., s. 35, 358, 380. Prof. G. Sala w następującym przykładzie wyjaśnia drogę powstawania sądu: „Weźmy jakiś konkretny sąd
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które są podobnie receptywne i twórcze zarazem jak bezpośrednie
akty rozumienia poziomu intelektualnego.
Trzeba tutaj tylko podkreślić pewien zasadniczy brak ostatecznej
pewności, który występuje zwykle w naszych sądach (poza sądami
dotyczącymi najbardziej podstawowych faktów, szczególnie z obszaru metafizyki). Aby wydać sąd, musimy najpierw ustalić wszystkie jego konieczne warunki, wyjaśnić wszystkie poważne problemy,
pytania, wątpliwości z nim związane, a więc wskazać wszystkie dane,
które muszą być obecne w doświadczeniu, aby można było wydać oparty na nich sąd. Warunkiem wystarczającym jest zawsze spełnienie
wszystkich warunków koniecznych. Zasadniczy problem polega jednak na braku uniwersalnej metody, systemu, który niezawodnie mógłby nam wskazać wszystkie takie warunki. Ich poszukiwanie tylko
częściowo może być rzeczą systematyki (zawsze skądinąd ograniczonej), w dużym stopniu jest ono zawsze również rezultatem aktywnego
działania podmiotu, twórczego pomysłu, który, nawet jeśli jest poprawny, nie daje gwarancji wyczerpania listy warunków. Wskazanie
pewnych warunków może być nawet dla podmiotu nieosiągalne, bo
może na przykład wymagać istotnego poszerzenia wiedzy osobistej
albo wiedzy kręgu kulturowego, w którym przyszło mu żyć i do którego jest ograniczony. Ten fakt jest przyczyną pewnej dozy niepewności obecnej w większości sądów, ale jest też źródłem możliwości
faktu, ponieważ w tego rodzaju sądach jest nam dany nasz dostęp do rzeczywistości,
na przykład: «Właśnie przyjechał samochód naszego konserwatora domu». W sądzie faktu zostaje stworzone bezpośrednie połączenie pomiędzy uwarunkowanym
i warunkami poprzez bezpośredni wgląd, który daje przejście od danych do pojęcia
(to znaczy do interpretacji danych). Dokładniej: poprzez właściwy lub poprawny
wgląd, ponieważ w każdym przypadku wgląd jest tym, co pochodzi z umysłowej
syntezy. Czy dany wgląd uwzględnił wszystkie istotne dane (istotne dla określonego,
poszczególnego punktu widzenia, z którego prowadzono badanie rzeczywistości)
tak, że nie ma żadnej danej, która tę interpretację, to pojęcie mogłaby postawić pod
znakiem zapytania? Jeśli tak, to spełnienie warunków polega na faktycznie uzyskanych danych zmysłowości, jak w naszym przykładzie, także jeśli chodzi o sąd faktu
dotyczący «Ja»” –Intentionalität contra Intuition, „Theologie und Philosophie” 59
(1984), s. 260 [tłum. własne]. Oczywiście, jeśli dane zostaną zmienione lub ubogacone, odpowiednio muszą też zmienić się wgląd i sąd na nich oparte.
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ich korekty i rozwoju – odpowiednio do ich nowych warunków, jakie
zostaną odkryte15.
Wydanie sądu, stwierdzenie, że rzeczy mają się w ten, a nie inny
sposób, zamyka proces poznania, jest uwieńczeniem pracy rozumu.
15
W mojej rozprawie habilitacyjnej zwracam uwagę, że „w kontekście analogicznych dociekań Karl Popper tak mówi o zaufaniu do naukowego poznania:
«Nauka nie spoczywa na niewzruszonych podstawach. Śmiała struktura teorii naukowych jak gdyby wznosi się nad grzęzawiskiem. Przypomina gmach wzniesiony
na słupach wbijanych z góry w to grzęzawisko, lecz niesięgających żadnej naturalnej ani ‘danej’ podstawy. Wbijanie słupów przerywamy nie dlatego, że osiągnęliśmy
twardą ziemię. Przerywamy po prostu wtedy, gdy uznamy, że tkwią one wystarczająco mocno, aby przynajmniej tymczasowo udźwignąć strukturę» – (K. Popper,
Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, Warszawa 2002, s. 93n). Na podstawie
naszych analiz można powiedzieć, że te słowa wyrażają fundamentalną, kluczową
prawdę nie tylko filozofii nauki, ale też epistemologii i całej filozofii. Tak rzeczywiście jest. Tylko słowo «grzęzawisko» trzeba by raczej zastąpić tutaj słowem «grunt».
Ono bowiem «za dużo wie», za dużo zakłada i rozstrzyga, my przecież w naszym
poznaniu często nawet i tego nie wiemy: czy znajdujemy się na bagnie, czy na skale,
dlatego skały nie możemy tak z góry wykluczać. Po prostu musimy budować gmach
naszego poznania, abyśmy mieli gdzie «duchowo» zamieszkać, ale często nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy grunt, na którym budujemy, uniesie ciężar budowli.
Jesteśmy jak wojskowi pionierzy, którzy muszą zbudować most, ale nie mają ani
narzędzi, ani czasu, aby wystarczająco sprawdzić, czy brzegi rzeki uniosą ciężar jego
przyczółków. «Wbijanie słupów» przerywamy też nie zawsze dlatego, iż «uznaliśmy, że tkwią one wystarczająco mocno», ale po prostu dlatego, że też już fizycznie
więcej nie możemy, nie mamy już na to czasu, sił, środków – dzieło dalszego umacniania musimy pozostawić innym, może nawet następnym pokoleniom. Przyczyną
zakończenia poszukiwań może też być (często bardzo słusznie) przynaglanie przez
innych, aby na tych słupach zacząć już zalewanie fundamentów i konstruowanie budowli. Nie możemy postępować inaczej, ale też nie powinniśmy się dziwić, że jako
nieunikniona konsekwencja takiego nieuniknionego sposobu budowania regularnie zdarza się nam w poznaniu budowlana katastrofa, wiele albo nawet wszystko
czasem nam się zawala, grunt znowu okazuje się zbyt słaby. Nie możemy inaczej,
nie jesteśmy w stanie zbadać gruntu do samego dna, pewność wiedzy absolutnej
nie jest nam dostępna. W tej sytuacji można się nawet dziwić, że tak wiele nam się
mimo wszystko udaje, że chyba nieraz potrafimy dojść całkiem blisko do bytu i jego
prawdy, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie niezawodnie wykazać, że jest to prawda. Widocznie zostały nam dane całkiem przyzwoite, sprawne władze poznawcze.
Problemem pozostaje tylko, kiedy możemy «uznać», że pale «przynajmniej tymczasowo mogą udźwignąć strukturę». Kwestia momentu i zasadności tego «uznania»
jest kluczowym zagadnieniem każdego poznania oraz jego teorii” – D. Oko, W poszukiwaniu pewności…, dz. cyt., s. 272).
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Właśnie te trzy pierwsze poziomy ducha tworzą razem to, co tradycyjnie nazywa się rozumem, intelektem, władzą poznawczą. Jak jednak dobrze wiemy, nie jest to kres życia duchowego. Podmiotowi
nie chodzi jedynie o poznanie, ale również o działanie – aby istnieć,
musi działać. Poznanie pokazuje wiele możliwości działania, których
ocena, rozważenie i wybór dokonuje się na czwartym poziomie, poziomie odpowiedzialności, czyli poziomie osobistej odpowiedzi na
poznanie. W terminologii Lonergana poziom ten odpowiada temu,
co tradycyjnie nazywane jest wolą i sercem. Podmiot podejmuje tutaj
swoje decyzje na podstawie poznania, ale nie jest nim zdeterminowany, zniewolony, jest w swoich decyzjach do pewnego stopnia wolny
wobec niego. W człowieku (przynajmniej w pewnym zakresie) nie ma
automatyzmu, determinizmu pomiędzy poznaniem i działaniem, nie
ma deterministycznego przejścia (jak na przykład w komputerze) od
określonych impulsów do zawsze ściśle określonego toku działania.
W człowieku pomiędzy poznaniem i działaniem istnieje nieciągłość,
szczelina, albo raczej przepaść, otchłań wolności. Człowiek jest uwarunkowany, ale nie zdeterminowany własnym poznaniem, nie jest
zmuszony do wybrania ani najlepszego wariantu, ani najgorszego,
ani jakiegokolwiek innego, jest wolny16 . Również w decyzji, jak w akcie zrozumienia na drugim i trzecim poziomie, występuje moment
kreatywności, a więc również nieprzewidywalności, nieobliczalności.
Wartości oczywiście apelują do człowieka o wybór najlepszy, maksymalistyczny, ale nie zniewalają go do niego. Naczelna zasada etyczna,
korzeń wszelkiej etyki – „Bądź absolutnie wierny swojemu poznaniu”
(nawet jeśli to poznanie jest omylne i musi być nieustannie otwarte
na korektę i rozwój) – w człowieku zawsze znajduje niedoskonałego
i niepewnego realizatora. Człowiek wybiera w sposób wolny i na tym
polega jego wielkość, ale również tragiczność. Dzięki wolności może
się określić ku byciu-więcej, może współ-stwarzać siebie i tworzyć
novum, nowe wartości w świecie, ale może też buntować się wobec
16
Por. B. Lonergan, Second Lecture: Religious Knowledge, w: A Third Collection:
Papers by Bernard J. F. Lonergan, S.J., ed. F. E. Crowe, London 1985, s. 132.
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wartości, może wybrać wbrew nim, przeciw nim i tak samego siebie poniżyć, samego siebie zdegradować. Ku wartościom pociąga go
obiektywne poznanie oraz uczucia powstające na tym poziomie i będące najbardziej subiektywną odpowiedzią na wartości, ale odpychają go
przeróżne błędne poznania i resentymenty, negatywne konsekwencje
pewnych uwarunkowań oraz własnych wcześniejszych decyzji17. Jednak w tym obszarze, gdzie rzeczywiście jest wolny, jego decyzji nie
tłumaczą już żadne uwarunkowania. Bo gdyby wolne decyzje dało
się sprowadzić do jakichś uwarunkowań, zredukować do nich, wytłumaczyć nimi, nie byłyby już wolne, byłyby prostymi konsekwencjami uwarunkowań, a więc byłyby zdeterminowane. Wolna decyzja,
zarówno dobra, jak i zła, jest radykalnie nowym początkiem w sieci
łańcuchów przyczynowo-skutkowych istniejących w świecie, jest jakby stworzeniem z niczego, creatio ex nihilo18.
Czwarty poziom nie jest jednak ostatnim, najwyższym poziomem.
W związku z doświadczeniem religijnym trzeba mówić jeszcze o piątym poziomie ducha ludzkiego. Jest to właściwie poziom czwarty, ale
dogłębnie przemieniony poprzez to doświadczenie (dlatego na schemacie oddzielony przerywaną linią od poziomu czwartego – dla zazna17
Lonergan podkreśla za Schelerem i Hildebrandem olbrzymią rolę uczuć
w poznaniu wartości i podjęciu decyzji (por. np. B. Lonergan, Method in Theology...,
dz. cyt., s. 30–32 oraz An Interview with Fr. Bernard Lonergan, S.J., w: A Second Collection..., dz. cyt., s. 209–230, 223). Uczucia nie są bynajmniej ani ślepe, ani irracjonalne,
są jak najbardziej racjonalną odpowiedzią na poznanie, które aktualnie znajduje się
w polu świadomości, albo które tam przynajmniej przeważa. Uczucia są najbardziej
osobistym przeżyciem, odbiciem poznania. Jeżeli ma miejsce (irracjonalny) chaos
uczuciowy, to nie jest on zwykle zawiniony przez uczucia, ale jest znakiem i konsekwencją chaosu poznawczego, zaburzenia proporcji poznania. Dlatego droga do
uzdrowienia świata uczuć prowadzi poprzez uzdrowienie świata poznania. Uczucia
same w sobie, na ile są rezultatem procesu niezależnego od nas, są podobnie neutralne, „niewinne” jak dane poziomu empirycznego.
18
Por. B. Lonergan, Insight..., dz. cyt., s. 666n; B. Lonergan, Philosophy of God,
and Theology, Philadelphia 1973, s. 36. Na temat niewytłumaczalności wolności por.
także M. Vertin, Philosophy of God, Theology, and the Problems of Evil, „Laval theologique et philosophique” 37 (1981), s. 15–31; G. A. McCool, The Philosophical Theology of Rahner and Lonergan, w: God Knowable and Unknowable, ed. R. J. Roth, New
York 1973, s. 123–157 oraz moją pracę: Łaska i wolność..., dz. cyt., s. 276.
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czenia jego odrębności wobec niższych, „naturalnych” poziomów)19.
Stanowi on szczyt ducha ludzkiego, apex animae, przemienione serce,
najwyższą realizację doskonałości ludzkiej osoby. O tym doświadczeniu można mówić bez przechodzenia na teren teologii, ponieważ
sama filozoficzna analiza danych współczesnego religioznawstwa pozwala mówić o pewnym idealnym typie, modelu doświadczenia religijnego występującym we wszystkich wielkich religiach20. W najwyższych,
najczystszych formach doświadczenia religijnego (które dla chrześcijan jest zawsze doświadczeniem łaski) bóstwo jest doświadczane jako
najwyższa rzeczywistość, dobroć, prawda, świętość, jako rzeczywistość, która jest spełnieniem nieskończonego ludzkiego dążenia do
samo-transcendencji poznawczej i moralnej, spełnieniem ludzkiego dążenia do prawdy, dobra i piękna. To doświadczenie dogłębnie
przemienia podmiot, daje wewnętrzną integrację, pokój serca, autentyczną miłość Boga i bliźniego. Niekiedy oznacza gruntowne, egzystencjalne nawrócenie, nawrócenie moralne, poznawcze i religijne,
obala i odwraca dotychczasowe horyzonty i hierarchie, dotychczas
ważne czyni nieważnym, a nieważne ważnym21. Najbardziej ogólnie tę
nową rzeczywistość, to nowe doświadczenie, Lonergan określa pięknie jako bycie-w-miłości-z-Bogiem (being-in-love-with-God), gdzie połączenie kilku wyrazów w jedną całość ma przypominać o złożoności,
kompleksowości tego doświadczenia, a zarazem o jego niepowtarzalności i odrębności; o jego zasadniczej jakościowej różnicy wobec
innych doświadczeń. Doświadczenie to ma absolutnie darmowy charakter. Nie jest ono czymś, co podmiot mógłby sobie w jakikolwiek
19
Por. B. Lonergan, A Post-Hegelian Philosophy of Religion, w: A Third Collection..., dz. cyt., s. 202; B. Lonergan, Philosophy of God, and Theology..., dz. cyt., s. 38;
B. Lonergan, Method in Theology..., dz. cyt., s. 106n, 268.
20
Por. B. Lonergan, Religious Commitment, w: The Pilgrim People: A Vision with
Hope, ed. J. Papin, Villanova 1970, s. 47 oraz B. Lonergan, A Post-Hegelian Philosophy of Religion, w: A Third Collection..., dz. cyt., s. 217.
21
Por. B. Lonergan, A Second Lecture: Religious Knowledge, w: A Third Collection..., dz. cyt., s. 133; B. Lonergan, Philosophy of God, and Theology..., dz. cyt., s. 9;
B. Lonergan, Religious Commitment, w: The Pilgrim..., dz. cyt., s. 57n.
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sposób wypracować. On może na nie jedynie się otworzyć, przyjąć je,
a wcześniej duchowo oczyścić się i przygotować miejsce22 .

Wewnętrzne powiązanie struktury
Te pięć poziomów świadomości stanowią jedną, ściśle powiązaną
całość, jedną trwałą, niezmienną duchową strukturę, której jedność
jest tworzona i niesiona poprzez nieograniczone skierowanie na zewnątrz ducha ludzkiego, nieograniczoną intencjonalność świadomości, poprzez nieograniczone pragnienie poznania i bycia. Ponieważ
podmiot chce coraz więcej poznawać i coraz bardziej być, przechodzi
poprzez działania na poszczególnych poziomach, przekracza, samotranscenduje siebie poznawczo (na ile wznosi się ponad ograniczenia
swojej wiedzy) oraz moralnie (na ile wznosi się ponad swoje indywidualne interesy). Właśnie ta nieograniczona intencjonalność sprawia,
że poszczególne poziomy są „znoszone” w sobie, przy czym chodzi
tu o znoszenie w sensie rahnerowskim, a nie heglowskim23. Niższe
poziomy i efekty ich czynności są integrowane w wyższych przy trwałym zachowaniu ich odrębności, ale przy modyfikacji ich celów i do22
Por. B. Lonergan, Openness and Religious Experience, w: Collection: Papers
by Bernard J. F. Lonergan, S. J., (ed. F. E. Crowe, R. M. Doran), Toronto 1988, s. 187.
Można powiedzieć, że to duchowe przygotowanie jest jak oczyszczenie, opróżnienie pokładu lotniskowca, aby mógł na nim wylądować samolot. Lotniskowiec jest
stworzony do przyjmowania samolotów, ma być na nie przygotowany, ale nie może
ich stworzyć.
23
Lonergan tak pisze na ten temat: „Chciałbym wprowadzić pojęcie zniesienia,
ale nie dokładnie w znaczeniu Hegla, ale raczej w znaczeniu wprowadzonym przez
Karla Rahnera. Rozróżnijmy zatem znoszący zespół czynności oraz znoszony zespół. Znoszący zespół wprowadza czynności, które różnią się w swoim rodzaju od
znoszonego zespołu, znajduje pomiędzy nowymi operacjami zarówno nową bazę
dla działania, jak i nowe cele do osiągnięcia. Kiedy kieruje czynności w znoszonym
zespole do nowych celów i zachowuje je w ich integralności, daleki od nakładania
się na nie albo umniejszania ich, niezmiernie poszerza ich znaczenie i udoskonala
ich wykonywanie” – B. Lonergan, Religious Commitment, w: The Pilgrim..., dz. cyt.,
s. 52 [tłum. własne]. W znaczeniu heglowskim zniesienie oznaczałoby całkowite
zniknięcie dwóch odrębnych rzeczywistości, tezy i antytezy, w syntezie.
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skonaleniu sposobu przebiegu. Duchowy proces rozwoju, poza darem
doświadczenia religijnego, zawsze zaczyna się od dołu, aby dojść do
najwyższego poziomu i tak przemienić i ubogacić cały podmiot. Niższe poziomy warunkują wyższe, ale też na odwrót, są przez nie warunkowane. Nie istnieje też tutaj jakiś ostry dualizm ducha, jakiś dualizm
rozumu i serca, jest natomiast wzajemny wpływ. Przemiany, rozwój
na którymkolwiek z poziomów, tak samo jak cofanie się, degradacja, powodują pozytywne lub negatywne przemiany na każdym z innych poziomów. Szczególnie doświadczenie religijne wywiera wielki
wpływ na niższe poziomy, tak że kiedy normalnie mówi się o rozwoju
na tych poziomach z dołu do góry, to w jego przypadku trzeba mówić
o rozwoju z góry na dół24 .
Pomiędzy rozumem i sercem z natury nie ma, ani nie powinno być,
przeciwieństwa, sprzeczności, walki, ale najdalej posunięta jedność,
integracja, wymiana, jak w krwiobiegu pomiędzy głową i sercem. Im
więcej człowiek poznaje, tym bardziej powinien afirmować, kochać
i potwierdzać swoimi wyborami to, co poznaje i w ten sposób, poprzez
poszerzoną bazę poznania i jego akceptację, inspirować się, zachęcać,
przygotowywać się, a w razie potrzeby również oczyszczać, do dalszego poznania, przyśpieszać je i zwielokrotniać25. To, co intelektualne,
oraz to, co egzystencjalne, powinno stanowić w człowieku jak najdalej posuniętą jedność. W związku z tym z biegiem czasu Lonergan
24
Por. B. Lonergan, Questionnaire on Philosophy, „Method: Journal of Lonergan Studies” 2 (1984), s. 10.
25
Na temat struktury duchowej człowieka jako całości por. moją pracę: The
Transcendental Way to God..., dz. cyt., s. 58–66, 139–149; B. Lonergan, Cognitional
Structure, w: Collection..., dz. cyt., s. 205–221; B. Lonergan, Method in Theology...,
dz. cyt., s. 13, 340; B. Lonergan, Insigtht..., dz. cyt., s. 275, 346; B. Lonergan, A Post-Hegelian Philosophy of Religion, w: A Third Collection..., dz. cyt., s. 210; B. Lonergan,
Unity and Plurarity: The Coherence of Christian Truth, w: A Third Collection..., dz. cyt.,
s. 246; B. Lonergan, Natural Right and Historical Mindedness, w: A Third Collection...,
dz. cyt., s. 173; B. Lonergan, Healing and Creating in History, w: A Third Collection..., dz. cyt., s. 105; B. Lonergan, Philosophy of God, and Theology..., dz. cyt., s. 43;
B. Lonergan, Theories and Inquiry: Responses to a Symposium, w: A Second Collection..., dz. cyt., s. 38; B. Lonergan, Revolution in Catholic Theology, w: A Second Collection..., dz. cyt., s. 236.
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coraz bardziej rozbudowuje swój początkowy, tomistyczny racjonalizm o augustyńsko-paskalowski wolitywizm, afektywność, przyznając
nawet z czasem prymat temu, co egzystencjalne26 . Takie rozumienie
ducha jest też najbardziej całościowe, kompleksowe, pozwala uniknąć
skrajności zarówno empiryzmu, który nie docenia wyższych poziomów ducha, jak i idealizmu, który nie docenia pierwszego poziomu
(albo wprost go neguje), oraz racjonalizmu, który nie docenia zarówno najniższego, jak i dwóch najwyższych poziomów.

Przykazania transcendentalne
Z natury osoby wynikają zasady jej duchowego życia. Najważniejsze
z tych zasad Lonergan nazywa przykazaniami transcendentalnymi. Są
one transcendentalne zarówno w znaczeniu kantowskim, ponieważ
wynikają z badania poznania (i życia ducha), o ile jest ono a priori
możliwe, jak i w znaczeniu scholastycznym, uniwersalnym, ponieważ
dotyczą całości naszego poznania. Jeśli struktura naszego ducha jest
właśnie taka, to wszystko, co poznajemy, jest poznawane dzięki jej
czynnościom, które właśnie powinny być wykonywane według ogólnych wskazań wywierających w ten sposób swoje piętno na całości poznania i dlatego właśnie transcendentalnych. Każdemu z poziomów
odpowiada jedno, główne przykazanie transcendentalne, a wszystkie przykazania razem tworzą zrąb metody transcendentalnej, która,
oczywiście z koniecznymi modyfikacjami i w odpowiednim rozwinięciu, powinna stanowić jądro każdej szczegółowej metody poznania
i życia ducha.
Przykazania te są potrzebne, ponieważ nasze czynności nie przebiegają automatycznie i same w sobie nie gwarantują ani poznania prawdy, ani właściwych decyzji. Czynności każdego z poziomów mogą być
wykonywane lepiej lub gorzej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia
prawdy i dobra, ale mogą również być źródłem błędu. I tak na pozio26
Por. B. Lonergan, The Subject, w: A Second Collection..., dz. cyt., s. 84. 25; por.
B. Lonergan, Insight..., dz. cyt., s. 407.
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mie empirii źródłem błędu, poza iluzjami zmysłów, może być przede
wszystkim niereprezentatywność danych, brak niektórych istotnych
spośród nich, albo ich niewłaściwa proporcja27. Wtedy akt zrozumienia jest niejako skazany na błąd. Stąd przykazanie transcendentalne
brzmi tutaj: „Bądź uważny”, to znaczy staraj się zebrać jak najwięcej
wiarygodnych danych z możliwie najlepszych źródeł. Im więcej ich
będzie, w im bardziej właściwych proporcjach, tym większe masz szanse na właściwy akt zrozumienia.
Na drugim i trzecim poziomie błąd może wynikać przede wszystkim z twórczego charakteru bezpośrednich i refleksyjnych aktów zrozumienia, które mogą, ale nie muszą odpowiadać znaczeniu danych.
Dodatkowym źródłem błędu może być (nawet podświadome) odrzucenie, zablokowanie nasuwającego się aktu zrozumienia, który nie
odpowiada podmiotowi, bo na przykład nie zgadza się z innymi, dla
niego już ugruntowanymi sądami (jak to jest na przykład z aktem zrozumienia zalet swojego przeciwnika)28. Przykazanie transcendentalne
na drugim poziomie brzmi: „Bądź inteligentny”, czyli bądź bezwarunkowo otwarty na każdy, nawet najbardziej z jakichś powodów niemiły
akt zrozumienia, to znaczy staraj się jak najwięcej i jak najszybciej
zrozumieć, inteligencja jest przecież miarą szybkości rozumienia. Natomiast na trzecim poziomie przykazanie transcendentalne brzmi:
„Bądź rozumny”, to znaczy swoje sądy wydawaj na podstawie możliwie najszerszej bazy danych. Zanim wydasz sąd, postaraj się znaleźć
możliwie wszystkie jego konieczne warunki i bądź pewny ich spełnienia. Zachowaj przy tym złotą miarę pomiędzy sądzeniem pochopnym,
niedostatecznie ugruntowanym, a sądzeniem skrupulanckim, zbyt
długo trwającym, ponieważ wszystkich warunków sądu i tak zwykle
nie uda się ani odnaleźć, ani stwierdzić ich wypełnienia. Złotą regułą może być tutaj uznanie, a nawet szukanie najpierw wszystkich po27
Por. B. Lonergan, Insight..., dz. cyt., s. 407. Dobrym przykładem błędu, jaki
tu może powstać, jest ocenianie stanu gospodarki państwa komunistycznego na
podstawie jego propagandy.
28
Por. B. Lonergan, Insight..., dz. cyt., s. 191.
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ważnych wątpliwości związanych z danym sądem, a zresztą on zwykle
jawi się otoczony jakimiś wątpliwościami, nawet całym ich wianuszkiem. Sąd możemy wydać w sposób najlepszy, jeśli odpowiemy pozytywnie na wszystkie te wątpliwości. Problem polega jednak zwykle
na tym, że nie z powodu różnych ograniczeń, na przykład czasowych,
fizjologicznych, finansowych, technologicznych, nie jesteśmy w stanie
tego do końca zrobić. Poza tym możemy w ogóle nie mieć wątpliwości,
które powinniśmy mieć, ale z powodu ograniczeń wiedzy, kultury lub
zdolności ich nie mamy i wtedy już zupełnie nie jesteśmy w stanie
na nie odpowiedzieć. W takich przypadkach, kiedy nie odpowiadamy do końca na wątpliwości, które powinniśmy mieć, nasz sąd jest
obarczony poważną dozą niepewności, może być błędny i wymagać
korekty, a jest to sytuacja zdecydowanej większości naszych sądów29.
Dlatego nasze sądy powinniśmy wydawać z tym większą dozą pokory
i skromności, w tym większym otwarciu na ich korektę, im na więcej
wątpliwości z nimi związanych nie byliśmy w stanie odpowiedzieć.
Na poziomie czwartym zasadniczym źródłem błędu może być niewierność swojemu poznaniu, świadomy, wolny bunt przeciw prawDobrym przykładem różnych możliwości rozwiązywania wątpliwości może
być tutaj diagnostyczna sytuacja lekarzy w różnych krajach i sytuacjach. Lekarze
USA leczący miejscowych prezydentów czy miliarderów mają najlepsze ku temu
warunki w świecie, bo do ich dyspozycji stoją najlepsze aparaty medyczne całego
świata, ponieważ medycyna w tym kraju stoi na najwyższym poziomie i najwięcej
w nią się inwestuje. W gorszej sytuacji będzie już lekarz w każdym innym kraju,
w którym wyposażenie szpitali jest z reguły na niższym poziomie, ale także lekarz
armii amerykańskiej w szpitalu polowym w czasie bitwy, na jej zapleczu. Nie będzie już miał kompletu aparatury, a przede wszystkim nie będzie miał czasu i sił,
żeby dobrze przebadać wszystkich rannych żołnierzy. Będzie więc musiał wydawać
pospieszne sądy co do stanu ich poranienia, obarczone tym większą możliwością
błędu, ale będzie to konieczne, gdyż zawieszenie sądów diagnozy prowadziłoby do
pogorszenia stanu wielu z nich, a nawet do śmierci. W jeszcze gorszej sytuacji będą
lekarze w najbiedniejszych krajach afrykańskich, gdzie jedyną pomocą techniczną
w diagnozowaniu będą nieraz jedynie lekarskie słuchawki. W jeszcze gorszej sytuacji będzie jednak afrykański szaman, który w ogóle nie będzie miał wielu wątpliwości co do swojej diagnozy na czele z tą, czy w ogóle powinien zajmować się leczeniem. Jednak horyzont umysłowy, w którym żyje, zapewne mu na to nie pozwoli, by
takie wątpliwości się pojawiły, potrzeba kulturowego przełomu.
29
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dzie i dobru, które zostały nam dane w procesie poznania. Ten bunt
jest destrukcyjny dla wszystkich pozostałych poziomów, ponieważ
decyzja sprzeczna z poznaniem prędzej czy później prowadzi do próby jego zniekształcenia tak, aby pasowało ono do fałszywej decyzji.
Człowiek nie może długo żyć w stanie wewnętrznego rozszczepienia,
rozbicia, potrzebuje bodaj naciąganej, sfałszowanej, wewnętrznej jedności. Jeśli nie dostosowuje swoich decyzji do prawdy poznania, to
nieuchronnie będzie się starał zanegować, zafałszować tę prawdę odpowiednio do fałszu swoich decyzji (w myśli powiedzenia „Jeśli nie
żyjesz, jak wierzysz, to będziesz wierzył, jak żyjesz”). Stąd przykazanie
transcendentalne na tym poziomie brzmi: „Bądź odpowiedzialny”, to
znaczy swoimi decyzjami – przy całej ich kreatywności i nowości –
staraj się jak najlepiej odpowiadać na prawdę i dobro, które zostały ci
dane, bądź im jak najbardziej wierny.
Natomiast na poziomie piątym ogólne przykazanie brzmi: „Kochaj”,
czyli w najbardziej fundamentalny sposób afirmuj wartość istnienia,
i jest to właściwie bardziej stwierdzenie faktu, owocu doświadczenia religijnego niż jakiś nakaz. Bo o ile rzeczywiście jest ci dane to doświadczenie, o ile jest w tobie obecne, o tyle miłość jest jego nieuniknioną,
błogosławioną konsekwencją. Na ile jednak jesteś na to doświadczenie zamknięty albo nie jest ci ono dane, właściwie i tak nie jesteś zdolny do miłości w jej pierwotnym, źródłowym sensie30.
Ogólnie te pięć przykazań transcendentalnych: bądź uważny, bądź
inteligentny, bądź rozumny, bądź odpowiedzialny, kochaj, można
podsumować w jednym: „Bądź otwarty”, to znaczy bądź bezwarunkowo, maksymalnie otwarty na wszystkie dane, wszystkie akty zrozumienia i sądy, choćby najbardziej były ci one nie w smak, choćby
najbardziej zakłócały, kwestionowały i burzyły dotychczasowe przyzwyczajenia, i w końcu bądź otwarty na działanie Boga w tobie. Na ile
ci się to uda, na tyle możesz mieć nadzieję, że twoje poznanie i w ogóle
życie duchowe jest udane, że rzeczywiście poprzez nie zbliżasz się do
30
Por. B. Lonergan, Method in Theology..., dz. cyt., s. 20, 265, 268; B. Lonergan,
Philosophy of God, and Theology..., dz. cyt., s. 38, 44.
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prawdy i dobra w myśl złotej zasady Lonergana: „Obiektywność jest
owocem autentycznej subiektywności”31. Właśnie, na ile jesteś wierny
sobie, naturze swojego poznania i życia duchowego, na ile więc jesteś
autentyczny w swojej subiektywności, na tyle jesteś obiektywny. Może
to być formuła (częściowego chociaż) pojednania pomiędzy tradycją
realizmu i idealizmu w ich odwiecznym sporze o obiektywność i subiektywność. Można bowiem powiedzieć, że każde nasze poznanie jest
całkowicie subiektywne, jest przecież dziełem podmiotu – subiectum
i znajduje się całkowicie w granicach jego świadomości. Na ile jednak
wykracza poza te granice, na ile jednak jest obiektywne, czyli zgodne z przedmiotem – obiectum, jest odrębnym problemem32 . Więcej
na ten temat można będzie jednak powiedzieć dopiero w następnych,
obszerniejszych opracowaniach.

Poziomy
(obszary)

Zasadnicze
czynności

Zasadniczy efekt

Ogólne:
Bądź otwarty

II – Serce

5. Poziom
doświadczenia
religijnego
(pasywność)

Przykazania
transcendentalne

Otwarcie na
działanie Boga
(łaski)

Bycie-w-miłościz-Bogiem

Szczegółowe:
5. Kochaj

31
B. Lonergan, Philosophy of God, and Theology..., dz. cyt., s. 44, 49; B. Lonergan, The Subject, w: A Second Collection..., dz. cyt., s. 71; G. Sala, Seinserfahrung und
Seinshorizont nach E. Coreth und B. Lonergan, ZKTh 89 (1967), s. 294–338, 335n.
32
Por. D. Oko, W poszukiwaniu pewności…, dz. cyt., s. 273–300.
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4. Poziom
Analiza możliwych
odpowiedzialności
celów i działań,
i uczuć (aktywność)
wyższe uczucia
duchowe

Wolna i twórcza
decyzja

4. Bądź
odpowiedzialny
(tzn. wierny
w kreatywności)

– Szczelina wolności –
I – Rozum

3. Poziom
racjonalny
(aktywność)

2. Poziom
intelektualny
(aktywność)

1. Poziom
empiryczny
(pasywność)

Refleksja nad
połączeniem
danych
z aktami
rozumienia
i hipotezami,
uchwycenie
spełnienia
warunków
Badanie,
osiąganie
zrozumienia,
wyrażanie,
formułowanie
założeń
i konsekwencji
aktu zrozumienia

(Hipotetyczny)
Sąd

Twórczy akt
zrozumienia,
pojęcia
i hipoteza

Odbieranie wrażeń,
spostrzeganie,
wyobrażanie,
Dane zmysłowe
czucie, mówienie,
poruszanie się itd.

3. Bądź rozumny

2. Bądź
inteligentny

1. Bądź uczciwy
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Gender jako dzieło rozumu ateistycznego.
Dekonstrukcja dekonstruktorów
Teorię gender można zaliczyć do typowego nurtu myślenia postmodernistycznego, w którym podkreśla się wielorakie uwarunkowania,
historyczność, subiektywizm, a tym samym relatywizm, kulturowość
i czasowość wszelkich dzieł intelektu ludzkiego. Dlatego postmoderniści, w tym także genderyści, lubują się w obalaniu wszelkich teorii
tego intelektu oraz w wykazywaniu tym samym ich małej wartości.
Szczególnie chętnie dokonują tego poprzez ukazywanie ukrytych źródeł i motywacji tych teorii. Nazywają to „dekonstrukcją” i wzorują się
w tym szczególnie na „filozofach podejrzeń” – Karolu Marksie, Fryderyku Nietzschem oraz Zygmuncie Freudzie.

Sprzeczności genderyzmu
Nie sposób jednak przeoczyć, że często popadają przy tym w sprzeczność sami z sobą. Mianowicie, relatywizując wszystko, sami przemawiają
jakby z niepodważalnego, absolutnego punktu widzenia niepodlegającego żadnej krytyce. Z reguły mówią niemalże jak prorocy i bogowie,
których słowo musi zostać przyjęte „na wiarę” na zasadzie ich „boskiego” autorytetu, a nie wystarczających racji rozumowych. Na krytykę reagują nie gotowością do dialogu, ale agresją, przemocą i mową
nienawiści, którą sami tak chętnie zarzucają innym1. Nieraz popadają
1
Takie postępowanie jest regułą u genderystów i widać je także w ich tak sztandarowych dziełach, jak choćby S. de Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniawska, Warszawa 2014; J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości,
tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008 oraz Teorie wywrotowe. Antologia przekładów,
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przy tym w sprzeczność z samymi sobą oraz z naukami, zwłaszcza
biologicznymi i medycznymi, odrzucają ich podstawowe dane, jeśli
nie pasują one do ich koncepcji2 . To sprawia, że ich dzieła bardziej
zasługują na zaliczenie do sfery swobodnej twórczości literackiej albo
ideologicznej niż do sfery nauki czy filozofii, prezentują się jak dzieła
humanistów, którzy w masie wytworzonych przez siebie słów zatracili
kontakt z rzeczywistością3.
Autorzy tych słów są przy tym często jak studenci psychologii, którzy analizując psychikę innych, uciekają zarazem przed psychologiczną
red. A. Gajewska, Poznań 2012 – praca będąca zbiorem szczególnie reprezentatywnych tekstów autorów z tego kręgu. We wszystkich tych książkach od razu rzuca
się w oczy bardzo mała liczba cytowań, w tym szczególnie brak badań empirycznych. Jeśli już kogoś ci autorzy cytują, to tylko z reguły jedynie „inne/ych badaczki/
czy” z własnego kręgu. Studium tych dzieł potwierdza to pierwsze wrażenie, zgodnie z zasadami postmodernizmu teksty te są swobodnie tworzonymi „narracjami”,
w których niewiele dba się o inne „narracje”, a już najmniej o rzeczywistość.
2
Na ten temat sprzeczności gender z biologią por. A. T. Midro, Genetyczne
i epigenetyczne uwarunkowania płci człowieka, w: W. Wieczorek, Gender. Spojrzenie
z różnych perspektyw, Warszawa 2015, s. 83–102; B. Białecka, Gender z perspektywy
psychologii, w: W. Wieczorek, Gender. Spojrzenie…, dz. cyt., s. 103–124; Z. L. Starowicz, Gender z punktu widzenia seksuologa – wybrane aspekty, w: W. Wieczorek,
Gender. Spojrzenie…, dz. cyt., s. 177–186; M. Spreng, Naturwissenschaftliche Grundlagen für die Zweigeschlechtikeit und ihre Bedeutung für gute Kinderentwicklung,
w: Als Mann und Frau schuf er sie: Die Herausforderung der Gender-Ideologie, Hrsg.
H. Prader, Kissleg–Immenried 2015, s. 87–114; J. Colapinto, As Nature made Him.
The Boy who was raised as a Girl, New York 1958. To lekceważenie podstawowych
danych biologii w imię ideologii idzie tak daleko, że genderyzm zaczyna w pełni
zasługiwać na miano „łysenkizmu XXI wieku”.
3
Na temat sprzeczności z rzeczywistością licznie obecnych w teorii gender por.
M. Wyrostkiewicz, Główne idee i status „filozofii gender”, w: A. Jucewicz, M. Machnik,
Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009, s. 55–66; P. Morciniec, Płciowość
w teorii gender – krytyka i bilans skutków, w: Miłość – płciowość – płodność. Aktualne
problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Opole 2007, s. 117–130; G. Kuby, Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, Kissleg 2012,
s. 348–367 (tłum. polskie: G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, tłum. D. Jankowska, J. Serafin, Kraków 2014); B. Kelle, Gender
Gaga. Wie eine absurde ideologie unseren Alltag erobern will, München 2015, s. 17–58;
M. Żuraw, Idiotyzmy feminizmu, Warszawa 2014, s. 125–132; T. Kubelik, Genug gegendert! Eine Kritik der feministischen Sprache, Jena 2015, s. 103–142.
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analizą samych siebie. Są jak psychologowie, którzy chcą dekonstruować każdą ludzką psychikę, a nie chcą poddać się superwizjerowi, nie
chcą zdekonstruować samych siebie4 . Jednak zgodnie z ich własnymi
teoriami sami potrzebują tego najbardziej i jeśli nie są do tego zdolni,
trzeba im w tym pomóc. Jest czymś przecież niedopuszczalnym, żeby
zawodowi dekonstruktorzy sami najbardziej unikali dekonstrukcji.

Ateistyczne korzenie
Jest sprawą oczywistą, że teoria gender to głównie dzieło rozumu ateistycznego, gdyż to przede wszystkimi ateiści są jej prekursorami, twórcami oraz propagatorami. Widać to także w Polsce, gdzie
najbardziej przekonani, walczący genderyści są zarazem najbardziej
przekonanymi, walczącymi ateistami – jak profesorowie filozofii Jan
Hartmann i Magdalena Środa, prawnik Magdalena Fuszara oraz polityk Janusz Palikot. Jest to zgodne z samą naturą gender, która jest
teorią opartą głównie na myśli takich walczących ateistów, jak Fryderyk Nietzsche, Karl Marks, Jean-Paul Sartre, Antoni Gramsci, Herbert
Marcuse, Michael Foucault i Judith Butler. To dlatego ci, którzy jeszcze wczoraj głosili ateizm marksistowski, dzisiaj swobodnie przechodzą do głoszenia ateizmu genderowskiego – jak Zygmunt Baumann
czy inni postmarksiści, postmoderniści i genderyści w jednej osobie.
Ateizm nie jest jednak dobrym punktem wyjścia w myśleniu.
Z punktu widzenia teistycznego to jest tak, jakby nienarodzone jeszcze dziecko mówiło, że jego matka nie istnieje, bo jej nie widzi. Albo
jakby ogrodnicy mówili, że doskonale poradzą sobie bez słońca, bo
wystarczy im księżyc. Teistyczny punkt widzenia był i jest dominują4
Jak wiele podstawowych błędów filozoficznych popełnia Judith Butler (a także jej tłumaczka Karolina Krasuska) i jak bardzo genderyści nie chcą o tym mówić,
pokazuje tekst prof. Marka Rosiaka Gender w oczach (fal)logocentryka. Recenzja
książki J. Butler „Uwikłani w płeć”, tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008; Lectiones
et Acroases Philosophicae VII, 1 (2014) [21 ss.]; (plik PDF do pobrania na stronie:
http://www.forumfilozoficzne.org/index.php/czytelnia). Podobną analizę można
znaleźć w niniejszej monografii, w artykule prof. Rosiaka „Gender Trouble”. Judith
Butler w świetle logiki i metodologii – analiza głównych założeń i ich konsekwencji.
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cy, był i jest najlepiej uzasadniony – myślowo i liczbowo. Z naukowego punktu widzenia można powiedzieć, że jest hipotezą najbardziej
prawdopodobną, wiarą najbardziej racjonalną. To dlatego zdecydowana większość ludzi, w tym także zdecydowana większość naukowców
oraz filozofów była i jest teistami5. Ateizm był i pozostaje czymś pozostającym w mniejszości (a długo nawet marginalnym), czymś w granicach jednej z wielu możliwych umysłowych aberracji. W naszych
czasach zasadniczo rozprzestrzenia się na jednej z dwóch, bardzo złych
dróg. Pierwsza to narzucanie go poprzez krwawy terror i gigantyczne,
masowe ludobójstwa – jak w Związku Radzieckim, Chinach, Kambodży czy Korei Północnej. Druga to otępienie przejedzonych, przesyconych społeczeństw bogatego Zachodu, gdzie coraz więcej ludzi coraz
bardziej interesuje się jedynie konsumpcją i trawieniem, a nie samym
życiem i jego sensem.
Każdy światopogląd, filozofia czy ideologia są w dużej mierze wiarą w szerokim sensie, czyli zbiorem przekonań, których nie jesteśmy
w stanie wystarczająco, do końca, uzasadnić według racjonalnych kryteriów naszych czasów. Przekonań, które przyjmujemy zatem na zasadzie zaufania do ich głosicieli. Rozum i wiara są zatem nierozerwalne,
nierozłączne, są razem obecne wszędzie, w każdej nauce i w każdej
filozofii, i w każdym światopoglądzie – tylko w różnych proporcjach6 .
Dlatego ateizm jest też jedynie swego rodzaju wiarą, tylko szczególnie
słabo uzasadnioną, szczególnie prymitywną. Można powiedzieć, że
ateizm jest w istocie wiarą najbardziej nieracjonalną. Ateiści bowiem
wierzą w to, że istnieje jedynie materia, czyli coś nierozumnego, nieświadomego siebie, niezdolnego do podejmowania decyzji, miłości
i tworzenia kultury, a jednocześnie przez swoją działalność usiłują
zaprzeczyć własnej wierze.
5
Por. R. Swinburne, Czy istnieje Bóg?, tłum. I. Ziemiński, Poznań 1999, oraz
S. Wszołek, Pytając o Boga. „Dowody” istnienia Boga w dziejach filozofii, Tarnów 1996.
6
Por. D. Oko, Przekonanie obecne w wiedzy i w wierze, „Analecta Cracoviensia”
34 (2002), s. 51–64 oraz D. Oko, W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego
ugruntowania metafizyki w filozofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana, Kraków
2010, s. 261–273.
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Oczywiście, pomimo tego poszczególni ateiści mogą być wspaniałymi ludźmi, którzy swoimi zaletami intelektualnymi i moralnymi przewyższają wielu teistów. Święta Edyta Stein, która długie lata przeżyła
jako szlachetna filozofka-ateistka, po swoim nawróceniu mówiła, że
kto szczerze szuka prawdy, ostatecznie szuka Boga. Człowiek jest istotą bardzo skomplikowaną, złożoną, wielopoziomową, która często nie
panuje nad samą sobą, nie jest do końca konsekwentna ani intelektualnie, ani moralnie, ani egzystencjalnie. W przypadku absurdalnych
poglądów jest to akurat korzystne. Stąd na szczęście nie wszystkie
absurdy, który nosimy w głowie, przekładają się na absurdy życia, istnieje także pewna błogosławiona niekonsekwencja – także ateistyczna
niekonsekwencja. Na szczęście ateiści zwykle nie są do końca konsekwentni w swojej ateistycznej wierze, bo na przykład uznają oni
w sobie te cechy czy zdolności – na przykład pragnienie duchowej
miłości – których nie ma w materii, a do której ich wiara redukuje
całą rzeczywistość.
Jednak średnio, statystycznie, ateiści wiodą gorsze życie, gorzej
wypadają szczególnie na polu moralnym. Pokazuje to historia, badania socjologiczne i osobiste doświadczenie. W naszym, zachodnim,
kręgu kulturowym chrześcijanie w porównaniu z ateistami żyją o wiele bardziej etycznie, są o wiele bardziej gotowi do pomocy i służby
bliźnim. To, co w życiu najważniejsze – małżeństwo i rodzina – udaje
się im najlepiej ze wszystkich, ich związki są o wiele bardziej trwałe
i szczęśliwe, ich dzieci zostają najlepiej ze wszystkich wychowane7.
Nieprzypadkowo w skali całego globu krajem największej ludzkiej
krzywdy i nędzy, krajem największego upodlenia człowieka jest Korea
Północna. Kraj od siedemdziesięciu lat całkowicie w rękach ateistów,
kraj, w którym zrealizowali oni wszystkie swoje plany i dlatego kraj
urządzony jest jak jeden wielki obóz koncentracyjny, jedno wielkie
Auschwitz. Nieprzypadkowo też krajem największej biedy w Europie
Por. P. M. Zulehner, Wie Europa lebt und glaubt, Düsseldorf 1993, s. 120–132,
195–223 oraz G. Kuby, Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, tłum.
M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2007, s. 55–98.
7
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jest Albania, którą na drodze inżynierii społecznej i bezwzględnego
terroru usiłowano przekształcić w państwo całkowicie ateistyczne.
Największa – bo ateistyczna – nędza duchowa prowadzi też do największej nędzy materialnej.
Nieprzypadkowo największe zbrodnie przeciw ludzkości motywowane ideologią popełnili właśnie ateiści. Ofiary komunizmu ocenia
się przynajmniej na ponad 100 milionów osób. Jest to 17 razy więcej niż Holocaust Izraelitów dokonany przez nazistów, którzy także
często byli ateistami (przynajmniej praktycznymi) albo okultystami,
śmiertelnymi wrogami Boga i chrześcijaństwa. Czerwoni Khmerzy
w Kambodży w ciągu trzech i pół roku swoich rządów pozbawili życia
jedną czwartą całej populacji swoich rodaków – około dwa miliony
osób. Szacuje się, że wielki, sprowokowany przez komunistów, głód
na Ukrainie pochłonął przynajmniej 6 milionów ludzi, natomiast
wszystkie zbrodnie komunistyczne w ZSRR w sumie około 20 milionów osób, w Chinach 65 milionów (!). Do piekła archipelagu gułagów
sowieckich trafiło około 29 milionów osób8. Te największe zbrodnie
dziejów popełniono w imię ideologii komunistycznej, która miała
być najbardziej prawdziwą, najbardziej naukową teorią naszych czasów, teorią nieomylną i absolutną, szczytowym wytworem ludzkiego
umysłu, trzeba dodać – umysłu ateistycznego. Ateiści nigdy za to nie
przeprosili i nigdy dostatecznie poważnie nie przemyśleli, dlaczego
do tego doszło i co zrobić, żeby znowu nie mogło powtórzyć.
To doświadczenie historyczne każe z najwyższą ostrożnością, krytycyzmem i podejrzliwością patrzeć na każdą teorię, która jest dziełem
myśli ateistycznej i której przypisuje się podobne cechy nieomylności
oraz absolutności, czyli cechy boskie. Tym bardziej, że teoria gender,
podobnie jak inne teorie postmodernistyczne, jest bardzo słabo uzasadniona. Zupełnie brak jej krytycznie ugruntowanych fundamentów,
brak jej – kluczowych dla filozofii – rozwiniętej filozofii poznania
8
Por. S. Courtois i in., Czarna Księga Komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, tłum. K. Wakar i in., Warszawa 1999, s. 25–31 oraz A. Applebaum, Gułag,
tłum. J. Urbański, Warszawa 2005, s. 525–532; L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy
na wszystko, Kraków 2011, s. 328–368.
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oraz metafizyki. Tych fundamentów można się najwyżej domyślać
z wypowiedzi genderystów i odkrywa się wtedy zwykle jakieś bardzo
proste, wprost prymitywne i nieuzasadnione koncepcje. Skupiają się
oni natomiast na krytyce dotychczasowych koncepcji antropologicznych, socjalnych i kulturowych oraz na tworzeniu oraz propagowaniu własnych. Jednak filozofia człowieka, społeczeństwa i kultury bez
ugruntowania w filozofii poznania i metafizyce łatwo staje się terenem ścierania się koncepcji dowolnie stworzonych, nieuzasadnionych,
sprzecznych zewnętrznie i wewnętrznie. Za takimi teoriami nie stoi
rozum, ale coś innego – szczególnie wola używania, posiadania i panowania. Po tej linii przebiega też zasadniczo myślenie genderystów.
Przecież koncepcje konkurencyjne wobec swoich z reguły krytykują
i odrzucają jako tymczasowy, przejściowy produkt kultury, który nie
powstał na podstawie jakichś obiektywnych, uzasadnionych racji, ale
jako rezultaty działania ukrytych motywacji, najczęściej woli mocy,
woli uzyskania jakichś osobistych i grupowych korzyści.

Dziesięcioetapowa dialektyka
Genderyści na ogół jednak nie są w stanie albo nie chcą dostrzec,
że podobną krytykę, jaką oni stosują wobec innych, można i należy
zastosować wobec nich samych. Studiowanie tysięcy stron ich najbardziej reprezentacyjnych dzieł ciągle na nowo pozwala dostrzec, że
są one w dużym stopniu rezultatem następującej, dziesięcioetapowej
dialektyki myślenia ateistycznego i ateistycznej egzystencji, które się
nawzajem warunkują i napędzają.
1. Jeżeli Bóg istnieje, co filozoficznie jest twierdzeniem najlepiej
uzasadnionym, to ateizm jest fundamentalnym błędem początku, absurdem założycielskim, niejako grzechem pierworodnym myślenia,
który nieuchronnie musi prowadzić do następnych błędów i absurdów na kolejnych etapach myślenia i egzystencji – podobnie jak
wielki błąd na początku łańcucha równań matematycznych.
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2. Jednym z pierwszych takich absurdów jest postawienie siebie
ponad Boga. Dla ateisty bowiem Bóg jest jedynie błędną, pustą ideą,
nieporównywalną z ateistą, czyli z żywą istotą o umyśle pełnym idei
najbardziej słusznych i nieomylnych. A jak uczy historia, stawianie
siebie ponad Boga łatwo prowadzi do rzeczy strasznych, wprost demonicznych.
3. Zarazem ateista – zgodnie ze swoją wiarą w istnienie tylko materii – zazwyczaj uważa siebie samego za jedynie przypadkowy produkt
ewolucji, za trochę tylko bardziej inteligentne zwierzę. Ma dlatego nieuchronną tendencję do przeceniania w sobie tego, co zwierzęce, a niedoceniania tego, co duchowe, nawet do odrzucania całej sfery duchowej.
Chętnie tłumaczy zatem to, co człowiecze, poprzez to, co zwierzęce; to,
co duchowe, poprzez to, co biologiczne, fizjologiczne. Nawet redukuje
pierwsze do drugiego, wyższe do niższego, cofa się w ewolucji. Nieraz
argumentuje się w istocie w ten sposób: „Czyńmy tak, bo tak zachowują się zwierzęta”9. Jest to tym bardziej nieuniknione, że odrzucając Boga, ateista odrzuca to, co jest najwyższe, najbardziej duchowe
w całym istnieniu, ale też i w nim samym. Neguje Byt Absolutny, ale
też neguje najlepszą, najwyższą część samego siebie, która jest przeznaczona do bycia miejscem poznania tego Bytu. Nie może tej sfery
zupełnie zniszczyć, ale może ją wypierać ze swej świadomości i tym
samym jakby usypiać. Tak doprowadza do okaleczenia i atrofii całą
najwyższą i najbardziej centralną część swojego ducha.
4. Prowadzi to jednak do fundamentalnej sprzeczności pomiędzy
przypisywaniem sobie roli boskiej a tendencją do redukowania siebie do zwierzęcości. Ateista usiłuje rozwiązać tę sprzeczność poprzez
poszukiwanie boga zastępczego, na którego tak czy inaczej jest skazany. Jego ludzka natura stworzona do bycia-z-Bogiem domaga się jaPor. M. J. Hird, Zwierzęcy transseksualizm, tłum. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe…, dz. cyt., s. 261–287 oraz R. Braidotti, Etyka stawania-się-niewykrywalnym, tłum. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe…, dz. cyt., s. 289–322.
9

Gender jako dzieło rozumu ateistycznego...

117

kiejś namiastki, jakiegoś zastępcy Boga odrzuconego. Każdy przecież
potrzebuje jakiejś wartości centralnej i najwyższej ześrodkowującej
oraz organizującej całe jego życie (albo zespołu takich wartości). Bezwzględność tej potrzeby widać szczególnie w totalitarnych państwach
ateistycznych, które natychmiast, równolegle do eksterminacji religii
i ludzi religijnych, wprowadzają nowe formy religijne, w których cześć
boską oddaje się najczęściej partii oraz jej liderom10.
Taką namiastką Boga może stać się bardzo wiele rzeczy, ale są pewne
preferencje związane z ateistycznym przecenianiem siebie, a zarazem
samo-redukowaniem siebie do fizyczności. Szczególnie uprzywilejowane są tutaj władza, bogactwo i zaspakajanie potrzeb zmysłowych,
które mamy wspólne ze zwierzętami. Zgodnie z powiedzeniem, że „ateista to taki człowiek, który nie uznaje absolutnie żadnego Boga poza
jednym wyjątkiem – siebie samego”. Dlatego też szczególnie często typowymi „bogami” ateisty staje się on sam i jego szczególnie mocna
żądza, czyli żądza seksualna. Widać to wyraźnie w życiu takich protagonistów genderyzmu, jak markiz de Sade, Aleksandra Kołłontaj,
Magnus Hirschfeld, Wilhelm Reich czy Alfred Kinsey11. Ci ludzie żyli
rzeczywiście tak, jakby seks był ich jedynym bogiem dającym jedyne
możliwe „zbawienie”. Konsekwentnie degradowali się aż do gorzkiego
końca jako gorliwi wyznawcy takiego „boga”. Judith Butler, niejako
Karl Marks współczesnego genderyzmu, czyni z przyjemności seksualnej centralną wartość swojego i społecznego życia, któremu muszą
10
Por. L. Kołakowski, Odwet sacrum w kulturze świeckiej, w: L. Kołakowski,
Nasza wesoła Apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, Kraków 2010, s. 215–230;
L. Kołakowski, Samozatrucie otwartego społeczeństwa, w: L. Kołakowski, Nasza wesoła…, dz. cyt., s. 253–270; L. Kołakowski, Od prawdy do prawdy, w: L. Kołakowski,
Moje słuszne poglądy…, dz. cyt., s. 75–85.
11
Szczegółowe analizy licznych biografii pokazujące, jak bardzo poglądy genderystów zależą od ich egzystencji, jak bardzo są samousprawiedliwieniem rozumu,
który poddał się władzy pożądań, można znaleźć w dziełach: E. M. Jones, Libido
Dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, tłum. J. Morka, Wrocław 2013;
E. M. Jones, Zdeprawowani moderniści. Nowoczesność jako usprawiedliwienie seksualnej amoralności, tłum. J. Morka, Wrocław 2013, a także D. de Marco, B. D. Wiker,
Architekci kultury śmierci, tłum. G. Waluga, Warszawa 2004.

118

Ks. Dariusz Oko

być podporządkowane inne wartości, w tym szczególnie małżeńskie
i rodzinne. W jej tekstach nieraz widać, jak za główny cel i sens swojej
egzystencji uważa maksymalizację przyjemności seksualnej12 . Jakby
seks był bogiem, któremu oddaje się cześć całą sobą.
5. Funkcjonowanie jako czciciel bożka seksu musi jednak prowadzić do głębokiej destrukcji osobowości. Taka postawa życiowa musi
rodzić złowrogie, zatrute owoce. Bo wtedy pewien rodzaj przyjemności zmysłowej stawia się ponad wszystko, także ponad to, co najwyższe i najpiękniejsze, najbardziej duchowe w człowieku i bycie. Ponad
osobę i Boga, ponad duchowość i miłość, ponad rozum, wolność
i uczucia. Rezultatem tego są nieopanowane dążenia, nienawistne słowa i okrutne czyny, w końcu zniszczone całe życie. To dlatego w zeszłym roku opinia publiczna w Polsce została wstrząśnięta słowami
Jana Hartmana, najbardziej przekonanego i walczącego ateisty-genderysty, który stwierdził, że „być może piękna miłość brata i siostry
jest czymś wyższym niż najwznioślejszy romans niespokrewnionych
ze sobą ludzi?” oraz „jeśli udaje się powiązać harmonijnie miłość macierzyńską albo bratersko-siostrzaną z miłością erotyczną, to osiąga
się nową, wyższą jakość miłości i związku”. Dodał także, iż „wygląda
na to, że upada najsilniejsze tabu ziemskiego globu, jakim jest zakaz
kazirodztwa. […] Co właściwie może dziś służyć za usprawiedliwienie zakazu kazirodztwa?”13.
Ze względu na odniesienie do matki można tę wypowiedź rozumieć jako pochwałę nie tylko kazirodztwa, ale także pedofilii kazirodczej. W podobnym duchu o kazirodztwie wypowiadały się dwie
inne najbardziej walczące ateistki-genderystki, profesorki Magdalena
12
Por. J. Butler, Uwikłani w płeć…, dz. cyt., s. 27n, 91–95, 229; J. Butler, Koniec
różnicy seksualnej, w: Teorie wywrotowe…, dz. cyt., s. 205–223, 212, 222. W książce J.
Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywna, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2010 dobrze widać, jak dla narzucenia takiego schematu wartości
Judith Butler, mówiąc o mowie nienawiści i usiłując ją analizować, sama ją stosuje.
13
http://wyborcza.pl/1,75478,16721990,Prof__Hartman_chce_dyskusji_o_zwiazkach_kazirodczych_.html (15.10.2014).
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Środa i Małgorzata Fuszara14 . Nie jest to przypadek, przecież duński
genderysta, profesor prawa Vagn Greve stwierdza: „Jeśli dwie dorosłe
osoby, w tym na przykład ojciec i córka, chcą być ze sobą razem, to
nie widzę problemu. [...] Nie widzę absolutnie żadnej różnicy między
legalizacją związków homoseksualnych a dopuszczeniem związków
kazirodczych”15.
Podobnie wypowiedział się sędzia Garry Nielson z Australii: „Sąd
może nie widzieć niczego niewłaściwego w zbliżaniu się brata do siostry, jeżeli tylko jest ona dojrzała seksualnie, utrzymuje relacje seksualne z innymi mężczyznami i jest akurat «dostępna», bo nie ma partnera
seksualnego. […] Gdybyśmy mieli 1950 rok, to kolegium 12 sędziów
uznałoby niezawodnie, że dla mężczyzny jest rzeczą nienaturalną zainteresowanie innym mężczyzną lub chłopcem. Te rzeczy się zmieniły”16.

Bardzo znaczące są tutaj słowa prof. Fuszary, które padły na konferencji
naukowej „Nienormatywne praktyki rodzinne” zorganizowanej na Uniwersytecie
Warszawskim w maju 2012 przez Koło studentów gender / queer. Profesor Fuszara
stwierdziła tam: „Pytanie, które na Zachodzie się w tej chwili stawia, dotyczy innej
takiej normy, która jest rzadko dyskutowana i uważana jest zwykle za niepodważalną, to znaczy zakaz kazirodztwa. I on jest w tej chwili dyskutowany w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. [...] Przede wszystkim podważa się sens utrzymywania zakazu
kazirodztwa w kontekście rodzeństwa. I pytanie o to, czy w dzisiejszych czasach
rzeczywiście taki jest sens utrzymywania zakazu małżeństwa między rodzeństwem.
Z jednej strony mówi się, że ten podstawowy powód, dla którego takie zakazy zwykle obowiązują, czyli obawa o zdrowie dalszych generacji (tu na twarzy prelegentki
pojawił się szeroki uśmiech), po pierwsze, daje się wyeliminować. Po drugie, jest
problemem nie tylko takich związków, a po trzecie, w tej chwili podważa się jakby w ogóle sensowność takiego argumentu, ponieważ tu znowu musielibyśmy się
odwoływać do tego, że tylko pewna norma potomstwa ma decydować o tym, w jakie związki ludzie między sobą mogą wchodzić, a przecież takich norm nie można
z góry jakby ustalać i odbierać innym osobom tutaj możliwości istnienia” – wypowiedź zarejestrowana na video, dostępna w internecie http://vimeo.com/channels/
npr/page:1 – od minuty 6.00 (20.10.2015).
15
http://wyborcza.pl/1,76842,12858518,Karac_czy_nie_karac_za_kazirodztwo_w_
XXI_wieku__W.html#TRrelSST (10.12.2012).
16
http://www.fronda.pl/a/sedzia-kazirodztwo-powinno-byc-legalne-w-oprac,39468.
html (13.03.2015). Sędzia ten wypowiedział się tak przy okazji rozpatrywania sprawy,
w której mężczyzna został oskarżony o gwałt na swojej 11-letniej siostrze.
14
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Tutaj genderyści mają zupełną rację, przecież dokładnie te same
argumenty, których użyto do legalizacji związków homoseksualnych,
przemawiają również za legalizacją kazirodztwa. Jeśli ktoś da się przekonać do pierwszego, musi dać się przekonać i do drugiego. Dlatego
w ramach genderyzmu jest czymś oczywistym, że po legalizacji homoseksualizmu musi nastąpić legalizacja kazirodztwa. Profesor Hartmann
wypowiedział tutaj tylko pewną genderową oczywistość. Dlatego
w Danii, Niemczech, Szwajcarii i Australii toczona już jest walka o legalizację kazirodztwa. W Niemczech walczy o to najbardziej genderowa partia kraju, Partia Zielonych. Według młodzieżówki tej partii
„zakaz kazirodztwa w rozumieniu Paragrafu 173 kodeksu karnego,
dotyczy także przypadków prawdziwej miłości. Tutaj nie ma żadnej
ofiary, która musiałaby być chroniona przed sprawcami”17.
To należy przecież do istoty genderyzmu, w nim bogiem jest seks,
genderystom chodzi przede wszystkim o to, żeby w seksie możliwie
wszystko było dopuszczalne – w tym także oczywiście kazirodztwo.
Umysły zniszczone nadmiarem seksu nie cofną się przed niczym.
Nie cofną się także przed pedofilią. Ta sama genderowa Partia
Zielonych przez dziesięciolecia z niesamowitą determinacją walczyła o legalizację pedofilii. Odpowiedni projekt został wniesiony do
Bundestagu i spoczywa w jego archiwach, czekając na „lepsze czasy”. Völker Beck, jeden z czołowych polityków tej partii, szef frakcji
parlamentarnej, jako walczący gej przyjeżdżał do Polski na „parady
równości”, aby wspierać gejów polskich w ich wojnie z normalnością.
Natomiast w Niemczech ten sam gej fanatycznie walczył o legalizację
pedofilii, argumentując, że powinno się ją zaakceptować tak samo jak
homoseksualizm. Wtedy już każde dziecko w Niemczech mogłyby być
bezkarnie molestowane i gwałcone. Jürgen Trittin, szef partii, pytany
dlaczego „Zieloni” prowadzili taką walkę, odpowiedział, że działo się
to na żądanie związków homoseksualistów, pod ich stałym naciskiem.

17
Por. http://www.fronda.pl/a/zieloni-chca-zalegalizowac-kazirodztwo,30349.
html (30.08.2014).
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Podobnie było w Holandii i Stanach Zjednoczonych, za staraniami
o legalizację pedofilii zawsze stali geje18.
Dokładnie według tych samych genderowych zasad, jak zwolennicy kazirodztwa, swoich praw domagają się także zoofile. Przecież
na przykład w Szwecji zakaz zachowań zoofililnych został zniesiony
w 1944 – razem z zakazem zachowań homoseksualnych. Na razie
europejskim centrum zoofilii stała się Dania. W związku z tym do
Danii są organizowane już całe wycieczki zoofilów, szczególnie z Holandii, Norwegii, Szwecji i Niemiec19. Genderyści i tutaj mają gotowe
uzasadnienie, podobnie jak w przypadku kazirodztwa. Czołowy etyk
myślący według ich zasad, Peter Singer z Australii, stwierdza, że „małżeństwa zoofilskie”, nazywane przez niego „związkami transgatunkowymi”, są jak najbardziej etyczne oraz godne polecenia i legalizacji.
Jako na uzasadnienie wskazuje na analogiczną legalizację związków
homoseksualnych. Jeśli nie chcemy tego uznać, to tylko dlatego, że
według niego jesteśmy winni zbrodni „szowinizmu transgatunkowego”, podobnie wielkiej jak zbrodnia „homofobii”20. Inni genderyści
z dumą przyznają się do swojej własnej, osobistej zoofilii i w swoim
Por. P. Skwieciński, Zieloni nie w kwestii pedofilii, „W Sieci” 19–25.08.2013, s.
86 oraz http://www.fronda.pl/forum/niemieccy-zieloni-juz-promuja-pedofile-volker-beck-przewodniczacy-frakcji-zielonych-w-bundestagu,39624.html (13.07.2014).
19
Por. Szwecja zwraca uwagę na problem zoofilii. Debata internetowa, „Fronda”
37 (2005), s. 75–81. Media donoszą o tym w następujący sposób: „Jak informuje portal internetowy niemieckiego dziennika «Die Welt», w Danii istnieją domy publiczne, w których ludzie mogą uprawiać seks ze zwierzętami. Zoofilia w tym kraju jest
legalna. «Die Welt» podaje, że do stolicy Danii, Kopenhagi, zjeżdżają się amatorzy
seksu ze zwierzętami z całej Europy. Przybytki, które odwiedzają, nie są jednak
typowymi domami publicznymi. Ich właścicielami są bowiem lokalni rolnicy, a za
„miejsca uciech” służą specjalnie stajnie. Za stosunek z koniem „seksturyści” płacą
jego właścicelowi 170 euro. Wśród dostępnych zwierząt pojawiają się również m.in.
psy, których opiekunowie oferują zoofilom „szczególnego rodzaju spacery”. W ten
sposób powiększają swój domowy budżet” – http://wmeritum.pl/die-welt-w-danii-istnieja-domy-publiczne-ze-zwierzetami/ (02.02.2015).
20
Por. D. de Marco, B. D. Wikar, Architekci kultury śmierci…, dz. cyt., s. 372n,
384 oraz http://archiwum.rp.pl/artykul/1246529-Peter-Singer:-etyk-wygodnego-zycia.html (15.11.2015).
18
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prymitywizmie usiłują redukować człowieka do zwierzęcia, zasadniczo przez zwierzęcość tłumaczyć swoje człowieczeństwo21.
Swoje triumfy mogą jednak świętować sutenerzy i klienci prostytutek. Po genderowo-feministycznej pełnej legalizacji prostytucji
w Niemczech w kraju tym buduje się największe domy publiczne
świata. Sprowadza się do nich setki tysięcy kobiet z biedniejszych
i najbiedniejszych krajów, także z Polski, aby służyły w nich jako seksualne niewolnice. W skali Europy są to już miliony najbardziej poniżonych i zhańbionych kobiet, przeżywających najgorszą gehennę22 .
Trudno o większe upodlenie kobiety niż prostytucja. Genderystom to
jednak nie przeszkadza, bo maksymalizacja przyjemności seksualnej
jest sensem i aksjomatem ich życia. Dlatego też całym sercem popierają również pornografię i poliamorię – posiadanie równocześnie wielu
kochanków różnej płci23. Przed bożkiem seksu trzeba złożyć wszystko
Por. D. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek,
w: Teorie wywrotowe…, dz. cyt., s. 241–260, 242, oraz M. J. Hird, Zwierzęcy transseksualizm…, dz. cyt., s. 276–283.
22
W Niemczech, w myśl lewackich ideologii, zalegalizowano prostytucję jako
zawód taki jak każdy inny. Partia Zielonych, najbardziej genderowa i pro-homoseksualna partia Niemiec, domagała się nawet uznania jej za zawód, którego można
nauczać. Miało to pomóc prostytutkom, ale w rzeczywistości ułatwiło jeszcze życie
mafii, która wykorzystuje te kobiety jak niewolnice, w najbardziej okrutny sposób.
Niemcy stały się dzięki temu „rajem handlarzy kobietami”. Podobne doświadczenia
ma Holandia ze swoją legalizacją nierządu. Teraz, po niewczasie, przyznaje to nawet
czołowa niemiecka feministka Alice Schwarzer. Aż tak można się pomylić, realizując żądania ideologów; por. A. Schwarzer, Prostitution. Ein deutscher Skandal. Wie
konnten wir zum Paradies der Frauenhändler wurden?, Köln 2013, s. 307–316, 323,
328. Jak wielki jest to problem Europy, a przede wszystkim tragedia milionów kobiet, ukazują także książki: A. Pozzi, s. E. Bonetti, Niewolnice. Kobiety: sprzedawane,
kupowane, prostytuowane, używane, porzucane, tłum. M. Masny, Kraków 2012 oraz
A. Salas, Handlowałem kobietami, tłum. T. Tomczyńska, Warszawa 2012.
23
Por. G. Dines, Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność, tłum. K. Dajskler,
Poznań 2012, s. 7–38 oraz http://polska.newsweek.pl/poliamoria--milosc-w-sieci,105835,1,1.html (17.10.2013). Trzeba zauważyć, że konsekwencją takiej postawy
muszą też być poligamia i poliandria. Rzeczywiście, jeśli można legalnie zawrzeć
związek z osobą tej samej płci czy członkiem najbliższej rodziny i ma o tym decydować wyłącznie osobiste upodobanie i „orientacja”, to czemu, na tej samej podstawie,
nie można by zawierać związków z wieloma osobami tej samej lub różnej płci?
21
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w ofierze – najpierw rozum i godność, potem człowieka. Seks staje
się jak Moloch, któremu rzuca się na ofiarę ludzi, przede wszystkim
kobiety i dzieci.
6. Taka fundamentalna postawa życiowa prowadzi też do niesamowitej pogardy i nienawiści. Człowiek zdominowany przez własną
seksualność patrzy na innych przedmiotowo, nie podmiotowo, przede wszystkim jako na obiekty seksualne, jako na rzeczy przeznaczone
do używania i wyrzucania. Dotyczy to ludzi na samych genderowych
szczytach. Dominique Strauss Kahn, sam szef Międzynarodowego
Funduszu Walutowego i „stuprocentowy” kandydat socjalistów-genderystów na prezydenta Francji, miał bez trudu wygrać wybory i jako
francuski Zapatero wprowadzać dyktaturę gender. Nie doszło jednak
do tego, ponieważ wcześniej nie mógł się powstrzymać od zgwałcenia pokojówki w amerykańskim hotelu24 . Niezależnie od tego grozi
mu teraz wieloletnie więzienie za wcześniejsze gwałty, stręczycielstwo i wykorzystywanie nieletnich prostytutek na terenie Francji. A to
właśnie ten człowiek był najwyższym reprezentantem francuskich genderystów, „najlepszym” kandydatem, jakiego byli w stanie wyłonić ze
swoich szeregów.
Prezydent Francji François Hollande, pełniący rolę francuskiego
Zapatero, miał zwyczaj jeżdżenia na skuterze ze swojego pałacu do
mieszkania kolejnej kochanki. Kiedy jego aktualna konkubina zaprotestowała, wyrzucił ją jak stary, niepotrzebny przemiot. Za to ona go
znienawidziła i ośmieszyła w oskarżycielskiej książce25. Można ją rozumieć, można rozumieć wszystkie kobiety-ateistki traktowane w ten
sposób przez swoich partnerów ateistów-genderystów. Można zro24
Por. http://swiat.newsweek.pl/strauss-kahn-w-areszcie-przynajmniej-do-piatku,76786,1,1.html (10.12.2011).
25
Por. http://wpolityce.pl/polityka/182913-wymyka-sie-noca-z-palacu-i-na-skuterze-pedzi-do-kochanki-mial-byc-spokojnym-wrecz-nudnym-mezem-stanu-jednak-zycie-prezydenta-francji-przypomina-opere-mydlana
(15.08.2014)
oraz http://wiadomosci.onet.pl/prasa/szokujace-wspomnienia-bylej-towarzyszki-zycia-prezydenta-hollande-a/pghxv (20.08.2014).

124

Ks. Dariusz Oko

zumieć nienawiść, z jaką ateistyczne feministki mówią nieraz o mężczyznach. Wypowiadają się one nieraz jak kobiety ze znanego filmu
Seksmisja Juliusza Machulskiego, które starały się pozbawić życia
ostatnich mężczyzn żyjących jeszcze w ich matriarchalnym państwie.
One mają przecież z reguły kontakty jedynie z ateistami-genderystami, którzy traktują je przedmiotowo i pogardliwie. Nie znają innych
mężczyzn, po złych doświadczeniach rodzi się w nich i narasta nienawiść do całego rodzaju męskiego widoczna w ich słowach i czynach.
7. Każde życie wymaga jednak jakiegoś uzasadnienia, jakiegoś
światopoglądu, także życie kogoś, kto popadł w nałóg seksomanii.
A nawrócenie z mocnego, zakorzenionego nałogu jest bardzo trudne,
dlatego wielu zamiast niego wybiera drogę racjonalizacji, samookłamywania, pozornego rozumowego tłumaczenia i uzasadniania swojego postępowania. To jest o wiele łatwiejsze, przynosi chwilową ulgę
jako znieczulenie rozumu i sumienia. Według reguły „Jeśli nie żyjesz,
jak myślisz, to będziesz myślał jak żyjesz”. Stąd w filozofii i psychologii znane są dziesiątki mechanizmów racjonalizacji. Taką współczesną
racjonalizacją stosowaną przez ludzi zdominowanych przez seksualność jest właśnie teoria gender. Istotną jej część wyjaśnia stwierdzenie, że gender to kolejna utopijna ideologia ateistów, dla których
bogiem stał się seks26 .

Takie nastawienie przenika między innymi sztandarowe dzieło genderyzmu
Druga płeć, autorstwa Simone de Beauvoir (ale także i jej życie). Nawet najwyższe
przejawy życia religijnego redukuje ona do erotyki – całkiem w duchu typowego
ateistycznego redukcjonizmu (por. S de Beauvoir, Druga płeć…, dz. cyt., s. 756–764).
Podobnie najwyższy autorytet wielu genderowych seksuologów, Alfred Kinsey, jest
w istocie człowiekiem kierowanym seksualnymi obsesjami i pseudonaukowym arcyoszustem (por. E. M. Jones, Libido Dominandi…, dz. cyt., s. 389–405, 431–445).
Analogiczne naukowe oszustwa udowodniono Margaret Mead, której twierdzenia
o rozwiązłym życiu ludów pierwotnych okazały się być jedynie rzutowaniem na
nich własnego stylu życia i własnych problemów (por. E. M. Jones, Zdeprawowani
moderniści…, dz. cyt., s. 21–42 oraz D. de Marco i B. D. Wiker, Architekci kultury
śmierci…, dz. cyt., s. 253–291). Jednak pomimo swojej kłamliwości tezy takich autorów spotkały się z szeroką akceptacją społeczeństw Zachodu przede wszystkim
26
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Kiedy studiuje się dzieła genderystów, nieraz ma się wrażenie
przebywania w świecie jakiegoś neo-marksistowskiego bełkotu, zanurzenia się w jakimś duchowym błocie. Swoją treścią i poziomem
logicznym bardzo przypominają one właśnie teksty marksistowskie,
a zasadnicza różnica polega na często obecnej w nich obsceniczności27. Czytelnik zastanawia się, jak mogło dojść do aż tak głębokiej
degradacji myśli oraz myślących tak ludzi? Jak można aż tak ubogo
postrzegać człowieka i jego egzystencję, jak można człowieczeństwo
sprowadzać do biologii, do fizjologii, do seksu – nawet najbardziej
prymitywnego i wulgarnego? Jak można wyznawać aż tak fałszywą
antropologię? Jak można głosić pochwałę kazirodztwa, pedofilii, prostytucji i zoofilii? Kiedy jednak mamy świadomość, że piszą to ateiści,
którzy z seksu uczynili swojego boga, ich teksty stają się o wiele lepiej
zrozumiałe. To założenie okazuje się kluczem hermeneutycznym znakomicie otwierającym świat ich myśli i czynów. Gender okazuje się
być po prostu w dużym stopniu racjonalizacją życia ludzi, dla których
centralną wartością stały się seksualne żądze i ich realizacja.
dlatego, że były wygodnym i bardzo pożądanym usprawiedliwieniem dla ich coraz
bardziej niemoralnego sposobu życia.
27
Przykładem szczególnie drastycznych genderowych tekstów, w których
życie seksualne wyraźnie zajmuje miejsce najwyższe, miejsce Boga, są artykuły:
L. Edelmann, Przyszłość to dziecinne mrzonki, tłum. T. Sikora, w: Teorie wywrotowe…,
dz. cyt., s. 675–711; M. Warner, Kłopotliwa normalność, w: Teorie wywrotowe…,
dz. cyt., s. 713–730; L. Bersani, Czy odbytnica jest grobem?, w: Teorie wywrotowe…,
dz. cyt., s. 745–782; J. E. Muňoz, Uwodząc utopię, w: Teorie wywrotowe…, dz. cyt.,
s. 797–810; P. Califia, Męskości, w: Teorie wywrotowe…, dz. cyt., s. 811–820 (szczególnie
wymowna jest ostatnia strona tego artykułu, znacząco zamykająca całą antologię).
Dla usprawiedliwienia takiej postawy wielki autorytet gejowski, profesor literatury
z Kalifornii, Leo Bersani stwierdza w cytowanym tu tekście: „Obsesji gejów na
punkcie seksu nie powinno się zaprzeczać, przeciwnie – winno się ją celebrować”,
w: Teorie wywrotowe…, dz. cyt., s. 781. Na temat życia w takiej obsesji i jej skutków
por. D. Oko, Non possumus. Kościół wobec homoideologii, w: Rodzina wiosną dla Europy
i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11-13 maja, Warszawa 2007,
red. T. Mazan, K. Mazela, M. Walaszczyk, Łomianki 2008, s. 355–361, 357–360, a także
D. Oko, Z papieżem przeciw homoherezji, „Fronda” 63 (2012), s. 128–160. Szczególnie
ten ostatni tekst odbił się szerokim echem na świecie i dlatego został przetłumaczony
na szereg języków kongresowych.
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8. Kto jednak okłamuje samego siebie, nieuchronnie próbuje też
okłamywać innych. Podtrzymywanie jednego, wielkiego kłamstwa zawsze wymaga całej serii innych kłamstw. Te kłamstwa nieuchronnie
łączą się też z nienawiścią do innych. Człowiek zdominowany przez
seksualność łatwo dzieli ludzi na trzy grupy – ludzi jako obiekty pożądania, ludzi zupełnie mu obojętnych (bo nieatrakcyjnych seksualnie)
i przeciwników, którzy przeszkadzają mu w realizacji jego dążeń choćby poprzez sankcje prawne albo też poprzez samo przypominanie zasad etycznych. Tych pierwszych używa, tych ostatnich nienawidzi całą
duszą jako tych, którzy utrudniają mu zaspokojenie centralnej żądzy
jego jestestwa.
To jest zapewne jedna z głębokich przyczyn niesamowitej agresji i nienawiści, jaka cechuje wypowiedzi i zachowania genderystów w sferze
publicznej i prywatnej. Trzeba jednak pamiętać, że człowiek, który
jest opanowany żądzą, nienawiścią i pogardą, jest zdolny do każdej
niegodziwości, do każdego kłamstwa i każdej manipulacji. To dlatego
w mediach służących genderystom jest ich aż tak wiele. To dlatego
na przykład Janusz Palikot, wykształcony filozof i zarazem polityk
najbardziej propagujący zarówno ateizm, jak i genderyzm, osiągnął
też szczyty nienawiści. Wyrażał on już między innymi niesamowitą
radość z tragicznej śmierci całej grupy swoich konkurentów politycznych oraz nawoływał do mordu na kolejnym z nich28. Tak połączył
szczyty ateizmu, szczyty genderyzmu i szczyty nienawiści. Nieprzypadkowo to efekt swoistej dynamiki jego ateistycznego myślenia. Jeśli
ludzie to są tylko bardziej inteligentne zwierzęta, można je traktować
także w ten sposób.
9. Kierowanie się zasadniczo żądzą, a nie rozumem, ciałem, a nie
duchowością, owocuje też z reguły dążeniem do władzy niepodzielnej, nie znającej tolerancji – do władzy absolutnej. Tylko taka władza
28
Por. http://wpolityce.pl/polityka/112127-kaczka-po-smolensku-krwawa-mary-zbyt-drastyczne-przed-rocznica-mozliwe-ale-o-tym-takze-warto-pamietac (17.05.2011); http://www.wprost.pl/ar/199953/Palikot-Zastrzelimy-Kaczynskiego-i-wypatroszymy/ (12.01.2011).
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zapewnia bowiem konieczne środki i bezkarność w realizacji swoich
rozpasanych dążeń. Taka władza pozwala też narzucać wielu ludziom
swoją głęboko wypaczoną wizję świata, co przynosi chwilową ulgę
w wyrzutach sumienia, bo im większej grupie osób narzuci się swoje poglądy, tym bardziej mogą wydawać się one prawdziwe. Zgodnie
z koncepcją Antoniego Gramsciego odbywa się to z jednej strony
dzięki „marszowi poprzez instytucje”29, a z drugiej strony poprzez
„marsz po dzieciach”.
Instytucje współcześnie opanowuje się najlepiej poprzez opanowanie najpierw mediów (a także kultury). One mają zmienić świadomość
społeczną na genderową tak, aby obywatele wybierali genderowych
polityków, którzy ustanowią genderowe prawa jeszcze bardziej wzmacniające panowanie tych genderowych mediów i polityków. Tak genderowy trójkąt media-polityka-prawo powinien dać władzę, która może
zniewolić każdego i na zawsze – beż żadnej tolerancji. W ten sposób
droga genderystów prowadzi od głoszenia tolerancji wobec pomysłu
ustanowienia totalitaryzmu, w którym tolerancji nie będzie już dla
nikogo – poza nimi samymi i ich czynami30.
Nieskończone trwanie tej władzy ma zapewnić wytworzenie nowego, genderowo zdegenerowanego człowieka. Dokonuje się to poprzez
opanowanie przeszkoli i szkół, aby bez ograniczeń deprawować dzieci
i młodzież. Dzieje się tak zgodnie ze strategią opracowana przez Wilhelma Reicha, która polega na tym, żeby nie atakować Boga, Kościoła
i duchowych wartości wprost, tylko seksualizować młodzież, a reszta
przyjdzie sama31. Rzeczywiście, dawać dzieciom i młodzieży każdy
Por. A. Gramsci, Quaderni del Carcere, t. 3, Torino 1977, s. 1553–1651.
Na temat strategii politycznych manipulacji i przemocy stosowanych tutaj
przez genderystów por. M. A. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania, tłum. L. Woroniecki, Warszawa 2013, s. 85–136;
M. A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, tłum. G. Grygiel, Warszawa 2010, s. 189–232; M. A. Peeters, Polityka globalistów przeciwko rodzinie. Trzy przykłady, Warszawa 2013 oraz G. Strzemecki, Gender – ideologia państwowa Rzeczypospolitej, Warszawa 2014, s. 17–110.
31
Wilhelm Reich formułował ten program w następujący sposób: „Nie rozprawiamy o istnieniu bądź nieistnieniu Boga, my tylko eliminujemy seksualne stłumie29

30
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seks bez ograniczeń to tak, jakby bez ograniczeń dawać im alkohol
i narkotyki. To jest zupełnie sprzeczne z ich naturą, z ich biologią,
z ich etapem rozwoju. To musi poważnie zaburzyć lub nawet uniemożliwić ich rozwój, to może zupełnie zniszczyć ich człowieczeństwo.
To jest coś najgorszego, ponieważ jest to niszczenie najświętszego
procesu – wychowania i kształtowania osobowości. To jest niszczenie
najwyższej wartości – człowieka. Dlatego jest to najcięższe przestępstwo, zbrodnia, ale zbrodnia, która jest jednak narzędziem politycznym, bo takimi ludźmi łatwo jest manipulować i kierować, łatwo jest
ich zdominować. Człowiek „wyzwolony seksualnie”, czyli „wyzwolony
z rozumu, wartości i etyki” jest w istocie człowiekiem zniewolonym
przez swoje żądze. Jest jak zaprzęg, w którym konie są mocniejsze
niż woźnica, żądze mocniejsze niż rozum. W takiej sytuacji nie trzeba rozmawiać z woźnicą, przekonywać go. Wystarczy manipulować
koniem, kusić go choćby jakimś cukrem, woźnica-rozum i tak zostanie powleczony tam, gdzie pociągnie go mocniejszy od niego koń-pożądanie. Tacy ludzie nie będą dużo myśleć, nie będą zbyt krytyczni,
nie będą stawiać władzy trudnych pytań32 . Ludźmi zdominowanymi
przez żądze steruje się łatwo, łatwo się nad nimi dominuje – wystarczy
choć częściowo zaspakajać ich żądze, nie ducha.
10. Ostatnim etapem dialektyki takiego ateizmu, w którym seks
stał się bogiem, jest samozniszczenie, samozagłada albo też przeciwnie – nawrócenie. Kto żyje w absurdzie, ginie pod jego ciężarem albo
nawraca się, aby żyć. Człowiek zniewolony seksem może być nim
nia i likwidujemy więzi łączące nas z rodzicami” – W. Reich, The Sexual Revolution:
Toward a Self-Regulating Character Structure, New York 1974, s. 220. Tak za jednym
zamachem ma się oddzielić dzieci i młodzież zarówno od Boga, jak i moralności,
wiary oraz tradycji przekazywanych przez rodziców i społeczeństwo, czyli od całej
wyższej kultury duchowej; por. M. von Gersdorff, Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, tłum. M. Merunowicz, Kraków 2008, s. 15–79 oraz G. Kuby, Verstaatlichung
der Erziehung. Auf dem Weg zum neuen Gender-Menschen, Kisslegg 2008, s. 13–24.
32
Por. M. Jones, Libido Dominandi…, dz. cyt., s. 7–14 i M. Jones, Zdeprawowani moderniści…, dz. cyt., s. 9–49 oraz R. de Mattei, Dyktatura relatywizmu, tłum. P.
Toboła-Pertkiewicz, E. Turlińska, Warszawa 2009, s. 11–21.
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zniewolony do końca życia i umierać jak jego niewolnik strasznie
cierpiący na skutek swego niewolnictwa. Tak może umierać niedługo
nasza zachodnia cywilizacja niszczona przez demograficzną katastrofę. Powszechny brak dzieci pogłębia narzucanie ideologii gender, bo
im bardziej ludzie są opętani seksem, tym bardziej dzieci stają się dla
nich jedynie nieznośną przeszkodą w nieustannej zabawie. A te nieliczne dzieci, które jeszcze sie rodzą, mają zostać zdemoralizowane
przez genderową edukację. Bo genderyści szczególnie chętnie swoje
własne dzieci abortują, a cudze dzieci deprawują.
Możliwe jest jednak nawrócenie i życie. Tak częściowo chociaż
nawracali się bolszewicy, kiedy Lenin zaraz po rewolucji październikowej jako jej konsekwencję wprowadził rewolucję seksualną, przyzwalając niemal na wszytko. To była pierwsza realizacja programu
gender. Musiano się jednak szybko z niej wycofać, bo taki seksualny
przewrót natychmiast doprowadził do epidemii chorób wenerycznych
oraz do eksplozji liczby samotnych matek i bezdomnych dzieci. Były
to zjawiska tak masowe, że zagrażały samemu bytowi bolszewickiego państwa. Komisarze ludowi szybko zaczęli naśladować kapłanów
i nawoływali do wierności, stabilności i duchowej miłości. Główną promotorkę seksualnej rewolucji, Aleksandrę Kołłontaj, usunięto
z sowieckiego rządu i wysłano jako ambasadora poza granice ZSRR.
Takim obrotem spraw szczególnie był zawiedziony i oburzony Wilhelm Reich, który seksualną rewolucję zarzuconą przez bolszewików
na Wschodzie postanowił zrealizować na Zachodzie, twórczo łącząc
Marksa z Freudem (i niestety, jemu oraz jego następcom o wiele bardziej się to powiodło)33.
Nadzieję budzi jednak fakt, że człowiek zdolny jest do głębokiej
przemiany duchowej i intelektualnej, nawet jeśli bardzo się myli, jeśli jest wyznawcą ateizmu. Wspaniałym przykładem jest tutaj Leszek
Kołakowski, który z fanatycznego marksisty stał się największym, naj-

33

Por. G. Kuby, Die globale sexuelle Revolution…, dz. cyt., s. 44–49.
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bardziej znaczącym krytykiem myśli Marksa34 . Dla człowieka dostatecznie inteligentnego, krytycznego i uczciwego taka przemiana jest
możliwa, przeżyło ją już wielu marksistów-ateistów.
Pozostaje życzyć wszystkim genderystom, czyli współczesnym
neo-marksistom, aby udało im się przeżyć coś podobnego, żeby
przed ostatecznym końcem swojego ziemskiego życia dane im było
doświadczyć końca tej ideologii – przynajmniej w ich umyśle, w ich
duchu35. Wtedy wyrwaliby się z dialektyki ateistycznego myślenia
i nieudanego życia, wtedy dekonstrukcja własnego myślenia byłaby
dla nich jak najbardziej zbawienna. Uchroniłaby ich od zgniecenia
przez rozpadającą się konstrukcję genderowej utopii, uchroniłaby ich
od śmierci pod jej gruzami.

34
Leszek Kołakowski jest człowiekiem, który najbardziej ze wszystkich filozofów zasłużył się w krytyce marksizmu, w obnażaniu jego absurdalności i zbrodniczości. Bardzo warto studiować wszystkie jego dzieła, ponieważ są znakomitym
wzorem krytyki nie tylko marksizmu, ale także wszelkiej innej ideologii, w tym także oczywiście genderyzmu, który w istocie jest neo-marksizmem. Sprzyja temu także fakt, że Leszek Kołakowski, kiedy pod koniec życia był konfrontowany z powstającym genderyzmem, tworzył też podstawy jego z kolei krytyki; por. L. Kołakowski,
Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 96n, 237, 255, 262–267,
275n; L. Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach, Kraków 2009, s. 39–42; L. Kołakowski, Nasza wesoła…, dz. cyt., s. 93–106, 239–248, 262–270, 316–332; L. Kołakowski, Kościół w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie, Kraków 2011, s. 30, 48–51, 115; L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy…, dz. cyt., s. 9–27,
53, 111, 180–185, 197–216, 274, 318n, 339n, 344–348, 355–368.
35
Pomóc im w tym może coraz bogatsza literatura krytyczna wobec genderyzmu; por. L. Sosnowski, Dyktatura gender, Kraków 2014; J. Bujak, „Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich?”. Współczesny feminizm w poszukiwaniu tożsamości kobiety,
Szczecin 2014; P. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje
imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, tłum. D. Konik, J. Morka, J. Przybył, Wrocław 2004; M. Nykiel, Pułapka gender, karły kontra orły. Wojna
cywilizacji, Kraków 2014; A. Niewińska, Raport o gender w Polsce, Warszawa 2014.
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Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?2
Czy embrion3 ludzki jest osobą ludzką? Tym niezwykle frapującym
pytaniem, o ogromnym znaczeniu, zajmiemy się – w miarę naszych
możliwości – w niniejszym artykule. W celu obiektywnego i całościowego znalezienia nań odpowiedzi należy podjąć wątki mieszczące się
w różnych płaszczyznach: biologicznej, filozoficznej, prawnej, teologicznej. Pytanie o status embrionu ludzkiego może być bowiem rozmaicie rozumiane i rozpatrywane przez przedstawicieli różnych profesji.
I tak np. biologowie posługują się takimi terminami jak: „zygota”, „za-

Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII, Wydział Nauk Społecznych, kierownik Katedry Bioetyki Społecznej UPJPII.
2
W niniejszym artykule wykorzystałem treści i myśli zawarte w artykule mojego autorstwa zatytułowanym Czy embrion ludzki jest osobą ludzką? Pytanie o osobowy status embrionu i opublikowanym w książce Badania nad embrionami ludzkimi
w świetle etyki i prawa, red. E. Podres, T. Stawecki, Warszawa 2012, s. 17–39 oraz
w referacie Koncepcja człowieka wg św. Pawła i jej implikacje dla bioetyki wygłoszonym podczas XIII Dni interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM w Olsztynie
pt. „Mózg – umysł – dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię” w dniu 13 listopada 2012 r.
3
Embrion (gr. młody; zarodek, płód ludzki), w znaczeniu ścisłym, oznacza
rozwijającą się istotę ludzką w pierwszej fazie jej istnienia, tzn. od zapłodnienia, poprzez stadium zygoty, moruli i blastocysty, wytworzenie embrioblastu i trofoblastu
oraz zagnieżdżenie w macicy, aż do ukształtowania organów, czyli do końca ósmego
tygodnia ciąży; por. M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia bioetyki, red.
A. Muszala, Radom 2007, s. 167. Próg ósmego tygodnia jest przyjmowany umownie, nie zaś jako istotna cezura w rozwoju prenatalnym. Po tym czasie mówi się już
nie tyle o embrionie, ile raczej o płodzie ludzkim. W naszym artykule rozszerzamy
jednak tę definicję i stosujemy termin „embrion” na określenie wszelkich stadiów
rozwojowych człowieka przed narodzeniem.
1
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płodnienie”, „embrion”/„zarodek”4 , „implantacja”, „organogeneza” itp.
Używają ich w celu opisania biologicznych procesów prowadzących
do powstania, a następnie rozwoju ludzkiego zarodka w pierwszych
dniach i tygodniach jego istnienia. Z kolei filozofowie pytają o moment poczęcia, „animacji” embrionu ludzkiego (w którym momencie
biologiczny komponent człowieka otrzymuje duszę?), jego „hominizacji” (od kiedy embrion staje się człowiekiem?) i „personalizacji” (od
którego momentu mamy do czynienia z osobą ludzką?). Prawnicy
usiłują odpowiedzieć na pytanie, od kiedy ludzkiemu embrionowi
można przypisać „prawa człowieka” (szczególnie prawo do życia
i bezpieczeństwa5) i – co jest z tym związane – czy można by było
we wczesnym okresie rozwoju prawnie zezwolić na jego zniszczenie
lub „usunięcie”, które nie byłoby ocenione jako zabicie osoby ludzkiej.
W końcu teologowie stawiają przed oczyma właściwe sobie kwestie,
pytając o stworzenie człowieka na obraz Boży (czy przysługuje on już
ludzkiemu embrionowi?), obecność nieśmiertelnej duszy i możliwość
uczestnictwa w życiu wiecznym poronionych we wczesnym stadium
ludzkich zarodków. Jak zatem widać, kwestia osobowego statusu embrionu jest bardzo szeroka i może być rozpatrywana pod różnym kątem.
Mając to na uwadze, możemy na wstępie stwierdzić, że na pytanie
„Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?” możliwe są trzy odpowiedzi:
• Nie – embrion ludzki nie jest osobą ludzką, ale się nią staje w późniejszym momencie;
• Tak – embrion ludzki jest osobą ludzką od samego początku (od
zapłodnienia/poczęcia);
• Być może embrion ludzki jest osobą ludzką od samego początku
(od zapłodnienia).

4
W niektórych środowiskach medycznych preferuje się używanie terminu
„zarodek” ludzki, zamiast „embrion”. Jednakże piszący czuje się upoważniony do dalszego używania słowa „embrion” zamiennie ze słowem „zarodek”. Termin ten jest
słowem spolszczonym z greki starożytnej i wszedł już do naszego języka; od niego
pochodzą chociażby takie terminy, jak „embriologia” czy „embriogeneza”.
5
Por. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, art. 3.
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Podział ten ilustruje poniższy schemat:
Teorie statusu embrionu ludzkiego
(Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?)

Człowieczeństwo opóźnione
(sukcesywne; animacja
opóźniona; pośrednia)

Człowieczeństwo
od początku
(symultaniczne;
animacja
równoczesna;
bezpośrednia)

(NIE – embrion ludzki
nie jest osobą ludzką,
ale się nią staje
w późniejszym momencie)

(TAK – embrion
ludzki
jest osobą ludzką
od samego początku)
• od zapłodnienia
lub
• od stadium
uformowanej zygoty

Kryteria:
1. Kryterium dnia siódmego
2. Kryterium dnia czternastego
(implantacji)
3. Kryterium dnia
czterdziestego (neurologiczne)
4. Kryterium zdolności
do samodzielnego istnienia
(6–7 miesiąc po zapłodnieniu)
5. Kryterium narodzin
6. Kryteria psychologiczne
7. Kryteria społeczne

Kryteria:
1. Kryterium
przynależności
gatunkowej
2. Kryterium
ciągłości rozwojowej
3. Kryterium
tożsamości
4.Kryterium
potencjalności

?

(BYĆ MOŻE
embrion ludzki jest
osobą ludzką od
samego początku)
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Poddajmy bliższej analizie argumentację zwolenników poszczególnych stanowisk w ukazanej kolejności.

I. Embrion ludzki nie jest osobą ludzką.
Biologiczno-społeczne kryteria opóźnionego
człowieczeństwa i odpowiedź zwolenników
człowieczeństwa równoczesnego
Zwolennicy opóźnionego człowieczeństwa najczęściej odwołują się
do pewnych faktów embriogenezy i organogenezy, które – ich zdaniem – decydują o tym, że nie można mówić o istnieniu pełnoprawnej
osoby ludzkiej od samego początku, czyli od momentu zapłodnienia.
Ludzki zarodek w pierwszych dniach niczym nie różni się od zwykłej komórki, a następnie tkanki i dopiero po pewnym czasie zaczyna
wykazywać anatomiczne lub fizjologiczne cechy, które predysponują
go do zaliczenia do grona ludzi. Zwolennicy tzw. animacji (personalizacji, hominizacji) opóźnionej ludzkiego embrionu różnią się jednak
między sobą w orzekaniu, jaki próg czasowy należy uznać za decydujący i prezentują całą gamę możliwych rozwiązań. Oto one:
1. Kryterium siódmego dnia
Mówi ono, że ludzkiego embrionu nie można uznać za człowieka
na pewno w pierwszym tygodniu po zapłodnieniu, gdyż w tym czasie
komórki wykazują jeszcze cechę tzw. totipotencjalności, a następnie
multipotencjalności, czyli możliwości wytworzenia różnych organów
i tkanek, a nawet całego nowego organizmu. Wczesny zarodek ludzki jest swoistym rezerwuarem tzw. embrionalnych komórek macierzystych, które mogłyby służyć jako biologiczny materiał wyjściowy
do uzyskiwania tkanek potrzebnych do przeszczepów. Zatem aż do
stadium blastuli nie mamy jeszcze do czynienia z istotą choćby w minimalnym stopniu ukształtowaną. Stąd wniosek: nie jest on jeszcze
człowiekiem.
Zwolennicy animacji równoczesnej odpowiadają na ten argument,
odwołując się do biologicznego faktu występowania komórek multi-
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potencjalnych także w dorosłym organizmie (tzw. somatycznych komórek macierzystych, występujących szczególnie w szpiku kostnym).
Gdyby przyjąć kryterium siódmego dnia, wówczas należałoby stwierdzić, że przez całe życie mamy do czynienia z człowiekiem nie w pełni
ukształtowanym6. Ponadto niektórzy genetycy (np. S. Leone) twierdzą,
że całkowity zanik totipotencjalności komórek następuje dużo wcześniej, bo już na poziomie trzech komórek, a więc około 30–40 godzin
od zapłodnienia7.
Inni zwolennicy opóźnionej homininizacji ludzkiego embrionu
(zwłaszcza reprezentujący środowisko biologów) odwołują się do odwrotnego doświadczenia, przeprowadzonego przez Shin’y’ego Yamanakę, któremu udało się cofnąć niektóre dorosłe komórki do stadium
embrionalnych komórek macierzystych (ang. IPS – induced pluripotent stem cells). Doświadczenie to było dokonane jednak tylko na komórkach mysich i pozostaje otwartym pytanie, czy istnieje możliwość
uzyskania ludzkich totipotencjalnych komórek macierzystych, które
mogłyby dać początek nowemu organizmowi. Jeśliby nawet odpowiedź okazała się w przyszłości pozytywna (co w świetle obecnych
badań wydaje się mało prawdopodobne), to fakt ten nie negowałby –
zdaniem zwolenników animacji równoczesnej – osobowego charakteru powstałego w taki sposób zarodka. Poczęcie człowieka byłoby
wówczas wyznaczone nie przez fakt zapłodnienia komórki jajowej, lecz
przez wytworzenie zygoty ludzkiej w sposób aseksualny. Nieuzasadniony w tym świetle jawi się zatem argument ad absurdum, że organizm
ludzki miałby składać się z miliardów istot ludzkich (ściślej: potencjalnych embrionów). Wyspecjalizowane komórki somatyczne można by co najwyżej per analogiam przyrównać do gamet, wykazujących
cechę potentia obiectiva, czyli teoretycznej możliwości stania się człowiekiem pod warunkiem zaistnienia jakiegoś impulsu zewnętrznego –
6
Por. np. A. Serra, R. Colombo, Identità e statuo dell’embrione umano: il contributo Della biologia, Cité du Vatican, 1998, s. 106–158.
7
S. Leone, La medicina a fondamento della bioetica, w: Bioetica fondamentale e generale, red. G. Russo, Torino 1995, s. 439–449 przytacza także stanowisko
J. Léjèune’a z r. 1992.
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w przypadku plemników i oocytów impulsem tym byłoby zapłodnienie;
w przypadku wyspecjalizowanych komórek somatycznych – sztuczny
proces przywrócenia ich totipotencjalności. Powstanie ludzkiego życia
z komórek somatycznych dorosłego człowieka jest zatem pewną teoretyczną możliwością, której uaktualnienie wymagałoby zewnętrznej
ingerencji.
2. Kryterium czternastego dnia (implantacji)
O wiele więcej zwolenników przyjmuje kolejne kryterium wyznaczone na koniec drugiego tygodnia od zapłodnienia. Odwołują się oni
do trzech biologicznych faktów, jakimi są:
a) Implantacja embrionu w ścianie macicy, która zwykle następuje
w 4–9 dniu; nigdy jednak nie później niż w czternastym dniu od zapłodnienia. Właśnie do tego momentu może dojść do podziału tarczki
zarodkowej, co decyduje o powstaniu drugiego embrionu bliźniaczego o takim samym genotypie, co embrion macierzysty. Zagnieżdżenie
ludzkiego zarodka w endometrium macicy kończy możliwość takiego
podziału. W nawiązaniu do tego faktu zwolennicy kryterium czternastego dnia stawiają następujące pytania: „Jeśli założyć, że embrion od
początku jest osobą animowaną (posiadającą duszę), jak więc wytłumaczyć fakt, że w przypadku jego podzielenia staje się on dwiema (a
czasem więcej) osobami? Czy ludzka dusza może ulec podziałowi? Skoro osoba ludzka jest bytem niepodzielnym, wynika stąd, że embrion nie
jest osobą ludzką dopóki jest – według angielskiego określenia – twinnable, tzn. dopóki nie utraci ostatecznie możliwości podzielnia się na
dwa embriony bliźniacze. Za moment hominizacji zygoty uznaje się
zatem czas jej zindywidualizowania biologicznego. Dopiero kiedy to
nastąpi, można mówić o „tożsamości jednostkowej” ludzkiego zarodka. W pierwszych fazach rozwojowych mielibyśmy więc do czynienia
jedynie z „życiem ludzkim”, ale jeszcze nie z „życiem jednostkowym”.
Konsekwentnie byt ludzki (human being) nie mógłby być nazwany
jeszcze osobą ludzką (human person); stanowiłoby to wystarczającą
podstawę do ustanowienia różnic w moralnym i prawnym statusie
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obydwu faz. Do pojęcia osoby należy bowiem jej indywidualność i ontologiczna niepodzielność8.
Wśród zwolenników tego kryterium znajdują się m.in.:
• niemiecki filozof Franz Böckle (do czternastego dnia mamy do
czynienia jedynie z zarodkiem ludzkim, jako potencjalną osobą,
czyli czymś co dopiero później może stać się istotą osobową – ein
mögliches personales Dasein9);
• australijski filozof moralista Norman M. Ford10. Jego zdaniem
wczesny embrion jest jedynie konglomeratem pojedynczych, oddzielonych od siebie komórek, z których każda jest niezależną
jednostką, pozostającą w prostych związkach z pozostałymi komórkami. Dopiero wykształcenie się tzw. smugi pierwotnej (primitive streak) czyni z niego zindywidualizowany byt;
• Xavier Thévenot, moralista francuski, który pyta: „Jak uznać za
osobę istotę, której indywidualność nie jest pewna?”11.
Z analogiczną sytuacją – tylko w odwrotnym kierunku – mamy do
czynienia w przypadku zlania się dwóch zarodków w jeden, jak to się
dzieje (choć bardzo rzadko), gdy dwa dwujajowe embriony bliźniacze,
w pierwszych kilku(nastu) dniach od zapłodnienia, łączą się w tzw.
biologiczną chimerę. Przyjmując założenie animacji równoczesnej, trzeba by uznać, że w powstałym w ten sposób organizmie „przebywają”
Por. M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 172.
F. Böckle, Probleme um den Lebensbeginn. Medizinisch-ethische Aspekte,
w: Handbuch der christlichen Ethik, t. 2, Freiburg im Br. 1978, s. 36–59.
10
„Zygota to jeszcze nieukształtowany człowiek jednostkowy. Gdyby to był
już ukształtowany człowiek, to fakt powstania identycznego bliźniactwa zakładałby
podział już istniejącej jednostki ludzkiej jako całości na dwie nowe jednostki. To
zaś wydaje się niemożliwe” – N. M Ford, Kiedy powstałem? Problem początku jednostki ludzkiej w historii w filozofii i w nauce, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 1995,
s. 140n.; por. recenzje: E. Podrez, Kiedy powstałem? – dylematy bioetyki, „Ethos” 32
(1995), s. 266–269; Wł. Fijałkowski, Od kiedy człowiek?, „W drodze” 6 (274) 1996,
s. 78–80; T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994 (na
s. 116–119 krytyka N. M. Forda).
11
X. Thévenot, Le statut de l’embryon, „Projet, Vers la procréatique”, X–XI 1985,
nr 195, s. 46.
8

9
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dwie dusze. Wniosek: do czternastego dnia mamy do czynienia jedynie z tzw. preembrionem, a nie embrionem ludzkim.
Zwolennicy animacji równoczesnej odpierają ten argument, twierdząc, że implantacja nie stanowi jakiegoś przełomu w rozwoju ludzkiego zarodka; zmienia się jedynie jego „miejsce zamieszkania”, którym
dotychczas była cieśń jajowodu, a obecnie staje się nim ściana macicy.
Zmiana zatem nie dotyczy wewnętrznych, istotowych, cech embrionu,
lecz jego przymiotów zewnętrznych i przypadłościowych. Analogicznie się rzecz ma w czasie porodu, kiedy dziecko w stadium płodowym opuszcza łono matki i rozpoczyna życie poza jej organizmem.
Możliwość powstania embrionu bliźniaczego jest tłumaczona tym, że –
patrząc od strony ontologicznej – nie tyle dochodzi do „podziału”, ile
raczej „oddzielenia się” embrionu pochodnego od embrionu macierzystego. Podczas gdy początkiem istnienia tego drugiego jest moment zapłodnienia, to powstanie embrionu pochodnego odbywałoby
się na drodze aseksualnej, jak to niejednokrotnie ma miejsce w naturze; moment jego animacji wyznaczony byłby przez moment separacji.
W przypadku chimer następowałaby z kolei sytuacja odwrotna – fuzja
dwóch zarodków ludzkich oznaczałaby zintegrowanie komórek jednego embrionu z embrionem kontynuującym swój cykl rozwojowy12 .
W żadnym zatem przypadku nie dochodzi do naruszenia indywidualności i ontologicznej niepodzielności embrionu ludzkiego;
b) Wytworzenie trofoblastu. Do tego faktu odwołują się inni zwolennicy kryterium czternastego dnia, którzy zwracają uwagę na fakt,
że w pierwszych dwóch tygodniach w ludzkim zarodku dochodzi do
stopniowego zróżnicowania się komórek na tzw. trofoblast i embrioblast. Do tego momentu nie można mówić o jednostkowym bycie ludzkim, gdyż można by było narazić się na błąd przypisania osobowego
statusu komórkom trofoblasu. Według R. L. Gardnera z tego powodu
nie możemy mówić o zróżnicowanych, w pełni embrionalnych tkankach przed czternastym dniem od zapłodnienia13.
Por. M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia..., dz. cyt., s. 172.
Por. R. L. Gardner, Le destin de cellules dans l’embryon, w: “La Recherche” XII
(1990), s. 1476.
12
13
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Zwolennicy animacji równoczesnej embrionu odpowiadają na taki
argument, zwracając uwagę, że choć trofoblast nie stanowi właściwego ciała embrionu, niemniej jednak spełnia rolę jego narządów zewnętrznych (dostarczanie tlenu i składników odżywczych, wydalanie
produktów przemiany materii), funkcjonalnych wobec organizmu
ludzkiego (a zatem niedecydujących o jego tożsamości); ich zadanie
po porodzie przejmą narządy wewnętrzne, nieczynne w stadium życia
płodowego dziecka. Gdyby przyjąć argumentację zwolenników kryterium czternastego dnia, wówczas należałoby konsekwentnie stwierdzić, że dorosły człowiek po przeszczepie narządów funkcjonalnych
(płuc, trzustki, wątroby…) nie byłby już tożsamy z człowiekiem przed
dokonaniem transplantacji, co oczywiście jest absurdem;
c) Duża ilość naturalnych poronień. Naukowcy obliczają, że w pierwszych dwóch tygodniach wiele ludzkich embrionów (około 50 proc.)
ulega samoistnemu poronieniu. Gdyby przyjąć ich osobowy status od
momentu zapłodnienia, wówczas należałoby stwierdzić, że około połowa ludzkości ginie właśnie w tym pierwszym okresie życia. Według
zwolenników opóźnionej personalizacji embrionu ludzkiego kłóciłoby się to z mądrością i Opatrznością Bożą.
W odpowiedzi obrońcy osobowego traktowania ludzkiego embrionu
od poczęcia podkreślają, że tego typu rozumowanie jest przejawem
tzw. błędu naturalistycznego, polegającego na pomieszaniu porządku
biologicznego z metafizycznym. Życie ludzkie może trwać zarówno
wiele lat, jak i kilka dni; wskutek różnych przypadłości (np. wad genetycznych czy nieprawidłowej interakcji pomiędzy powstałym embrionem a organizmem matki) niejednokrotnie zdarza się, że embriony
czy płody obumierają jeszcze przed narodzeniem. Czym innym jest
jednak działanie sił natury, a czym innym rozumnego i odpowiedzialnego podmiotu, jakim jest człowiek. Istnieje zasadnicza różnica w moralnej kwalifikacji naturalnego poronienia zarodka ludzkiego
w pierwszym tygodniu czy miesiącu jego rozwoju, a uśmierceniem go
wskutek zastosowania środków wczesnoporonnych (np. spirali) lub
przerwania ciąży. Tak jak w pierwszym przypadku czyn nie podlega
ocenie moralnej, gdyż brakuje jego rozumnego sprawcy, tak w dru-
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gim – ocena jest negatywna, zakończenie życia embrionu (płodu ludzkiego) jest bowiem skutkiem działania człowieka.
3. Kryterium czterdziestego dnia (neurologiczne)
Odwołuje się ono do twierdzenia, iż do orzekania o ludzkim zarodku jako osobie konieczne jest wytworzenie w nim minimalnych
dostrzegalnych zawiązków układu nerwowego (mózgu). Skoro bowiem
człowiek wyróżnia się z całego świata natury swoją cechą rozumności, zatem dopóki nie posiada materialnej bazy myślenia, nie może
być uznany za pełnoprawną osobę, a jedynie tzw. osobę potencjalną.
Wedle stwierdzenia jednego z rzeczników tego argumentu, J. F. Donceelsa, „biologicznym minimum, koniecznym do uznania obecności
duszy ludzkiej w embrionie, jest podstawowe ukształtowanie się organów czucia, układu nerwowego, mózgu, a w szczególności kory mózgowej.[…] Jako że te organy nie są jeszcze wytworzone w pierwszym
miesiącu ciąży, […] więc embrion nie posiada jeszcze duszy; zatem
nie może być jeszcze osobą ludzką”14 . Podobną opinię wyrażają m.in.:
W. Ruff, J. Reiter, J. Splett, J. Fuchs, J. Mahoney, Ch. de Koninck i A. Lizotte. Przyjmują oni, mówiąc ogólnie, że dopóki nie możemy stwierdzić
u ludzkiego zarodka aktywności mózgu przy pomocy elektroencefalografu (EEG), dopóty nie mamy jeszcze do czynienia z człowiekiem.
Adwersarze wytykają tu ponownie naturalistyczno-biologistyczny
błąd takiego rozumowania. Nie można bowiem utożsamiać duszy –
mówią oni – z jakimś konkretnym organem. „Siedzibą” duszy nie
jest ani mózg, ani centralny układ nerwowy, lecz cały człowiek. Urodzonym dzieciom bezmózgowym (anencefalicznym) nie odmawia się
ludzkiej godności ani obecności duszy. Co więcej, dusza nie jest jakimś substancjalnym bytem, niezależnym od ciała (myślenie takie byłoby przejawem powrotu do skrajnie dualistycznej koncepcji, której
ojcem na terenie filozofii był Platon), lecz człowiek jest jednością psychofizyczną od samego poczęcia aż do śmierci. Niezależnie od tego,
14
J. F. Donceels, Immediate Animation and Delayed Hominization, w: “Theological Studies” 31 (1970), s. 101.
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A. Serra i L. Gormally podkreślają, że proces rozwojowy centralnego
układu nerwowego zachodzi od samego początku w związku ze specyficznym genotypem. Mózg nie pojawia się nagle w czterdziestym dniu
po zapłodnieniu, lecz jego rozwój odbywa się stopniowo, począwszy
od stadium zygoty, poprzez wytworzenie smugi pierwotnej aż do
jej zróżnicowania na cewę nerwową (która później przekształca się
w mózg), rdzeń kręgowy, autonomiczny układ nerwowy (współczulny
i przywspółczulny) oraz grzebień neuronalny15. Podobnie V. Fagone
wypowiada się, że od momentu zapłodnienia istnieje już organiczny
plan, regulujący cały proces osobniczy ludzkiego embrionu16 .
4. Kryterium zdolności do samodzielnego życia
Zwolennicy tego kryterium uzasadniają swoje stanowisko, przekonując, że warunkiem orzekania o płodzie ludzkim jako osobie jest
jego minimalna życiowa niezależność, która przejawia się w możliwości samodzielnego przeżycia poza organizmem matki. Ponieważ
w obecnych czasach możliwe jest czasem żywe urodzenie się 24-tygodniowego wcześniaka, zatem właśnie ten próg winien wyznaczać
granicę przyznania dziecku godności osobowej17.
Przeciwnicy tego typu myślenia odwołują się do podobnego argumentu, jakiego używali w odpowiedzi na kryterium implantacji.
Zmiana przestrzeni życiowej dziecka po narodzeniu nie oznacza
istotnej zmiany jego ontologicznej struktury, lecz stanowi wydarzenie przypadłościowe.

Por. A. Serra, Dalle nuove frontiere della biologia e della medicina nuovi interrogativi alla filozofia, al. diritto e alla teologia, w: A. Serra, E. Sgreccia, M. L. di
Pietro, Nuova genetica ed embriopoiesi umana. Prospettive della scienza e riflessioni
etiche, Milano 1990, (15–95), s. 85; L. Gormally, Diritti dell’embrione, w: Dizionario
di bioetica, red. S. Leone, S. Privitera, Bologna 1994 (257–261), s. 258.
16
Por. V. Fagone, Vita prenatale e soggeto umano, “CivCat” 128 (1975) I, (441–
460), s. 450.
17
Być może właśnie takie przekonanie legło u podłoża uchwały brytyjskiej
Embryology Bill z 2008 r., która dopuściła możliwość legalnej aborcji do 24 tygodnia
od zapłodnienia.
15
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5. Kryterium narodzin
Kryterium to jest obecnie rzadko reprezentowane, aczkolwiek
zdarza się jeszcze usłyszeć głosy jego orędowników. Odwołują się oni
do tego samego argumentu, co zwolennicy kryterium zdolności do
samodzielnego życia, zakładając jednak, że powinno się traktować –
jako osoby – tylko te dzieci, które już się urodziły. Czasami w poglądzie tym widać pewną reminiscencję poglądów starożytnych stoików,
którzy sądzili, że dopóki embrion pozostaje wewnątrz swej matki, stanowi cześć jej organizmu (pars viscerum matris), jest bytem nieożywionym (nondum animal) aż do momentu, kiedy wraz z pierwszym
oddechem będzie mógł aspirować duszę, rozumianą jako forma wysublimowanej materii, znajdującą się w powietrzu18.
Zwolennicy animacji równoczesnej odpowiadają na ten pogląd
tymi samymi argumentami, jakimi posługują się w krytyce kryterium
implantacji oraz kryterium zdolności do samodzielnego życia. Nikt
też już nie uważa dziś duszy za wyższą formę materii, zatem stoicki argument o jej zasymilowaniu do ciała dziecka w momencie pierwszego
wdechu po urodzeniu stracił swoją zasadność.
Kolejna grupa argumentów mających przemawiać za personalizacją opóźnioną ludzkiego embrionu odwołuje się już nie do faktów biologicznych, lecz do pewnych zjawisk psychologicznych i społecznych.
6. Kryteria psychologiczne
Bazują one na stwierdzeniu możliwości przeżywania pewnych
doznań lub zajmowania postaw życiowych, które mają świadczyć, że
18
Por. Stoicorum veterum fragmenta, 4 vol., Hrsg. H. von Arnim, Leipzig 1903–
1924, II, 712, 804, 806; Porphyre, À Gauros. Comment l’embryon reçoit l’âme, (tr. fr.
A. J. Festugière), La révélation d’Hermès Trismegisté, Paris, 1953, XIV, 4. Według
Plutarcha Chryzyp z Soloi uważał, iż nazwa „dusza” pochodzi właśnie od oddechu;
por. Plutarque, De stoicorum repugnantis, (tr. et éd. fr. M. Casevitz, D. Batut), Paris, 2004, XLI, 4. Poniekąd ta bliskość słowna jest zauważalna także w języku polskim. „Dla stoików [embrion] jest częścią łona matki; nie jest bytem żywym, tak
samo jak owoce są częścią roślin, które dojrzewają i od nich odpadają – tak samo
jest z embrionem” – Pseudo-Plutarque, Opinions des philosophes, V, 15, 907 c, Paris,
1993 [tłum. własne].

Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?

143

ludzki embrion osiągnął już taki stopień rozwoju, iż można go traktować jako pełnoprawnego człowieka. Wylicza się wśród nich:
a) możliwość świadomego odczuwania bólu, która jest już w pełni wykształtowana w około dwudziestym szóstym tygodniu od zapłodnienia. Opinie w twej kwestii są jednak bardzo podzielone, gdyż istnieją
badania, które potwierdzają możliwość odczuwania bólu już w trzynastym, a nawet w siódmym tygodniu życia płodowego19. Oponenci
odrzucają taki argument, twierdząc, że zdolność odczuwania bólu jest
kryterium wybiórczym i równie dobrze można uznać wiele innych
przejawów życia zarodka przemawiających na rzecz jego ontycznego
statusu (np. metabolizm). Ponadto istnieją badania, które wskazują na
fakt istnienia tzw. pierwotnego aparatu psychicznego, dzięki któremu
różne doznania zmysłowe zygoty i blastocysty mogą być odbierane,
„zapamiętywane” i przekazywane w szlakach pamięciowych20;
b) kryterium świadomego dążenia do realizacji swych interesów;
c) kryterium nawiązania świadomego kontaktu poznawczo-wolitywnego z otoczeniem;
d) kryterium świadomego wzięcia odpowiedzialności moralnej za siebie i za społeczeństwo.
Przeciwnicy kryteriów b., c. i d. wskazują na ich poważną niejednoznaczność. Dziecko w różnym wieku (a czasem nigdy nie) dochodzi
do takiego stanu używania świadomości i życiowej niezależności.
Trwa to przynajmniej kilka(naście) lat, a z pewnością nie jest możliwe
w prenatalnym okresie życia ludzkiego; czyżby zatem wcześniej dziecko nie było człowiekiem?

19
Por. K. Anand, R. Hickey, Pain and its Effects in the Human Neonate and
Fetus, w: “New England Journal of Medicine” 317 (1987), s. 1321–1329.
20
Por. np. B. Bayle, L’embryon sur le divan. Psychopathologie de la conception
humaine, Paris 2003.
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7. Kryteria społeczne
Wyróżnia się wśród nich:
a) kryterium akceptacji życia poczętego przez matkę, rodziców czy
społeczeństwo, wyrażone np. w stwierdzeniu René Frydmana, lekarza,
który dokonał pierwszego sztucznego zapłodnienia we Francji: „Embrion «nadliczbowy», poddany kriokonserwacji w wyniku zapłodnienia in vitro, staje się człowiekiem w momencie, gdy decyzją rodziców
zostaje odmrożony i zaimplantowany do organizmu matki”21. Podobnie stwierdza H. Tristram Engelhardt: „Jeśli ludzki embrion posiada
wyższy moralny status niż zwierzę na zbliżonym poziomie rozwoju,
to będzie tak ze względu na znaczenie tego życia dla kobiety, która je
poczęła, albo dla innych osób zainteresowanych tym życiem”22 .
b) kryterium uznania lub nieuznania człowieczeństwa ze względów
społecznych i materialnych.
Zwolennicy animacji równoczesnej odrzucają taką argumentację, odwołując się do aktu istnienia osoby samej w sobie, niezależnie od
R. Frydman (rozmowa autora z René Frydmanem).
H. T. Engelhardt, The Foundations of Bioethics, Oxford 1986, s. 217. Podobne
stanowiska zajmują: Z. Szawarski, Etyka przerywania ciąży, w: „Etyka” 16 (1978),
s. 75; J. Hołówka, Czy płód jest człowiekiem, w: O ochronie prawnej dziecka poczętego. Dysputa nad projektem ustawy, red. S. Semczuk, Warszawa 1989, s. 21. Krytyka
tych stanowisk: T. Ślipko, Za czy przeciw życiu. Pokłosie dyskusji, Kraków–Warszawa 1992, s. 20n oraz T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red. T. Biesiaga, Kraków 2001, s. 101–112. „Błędem
tego myślenia jest to, że status bycia człowiekiem otrzymujemy jego zdaniem nie
z natury, z tego, kim jesteśmy, lecz przez nominację ze strony społeczeństwa. Czyjaś wola może nam ten status nadać lub odebrać. Tymczasem jest odwrotnie. To
właśnie bycie człowiekiem domaga się akceptacji i respektowania należnych temu
człowieczeństwu praw. Brak takiego respektowania jest po prostu przemocą jednych wobec drugich. Przypisywanie swojej akceptacji stwórczej mocy jest fikcją.
Akceptacja zwierzęcia nie czyni go człowiekiem. Nasza nominacja nic tu nie zmieni.
Nieuprawnione jest również – co czyni Engelhard w swej wypowiedzi – degradowanie embrionu ludzkiego do poziomu embrionu zwierzęcego, do poziomu materiału
biologicznego, któremu możemy nadać lub odebrać charakter bycia człowiekiem.
Wykorzystuje on naukę dla dogmatycznie przyjętego przez siebie monizmu materialistycznego” – T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, w: Podstawy
i zastosowania…, dz. cyt., s. 110.
21
22
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uznania jej bądź nie przez jakikolwiek autorytet, innych ludzi, czy nawet ogół społeczeństwa23. To nie akceptacja przez kogoś uczłowiecza
zygotę, embrion, płód czy narodzone dziecko, lecz posiada ono samo
w sobie cechy „bycia człowiekiem” i przyrodzoną godność. Jak mówi
niemiecki filozof Robert Spaemann, już samym swoim zaistnieniem
embrion ludzki rości sobie prawo uznania go za pełnoprawną osobę
ludzką: „Jeżeli przyznanie komuś [prawa bycia osobą] uzależniamy od
wcześniejszego spełnienia określonych warunków jakościowych, znaczy to, że zniszczyliśmy bezwarunkowość roszczenia. [...] Prawa osoby nie są nadawane czy przyznawane, lecz przysługują one każdemu
w taki sam sposób […] Może więc istnieć tylko jedno kryterium bycia
osobą: biologiczna przynależność do rodzaju ludzkiego. Dlatego też początku i końca istnienia osoby nie można oddzielić od początku i końca ludzkiego życia”24 . Także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
stwierdza, że wszyscy ludzie są równi pod względem swej godności
i praw, niezależnie od ich społecznego statusu i uznania (art. 1 i 2)25.

Por. M. A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974,
s. 114–126.
24
R. Spaemann, Osoby o różnicy między czymś a kim, Warszawa 2001, s. 303–305.
25
„W okresie postnatalnym prawo do życia nie zależy od społeczeństwa, lecz
przysługuje człowiekowi z natury i jego godności. Jest ono zagwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w różnych dokumentach i Konstytucjach
różnych krajów. Próba uzależnienia tego prawa w okresie prenatalnym od woli
dorosłych jest niczym innym jak przemocą silnych wobec słabych. Głoszenie tezy,
np. że życie płodu ludzkiego z wadami nie jest warte życia, czyli nie jest korzystne
dla społeczeństwa, jest utylitarystyczną relatywizacją życia ludzkiego w ogóle. Odwołanie się do korzyści relatywizuje również życie głoszącego taką zasadę. Można
złośliwie użyć słowo «korzyść» w sensie moralnym i powiedzieć, że ten, kto głosi
niemoralne zasady odbierające życie drugiemu, postępuje niekorzystnie i jego życie
nie jest warte życia. Jeżeli np. Peter Singer (por. P. Singer, O życiu i śmierci Upadek
etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 63) tak łatwo formułuje wyroki, czyje życie jest
warte życia, jakie noworodki należałoby uznać za zmarłe i użyć ich organy dla innych, to warto odwołać się do pojęcia korzyści w szerszym znaczeniu i zapytać, czy
jego życie jest warte życia. Nawet bowiem utylitaryzm reguł głosi, że zachowywanie
zasad moralnych w szerszej perspektywie jest korzystne. Jeśli tak, to ich łamanie
według etyki utylitarystycznej podważa prawo do życia tych, którzy je głoszą” –
23
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8. Argument św. Tomasza z Akwinu
W dyskusjach na temat animacji ludzkiego embrionu dają się
czasem słyszeć głosy zwolenników jego opóźnionego uduchowienia,
powołujące się na opinię w tej kwestii wyrażoną przez jednego z największych teologów katolickich, św. Tomasza z Akwinu w Summa
contra gentes: „Dusza wegetatywna, która powstaje pierwsza, gdy
embrion żyje życiem roślinnym, ginie i następuje doskonalsza dusza, która jest równocześnie i wegetatywna, i zmysłowa – i wtedy
embrion żyje życiem zwierzęcia. Gdy ta zaś ginie, następuje dusza
rozumna, wprowadzona z zewnątrz, chociaż poprzednie istniały
z mocy nasienia rozrodczego”26 . Wynikać ma z tego, że dusza rozumna (pochodzenia boskiego) pojawia się w rozwijającym się ludzkim
zarodku nieco później (około czterdziestego dnia od zapłodnienia);
wcześniej embrion miałby prowadzić życie jedynie wegetatywne lub
zmysłowe, lecz nie ludzkie.
Współcześnie rozwiązuje się tę aporię przez wykazanie, że Tomasz
z Akwinu zasymilował w omawianej przez nas kwestii arystotelesową
koncepcję następowania po sobie kolejnych dusz, która z kolei bazowała na obserwacjach biologicznych Stagiryty. Ponieważ ani starożytność, ani średniowiecze nie znało mechanizmu zapłodnienia (został
on opisany dopiero po odkryciu mikroskopu w XVII wieku), zatem
nie zdawano sobie sprawy z istnienia gamet męskich (plemników) czy
żeńskich (oocytów). Teologowie chrześcijańscy (w tym św. Tomasz)
w rozumieniu procesu zapłodnienia przyjęli starożytną teorię „pojedynczego nasienia” wypracowaną przez Galena, który utrzymywał,
że w nasieniu męskim zawarty jest już cały komponent prokreacyjny,
który potem tylko rozwija się w odpowiednim środowisku łona kobiety. Podczas stosunku seksualnego nasienie męskie zostaje złożone
w pochwie, a następnie wciągnięte do jamy macicy, by z czasem mogło przekształcić się w ludzki embrion; stąd Galen definiował proces
zapłodnienia jako „przytrzymanie nasienia” (conceptio est retentio seT. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, w: Podstawy i zastosowania…, dz. cyt., s. 111.
26
Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentes, II, 89.
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minis) w drogach rodnych kobiety. W ciągu następnych kilku dni nasienie ulega zgęstnieniu i ogrzaniu oraz zostaje otoczone błoną, która
pojawia się wokół niego podobnie jak skórka na wypiekanym chlebie.
W trakcie rozwoju embrionalnego powstają najpierw trzy organy podstawowe, odpowiedzialne za integralny rozwój i wzrost płodu: serce,
wątroba i mózg; z chwilą ich wytworzenia produkt poczęcia (kyema)
można już nazwać płodem ludzkim (embryon)27. Nietrudno zrozumieć, że przyjmując taką koncepcję pierwszych stadiów życia dziecka,
Tomasz z Akwinu był niejako zmuszony dostosować do niej teorię
animacji. Ponieważ trudno było założyć, że nasienie męskie posiada
już duszę (w wyniku każdej polucji ginęłoby wiele istnień ludzkich…),
zatem stwierdził on, że do momentu uformowania ciała embrion prowadzi życie właściwe roślinie, a następnie zwierzęciu, i jest animowany przez duszę ojca (anima patris), dopóki Bóg, aktem stwórczym, nie
27
Por. Galen, De semine, I, 9, 1–10, w: Galen, On Semen, Hrsg. Ph. de
Lacy, Berlin 1992, s. 92–95. W Średniowieczu (i później) powszechnie przyjmowano teorię Galena. Świadczy o tym chociażby fragment Boskiej komedii
Dantego:
„Moc czynna duszą zwie się w nowym bycie jak w zielu,
jeno że tam otrzymuje od razu, tu zaś urabia swe życie.
W dalszym istnieniu już rusza się, czuje na sposób morskich głębin zwierzokrzewa.
		
I zmysły ze swych pierwocin kształtuje.
To rozprzestrzenia się, to w jedno zlewa moc, co się z serca płodzącego bierze, kędy natura członki przyodziewa.
Lecz jak w człowieka przemienia się zwierzę, jeszcze nie
widzisz: niech ci wstyd nie będzie, bo większy mędrzec zmylił się
w tej mierze.
Ty prawdę z ust mych zdjętą przyjm do łona: ledwie się
w płodzie materia ustroi, tyle iż mózgu budowy dokona, Pierworuch Boży, z czynu ręki swojej zadowolony, tchnie weń pełen mocy
Duch i pierwotnym oddechem go poi.
Ten władze czynne w swej treści jednoczy, z których się
tworzy jedna i jedyna dusza, co żyje, czuje, sobą toczy.
Dusza, zabrawszy tak ludzkie, jak Boże mocy, z cielesnej
wyrywa się celi.
Władze zmysłowe osłabną w tej porze, za to pamięci,
rozumu i woli moc wówczas w niej się powiększy i wzmoże, gdy
sama przez się z ciała się wyzwoli” – Dante, Boska komedia, Czyściec,
pieśń XXV, 52–85 (tłum. E. Porębowicz).
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dokona w końcu inkorporacji właściwej duszy rozumniej. W poważnych debatach współczesnych na temat statusu ludzkiego embrionu
nikt nie odwołuje się już do koncepcji św. Tomasza z Akwinu, gdyż
byłoby to równoznaczne z przyjmowaniem archaicznej embriologii
Galena.

II. Embrion ludzki jest osobą ludzką.
Kryteria człowieczeństwa równoczesnego
Zwolennicy przypisania osobowego statusu ludzkiemu embrionowi od samego początku odrzucają argumenty przedstawicieli animacji
(personalizacji) opóźnionej, uważając, że dokonują oni niedozwolonego pomieszania porządku biologicznego, psychicznego lub społecznego z porządkiem filozoficznym, które ukazuje ludzki embrion
jako byt sam w sobie. Istnienie jest pierwsze, a jego przejawy wtórne.
Wyraża to zasada: agere sequitur esse, która stwierdza, że najpierw coś
jest, a dopiero potem działa i przejawia swoje cechy. Wszystkie przymioty i możliwości działania, takie jak: totipotencjalność, zdolność
implantacji w ścianie macicy, rozumność, czucie, wytworzenie zawiązków mózgu, możliwość samodzielnego życia, urodzenie itp. są –
z punktu widzenia filozofii personalistycznej – jedynie cechami deskryptywnymi (opisującymi) dany byt jednostkowy, a nie istotowymi,
przynależnymi mu, niezależnie od biologicznego stadium rozwoju
czy społecznej akceptacji. Należy je odrzucić, gdyż uzależniają status ontyczny i moralny embrionu ludzkiego od apriorycznie przyjętych czynników zewnętrznych, przypadłościowych. Trzeba postawić
inne pytanie: odkąd embrion jest? (esse). Od tego bowiem momentu – tzn. od początku jego zaistnienia – trzeba będzie przypisać mu
personalistyczny wymiar należny wszelkiemu bytowi ludzkiemu oraz
przyrodzoną godność osoby (dignitas humana)28, która jest niezależna
28
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994; Opracowania: T. Styczeń, W drodze do etyki, Lublin 1984; T. Styczeń, Wprowadzenie do
etyki, Lublin 1993; A. Szostek, Wokół godności prawdy i miłości, Lublin 1995; T. Biesaga, Spór o normę moralności, Kraków 1998.
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od stadium rozwojowego i nie „powiększa się” w miarę wzrostu ciała
dziecka przed narodzeniem. Przekonanie to wyrażone jest w formie
normy personalistycznej: persona est affirmanda et amanda propter se
ipsam (osobie jako osobie należna jest afirmacja – czyli miłość – dla
nie samej)29, która w ujęciu Karola Wojtyły brzmi: „Osoba jest takim
dobrem, z którym nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej normie jako środek do celu”30.
Wśród zwolenników animacji równoczesnej można spotkać się czasem jedynie z dyskusją, czy embrion jest już od momentu fuzji błon
komórkowych plemnika i oocytu, czy też od chwili, gdy zygota zostaje w pełni uformowana (około 20–24 godzin później). Wydaje się,
że moment połączenia błon komórkowych gamety męskiej i żeńskiej
uruchamia całą kaskadę liniowych wydarzeń, które sprawiają, że ten
nowy „twór biologiczny” otrzymuje celowe uporządkowanie rozwojowe w ściśle określonym kierunku (wytworzenia dorosłego osobnika),
zasadniczo inne niż w przypadku, gdyby do fuzji błon komórkowych
oocytu i plemnika nie doszło (wówczas komórka jajowa uległaby stopniowej degradacji biologicznej). Zatem zlanie się błon komórkowych
gamet wyznacza próg rozejścia się linii rozwojowych zygoty i oocytu.
Po tym uściśleniu przyjrzyjmy się argumentom zwolenników personalizacji/animacji/hominizacji równoczesnej, przedstawianymi przez
zwolenników personalizmu. Uporządkowane one zostały w cztery grupy (SCIP):
• Species – przynależność gatunkowa (kryterium genetyczne);
• Continuity – ciągłość rozwojowa;
• Identity – tożsamość;
• Potentiality – potencjalność31.

Por. np. T. Biesaga, Norma moralności, w: http://www.ptta.pl/pef/pdf/n/normam.pdf (grudzień 2011).
30
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 42.
31
Por. M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 168–169.
29
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1. Argument z przynależności gatunkowej
(kryterium genetyczne)
Kryterium to oparte jest głównie na danych empirycznych, które
ukazują, że jednokomórkowa zygota posiada już w sobie kompletny
zapis genetyczny w formie unikalnego genotypu; informacja ta będzie
powielana odtąd do wszystkich potomnych komórek budujących organizm, aż do momentu śmierci człowieka. Genotyp ten przynależy
do gatunku homo sapiens. Nie ma zatem wątpliwości, że ludzki embrion nie jest jedynie jednym z wielu typów tkanek, ale samoorganizującą się istotą ludzką. Nie jest także „pasożytem”, który żyje kosztem
drugiego. Organizm matki nie tylko go toleruje, lecz wchodzi w nim
w specyficzne interakcje i ukierunkowuje swoje funkcje na jego rozwój i przetrwanie.
Decydujące znaczenie kryterium genetycznego podkreślają lekarze,
biolodzy, filozofowie i teologowie, m.in.:
• Jerôme Léjèune: „Gdy tylko dzięki zapłodnieniu 23 chromosomy pochodzące od ojca połączą się z 23 chromosomami matki,
zostaje dostarczona cała informacja genetyczna niezbędna i wystarczająca, by wyrazić wszystkie właściwości nowej jednostki”32 .
Od tego momentu embrion ludzki jest (esse) odrębną jednostką;
• Geralidine Lux Flanagan: Przez genotyp „zostają zdeterminowane
ogólne kształty charakterystyczne dla homo sapiens, jak również
płeć i indywidualne cechy somatyczne: kolor oczu, włosów i skóry, rysy twarzy, budowa ciała, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, otyłość lub astenia, krzepkie zdrowie lub skłonność
do pewnych chorób”33;
• Włodzimierz Korohoda: „Organizm w stadium zygoty jest już
genetycznie określony i stanowi odrębną jednostkę biologiczną.
Zygoty rozmaitych organizmów wyglądają podobnie i mają po32
Cytuję za: T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, w: Podstawy i zastosowania…, dz. cyt., s. 104.
33
T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, w: Podstawy i zastosowania…, dz. cyt., s. 105.
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dobną organizację. O tym, jaki organizm rozwinie się z zygoty:
żaba, krokodyl, mysz, kot czy człowiek decyduje informacja zapisana w kwasach nukleinowych i w białkach budujących komórkę.
[…] Embrion białego człowieka rozwijający się w macicy czarnej
kobiety pozostanie białym człowiekiem. Cechy fizyczne człowieka, takie jak rysy twarzy, kolor oczu i włosów, a także niektóre
zdolności (np. muzyczne lub matematyczne), predyspozycje do
chorób, są już określone przez zespół genów (człowiek posiada
30 do 50 tysięcy genów) zawartych w DNA zygoty. Ten zespół genów jest przekazywany do wszystkich komórek danego człowieka.
Wszystkie komórki osobnika są zatem klonem komórek powstałym z zygoty. Badając DNA tych komórek, można potem zidentyfikować osobnika, od którego te komórki pochodzą”34;
• Benedict M. Ashley: Podkreśla on, że informacja genetyczna zawarta w jądrze komórkowym zygoty ukierunkowuje ją do rozpoczęcia bruzdkowania, czyli podziałów komórkowych, które odtąd
będą zachodzić w organizmie nieustanie, aż do jego śmierci. Jest
to dowodem na istnienie samoorganizującego się organizmu,
którego embriogeneza i organogeneza są ściśle określone i ukierunkowane35. Poszukując organu podstawowego dla każdego stadium rozwoju człowieka, stwierdza, że dla zygoty jest nim jądro
komórkowe; dla blastocysty – embrioblast; dla gastruli – smuga
neuralna; dla embrionu – związki układu nerwowego; dla płodu –
mózg.
Przekonanie o przynależności dziecka w stanie embrionalnym
i płodowym do rodzaju ludzkiego formułowało starożytne powiedzenie Quod generatur ab homine homo est (to, co jest zrodzone z czło34
W. Korohoda, Współczesne możliwości inżynierii komórkowej z wykorzystaniem komórek macierzystych, w: Bioetyka polska, red. T. Biesaga,
Kraków 2004, s. 233.
35
B. M. Ashley, A Critique of the Theory of Delayed Hominization, w: D. G.
McCarthy, A. S. Moraczewski, An Ethical Evaluation of Fetal Experimentation; An
Interdisciplinary Study. St. Louis: Pope John XXIII Medical-Moral Research and
Education Center 1976, (s. 113–133), s. 123–124.
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wieka, jest człowiekiem). Wyrażało ono intuicję lekarzy i filozofów, że
czynnikiem decydującym o przyznaniu komuś statusu człowieka był
fakt poczęcia i zrodzenia go przez ludzkich rodziców. Nie były istotne
przymioty owego bytu, jak np. świadomość czy zdolność odczuwania
bólu – dziecko mogło urodzić się bardzo zdeformowane, obarczone
ciężkim schorzeniem i nie posiadać wielu cech zdrowego człowieka;
to, co było istotne, to fakt, że urodziło się „w linii ludzkiej” (dziś powiedzielibyśmy – jako przedstawiciel gatunku homo sapiens).
Krytycy takiego stanowiska zarzucają jego przedstawicielom tzw.
„gatunkowizm” (ang. speciesism), tzn. niedopuszczalne wyróżnianie
ludzkiego gatunku spośród innych i stawianie go na piedestale w świecie natury. Ich zdaniem homo sapiens znajduje się na takim samym poziomie jak inne zwierzęta i – od strony biologicznej – nie istnieje żadna
podstawa do czynienia go kimś niezwykłym. Jeśli zaś – na płaszczyźnie
filozoficznej – uwypukla się niektóre specyficzne cechy (rozumności,
wolności, zdolności do przeżywania uczuć, odczuwania cierpienia,
umiejętności formułowania pragnień dotyczących przyszłości) jako
zdolności wybitnie ludzkie, to konsekwentnie należałoby odmówić
statusu osoby wczesnym embrionom, płodom anencefalicznym, pacjentom w stanie wegetatywnym i przypisać ją większości wyższych
zwierząt. Stanowisko takie byłoby jednak zaprzeczeniem ogólnoludzkiej intuicji o przyrodzonej równości wszystkich ludzi, niezależnie
od ich pochodzenia czy stanu zdrowia, która stała się podstawą ustawodawstwa krajowego wielu państw oraz międzynarodowego (np.
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). Człowiek – zarówno w stadium embrionalnym, jak i terminalnym – nie jest przedstawicielem
innego gatunku, lecz ludzką osobą, która w danym okresie swojego
życia domaga się szczególnej ochrony ze strony pozostałych członków
społeczeństwa. Świadomość ludzka zasadniczo różni się od psychizmu zwierzęcego; między światem rozumu i ducha a zdolnościami
zmysłowymi naczelnych istnieją różnice jakościowe, a nie ilościowe.
Etyka chrześcijańska i teologia biblijna wspiera powyższe przekonanie o wyjątkowym miejscu człowieka w świecie. Opis stworzenia
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ukazuje go jako jedyną istotę uczynioną na obraz i podobieństwa Boga,
powołaną do rozumnego i odpowiedzialnego panowania nad światem natury oraz obdarzonego nieśmiertelną duszą (por. Rdz 1, 26–27).
Wyjątkowość tę przypieczętował Syn Boży, który stał się człowiekiem
(a nie przedstawicielem jakiegoś innego gatunku). Przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie objawił ludzkości jej właściwy charakter i powołanie do nieśmiertelności. Tylko człowiek zdolny jest do nawiązania
relacji z Bogiem, rozumnego odczytania porządku natury i odpowiedzialnego postępowania w duchu wolności. Zaś pozostałe stworzenie –
jak pisał św. Paweł – „z upragnieniem oczekuje objawienia się synów
Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że
również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć
w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8, 19–21).
2. Argument z ciągłości rozwojowej
Argument ten opiera się na empirycznym fakcie, iż od momentu
powstania zygoty rozpoczyna się nieprzerwany ciąg uporządkowanych wydarzeń, który prowadzi do realizacji wszystkich zawartych
w genotypie danego osobnika informacji. Mamy więc do czynienia
z odrębną jednostką – człowiekiem – która w sprzyjających warunkach przechodzi kolejne etapy życia określane terminami: zygota,
blastocysta, gastrula, embrion, płód, dziecko, młodociany, dorosły,
starzec. Fazy te zazębiają się za siebie, tak że nie można stwierdzić
jakiegoś istotnego, jakościowego i punktowego przeskoku od jednej
do drugiej. Orzekanie więc, że jakieś stadium (np. embrionalne) nie
stanowi formy istnienia człowieka i w związku z tym nie przysługuje
mu ta sama ochrona prawna jak w przypadku dziecka już urodzonego,
byłoby nieuzasadnione i stanowiłoby formę uzurpacji apodyktycznego decydowania o tym, komu można przyznać status osoby, a komu
nie. Oczywiście sama ciągłość rozwojowa nie jest w stanie uzasadnić
szczególnego statusu ludzkiego embrionu (również rozwój zwierząt
charakteryzuje się ciągłością). Decydujący jest fakt, iż mamy do czy-
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nienia z ciągłością rozwojową człowieka, a więc istoty, której przysługują szczególne prawa i która nie może być postrzegana jedynie jako
materiał biologiczny, ale powinna być szanowana jako osoba36 .
Reprezentantami powyższego kryterium są m.in.:
• Włodzimierz Fijałkowski, który uwypukla sformułowaną przez
Ericha Blechschmidta w embriologii czynnościowej kinetyczną
teorię rozwoju embrionu: „Zgodnie z tą teorią odrębność ustroju ludzkiego rozstrzyga się na samym początku rozwoju indywidualnego, a więc już w chwili powstania zygoty. Zachowanie
indywidualności wiąże się z ciągłością swoiście ukierunkowanego metabolizmu. W całym okresie rozwojowym ustrój stara się
pozostać tym, czym był od chwili zapłodnienia. Jest to zasada
zachowania indywidualności jedynej, odrębnej i niepowtarzalnej. Wszelkie stadia rozwojowe człowieka są zmiennym obrazem
niezmiennej ludzkiej istoty z jej charakterystycznymi, ludzkimi
funkcjami. Innymi słowy człowiek podczas całej ontogonezy już
jest człowiekiem, nie zaś staje się nim dopiero później”37;
• Juan de Dios Vial Correa – lekarz, członek Papieskiej Akademii
Życia, który wskazuje na różne szlaki rozwojowe komórek płciowych i zygot: „Na wcześniejszych etapach szlaki rozwojowe gamet
były zasadniczo niezależne od siebie. Natychmiast po połączeniu
obydwie komórki wkraczają zaś na jeden, wspólny tor rozwoju,
na których wchodzą we wzajemne interakcje w sposób uporządkowany i przewidywalny. […] Skoordynowane, przewidywalne,
zdeterminowane szlaki rozwojowe [...] są obecne na długo, zanim ma miejsce aktywacja genomu zygoty. Poczynając od momentu zapłodnienia, zarodek człowieka wykazuje podstawową
cechę żywego organizmu, którą jest z góry określony, stały, zdeterminowany szlak rozwojowy”38.
Por. M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 171.
Wł. Fijałkowski, Od kiedy człowiek?..., dz. cyt., s. 79.
38
J. de Dios Vial Correa, Embrion ludzki jako organizm... i jeden z nas, tłum.
D. Chabrajska, M. Rajewski – Sympozjum zatytułowane Medycyna i prawo: za i prze36

37
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3. Argument z tożsamości
Argument ten stwierdza, że pomimo zachodzących w rozwijającym się embrionie/płodzie ludzkim zmian mamy do czynienia zawsze
z jedną, tą samą istotą ludzką. W ciągu całego życia – począwszy od
stadium zygoty, a skończywszy na śmierci osobniczej – w organizmie
człowieka komórki nieustannie obumierają i są zastępowane przez
nowe (np. wszystkie erytrocyty w krwi ludzkiej są wymienione co ok.
120 dni). Od chwili zapłodnienia do momentu narodzin masa ciała
dziecka powiększa się 5 milionów razy. Pomimo tych zmian istnieje
przekonanie, że sam podmiot pozostaje zawsze niezmienny; zmiany
w nim zachodzące mają charakter jedynie przypadłościowy. Żaden
dorosły nie uważa, że był kimś innym w chwili poczęcia czy narodzenia. Argumentację tego typu rozwijają m.in.:
• M. Machinek: „W paradoksalny sposób właśnie zapłodnienie
pozaustrojowe pokazało, iż embrion jest odrębnym organizmem.
[…] Człowiek jest przez cały czas swojej egzystencji tą samą,
tożsamą z samą sobą istotą. W przypadku wczesnych stadiów
rozwojowych embrionu mamy do czynienia z rozwojem całości,
a nie jedynie części, nowego organizmu, a nie jedynie zespołu
luźno powiązanych ze sobą tkanek. Od początku swojej egzystencji istota ludzka pozostaje w relacji do otaczającego go środowiska, pobierając z niego tlen, składniki pokarmowe i wodę,
a wydalając produkty przemiany materii. Temu stwierdzeniu nie
przeczy ani fakt, iż w ciągu życia kilkakrotnie wymienione zostają wszystkie atomy węgla, wchodzące w skład jego ciała, ani też to,
że cykl rozwojowy człowieka obejmuje szereg faz, różniących się
dynamiką i zasięgiem zmian, w czasie których zmienia się kształt
i objętość ciała ludzkiego”39;
• Ph. Caspar, który opisuje trzy poziomy jedności charakterystyczne dla wszystkich istot żywych: jedność chemiczną, energetyczną
ciw życiu. W 50. rocznicę wydania przez ONZ Deklaracji Praw Człowieka, zorganizowane w Lublinie, Warszawie i Krakowie 4–5.XII.1998, maszynopis, s. 12.
39
M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 171.
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(metaboliczną) oraz genetyczną (komórkową). Zwraca też uwagę na „pamięć immunologiczną”, dzięki której nowa istota żywa
konstruuje własny i niepowtarzalny system obrony immunologicznej pozwalający zneutralizować czy odrzucić struktury rozpoznane jako obce dla organizmu40;
• M. Hrabowska: Człowiek „już na poziomie dwóch komórek jest
indywidualnie zróżnicowany pod względem chemicznym, gdyż
układ nukleotydów w kwasach nukleinowych cechuje swoistość,
porównywalna do swoistości układów linii papilarnych palców”41.
4. Argument z potencjalności
Ostatni z czterech argumentów za osobowym statusem ludzkiej
zygoty opiera się na kategorii potencjalności. Już w czasach starożytnych Tertulian stwierdził: „Człowiekiem jest i ten, który ma być
człowiekiem (Homo est et qui est futurum): przecież także każdy owoc
jest już w nasieniu”42 . Wskazał tym samym na potencjalne możliwości
zawarte w początkowych stadiach życia człowieka. Fakt ten skłonił
niektórych zwolenników animacji opóźnionej do orzekania o ludzkim embrionie nie jako o człowieku aktualnym (byt w akcie), ale raczej człowieku potencjalnym (byt w możności). Skoro embrion nie
może wykazać się cechami typowo ludzkimi, takimi jak: abstrakcyjne
myślenie, umiejętność postępowania według zasad moralnych, tworzenie kultury, wrażliwość religijna, więc nie jest jeszcze człowiekiem
kompletnym; stanie się nim dopiero wówczas, kiedy dojdzie do pełni
używania swych władz.
Aporię tę pokonuje Marian Machinek, gdy stwierdza: „Błąd takiego rozumowania jest rezultatem braku rozróżnienia różnych pojęć
40
Ph. Caspar, L’individuation des êtres. Aristote, Leibniz et l’immunologie
contemporaine, Paris–Namur 1985, s. 148.
41
M. Hrabowska, Biologiczne konsekwencje liberalizmu, w: Medycyna i teologia o życiu i śmierci. Drugie Polskie Sympozjum Naukowe Członków Papieskiej
Akademii Pro Vita: Ars Medica et Vita Humana, red. M. Renkielska, Kraków 1997,
(s. 29–37), s. 29.
42
Tertulian, Apologetyk, IX, 8 (tłum. J. Sajdak), Poznań 1947, s. 42.
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potencjalności. Już myśl średniowieczna rozróżniała między potentia obiectiva, czyli czysto teoretyczną możliwością zaistnienia jakiegoś
wydarzenia, a potentia subiectiva, oznaczającą możność uaktywnienia
właściwego danej istocie potencjału. W omawianym tutaj kontekście
pierwsze z tych pojęć można by odnieść do potencjału gamet rozrodczych, który jednak nie ujawni się bez decydującego impulsu zewnętrznego, jakim jest zapłodnienie (bądź analogiczny, sprowokowany przez
człowieka proces). Jest to więc pewna teoretyczna możliwość, której
uaktualnienie wymaga decydującej zewnętrznej ingerencji. W odróżnieniu od tego embrion ludzki dysponuje drugim z wymienionych
rodzajów potencjalności, polegającym na uaktualnieniu posiadanych
możliwości rozwojowych. O ile zatem komórka jajowa i plemnik
mogą być określone jako «potencjalne osoby», pojęcie to jest nieadekwatne w stosunku do embrionu, który jest w trakcie uaktualniania
swoich możliwości i może, jak zresztą każde dziecko, być określony co
najwyżej jako «potencjalny dorosły». Bez powyższych rozróżnień nie
można byłoby objąć imperatywem bezwzględnego szacunku i ochrony nie tylko embrionu, ale także noworodków, ludzi nieprzytomnych,
dotkniętych śpiączką, mocno upośledzonych, czy też ludzi starych
i umierających. W każdym z tych przypadków istoty ludzkie aktualnie
nie potrafią wykazać się zdolnościami właściwymi osobom ludzkim”43.

III. Embrion ludzki być może jest osobą ludzką
Na pierwszy rzut oka stwierdzenie to brzmi banalnie i zdaje się
niczego nie wnosić do naszej analizy. Jednakże po głębszym zastanowieniu się dochodzimy do wniosku, że jest ono wyrazem roztropności
i konsekwencji przyjęcia rozróżnienia na poszczególne płaszczyzny
dyskursu: biologiczną, filozoficzną, prawną i teologiczną. I tak:
• Na płaszczyźnie biologicznej nie możemy mówić ani o osobie, ani
o istnieniu duszy, a jedynie o życiu ludzkim. Doświadczenia empiryczne ukazują, że bez żadnych wątpliwości zaczyna się ono od
43

M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 173–174.
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zapłodnienia. Jak stwierdza Włodzimierz Korohoda z Instytutu
Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, „każdy kręgowiec, podobnie jak wszystkie inne organizmy rozmnażające
się na drodze generatywnej (płciowej), zaczyna swoje osobnicze
życie, czyli ontogenezę, z chwilą połączenia jąder gamet, komórki
jajowej i plemnika, utworzenia zapłodnionej komórki nazywanej
zygotą”44 . W tej kwestii wszyscy respondenci są zgodni – stwierdzenie zaistnienia ludzkiego życia jest domeną biologii;
• Na płaszczyźnie filozoficznej rzecz ma się nieco inaczej. Nie jest
bowiem możliwe doświadczalne stwierdzenie obecności duszy
(w sensie filozoficznym) w ludzkim zarodku. Nie można jednoznacznie wyznaczyć momentu jego animacji, czyli początku zaistnienia osoby rozumianej jako psychofizyczna jedność. Robert
Adorno wyraża tę opinię, gdy pisze: „Nie możemy ani potwierdzić, ani zanegować z pewnością, że embrion jest osobą ludzką.
Żadna z odpowiedzi nie może być klarownie przedstawiona.
Z pewnością, ciało embrionu jest rzeczywistością żywą i biologicznie ludzką. Nie ma jednak żadnego środka, by stwierdzić
obecność duszy rozumnej w nim, oraz czy jest on animowany od
poczęcia przez zasadę duchową czy też przez zwykłą zasadę życia
wegetatywnego lub zwierzęcego”45;
• Na płaszczyźnie prawnej nie można jednak przyjąć postawy niejednoznacznej; prawo wyznacza bowiem normy postępowania
obowiązujące wszystkich obywateli w każdej sytuacji. W formułowaniu zatem twierdzenia, czy embrion ludzki jest człowiekiem –
podmiotem praw (zwłaszcza prawa do życia i bezpieczeństwa
swej osoby), należy uwzględnić kilka ogólnoludzkich zasad:
• • In dubio standum est pro valore actus (tucjorystyczna zasada
wyboru opcji pewnej) – mówi ona w naszym przypadku o tym,
że jeśli istnieje wątpliwość, czy mamy do czynienia rzeczywiście
z osobą ludzką, należy zawsze założyć jej istnienie. Zasada ta
44
W. Korohoda, Współczesne możliwości inżynierii komórkowej z wykorzystaniem komórek macierzystych, w: Bioetyka…, dz. cyt., s. 232.
45
R. Adorno, La bioéthique et la dignité de la personne, w: “Médecine et societé”,
Paris, 1997, s. 68.
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w konkretnym przypadku przekłada się na praktyczny imperatyw, iż kiedy budzi się podejrzenie, że np. w czasie polowania
ruszający się w oddali i niezidentyfikowany obiekt może nie być
dzikiem, lecz człowiekiem, który go nagania, wówczas należy
wstrzymać się od strzału – działania, którego skutkiem mogłaby
być śmierć człowieka. Analogicznie, jeśli istnieje wiele przesłanek, że w przypadku jednokomórkowej zygoty mamy do czynienia z pełnoprawną osobą ludzką, to należy powstrzymać się od
jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić do jej zniszczenia. By móc eksperymentować na ludzkich embrionach, zamrażać je lub niszczyć, należałoby najpierw udowodnić, że nie są
one ludzkimi podmiotami, a to jest niemożliwe;
• • Tzw. „złota reguła”, która w wersji potocznej mówi: „Nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe”. Jest to jedna z najstarszych zasad
etycznych, sformułowana i przyjęta powszechnie w obrębie różnych kultur (występuje również w Biblii – Tb 4, 15; Mt 7, 12), która nakazuje takie traktowanie bliźnich, jak by się samemu chciało
być przez innych traktowanym. Faza embrionalna była pierwszą
fazą istnienia każdego dorosłego przedstawiciela gatunku ludzkiego; z pewnością żaden ze zwolenników animacji opóźnionej
nie chciałby ulec „zniszczeniu” w pierwszych dniach swojego istnienia (nawet wskutek legalnego przyzwolenia na takie postępowanie np. ze strony państwa);
• • Ogólnoludzkie przeświadczenie wyrażone (np. przez stoików)
w dictum: homo homini res sacra;
• • Imperatyw praktyczny Immanuela Kanta: „Pamiętaj, byś człowieczeństwa tak w swojej osobie, jak też w osobie każdego innego,
używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”.
Wszystkie te zasady, leżące u podstaw szczegółowych rozstrzygnięć legislacyjnych, czy to krajowych, czy międzynarodowych, wskazują, że faza embrionalna ludzkiego rozwoju winna być wzięta pod
prawną ochronę. Uchwalanie zatem prawa, które zezwalałoby np. na
przerywanie ciąży, jawi się jako niedopuszczalne w myśl podstawowych, ogólnoludzkich przekonań etycznych.
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Na płaszczyźnie teologicznej – jak zaznaczyliśmy we wstępie naszej
analizy – stawiane są pytania o stworzenie człowieka na obraz Boży
(czy przysługuje on już ludzkiemu embrionowi?), obecność nieśmiertelnej duszy (rozumianej tu w sensie religijnym) i możliwość uczestnictwa w życiu wiecznym embrionów poronionych we wczesnym
stadium. Na kwestie te odpowiedź teologów jest pozytywna; wynika
ona przede wszystkim z przyjęcia kryterium przynależności gatunkowej ludzkiego zarodka. Skoro już na poziomie zygoty jest on w pełni
wyposażonym genetycznie człowiekiem, to jedyną logiczną konsekwencją jest przyznanie mu atrybutu podobieństwa do Boga oraz wezwania do nieśmiertelności46 .

IV. Głos Kościoła katolickiego
Kościół katolicki podkreśla doniosłość pytania o status ludzkiego
embrionu, uznając, iż precyzyjna nań odpowiedź jest warunkiem sine
qua non wypracowywania i uchwalania szczegółowego prawodawstwa
w kwestiach dotyczących pierwszych faz ludzkiego istnienia. Swoje
stanowisko najpełniej przedstawia w instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Donum vitae oraz Deklaracji o przerywaniu ciąży Questio de abortu.
W obu tych dokumentach odnosi się do wszystkich płaszczyzn, które
poruszyliśmy w naszej analizie. I tak:
• Akceptuje przesłanki biologiczne, które ukazują zapłodnienie jako
początek zaistnienia życia ludzkiego: „Od chwili, w której jajo
zostaje zapłodnione, rozpoczyna się nowe życie, które nie jest
życiem ojca lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej, która rozwija
się niezależnie od nich. Nie stałaby się ona istotą ludzką, jeśli nie
byłaby nią od samego początku. Najnowsza wiedza genetyczna
bardzo jasno potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste,
niezależnie od dyskusji nad momentem animacji. Wykazała ona,
że istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli
46
Por. przede wszystkim: Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja
zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu, Radom 2008.
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genotyp: jest człowiekiem, i to człowiekiem niepodzielnym jako
jednostka, wyposażonym we wszystkie właściwe sobie cechy. Od
chwili zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg życia każdego
człowieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolności wymagają czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie się do
działania”47. W świetle najnowszych badań biologicznych należałoby uzupełnić tę opinię o stwierdzenie, że nie zawsze poczęcie człowieka wyznaczone jest przez moment zapłodnienia;
istnieją również aseksualne formy zapoczątkowania życia ludzkiego, jak np. oddzielenie się embrionu pochodnego od macierzystego czy też – na razie tylko hipotetyczna – możliwość
cofnięcia niektórych dorosłych komórek do stadium embrionalnych komórek macierzystych (induced pluripotent stem cells)
i tzw. „klonowanie reprodukcyjne”;
• Z drugiej strony, na płaszczyźnie filozoficznej, Kościół akceptuje
bezsilność ludzkiego rozumu w stwierdzeniu bądź nie obecności duszy w zygocie: „Z pewnością żaden wynik nauk doświadczalnych, wzięty sam w sobie, nie może być wystarczającym do
poznania duszy rozumnej; wyniki jednak wiedzy o embrionie
ludzkim dostarczają cennego wskazania dla rozumowego rozpoznania obecności osobowej, od pierwszej chwili pojawienia się
życia ludzkiego. Urząd Nauczycielski Kościoła nie wypowiadał się
wyraźnie na temat twierdzeń o charakterze filozoficznym, nieprzerwanie potwierdza tylko potępienie moralne jakiegokolwiek przerywania ciąży”48;
• Z powyższych dwóch postaw Kościół katolicki formułuje postulat prawny: „Owoc przekazywania życia ludzkiego od pierwszej
chwili swojego istnienia, a więc od utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie należy się każdej istocie ludzkiej w jej integralności cielesnej i duchowej. Istota
ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od chwili
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Questio de abortu, nr 12–13.
Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego
się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania, Watykan 1987, nr I, 1.
47
48
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swojego poczęcia i dlatego od tej samej chwili należy jej przyznać
prawa osoby, a wśród nich nade wszystko nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia. Wspomniana nauka dostarcza podstawowego kryterium dla rozwiązania różnych problemów
powstałych wraz z rozwojem nauk biomedycznych. Ponieważ
embrion powinien być traktowany jako osoba, musi on być również chroniony w swojej integralności i leczony w możliwych
granicach, jak każda istota ludzka podległa opiece lekarskiej”49.
Stanowisko to powtórzył Jan Paweł II w encyklice Evagelium vitae: „Owoc ludzkiej prokreacji, od pierwszego momentu swego
istnienia, ma prawo do bezwarunkowego szacunku, jaki moralnie należy się ludzkiej istocie w jej integralności oraz jedności
cielesnej i duchowej”50.
Kościół katolicki dokładnie sprecyzował więc swoją naukę na temat
statusu ludzkiego embrionu, rozdzielając różne płaszczyzny dyskursu;
tego samego domaga się od wszystkich zabierających głos w tej debacie, zwracając np. uwagę, by przedstawiciele nauk biologicznych nie
uzurpowali sobie prawa do wydawania sądów kategorialnych w kwestiach filozoficznych i prawnych (czy ludzki zarodek jest już obdarzony duszą czy nie, czy jest osobą ludzką czy nie, czy przysługuje mu
bezwarunkowe prawo do życia czy nie itp.). Sam nie podpisał się pod
żadną z filozoficznych opcji, choć jego stanowisko bliskie jest koncepcji animacji równoczesnej, która zakłada, że oba konstytutywne
elementy ludzkiej natury – ciało i dusza – istnieją od poczęcia. A właściwiej – że człowiek istnieje jako całość i jedność psychofizyczna od
momentu poczęcia aż do śmierci, jak to wyraził jeden ze starożytnych
ojców Kościoła: „Człowiek zaczął istnieć jako jeden i ten sam, w jednym momencie. To Jeden i ten sam stworzył człowieka wewnętrznego
i człowieka zewnętrznego; uczynił go raz jeden i w jednym momencie,
to znaczy w jednym dniu”51.
Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae…, dz. cyt., nr I, 1.
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae. O wartości i nienaruszalności życia
ludzkiego, nr 60.
51
Piotr z Aleksandrii, O tym, że dusza nie istnieje uprzednio, PG 18, 520 [tłum.
własne].
49

50
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Magisterium Ecclesiae nigdzie nie stwierdza wprost, że zygota jest
osobą ludzką, lecz z przezornością postuluje, iż powinna być ona „szanowana i traktowana jako osoba od chwili swojego poczęcia”; słowo
„jako” jest tu kluczowe. Dlatego – wyciągając wniosek na płaszczyźnie legislacyjnej – niedopuszczalne jest ustanawianie jakichkolwiek
cezur w procesie rozwojowym embrionu, które miałyby oddzielać
życie istoty ludzkiej od życia osoby ludzkiej. „Nie istnieją ludzkie istoty,
które nie byłyby osobami, a jedynie takie ludzkie osoby, które z racji
upośledzenia lub choroby nie są w stanie ujawnić osobowych zdolności i cech”52 . Należy zatem odrzucić wszelkie procedury, które traktują ludzki embrion jako środek do innych celów lub jako materiał
do badań, począwszy od środków o działaniu wczesnoporonnym, aż
po eksperymenty na ludzkich embrionach. Odarcie człowieka z jego
praw w jakimkolwiek okresie jego życia jest aktem skierowanym przeciwko człowiekowi.

V. Dopowiedzenie. Kwestia animacji
W świetle ostatnich badań egzegetycznych i patrystycznych warto jeszcze zwrócić uwagę na kwestię rozumienia animacji embrionu
ludzkiego. Otóż – jak słusznie zauważył Arkadiusz Baron – wczesne
chrześcijaństwo zbyt szybko i łatwo zasymilowało neoplatońskie pojęcie duszy jako odrębnej substancji, mogącej bytować niezależnie od
ciała ludzkiego53. Tak rozumiał duszę św. Augustyn, jak i wielu teologów starożytnych o nastawieniu neoplatońskim. Podobnie św. Tomasz
z Akwinu w średniowieczu, idąc tropem Arystotelesa, uznał, że dusza
jest formą ciała (teoria hylemorfizmu). Taki sposób pojmowania duszy jest obecny też we współczesnej refleksji filozoficznej i teologicznej: dusza po śmierci istnieje nadal, w przeciwieństwie do ciała, które
obumiera. Tymczasem pogląd taki jest niezgodny z przekazem oryginalnych tekstów biblijnych: cały człowiek jest nieśmiertelny, a nie
tylko jego dusza! Dla Żydów człowiek był przede wszystkim jednością.
52
53

M. Machinek, Embrion ludzki, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 175.
Por. A. Baron, Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja, Kraków 2005.
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Współczesnym językiem powiedzielibyśmy, że stanowił on jeden, niepodzielny byt. Stary Testament nie znał dualistycznego podziału na
ciało i duszę (nawet w złagodzonej formie hylemorfizmu). Niemożliwe do wyobrażenia było platońskie pojmowanie duszy człowieka
jako czegoś, co jest zdolne bytować oddzielnie, np. po śmierci. Boskie
tchnienie (rûah) nie pokrywało się z grecką psyche; nie mogło być
bytem substancjalnym, niezależnym od ciała54 . Podobnie i św. Paweł55
uważał, że ani dusza, ani duch nie mogą istnieć bez ciała, gdyż nie
są odrębnymi bytami; jeśli istnieją to zawsze razem, aczkolwiek – od
strony funkcjonalnej – można wyodrębnić ich różne działania. Soma,
psyche i pneuma są raczej władzami w człowieku niż substancjami.
Innymi słowy, ciało, duch i dusza są nierozdzielne, choć pojęciowo
rozróżnialne. Biblia opowiada się zatem za monistyczną koncepcją
człowieka (tezę tę potwierdzają m.in. tacy egzegeci, jak: Whitley, Jacob, Jewett, Ridderbos, Stacey, a nawet Bultmann). Nie jest to jednak
monizm materialistyczny, jak u Demokryta, stoików czy epikurejczyków, lecz ontologiczny. Innymi słowy, jako byt człowiek stanowi
zawsze niepodzielną jedność (monadyczna jedność). Myśl biblijną
uchwycił genialnie jeden z ostatnich ojców Kościoła, przynależny zarówno tradycji wschodniej, jak i zachodniej – św. Maksym Wyznawca: „Ciała i dusze są częściami człowieka i jeśli te części są niezbędne
w relacji do siebie (gdyż dopiero wszystko to razem ma sens), i jeśli
elementy będące «we [wzajemnej] relacji» są wszędzie doskonale równoczesne, odpowiednio do swojego stwarzania – gdyż części, poprzez
swoje zjednoczenie, sprawiają [powstanie] całej postaci, a rozdziela
je jedynie refleksja poszukująca uchwycenia istoty każdego bytu – zatem niemożliwe jest, aby dusza i ciało, jako części człowieka, bytowały
sukcesywnie jedna przed drugą lub jedna po drugiej, gdyż w takim
razie logos [człowieka], w odniesieniu do którego każda z nich istnie54
Por. Rdz 2, 7: „I ukształtował Bóg-Jahwe człowieka, proch z roli, i tchnął
w jego nozdrza oddech życia, i tak stał się człowiek istotą żywą”.
55
Por. zwł. 1 Tes 5, 23: „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch (πνεῦμα) wasz, dusza (ψυχὴ) i ciało (σῶμα) bez zarzutu zachowały
się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
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je, zostałby unicestwiony”56 . Refleksja poszukująca uchwycenia istoty
każdego bytu każe nam wyróżnić w człowieku różne władze. Nie znaczy to jednak, że mogą one istnieć w sposób niezależny, jako odrębne
substancje.
Takie spojrzenie na człowieka ma kapitalne znaczenie dla współczesnej debaty nad animacją embionu ludzkiego. Skoro nie można
mówić o duszy jako niezależnej substancji, więc – konsekwentnie –
nie istnieje coś takiego jak owładnięcie materialnego podłoża przez
nieśmiertelną duszę w początkowych stadiach istnienia człowieka.
Tym samym pytanie o moment animacji traci w ogóle sens. Od początku człowiek jest niepodzielny i kompletny! Od stadium zygoty
mamy do czynienia z osobą ludzką. W ten sposób wytrącony zostaje
jeden z najpoważniejszych argumentów szermierzy tzw. animacji
opóźnionej (sukcesywnej). Skoro człowiek istnieje niepodzielenie,
więc jego początek nie może być określony inaczej, jak tylko i wyłącznie w chwili powstania nowego bytu biologicznego – a zatem od
stadium zygoty. W przypadku bliźniąt jednojajowych początek życia
drugiego człowieka w stadium zarodkowym byłby wyznaczony przez
moment jego oddzielenia się od embrionu macierzystego.

56

Maksym Wyznawca, Ambigorum liber II, 7; PG 91, 1100 c 6-d 2 [tłum. własne].
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Niepłodność w małżeństwie i pokusa in vitro
Płodność i prokreacja powszechnie uważane są za zjawiska zupełnie oczywiste i naturalne. Pragnieniem większości par zawierających
związek małżeński jest posiadanie potomstwa. Owo pragnienie posiadania dziecka może być spotęgowane, zwłaszcza w przypadku par
małżeńskich dotkniętych niepłodnością. Jak podają statystyki, w ciągu kilkunastu ostatnich lat w krajach rozwiniętych, także w Polsce,
gwałtownie wzrosła liczba par wymagających leczenia z powodu niepłodności. Problem ten staje się coraz bardziej niepokojący. Niepłodność została nawet uznana przez Światową Organizację Zdrowia za
chorobę społeczną.
Problem niepłodności w małżeństwie to zagadnienie, które jest ostatnio często podejmowane w mediach, zwłaszcza w kontekście legalizacji
metody in vitro. Stąd wielu wiąże tę metodę z dramatem niepłodności. Tymczasem oba te zjawiska nie są aż tak ściśle ze sobą powiązane,
albowiem niepłodność można leczyć. Słusznie, że dostrzega się cierpienie niepłodnych małżonków, nie zwraca się zaś dostatecznej uwagi
na przyczyny niepłodności, które mogą też być zawinione. Ponadto
niepłodność i jej przezwyciężanie nie jest tylko problemem biologicznym czy medycznym, ale także moralnym i religijnym. Zwłaszcza gdy
pragnącym potomstwa małżonkom proponowana jest metoda in vitro. Na początku jednak warto zapoznać się ogólnie z zagadnieniem
niepłodności w małżeństwie, następnie przyjrzeć się metodom leczenia niepłodności, by w końcu poznać niegodziwość metody in vitro
wraz z jej ujemnymi skutkami dla życia zarówno dziecka, matki, jak
i społeczeństwa.
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna, Wydział Teologiczny, kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej UPJPII.
1
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1. Problem niepłodności w małżeństwie
Problem niepłodności w Polsce dotyczy około 1 miliona par, tj.
20–25 proc. małżeństw. Oznacza to, że mniej więcej co piąta para
małżeńska ma trudności z poczęciem. Nietrudno zauważyć widoczny wzrost niepłodności, jeżeli porówna się te dane z danymi, które
przytacza Włodzimierz Fijałkowski (1959): 10–15 proc. oraz Rudolf
Klimek (1982): 10–17 proc.2 . Coraz częściej mówi się dziś o epidemii
niepłodności. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację
Zdrowia w 1997 roku wykazują, że na świecie około 8 proc. par ma
trudności z rozrodem. W odniesieniu do globalnej populacji oznacza to, że około 50–80 milionów ludzi wymaga leczenia z powodu
niepłodności. Co roku przybywa około 2 milionów niepłodnych par
i niepokojące jest to, że liczba ta ciągle wzrasta3.
Wśród przemian demograficznych, jakie zachodzą w najbardziej
rozwiniętych krajach świata, z jednej strony obserwuje się spadek przyrostu naturalnego związany z rozpowszechnieniem aborcji i antykoncepcji. Z drugiej jednak strony w tych samych państwach jest wielu
zrozpaczonych małżonków, którzy pomimo chęci posiadania dzieci
nie mogą ich mieć. Dziecko okazuje się wartością względną: jedni
chcą się jej za wszelką cenę pozbyć, inni oddaliby wszystko, by je mieć.
Pojęcie niepłodności zawsze jest związane z parą ludzi. Wyraża się
ona w niezdolności do zajścia w ciążę lub w niezdolności do donoszenia poczętego dziecka. W medycynie mówi się o męskich i żeńskich czynnikach niepłodności. Trzeba jednak zaznaczyć, że pojęcie
niepłodności nie jest jednoznaczne. Należy rozróżnić niemożność posiadania potomstwa oraz niezdolność do odbycia stosunku płciowego.
Por. A. Kalus, Bezdzietność w małżeństwie, Opole 2002, s. 19.
Por. A. Kalus, Bezdzietność w…, dz. cyt., s. 5; J. Skrzypczak, P. Jędrzejczyk,
M. Kurpisz, K. Szymanowski, Ginekologia dla lekarzy i studentów, Warszawa 1977,
s. 98; J. Strojnowski, Bezdzietność, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985, s. 346;
E. Szumiło, Rodzina w oczekiwaniu na adopcję, w: XVIII Międzynarodowy Kongres
Rodziny, red. A. Czarnooki, Warszawa 1994, s. 550; M. Pabis, Dramat bezdzietności,
„Źródło” 11 (2003) nr 44 (618), s. 26.
2

3
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Nie należy też mylić niepłodności, zwanej niepłodnością względną,
z bezpłodnością, czyli niepłodnością całkowitą. Bezpłodność oznacza
trwały i nieodwracalny stan. Może ona być spowodowana zarówno
u kobiet, jak i u mężczyzn wadami wrodzonymi lub nabytymi. Niepłodność zaś zarówno wrodzona, jak i nabyta jest spowodowana
przyczynami czasowo występującymi, a więc jest możliwa do wyleczenia. Obecnie istnieje jeszcze pojęcie obniżonej płodności, które
oznacza zmniejszoną zdolność do zapłodnienia z powodu drobnego
zaburzenia u kobiety lub mężczyzny, albo też u obojga z nich4 . Pojęcia niepłodności i bezpłodności nie należy też mylić z pojęciem bezdzietności. Nieposiadanie dzieci w małżeństwie może być skutkiem
niepłodności czy bezpłodności, ale także świadomego wyboru, czyli
rezygnacji z potomstwa.
Można zapytać, dlaczego prawo do posiadania dziecka jest dzisiaj
tak silnie eksponowane. Należy przyznać, że pragnienie dziecka rozumiane jako prawo do posiadania potomstwa, jako dążenie do zaspokojenia naturalnych potrzeb małżonków, a zwłaszcza kobiety, jest
fenomenem nowym, który szeroko się rozpowszechnił dzięki znajomości środków antykoncepcyjnych i ukształtowaniu się mentalności
antykoncepcyjnej. Antykoncepcja może dawać błędne wrażenie całkowitego panowania nad prokreacją. Narodziny dziecka są dzisiaj coraz
rzadziej przypadkiem, a coraz częściej są niejako zaprogramowane.
Nie należy jednak mylić, jak to się często zdarza, pragnienia posiadania własnego dziecka z prawem do posiadania dziecka. Małżonkowie nie mają prawa do posiadania dziecka, co jednoznacznie wyjaśnia
instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Donum vitae takimi słowami:
„Małżeństwo nie przyznaje jednak małżonkom prawa do posiadania
dzieci, lecz tylko prawo do podjęcia takich aktów naturalnych, które
same przez się są przyporządkowane przekazywaniu życia”5. Słuszne
4
Por. Encyklopedia zdrowia, t. 2, red. W. Gamułka, W. Rewerski, Warszawa
1997, s. 1817.
5
Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego
się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne
zagadnienia (22.02.1987), Watykan 1987, II/B 8 (skrót: DV).
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i zrozumiałe pragnienie posiadania własnego dziecka staje się z moralnego punktu widzenia problematyczne, gdy zostaje zdominowane
przez mentalność roszczeniową i przeradza się w prawo do posiadania własnego dziecka. Należy podkreślić, że prawo takie nie istnieje,
ponieważ człowiek jest zawsze podmiotem praw, nigdy zaś przedmiotem, który można posiąść. Dlatego na techniki sztucznej prokreacji
należy patrzeć nie tylko od strony osób, które chcą mieć dziecko lub
które wykonują działania w kierunku uzyskania poczęcia, lecz przede
wszystkim w kontekście istoty najważniejszej, czyli samego dziecka.
Należy zatem postawić pytanie, czy metody sztucznego poczęcia człowieka nie godzą w strukturę jego osoby?
Decyzja małżonków o zastosowaniu procedury in vitro ujawnia
w ich mentalności prymat dobra rodziców nad dobrem dziecka. Decyzja ta bowiem nie wynika z chęci posiadania dziecka dla niego samego,
ale często dla poprawienia komfortu małżonków. Dziecko przestaje
być darem, a staje się najczęściej cennym obiektem posiadania. Rodzice
tracą wobec niego konieczny szacunek i dystans. To jest zmiana podejścia do dziecka. W takiej sytuacji prawo rodziców do jego posiadania
pozostaje w konflikcie z prawem dziecka do pełnego rozwoju. Ważne
jest, aby rodzice pragnący za wszelką cenę mieć dziecko postawili sobie pytanie, czy pragną tego dziecka dla niego samego, czy też bardziej
dla siebie. Ktoś powiedział: „Jeśli kogoś kochasz, pozostaw go wolnym”. Parafrazując to powiedzenie, można powiedzieć: „Jeśli naprawdę kochasz swoje dziecko, pozostaw je wolnym, pozwól mu przyjść na
świat tak, jak to zamierzył sam Bóg w akcie stwórczym”6 .

2. Postęp naukowo-techniczny – złudne nadzieje
Niemożność poczęcia dziecka jest wielkim dramatem małżonków.
Brak dziecka wywołuje poczucie niespełnienia w ich wzajemnym
związku. Jest również przyczyną głębokich kryzysów oraz ciężką pró6
Por. J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie,
Kraków 2005, s. 324.
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bą nawet dla bardzo kochających się małżonków. Nic więc dziwnego,
że spoglądają oni z ufnością i nadzieją na postęp nauk biologiczno-medycznych. Zrozumiałe są też wysiłki lekarzy, którzy pragną ulżyć
małżonkom w ich ciężkim doświadczeniu i przyjść im ze skuteczną
pomocą w osiągnięciu upragnionego celu. Ostatnie lata, dzięki rozwojowi nauk biologicznych i medycznych, przyniosły nowe możliwości
interwencji w dziedzinę ludzkiej prokreacji. Badania dotyczące pierwszych etapów rozwoju człowieka pozwoliły zapoznać się z początkiem
życia ludzkiego. Zrodziło to ogromną nadzieję u niepłodnych małżonków na spełnienie ich pragnienia posiadania dziecka. Dzisiejsze
nauki medyczne, korzystając z wielu wynalazków techniki, potrafią
nie tylko dogłębnie badać procesy ludzkiego życia, ale również głęboko w nie ingerować. Przykładem takiej ingerencji jest podawanie
środków hormonalnych, stosowanie sztucznego unasienniania czy też
sztucznego zapłodnienia ze wspomaganiem mikrochirurgicznym itd.
Naukowcy zajmujący się tą problematyką budzą w sobie aspiracje
i marzenia, aby opierając się na ogromnych zdobyczach medycyny,
wpływać na życie ludzkie już od samego momentu poczęcia7.
Jedynym objawem choroby, określanej jako niepłodność, jest niemożność urodzenia dziecka. Z chwilą, kiedy rodzi się dziecko, znika
pojęcie choroby. A zatem podstawowym celem lekarza, który chce
pomóc, często bardzo zdesperowanej parze, jest takie prowadzenie
procesu diagnostyczno-leczniczego, aby w jego następstwie urodziło
się zdrowe dziecko – jedyne kryterium skutecznego leczenia niepłodności. Tymczasem wielu małżonkom zamiast skutecznego leczenia
niepłodności proponuje się sztuczną prokreację.
Wielu z nich jest przekonanych, że wystarczy wybrać dobry ośrodek i znanego lekarza, by mieć zagwarantowaną ciążę. Rzeczywiście,
daleko można dziś zajść dzięki medycynie i to, co było niemożliwe dla
poprzednich pokoleń, wydaje się osiągalne dla współczesnych młodych par. Niestety, praktyka pokazuje, że medycyna nie może wszystkiego „załatwić”. Jakże często nawet najlepsi lekarze nie są w stanie
7

Por. J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt…, dz. cyt., s. 8.
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znaleźć przyczyn małżeńskiej niepłodności. Niepłodni małżonkowie
spoglądają z ufnością i nadzieją na postęp nauk biologiczno-medycznych, które umożliwiają zabiegi techniczne w celu uzyskania poczęcia
i rozwoju życia. Pozwalają one pozyskać ludzkie życie w inny sposób niż przez stosunek płciowy mężczyzny z kobietą. Czy wobec tego
stosowanie tych zabiegów w celu w rozwiązania problemu cierpienia
powodowanego niepłodnością jest moralnie godziwe? Czy w ogóle są
szansą na przezwyciężenie tego rodzaju cierpienia?
Wielu bezdzietnych małżonków nie pyta jednak, czy to jest moralne,
interesuje ich tylko to, czy mogą mieć w ten sposób dziecko. Stosują
wszystkie sposoby równocześnie. Szukają, czytają i zadają pytania. Nie
mają pojęcia, na czym polega inseminacja czy metoda in vitro – oni
po prostu chcą mieć dziecko. W tym, że to jest możliwe, utwierdzają ich artykuły w prasie, w poradnikach itd. A skoro to jest możliwe,
więc dlaczego nie wolno. Nie pytają, w jaki sposób do tego dochodzi.
Ważny jest rezultat – ich wymarzone dziecko. Kiedy po jakimś czasie
uświadamiają sobie, jaka jest odpowiedzialność za podjętą decyzję,
wówczas najczęściej wszyscy, którzy zachęcali ich do podjęcia takiej
decyzji, odchodzą. Opuszcza ich lekarz, nie interesują się ich problemami naukowcy. Pozostają zupełnie sami.
W popularnych publikacjach pojawia się wiele informacji na temat sztucznej prokreacji, ukazywanej jako coś zupełnie naturalnego,
nierodzącego żadnych problemów moralnych. Jest to po prostu korzystanie z dobrodziejstw medycyny. Na przykład w tygodniku „Przyjaciółka”, w artykule mówiącym o nowoczesnych metodach leczenia
niepłodności ukazany jest określony schemat rozwiązywania problemu bezdzietności8. Artykuł kierowany jest do małżonków marzących
o dziecku, którzy są już jakiś czas po ślubie i, niestety, wciąż nie mogą
się doczekać potomka. Z artykułu dowiadują się, co mają robić, by
w krótkim czasie zostać szczęśliwymi rodzicami.

8
M. Kłeczek, Gdy planujecie powiększenie rodziny, „Przyjaciółka” (2001) nr 33
(2771), s. 12–16.
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Najpierw proponuje się pragnącym dziecka małżonkom, aby zmienili styl życia. Radzi się im, aby wyjechali na romantyczne wakacje,
oboje zadbali o swoje zdrowie, a jeśli mimo to nie udaje się małżonce
zajść w ciążę, powinni się udać do ginekologa. Przyczyną niepłodności
może być bowiem nieprawidłowy poziom hormonów cyklu miesięcznego lub zbyt wysoka ilość testosteronu, względnie niedoczynność
tarczycy, która często hamuje aktywność jajników. Informuje się ich,
że odpowiednie badania mogą pozwolić na wykrycie pewnych nieprawidłowości i wskazanie odpowiednich preparatów, których zastosowanie może doprowadzić do zajścia w ciążę. W dalszym ciągu
artykułu czytamy, że jeśli wyniki badań okażą się niekorzystne, małżonkowie wcale nie muszą rezygnować z marzeń o własnym dziecku
oraz że powinni zaufać współczesnej medycynie, która w tej dziedzinie rzeczywiście czyni cuda. I w tym miejscu proponuje się im zapłodnienie pozaustrojowe, które, choć trochę skomplikowane, może
im dać satysfakcję – będą mieli własne dziecko. Na końcu jest jeszcze
informacja, że gdyby i tą drogą nie udało się uzyskać dziecka, można
skorzystać z adopcji. Przedstawiony w artykule schemat postępowania wydaje się czymś normalnym. Wielu nawet nie pomyśli, iż może
się tu kryć jakiś problem moralny. W świetle takiego artykułu niektórzy mogą nawet być oburzeni na Kościół, który mówi, że metody
sztucznej prokreacji są moralnie niegodziwe. Dlaczego, skoro lekarze
chcą pomóc bezdzietnym małżonkom?
Nie dziwi, że po przeczytaniu takiego artykułu wielu bezdzietnych
małżonków nie zastanawia się nad tym, czy tzw. sztuczna prokreacja
jest moralnie dobra czy nie, a tym bardziej nad tym, jakie są uboczne skutki takich działań. Należy podkreślić, że w każdej interwencji
medycznej istnieje pewne ryzyko pojawienia się ubocznych skutków,
które również należy brać pod uwagę. Natomiast przy stosowaniu
technik sztucznej prokreacji te uboczne skutki są w dużym stopniu
zamierzone, gdyż skuteczność sztucznej prokreacji waha się w granicach do 25 proc. Jakość tych zagrożeń jest gatunkowo różna od tych,
które towarzyszą na przykład tzw. nadzwyczajnym środkom leczniczym. Techniki sztucznej prokreacji nie są bowiem środkami leczni-
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czymi, ale, co gorsza, narażają życie i zdrowie osób trzecich. Ogólnie
można powiedzieć, że techniki sztucznej prokreacji niosą ze sobą
niebezpieczeństwa dla ludzkiego życia i zdrowia oraz niebezpieczeństwa typu psychologicznego i społecznego. Dlatego też techniki te są
źródłem wielu poważnych dylematów moralnych, z których istnienia
niepłodni małżonkowie winni sobie zdawać sprawę9.

3. Leczenie niepłodności
Kiedy małżonkowie stwierdzają fakt niepłodności, gdy po roku
współżycia bez użycia środków antykoncepcyjnych nie dochodzi do
poczęcia dziecka, jest to dla nich sygnał, że należy podjąć pewne działania zmierzające do wyjaśnienia tej sytuacji. Zanim jednak udadzą
się oni do lekarza, najpierw winni się zapoznać z naturalnymi metodami planowania rodziny i skonsultować się ze specjalistami w tej
dziedzinie. Leczenie niepłodności osiąga swój efekt tylko wówczas,
gdy przywraca ono małżonkom zdolność do poczęcia dziecka w akcie
małżeńskim. Takim sposobem skutecznego leczenia niepłodności jest
nowa metoda naprotechnologii.
Najogólniej mówiąc, naprotechnologia jest kompleksowym sposobem postępowania w leczeniu niepłodności w zgodzie z kobiecą fizjologią. Metoda ta polega na bardzo dokładnej diagnostyce
niepłodności, zaczynając od prostych, ale pełnych obserwacji cyklu
płodności. Ponadto pacjentki są kierowane na badania diagnostyczne,
np. endokrynologiczne, USG i bardziej precyzyjne leczenie, łącznie
z zabiegami chirurgicznymi. Również płodność mężczyzny jest poddawana badaniom i ewentualnemu leczeniu. Wyniki leczenia pokazują, że z czasem większości małżeństw można pomóc, a pozostałe
z nich przynajmniej nabierają pewności, że zrobiono wszystko, co
było możliwe, aby zdiagnozować i usunąć przyczyny niepłodności.

9
J. Orzeszyna, Małżonkowie wobec zapłodnienia „in vitro”, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 9 (2009), s. 169–188.
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Małżeństwo wówczas rozumie, jakie czynniki uwarunkowały ich niepłodność10.
Zalety tej metody są następujące. Po pierwsze, naprotechnologia szanuje integralność płciową kobiety i mężczyzny oraz ich godność. Zatem
znakomicie wpisuje się w przesłanie instrukcji Dignitas personae. Nie
przekracza ona granic etycznych, nie uprzedmiotawia człowieka i aktu
seksualnego, a co najważniejsze, nie niszczy życia ludzkiego11. Po drugie, nie pomija diagnostyki i leczenia. Po trzecie, nie naraża zdrowia
kobiety, ale ją leczy. Koszty związane z diagnozą i leczeniem metodą
naprotechnologii są nieporównanie niższe aniżeli opłacenie procedury
in vitro. Reasumując: leczenie metodą naprotechnologii jest znacznie
skuteczniejsze, bezpieczniejsze i tańsze, co zyskało wielu zwolenników na całym świecie12 .
Zgodnie z nauczaniem Kościoła w leczeniu niepłodności wolno
wykorzystać także wszystkie osiągnięcia współczesnej medycyny, które nie zastępują jednak aktu małżeńskiego, ale umożliwiają jego odbycie, czego owocem będzie dziecko. Dopuszczalne są zatem te metody,
które mają na celu wspieranie aktu małżeńskiego i jego płodności.
Wśród nich instrukcja Dignitas personae wymienia „działania mające
na celu usunięcie przeszkód uniemożliwiających naturalną płodność,
jak na przykład leczenie hormonalne niepłodności spowodowanej
przez zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów płciowych, chirurgiczne leczenie endometriozy, udrożnienie jajowodów albo mikrochirurgiczne przywrócenie ich drożności. Wszystkie te metody można
uznać za autentyczne terapie o tyle, o ile po rozwiązaniu problemu
leżącego u podstaw bezpłodności para może spełniać akty małżeńskie prowadzące do przekazywania życia bez potrzeby bezpośredniej
10
Por. T. Król, Naprotechnologia, „Źródło” 17 (2008) nr 6 (893), s. 15; A. Wiejak, Naprotechnologia w służbie życiu, „Nasz Dziennik” (2008) nr 21, s. 6.
11
Por. Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae. Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych (8.09.2008), Kraków 2008, nr 16 (skrót: DP).
12
Por. I. Matjasik, Naprotechnologia – szansa na dziecko bez in vitro, „Wiadomości KAI” (2008) nr 5, s. 17; J. Duda, Jeśli nie in vitro, to co? „Gość Niedzielny” 86
(2009) nr 4, s. 28–29.
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interwencji lekarza w sam akt małżeński. Żadna z tych technik nie
zastępuje aktu małżeńskiego, który jako jedyny jest godny przekazać
życie w sposób naprawdę odpowiedzialny”13.
Jednak pragnienie dziecka za wszelką cenę jest obce chrześcijańskiej mentalności, którą znamionuje poddanie się woli Bożej. Ponadto w chęci posiadania własnego dziecka za wszelką cenę przejawia
się zbyt daleko idący biologizm, w którym więzy krwi znaczą więcej
niż więzy duchowe. Tymczasem płodność wyraża się nie tylko w fizycznym przekazywaniu życia, ale ma ona również wymiar duchowy,
szczególnie gdy niepłodność cielesna jest przeżywana w sposób głęboko chrześcijański, tj. w łączności z krzyżem Chrystusa. Niepłodni
małżonkowie mogą realizować cel swojej wspólnoty, jakim jest miłość,
na wiele różnych sposobów, podejmując różnorakie posługi na rzecz
bliźniego, które są wyrazem realizacji przez nich płodności duchowej.

4. Edukacja małżonków dotkniętych niepłodnością
Małżonkowie borykający się z problemem niepłodności winni posiąść konieczną wiedzę na temat metod sztucznej prokreacji. Wiele
osób, które podjęły decyzję o poddaniu się metodom sztucznego zapłodnienia, często stwierdza, że gdyby ich wiedza na ten temat była
pełniejsza, to może ich zachowania i postawy byłyby bardziej dojrzałe, zgodne z osobistymi celami oraz systemem wartości. Wiele z tych
osób jest zdania, że należy mówić innym jak najwięcej o technikach
wspomaganego rozrodu, o konsekwencjach ich wykorzystania dla
matki, ojca, dziecka narodzonego i tych płodów, które nie miały szans
na przeżycie. Wielu rodziców, którzy skorzystali z in vitro stwierdzają
po czasie, że pewnych rzeczy nie przewidzieli. Jakże inne decyzje by
podjęli, gdyby posiadali obecną wiedzę na ten temat. Dlatego wydaje
się słuszne, aby informacje o metodach tzw. wspomaganej rozrodczości przekazywać o wiele wcześniej, już w wieku dorastania, kiedy

13

DP 13.
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młody człowiek często nie przypuszcza nawet, że może kiedyś bezpośrednio lub pośrednio zetknąć się z tym problemem14 .
Małżonkowie, zanim podejmą decyzję o sztucznym zapłodnieniu,
powinni realnie pomyśleć nad tym, co ich czeka, na jak trudne doświadczenia będą narażeni, zwłaszcza kobiety nie zdają sobie często
sprawy ze stresów, które je czekają. Cały bowiem okres, związany z próbami osiągnięcia sukcesu sztucznego zapłodnienia, jest bardzo stresujący, a w dodatku podatność na stres jest wzmożona długotrwałą
niepłodnością oraz szukaniem optymalnego wyjścia z sytuacji. Tak
oceniają go prawie wszystkie kobiety i jest on dla nich w porównaniu
z ich partnerami znacznie trudniejszy do zniesienia15.
Dorota Kornas-Biela przytacza wyniki badań dotyczące doświadczeń matek, które próbowały otrzymać dziecko metodą sztucznej prokreacji. Wynika z nich, że kobiety narzekają na sposób traktowania ich
przez personel medyczny, który odnosi się do nich z nonszalancją i w
zrutynizowany sposób. To, co dla pacjentki mieści się w zakresie intymnego i wstydliwego przeżycia, dla personelu stanowi sferę dobrze
płatnej czynności zawodowej. Współżycie seksualne jest pozbawione spontaniczności. Para małżeńska dostaje pozwolenie na intymne
zbliżenia lub ich zakaz od personelu medycznego, co budzi poczucie
uzależnienia i w pewnym sensie poniżenia. Seks na zawołanie, współżycie małżeńskie pod kontrolą, konieczność masturbacji przez męża,
zwierzanie się z najbardziej intymnej sfery życia – to wszystko rodzi
poczucie zażenowania, poniżenia, depersonalizacji i dehumanizacji.
Kobiety mają uczucie, że ich zaangażowanie się w cykl medycznie
wspomaganej prokreacji obniżyło pragnienie współżycia seksualnego
u ich mężów. Prokreacja osiągnięta tą drogą prowadzi do tego, że ma

14
Por. D. Michałowska, Edukacja seksualna a techniki wspomaganej prokreacji,
w: Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, red. J. Gadzinowski,
L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Poznań 2003, s. 57.
15
Por. P. P. Mahlested, S. Macduff, J. Bernstein, Emotional factors and the in
vitro fertilization and embryo transfer process, „Journal of in Vitro Fertilization and
Embryo Transfer” 4 (1987) nr 4, s. 232–236.
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się poczucie, iż ciało jest „maszyną” do poczęcia oraz rodzenia dziecka, a zbliżenie cielesne małżonków niezwiązaną z tym aktywnością16 .
Sztuczne zapłodnienie oddziela współżycie seksualne od prokreacji,
dlatego też ewentualna ciąża nie jest traktowana jako proces fizjologiczny. Konsekwencją sztucznego zapłodnienia jest nasilenie interwencji
z zewnątrz. Sprawdza się dokładnie każdą z faz ciąży. Kiedy dochodzi
do niepowodzenia, kobieta dowiaduje się, na jakim etapie to się stało.
Daje jej to niczym nieuzasadnione poczucie, że z każdą następną próbą
zbliża się do celu. Wiedza o tym, że każdy zabieg sztucznego zapłodnienia jest niezależny od wyniku poprzedniej próby, jest wypierana ze
świadomości. Jeżeli poprzedni zabieg nie udał się w jego wstępnej fazie, kobieta tłumaczy sobie, że „nie była to prawdziwa próba”, jeśli zaś
niepowodzenie ma miejsce w końcowej fazie, uważa, że następnym razem „uda się ją dokończyć”. Stąd trudno jej podjąć decyzję o rezygnacji
z dalszych prób. Zawsze pozostaje uczucie niesprawdzonej szansy – „a
może następnym razem udałoby się”. Trudność w powiedzeniu „nie”
odczuwają silniej kobiety niż mężczyźni, których entuzjazm słabnie
w miarę liczby prób i którzy z troską myślą o negatywnych konsekwencjach tych zabiegów dla zdrowia żon17.
Źródłem stresu dla kobiet decydujących się na proces sztucznej
prokreacji jest także lęk przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz przed ewentualnymi skutkami długotrwałego
leczenia farmakologicznego czy też zabiegów chirurgicznych i dozowania różnych środków chemicznych wspierających interwencje medyczne. Kobiety skarżą się na uczucie zmęczenia, depresji, na dolegliwości
somatyczne, np. bóle głowy, przybieranie na wadze. Do tego dołącza
się świadomość długofalowych konsekwencji medycznych, np. możliwości zachorowania na nowotwór18.
16
Por. D. Kornas-Biela, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, w: Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela,
Lublin 1999, s. 219.
17
Por. D. Kornas-Biela, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, w: Oblicza…, dz. cyt., s. 221.
18
Por. D. Kornas-Biela, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, w: Oblicza…, dz. cyt., s. 221.
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Chociaż kobiety oceniają, że negatywny wpływ procedur sztucznego zapłodnienia jest większy na ich stan emocjonalny i zdrowie
fizyczne niż mężów, to jednak one są bardziej zdecydowane podjąć
ryzyko zabiegu. Istnieją bowiem zasadnicze różnice w przeżywaniu
stanu niepłodności między kobietą a mężczyzną. Kornas-Biela podaje,
że z badań osób poddających się sztucznemu zapłodnieniu wynika, iż
niepłodność u mężczyzn działa bardziej destrukcyjnie na ich poczucie męskości niż niepłodność u kobiet na ich poczucie kobiecości. Dla
mężczyzny trudniejszy do zaakceptowania jest jego brak płodności
niż fizyczny brak dziecka, dlatego łatwiej radzi sobie z bezpłodnością
żony niż swoją. Dla kobiety natomiast ważniejsza jest możliwość rodzenia i/lub wychowania dziecka od faktu własnej płodności, dlatego
łatwiej jej zaakceptować swoją bezpłodność niż brak dziecka. Jest więc
bardziej niż mąż skłonna skorzystać z adopcji i rzadziej stawia jakieś
warunki, np. co do płci. Mężczyźni opowiadają się za preselekcją płci,
najczęściej preferując chłopca19.
W związku z tymi zróżnicowanymi predyspozycjami kobiety i mężczyzny dają się zauważyć dwie prawidłowości. Pierwsza polega na tym,
że w sytuacji niepłodności żony mąż współprzeżywa z nią jej problem lub odchodzi do innej, płodnej kobiety. Natomiast w sytuacji niepłodności męża kobieta czuje się nie tylko bezdzietna, ale i bezpłodna.
Można by powiedzieć, że kobieta niejako „przez grzeczność” wobec
swojego męża, przez solidarność z nim przyjmuje na siebie „piętno”
niepłodności. I na tym polega druga prawidłowość. Jeżeli żona chce
mieć dziecko, a mąż nie, to pozostają bezdzietni. Jeżeli natomiast mąż
bardzo chce mieć dziecko, a żona odnosi się do tego niechętnie, to
albo żona zmienia po czasie zdanie i poddaje się sztucznemu zapłodnieniu, albo mąż odchodzi do kobiety, która urodzi mu dziecko, którego on pragnie20.

19
Por. D. Kornas-Biela, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, w: Oblicza…, dz. cyt., s. 221.
20
Por. D. Kornas-Biela, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, w: Oblicza…, dz. cyt., s. 222; C. Łepecka-Klusek, Pozycja kobiety w małżeństwie bezdzietnym, „Ginekologia Polska” 68 (1997) nr 5, s. 206.
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Należy przy tym zaznaczyć, że presja, jaką wywiera niepłodny mąż
na żonę w kwestii posiadania dziecka, nie musi być wyrażana słownie.
Wystarczy, że czuje ona, iż mężowi bardzo na tym zależy. Wtedy stara się skompensować męską niedoskonałość przez wzięcie na siebie
odpowiedzialności za usunięcie skutków niepłodności i za dalszy los
prokreacji. W ten sposób mąż uwalnia się od dręczącego poczucia,
że nie sprawdził się przez brak dziecka. Poprzez brak akceptacji swojej niepłodności wpływa on na rodzaj decyzji podejmowanych przez
żonę. Często są to decyzje wbrew jej woli, chociaż do końca nie zdaje
sobie sprawy, że podjęła je w atmosferze psychologicznego przymusu
i twierdzi, że to były jej decyzje21.
Warto więc, aby małżonkowie, zanim podejmą decyzję o sztucznej
prokreacji, porozmawiali ze sobą na temat sposobu poczęcia dziecka, biorąc oczywiście pod uwagę różnice między mężczyzną i kobietą
w podejściu do płodności. Silny nacisk ze strony najbliższego otoczenia,
aby kobieta za wszelką cenę urodziła dziecko, oraz pragnienia związane z potrzebami macierzyńskimi powodują, że decyzja o skorzystaniu
ze sztucznej prokreacji nie jest wolna i autonomiczna. Większość motywów ma charakter podświadomy, jest powiązana z lękami, podlega
moralnym i religijnym ocenom, trudno je wyrazić werbalnie. Nieznajomość istotnych motywów, a także skrywanie szczerych intencji
mogą niekiedy doprowadzić do rozpadu małżeństwa22 .
Zanim małżonkowie podejmą decyzję o skorzystaniu ze sztucznego zapłodnienia, powinni rozważyć także i to, że in vitro jest techniczną metodą, która wprawdzie stoi po stronie dobra niepłodnych
małżonków, ale równocześnie nie szanuje dóbr tej osoby ludzkiej,
której tożsamość zapisana jest w każdym embrionie. Stechnicyzowany sposób myślenia, jaki ujawnia się w klinikach stosujących in vitro,
21
Por. D. Kornas-Biela, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, w: Oblicza…, dz. cyt., s. 223.
22
Por. D. Kornas-Biela, Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją, w: Oblicza…, dz. cyt., s. 218; C. Łepecka-Klusek,
A. Sendecka, M. Bokiniec, Motywacja par małżeńskich decydujących się na zabieg
sztucznego zaplemnienia, „Ginekologia Polska” 69 (1998) Supplement, s. 83–87.
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opowiada się wyraźnie jednostronnie, tzn. po stronie dóbr osób cierpiących z racji niepłodności, gdyż „nieetyczne byłoby odmawianie
pomocy kobietom, które po nią przychodzą”. Natomiast dobro istot
ludzkich w embrionalnej fazie rozwoju nie wzbudza zainteresowania.
Można więc powiedzieć, że in vitro jednych uszczęśliwia, a innym
sprawia cierpienie. Nie należy oczywiście lekceważyć bolesnych ran,
jakie zadaje małżonkom niemożliwość spełnienia pragnienia posiadania dziecka. Czy jednak rozwijająca się technika sztucznej prokreacji zdolna jest ukoić to cierpienie na tyle, by nie było już w świecie
jego krzyku. Jeśli nawet techniki biomedyczne, pomijając fakt ich niezgodności z obiektywnymi kryteriami moralnymi, zdolne są jednych
uszczęśliwić, to trzeba pamiętać, że równocześnie zadają cierpienie
drugim. Nie są one bynajmniej skutecznym środkiem przeciwko ludzkiemu nieszczęściu. Zachwyt nad aktualnym stanem metod prokreacji wspomaganej medycznie nie zwalnia nikogo z prób poszukiwania
godziwych środków leczenia niepłodności, jak również odkrywania
sensu cierpienia, które związane jest z brakiem płodności23.
Małżonkowie borykający się z problemem niepłodności winni
nade wszystko uświadomić sobie, że najważniejsze jest dobro dziecka. Pragnienie dziecka samo w sobie jest dobre. Jednak nie daje ono
małżonkom prawa do posiadania dziecka za pomocą jakichkolwiek
metod. Korzystając z metody in vitro, w zasadzie sprowadza się dziecko do roli „rzeczy”, którą rodzice chcą mieć za wszelką cenę, nawet za
cenę utraty zdrowia bądź uśmiercenia jednych dzieci dla dania życia
innym. Małżonkowie powinni wiedzieć, że nie wystarczy chcieć dziecka, ale trzeba mu jeszcze dać możliwość bycia owocem zjednoczenia
rodziców. Dzięki odkupieniu każdy człowiek, a więc i ten dopiero co
poczęty, zyskał ostateczną godność i sens istnienia w świecie, zyskał
miano dziecka Bożego, dlatego jego życie jest święte i ma prawo do
jego poszanowania. Człowiek ma prawo zostać poczęty z ojca w łoJ. Orzeszyna, Małżonkowie wobec zapłodnienia „in vitro”…, dz. cyt., s. 183;
W. Chomik, Bezpłodność małżeńska jako cierpienie i próby jej przezwyciężenia,
„Quaestiones Selectae” 5 (1998) nr 7, s. 142.
23
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nie swej matki, ma prawo być owocem aktu miłości rodziców, a nie
produktem technik medycznych, które pozbawiają prokreację miłości
i płciowości. Dziecko ma być owocem wzajemnego oddania się sobie małżonków w akcie małżeńskim, przez który mężczyzna i kobieta współpracują z dziełem miłości samego Boga jako słudzy, a nie
jako władcy24 .
Warto także, aby małżonkowie podejmujący decyzję o in vitro zastanowili się nad zagrożeniami, na jakie narażają swoje dziecko. Wiadomo przecież, że pierwsza próba sztucznego zapłodnienia raczej nie
kończy się sukcesem. Zapłodnione już embriony są zamrożone. Czy
ktokolwiek jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało życie człowieka, który kilka pierwszych miesięcy lub lat życia spędził zamrożony w ciekłym azocie? Czy wiadomo, co dzieje się z dzieckiem w łonie
matki, gdy jego rodzeństwo jest uśmiercane, i jak na jego rozwój
wpływa obecność kilkorga martwych dzieci? O ile skutki dokonania
aborcji są znane, zarówno w odniesieniu do rodziców, jak i urodzonych w małżeństwie dzieci, o tyle nie do końca wiadomo, co stanie
się z człowiekiem, który dowie się, że jego rodzeństwo zostało pozbawione możliwości życia, po to, aby on mógł się narodzić. Nikt też
nie pytał się go, czy chce on istnieć za taką cenę, a przecież jego życie
jest tu najistotniejsze. Uzurpując sobie Boże prawo do decydowania
o ludzkim życiu i śmierci, człowiek głęboko krzywdzi siebie i bliźnich,
ściąga na siebie i swoje potomstwo konsekwencje popełnionych grzechów. „Przodkowie nasi zgrzeszyli – ich nie ma, a my dźwigamy ich
grzechy” (Lm 5, 7). Takie działanie, obarczające dzieci skutkami tak
poważnych w swej istocie wykroczeń, jest niegodziwe i niemoralne25.

5. Zagrożenia dla zdrowia dzieci poczętych metodą in vitro
Zdaniem prof. genetyki klinicznej Aliny T. Midro we współczesnych dyskusjach na temat zapłodnienia pozaustrojowego bardzo rzad24
Por. A. Pawelczyk, Psychologiczne i etyczno-moralne aspekty wspomaganej
prokreacji, „Naturalne Planowanie Rodziny” 8 (2000) nr 3–4, s. 7.
25
J. Orzeszyna, Małżonkowie wobec zapłodnienia „in vitro”…, dz. cyt., s. 184.
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ko mówi się, że działania podjęte w ramach in vitro mogą okazać się
szczególnie niebezpieczne zarówno dla zdrowia kobiety, jak i dla dziecka. Wiele osób nie uświadamia sobie, że metoda ta sprzyja powstawaniu zaburzeń genetycznych ograniczających przeżywalność dziecka
w okresie prenatalnym, ale również związanych z wadami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną po jego urodzeniu26 . Niestety,
te fakty są często przemilczane w fachowej literaturze medycznej27.
Prawa biologii mówią, że aby wszystkie procesy przy podziale
komórki przebiegały pomyślnie, musi ze sobą współpracować na różnych etapach współdziałania co najmniej 2000 różnych białek. Jakiekolwiek zaburzenia segregacji chromosomów podczas procedury in
vitro, mogą prowadzić do zaburzeń ilości materiału genetycznego, tzw.
aneuploidii, i w konsekwencji do zmian fenotypu w postaci wad rozwojowych, modyfikacji wyglądu i zaburzeń poznawczych28.
Już sama stymulacja mnogiej owulacji u kobiety w celu uzyskania komórek rozrodczych, a potem nienaturalne łączenie się ich
z plemnikami poza organizmem matki to proces, który pozbawiony
jest kontroli regulujących go czynników działających w naturalnych
warunkach fizjologicznych. Skutkiem takich działań bywają różne zaburzenia jego przebiegu na rozmaitych etapach rozwoju zarodka in vitro. Oznacza to, że dojrzewanie komórek jajowych poza organizmem
matki, a następnie rozwój wczesnego zarodka w szkle laboratoryjnym
może wywołać zmiany w strukturach komórkowych i w początkowym
procesie rozwojowym dziecka. Badania genetyków wykazują, że procesy te mogą ulec poważnemu zaburzeniu w warunkach, które zakłóca-

26
Por. A. T. Midro, Zagrożenia genetycznego dziedzictwa u dzieci poczętych
in vitro, w: Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne
aspekty zapłodnienia pozaustrojowego, red, J. Grzybowski, F. Longchamps de Berier,
Kielce 2017, s. 157.
27
Por. P. Morciniec, Moralne aspekty procedury zapłodnienia pozaustrojowego
(in vitro), w: Wobec in vitro…, dz. cyt., s. 72.
28
Por. A. T. Midro, Zagrożenia genetycznego dziedzictwa u dzieci poczętych in
vitro, w: Wobec in vitro…, dz. cyt., s. 157.
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ją ich fizjologiczny przebieg. A takie niekorzystne warunki powstają
podczas procedury in vitro29.
Ponadto zapłodnienie pozaustrojowe może powodować zaburzenia mechanizmów rozchodzenia się chromosomów podczas pierwszych podziałów po zapłodnieniu. W wyniku tego u dziecka może
wystąpić nadmiar lub brak chromosomów we wszystkich komórkach,
bądź tylko w ich części, dając w efekcie zmiany klinicznie manifestujące się np. cechami zespołu Downa i wieloma innymi30.
Według opinii A. T. Midro w wyniku zastosowania procedury
zapłodnienia pozaustrojowego występują zaburzenia, które skutkują
określonymi efektami klinicznymi, począwszy od obumierania dziecka w okresie prenatalnym wskutek wad rozwojowych i mutacji genetycznych, aż po urodzenie się dziecka ze schorzeniami genetycznymi.
Niektóre zmiany chorobowe, jak na przykład zaburzenia mowy, mogą
manifestować się dopiero w wieku szkolnym. Szereg zmian może być
nieuchwytnych zaraz po urodzeniu, jeśli dotyczą zaburzeń ujawniających się w późniejszym okresie rozwojowym, jak na przykład nowotwory, zaburzenia poznawcze czy choroby metaboliczne31.
Jak podaje dr nauk medycznych Tadeusz Wasilewski u 3–5 proc.
dzieci poczętych w sposób naturalny wkrótce po urodzeniu wykrywa się wady wrodzone i obciążone genetycznie. Natomiast u dzieci
poczętych metodą in vitro stwierdza się o 30–40 proc. zwiększone
ryzyko wystąpienia wad wrodzonych w porównaniu z dziećmi poczętymi naturalnie. Bywają to najczęściej wady serca, rozszczep wargi,
niedrożność przełyku czy zarośnięcie odbytu32 .

29
Por. A. T. Midro, Zagrożenia genetycznego dziedzictwa u dzieci poczętych in
vitro, w: Wobec in vitro…, dz. cyt., s. 161.
30
Por. A. T. Midro, Zagrożenia genetycznego dziedzictwa u dzieci poczętych in
vitro, w: Wobec in vitro…, dz. cyt., s. 168.
31
Por. A. T. Midro, Zagrożenia genetycznego dziedzictwa u dzieci poczętych in
vitro, w: Wobec in vitro…, dz. cyt., s. 162.
32
Por. T. Wasilewski, Procedura in vitro – technika i konsekwencje, w: Wobec in
vitro…, dz. cyt., s. 41.
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Wszystkie opracowania oceniające metody sztucznej prokreacji
podkreślają wysokie ryzyko ciąży mnogiej, która zawsze niesie ze
sobą zagrożenie, zarówno dla matki, jak i dla samego dziecka. Między
innymi trudniej taką ciążę utrzymać i donosić. Szacuje się, że ryzyko
samoistnego poronienia w tych przypadkach jest o 20–35 proc. wyższe aniżeli w ciążach spontanicznych. Rozwiązanie ciąży najczęściej
następuje drogą cesarskiego cięcia. Wzrasta także istotnie ryzyko powikłań okołoporodowych. Dzieci zazwyczaj rodzą się przedwcześnie
i z małą masą ciała. To z kolei powoduje szereg poważnych komplikacji zdrowotnych w okresie noworodkowym, a także w późniejszych
latach życia dziecka33.
Nie ulega wątpliwości, że metoda in vitro mnoży pytania o przyszłość
genetyczną ludzkiej populacji. Jeżeli bowiem korzysta się ze stosowania
metod wspomagających ludzką prokreację, należy bardzo precyzyjnie
wyjaśniać mechanizmy tworzenia się zaburzeń genetycznych i ewentualne przyczyny ich powstawania u dzieci poczętych pozaustrojowo,
by wykluczać różnorodne zagrożenia zdrowia i życia dziecka34 .
Nie można zapominać, że rozpoznanie jakichkolwiek zaburzeń i ich
przyczyn nigdy nie może być traktowane jako powód do stygmatyzacji
i dyskryminacji osoby. Wręcz przeciwnie, dzieci i osoby z zespołami
genetycznymi wymagają wsparcia i zrozumienia, bo przez całe swoje
życie zmagają się z określonymi problemami medycznymi i egzystencjalnymi. Rodziny tych dzieci potrzebują pomocy, empatii, ludzkiej
solidarności i akceptacji społecznej35.
Wydaje się więc, że każda para decydująca się na zastosowanie
metody in vitro powinna uzyskać kompetentną poradę dotyczącą nie
tylko istoty zabiegu i jego kosztów, lecz także na temat ryzyka, jakie
ten zabieg ze sobą niesie. Powinna zostać poinformowana zwłaszcza
Por. In vitro to eksperyment. Rozmowa z prof. Tadeuszem Mazurczakiem,
„Gość Niedzielny” (2009) nr 14, s. 40.
34
Por. A. T. Midro, Zagrożenia genetycznego dziedzictwa u dzieci poczętych in
vitro, w: Wobec in vitro…, dz. cyt., s. 167.
35
Por. A. T. Midro, Zagrożenia genetycznego dziedzictwa u dzieci poczętych in
vitro, w: Wobec in vitro…, dz. cyt., s. 169.
33
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o ryzyku dotyczącym wad rozwojowych. Niestety, wiele niepłodnych
par małżeńskich, które zgłaszają się do ośrodków oferujących metody
sztucznej prokreacji, nie otrzymuje rzetelnej informacji o ryzyku, jakie niesie ze sobą ta technika.

6. Problemy natury psychologicznej związane
z metodą in vitro
Naukowcy podkreślają, że szereg trudności natury psychologicznej pojawia się także już po narodzinach dziecka. Bardzo istotnym
problemem natury psychologicznej, związanym z techniką sztucznej
prokreacji, jest kwestia jawności zabiegu. Zdaniem A. Pawelczyka
najczęściej zgłaszany przez małżonków problem dotyczy powiedzenia dziecku prawdy o tym, że poczęło się w wyniku metody in vitro.
Trudno rodzicom przewidzieć, jak dziecko będzie się odnosiło do
sposobu, w jaki zostało poczęte. Część rodziców decyduje się więc
w ogóle nie informować dziecka o tym fakcie. Okazuje się zatem, że
rodzice nie potrafią powiedzieć własnemu dziecku prawdy o czynie,
który początkowo zaakceptowali jako dobry. Można by sądzić, że jednak nie są przekonani o słuszności podjętych decyzji i działań, ich
zachowanie bowiem jest takie, jakby podjęli czyn zły pod względem
moralnym i po fakcie wstydzili się do niego przyznać36 .
O wiele trudniejszy problem natury psychologicznej i społecznej
jawi się w związku z zapłodnieniem komórki jajowej nasieniem dawcy. Działanie to, oprócz pomijania zjednoczenia małżonków, wprowadza do ich małżeństwa trzecią osobę, naruszając w ten sposób jedność
związku mężczyzny i kobiety. Sytuacja taka może mieć wpływ na późniejszy stosunek małżonków do ich dziecka, a także na pogorszenie
się wzajemnych relacji małżonków. W związku z tym rodzi się problem anonimowości dawców gamet oraz pytania o to, kto ma prawo do
informacji o sposobie poczęcia dziecka oraz czy dziecko ma prawo
do informacji o swoim biologicznym pochodzeniu i do jak szerokiej
36
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informacji, skoro większość dawców domaga się anonimowości. Jawność zabiegu z kolei rodzi szereg problemów natury psychologicznej,
społecznej i prawnej37.
Dawca gamet jest wyłączony z wszelkiej odpowiedzialności, jaką
normalnie obarczeni są rodzice. Jest to działanie sprzeczne z prawem
poczętego dziecka do znajomości swojego genetycznego rodzica. Takie działanie jest ponadto sprzeczne z logiką współczesności, która
dąży do umożliwienia każdemu – poprzez badania kwasu DNA – poznania swojego pochodzenia genetycznego. W tym wypadku znajomość pochodzenia genetycznego uzależniona będzie od decyzji władzy
sądowniczej. Nie można oczywiście zakazać zatajania prawdziwego ojcostwa, jeśli doszło do zapłodnienia heterologicznego nasieniem dawcy, przed małżonkiem kobiety poddanej takiej procedurze. Nie można
jednak prawnie zakazać poinformowania o tym dziecka poczętego przy
pomocy takich technik. Z faktu anonimowości dawcy wynika kolejne
niebezpieczeństwo, biorące się stąd, że jego nasienie może zostać użyte do zapłodnienia wielu kobiet. Dzieci tak poczęte, nie wiedząc o sobie, ale będąc rodzeństwem, mogą próbować zawierać między sobą
związki małżeńskie38.
Należy podkreślić, że dziecko poczęte z komórek rozrodczych dostarczonych przez osoby trzecie w żadnym wypadku nie będzie własnym dzieckiem rodziców, ponieważ proces jego poczęcia rozbija jego
rodzinną tożsamość. Fakt, iż genetyczna tożsamość dziecka jest różna
od jego społecznej tożsamości, może być źródłem poważnych psychologicznych problemów. Problemy te nasilają się jeszcze, gdy w grę
wchodzą komórki rozrodcze z tzw. banków spermy czy komórek
jajowych, tzn. od anonimowych dawców, albo gdy do zapłodnienia
używa się nasienia, które pochodzi od kilku dawców równocześnie.
Genetyczne macierzyństwo i ojcostwo przestaje istnieć, gdy obie ko37
Por. D. Kornas-Biela, Doświadczenia rodziców użytkowników wspomaganej
prokreacji. Materiały z Sympozjum „Rodzina polska u progu II tysiąclecia”, Piotrków
Trybunalski 1999, s. 132–137.
38
Por. Centrum Bioetyki Katolickiego Uniwersytetu „SACRO CUORE” w Rzymie, Dokument o sztucznym zapłodnieniu heterologicznym, Rzym 1998, nr 3.
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mórki rozrodcze, z których zostało poczęte dziecko, pochodzą od
osób trzecich. Poważne zastrzeżenia budzi również posługiwanie się
tzw. matką zastępczą. Nie tylko dziecko jest tutaj uprzedmiotowione
i instrumentalizowane, ale i kobieta zostaje zdegradowana do funkcji
„maszyny do rodzenia”. Wagę problemu podkreślają wcale nierzadkie
przypadki odmowy wydania dziecka przez matki zastępcze rodzicom,
którzy jego urodzenie „zamówili”. Spowodowane to jest silną więzią
emocjonalną, jaka wytwarza się między matką zastępczą a wprowadzonym do jej organizmu poczętym dzieckiem. Jeśli dzieje się to w ramach
płatnego zamówienia, niebezpieczeństwo komercjalizacji jest wielkie.
Osobista integralność i tożsamość osoby ludzkiej jest zagrożona poprzez zupełnie dowolne techniczne manipulacje, jakie doprowadzają do
poczęcia. Takie ryzyko jest często bagatelizowane i przyćmione przez
perspektywę spełnienia pragnienia posiadania własnego dziecka39.
Zachowania samych rodziców, którzy początkowo akceptują zapłodnienie nasieniem dawcy, a po narodzinach dziecka zachowują się
tak, jakby zrobili coś złego, świadczą o istniejącym w nich odczuciu
niewłaściwego postępowania. Utrzymywanie przez nich rodzinnej tajemnicy jest równie niebezpieczne dla nich samych, jak i dla ich dziecka. Jeśli bowiem dziecko jest wychowywane w atmosferze kłamstwa,
to zostanie tego kłamstwa nauczone. Jeżeli w tej istotnej sprawie, jaką
jest jego życie, zostanie oszukane przez najbliższe mu osoby, straci
zaufanie do nich i do innych ludzi. Takie zachowanie, choć prawdopodobnie niezamierzone, świadczy o instrumentalnym traktowaniu
swojego dziecka, godzącym w jego osobową godność i naruszającym
prawo do wzrastania w prawdzie i miłości40.
Innym zjawiskiem, obserwowanym u małżonków, jest silna tendencja do usuwania z ich świadomości faktu zapłodnienia nasieniem
dawcy. Rodzice źle się czują w sytuacji, kiedy mówią o tym, iż jest trzecia osoba w ich małżeństwie. Uważają, że lepiej tego faktu nie ujaw39
Por. M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec
problemów etycznych u początku ludzkiego życia, Olsztyn 2000, s. 49.
40
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niać. Już takie zachowania samych małżonków świadczą o poczuciu
nieprawidłowości relacji, które sami wytworzyli. Z ich ust, choć nie
wprost, płyną informacje świadczące o pewnym poczuciu winy i wstydu. Kolejnym problemem jest relacja dawcy nasienia z niepłodnym
małżeństwem, dzieckiem oraz jego ewentualną małżonką. Początkowo może i z altruistycznych pobudek daje „dar życia” niepłodnemu
małżeństwu, później jednak często wykazuje zainteresowanie losem
swego dziecka, akceptując również możliwość nawiązania z nim kontaktów. W takiej sytuacji pojawia się szereg psychologicznych problemów dla samego dziecka, które może nie wiedzieć, kogo ma naprawdę
nazywać ojcem. Może ono doświadczyć głębokiego wewnętrznego
rozdarcia, poczucia, że jest oszukane i wielu innych sprzecznych emocji. Nikt chyba nie jest w stanie zagwarantować, że tak kształtowany
człowiek będzie zdrowy pod względem psychicznym. Dawca z kolei,
jeśli jest żonaty, niechętnie informuje swoją małżonkę o fakcie oddania przez siebie nasienia41.
Trzeba także zwrócić uwagę na problem natury psychologicznej
dotyczący dawców nasienia. Według przepisów międzynarodowych
nasienie jednego dawcy może być wykorzystane do otrzymania maksymalnie sześciu ciąż, by nie dopuścić do przypadkowego krzyżowania się genotypów. Przeprowadzone w byłej Jugosławii w 1973 roku
badania dawców nasienia wykazały, że wszyscy posiadali silne poczucie odpowiedzialności względem dzieci urodzonych przy udziale ich
spermy. 1/3 z nich nie ukrywała pragnienia, aby poznać swoje dziecko, 1/10 ujawniła poczucie winy z powodu dania swojego nasienia.
Znany jest też przypadek pewnego Duńczyka, który został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym z powodu prześladującej go myśli,
że wszystkie dzieci, które spotyka, są poczęte przez niego. Psychiatrzy
dostrzegają u dawców nasienia psychozę lęku o niepewną przyszłość
ich dzieci, a z drugiej strony dręczącą ich świadomość ojcostwa bez
rodziny. Zdaniem psychiatrów dawcy nie powinni się angażować więcej niż 5–6 razy, by zachować równowagę psychiczną, a także aby nie
41
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dopuścić do ryzyka zawarcia małżeństwa przez osoby mające tego samego ojca42 .
Nie da się także wykluczyć, ale trzeba by uznać za coraz bardziej
prawdopodobne (wprost proporcjonalnie do rozpowszechnienia się
praktyk sztucznej prokreacji), iż jeżeli zachowana będzie anonimowość dawców gamet, to w którymś momencie stosowania tej metody
spotkają się dzieci tego samego biologicznego ojca i będą chciały założyć rodzinę, czy bardziej ogólnie, podejmować kontakty seksualne.
Skutki zdrowotne dla populacji, w której krewni przekazywaliby życie, mogą być druzgocące. Prawo, rzecz jasna, i w tym zakresie może
wprowadzić pewne ograniczenia, których celem byłoby zmniejszenie niebezpieczeństwa kazirodztwa. Jednak, podobnie jak w wypadku
zakazu handlowania gametami i „wynajmu” macicy, będą to również
działania mało skuteczne. Na czym bowiem mogą polegać takie ograniczenia? Najprostszym, narzucającym się sposobem byłoby wprowadzenie ograniczenia ilości oddanych gamet. Ale jak można by coś
takiego egzekwować? Można by też próbować ograniczyć niebezpieczeństwo kazirodztwa poprzez wprowadzenie rejonizacji, zezwalającej np. na oddawanie gamet tylko w miejscu stałego zamieszkania.
Jeśli zaś weźmie się pod uwagę wzrastającą mobilność społeczeństwa,
to i taka ustawa regionalizująca miejsce oddania gamet okazałaby się
nieskuteczna43.
Innym skutkiem sztucznego zapłodnienia nasieniem dawcy może
być rozluźnienie więzi małżonków i w konsekwencji rozpad rodziny. Wprawdzie dziecko urodzone w wyniku zapłodnienia nasieniem
innego mężczyzny może zbliżać małżonków do siebie, ale wcale nie
musi, czasem może stać się powodem rozpadu małżeństwa. Jeżeli
w przypadku dzieci poczętych naturalnie, gdy małżonek czuje się biologicznie związany z dzieckiem, obserwuje się swego rodzaju zazdrość
mężczyzny o miłość, jaką kobieta otacza ich wspólne przecież dziecko,

42
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o ile bardziej groźna staje się sytuacja, gdy nie ma takiego biologicznego związku pomiędzy dzieckiem i mężczyzną44 .

7. Ocena moralna metod sztucznej prokreacji
Stanowisko Kościoła katolickiego wobec kwestii sztucznego zapłodnienia wyrażone zostało najpełniej w instrukcji Kongregacji Nauki
Wiary Donum vitae oraz Dignitas personae45, a także w Katechizmie
Kościoła Katolickiego46 . Należy podkreślić, że sztuczna prokreacja
w żadnym przypadku nie rozwiązuje problemu niepłodności małżeńskiej. Jest ona antidotum na problem bezdzietności, ale nie leczy niepłodności, gdyż małżonkowie nadal pozostają niepłodni. W związku
z tym powstaje pytanie, czy bezdzietność jest chorobą? Albowiem,
gdy mężczyzna i kobieta nie pragną potomstwa, najczęściej nie ma
żadnego problemu zdrowotnego. W sytuacji, gdy zakładają rodzinę,
a oczekiwania na urodzenie dziecka okazują się bezskuteczne, pojawia się choroba określana jako niepłodność.
Słuszne i zrozumiałe pragnienie posiadania własnego dziecka staje
się z moralnego punktu widzenia problematyczne, gdy zostaje zdominowane przez mentalność roszczeniową i przeradza się w prawo
do posiadania własnego dziecka. Należy podkreślić, że prawo takie
nie istnieje, ponieważ człowiek jest zawsze podmiotem praw, nigdy
zaś przedmiotem, który można posiąść. Dlatego na techniki sztucznej
prokreacji należy patrzeć nie tylko od strony osób, które chcą mieć
dziecko lub które wykonują działania w kierunku uzyskania poczęcia, lecz przede wszystkim w kontekście istoty najważniejszej, czyli
samego dziecka. Należy postawić pytanie, czy te metody sztucznego
poczęcia człowieka nie godzą w strukturę jego osoby? Dziecko ma
być za wszelką cenę kochane. Jego dobro powinno być na pierwszym
miejscu, nie można go traktować przedmiotowo. Nie może ono być
44
45
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spełnieniem ambicji czy marzeń rodziców. Nie może być chciane za
cenę wynagrodzenia mu później ewentualnych braków związanych
z brakiem miłości w momencie poczęcia czy też braku związku z matką w okresie prenatalnym.
Rozwiązaniem dla małżeństw bezdzietnych może być adopcja, jako
owoc duchowej miłości, albo też stworzenie rodziny zastępczej. Płodność wyraża się bowiem nie tylko w fizycznym przekazywaniu życia,
ale może mieć również duchowy wymiar, szczególnie gdy cielesna niepłodność jest przeżywana w sposób głęboko chrześcijański, tj. w łączności z krzyżem Chrystusa. Jak dowodzą teksty biblijne, niepłodność
nie musi być wcale nieszczęściem dla człowieka. Niepłodni małżonkowie mogą realizować cel swojej wspólnoty, jakim jest miłość, na
wiele innych sposobów, podejmując różne posługi na rzecz bliźniego,
które będą wyrazem realizacji przez nich duchowej płodności.
Nie należy zapominać, że także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest możliwe, życie małżeńskie nie traci swojej wartości.
Fizyczna niepłodność może bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej ważnej służby na rzecz życia osoby ludzkiej. Otoczenie
opieką rodzicielską i miłością dzieci, które już są i tego potrzebują,
jest na pewno szlachetniejsze niż próby poczęcia dziecka „swojego”
za wszelką cenę (nawet odwołując się do technik moralnie niegodziwych). Niezależnie od tego Kościół zachęca do ciągłego podejmowania i kontynuacji badań nad leczeniem niepłodności idących jednak
w kierunku poczęcia dziecka w sposób godny, a nie za pomocą technicznych manipulacji47.
W przypadku niepłodności należy rozbudzić w małżonkach pragnienie duchowej płodności i nie doradzać uciekania się do praktyk,
które pozostają w sprzeczności z godnością osobową poczętego dziecka i małżonków oraz są w sprzeczności z naturą małżeństwa i rodziny. W programie wychowania prorodzinnego należy przewidzieć
lekcje, które by przekazywały informacje na temat sztucznej prokreacji, jej skutków oraz jej oceny moralnej. Rodzi się także potrzeba
47
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otoczenia opieką duszpasterską niepłodnych małżonków, którzy chcą
zrealizować swoje pragnienie posiadania dziecka. Niezbędne jest także stworzenie ośrodków, które by przygotowywały małżonków do adopcji, jak również służyły pomocą tym, którzy już zaadoptowali dzieci.
Jawi się także konieczność opracowania od strony prawnej problemów
związanych ze sztuczną prokreacją i adopcją48.
W związku ze wzrastającą z każdym rokiem liczbą niepłodnych
małżeństw poważnym zadaniem, zarówno rodziców, pedagogów, duszpasterzy, jak i lekarzy jest przeanalizowanie przyczyn tego zjawiska
i podejmowanie różnych działań, które by w sposób nienaruszający
niczyjej wolności i prawa do życia próbowały rozwiązać ten problem.
Nade wszystko zaś należałoby się zastanowić nad poważną bezradnością współczesnego człowieka wobec własnej płodności. Mimo
ogromnego postępu w medycynie i, wydawałoby się, dużego uświadomienia w dziedzinie seksualnej, współcześni ludzie nie radzą sobie
z płodnością. Zadziwiające jest to, że gdy są zdrowi, czyli płodni, robią wszystko, by się tego zdrowia pozbawić. Stosują więc różne środki
ubezpładniające czasowo (tzn. metody antykoncepcyjne). Wydaje im
się, że tej płodności mają „za dużo”. Wszystko po to, aby nie mieć za
dużo dzieci albo nie mieć ich wcale. Gdy natomiast chorują na niepłodność, a wyleczenie jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, gotowi są zrobić wszystko, aby mieć dziecko i to nawet za cenę poczęcia
go w sposób niegodny człowieka. Wydaje się, że obie te postawy mają
swoje źródło w tym, jak rozumie się dar płodności i dar, który z niej
wynika, czyli dziecko.

8. Profilaktyka niepłodności
W ramach katechezy należy mówić także o tym, że najwłaściwszym sposobem przeciwdziałania dramatowi niepłodności jest jej
profilaktyka. Podstawową sprawą tej profilaktyki jest zadbanie przede wszystkim o wykluczenie przyczyn niepłodności, wynikających
48
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z ludzkiego zachowania. Wśród przyczyn niepłodności są bowiem
i takie, które są niezależne od woli człowieka, oraz takie, które mogą
być w różny sposób przez niego zawinione.
Przyczyny niepłodności niezależne od woli człowieka mogą wystąpić zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Na niepłodność kobiety ma
wpływ cały układ psycho-nerwowo-hormonalny. W ginekologicznych
podręcznikach wymienia się najczęściej pięć następujących czynników niepłodności kobiety: jajnikowy (endokrynologiczny, hormonalny), jajowodowy, maciczny, szyjkowy i pochwowy. Wystąpienie któregoś
z tych czynników może wynikać z wielu powodów, jak np. wrodzone zaburzenia genetyczne, zmiany powstałe w okresie płodowym, a także
różnego rodzaju zmiany pozapalne, pourazowe, nowotworowe i poporodowe obejmujące ośrodkowy układ nerwowy49. W 40 proc. przypadków niepłodności małżeńskiej przyczyna leży po stronie męża.
Może ona polegać na trudności lub niemożliwości spółkowania w wyniku np. urazu zewnętrznych narządów płciowych, zaburzeń wzwodu
oraz niezdolności do zapłodnienia wynikającej z wady nasienia50.
Czynnikiem mającym wpływ na płodność, zarówno kobiety, jak
i mężczyzny są przebyte choroby, zwłaszcza infekcje narządów płciowych czy układowe, jak niedoczynność i nadczynność tarczycy, cukrzyca czy niewydolność nerek lub wątroby. Niepłodność może być także
następstwem zakaźnych chorób, takich jak kiła, rzeżączka, gruźlica lub
też nagminne zapalenie przyusznic u mężczyzn. Wśród ogólnych zaka49
Por. W. P. Kolka, M. Kolka, Niepłodność, cz. 1, „Naturalne Planowanie Rodziny” (1999) nr 3–4, s. 31–32.
50
Wymownym kryterium męskiej płodności jest jakość i liczba plemników
w nasieniu. Ostatnio zwiększa się procent przypadków niepłodności, co może być
m.in. skutkiem podejmowania przez mężczyzn nowego rodzaju prac, w tzw. szkodliwych warunkach, np. przy produkcji lakierów, farb, na stacjach benzynowych itp.
Statystyczne obliczenia wskazują, że gwałtownie spadła ilość plemników w nasieniu przeciętnego mężczyzny. O ile w 1940 r. w 1 milimetrze sześciennym nasienia
stwierdzano 113 milionów plemników, a w 1989 r. 87 milionów, to w 1994 już tylko
66 milionów, a obecnie ilość ta wynosi 62 miliony. Kiedyś mężczyźni, u których
stwierdzono taką ilość plemników, byli uważani za osobników o ograniczonej zdolności do zapłodnienia. Oznacza to, że coraz większa liczba mężczyzn może mieć
kłopoty z poczęciem dziecka; por. http:/info.onet.pl/849874,69, druk.html; B. Blank,
L. Boubli, Ginekologia, Warszawa 1995, s. 10.
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żeń wirusowych u kobiet istotny wpływ na rozwój ciąży mają różyczka
oraz opryszczka. Poronienie może wystąpić również w przebiegu odry,
zwłaszcza gdy choroba przebiega z wysoką gorączką. W literaturze
medycznej mówi się także o immunologicznym aspekcie niepłodności, polegającym na powstawaniu przeciwciał przeciwplemnikowych
zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet51. Wśród przyczyn braku potomstwa wymienia się także przyczyny psychologiczne, które stwierdza się
u około 25 proc. małżeństw, takie jak depresja, lęk, niepokój52.
Istnieje duża grupa czynników mających wpływ na obniżenie
płodności, które podlegają ludzkiej kontroli. Zwłaszcza o nich powinno się mówić na katechezie, choćby w ramach nauk poświęconych
trosce o zdrowie czy odpowiedzialne przygotowanie do małżeństwa.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na pewne elementy z codziennego
życia, które mogą utrudniać poczęcie dziecka.
Jednym z nich jest odkładanie poczęcia dziecka na późniejszy
okres, kiedy ustabilizuje się sytuacja zawodowa i bytowa małżonków.
Jest to coraz powszechniejsza praktyka, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Wiadomo, że okres maksymalnej płodności kobiet
przypada na 20–25 rok życia, po czym zdolność do prokreacji zaczyna się powoli obniżać, by w wieku 45 lat spaść do poziomu bliskiego
zeru. Odkładanie zatem decyzji o posiadaniu potomstwa przyczynia
się mniej więcej w 30 proc. do zwiększenia się częstości występowania
bezpłodności53.
Należy też wyjaśniać małżonkom, że niepłodność często bywa
przez nich źle rozumiana. Niemożność urodzenia własnego dziecka
przy podejmowaniu współżycia bez stosowania antykoncepcji wcale nie musi oznaczać niepłodności. Często jest to jakaś ograniczona
płodność, która nie wyklucza szans na poczęcie dziecka np. uszkodze-

51
Por. T. Pisarski, J. Skrzypczak, L. Pawełczyk, P. Kądziołka, M. Pisarska-Krawczyk, Niemożność donoszenia ciąży, w: Niepłodność, red. T. Pisarski, M. Szamatowicz,
Warszawa 1997, s. 258.
52
Por. J. Orzeszyna, Jak nie mówić i jak mówić o niepłodności, „Homo Dei” 85
(2016) nr 3(320), s. 130.
53
Por. Encyklopedia zdrowia…, dz. cyt., s. 1819.
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nie jajników, a także urazy spowodowane przez spirale domaciczne
czy dokonane aborcje.
Najmniej chyba znaną przyczyną czasowej niepłodności jest brak
śluzu, który jest wydzieliną fizjologiczną, absolutnie potrzebną do poczęcia dziecka, gdyż w niej plemniki ostatecznie dojrzewają, mogą się
poruszać i dotrzeć do komórki jajowej. Do jego zniszczenia można
doprowadzić m.in. stosując środki antykoncepcyjne, nosząc nieodpowiednią bieliznę czy odzież nieprzepuszczającą powietrza itd. Na jego
ilość ma wpływ także mała ilość wypijanych płynów. To wszystko są
elementy pozornie błahe, ale może się okazać, że wystarczy zmiana diety, ubioru czy środków higieny, aby poczęcie dziecka stało się możliwe54.
Powodem obniżonej płodności są też czynniki działające chwilowo,
jak np. picie mocnej kawy czy mocnej herbaty oraz alkoholu, używanie czy nadużywanie leków, palenie tytoniu. Do czynników obniżających płodność zalicza się również niekontrolowane odchudzanie
połączone ze znaczną utratą masy ciała oraz nieprawidłową dietę,
wykluczającą niektóre rodzaje składników pokarmowych (zwłaszcza
dieta bezmięsna).
Kolejnymi czynnikami powodującymi obniżoną płodność mogą
być: silny stres, nadmierny wysiłek fizyczny, niehigieniczny tryb życia, przepracowanie, a także zmiany stref klimatycznych i czasowych
związane z częstymi podróżami. Istotny wpływ ma również uprawianie jogi oraz sportu w sposób wyczynowy oraz stosowanie środków dopingujących. Obniżona płodność może być także skutkiem
nieuporządkowanego życia erotycznego, któremu towarzyszy chęć
zabezpieczenia się przed poczęciem dziecka. Także zbyt wczesne rozpoczynanie współżycia płciowego czy nadmierna jego intensywność
mogą powodować malejącą płodność55.
Zdaniem Macieja Barczentewicza, mówiąc o zawinionych przyczynach niepłodności, nie można pominąć kwestii edukacji lekarzy,
zwłaszcza lekarzy ginekologów, którzy nie są kształceni w kierunku
promocji i ochrony płodności i zdrowia prokreacyjnego. Wręcz prze54
55

Por. J. Orzeszyna, Jak nie mówić i jak mówić o niepłodności…, dz. cyt., s. 131.
Por. J. Orzeszyna, Jak nie mówić i jak mówić o niepłodności…, dz. cyt., s. 135.
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ciwnie, są aktywnie włączani w działania antynatalistyczne. A ponieważ lekarze są na ogół darzeni wysokim zaufaniem społecznym, ich
światopogląd i życiowe zapatrywania mają znaczny wpływ na zachowania i decyzje pacjentek i pacjentów56 .

Zakończenie
Niepłodność stanowi bez wątpienia sytuację kryzysową w życiu
małżonków. W chrześcijańskiej perspektywie ta ciężka próba powinna być odczytana przez małżonków jako powołanie do szczególnego
uczestnictwa w krzyżu Chrystusa, które jest niewyczerpanym źródłem płodności i duchowej miłości. Fizyczna niepłodność staje się
wówczas zaproszeniem do podjęcia innych ważnych zadań w stosunku do życia innych osób.
Trzeba jednak przyznać w duchu prawdy, że w sporej części przypadków niepłodność jest zawiniona przez samych małżonków. Dlatego też rodzi się potrzeba ukazywania, zwłaszcza dzieciom i młodzieży,
różnorakich zagrożeń, które mogą być kiedyś przyczyną ich niepłodności. Ważne jest również uczenie ich pełnego szacunku w odnoszeniu się do niepłodnych małżonków, a także konieczności okazywania
im pomocy w radzeniu sobie z trudnym problemem niepłodności
oraz ostrzeżenie, by jednego nieszczęścia, jakim jest niepłodność, nie
pogłębiać o kolejne dramaty związane niekiedy ze sztuczną prokreacją.
Należy wspierać i zabiegać o ludzi, zwłaszcza lekarzy i polityków,
którzy mają odwagę głoszenia prawdy, odwagę mówienia jasno, że
metoda in vitro jest fałszywą odpowiedzią na dramat niepłodności
w małżeństwie, odpowiedzią niegodną człowieka. Prawdziwą odpowiedzią nie może być bowiem reprodukcja człowieka przy pomocy
różnych rodzajów techniki, jako czegoś, co się komuś należy, ale, o ile
to możliwe, leczenie niepłodności, zapobieganie jej przyczynom oraz
realizacja macierzyństwa i ojcostwa w formie adopcji czy też rodziny
zastępczej.
56
Por. M. Barczentewicz, Płodność jako dar i odpowiedzialność, w: Wobec in
vitro…, dz. cyt., s. 273.
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Klonowanie i genetyczne
ulepszanie człowieka
Łączne potraktowanie obu zagadnień, tj. klonowania człowieka
i jego genetycznego ulepszania w ramach jednego artykułu, sugeruje, iż posiadają one jakiś element wspólny. W rzeczy samej, obie propozycje2 należą do specyficznej formy genetycznych manipulacji na
człowieku, jaką jest tzw. eugeniczna inżynieria genetyczna. Świadomość ta wyznacza nam kolejność zagadnień, które zostaną tu omówione. Będzie to: inżynieria genetyczna, eugenika, klonowanie oraz
genetyczne ulepszanie.

Inżynieria genetyczna
Genetyka jest nauką zajmującą się badaniem procesów dziedziczenia cech przez żywe organizmy (bądź mikroorganizmy). Owocem
dociekań genetyki, której początki wiążą się z pracami doświadczalnymi Grzegorza Mendla (II poł. XIX wieku), jest stwierdzenie, że
o cechach organizmów decyduje informacja zapisana w cząsteczkach
DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego)3. Jest ona zapisana w odcinkach tego kwasu, zwanych genami. Nie oznacza to, że cały łańcuch
DNA to geny. Prowadzone przy końcu ubiegłego stulecia badania
w celu poznania genów człowieka (znane jako Human Genome Pro1
Ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII, Wydział Teologiczny, Katedra Teoogii
Życia UPJPII.
2
Oba projekty pozostają dziś przede wszystkim w sferze zagadnień teoretycznych, ponieważ w całym cywilizowanym świecie istnieje zakaz ich realizacji.
3
Z racji na objętość artykułu pominięta zostaje większość informacji dotyczącej
roli RNA i innych przemian biochemicznych w przekazie informacji genetycznej.
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ject [HGP]) wykazały, że ludzkie DNA zawiera około 20 tys. genów,
które stanowią jedynie znikomą część całego ludzkiego DNA4 . Jest to
informacja ważna, ponieważ mówi nam ona, że ponad 90 proc. całego DNA pełni jakieś funkcje w procesie przekazu informacji z jednego pokolenia na drugie. Funkcje te nie są przez nas w pełni poznane.
Mimo tego genetyka dostarczyła nam ważnych informacji, które znalazły zastosowanie w ramach rozwijającej się technologii genetycznej.
Przełomowe odkrycie nastąpiło w 1953 roku, gdy dwóch profesorów
z Uniwersytetu w Cambridge, James Watson i Francis Crick, odkryło strukturę DNA, wykazując, iż posiada ona formę podwójnej helisy, którą jednak na własne oczy ludzie ujrzeli dopiero w 2012 roku5.
W latach 60. ubiegłego stulecia równie ważnych odkryć dokonał amerykański naukowiec Har Gobind Khorana, który odszyfrował kod genetyczny i wykazał, iż jest on uniwersalny6 . Te odkrycia w połączeniu
z odkryciem tzw. enzymów restrykcyjnych7 na przełomie lat 60. i 70.
stają u początku inżynierii genetycznej. Polega ona na „użyciu technik genetycznych w celu tworzenia nowych organizmów o cechach
niewystępujących wcześniej w danym gatunku”8. Sama idea inżynierii genetycznej nawiązuje do pracy inżynierów budowlanych, którzy
korzystając z różnych elementów (np. cegieł czy pustaków), tworzą
https://www.genome.gov/12011238/an-overview-of-the-human-genome-project/.
Por. https://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/791769,60-lat-temu-Watson-i-Crick-odkryli-podwojna-helise-DNA.
6
Kod genetyczny jest związany z kwasem RNA, który bierze udział w syntezie białek (w przekazie informacji genetycznej w procesie budowy nowych organizmów), które zbudowane są z aminokwasów. Khorana wykazał, że trzy kolejne nukleotydy, z których zbudowany jest RNA, odpowiadają za jeden aminokwas. Ustalił
on znaczenie wszystkich możliwych trójek nukleotydów (tzw. tripletów), z których
zbudowany jest RNA. Następnie stwierdził, że wszystkie istoty żyjące (począwszy
od najprostszych mikroorganizmów, a na człowieku skończywszy) posługują się
tym samym kodem, http://www.biologia.net.pl/genetyka/kod-genetyczny.html.
7
Są to specyficzne substancje białkowe, które pozwalają na „pocięcie” cząstki
DNA w ściśle określonych miejscach.
8
T. Kraj, Inżynieria genetyczna, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, red. A. Muszala, Radom 2007, s. 260.
4

5

Klonowanie i genetyczne ulepszanie człowieka

201

nowe konstrukcje. Inżynieria genetyczna koncentruje się na budowie
nowych organizmów, a budulcem mają być geny, które wprowadza
się do jakiegoś gatunku, by nadać mu nowe, wcześniej nieznane cechy. Oczywiście inżynieria genetyczna nie ogranicza się jedynie do
tworzenia czegoś nowego. Jej techniki są wykorzystywane np. w medycynie, by odbudować poprawną strukturę genetyczną ludzkiego
organizmu: w miejsce brakującego lub niewłaściwe funkcjonującego
genu wprowadza się poprawnie działający, by wyleczyć pacjenta.
Mając wiedzę o funkcjonowaniu informacji genetycznej w człowieku (zwłaszcza o ryzyku związanym z ingerencjami w układ genetyczny), zaczynamy rozumieć, dlaczego medycyna ingeruje w organizm
ludzki przy pomocy technik inżynierii genetycznej tylko w najpoważniejszych schorzeniach. Jest tak dlatego, że jedynie niebezpieczeństwo
śmierci lub bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych związanych
z chorobą o podłożu genetycznym jest w stanie zrównoważyć ryzyko
wynikające z takiej ingerencji w ludzki organizm9. Lata 90. ubiegłego
stulecia były okresem pewnej euforii mającej swe źródło w przekonaniu o właściwie nieograniczonych możliwościach ludzkiej genetyki.
Dopiero przypadek Jessego Gelsingera, który zmarł w wyniku terapii genowej, i seria przypadków potwierdzających, jak niebezpieczne mogą być skutki uboczne ingerencji genetycznej na człowieku10,
zmusiły do rewizji wcześniej planowanych zabiegów medycznych.
Wypadki te potwierdziły także przekonanie, iż jedynie terapeutyczny charakter ingerencji usprawiedliwia jej użycie. W przypadku
manipulacji nieterapeutycznych mielibyśmy do czynienia z wielką
dysproporcją pomiędzy spodziewanym dobrodziejstwem interwencji
a ryzykiem z nim związanym. Spostrzeżenie to ma duże znaczenie
dla przedstawianej tu tematyki: zarówno klonowanie, jak i genetyczne
ulepszanie człowieka są interwencjami o charakterze nieterapeutycznym, co ma duży wpływ na ich moralną ocenę.
9
Tłumaczy to też wspomniany na początku zakaz nieterapeutycznych ingerencji
genetycznych na człowieku.
10
Por. T. Kraj, Terapia genowa, w: Encyklopedia bioetyki…, dz. cyt., s. 571.
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Eugenika
Drugie zagadnienie, które należy poruszyć zanim zostanie omówione klonowanie człowieka i jego genetyczne ulepszanie, to eugenika. Eugenika bowiem dostarcza uzasadnień dla owych dwóch
propozycji. Co to jest eugenika? Jest to specyficzny pogląd dotyczący
oceny (wartości) człowieka ze względu na posiadane przez niego cechy. Sam termin eugeniki wywodzi się z języka greckiego: eu – znaczy
„dobry”, a genes – „zrodzony”. Twórcą eugeniki jest angielski podróżnik i przyrodnik Francis Galton, którego działalność przypada na II
poł. XIX wieku. Zasługą Galtona jest obserwacja cech organizmów
żyjących, a zwłaszcza wynikające z tych obserwacji stwierdzenie, iż
częstotliwość występowania pewnych cech w populacji można wyrazić na sposób matematyczny. Ze stwierdzeniem tym wiąże się pytanie:
co należałoby zrobić, by cech uznanych za pożądane było jak najwięcej w kolejnych pokoleniach, a cech niepożądanych – jak najmniej.
Pytania te stoją u początków eugeniki pozytywnej i negatywnej. Eugenika pozytywna stawia sobie za cel stworzenie odpowiednich warunków, by w kolejnych pokoleniach było jak najwięcej osobników
o cechach uznanych za pożądane, a eugenika negatywna chce wypracować warunki i procedury, by osobników o cechach uznanych
za niepożądane było jak najmniej. Przed II wojną światową postulaty
eugeniki były realizowane głównie w krajach zachodnich. Używane
metody miały charakter przymusu państwowego i polegały m.in. na
przymusowej sterylizacji osób chorych psychicznie lub należących do
pewnych grup etnicznych uznanych za mniej wartościowe, przeszkadzanie w zawieraniu małżeństw, restrykcyjnej polityce imigracyjnej
(np. w USA). Najbardziej radykalnymi zwolennikami eugeniki byli
jednak hitlerowcy, którzy stawiali sobie za cel fizyczną likwidację
(często poprzedzoną skrajną eksploatacją ekonomiczną) całych grup
etnicznych i narodów, które przeszkadzały niemieckiej rasie „nadludzi”. Owo radykalne podejście do postulatów eugeniki zostało po
II wojnie światowej uznane za jej falstart. Jednak po kilku latach od
zakończenia wojny jej zwolennicy zaczęli na nowo propagować swe
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idee, tym razem zwracając przede wszystkim uwagę na cechy zdrowotne ludzi. Z czasem powróciły bardziej radykalne postulaty. Dziś
jednym z drastycznych środków eugeniki negatywnej powszechnie
stosowanych jest aborcja chorych dzieci, ponieważ w wielu krajach
uznaje się, że bycie chorym, a zwłaszcza ciężko chorym, jest takim
obciążeniem dla społeczności i tak niepożądaną cechą, że usprawiedliwia to pozbycie się osoby chorej przez jej fizyczną eliminację.
Z drugiej strony chęć posiadania jak największej liczby osobników
o cechach uznanych za pożądane wydaje się usprawiedliwiać wszelkiego rodzaju ingerencje do tego prowadzące. Dlatego w ramach
eugeniki pozytywnej proponuje się tworzenie kopii ludzi o bardzo
pożądanych cechach albo tworzenie (produkcję) niejako de novo tego
rodzaju ludzi. Celom tym mają służyć dwie manipulacje, które wydają się wreszcie zadośćuczynić postulatom eugeniki pozytywnej. Są to:
klonowanie człowieka i jego genetyczne ulepszanie.

Zagadnienie klonowania
Klonowanie to termin pochodzący w języka greckiego i dosłownie oznaczający gałązkę11. W genetyce oznacza on tworzenie genetycznych kopii. Klonować można materiał genetyczny, np. fragmenty
DNA, materiał biologiczny, np. komórki, tworząc tzw. linie komórkowe lub cały organizm. Ten ostatni można tworzyć na dwa sposoby:
bądź przez rozdarcie wczesnego embrionu (naśladujące powstawanie
bliźniąt jednojajowych), bądź poprzez transfer jądra komórki somatycznej do pozbawionej jądra komórki jajowej, która odpowiednio
pobudzona miałaby rozwinąć się w dorosły organizm.
Zagadnienie klonowania związane było u początku z rozwojem
inżynierii genetycznej i tworzeniem tzw. zwierząt transgenicznych.
Są to nowe odmiany zwierząt ze zmienioną strukturą genową, które najczęściej są używane w medycynie jako „producenci” różnych
rzadkich substancji białkowych o charakterze leczniczym lub od11

Por. T. Kraj, Klonowanie, w: Encyklopedia bioetyki…, dz. cyt., s. 288.
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powiednich białek dla ludzi o restrykcjach pokarmowych. Zwierzęta
transgeniczne używane są także jako modele badawcze w doświadczeniach medycznych12 . Stworzenie zwierzęcia transgenicznego jest
procedurą trudną i jednocześnie bardzo kosztowną (koszt liczony
jest w miliardach dolarów). Dlatego jest rzeczą bardzo ważną, by uzyskana, w miarę stabilna konfiguracja genetyczna takiego zwierzęcia
została zachowana, tzn. żeby kolejne pokolenie posiadało owe pożądane cechy zarówno genotypowe, jak i fenotypowe13. Na przeszkodzie
takiemu oczekiwaniu staje jednak sposób, w jaki życie jest przekazywane – łączenie się gamet związane jest z trudną do przewidzenia
i kontrolowania wymianą materiału genetycznego pochodzącego od
ojca i od matki. Ta wymiana może więc zniweczyć cały wysiłek zespołu badawczego i potomstwo zwierzęcia transgenicznego może zatracić
jego pożądane cechy. Wtedy także wielkie nakłady finansowe mogą
zostać zniweczone. Dlatego świat naukowy doszedł do wniosku, że
najlepszym sposobem zachowania genotypu zwierząt transgenicznych będzie ich klonowanie poprzez transfer jądra komórki somatycznej (czwarta z manipulacji wymienionych powyżej).
Na przeszkodzie klonowania ssaków stały liczne trudności natury
biologicznej i technicznej14 . Pierwsze klonowanie ssaka przez transPor. F. M. Loew, Animal Agriculture, w: The Genetic Revolution. Scientific
Prospects and Public Perceptions, ed. B. D. Davis, London 1991, s. 119–125; T. L. Seyfer, An Overview of Chimeras and Hybrids, National Catholic Bioethics Quarterly,
Spring 2006, vol. 6, no. 1, s. 37–49.
13
Genotyp to zbiór wszystkich genów organizmu, których ekspresja decyduje
o fenotypie, czyli zespole wszystkich cech organizmu, mających podłoże genetyczne,
które można obserwować i mierzyć; por. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/genotyp;3904831.html; https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fenotyp;3900398.html.
14
Należy do nich między innymi ważna w klonowaniu przez transfer jądra tzw.
autonomia genetyczna. Polega ona na właściwej dla danego gatunku tolerancji dla
procedury pozbawienia komórki jajowej jej jądra (posiadającego pojedynczą liczbę
chromosomów) i wprowadzenia w to miejsce jądra komórki somatycznej (posiadającego podwójną liczbę chromosomów) tak, aby nowy twór (klon) nie obumarł,
a podjął funkcje życiowe. Ta autonomia jest różna dla różnych gatunków: im jest
ona mniejsza, tym trudniej sklonować osobnika danego gatunku; por. R. Colombo,
La clonazione umana, „Medicina e Morale” 2003 nr 4, s. 615–657.
12
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fer jądra komórkowego miało miejsce przy końcu lat 90. XX wieku.
Informacja o uwieńczonej sukcesem procedurze obiegła świat w lutym 1997 roku, gdy zaprezentowano owieczkę Dolly. Klonowanie to
udowodniło, że proces rozwoju organizmu może zostać powtórzony
(tj. że jeśli nastąpił proces rozwoju od zygoty do dorosłego osobnika,
to ten proces może być powtórzony), co zdawały się negować wcześniejsze eksperymenty15. Niestety, życie owcy Dolly zakończyło się po
kilku latach, w czasie których zaobserwowano wiele niekorzystnych
zjawisk, takich jak brak uczucia sytości (Dolly nie odczuwała sytości
i nie mogła przestać jeść), osteoporoza oraz wiek jej komórek (Dolly miała komórki, których wiek był sumą lat jej życia i życia owcy,
z której pobrano jądro do klonowania). Życie Dolly zakończyło się jej
uśpieniem, a kierujący zespołem badawczym, który ją sklonował, Ian
Wilmut dołączył do grona przeciwników klonowania16 .

Klonowanie człowieka
Kiedy mowa jest o klonowaniu człowieka, w większości przypadków uwaga koncentruje się na procedurze, która doprowadziła do powstania owcy Dolly, czyli na manipulacji, która miałaby doprowadzić
do powstania genetycznej kopii jakiegoś człowieka uznanego za wzorzec do sklonowania. Tymczasem, jak zauważono powyżej, pojęcie
klonowania (także w przypadku człowieka) odnosi się do czterech
15
Największym odkryciem o charakterze biologicznym związanym z klonowaniem owcy Dolly nie było to, że stworzono genetyczną kopię innego ssaka, ale fakt,
że komórkę można przeprogramować tak, aby podjęła ona proces rozwoju na nowo,
niejako od początku. Istnienie możliwości takiego „programowania” komórki ssaka
i dostosowania jej do określonych potrzeb jest wykorzystywane w coraz bardziej
obiecujących pracach z tzw. komórkami macierzystymi. I. Wilmut, A. E. Schnieke, J.
McWhiri, A. J. Kind, K. H. S. Campbell, Viable offspring derived from fetal and adult
mammalian cells, w: “Nature” 385 (1997), s. 810–813; https://stemcells.nih.gov/info/
basics/1.htm.
16
Także sprawność procedury, w wyniku której powstała Dolly wynosiła ok.
4 promili, co na pewno nie jest wynikiem zachęcającym (mówi on o ilości podjętych
prób i pośrednio także o wielkiej liczbie zwierząt, które straciły życie w różnych
początkowych fazach rozwoju, po to by ostatecznie otrzymać 1 klon).
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różnych manipulacji. Można bowiem sklonować ludzki materiał genetyczny, co ma miejsce stosunkowo często, ponieważ namnażanie
ludzkiego DNA jest procedurą służebną w stosunku do terapii genowej, w ramach której potrzebna jest wielka liczba prawidłowych kopii
danego genu. Podobnie wygląda sytuacja z namnażaniem ludzkich
komórek w ramach tzw. kultur komórkowych, których przykładem
może być tworzenie sztucznej skóry, wykorzystywanej w leczeniu rozległych zranień czy oparzeń17. W obu przypadkach (klonowanie DNA
i klonowanie ludzkiego materiału biologicznego) nie mamy do czynienia z czymś w rodzaju eksperymentu z owcą Dolly, czyli z klonowaniem, mającym na celu zapoczątkowanie życia nowego osobnika.
Raczej mamy tu do czynienia z tworzeniem potrzebnego nam materiału biologicznego, by ratować ludzkie życie i/lub zdrowie. Ma to też
wpływ na ocenę moralną obu procedur. Jeśli są one przeprowadzone
z zachowaniem potrzebnej ostrożności oraz za zgodą zainteresowanych, ich użycie, będąc zgodne z celami medycyny, jest moralnie jak
najbardziej poprawne.
Ta sytuacja i ocena radykalnie się zmieniają, gdy celem klonowania
jest tworzenie (zapoczątkowanie życia) nowej istoty ludzkiej. Można to
uczynić na dwa sposoby: albo przez rozdarcie (rozdzielenie) wczesnego
embrionu (ang. early embryo splitting), będące odpowiednikiem wspomnianego wyżej wzbudzonego podziału bliźniaczego, albo w wyniku
procedury podobnej do klonowania owcy Dolly.
Po co rozdziera się wczesny ludzki embrion? Procedura ta ma na
celu wytworzenie większej liczby embrionów, które są potrzebne do
doświadczeń w laboratorium18 albo w ramach procedury zapłodnie17
https://www.studentnews.pl/s/16/6281-NEWSY-zdrowie-i-medycyna/56796-Sztuczna-skora-zapobiega-powstawaniu-blizn.htm. Namnażanie ludzkich komórek
jest także wykorzystywane do celów diagnostycznych.
18
Możliwość rozdzierania (dzielenia) wczesnego embrionu nie oznacza, że
można to robić w nieskończoność. Zbyt duża liczba owych sztucznych podziałów
prowadzi do tego, że powstałe w ten sposób embriony nie przeżywają tej manipulacji. Średnia ilość embrionów otrzymanych z jednego wynosi cztery. Rzadziej udaje
się osiągnąć osiem; por. M. W. J. Ferguson, Contemporary and future possibilities for
human embryonic manipulations, w: Experiments on Embryos, ed. A. Dyson, J. Harris,
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nia in vitro19. Ocena moralna takiego działania jest zdecydowanie
negatywna – jest to bowiem aseksualny sposób powoływania do istnienia nowej istoty ludzkiej, co jest sprzeczne z prawami tejże istoty.
Każdy człowiek ma prawo do rozpoczęcia życia na sposób godziwie
ludzki, czyli jako owoc miłosnego zjednoczenia małżonków, którzy
stają się jego rodzicami. Prawo to należy do podstawowych ludzkich
praw, stanowiąc integralną część ludzkiego prawa do życia20.
Nie jest prawdą, że nie da się ustalić żadnych obiektywnych parametrów czy reguł ludzkiego rozwoju, które mogą stanowić punkt
odniesienia dla moralnej oceny klonowania człowieka21. Personalizm
ontologiczny, który stanowi filozoficzną podstawę bioetyki katolickiej,
zwraca uwagę na obiektywne uwarunkowania ludzkiego rozwoju. Należy do nich dynamiczny charakter ludzkiej egzystencji. Jeśli nie zostanie
ona niczym zakłócona, życie ludzkie winno osiągnąć sobie właściwy
cel, jakim jest ludzkie osobowe spełnienie. Polega ono na harmonijnym rozwoju wszystkich potencjalności (możliwości, talentów), jakie
osoba posiada. Owe potencjalności posiadają wymiar indywidualny
oraz społeczny; z kolei wymiar indywidualny ma podwójny charakter: człowiek może się zrealizować jako istota ludzka (jako człowiek)
London 1999, s. 22. W wielu krajach ludzki embrion (zwłaszcza embrion do 14 dnia
rozwoju) nie jest w praktyce chroniony żadnym prawem i można z nim robić, co
się chce; por. T. Kraj, Eksperymenty na ludzkich embrionach. Europejskie regulacje
prawne, „Analecta Cracoviensia” XXXVIII – XXXIX, 2006–2007, s. 137–149.
19
Procedura zapłodnienia in vitro ma niską sprawność i dla zapewnienia
jej skuteczności należy ją powtarzać. Do tego potrzebne są kolejne embriony. Ich
zwiększoną liczbę można otrzymać w wyniku tzw. superowulacji, ale to i tak może
być niewystarczające, w tych zwłaszcza ośrodkach, w których w jednej procedurze
implantacji używa się kilku embrionów na raz w przekonaniu, że zwiększona ich
liczba pomoże w implantacji i rozwoju przynajmniej jednego; por. T. Kraj, Wokół
dyskusji na temat zapłodnienia in vitro, „Teologia i moralność” 4 (2008), s. 107–118.
20
Por. np.: Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla
rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania, Watykan 1987, Wstęp,
nr 3; rozdz. I (Szacunek należny embrionom ludzkim), nr 6.
21
Gdyby tak było, to trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie medycyny, zwłaszcza takich jej gałęzi jak psychiatria czy psychologia – nie można by było
nawiązać do żadnego stanu normalności, gdyby taki z założenia nie istniał.
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oraz jako ta konkretna, niepowtarzalna osoba. Realizacja ta dokonuje
się poprzez partycypację w pewnych dobrach, z których jedne mają
znaczenie bardziej fundamentalne, a inne są mniej ważne. Personalizm ontologiczny, odwołując się do św. Tomasza z Akwinu, wymienia
najbardziej podstawowe ludzkie dobra, bez których osobowe spełnienie jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Są to: życie oraz
związana z nim integralność fizyczna i zdrowie, społeczność (rozumiana jako współżycie w różnych ludzkich społecznościach), ludzka
seksualność i małżeństwo (będące ludzką formą realizacji seksualności) oraz prawda (rozumiana jako dążność do poznania siebie i sensu
swego życia oraz do poznania Boga)22 .
Świadomość, iż podstawowe dobro jest w byciu jak najpełniej sobą,
tj. w realizacji własnej ludzkiej tożsamości, pozwala zrozumieć, że
najważniejszym dobrem dla każdego człowieka jest jego spełnienie
się jako osoby. Dlatego wszelkie działania, które utrudniają lub uniemożliwiają osiągnięcie tego celu, należy uznać za moralnie złe. Działania takie polegają na różnych formach negacji (naruszenia) dóbr, bez
których osobowe spełnienie człowieka staje się utrudnione lub niemożliwe. Stąd właśnie, a nie z jakiejś arbitralnej decyzji, pochodzi ocena
moralna rozmaitych ludzkich działań.
Chociaż klonowanie poprzez transfer jadra komórkowego jest
powszechnie zakazane, warto jednak zatrzymać się na uzasadnieniu
takich projektów oraz dostrzec ich moralne zło. Jaki może być cel uzyskania ludzkiego klonu? Wymienia się dwa główne cele: pierwszym
byłoby otrzymanie genetycznej kopii jakiejś ważnej postaci historycznej, którą chciałoby się niejako przywrócić do życia, drugim jest tzw.
klonowanie terapeutyczne.
Chęć stworzenia klonu ważnej postaci historycznej wiąże się z naiwnym przekonaniem, że kopiując materiał genetyczny tejże osoby,
można uzyskać jej kopię w postaci identycznego człowieka, identycz22
Dobra tu wymienione są bardziej grupami dóbr niż pojedynczymi dobrami.
Więcej na ten temat zob. J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford 1993,
s. 59–99; T. Kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka. Teologicznomoralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych, Kraków 2010, s. 185, 214–240.
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nej osoby, np. nowego Einsteina, Waszyngtona czy Lenina. Dlaczego
jest to naiwne oczekiwanie? Ze względu na doświadczenie, jakie mamy
z bliźniętami jednojajowymi. Są to osoby posiadające identyczną konfigurację genetyczną, a potrafiące się różnić dość znacznie cechami
charakterologicznymi, sposobem reagowania i przeżywania różnych
doświadczeń. Nawet więc jeśli udałoby się otrzymać genetyczną kopię
kogoś żyjącego przed nami23, to nie oznacza to, że otrzymamy kogoś
rzeczywiście identycznego. Należy bowiem pamiętać, iż na wielkie osobowości miały wpływ pewne uwarunkowania historyczne, niosące ze
sobą wielkie możliwości, których nie da się odtworzyć ani powtórzyć.
Nawet jeśli udałoby się uzyskać genetyczną kopię kogoś innego oraz
jakoś obejść komplikacje zdrowotne klonu (podobne do tych, które
wystąpiły u owcy Dolly), to w dalszym ciągu projekt klonowania człowieka będzie wzbudzał poważne zastrzeżenia moralne.
Sam pomysł stworzenia kopii człowieka oznacza wobec takiego
człowieka-klonu szczególne oczekiwania, które miałby on spełnić. Za
oczekiwaniami idzie akceptacja, jeśli spełni on pokładane w nim nadzieje, i jej brak, jeśli nie spełni owych nadziei. Rodzi to ogromną presję i to najczęściej ze strony osób takiemu klonowi najbliższych (tych,
które zdecydowały, że ich potomek będzie klonem kogoś innego). Ta
presja wydaje się szczególnie niebezpieczna wobec faktu, że sam projekt ma charakter utopijny, czyli możliwości jego realizacji są bardzo
wątpliwe. Presja lub oczekiwania mają wielki wpływ na wolność człowieka co do ułożenia sobie życia w sposób niezależny. Innymi słowy, projekt sklonowania człowieka jest tożsamy z negacją wolności
osoby, która miałaby być klonem, z jej zniewoleniem poprzez presję
psychologiczną oraz fizyczną, jeśli projekt dałoby się jednak jakoś zrealizować i stworzyć osobę z cudzym genotypem. Byłoby to naruszenie
dobra społeczności, czyli warunków społecznego współżycia, umożliwiających wolne od napięć wzajemne egzystowanie.
23
Stworzenie stuprocentowej kopii genetycznej poprzez transfer jądra jest także niemożliwe z biologicznego punktu widzenia, ponieważ w jądrze mieści się jedynie ok. 97 proc. ludzkiego DNA. Reszta jest w mitochondriach i tego DNA nie da się
skopiować w wyniku klonowania.

210

Ks. Tomasz Kraj

Także sam fakt tworzenia klonu oznacza zmierzenie się z wszelkimi
trudnościami podobnymi do tych, z którymi naukowcy mieli do czynienia w przypadku owcy Dolly. Chodzi przede wszystkim o sprawność
metody, czyli o liczbę istot ludzkich, które należałoby poświęcić (w różnych
fazach jej rozwoju przed narodzeniem), by w końcu udało się otrzymać jeden klon. Również wszelkie powikłania zdrowotne, które zaobserwowano u owcy Dolly, przynajmniej w jakieś mierze stałyby się
udziałem ludzkiego klonu, a to oznacza zgodę na ludzkie cierpienie
fizyczne, psychiczne i duchowe tylko dlatego, że ktoś sobie zamarzył
stworzenie kopii jakiegoś człowieka. Mamy tu więc do czynienia z naruszeniem dobra ludzkiego życia i zdrowia. Także aseksualny sposób
powołania do życia ludzkiego klonu sprzeciwia się dobru ludzkiej
seksualności i małżeństwa. Naruszeń tych w żaden sposób nie da się
pogodzić z dążeniem do osobowego spełnienia się człowieka. Dlatego
ocena moralna klonowania człowieka jest jednoznacznie negatywna.

Klonowanie terapeutyczne
Kolejnym problemem jest tzw. klonowanie terapeutyczne. Nazwa
ta wprowadza element moralnie pozytywny – chodziłoby bowiem
o postępowanie terapeutyczne, czyli leczące. Czym jednak jest owo klonowanie terapeutyczne? Jest ono związane z transplantologią (z przeszczepami). W transplantologii istnieją dwa najpoważniejsze problemy.
Są to: dysproporcja pomiędzy liczbą dawców i biorców oraz zjawisko
odrzutu. Obu tym problemom miałoby zaradzić klonowanie terapeutyczne. Dysproporcja pomiędzy liczbą dawców i biorców to różnica
pomiędzy ilością ludzi, którzy oczekują na odpowiedni organ do przeszczepu (których jest więcej), a liczbą osób, które mogą taki organ oddać. Drugim problemem jest zjawisko odrzutu, polegające na reakcji
immunologicznej organizmu biorcy. Organ, który zostaje przeszczepiony, jest traktowany jako ciało obce i następuje reakcja immunologiczna, czyli właśnie odrzut. By zmniejszyć tę reakcję, odpowiednio
dobiera się narządy do przeszczepu, zwracając dużą uwagę na tzw.
zgodność immunologiczną, oraz stosuje się leki immunosupresyjne,
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których celem jest obniżenie poziomu reakcji immunologicznej. Leki
te są jednak obciążeniem dla organizmu, ponieważ obniżają także
jego odporność. Pewne zagrożenia, które dla normalnego organizmu
nie są niebezpieczne, w tym wypadku mogą być poważnym problemem. Wpływa to na aktywność biorcy i jest nieraz dla niego dużym
utrudnieniem24 .
Zjawisko odrzutu nie występuje jednak, gdyby organ został pobrany od osoby mającej identyczny układ genów jak biorca, czyli od jego
bliźniaka jednojajowego. Problem w tym, że bardzo niewielu biorców
ma takie rodzeństwo. Taką genetyczną kopią jest jednak klon. Powstał więc pomysł, by do celów transplantologicznych stworzyć klon
pacjenta oczekującego na przeszczep. Zastanawiano się jednak, czy
taki zabieg ma sens ze względu na czas oczekiwania na rozwój klonu i odpowiednie ukształtowanie jego tkanek i narządów, by mogły
one służyć do przeszczepu. Te wątpliwości znikają, gdy weźmiemy
pod uwagę komórki macierzyste (ang. stem cells). Są to specjalne komórki, które w zależności od swego rodzaju (związanego m.in. z ich
plastycznością)25 mogą podjąć funkcję uszkodzonych komórek chorego narządu. W takim przypadku nie ma potrzeby przeszczepiania
całego narządu, a jedynie wprowadza się pewną ilość komórek macierzystych, które podejmują funkcje tej części organu, która przestała
działać lub działać poprawnie. Najbardziej plastyczne komórki macierzyste (przynajmniej w teorii) znajdują się we wczesnym embrionie.
Tak więc stworzenie klonu chorego człowieka i doprowadzenie go do
stadium blastocysty26 , w którym pobierałoby się komórki macierzyste, miałoby rozwiązać problem leczenia wielu dotąd nieuleczalnych
schorzeń. Wszystko można by było załatwić w ciszy laboratorium,
a efektem byłoby uratowanie chorego człowieka.
Medycyna zna przypadek rezygnacji z przeszczepionego już narządu; por.
https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/czlowiek-ktoremu-dwa-razy-amputowano-prawa-reke/n1vhw.
25
Por. https://www.eurostemcell.org/pl/rodzaje-komorek-macierzystych-i-ich-zastosowanie.
26
Blastocysta to ludzki embrion po 5–6 dniach od zapłodnienia.
24
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Czy jednak wszystko jest takie proste? Pierwsza wątpliwość rodzi
się, gdy myślimy o owcy Dolly. Jej problemy zdrowotne miały swe
źródło w pewnych procesach, które nastąpiły najpierw na poziomie
komórkowym. Trudno więc spodziewać się, by w przypadku innych
klonów nie wystąpiły żadne powikłania i problemy. Ma to także znaczenie w transplantologii, gdzie duży nacisk kładzie się powodzenie
zabiegu. Materiał biologiczny użyty do przeszczepu musi być zdrowy
(poprawnie funkcjonować) – w przeciwnym razie nie nadaje się do
przeszczepu. Badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi
pokazały także, iż komórki te nie tak dobrze nadają się do przeszczepów, jak tego oczekiwano27.
Poza problemami medycznymi w grę wchodzą tu też poważne zagadnienia natury etycznej. Jeśli bowiem nastąpiłoby sklonowanie jakiegoś pacjenta oczekującego na przeszczep, to mamy tu do czynienia
z zapoczątkowaniem nowego ludzkiego życia, życia klonu tego pacjenta. Jest to sposób niemoralny, ponieważ, jak to już zostało zauważone, każdy człowiek ma prawo do rozpoczęcia życia na sposób jemu
właściwy, czyli w wyniku aktu miłości małżeńskiej jego rodziców. Zło
klonowania zostaje tu w sposób drastyczny powiększone przez cel, dla
którego to nowe życie powstaje: nie jest nim rozwój tkwiących w nim
potencjalności, lecz jego instrumentalne wykorzystanie w charakterze środka dla ratowania innego człowieka i wyłącznie w tym celu,
co jest naruszeniem wszystkich podstawowych dóbr warunkujących
osobowe spełnienie się człowieka28 , a zwłaszcza życia i integralności
fizycznej29. Pomysłodawcy, świadomi zła, z którym mamy tu do czy-

M.in. nie posiadają one odpowiednio ukształtowanej zdolności do współpracy z innymi komórkami i tkankami rozwiniętego już organizmu; por. R. Colombo, La clonazione umana…, dz. cyt.
28
Także imperatyw kategoryczny Kanta, na który powołuje się dziś wiele kierunków etycznych, mówi, że człowieka nie można nigdy traktować jedynie jako
środek do celu, z czym niewątpliwie mamy tu do czynienia; por. http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Godno%C5%9B%C4%87_osoby_ludzkiej.
29
Wiele embrionów nie przeżywa pobrania z nich komórek macierzystych.
27
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nienia, pragnęli je ukryć, tworząc pozytywnie brzmiącą nazwę: klonowanie „terapeutyczne”.

Genetyczne ulepszanie człowieka
Drugi rodzaj manipulacji na człowieku wykorzystujący techniki
inżynierii genetycznej to genetyczne ulepszanie człowieka. Są to interwencje o charakterze nieterapeutycznym (nieleczącym) wzbudzające duże kontrowersje. Pierwszym powodem, dla którego interwencje
ulepszające wzbudzają kontrowersje, jest fakt, że chodzi o zastosowanie technik podobnych do stosowanych w medycynie, ale w innym
celu: nie jest nim ratowanie życia i zdrowia, lecz zmiana prawidłowo
funkcjonujących ludzkich parametrów. Zachodzi tu więc dysproporcja pomiędzy niebezpieczeństwem związanym z samą interwencją
a jej owocami. W przypadku działań terapeutycznych ryzyko to jest
równoważone przez zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, czyli fundamentalnych dóbr należących do podstawowych ludzkich dóbr. Narażanie życia i zdrowia w przypadku genetycznego ulepszania byłoby
(przynajmniej przy dzisiejszym poziomie technologii) narażaniem
człowieka na niepotrzebne ryzyko.
Postulat medycznego ulepszania człowieka koncentruje się wokół
czterech głównych projektów. Dotyczą one ulepszania potomstwa
(dzieci – są określane jako better children), lepszych parametrów fizycznych, z którymi mamy do czynienia przede wszystkim w sporcie (better performance), wydłużania ludzkiego życia (ageless bodies)
oraz zapewnienia człowiekowi odpowiedniego, dobrego nastroju rozumianego jako walka ze złym samopoczuciem (happy souls)30. Zakła30
President’s Council on Bioethics The, A Raport: Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness, Washington D.C. 2003. Niektóre ujęcia dodają do
tego jeszcze ulepszanie moralne, które miałoby polegać na ułatwieniu realizacji decyzji moralnych. Wiadomo bowiem, że realizacja wielu ambitnych planów i decyzji
moralnych wiąże się z wielkim wysiłkiem duchowym i nie mniejszym wysiłkiem
związanym z pokonaniem pewnej „bezwładności” ludzkiego ciała. W tym wypadku ulepszenie miałoby polegać na pozbawionej wysiłku, niemalże automatycznej
realizacji moralnych wyborów; por. P. M. Corby, The Hope and Despair of Human
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da się, że większość z owych projektów zostanie zrealizowana przy
użyciu technologii genetycznej. Obecnie przynajmniej część z nich
(np. wpływanie na zachowanie dzieci środkami farmakologicznymi
uzasadniane walką z ADHD) można by uzyskać, używając leków.
Jednak stosowanie leków może samo być źródłem objawów chorobowych, dlatego zmiana genomu człowieka tak, by organizm sam
sobie wytwarzał pewne substancje, zdaje się zaradzać nie tylko temu
problemowi. Także efektywność zastosowania technik inżynierii genetycznej byłaby większa.
Do zmiany ludzkich cech proponuje się nieterapeutyczne odpowiedniki terapii genowej, przy czym zakłada się, że bardziej skuteczną
od nieterapeutycznego odpowiednika terapii genowej somatycznej
będzie nieterapeutyczny odpowiednik terapii genowej linii zarodkowej31. W związku z takim ich zastosowaniem noszą one odpowiednie
nazwy: eugeniczna somatyczna inżynieria genetyczna i eugeniczna
inżynieria genetyczna linii zarodkowej. Ta druga, z powodu zakazu
tworzenia ludzi o cechach wprzód dla nich ustanowionych i niebezpieczeństwa z nią związanego, jeszcze przez długi czas nie będzie
dozwolona32 . Nie oznacza to, że nie istnieją zwolennicy eugenicznego zastosowania inżynierii genetycznej. Grupę zwolenników nawet

Bioenhancement. A Virtual Dialogue Between the Oxford Transhumanists and Joseph
Ratzinger, Praca doktorska przygotowana w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, Rzym 2017, manuskrypt.
31
Terapia genowa polega na naprawieniu defektu genetycznego stanowiącego przyczynę lub jedną z głównych przyczyn choroby. Somatyczna terapia genowa
koncentruje się na naprawie defektu w komórkach ciała pacjenta (komórkach somatycznych). Jej efekty nie są z reguły widoczne w kolejnych pokoleniach. Takie efekty,
zarówno w pierwszym pokoleniu, jak i w kolejnych, osiąga się w wyniku terapii
genowej linii zarodkowej (obecnie powszechnie zakazanej). Byłaby ona dokonywana na embrionie przed zróżnicowaniem komórek. Niestety, efekty niepożądane też
byłyby przekazywane kolejnym pokoleniom; por. T. Kraj, Terapia genowa…, dz. cyt.
32
Por. T. Kraj, Terapia genowa…, dz. cyt. Dodatkowym argumentem przeciw
tego rodzaju manipulacji byłoby jej środowisko, czyli IVF.
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bardzo radykalnych zmian w człowieku, czy wręcz stworzenia istoty
post-ludzkiej, stanowią transhumaniści33.
Nieterapeutyczny charakter eugenicznej inżynierii genetycznej nie
oznacza, że jest ona odrzucana przez Kościół. Chociaż bardzo ogólnie
sformułowana, nauka ta dopuszcza pewne formy genetycznych interwencji nieterapeutycznych34 . Pewnym wyzwaniem dla etyków i teologów moralistów jest określenie zakresu możliwych genetycznych
interwencji ulepszających. By wskazać możliwe granice, należy sobie
uświadomić kilka zasad, które nie mogą zostać naruszone.
Pierwszą z nich jest wspomniany już zakaz tworzenia ludzi o cechach wprzód dla nich ustanowionych. Dlatego niedozwolone są wszelkie manipulacje mające na celu modyfikację ludzkiego patrymonium
genetycznego, by prowokować lub tworzyć nowe klasy ludzi, a wraz
nimi podziały w społeczeństwie. Wykluczone są nieterapeutyczne
manipulacje na gametach i embrionach35. Magisterium Kościoła kładzie duży nacisk na nastawienie ludzi chcących dokonywać manipulacji genetycznych na człowieku. Muszą oni respektować specyfikę
ludzkiego gatunku, godność każdego człowieka i jego transcendentne powołanie. Wykluczone jest nastawienie redukcjonistyczne (traktujące człowieka tak, jakby był on jedynie jestestwem biologicznym,
bez wymiaru duchowego). Nie można kierować się uprzedzeniami
rasistowskimi, mentalnością materialistyczną, motywacją ideologiczną i użytecznością naukową lub społeczną36 . „Istota ludzka poddana
33
Na temat transhumanistów, zob. T. Kraj, Granice…, dz. cyt, s. 93–114; P. M.
Corby, The Hope and Despair…, dz. cyt. Sporo informacji na temat transhumanizmu można znaleźć w Internecie, np.: https://nickbostrom.com/papers/history.pdf.
34
Jan Paweł II, Arbitraria e ingiusta la manipolazione genetica che riduce la vita
dell’uomo ad un oggetto. Il discorso all’Associazione Medica Mondiale (29 X 1983),
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 2 (1983), s. 917–923. Tekst polski: Podstawy
deontologii lekarskiej. Do uczestników zjazdu Światowego Towarzystwa Lekarskiego,
„L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 1983, nr 10, s. 22.
35
Por. Jan Paweł II, Arbitraria e ingiusta…, dz. cyt. Por także: Kongregacja
Nauki Wiary, Donum vitae…, dz. cyt.
36
Por. Jan Paweł II, Arbitraria e ingiusta…, dz. cyt., s. 921–923; Jan Paweł II,
Scienza medicina e diritto in difesa dell’integrità della persona. All’Unione Giuristi
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manipulacji nie może być traktowana jak zwyczajny przedmiot (jak
rzecz), bez uszanowania przysługującej jej autonomii ani w oderwaniu od innych kryteriów charakteryzujących integralną wizję osoby ludzkiej. Muszą być także uszanowane najbardziej podstawowe
dobra osoby związane z jej wymiarem cielesnym, zwłaszcza ludzkie
życie i zdrowie”37. W grę wchodzi tu także konieczność respektu dla
początków ludzkiego życia, które powinno być owocem aktu małżeńskiego. Wymogi te są potwierdzone m.in. w instrukcjach Donum
vitae i Dignitas personae38. Ta ostatnia zwraca uwagę, że niektórzy ludzie chcieliby zająć miejsce Stwórcy i „stworzyć” nowego człowieka.
Niewątpliwym rezultatem takiej manipulacji byłaby niesprawiedliwa
zależność przyszłych pokoleń od wcześniejszych, które wykorzystywałyby swą przewagę wobec bezbronności człowieka w najwcześniejszej fazie jego życia i rozwoju.
Mając na uwadze wymienione tu warunki możliwości nieterapeutycznej manipulacji na człowieku oraz uwzględniając jeszcze inne wymogi (chodzi o warunki każdej interwencji na człowieku, takie jak jej
bezpieczeństwo i zgoda pacjenta), można stwierdzić, że jedyną formą
dopuszczalnej genetycznej manipulacji ulepszającej byłaby eugeniczna manipulacja typu somatycznego (eugeniczny odpowiednik somatycznej terapii genowej).
Ulepszanie człowieka (genetyczne lub z pomocą innej technologii)
musi uwzględnić fakt, że człowiek, poza byciem dobrym pod jakimś
względem, np. jako sportowiec, rzemieślnik czy profesor, winien być
przede wszystkim dobry jako człowiek. Co więcej, ta właśnie dobroć
jest dla człowieka najważniejsza i nie może ona zostać poświęcona z powodu dążenia do bycia lepszym pod jakimś względem. Dobroć człowieka
jako człowieka to inaczej jego dobroć moralna. W dążeniu do dobroci
Cattolici Italiani (5 XII 1987), Insegnamenti di Giovanni Paolo II, X, 3 (1987),
s. 1294–1296.
37
T. Kraj, Granice…, dz. cyt., s. 177–178. Tekst ten nawiązuje do: Jan Paweł II,
Arbitraria e ingiusta…, dz. cyt., s. 921–923.
38
Por. T. Kraj, Granice…, dz. cyt., s. 178–179.
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moralnej istotną rolę odgrywa ludzkie ciało, ponieważ człowiek nie
jest istotą wyłącznie duchową. Świadomość ta oraz wspomniane wyżej zasady postępowania w przypadku manipulacji nieterapeutycznej
dają możliwość określenia granic genetycznego ulepszania.
Specyficzną drogą do moralnej dobroci (doskonałości) człowieka
jest cnota, która jest dyspozycją, dzięki której wprowadza on rozumny porządek w sferę swych pragnień39. Zdobywa on więc panowanie
nad sobą, dzięki któremu jest zdolny do czynów moralnie dobrych,
do wyborów prowadzących do osobowego spełnienia. Znając tę wartość cnoty, należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki człowiek ją osiąga.
Dokonuje się to poprzez powtarzanie dobrych wyborów moralnych.
Z czasem człowiek cnotliwy osiąga ową zdolność do panowania nad
sobą, nad swymi pragnieniami i dążeniami, zgodną z wymogami
prawego rozumu. Zarówno zdolność ta, jak i sposób jej osiągania są
jednak charakterystyczne dla człowieka jako istoty rozumnej i nie
można jej zdobyć poprzez nieuświadomione, mechaniczne powtarzanie jakiejś czynności. Ważna jest bowiem odpowiedź na wartość, a nie
sama zewnętrzna czynność40. Dlatego nie można dążenia do cnoty (a
poprzez nią do dobroci moralnej) i związanego z nią duchowego wysiłku człowieka zastąpić jakimś impulsem (lub powtarzalnym impulsem) będącym wynikiem technologicznej manipulacji, na przykład
lekami psychotropowymi, środkami uspokajającymi lub pobudzającymi czy właśnie genetyczną manipulacją ulepszającą.
Dążenie do cnoty wymaga wysiłku ze strony człowieka. Wiele zależy tu jednak od warunków „cielesnych”. Inny jest wysiłek zachowania wstrzemięźliwości przez człowieka, który nie miał nigdy kłopotów
z alkoholem, a inny w przypadku pijaka, który sobie po latach uświadomił zło swojego nałogu, albo wysiłek alkoholika (człowieka chorego na chorobę alkoholową). Inny jest wysiłek studenta lubiącego się
uczyć, by osiągnąć cnotę pracowitości, a inny studenta, który zdążył
39
Por. M. Rhonheimer, Natural Law and Practical Reason. A Thomist View of
Moral Autonomy, New York 2000, s. 85.
40
D. von Hildebrand, Christian Ethics, New York 1953, s. 364.
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przyzwyczaić się do lenistwa. Różnica nie wynika jedynie z wiedzy
o wartości cnoty wstrzemięźliwości czy pracowitości; wynika ona
przede wszystkim z pewnych skłonności zakorzenionych w ludzkiej
cielesności. Przykłady te pokazują, że w dążeniu do cnoty istotną rolę
odgrywa pewna harmonia w człowieku. Jej brak czyni dążenie do
cnoty wielkim wysiłkiem, nieraz tak ogromnym, że wielu ludzi z niego rezygnuje. Dlatego wewnętrzna harmonia w człowieku odgrywa
ważną rolę w dążeniu do cnoty, czyli do dobroci moralnej człowieka –
dobroci człowieka jako człowieka.
Doświadczenie ludzkich zmagań moralnych i roli owej wewnętrznej harmonii pomaga wyznaczyć granice genetycznej manipulacji
ulepszającej. Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej zasady i reguły,
mogłaby to być jedynie manipulacja na człowieku dorosłym, przy odpowiednim nastawieniu zarówno zespołu medycznego, jak i samego
zainteresowanego: musiałaby ona być bezpieczna i przeprowadzona
po uzyskaniu zgody pacjenta oraz mieszcząca się w takich granicach,
by jej efekty nie naruszały wewnętrznej harmonii w człowieku, która
warunkuje osiągnięcie cnoty. Innymi słowy, skutki tej manipulacji nie
mogą sprawiać, że droga do dobroci (doskonałości) moralnej człowieka stanie się przez to o wiele trudniejsza. Granicą dla genetycznej
manipulacji ulepszającej jest więc cnota, a ściślej rzecz biorąc, wewnętrzna harmonia w człowieku, która jest związana z ludzkim dążeniem do doskonałości moralnej.
W oparciu o to kryterium można wskazać, które z czterech projektów manipulacji ulepszających: better children, better performance,
ageless bodies i happy souls byłyby do zaakceptowania. Byłyby to projekty należące do drugiej i trzeciej grupy, o ile nie naruszałoby innych
wymienionych powyżej zasad lub innych jeszcze wymagań (np. wymogów fair play w sporcie)41.
Współczesny sport zna bowiem genetyczny doping: „Jeden z protokołów
terapii genowej polegający na kontrolowanym syntezowaniu erytropoetyny (EPO)
został stworzony przez firmę Oxford Biomedica pod nazwą Repoxygen. Występuje
on w postaci wektora wirusowego, do którego dołączony jest ludzki gen EPO. Jest
on wstrzykiwany do mięśni, gdzie ma się dokonywać synteza EPO, która normalnie
41
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Zagadnienia związane z moralnymi aspektami współczesnej genetyki, także tymi, które wybiegają w bliżej nieokreśloną przyszłość, nie
są jakimś szczególnym wyzwaniem wobec moralnej nauki Kościoła
dotyczącej medycyny czy biotechnologii. Ludzie, których świadomość
moralna jest uformowana przez media nieprzychylnie nastawione wobec Kościoła, mogą sądzić, że brak aprobaty dla pewnych przyszłościowych projektów ma swe źródło w konserwatywnym nastawieniu
Kościoła i jego niechęci wobec wszystkiego, co nowe. Tymczasem nauczanie moralne Kościoła zawsze uwzględnia dobro człowieka i dobro to
stanowi podstawowe kryterium moralnej oceny wszelkich propozycji.
Nie inaczej jest w przypadku klonowania i genetycznego ulepszania
człowieka: to, co pomnaża ludzkie dobro, a więc klonowanie ludzkiego materiału biologicznego, jest jak najbardziej do zaakceptowania,
natomiast raniące człowieka rozpoczynanie jego życia w sposób aseksualny nie może zyskać akceptacji. Podobnie gdy chodzi o ulepszanie
jego cech, jeśli owo ulepszanie pomaga na drodze do jego osobowego
spełnienia, może zostać zaakceptowane, natomiast jeśli to ulepszanie
miałoby przeszkodzić w moralnej dobroci człowieka – wówczas musi
zostać odrzucone. Widać jednocześnie, że ocena ta nie ma charakteru
konfesyjnego (obowiązuje tylko ludzi wierzących), ale jest oceną racjonalną, uwzględniającą dobro człowieka. Dlatego może być uznana
i zaakceptowana przez wszystkich ludzi.

przebiega w wątrobie. Jako środek medyczny ma on zastosowanie w leczeniu anemii, wpływając na zwiększoną produkcję czerwonych ciałek krwi przez organizm
chorego. Może jednakże być używany jako środek dopingujący, który praktycznie
jest niewykrywalny. Repoxygen został w 2006 roku wciągnięty na listę niedozwolonych środków przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). O stosowanie
tego środka podejrzewa się już dziś niektórych zawodników” – T. Kraj, Granice…,
dz. cyt., s. 51.

Grzegorz Hołub1

Transplantacje organów i ich ocena etyczna2
Przeszczepy w centrum zainteresowania
Działania, które określamy mianem transplantacji, na dobre zadomowiły się w praktyce lekarskiej. Choć nie są one łatwe do przeprowadzenia, to jednak jesteśmy już przyzwyczajeni do mówienia o dawstwie
organów, o potrzebie przyjęcia organu bądź o grupie ludzi oczekujących na ten typ terapii. Współczesna medycyna obejmuje te działania
w ramach jednej ze swoich specjalizacji, którą nazywamy transplantologią. Ale aktywność ta jest w centrum zainteresowania także socjologów, polityków, a szczególnie – etyków. Cały czas bowiem stoimy
przed ważnymi problemami społecznymi i etycznymi, które towarzyszą tym działaniom. I choć wiele z nich zdołaliśmy już wyjaśnić
i uporządkować, to jednak liczne kwestie nadal pozostają niejasne
i kontrowersyjne. Przyglądanie się więc problematyce transplantacji
to namysł zarówno nad możliwościami technicznymi, które pojawiają
się w tej nowej gałęzi medycyny, jak i nad nieodłącznie im towarzyszącymi zagadnieniami etycznymi.
Zagadnienia etyczne wynikają z całej złożonej siatki różnych działań transplantacyjnych. Można więc mówić o etycznej problematyce
pozyskiwania organów, etyce samych przeszczepów bądź etyce rozdziału organów i tkanek. I choć te same kwestie będą przedmiotem
1
Ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII, Wydział Filozoficzny, Katedra Bioetyki UPJPII.
2
Rozdział ten jest przedrukiem rozdziału Transplantacje, zawartego w: G. Hołub, Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej,
Kraków 2014, s. 252–265.
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namysłu prawnika czy nawet administratora szpitalnego, to jednak
ich warstwa etyczna jest jakimś punktem wyjścia, swoistą podstawą
rozważań. Kiedy zapytamy, dlaczego namysł etyczny odgrywa tu zasadniczą rolę, to musimy zdać sobie sprawę, że przedsięwzięcia transplantologiczne są ingerencją w cielesność człowieka i mamy ważne
powody, aby uznać ją za istotny aspekt życia osobowego. W myśli personalistycznej etyka rozpoczyna się tam, gdzie stajemy wobec osoby
i podejmujemy decyzje w odniesieniu do istotnych sfer jej istnienia.
Stąd transplantologia powinna znaleźć się w centrum zainteresowania i antropologii filozoficznej, i samej etyki. Niebezpieczne byłoby sprowadzenie jej wyłącznie do płaszczyzny analiz medycznych
i pragmatycznych. W niniejszym rozdziale postaram się przyjrzeć tej
złożonej problematyce, ze szczególnym naciskiem właśnie na etyczną
stronę przedsięwzięć transplantologicznych.

Możliwości współczesnej transplantologii
Mówiąc o transplantacjach, mamy na myśli działania o charakterze terapeutycznym. Są one skierowane na odzyskanie zdrowia, czy
nawet utrzymanie człowieka przy życiu. Jednak przeniesienie tkanki
czy organu może nastąpić także w ramach aktywności, która tak do
końca nie ma charakteru leczniczego, jak na przykład przy okazji niektórych operacji plastycznych. W wielu wypadkach chodzi wyłącznie
o zmianę wyglądu, o poprawę estetycznej prezencji. Stąd działanie to
nie będzie określane mianem transplantacji, choć może wykorzystywać techniki przeszczepów. Transplantacje w sensie ścisłym są działaniami leczniczymi, i to o specyficznym charakterze. Nie tylko służą
ratowaniu zdrowia pacjenta czy uchronieniu go od przedwczesnej
śmierci, ale co więcej, podejmuje się je w skrajnych okolicznościach.
Są one zwykle wyznaczone wyczerpaniem możliwości tradycyjnych
terapii i stanowią jedyną szansę na uratowanie pacjenta. W warstwie
terminologicznej określenie „transplantacje” ma ogólny charakter
i wskazuje na dwie aktywności szczegółowe: eksplantacje i implanta-
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cje. Te pierwsze polegają na pobraniu organu albo tkanki od dawcy, te
drugie – na wszczepieniu ich biorcy.
W obrębie przedsięwzięć transplantacyjnych można wyróżnić różne działania uzależnione od takich czynników, jak: typ organu, źródło
jego pochodzenia, inne działania towarzyszące tej procedurze. I tak
zwykle wskazuje się na następujące działania3:
a) autoprzeszczep – przeniesienie tkanki w obrębie tego samego organizmu;
b) izotransplantacja – przeszczep organu dokonujący się pomiędzy
jednostkami o identycznym garniturze genetycznym (bliźniaki jednojajowe);
c) homotransplantacja – przeszczep organów pomiędzy jednostkami
należącymi do tego samego gatunku (pomiędzy jednostkami ludzkimi);
d) heterotransplantacja albo ksenotransplantacja – przeszczep organów pomiędzy jednostkami należącymi do różnych gatunków (zwierzę – człowiek);
e) alloplastyka – przeszczep sztucznego przedmiotu, jak zastawka,
klamra czy implant.
Jeśli chodzi o pobór organów od dawcy, to możemy wskazać na
dawcę żyjącego i umarłego. Natomiast w odniesieniu do rodzaju organu można wyróżnić transplantację organu podwójnego i pojedynczego (w grę będą również wchodziły transplantacje fragmentów tkanek,
szpiku kostnego i krwi). Działania te podejmuje się w zależności od
uwarunkowań dawcy i biorcy, które mają charakter zarówno społeczny (np. istniejące zwyczaje w danym społeczeństwie), jak i zależny od
kwestii moralnych i etycznych. Jako oczywisty na przykład będzie
jawił się zakaz pobierania organów pojedynczych od dawcy żyjącego. Próba takich działań prowadzi bowiem do uśmiercenia jednostki.
Wysoce niemoralne będzie również pobieranie organów od żyjącej
jednostki, ale w sytuacji, kiedy nie wyraziła ona na to zgody. Kon3
P. Morciniec, Przeszczep narządów, w: Encyklopedia bioetyki, red. A. Muszala,
Radom 2005, s. 375.
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trowersyjne będzie także usiłowanie uzyskania organu od człowieka
zmarłego przy braku pewności, że ktoś taki wyraziłby na to zgodę.
Zagadnienia te pojawią się w ramach naszych rozważań etycznych.
Współczesna transplantologia, choć dysponuje coraz to nowocześniejszymi technikami i sposobami przenoszenia organów, charakteryzuje się wszakże jedną poważną słabością. Otóż uzależniona jest
radykalnie od zjawiska dawstwa, którego nie można zaplanować czy
całkowicie nad nim zapanować. Chodzi zasadniczo o dysproporcję
pomiędzy potencjalnymi dawcami a oczekującymi w stanie konieczności biorcami. W dalszej części rozważań poddam ocenie etycznej
propozycję handlu organami, która wydaje się remedium na ten permanentny niedobór organów i tkanek. Na razie jednak weźmy pod
uwagę inną propozycję zaradzenia owemu niekorzystnemu zjawisku,
którą jest ksenotransplantacja.
Podobieństwo człowieka do niektórych zwierząt jest faktem. Dla
współczesnej nauki jest oczywiste, że ludzi wiele łączy z wyższymi
ssakami – czy ogólniej mówiąc – ze zwierzętami należącymi do grupy
naczelnych. Podobieństwa te są szczególnie uderzające w wymiarze
somatycznym, co w znacznej mierze oznacza, że posiadamy organy
podobne do organów niektórych zwierząt. W ramach ksenotransplantacji bierze się pod uwagę dwie rodziny zwierząt: zwierzęta filogenetycznie odległe i filogenetycznie bliskie. Do tej ostatniej grupy
zaliczamy na przykład małpy człekokształtne, takie jak szympansy
czy orangutany. Ich organy charakteryzowałyby się wyższą zdatnością do potrzeb ludzkich niż te od zwierząt filogenetycznie odległych.
Jednak i w jednym, i w drugim wypadku istnieje podstawowa przeszkoda, jaką jest międzygatunkowa bariera immunologiczna (między
jednostkami ludzkimi także istnieje bariera immunologiczna, ale jest
ona słabsza)4 . Eksperymenty przeprowadzone w tej dziedzinie wykazały, że przeniesienie organu od zwierzęcia filogenetycznie bliskiego
do ludzkiego organizmu skutkuje odrzuceniem tego organu po paru
4
R. A. Sells, Clinical Transplantation, w: Birth to Death. Science and Bioethics,
ed. D. C. Thomasma, T. Kusher, Cambridge 1996, s. 101–102.
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dniach lub godzinach. Natomiast w wypadku zwierząt filogenetycznie
odległych taka reakcja następuje wcześniej, bo już po paru minutach5.
Pewnym rozwiązaniem jest tworzenie tak zwanych zwierząt transgenicznych. Pomysł ten polegałby na tym, aby za pomocą procedur
inżynierii genetycznej przystosować organizm zwierzęcy do ludzkich
potrzeb. Chodziłoby o wprowadzenie pojedynczych ludzkich genów
do genotypu zwierzęcia, szczególnie tych genów, które sprawiłyby, że
pobierany organ byłby bardziej akceptowalny przez ludzki organizm.
Choć wiele gatunków zwierząt można poddać działaniom inżynierii
genetycznej, to jednak w praktyce pod uwagę bierze się świnie, które zaklasyfikowalibyśmy do zwierząt filogenetycznie odległych. Ich
zdatność wynika jednak z tego, że ich organy wewnętrzne są anatomicznie i fizjologicznie zbliżone do ludzkich. Ponadto świnie szybko
się rozmnażają i przez to stanowią dobry materiał eksperymentalny.
Problemem jednak nadal pozostaje to, że nie udało się skutecznie
wyeliminować reakcji odrzutu. Co więcej, organy zwierzęce niosą ze
sobą niebezpieczeństwo przeniesienia do świata ludzkiego nieznanych
tu chorób. Działania te więc muszą być ostrożne i wyważone6 .
Patrząc na ksenotransplantacje od strony antropologiczno-etycznej,
musimy wskazać na pewne ograniczenia. Nawet kiedy nauka zapanuje
na istniejącymi trudnościami natury biomedycznej, wydaje się, że nie
każdy organ zwierzęcy może być przeniesiony do ludzkiego organizmu.
Chodzi szczególnie o elementy, które mają większy wpływ na to, że jednostka ludzka pozostaje osobą w swoich istotnych aktywnościach. Tak
więc organy, które mogą zakłócić czy zmienić tożsamość osobowościową (np. płaty mózgu) i prokreacyjną (np. gruczoły płciowe), nie mogą
być brane pod uwagę przy działaniach transplantologicznych.

Problematyka etyczna transplantacji
5
6

B. Wójcik, Ksenotransplantacje, w: Encyklopedia bioetyki…, dz. cyt., s. 253.
B. Wójcik, Ksenotransplantacje, w: Encyklopedia bioetyki…, dz. cyt., s. 253.
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W ramach etycznej refleksji nad zagadnieniem transplantacji ważne
jest uświadomienie sobie, że trudno wyznaczyć tu obowiązki, zarówno po stronie dawcy, jak i biorcy. Tak więc nikt nie może być zobligowany do oddania narządu lub tkanki, jak też nikogo nie można
moralnie zobowiązać do jego przyjęcia. Takie rozwiązanie przynajmniej dyktuje nam stanowisko personalistyczne. Można wskazać na
różne powody, z których to wynika. Przede wszystkim o obowiązku
dawstwa można byłoby mówić wówczas, kiedy ktoś posiadałby określone narządy i byłyby one zbędne, albo gdyby pełniły funkcje pomocnicze i drugoplanowe. Tego jednak nie można powiedzieć o żadnym
z żyjących dawców. Posiadane narządy są konieczne do normalnego
życia i ich pobranie zwykle stwarza ryzyko dla zdrowia, a nawet życia.
Nigdy bowiem nie wiemy, jak zareaguje organizm zdrowego dawcy
po pobraniu na przykład nerki. Ofiarowanie komuś istotnego organu
jest zatem zawsze ryzykowne, a więc dawca decyduje się na działanie
wspaniałomyślne. Innym powodem, który określa to przedsięwzięcie jako nadobowiązkowe, jest sam charakter działania medycznego.
Transplantacje można zakwalifikować do klasy środków nadzwyczajnych, które mogą być zastosowane, ale nie są obligatoryjne. Są one
bowiem kosztowne, skomplikowane, wiążą się z poważnymi niedogodnościami po stronie biorcy, a ich efekt jest czasami nieprzewidywalny i nawet jeśli okaże się skuteczny, nie prowadzi do trwałego
wyleczenia. Ta ostatnia kwestia staje się oczywista, kiedy zwrócimy
uwagę na to, że implantowany organ pozwala pacjentowi normalnie
żyć najwyżej przez okres kilku lat7.
W kontekście tych rozważań powstaje pytanie, czy nie zaciągamy
takiego obowiązku po naszej śmierci. Być może więc nie za życia, ale
właśnie po śmierci – kiedy organy nie są już nam do niczego potrzebne – powinniśmy stać się dawcami. Gdyby tak było, stosowna decyzja
musiałaby zapaść za życia – albo w postaci deklaracji na karcie dawcy,
albo w testamencie. Ten wariant zbliża nas bardziej do myślenia w kategoriach obowiązku, jednak nadal trudno jest tu wskazać na obowią7

R. A. Sells, Clinical Transplantation, w: Birth to Death…, dz. cyt., s. 103.
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zek absolutny. Sam charakter przeszczepu jako terapii nadzwyczajnej
nie pozwala na mówienie o powszechnym obowiązku uczestnictwa
w niej, można co najwyżej mówić o zaproszeniu „wysokiej rangi”.
Inną kwestią jest to, czy istnieje obowiązek subiektywny, czyli taki,
który jest doświadczany przez konkretną osobę ze względu na relację
pokrewieństwa lub bliskości z potencjalnym biorcą organu. Wydaje się,
że sprawa ma się tu inaczej. Matka może bowiem uznać za konieczne,
aby oddać nerkę chorej córce; mąż może doświadczać podobnego imperatywu w stosunku do żony. Są to zwykle sytuacje, które trudno jest
zobiektywizować, to znaczy że na przykład odrzucenie tego obowiązku nie pociąga za sobą żadnych sankcji prawnych, ani też nie można
tu mówić o winie moralnej. Należy je rozważać w ramach teorii supererogacyjnej (realizacja dobra w wymiarze maksymalistycznym)8. To
jednak nie oznacza, że owe przeżycia mają powierzchowny charakter.
Niekiedy dana jednostka doświadcza ich w sposób bardzo intensywny,
przez co może dojść do nadużyć. Na przykład Raanan Gillon wskazuje tu na możliwość „szantażu emocjonalnego”9. Osoba chora może
uciec się do swoistej presji wobec swoich bliskich, wykorzystując relację bliskości i pojawiające się subiektywne poczucie obowiązku. Dlatego dobrze jest, aby tego typu przeżycia nie pozostawały tylko w sferze
odczuć, lecz aby stały się również przedmiotem refleksji i rozeznania.
Z refleksją etyczną nad transplantacjami wiąże się sprawa określenia
momentu śmierci w wypadku dawców zmarłych. Na wstępie musimy
powiedzieć, że zasadniczo są to dwa różne zagadnienia. Choć łączą
się ze sobą, to jednak nie można jednego uzależniać od drugiego.
Określenie końca ludzkiego życia jest ważne, aby można było powiedzieć, że dana jednostka już nie ma szans powrotu do „świata żyjących”
i w związku z tym należy na przykład zaprzestać działań reanimacyjnych. Tak więc dyskusje wokół definicji śmierci człowieka nie są prowadzone na potrzeby transplantologii, czy nawet pod dyktat samych
8
G. Hołub, O dwu sposobach pozyskiwania organów do transplantacji, „Studia
Gdańskie” XXV (2009), s. 143.
9
R. Gillon, Transplantation and Ethics, w: Birth to Death…, dz. cyt., s. 108.
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transplantologów. Gdyby tak było, narażeni bylibyśmy na różne manipulacje, a szczególnie na definiowanie śmierci pod wzrastające zapotrzebowanie na organy. Oczywiście transplantologia interesuje się
chwilą śmierci jednostki ludzkiej, ponieważ wyznacza ona moment,
w którym można rozważać pobór organów. Jednak aby zapobiec możliwym nadużyciom, czyli na przykład przyspieszaniu śmierci człowieka, lekarz pracujący na oddziale reanimacji nie powinien być zarazem
transplantologiem10.
Inną kwestią etyczną dotyczącą poboru organów od dawcy zmarłego jest uzyskanie zgody. Wydaje się rzeczą oczywistą, że nie można
samowolnie eksplantować czyichś organów. Działanie takie może być
formą poważnego naruszenia cielesności i woli jednostki zmarłej. Jednak w jaki sposób uzyskać taką zgodę? Wspomniano powyżej o możliwości wyrażenia swojej decyzji za życia i utrwalenia jej na karcie dawcy
albo w testamencie. Rozwiązanie to byłoby zgodne z przekonaniem, że
w istotnych sprawach każdy sam powinien decydować o sobie i w ten
sposób wyrażać swoją autonomię. Po śmierci danej jednostki respektowanie owej decyzji byłoby formą szacunku dla zmarłego. Inną racją
wspierającą to działanie byłoby przekonanie, że ciało jest szczególnym
typem własności osoby. Stąd decyzje co do sposobu jego traktowania
są bardzo ściśle związane z jej życiem i specyficznym profilem osobowości. Wszelkie próby zewnętrznych nacisków i ingerencji uderzają
w pewien sposób w godność osoby (ciało po śmierci osoby nie staje
się zwykłym przedmiotem, ale partycypuje w godności osoby, do której należało; albo inaczej – pamięć o osobie zmarłej obejmuje również
to, co stało się z jej ciałem).
W praktyce obok tego podejścia funkcjonuje jeszcze rozwiązanie,
które określa się mianem zgody domniemanej. Polega ono na tym, że –
jak się twierdzi – każdy jest gotowy oddać swoje organy po zaistnieniu momentu śmierci. Pozytywna decyzja jest tu przyjmowana jako
pewna oczywistość. Naturalnie nie wyklucza się postawy odmownej:
każdy może wycofać się z dawstwa organów. Decyzja taka, podjęta za
10

P. Morciniec, Przeszczep narządów, w: Encyklopedia bioetyki…, dz. cyt., s. 377.
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życia, jest honorowana po śmierci. I wydaje się, że nikt (osoby trzecie)
nie powinien mieć prawa, aby ją zmienić. Model zgody domniemanej kładzie nacisk nie tyle na dobro jednostki, ile bardziej na dobro
większych społeczności11. W praktyce bowiem unika się kłopotliwego
procesu informowania i egzekwowania decyzji pozytywnej od jednostek. Wobec braku sprzeciwu proces pozyskiwania organów do transplantacji jest łatwiejszy. Tak więc z pragmatycznego punktu widzenia
rozwiązanie to jawi się jako lepsze od poprzedniego. Jest ono przyjmowane w niektórych krajach europejskich (np. Polska, Hiszpania),
a zarazem nie znajduje ono dobrego rezonansu i odbierane jest sceptycznie choćby w Stanach Zjednoczonych12 .
Z etycznego punktu widzenia rozwiązanie oferowane przez zgodę
domniemaną jest jednak wątpliwe. Otóż to, że jednostki nie wyraziły
sprzeciwu co do eksplantacji swoich organów po śmierci, nie oznacza, że w ten sposób udzieliły przyzwolenia. Zasadnie bowiem możemy domniemywać, że wiele osób w ogóle się nad tym nie zastanawia,
problem ten nie pojawia się w przestrzeni ich świadomości. Nie ma
tu więc mowy o jakiejkolwiek decyzji, nawet tej wyrażonej za pomocą
milczenia. Należałoby raczej powiedzieć, że ludzką niewiedzę, a nawet
ignorancję, interpretuje się w bardzo określony sposób ze względu na
rzekome dobro większości. Z legalistycznego punktu widzenia można
by zgodzić się z taką regulacją, która nawiązuje do zasady, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Jednak nie wydaje się to
właściwe. Regulacja owa dotyka bowiem bardzo fundamentalnej rzeczywistości ludzkiego życia i losu. Stąd świadome uczestnictwo w tej
procedurze wydaje się wymogiem całkiem podstawowym; czymś, co
w zasadniczy sposób łączy się z naszym człowieczeństwem.
W poszukiwaniu organów do transplantacji rozważa się możliwość
utworzenia wolnego rynku jako sposobu zaradzenia ich permanentne11
L. Wright, K. Ross, A. S. Daar, Organ Transplantation, w: The Cambridge Textbook of Bioethics, ed. P. S. Singer, A. M. Viens, New York–Cambridge 2008, s. 146.
12
L. Wright, K. Ross, A. S. Daar, Organ Transplantation, w: The Cambridge
Textbook…, dz. cyt.
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mu niedoborowi. Zwykle wskazuje się, że możliwość sprzedaży i kupna poszerzy sferę wolności jednostki. Jest to więc argument z zakresu
autonomii. Twierdzi się ponadto, że należy brać pod uwagę wolnorynkową formę wymiany jako sposób uporania się z niepotrzebnymi
zgonami ludzi oczekujących na przeszczep. Jest to argument odwołujący się do („dobrych”) konsekwencji. Racje te jednak są dwuznaczne
i mogą powodować poważne, negatywne skutki. Zwykle wskazuje się
na to, że dawcy-sprzedawcy organów są ludźmi słabo wykształconymi, w związku z tym najczęściej nie rozumieją niebezpieczeństwa,
które wiąże się z eksplantacją ich organów. Kiedy znajdą się w sytuacji zagrożenia życia (na skutek oddania wrzeniesienia pewnych organów mogą jawić się jako wykonalne z medycznego i chirurgicznego
punktu widzenia, lecz wątpliwe ze stanowiska etycznego. Podobnie
jak w ksenotransplantacjach chodzi szczególnie o organy, które mają
większy wpływ na naszą tożsamość osobowościową i prokreacyjną.
Przyjmując je, zawsze narażamy się na wątpliwość, czy nie dokonuje się zmiana tego, kim jesteśmy w istotnych aspektach naszego życia.
W szczególności chodziłoby o organy rozrodcze bądź takie, które mają
większy wpływ na określony kształt naszej osobowości, jak na przykład płaty kory mózgowej.
Pewne wątpliwości nasuwa również transplantacja twarzy. Chodzi nie tyle o transfer jakichś pojedynczych elementów, jak nos, brwi
czy fragment skóry. Nie chodzi także o fragmentaryczne transplantacje rekonstrukcyjne, powypadkowe czy pochorobowe. Te bowiem
mają na celu odtworzenie stanu poprzedniego. Chodziłoby bardziej
o transplant całej twarzy, wliczając w to specyficzną architekturę kostną i mięśniową. Rodząca się tu wątpliwość dotyczyłaby tego, czy biorca owego przeszczepu nie przejmowałby tym samym czegoś, co było
szczególną częścią życia innej osoby. Obiekcja wynika tutaj z tego, że
w tradycji europejskiej uznaje się twarz za swoistą, zewnętrzną manifestację osoby. Twarz jest uważana za coś własnego, coś, co ma nawet
symboliczne znaczenie.
W szczegółowych dyskusjach bioetycznych dotyczących zagadnienia transplantacji całej twarzy zwykle zwraca się uwagę na kwestie
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techniczne i to, jaki mają one wpływ na myślenie etyczne. Podkreśla
się więc, że pobranie elementów twarzy od dawcy zmarłego i implantacja jej u biorcy wiąże się ze sporym ryzykiem odrzutu. Odrzut ten
może być szczególnie dotkliwy, ponieważ poprzedzony jest skomplikowaną „przebudową” konfiguracji twarzy biorcy. Jeśli nawet operacja przebiegnie pomyślnie, to i tak pacjent musi zażywać mocne leki
immunosupresyjne, o wysokim stopniu toksyczności, zmniejszające
niebezpieczeństwo odrzutu. Transplant taki, choć może pomóc człowiekowi ze zniekształconą twarzą odzyskać psychiczną równowagę
w kontaktach z innymi, nie jest jednak rozwiązaniem na długie lata.
Wiemy bowiem, że w wielu wypadkach organizm odrzuca go po pewnym czasie. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że mniej
więcej 1 na 5 transplantów ulega odrzuceniu w ciągu pierwszych
3 lat13. Inni znawcy problemu mówią, że okres akceptacji transplantu
może sięgać 7 lat14 . W jeszcze innych badaniach, przeprowadzonych
w latach 2010 i 2013, wskazywano, że pacjent po przeszczepie jest beneficjentem tego stanu przez okres 5 lat15. Tak krótki okres wynika
poniekąd z tego, że twarz jest jedną z najbardziej antygenicznych tkanek w organizmie ludzkim16 . Sytuacja ta – choć obiecująca w swoich
początkach – stawia w końcu pacjenta w bardzo trudnym położeniu,
zwłaszcza że można wtedy mówić nie tyle o powrocie do stanu przed
implantacją, ale najwyraźniej o czymś o wiele bardziej skomplikowanym z medycznego punktu widzenia. Wziąwszy pod uwagę te trudności, łatwo można dojść do wniosku, że lepiej jest powstrzymać się

R. Huxtable, J. Woodley, Gaining Face or Losing Face? Framing the Debate on
Face Transplant, „Bioethics” vol. 19, no. 5–6 (2005), s. 512.
14
S. Strong, Should We Be Putting a Good Face on Facial Transplantation?,
„American Journal of Bioethics” vol. 4, iss. 3 (2004), s. 14.
15
M. Siemionow, R. C. Gordon, Overview of Guidelines for Establishing a Face
Transplant Program: A Work in Progress, „American Journal of Transplantation” vol.
10 (2010), s. 1290; P. Infante-Cossio, et al., Facial Transplantation: A Concise Update,
„Medicina Oral Patologia Oral y Cirurgia Bucal” March 1 (18) (2013), s. 263.
16
R. Huxtable, J. Woodley, Gaining Face or Losing Face?…, dz. cyt., s. 512.
13
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z tak złożoną interwencją medyczną, zwłaszcza kiedy nie ma ona charakteru ratującego ludzkie życie.
W niektórych wypadkach przeniesienie twarzy jest jednak formą
ratowania życia. Wówczas poprawa sytuacji zdrowotnej pacjenta nawet o 5 lat jest czymś, co warte jest naszych zabiegów. Zasygnalizowane powyżej wątpliwości muszą wtedy ustąpić wobec konieczności
ratowania dobra większego. Stąd poniższe uwagi krytyczne będą się
odnosiły do działań, które nie rządzą się ową pilną potrzebą ratowania ludzkiego istnienia.
Bioetycy podkreślają, że uzyskanie zgody od dawcy na przeszczep
jego twarzy może być trudne. Przeszczep bowiem – jak wskazaliśmy –
nie ma całkowicie terapeutycznego charakteru, stąd może powstać
wątpliwość co do jego zasadności. Rozmowa z pacjentem o decyzji
oddania twarzy może być więc bardzo trudna; nawet po jego śmierci
rodzina może mieć poważne obiekcje. Problem polega na tym, że trudno jest zaakceptować przejęcie tak specyficznie osobowego elementu
przez jednostkę obcą. Bioetycy mówią tu o poważnych konsekwencjach
społecznych, związanych z pojawieniem się obcego człowieka, który
nosi „na sobie” istotny element rozpoznawczy zmarłego, który był
znany w danej społeczności17. Reakcje te odsyłają nas ponownie do
wątpliwości co do ingerencji w tożsamość osobową jednostki. Choć
racje medyczne i pragmatyczne mogą ulec zmianie, tak że działanie
to będzie bezpieczniejsze oraz pewniejsze (być może uda się wydłużyć
czas „przed odrzutem” organu), to jednak wciąż stoimy przed problemem niepowtarzalności każdego człowieka, której nie można łatwo
zrelatywizować. Każda osoba jest jedynym i niepowtarzalnym w sobie światem, a ludzka twarz jest tego widzialną manifestacją.

K. B. O’Reilly, Face Transplant Plans Renew Ethical Debate, „American Medical News” October 17, 2005, http://www.ama-assn.org/amednews/ /2005/10/17/
prsa1017.htm (12.07.2012).
17
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Transplantacje w służbie człowiekowi
Techniki i praktyka transplantacji organów są wielkim dobrodziejstwem, które niesie ze sobą medycyna współczesna. Pozwalają one
na wyraźną poprawę zdrowia, a wielokrotnie na przedłużenie życia ciężko chorego pacjenta. W niektórych sytuacjach jest to wręcz
uderzające, jeśli po udanym przeszczepie jednostka żyje przez pewien
czas, a jej ewentualna śmierć jest uwarunkowana innymi względami.
Mamy więc sytuację, że organ „przeżył” swego biorcę18. I choć nie
dzieje się tak zawsze, to jednak uświadamia nam, że możliwości ratowania ludzkiego życia są coraz doskonalsze i zaangażowanie osób
w pomoc innym może być bardziej skuteczne. Oczywiście tak jak każda pojawiająca się innowacja również transplantologia posiada swoje
granice, które niekiedy trudno jest dostrzec. Jednak żeby aktywność
ta służyła całemu człowiekowi, a nie tylko jakiemuś jego aspektowi
czy fragmentowi, należy podjąć wysiłek wytyczania owych granic.
Powyżej wskazaliśmy na przesłanki, które mogą posłużyć do realizacji tego zadania: konieczność uszanowania tożsamości osoby
(osobowej i prokreacyjnej) oraz poważne traktowanie ryzyka, jakie
niesie transfer organu.
W perspektywie personalistycznej przekazanie organu, rozumiane
jako dar, jest potwierdzeniem przynależności do wspólnoty osób. Nie
jesteśmy więc zamkniętymi w sobie monadami bądź skoncentrowanymi na sobie indywiduami. Mamy świadomość przynależności do
rodziny ludzkiej, z którą łączą nas pewne więzi. Niosą one ze sobą
zarówno pewne prawa i przywileje, jak i określone obowiązki. Przekazanie organu komuś bardziej potrzebującemu, na przykład po naszej
śmierci, nie jest co prawda absolutnym obowiązkiem moralnym, ale
„obowiązkiem” wynikającym z solidarności. Jego realizacja wpisuje się
w doświadczane przez każdego pragnienie czynienia dobra i zawiera
w sobie mocny akcent bezinteresowności.
18
D. N. Landsberg, R. J. Shapiro, Kidney, Pancreas, and Pancreatic Islet Transplantation, „British Columbia Medical Journal” vol. 52, no. 4 (2010), s. 192.
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Przekazanie organu za życia (dawcy) jeszcze mocniej ujawnia zdolność do bezinteresownych działań i może być nawet postrzegane jako
akt heroicznej miłości dawcy względem biorcy. Staje się to oczywiste na przykład wówczas, gdy matka oddaje dziecku nerkę, albo gdy
mąż oddaje ten organ żonie. W świetle przedstawionych powyżej zasad bioetyki personalistycznej działania te znajdują swoje dodatkowe
usprawiedliwienie w ramach zasady całościowości. Ratowanie dobra,
którym jest istnienie całej osoby, usprawiedliwia posłużenie się pewną częścią, co w naszym wypadku oznacza przyjęcie cudzego organu
bądź tkanki, z towarzyszącym temu ryzykiem. Natomiast dawca, kierując się postawą wspaniałomyślności, oddaje organ, którego pobór
nie zagraża jego podstawowemu dobru, to znaczy jego przetrwaniu
i elementarnemu dobrostanowi. W kontekście biorcy podejmujemy
więc działania, aby ratować dobro większe (dobro całego istnienia);
w kontekście dawcy jesteśmy uważni, aby tego dobra znacząco nie narazić na szwank.

Jerzy Brusiło OFMConv1

Etyka wobec eksperymentu
medycznego na człowieku
Od dawna człowiek szukał ulgi w różnych swoich cierpieniach
i starał się przeciwdziałać chorobom, poznawał sposoby leczenia i życia bez bólu przekazując tą wiedzę kolejnym pokoleniom. Najczęściej
sam podejmował próby leczenia ucząc się na błędach i zanim uznano
i sprawdzono jakąś terapię, wielu ludzi doświadczało dodatkowego
bólu czy spotęgowania choroby, nierzadko ponosząc śmierć. Odbywało się to w przypadkowo lub spontanicznie, gdy chorzy poświęcali
się, aby komuś zastosować w przyszłości lepsze lekarstwo lub skuteczniejszy sposób leczenia; bywało, że niesprawdzone leki i terapie stosowano siłą, wykorzystując władzę lekarza nad chorymi lub bezradność
ciężko chorych wobec zbliżającej się śmierci.

1. Badanie eksperymentalne w medycynie
Pod koniec średniowiecza wypracowano w nauce metodę badań
eksperymentalnych, która polegała na tworzeniu sztucznych warunków zbliżonych do naturalnych i przeprowadzaniu powtarzalnych
procesów badawczych, aby kontrolować i porównywać osiągnięte wyniki. W ten sposób, między innymi w medycynie, można było dokładniej i wielokrotnie, najpierw w warunkach laboratoryjnych, a później
u pacjentów, badać przebieg choroby i sprawdzać skuteczność zastosowanych terapii. Nie było już przypadkowości i leczenia „na chybił
1
O. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv, Wydział Teologiczny, Katedra Teologii
Pastoralnej Szczegółowej UPJPII.
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trafił”, ale zgodnie z duchem pośredniowiecznego racjonalizmu i empiryzmu stosowano metody statystyczne, porównawcze, analityczne,
syntetyczne, otrzymując uporządkowaną, spójną i praktyczną wiedzę,
dzięki której medycyna mogła się rozwijać, przynosząc lepsze sposoby diagnostyki i leczenia chorób.
W założeniach naukowych badania eksperymentalnego występuje
najpierw postawienie problemu badawczego (hipotezy, którą eksperyment ma sprawdzić), sformułowanie przebiegu eksperymentu
(określenie, co badanie ma sprawdzić), następnie podanie stanu kontrolnego przedmiotu badań, wobec których nie przeprowadza się eksperymentu (do których porówna się wyniki badań) oraz stworzenie
warunków, w jakich zostanie przeprowadzone badanie (czas, miejsce,
okoliczności). W ten sposób poznajemy obraz choroby czy leku, który najpierw nie jest zmieniony, nie poddaje się go badaniu, a potem
poznajemy zmieniony jakimiś czynnikami, badaniami stan choroby
czy zastosowanego leczenia, aby porównując wyniki, dojść do najlepszych sposobów leczenia. Gdy leczonych osób, materiału badawczego,
powtarzania badania jest wiele, w tym samym czasie i w tych samych
warunkach, można uzyskać wiedzę do doskonalenia medycyny.
W najbardziej rozpowszechnionej praktyce doświadczeń na ludziach można wyróżnić trzy grupy badań: eksperyment leczniczy,
eksperyment badawczy i badanie kliniczne. „Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo
wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby
leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane
metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest
wystarczająca”2 . „Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzony
zarówno na osobach chorych, jak i zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo
2
Art. 21 ust 2 ustawy o z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 204).
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w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie
i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów
takiego eksperymentu”3. „Badaniem klinicznym jest każde badanie
prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków
działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub
w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej
liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania,
dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność”4 . Definicji eksperymentu na ludziach jest wiele
i jak widać z podanych opisów badanie kliniczne jest w istocie specyficznym eksperymentem badawczym.

2. Historia eksperymentu medycznego na człowieku
Według kryteriów badania eksperymentalnego, według współczesnych procedur badawczych, można znaleźć opis eksperymentu już
w starożytności. Nie dotyczył on wprawdzie ściśle leczenia choroby,
przynoszenia ulgi w cierpieniu czy stosowania nowego leku, lecz spełnia wszystkie cechy badania eksperymentalnego na człowieku. Chodzi o biblijny opis w Księdze Daniela (Dn 1, 8–15), który dziś można
potraktować jako eksperyment dietetyczny. Daniel, wierny przepisom
prawa z Księgi Kapłańskiej dotyczących spożywania mięsa (Kpł 11)
wraz z trzema towarzyszami uprowadzonymi do niewoli babilońskiego króla Nabuchodonozora, odmówił spożywania niektórych potraw
„nieczystych”, chcąc udowodnić, że jeśli będzie odżywiał się tylko jarzynami, po 20 dniach nie będzie wyglądał gorzej (z niedożywienia)
niż młodzieńcy babilońscy spożywający także pokarmy mięsne. Dozorca sprawujący opiekę nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem
Art. 21 ust. 3 ustawy o z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza…, dz. cyt.
Art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.
z 2001 r. Nr 126, poz. 1381).
3

4
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i Azariaszem zgodził się na podane warunki (zasady eksperymentu) i przez określony czas podawał ustaloną dietę Danielowi i jego
towarzyszom. Założona hipoteza badawcza została udowodniona.
W porównaniu z grupą kontrolną (chłopcy babilońscy), po upływie
ustalonego czasu (dziesięciu dni), wygląd Daniela i jego towarzyszy
„był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie” (Dn 1, 15).
Pierwszym naukowo udokumentowanym, typowo medycznym eksperymentem, było w 1747 roku sprawdzenie, jakie pokarmy zapobiegają szkorbutowi, poważnej chorobie związanej z niedoborem witaminy
C, powodującej wyniszczenie organizmu i śmierć, zwłaszcza wśród
osiemnastowiecznych żeglarzy, podróżników, odkrywców, pozbawionych świeżego jedzenia, warzyw i owoców przez długie miesiące pobytu na morzu. Angielski lekarz okrętowy James Lind przeprowadził
eksperyment, w którym brało udział sześć grup marynarzy cierpiących na szkorbut. Jednej grupie podawał owoce cytrusowe, a pozostałym grupom dano inne pożywienie. Do pełnego zdrowia powrócili
jedynie ci, którzy spożywali owoce cytrusowe (pomarańcze i cytryny)5.
Niezwykłym eksperymentem były badania przeprowadzone przez
lekarza wojskowego dr. Williama Beaumonta na początku XIX wieku.
6 czerwca 1822 roku w Forcie Mackinac na granicy kanadyjsko-amerykańskiej przypadkowa kula z muszkietu trafiła 28-letniego żołnierza Alexisa St. Martina w żołądek, a powstała rana, mimo podjętego
leczenia, nie dawała się zasklepić. Powstała luźna przetoka skórna,
która pozwala zamknąć otwór (np. w czasie jedzenia), ale poza posiłkami można ją było odsłonić i włożyć palec do wnętrza żołądka…6 .
1 sierpnia 1825 roku dr Beaumont wykorzystał to nietypowe zdarzenie i przeprowadził eksperyment. Na jedwabnej nici włożył przez otwór w brzuchu następujące małe kawałki: solonej surowej wołowiny,
solonej słoniny, surowej świeżej wołowiny, gotowanej peklowanej
wołowiny, czerstwego chleba i surowej kapusty. Dokładnie co godzi5
6

Kronika medycyny, red. M. Michalik, Warszawa 1994, s. 219.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Beaumont (07.07.2018).
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nę wyciągał nici i skrupulatnie oceniał postęp w trawieniu, zapisując wyniki. W innych badaniach lekarz badał jeszcze błonę śluzową
żołądka, ruchy żołądka, stężenie soków żołądkowych itp7. Mimo że
eksperymenty były uciążliwe dla St. Martina, bo w niektórych miesiącach uczestniczył w nich codziennie, podpisał on kontrakt, że będzie do dyspozycji lekarza, uczestnicząc w badaniach za 150 funtów
rocznie z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Trwało to do 1834 roku,
gdy Alexis St. Martin wyjechał do Kanady i tam zmarł w roku 1880.
Dr William Beaumont opublikował wyniki badań w książce o sokach
żołądkowych i fizjologii trawienia w 1833 roku i jest to wiedza do dziś
wykorzystywana w gastroenterologii.
Eksperymenty nie dotyczą tylko pokarmów, żywienia i dietetyki,
a chorzy poddawani badaniom nie zawsze wyrażają na to zgodę. Historia medycyny pokazuje, jak w warunkach wojny i braku szacunku
dla człowieka, często więzionego, chorego i niedożywionego, wykorzystywano ludzi do badań eksperymentalnych, które w przekonaniu
badaczy miały ratować rannych, pomagać w zakażeniach żołnierzom,
służyć celom wojskowym agresora, okupanta. W czasie II wojny światowej eksperymenty takie były prowadzone najczęściej na więźniach
i jeńcach wojennych, w obozach koncentracyjnych i łagrach, przez
Niemcy, Japonię i Związek Radziecki (najmniej poznane). Najwięcej danych na ten temat można znaleźć w opisach eksperymentów
z niemieckich obozów koncentracyjnych nad szczepionkami przeciwko durowi plamistemu, gruźlicy i malarii. Więźniów zakażano
bakteriami duru plamistego, jednych szczepiono przeciwko durowi,
a w grupie kontrolnej nie stosowano żadnych leków. W doświadczeniach nad sulfonamidami celowo okaleczano więźniów, a w powstałe rany wprowadzano bakteryjne, drzazgi lub okruchy szkła, badając
skuteczność różnych leków lub nie podając żadnych lekarstw. Więźniów wystawiano na działanie gazu musztardowego, iperytu, badano
w komorach ciśnieniowych, poddawano długotrwałemu oziębianiu,
7
W. Beaumont, Experiments and Observations on the Gastric Juice and the
Physiology of Digestion, F. P. Allen, Plattsburgh 1833.
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testowano skuteczność różnych metod sterylizacji i sposobów masowej eutanazji. Prowadzono eksperymenty z przeszczepami kostnymi, badano regenerację mięśni, nerwów i kości, wcześniej boleśnie
okaleczając i raniąc ludzi. Badano środki homeopatyczne, różne diety (bezbiałkowe i zastępujące białko), wywoływano choroby wątroby
i badano patogenezę choroby głodowej (oczywiście głodząc więźniów),
testowano leki zwalniające czynność serca i środki farmakologiczne
do wymuszania zeznań8. Nie oszczędzano też dzieci, zwłaszcza badano bliźnięta w programie eugenicznym (w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz), gdzie szukano metod bliźniaczych (lub mnogich) urodzeń dzieci o wybranych cechach aryjskich. Jedno z bliźniąt poddawano eksperymentom, a drugie pozostawiano dla porównania. Po
przeprowadzonych doświadczeniach zabijano oboje (o ile wcześniej
jedno nie zmarło na wskutek szkodliwych działań eksperymentatora),
aby przeprowadzić sekcję zwłok dwojga dzieci9.
Brak wystarczającej (lub jakiejkolwiek) opieki medycznej, narażenie
życia i zdrowia poddawanych eksperymentom, zadawany ból, działania wbrew woli badanych, nie mówiąc już o bezcelowości niektórych
doświadczeń, nadużyciach władzy i bezkarności badaczy, to nie tylko
obraz badań eksperymentalnych w czasie wojny czy niewoli. Już po
II wojnie światowej, w takim kraju jak, wydawałoby się na wysokim
poziomie nauk medycznych i demokracji, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, także dochodziło do niegodnych, śmiercionośnych
i ukrywanych badań eksperymentalnych. Przez wiele lat (1932–1972)
US Public Health Service prowadziło badania nad chorobą weneryczną – kiłą u czarnoskórych mieszkańców Tuskegee w stanie Alabama
(około 400 mężczyzn), którym nie podawano leczących kiłę antybiotyków. W wyniku tego „eksperymentu Tuskegee” zmarło 100 osób10.

8
9
10

Por. A. Sterkowicz, Zbrodnie hitlerowskiej medycyny, Warszawa 1974.
E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2001, s. 452–468.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_Tuskegee (03.08.2018).
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3. Znaczenie zgody pacjenta (ochotnika) na wszystkich
etapach i w każdej procedurze eksperymentu medycznego
Podstawową wadą tych nieludzkich badań eksperymentalnych
był brak zgody na wywoływanie choroby, niestosowanie terapii, niepodawanie leków, ukrywanie danych, zadawanie cierpienia i ryzyko
śmierci. I od czasów eksperymentów w Auschwitz i Tuskegee świadoma, nieprzymuszona zgoda pacjenta lub zdrowego ochotnika na
eksperyment leczniczy czy badawczy jest najważniejszym postulatem
etycznym w jakimkolwiek, nawet najmniejszym, działaniu medycznym, który ma cechy „nowej lub tylko częściowo wypróbowanej metody diagnostycznej, leczniczej lub profilaktycznej w celu osiągnięcia
bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej”.
Zgoda pacjenta (ochotnika eksperymentu) jest najważniejsza na
wszystkich etapach badania z udziałem ludzi, najpierw na etapie
przedklinicznym w laboratoriach i w testach na zwierzętach (wchłanianie i transport leku w organizmie, ocena toksyczności preparatu,
ryzyko wywołania mutacji genetycznych, nowotworów i skutków niepożądanych dla płodu), a później na etapie klinicznym prowadzi się
badania już na zdrowych ochotnikach po wyrażeniu przez nich zgody (niekiedy z wynagrodzeniem). Część kliniczna, np. w przypadku
doświadczeń z nowymi lekami, rozciąga się na cztery etapy i uczestniczący w tych badaniach chorzy czy ochotnicy muszą wyrazić w każdym z tych faz osobną zgodę. Pierwszy etap (pierwsza faza badania
klinicznego)11 ustala wyjściową do dalszych doświadczeń dawkę leku
i jego najbardziej groźne działania niepożądane z określeniem najważniejszych informacji o metabolizmie leku w organizmie człowieka.
11
Dla ścisłości można jeszcze wyróżnić bardzo rzadko stosowaną fazę 0 (zerową) badań klinicznych, w których stosuje się mikrodawki leku, aby wyeliminować
niepowodzenia w badaniach fazy I i II (mimo pozytywnych wyników w badaniach
na zwierzętach). Badania fazy 0 są przydatne w szybkim poznaniu przenikania bardzo niskich dawek leku w barierach fizjologicznych (np. krew–mózg), w krótkim
czasie badań i są stosowane tylko w małej grupie ochotników (10–15 osób) i tylko
w 0,7 proc. wszystkich badań klinicznych; por. T. H. Zastawny, Badania kliniczne,
w: Badania kliniczne, red. T. Brodniewicz, Warszawa 2015, s. 79–81.
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Jest to faza najbardziej niebezpieczna, ponieważ nic nie wiadomo, jak
badana substancja zadziała na organizm ludzki (dobre przyjęcie leku
przez zwierzęta nie oznacza tego samego u ludzi, u człowieka może
wystąpić nawet zagrożenie życia. Dlatego na tym pierwszym etapie
bierze udział tylko kilkudziesięciu ochotników (20–80 osób)12 . Drugi
etap badania zwraca uwagę na skuteczność leku i porównuje nową
substancję ze znanymi farmaceutykami, zwracając szczególną uwagę
na częste działania niepożądane w większej grupie badanych (od kilkuset do tysiąca osób), którymi mogą już być chorzy zainteresowani
nowym lekiem. Na trzecim etapie eksperymentu (trzecia faza badania
klinicznego) nową substancję leczniczą bada się na kilku, czasem kilkunastu tysiącach chorych, najczęściej w wielu ośrodkach na świecie,
aby potwierdzić działanie i bezpieczeństwo nowego leku u wielu chorych, określić rzadkie działania niepożądane i dokładnie sformułować
najbardziej skuteczne dawki terapeutyczne. Po pomyślnym przebiegu
trzeciej fazy eksperymentu leczniczego nowy lek może już być wprowadzony do obrotu najpierw w lecznictwie zamkniętym w szpitalach,
a potem w aptekach na całym świecie (średnio tylko 1:1000 farmaceutyków przechodzi całą dokładną selekcję do końca), co nie znaczy,
że nie jest nadal badany i porównywany z innymi, nowszymi preparatami. Jest to kolejny, czwarty, etap eksperymentu, już po rejestracji
i dopuszczeniu do sprzedaży. Z praktyki setek tysięcy chorych, którzy
stosują nowy lek, przez wiele lat zbierane są informacje o bardzo rzadkich zdarzeniach niepożądanych, o modyfikacjach dawek (np. u dzieci), interakcjach z innymi lekami i ciągle obserwuje się działanie leku
w różnych warunkach klimatycznych, populacjach ludzkich i sytuacjach terapeutycznych. Na tym etapie dochodzi też do oszacowania
kosztów terapii nowym produktem leczniczym13. Od początku badań
laboratoryjnych przez wszystkie fazy badań klinicznych całkowity
koszt zupełnie nowego leku grubo przekracza miliard dolarów…

12
13

T. H. Zastawny, Badania kliniczne, w: Badania kliniczne…, dz. cyt., s. 82.
T. H. Zastawny, Badania porejestracyjne, w: Badania kliniczne…, dz. cyt., s. 93.
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Poza udziałem w czterech fazach badań na ludziach w eksperymencie leczniczym (na osobach chorych) i w eksperymencie badawczym
(na zdrowych ochotnikach) zgoda jest zawsze wymagana w procedurze tzw. „ślepej próby” i w randomizacji badania eksperymentalnego14 . „Ślepa próba” występuje w badaniu, które porównuje skutki
terapeutyczne w zastosowaniu np. nowego leku w przebiegu choroby
i bez użycia testowanego leku w danej chorobie (lub z użyciem innych leków w grupie kontrolnej), dlatego aby skuteczność badanego
leku nie była związana z innymi lekami lub autosugestią (siłą woli)
pacjenta pragnącego wyzdrowienia, nie informuje się chorego, czy
dostaje rzeczywiście nowe lekarstwo, czy placebo (podobny do leku
preparat obojętny dla zdrowia). Pojedyncza „ślepa próba” oznacza, że
tylko chory nie wie, czy ma podany lek, czy placebo; podwójna występuje wtedy, gdy ani chory, ani lekarz nie wie, czy podana próbka jest
lekiem, czy placebo (wie o tym tylko badacz posiadający informację
o tym, co dostaje pacjent). Procedura randomizacji polega na losowym wyborze ochotników lub chorych z całej badanej populacji, aby
wyniki eksperymentu były bardziej obiektywne, aby uniknąć stronniczości, konfliktu interesów czy też faworyzowania jakiejś grupy, np.
kobiet, osób lepiej wykształconych czy młodszych.
W etyce medycznych eksperymentalnych badań na człowieku zgoda chorego (zdrowego ochotnika) na nowatorski zabieg, zastosowanie
nowego leku, pionierską terapię, wykorzystanie innowacyjnego urządzenia diagnostycznego na wszystkich etapach badania, z wprowadzeniem „ślepej próby” i randomizacji, ma najważniejsze znaczenie
i w historii (oraz niestety czasami współcześnie) była najczęściej pomijana, pomniejszana i źle wyrażana. To jest warunek wstępny i podstawowy do przeprowadzenia każdego badania medycznego na osobie
ludzkiej, nawet jeśli to badanie nie wiązałoby się z żadnym ryzykiem,
działaniem inwazyjnym na organizm ludzki czy jakimkolwiek skut-

14
M. Nowakowska, Model badania klinicznego, w: Badania kliniczne. Organizacja, nadzór i monitorowanie, red. M. Walter, Warszawa 2004, s. 82–84.
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kiem terapeutycznym (np. badania statystyczne, kwestionariuszowe
osób zdrowych i chorych).
Aby spełnić wymagania etyczne dotyczące zgody badanego chorego
(ochotnika) w eksperymencie medycznym, należy najpierw zapewnić
wszystko, co pomoże badanemu podjąć decyzję w pełni świadomie i w
sposób gwarantujący jego wolność wyboru, udziału w doświadczeniu
medycznym. Stąd konieczne jest ukazanie pełnej i szczerej wiedzy
o stanie choroby badanego (chorego), rokowania w dotychczasowym
leczeniu, możliwości innych terapii, stosowanych leków, dostępność
leczenia poza eksperymentem oraz rzeczywiste możliwości, szanse
nowej, eksperymentalnej terapii (leku, procedury, aparatury) wraz
z niebezpieczeństwami, trudnościami, ryzykiem wzmożonych objawów, zwiększonego bólu i innymi przykrymi konsekwencjami badania eksperymentalnego.
Dobre poinformowanie pacjenta, według zasad etyki, nie tylko
w doświadczeniach medycznych)15, ze względu na szacunek dla dobra i godności człowieka jako osoby16 powinno wyrażać się w formie
i treści informacji dla badanego. Musi być ona zawsze podana przed
eksperymentem i być przedstawiona w obecności badacza lub jego
zastępcy, który posiada wiedzę na temat planowanego eksperymentu, z którym można wymienić uwagi dotyczące badania, rozstrzygnąć
wątpliwości i który jest w stanie spokojnie, bez pośpiechu i przynaglenia pozostawać do dyspozycji pacjenta. Powinno się w takiej sytuacji
wyjaśnień i informacji pozwolić na przemyślenie decyzji przez chorego, dać mu czas na podjęcie decyzji. W rozmowach lekarzy, badaczy
czy kompetentnych osób z chorym (czy z ochotnikiem) powinno się

15
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, nr 96–98.
16
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników…, dz. cyt., nr 99, z podkreśleniem w Magisterium Kościoła katolickiego: „Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich jest nie do pogodzenia z godnością
osoby przede wszystkim wówczas, gdy ma ono miejsce bez wyraźnej zgody podmiotu
lub przez niego uprawnionych” – Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2295.
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używać prostych, zrozumiałych zdań i wyrażeń, bez medycznego żargonu, skrótów myślowych czy dwuznaczności17.
Forma zgody musi być zawsze pisemna, z przejrzystym układem
treści, z czcionką odpowiedniej wielkości, nie za obszerna (nie na
wielu stronach), a zastosowane wyrażenia mają być podane w języku
badanego (w Polsce w języku polskim), stylistycznie, rzeczowo, zrozumiale i jednoznacznie, w trybie oznajmującym, bez namawiania,
ostrzegania czy stawiania warunków. Zgoda ma mieć formę oficjalną,
z datą, imieniem, nazwiskiem badanego, z danymi badacza i podpisem badanego. W sytuacjach poważnych chorób i możliwości badań
eksperymentalnych bywa, że aby ratować życie ludzkie, uzyskanie
zgody (również na piśmie) nie jest możliwe (np. pacjent jest nieprzytomny lub nie jest w stanie udzielić wyraźnej zgody), wtedy taką zgodę może wyrazić przedstawiciel prawny chorego18. Jeżeli zgoda jest
wyrażona w inny sposób (niewerbalnie), wówczas taki zastępczy sposób wyrażenia świadomej, dobrowolnej zgody przez badanego musi
być przez towarzyszącą osobę osobno opisany i uzasadniony, i tu już
bezwzględnie obowiązuje forma pisemna19.

17
Por. Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla
badacza, red. M. Czarkowski, J. Różyńska, Warszawa 2008, s. 58–64.
18
„Eksperymenty kliniczne mogą być przeprowadzane także z udziałem osób
niepełnoletnich lub dorosłych, które prawnie są niezdolne do zrozumienia czy
decydowania, jednak musi i tutaj zostać spełnione kryterium ważności naukowej,
usprawiedliwionej zachowaniem proporcji pomiędzy ryzykiem i korzyściami racjonalnie przewidywanymi dla uczestniczących w nich podmiotów nieletnich lub
niezdolnych” – Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników…, dz. cyt., nr 101.
19
„W przypadku pacjenta niezdolnego do świadomego podjęcia decyzji i wyrażenia woli lekarz powinien uzyskać na piśmie zgodę jego przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego” – art. 44 Kodeksu etyki lekarskiej (tekst jednolity
z dnia 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003
r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy; cyt. za: M. Nestorowicz, Prawo
medyczne, Toruń 2004, s. 367.
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4. Zasady etyczne w badaniu eksperymentalnym
na osobie ludzkiej
Ważność zgody pacjenta (ochotnika) na przeprowadzenie eksperymentu medycznego, i to w tak rzetelnej i dokładnej formie, nie powinna dziwić w świetle dotychczasowej historii medycyny, zwłaszcza
z czasów ostatniej wojny światowej. Dlatego, po procesie zbrodniarzy
wojennych (w tym także lekarzy i personelu medycznego w obozach
koncentracyjnych) w Norymberdze, ustalono w 1947 roku kodeks
etyczny dotyczący badań eksperymentalnych, w którym już w punkcie pierwszym podkreślono fundamentalną konieczność dobrowolnej
zgody każdego poddawanego badaniom eksperymentalnym. Całość
swoistego „dekalogu” (w dziesięciu punktach) eksperymentu medycznego na ludziach przedstawia się następująco:
„1. Absolutnie koniecznym składnikiem wszelkich eksperymentów
medycznych prowadzonych na ludziach jest niewymuszona zgoda na
ich przeprowadzenie wyrażona przez osobę, która ma być im poddana.
Oznacza to, że osoba, na której prowadzony będzie eksperyment,
musi posiadać pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych,
mieć pełną władzę w podejmowaniu takiej decyzji bez jakiejkolwiek
interwencji w formie przemocy, przekupstwa, wprowadzenia w błąd,
przymusu, fałszywej obietnicy lub jakiejkolwiek innej formy ograniczania oraz wymuszania takiej decyzji; osoba ta powinna posiadać
wiedzę i zrozumienie znaczenia eksperymentu w takim stopniu, aby
móc świadomie podjąć decyzję o swoim uczestnictwie w eksperymencie. Ten ostatni element wymaga, aby przed uzyskaniem zgody na
doświadczenie eksperymentator wyjaśnił osobie, która ma być poddana doświadczeniom, istotę, czas trwania i cel danego eksperymentu,
metody i środki, za pomocą których ma być przeprowadzony eksperyment, wszelkie niedogodności i niebezpieczeństwa z tym związane
oraz skutki danego eksperymentu dla zdrowia fizycznego i psychicznego jego uczestników.
Odpowiedzialność za uzyskanie zgody obowiązuje każdego, kto doświadczenie organizuje, kieruje nim lub je przeprowadza. Jest to powin-
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ność i odpowiedzialność osobista, która nie może zostać bezkarnie
przeniesiona na kogoś innego.
2. Eksperyment medyczny powinien zaowocować korzystnymi dla
społeczeństwa rezultatami; przy założeniu, że nie ma innych sposobów
ich osiągnięcia.
3. Eksperyment medyczny powinien być zaprojektowany i oparty
na rezultatach doświadczeń uprzednio przeprowadzonych na zwierzętach oraz na wiedzy z zakresu historii choroby lub wiedzy pochodzącej
z innych badań danego problemu tak, aby wyniki takiego eksperymentu usprawiedliwiały konieczność jego przeprowadzenie na ludziach.
4. Eksperyment medyczny powinien być tak przeprowadzony, aby
uniknąć wszystkich niepotrzebnych fizycznych i psychicznych cierpień,
jak również okaleczeń osób poddanych takiemu eksperymentowi.
5. Żaden eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje niejako a priori przekonanie, że doprowadzi to
do śmierci lub trwałego kalectwa, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdzie
uczestnikiem eksperymentu jest lekarz, który dany eksperyment jednocześnie przeprowadza.
6. Stopień podjętego ryzyka uzyskanego z eksperymentu nigdy nie
powinien przewyższać znaczenia korzyści dla ludzkości.
7. Odpowiednie przygotowania powinny być podjęte oraz odpowiedni sprzęt medyczny powinien być zastosowany, aby zabezpieczyć
osoby poddane eksperymentowi, nawet jeśli istnieje minimalne prawdopodobieństwo zranienia, kalectwa lub śmierci.
8. Eksperyment medyczny powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanych naukowców. Najwyższy poziom umiejętności i troski
jest wymagany od osób prowadzących eksperyment we wszystkich jego
etapach.
9. W trakcie przeprowadzania eksperymentu na osobie musi ona
mieć zagwarantowane prawo do natychmiastowego zaprzestania oraz
wycofania się z eksperymentu w przypadku, gdy stan fizyczny lub psychiczny wydaje się uniemożliwić zakończenie danego eksperymentu.
10. W trakcie eksperymentu naukowiec odpowiedzialny za jego
przeprowadzenie musi być przygotowany na przerwanie eksperymentu
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na każdym etapie jego trwania, jeśli tylko ma podejrzenie w oparciu
o swoją dobrą wolę, swoje najwyższe kwalifikacje i ostrożny osąd –
cechy wymagane od takiego naukowca – że zachodzi prawdopodobieństwo zranienia, kalectwa lub śmierci osoby poddanej takiemu
eksperymentowi w przypadku, gdyby dany eksperyment nie został
przerwany”20 .
W następnych latach, w miarę coraz szybszego rozwoju nauk biomedycznych i coraz częstszego wykorzystywania badań eksperymentalnych (także na ludziach), formułowano kolejne kodeksy i zbiory
zasad etycznych oraz wydano szereg zapisów prawnych dotyczących
eksperymentu medycznego. Najważniejszym z kodeksów etycznych
była Deklaracja Helsińska uchwalona w czerwcu 1964 roku na XVIII
Walnym Zgromadzeniu Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w Helsinkach (Finlandia), która w późniejszych edycjach, na kolejnych
Zgromadzeniach Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), była
poprawiana, uzupełniana i dostosowywana do wymagań rozwijającej
się medycyny i badań eksperymentalnych na ludziach. Poza wspomnianymi zasadami z Norymbergi, po ujednoliceniu Deklaracji na 52.
Zgromadzeniu Ogólnym WMA w Edynburgu w Szkocji (październik
2000) z dodaniem Not Wyjaśniających z października 2002 roku (53.
Zgromadzenie Ogólne WMA, Waszyngton DC, USA) i października 2004 (55. Zgromadzenie Ogólne WMA, Tokio, Japonia), w ostatniej wersji z 2013 roku (64. Zgromadzenie Ogólne WMA, Fortaleza,
Brazylia) Deklaracja Helsińska zwraca uwagę na następujące kwestie
(niektóre punkty):
„8. Pomimo że podstawowym celem badania medycznego jest zdobycie nowej wiedzy, cel ten nie może w żadnym razie mieć pierwszeństwa nad prawami i interesami uczestników badania naukowego. […]
11. Badania medyczne powinny być prowadzone w taki sposób, by
minimalizować możliwe szkodliwe oddziaływania na środowisko. […]
https://kochanezdrowie.blogspot.com/2017/12/kodeks-norymberski-kodeksetyczny.html (13.08.2018), na podstawie: British Medical Journal, No 7070 Volume
313: Page 1448, 7 December 1996 – http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/.
20
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15. Osobom, które odniosły szkodę w związku z udziałem w badaniu, należy zapewnić odpowiednie odszkodowanie i leczenie. […]
27. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność, gdy zwraca
się o udzielenie świadomej zgody na udział w badaniu do potencjalnego uczestnika pozostającego z nim w relacji zależności lub mogącego
wyrazić zgodę pod wpływem presji. W takim przypadku świadoma
zgoda powinna być uzyskana przez inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę, która nie ma nic wspólnego z relacjami łączącymi uczestnika z lekarzem prowadzącym badanie. […]
34. Sponsorzy, badacze i rządy krajów, w których badanie kliniczne będzie realizowane, powinni przed jego rozpoczęciem ustalić zasady dostępu do interwencji, która w badaniu okazałaby się korzystna
dla wszystkich uczestników badania, którzy nadal będą jej potrzebowali po jego zakończeniu. Informację na ten temat należy przekazać
uczestnikom badania podczas uzyskiwania od nich świadomej zgody.
35. Każde badanie naukowe prowadzone z udziałem ludzi jeszcze przed rekrutacją pierwszego uczestnika musi być zarejestrowane
w publicznie dostępnej bazie danych.
36. Badacze, autorzy, sponsorzy, redaktorzy i wydawcy mają moralne obowiązki związane z publikowaniem i rozpowszechnianiem
wyników badań naukowych. Badacze mają obowiązek publicznego
udostępnienia wyników swoich badań prowadzonych z udziałem ludzi i są odpowiedzialni za kompletność i dokładność swoich doniesień.
Wszyscy powinni przestrzegać przyjętych etycznych zasad prezentowania wyników badań. Należy publikować lub w inny sposób udostępniać publicznie zarówno wyniki pozytywne, jak i negatywne oraz
wyniki nierozstrzygające. Źródła finansowania, powiązania instytucjonalne i konflikty interesów powinny zostać ujawnione w publikacji.
Raporty naukowe przygotowane niezgodnie z zasadami niniejszej deklaracji nie powinny być przyjmowane do publikacji”21.
21
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1
&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI7-TmvMXdAhVlo4sKHS2DAFEQFjAAe
gQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nil.org.pl%2F__data%2Fassets%2Fpdf_
f ile%2F0010%2F93097%2FD ek larac ja-Helsinska-przyjet a-na-64-
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Obecnie, poza Kodeksem Norymberskim i Deklaracją Helsińską,
istnieje wiele innych szczegółowych regulacji etycznych i prawnych
o zasięgu międzynarodowym i regionalnym dotyczących przebiegu
bezpiecznych badań eksperymentalnych, ochrony badanych w eksperymencie i ubezpieczeń osób uczestniczących w doświadczeniach
medycznych22 . Najbardziej drobiazgowe, kompetentne i skuteczne
są zabezpieczenia dobra pacjenta w badaniach eksperymentalnych
prowadzonych w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.
Pacjenta, jego zgodę, prawa, dobro i bezpieczeństwo chronią dyrektywy unijne23, Karta Praw Podstawowych UE, konferencje i konwencje
szczegółowe.
W obszar zainteresowania tych przepisów wchodzi właściwy wybór
pacjentów do badań eksperymentalnych (randomizacja), przestrzeganie zasad w pozyskiwaniu zgody pacjentów, bezpieczny przebieg
poszczególnych faz badań, traktowanie chorych po przeprowadzeniu
-ZO-WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.pdf&usg=AOvVaw0tFyF6UnUjH41pJKf0
Levf (14.08.2018); © do polskiego tłumaczenia: Marek Czarkowski, Romuald Krajewski,
Konstanty Radziwiłł – Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa.
22
Międzynarodowe Wytyczne Etyczne dotyczące badań biomedycznych z udziałem ludzi – Rada Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS) z 1993
r. wraz z Międzynarodową Konferencją w sprawie Harmonizacji (International Conference on Harmonisation – ICH, 1995) w sprawie zharmonizowanego podejścia do
dobrej praktyki klinicznej; Zasady Dobrej Praktyki w Badaniach Klinicznych (GCP) –
Międzynarodowa Konferencja na rzecz Harmonizacji Wymogów Technicznych dla
Rejestracji Farmaceutyków Stosowanych u Ludzi (2002).
23
Najważniejsze z nich to: Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 4 IV 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasad
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania przez człowieka; Dyrektywa 2005/28/WE
z dnia 8 IV 2005 r. ustalająca zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki
klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do
stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich
produktów oraz najnowsze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE; por.
https://www.gcppl.org.pl/Baza-wiedzy/Akty-prawne-unijne (03.08.2018).
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badań eksperymentalnych, ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów w badaniach genetycznych. W ostatnich latach właśnie rozwój genetyki sprawia, że w medycynie pojawia się coraz więcej
badań eksperymentalnych w zakresie genetyki. Zarówno zgoda na
te badania, jak i zachowanie poufności wyników z wszelkich badań
genetycznych człowieka (nie tylko eksperymentalnych) jest dziś ważnym postulatem etycznym. Wyniki badań genetycznych mogą mieć
znaczenie dopiero za wiele lat, w diagnostyce i leczeniu chorób, które
ujawnią się w przyszłości, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla badanego, ale mając znaczenie w wykrywaniu chorób dla członków rodziny
i potomstwa badanych osób. Przeprowadzony obecnie eksperyment
genetyczny może dostarczyć danych wykorzystanych po wielu latach
i wpłynąć na życie i zdrowie kolejnych pokoleń, które mogą mieć poczucie, że bez ich wiedzy i zgody doświadczają skutków dawnych ingerencji genetycznych na ich rodzicach. Tak dalekosiężne, możliwe
skutki działań genetycznych (eksperymentalnych czy też standardowych) sprawiają, że etyczne warunki przeprowadzenia badań genetycznych powinny być rzetelnie i skrupulatnie przestrzegane.

5. Trudności w zastosowaniu etyki w medycznych
badaniach eksperymentalnych
Osoba ludzka, ze względu na swoją szczególną godność, poddaje się badaniu i eksperymentom klinicznym z ostrożnością należną
istocie, która ma wartość podmiotu, a nie przedmiotu. Z tego powodu naukom biomedycznym nie przysługuje taka wolność poszukiwań, z jakiej korzystają nauki stosowane w odniesieniu do innych
istot żywych (świat flory i fauny). Nie można więc utożsamiać eksperymentów na zwierzętach i na ludziach, a biorąc pod uwagę naturę
nauk biomedycznych i ich cel medycyny – dobro człowieka, zasady
badań eksperymentalnych na ludziach muszą być zgodne z wartościami, które odpowiadałyby hipokratesowsko-samarytańskiemu etosowi
medycyny. Dziś jednak medycyna niekiedy służy bardziej interesom
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firm farmaceutycznych, ulega biurokracji24 , poddaje się naciskom
polityków, stanowi część instytucji, która nie służy pacjentom, chorym czy w ogóle człowiekowi. Od czasu, gdy lekarz i służba zdrowia
została w niektórych krajach podporządkowana systemowi skracania
życia (np. w prawie obowiązującym w Holandii dopuszcza się eutanazję), erozja zasad etyki medycznej wpływa także na teorię i praktykę
w zasadach eksperymentalnych na osobie ludzkiej. Badacz człowieka –
podmiotu/przedmiotu eksperymentu – może łatwo odejść od tego,
co istotnie wiąże się z człowiekiem: wolności, charakteru duchowego,
skłonności do prawdy, wrażliwości na piękno i pragnienia dobra.
Czy zasady etyki hipokratesowskiej i samarytańskiej obowiązują
w planowaniu i kierowaniu doświadczeniami medycznymi na ludziach
w decyzjach ministerstwa zdrowia, we wszelkich regulacjach prawnych,
w finansowaniu badań przez budżety krajów, instytucji międzynarodowych i sponsorów, w kontroli badań Komisji Bioetycznych, Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, pozwoleń
dla firm farmaceutycznych i innych instytucji związanych z badaniami eksperymentalnymi? Etyka, mimo tych trudności, musi być
przestrzegana zarówno na najwyższym szczeblu planowania i finansowania badań klinicznych, jak i na poziomie organizacji zespołów
badawczych, szpitali, klinik i w działaniach badaczy: przy rejestracji,
rekrutacji i uzyskiwaniu zgody od pacjentów (ochotników) już przed
badaniem, w czasie prowadzonych eksperymentów i w opiece nad
chorymi po przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych, także
w opracowaniu wyników i publikacji wyników badań.
Szybki i wszechstronny postęp medycyny, nowe technologie w biomedycynie i głęboko idące zmiany w systemie opieki nad chorym,
rosnące koszty ubezpieczenia, leczenia i procedur w medycynie sprawiają, że eksperymenty na ludziach są coraz bardziej potrzebne, a przy
24
Można to zauważyć w polskim prawie medycznym w postaci obszernej, rozbudowanej ustawy farmaceutycznej z licznymi podpunktami, z wieloma definicjami i sformułowaniami „w rozumieniu ustawy” – około 60 określeń (art. 2 Ustawy);
por. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019. poz. 499).
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tym coraz bardziej skomplikowane, długotrwałe, wieloośrodkowe
i stosowane na bardzo dużych grupach badanych. Mimo kontroli
i gromadzenia danych z badań zdarza się, że badania eksperymentalne powtarzają się, są niepotrzebne, podejmują problemy mało istotne,
są źle zaplanowane metodologicznie i błędne w celach i założeniach
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Mimo troski o dobro i bezpieczeństwo chorych zdarzają się też eksperymenty nieetyczne, ryzykowne i szkodliwe.
Poza wyżej podanymi zasadami zwraca się uwagę na eksperymenty na chorych, które nie mają związku z ich chorobami. Nie pomagają w pokonaniu danej choroby, nie zmniejszają bólu i nie poprawiają
jakości życia, a chory nie ma żadnej korzyści z badania eksperymentalnego, ponieważ eksperymenty służą postępowi samej nauki lub
służą interesowi społecznemu, mają tylko wartość ekonomiczną dla
badacza, szpitala czy firmy farmaceutycznej. Praktyka uzyskiwania
świadomej i dobrowolnej zgody na badanie eksperymentalne wskazuje często na to, że zataja się przed chorym prawo do przerwania
badania w każdym czasie eksperymentu, bez względu na jego zaawansowanie i koszty. Jeśli uczestnik eksperymentu uzna, że jest on dla
niego bezwartościowy lub niebezpieczny, ma prawo zawsze cofnąć
zgodę na badanie eksperymentalne. Podobnie obowiązek przerwania
eksperymentu ma prowadzący badanie (lekarz, badacz), jeśli nastąpi
zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Pojawiają się też trudności
w przestrzeganiu niezależności między badaczem a badanym. Nie powinno prowadzić się badań klinicznych wobec podwładnych (współpracownikach badacza), nie powinno się wykorzystywać zależności
między badaczem a badanym (uzależnienie finansowe), nie powinno być badań dokonywanych przez profesora na studentach, badań
z wykorzystaniem więźniów, żołnierzy, dzieci poczętych25, krewnych
i osób znajdujących się w jakiejkolwiek relacji zależności od prowadzącego eksperyment.

25

Por. Art. 26 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza…, dz. cyt.
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Problemem są doświadczenia na kobietach w ciąży i dzieciach.
Stanowią o tym osobne przepisy prawa medycznego26: w przypadkach
koniecznych (ratowania życia matki lub dziecka) oraz przy dodatkowych korzyściach (poza pożytkiem z udziału w eksperymencie) dla
dziecka cierpiącego na chorobę będącą przedmiotem eksperymentu.
Mimo szczególnej troski o matkę i dziecko zawsze możliwe są także
nadużycia i zaniedbania.

6. Komisje bioetyczne i ich znaczenie
dla etyki eksperymentu medycznego
Pomocą w zachowaniu zasad etyki eksperymentu medycznego
i praktycznym narzędziem kontroli badacza i badania w eksperymencie jest niezależna od badacza Komisja Bioetyczna (czasem zwana Komitetem Etycznym), która z urzędu opiniuje i nadzoruje prowadzenie
badań naukowych na ludziach27.
Rzeczywiście, obok wszystkich kodeksów etycznych i przepisów
prawa dotyczącego badań biomedycznych na ludziach (międzynarodowych, krajowych i lokalnych) niezależne Komisje Bioetyczne
opiniujące i kontrolujące badania medyczne (wszelkich typów) na
ludziach spełniają bardzo ważną (o ile nie najważniejszą) rolę w praktyce badań eksperymentalnych, ze względu na godziwość, bezpieczeństwo i ochronę pacjenta (ochotnika). W Polsce działa kilkadziesiąt
26
„Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego. Kobiety ciężarne i karmiące mogą uczestniczyć wyłącznie w eksperymentach badawczych pozbawionych ryzyka lub związanych z niewielkim ryzykiem” – art. 26 ust. 1
i 2 ustawy o zawodzie lekarza…, dz. cyt.
27
„Komisje etyczne do spraw badań naukowych są zróżnicowanymi pod względem zawodowym, niezależnymi grupami osób powołanych w celu oceny protokołów biomedycznych badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi, aby pomóc
zagwarantować w szczególności, że godność, podstawowe prawa, bezpieczeństwo
oraz dobrostan uczestników badań naukowych są należycie respektowane i chronione” – https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/88533/Poradnik-dla-czlonkow-komisji-etycznych-do-spraw-badan-naukowych.pdf, s. 26 (04.09.2018).
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okręgowych komisji bioetycznych oraz jedna Odwoławcza Komisja
Bioetyczna28 (rozstrzygająca w kontrowersyjnych, najtrudniejszych
przypadkach), które np. w realizacji badań klinicznych (nowych leków) spełniają trzy podstawowe zadania.
Po pierwsze, wydaje opinię o projekcie badania, czy jego założenia,
planowane procedury, warunki etyczne w odniesieniu do pacjenta
(np. uświadomiona i wolna zgoda) są prawidłowe, zgodne z prawem;
po drugie, ocenia badacza lub ośrodek, który ma prowadzić badanie
(na jakim poziomie naukowym jest dana jednostka badawcza, czy
badanie nie powtarza się z innym badaniem, czy nie prowadzą tego
badania inne ośrodki; po trzecie, komisja złożona ze specjalistów –
lekarzy medycyny oraz innych zawodów (prawnika, pielęgniarki, psychologa, etyka lub duchownego), bada materiały, formularze, protokoły
i dokumenty związane z eksperymentem, sprawdza je pod względem
formalnym i prawnym. Są tu oceniane bardzo ważne informacje dla pacjenta przed wydaniem przez niego zgody na eksperyment i pozwolenia na przetwarzanie jego danych osobowych, badania genetyczne itp.29.
Każdy eksperyment medyczny musi przejść przez Komisję Bioetyczną, odpowiednią dla Okręgowej Izby Lekarskiej, uczelni medycznej czy medycznej jednostki badawczo-rozwojowej30. Bez pozytywnej
opinii we wszystkich wymiarach badania eksperymentalnego (ochrona pacjenta, ocena kwalifikacji badacza i ośrodka badawczego, metodologia i formalna strona eksperymentu) eksperyment nie może być
podjęty, nie otrzyma środków finansowych na przeprowadzenie, żadne czasopismo naukowe nie przyjmie wyników takiego badania do
publikacji, nikt nie będzie stosował nowej terapii, leku, choćby o nadzwyczajnym działaniu. Jakiekolwiek postępowanie badawcze z pominięciem Komisji Bioetycznej lub z negatywną opinią badania będzie
Według: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz
trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480).
29
Por. M. Czarkowski, Rola komisji bioetycznych w badaniach klinicznych,
w: Prawo badań klinicznych w zarysie, red. M. Śliwka, Toruń 2013, s. 60.
30
Art. 29 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza…, dz. cyt.
28
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nielegalne i nieetyczne. Wnioski do komisji w sprawie badania eksperymentalnego są badane zarówno od strony prawnej31, merytorycznej
co do celowości i wykonalności projektu, jak i, przede wszystkim pod
względem etycznym, według kodeksów i zasad (w Polsce głównie pod
względem zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i wytycznymi
Zasad Dobrej Praktyki w Badaniach Klinicznych – GCP), o których
była już mowa wyżej.
Rola Komisji Bioetycznych w systemie etyki badań eksperymentalnych i ze względu na ochronę pacjenta (zdrowego ochotnika) biorącego udział w badaniu eksperymentalnym jest bardzo duża. Przede
wszystkim zwraca uwagę praktyczność komisji, która nie w teorii, nie
tylko w odpowiedzialności i sumieniu badacza, ale wobec bezkompromisowych wymagań etyki, w sposób obiektywny, sprawiedliwy,
jednoznaczny i powszechny (w ten sam sposób, wobec wszystkich badaczy i w każdym miejscu – jeśli chodzi o kraje UE) weryfikuje każde
doświadczenie medyczne (mniej lub bardziej ryzykowne dla chorego – badanego). Poprzez konkretne orzeczenia członków Komisji
Bioetycznej jej znaczenie we współczesnych, wieloośrodkowych, złożonych i często podejmowanych badaniach eksperymentalnych jest
chyba najważniejsze z dotychczas podejmowanych sposobów ochrony i troski o badanego w eksperymencie medycznym. Dlatego wobec
faktu, że każdy z nas jest potencjalnym przedmiotem medycznego badania eksperymentalnego, pozytywna opinia Komisji Bioetycznej jest
gwarancją godziwości, celowości i bezpieczeństwa badanych uczestników eksperymentu.
Eksperyment leczniczy, badawczy czy badanie kliniczne, bez względu na przedmiot, cel i skuteczność, zawsze wymaga udziału człowieka –
chorego lub zdrowego, który w swojej chorobie lub dla dobra innych
ludzi decyduje się wziąć udział w często ryzykownym dla życia i zdrowia badaniu. Dlatego osoba badana (przedmiot i podmiot eksperymentu) wymaga ze swej godności i wolności specjalnego traktowania,
31

Art. 29 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza…, dz. cyt.
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które zapewnia jej etyka – „dział filozofii, zajmujący się badaniem
moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne”32 – służąca dobru człowieka, chroniąca
jego życie i zdrowie, bezpieczeństwo i szczęście. Eksperyment na człowieku, dawniej prosty i spontaniczny, skierowany do niewielu osób,
dziś staje się coraz bardziej złożony i planowany, z zaangażowaniem
setek badaczy, tysięcy pacjentów, wielkich nakładów finansowych,
z udziałem wielu instytucji, wymaga etyki stawiającej nowe wymagania i broniącej wartości dotychczas niezagrożonych. Bez etyki, jak
świadczy historia, medycyna była znaczona cierpieniem i śmiercią,
więc zasady etyczne, regulacje prawne i decyzje Komisji Bioetycznych,
bez względu na ich niedoskonałości i często niewystarczalność, powinny być przestrzegane i doskonalone. W zmaganiu rozwoju nauki
i technologii w imię postępu ludzkości z tym, co stanowi o wartościach w medycynie służącej choremu człowiekowi, przyszłość eksperymentu w medycynie musi ostatecznie chronić osobę ludzką od
poczęcia do naturalnej śmierci.

32
Najbardziej popularne określenie słownikowe: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Etyka (04.01.2018).
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Wskazania Kościoła wobec
ludzkiego cierpienia
Choroba i cierpienie zawsze należały do kluczowych zagadnień
poruszanych przez Kościół. Człowiek doświadcza bowiem w chorobie
„swojej niemocy, ograniczeń i skończoności” (KKK 1500). Chrześcijanin, szukając odpowiedzi na temat cierpienia, sięga do Ewangelii.
Tam – zdaniem papieża Benedykta XVI – „Boski Mistrz, zamiast
rozwodzić się nad przyczynami cierpienia, wolał wezwać każdego
człowieka, żeby Go naśladował, mówiąc: «Weź krzyż twój i naśladuj
Mnie» (por. Mk 8, 34)”1.
Jezus mimo wielu zdziałanych przez siebie cudów, które w większości polegały na uzdrowieniach ludzi chorych i cierpiących, nie zlikwidował cierpienia, ale go zostawił. Więcej, sam to cierpienie wziął
na siebie i powiedział: „Chodź ze Mną. Weź udział, poprzez twoje
cierpienie, w tym dziele zbawienia świata, które się urzeczywistnia za
sprawą mojego cierpienia, za sprawą mojego krzyża. Kiedy zaakceptujesz swój krzyż, jednocząc się duchowo z moim, odsłoni się przed
twoimi oczami zbawczy sens cierpienia. Znajdziesz w cierpieniu wewnętrzny pokój, a nawet duchową radość”2 .
Dostrzegając sens cierpienia, nie można jednak zaniechać leczenia i troski o chorych. Kościół zezwala więc na stosowanie środków
znieczulających ból pod warunkiem zachowania prawa moralnego.
1
Benedykt XVI, Cierpienie przeżywane z Jezusem służy zbawieniu braci, Przemówienie do chorych na zakończenie mszy świętej w Fatimie, 11–14 maja 2010,
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/portugalia_
chorzy_13052010.html (05.06.2019).
2
Benedykt XVI, Cierpienie przeżywane z Jezusem służy…, dz. cyt.
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Zachęca też do wspierania osób będących w potrzebie na wzór miłosiernego Samarytanina, który okazał się prawdziwym bliźnim wobec
domagającego się pomocy na wpół umarłego człowieka3.
Uwzględniając powyższy kontekst, w niniejszym artykule zostaną
omówione następujące kwestie: 1) rozumienie cierpienia w chrześcijaństwie, 2) stosowanie środków uśmierzających ból, 3) zbawczy sens
cierpienia, 4) towarzyszenie człowiekowi cierpiącemu.

1. Rozumienie cierpienia w chrześcijaństwie
Jan Paweł II w liscie Salvivici dolores podkreśla, że „w rozumieniu
chrześcijańskim rzeczywistość cierpienia tłumaczy się poprzez zło,
które zawsze w jakiś sposób jest odniesione do dobra”4 . Cierpienie
samo w sobie nie jest więc wartością, ale rzeczywistością, którą trzeba
przyjąć z właściwą postawą. Papież Franciszek podkreśla, że istnieją
odpowiednie i błędne sposoby odniesienia do bólu i cierpienia. Błędna postawa polega na przeżywaniu cierpienia w sposób bierny i wiąże
się z rezygnacją i apatycznym poddawaniem się cierpieniu. Niewłaściwą postawą jest także reakcja buntu i odrzucenia cierpienia. Jezus
uczy nas – kontynuuje papież – jak przeżywać ból, akceptując rzeczywistość życia z ufnością i nadzieją, wnosząc miłość Boga i bliźniego
również w cierpienie, bo to miłość wszystko przemienia5.
W świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – naucza papież –
cierpienie nie jawi się już jako wydarzenie wyłącznie negatywne. Jest
ono raczej postrzegane jako doświadczenie „Bożego nawiedzenia”, dane
po to, „ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości”6.
Por. Jan Paweł II, Salvifici dolores. List apostolski Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Rzym 1984, nr 28.
4
Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 7.
5
Franciszek, Jak przeżyć cierpienie. Przemówienie do członków stowarzyszeń założonych przez bł. Ludwika Novarese – 17 V 2014, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/franciszek_i/przemowienia/swiecenia-17052014.html (10.06.2019)
6
Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 30.
3
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Jezus nie zniósł cierpienia, ale wziął je na siebie. Doznał wszelkiego rodzaju udręk, zarówno moralnych, jak i fizycznych: zaznał głodu
i zmęczenia, goryczy i niezrozumienia, został zdradzony i opuszczony, ubiczowany i ukrzyżowany7. Jego cierpienie i śmierć na Krzyżu są
wystarczające, abyśmy zrozumieli całą jego wartość8.
Choć Jezus nie znosi cierpienia, to jednak nie pozwala, aby pozostać wobec niego biernym. Sam staje się przykładem odpowiedniej
postawy wobec cierpiących. Jezus przebywał chętnie z chorymi. Interesował się ich przypadkami. Zatrzymywał się przed ludzkim cierpieniem9. Zbliżał się zarówno do cierpiących na ciele, jak i na duchu, aby
wszystkim przynieść radość i nadzieję. Jego gest i najbardziej uchwytne działanie zbawcze to przede wszystkim uzdrowienia.
Bardzo wymowny jest tekst św. Mateusza (Mt 11, 4–6: „Idźcie i opowiedzcie Janowi to wszystko, co słyszeliście i widzieliście: ślepym przywraca wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, ubogim
głoszona jest dobra nowina... Jezus przechodzi, dobrze czyniąc (Por.
Dz 10, 38), a dobro Jego uczynków uwydatniło się nade wszystko wobec
ludzkiego cierpienia10. Sam pragnie, ażeby z cierpienia i wokół cierpienia rosła miłość11 i poleca uczniom, aby spieszyli z pomocą wszystkim
potrzebującym, upatrując w nich Jego oblicze. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wskazuje wszystkim, jaki winien być stosunek każdego z nas do cierpiących bliźnich. Będzie to zatrzymanie się
nad czyimś bólem, wzruszenie i konkretna pomoc. Takie „świadczenie dobra w cierpieniu jest kluczowym punktem całej chrześcijańskiej

Franciszek, Jak przeżyć cierpienie…, dz. cyt.
Benedykt XVI, Chrześcijańska nauka o cierpieniu, Przemówienie z dnia 17 listopada 2012, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/
chorzy_17112012.html (10.06.2019).
9
Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 15.
10
Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 30.
11
Jan Paweł II, Przemówienie do chorych w bazylice św. Piotra z dnia
11.02.1979, w: Jan Paweł II, O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca św. do chorych i pracowników służby zdrowia 1978–982, Warszawa 1985, s. 26.
7
8
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antropologii”12 . To jeden z istotnych składników ogólnoludzkiej kultury moralnej i cywilizacji13.
Posługa na rzecz cierpiących należy do istoty chrześcijańskiego powołania. Kto je wypełnia, troszczy się o samego Chrystusa (por.
Mt 25, 35–40). W Gaudium et spes czytamy: „Przez Chrystusa i w Chrystusie więc rozświetlana jest tajemnica cierpienia i śmierci, która poza
Jego Ewangelią przygniata nas” (Gaudium et spes, 22). Odczytanie tajemnicy cierpienia w duchu Ewangelii pomaga odnaleźć pociechę we
własnym cierpieniu i wspiera w niesieniu ulgi w cierpieniu drugiemu
człowiekowi. Jan Paweł II zaznacza, że osoby bardziej wrażliwe na ból
drugiego człowieka są również bardziej gotowe pogodzić się z własnym cierpieniem. Istnieje bowiem bezpośredni związek między zdolnością do znoszenia cierpienia i umiejętnością do niesienia pomocy
cierpiącemu14 .

2. Łagodzenie cierpienia
Cierpienie nie jest wartością samą w sobie15. Dlatego „chorzy winni używać wszystkich sposobów, dostarczonych przez medycynę i farmację, aby uzyskać zdrowie ciała i ulgę na duchu”16 . Ciężar choroby
i nadchodzącej śmierci stanowi w takiej sytuacji wystarczającą szansę

Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 28.
Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 30.
14
Jan Paweł II, Towarzyszyć choremu aż do końca. Przemówienie Papieża do
uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 12 listopada 2004, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/
sl_zdrowia_12112004.html (10.06.2019).
15
Por J. Dziedzic, Eutanazja, Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański.
Głos Kościoła, red. A. Muszala, Radom 2005, (s. 153–159), s. 158–159; J. Dziedzic,
Spór o eutanazję, Kraków 2005, s. 91–95.
16
Jan Paweł II, Audiencja środowa (26.09.1979), w: Jan Paweł II, O cierpieniu.
Wypowiedzi Ojca św. do chorych…, dz. cyt., s. 49.
12
13
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moralnego doskonalenia się człowieka. Na wyższe stopnie wolno mu
się wspinać, ale nie ma obowiązku17.
Zdaniem Deklaracji o eutanazji: „Nie byłoby roztropnym kłaść jako
normę zasadniczą takie heroiczne znoszenie cierpień. Przeciwnie roztropność ludzka i chrześcijańska sugeruje dla większej części chorych
używanie leków, które mogą zmniejszyć cierpienie”18.
Człowiek może walczyć z bólem przy pomocy środków uśmierzających. Powstają jednak etyczne kontrowersje co do ich stosowania
w każdej sytuacji. Problem moralny pojawia się, gdy środki uśmierzające powodują utratę świadomości. Świadomość należy do najwyższych
funkcji człowieka. Przysługuje jej więc nienaruszalność w większym
stopniu aniżeli organom cielesnym, których, gdy same nie są dotknięte chorobą, nie wolno człowieka pozbawiać19.
Jest bardzo ważne, by chory mógł spełniać nie tylko swoje obowiązki moralne i swoje zobowiązania wobec rodziny, lecz także i przede wszystkim, by mógł w sposób ludzki przygotować się do własnej
śmierci. W sposób ludzki to znaczy w świadomości, że śmierć jest jednym
z podstawowych momentów życia człowieka, będącym wypełnieniem
jego odpowiedzialnej wolności. Zatracanie jasnej świadomości może stać
się zaprzeczeniem prawa człowieka do stawienia czoła ostatecznemu
krokowi – swojej śmierci, a w sensie chrześcijańskim jego spotkania
z Bogiem20. Dlatego Pius XII napominał, że „nie wolno pozbawiać
człowieka umierającego świadomości bez ważnego powodu”21.
Mogą być przypadki, gdy lekarz, aby mógł wypełnić swój program
leczenia czy zabiegu, jest zmuszony do zastosowania środków wywołujących u chorego utratę przytomności (znieczulenie ogólne). W takich sytuacjach chory musi być poinformowany, by w sposób wolny
Por. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 1, Kraków 1981, s. 259.
Kongregacja Nauki Wiary, Iura et bona. Deklaracja o eutanazji, Rzym 1980, nr 3.
19
Por. T. Ślipko, Zarys etyki…, dz. cyt., s. 258.
20
Por. X. Thévenot, La Bioéthique Début et fin de vie, Paris 1989, s. 114.
21
Pius XII, Przemówienie z dn. 9.09.1958 r. w: D. Tettamanzi, Eutanasia,
L’illusione della buona morte, Casale Monferranto 1985, s. 40.
17
18
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zaakceptować lub odrzucić ten program leczenia. Konieczność otrzymania zgody pochodzi z założenia, że chory jest jedynym i prawdziwym zarządcą swego organizmu, w który lekarz ingeruje. „Człowiek
nie może stać się przedmiotem decyzji, których nie podejmuje samodzielnie, zwłaszcza kiedy nie jest w stanie podjąć decyzji, z jakimi nie
mógłby się zgodzić”22. Jego wolność decyzji musi być uszanowana na
każdym etapie życia. Tym bardziej nie ma żadnych podstaw, aby w momencie choroby pozbawiać go tego prawa.
Warto w tym miejscu przypomnieć pytanie, postawione papieżowi Piusowi XII przez anestezjologów. Lekarze zapytali: „Jeżeli samo
używanie narkotyków skracałoby trwanie życia, czy byłoby konieczne
wyrzekanie się ich?”. Czytamy odpowiedź Papieża, który podaje zasadę mającą nadal wartość, choć jest z odległej epoki: „Jeżeli stosowanie narkotyków spowoduje samo przez się dwa różne skutki, z jednej
strony ulżenie bólu, a z drugiej strony skrócenie życia, to jest ono
dozwolone”23.
Chodzi tutaj o zamierzenie pośrednie i opartą na nim zasadę podwójnego skutku. Zasada ta mówi, że wolno podjąć działanie, z którego
wynika nawet śmierć człowieka, jeżeli podmiot działania nie zamierza
tej śmierci, ale tylko, gdy się jej uniknąć nie da, dopuszcza, toleruje24 .
W tym przypadku jest bowiem jasne, że śmierć nie była chciana, ani
też poszukiwana. Ryzykuje się z powodów rozumowych: należy po
prostu łagodzić ból skutecznie, używając w tym celu środków uśmierzających, jakimi dysponuje medycyna25. Ponadto jest rzeczą bardzo
ważną pytać, czy aktualny stan wiedzy pozwala na to, by otrzymać
taki sam rezultat przy pomocy innych środków26 .
Kongregacja Nauki Wiary, Iura et bona …, dz. cyt., nr 3.
Pius XII, Tre questi religiosi e morali concerneti l’anestesia, 24.02.1957, AAS,
27.03.1957, s.146.
24
Por. T. Ślipko, Życie i płeć człowieka. Przedmałżeńska etyka seksualna. Etyczny problem samobójstwa, Kraków 1978, s. 505.
25
Kongregacja Nauki Wiary, Iura et bona…, dz. cyt., nr 3.
26
Pius XII, Tre questi religiosi e morali concerneti l’anestesia (24.02.1957), AAS
39 (1957), s. 164.
22
23
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Dostrzegając potrzebę „terapii paliatywnych”27, należy zdecydowanie sprzeciwić się eutanazji. Jan Paweł II podkreśla – chorzy nie
powinni być pozbawieni ulgi, jaką niosą środki przeciwbólowe, jednak „należy przy tym unikać jakiejkolwiek formy eutanazji, do której
doszłoby przy zastosowaniu silnych dawek środków przeciwbólowych
właśnie w celu spowodowania śmierci”28. Chrześcijańska aksjologia
cierpienia pozwala również chorym odrzucić środki uśmierzające
lub zmniejszyć ich dawki, aby dobrowolnie przyjąć przynajmniej
część cierpienia i zjednoczyć się świadomie z cierpieniami Chrystusa ukrzyżowanego29.

3. Zbawczy sens ludzkiego cierpienia
Aby odnaleźć wystarczającą odpowiedź na nurtujące cierpiącego człowieka pytania, nieodzowne jest odniesienie do transcendencji. Jan Paweł II tak mówi: „Tylko w Chrystusie, Słowie Wcielonym,
Odkupicielu człowieka i Zwycięzcy śmierci można znaleźć pełną
odpowiedź na te fundamentalne pytania”30. Odwołując się do transcendentnego wymiaru człowieczeństwa, można inaczej spojrzeć na
cierpienie. Teologia cierpienia zbudowana na tej antropologii ukazuje
chrześcijaninowi soteriologiczny charakter cierpień Chrystusa będącego fundamentem dla chrześcijańskiej aksjologii cierpienia. Można
powiedzieć, że „wraz z męką Chrystusa całe cierpienie ludzkie znalazło się w nowej sytuacji... w Krzyżu nie tylko odkupienie dokonało się
przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało też odkupione”31.
27
Por. F. J. Bormann, Ärztliche Suizidbeihilfe aus Sicht der katholischen Moraltheologie,
“Zeitschrift für Medizinische Ethik”, 61 (2015), (s. 199–2015), s. 206.
28
Jan Paweł II, Towarzyszyć choremu aż do końca. Przemówienie Papieża do…,
dz. cyt.
29
Kongregacja Nauki Wiary, Iura et bona…, dz. cyt., nr 3.
30
Por. Jan Paweł II, Miłość do cierpiących miarą poziomu cywilizacji, Orędzie
na I Światowy Dzień Chorego 11.02.1993 r., „L’Osservatore Romano”, wyd. pol.,
1 (1993), nr 3, s. 8–9.
31
Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 19.
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Jan Paweł II podkreśla, że Chrystus nie unicestwił cierpienia, ale
nadał mu wartość, dzięki której każdy chory może stać się współuczestnikiem Odkupienia. W śmierci i zmartwychwstaniu Odkupiciela ludzkie cierpienie znajduje swój najgłębszy sens i zbawczą
wartość. „Z paradoksu krzyża rodzi się odpowiedź na najbardziej niepokojące nas pytania. Chrystus cierpi za nas: wziął na siebie cierpienie
wszystkich i je odkupił. Chrystus cierpi z nami, pozwalając nam dzielić z Nim nasze cierpienia”32 .
Chrystus nadaje cierpieniu nowy sens, dzięki któremu każdy chory może stać się współuczestnikiem Odkupienia. O ile dobro Odkupienia samo w sobie jest niewyczerpalne i nieskończenie pełne, to
równocześnie w wymiarze Kościoła może ono być dopełnione przez
każde cierpienie człowieka, gdy tylko ten łączy się z Chrystusem.
Można powiedzieć, że każdy chory w swoim cierpieniu przedstawia
ukrzyżowanego Chrystusa, będąc przedłużeniem Jego męki. Wyrażają to słowa św. Pawła: „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Chrystus
otworzył swoje cierpienia dla człowieka, a człowiek odnajduje w Nim
własne cierpienia „nasycone nową treścią i nowym znaczeniem”33.
Cierpienie, przyjmowane z wiarą – naucza papież – staje się jakby bramą wprowadzającą w tajemnicę odkupieńczego cierpienia Chrystusa.
Takie cierpienie nie odbiera już pokoju i szczęścia, bo opromienia je
blask zmartwychwstania34 .
Papież Benedykt XVI podkreślał, że „u Boga żadna łza, ani tego, kto
cierpi, ani tego, kto się nim zajmuje, nie jest stracona” (Anioł Pański,
1 lutego 2009)35. W cierpieniu kształtuje się doskonałość. „W ogniu
32
Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego na XII Światowy Dzień Chorego 2004,
Watykan 2004, nr 4.
33
Por. Jan Paweł II, Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia. Orędzie Papieża
Jana Pawła II na II Światowy Dzień Chorego 11.02.1994 , „L’Osservatore Romano”,
wyd. pol., 1 (1994), nr 5, s. 7–9.
34
Por. Jan Paweł II, Orędzie Ojca Świętego na XII Światowy…, dz. cyt..
35
Benedykt XVI, Chrześcijańska nauka o cierpieniu, 17 XI 2012. Przemówienie
do uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa

Wskazania Kościoła wobec ludzkiego cierpienia

267

ruda staje się złotem (por. 1 P 1, 7), pod prasą winogrono zamienia
się w wino”36 .
W świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – mówi święty
papież z Polski – cierpienie nie jawi się już jako wydarzenie wyłącznie
negatywne. Jest ono raczej postrzegane jako doświadczenie „Bożego
nawiedzenia”, dane po to, „ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło
uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało
w cywilizację miłości”37.
Doświadczający cierpienia ludzie starsi powinni pamiętać, że „wraz
z pogarszaniem się zdrowia i osłabianiem sił fizycznych w sposób szczególny zbliżają się do Chrystusa cierpiącego i przybitego do Krzyża”38.
Kiedy Bóg przyzwala na cierpienie z powodu choroby, samotności lub
z innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza
łaską i mocą, aby z jeszcze większą miłością włączyć się w ofiarę Jego
Syna i głębiej uczestniczyć w realizacji Jego zbawczego zamysłu39.

4. Towarzyszenie choremu i cierpiącemu
W encyklice Spe salvi papież Benedykt XVI naucza, że „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego”40
Służby Zdrowia i Chorych z 17 listopada 2012, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/benedykt_xvi/przemowienia/chorzy_17112012.html.
36
Jan Paweł II, Przemówienie do ludzi starszych w katedrze w Monachium
(9.11.1980), w: Jan Paweł II, O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca św. do chorych …,
dz. cyt., s. 124.
37
Jan Paweł II, Salvifici dolores…, dz. cyt., nr 30.
38
Por. Jan Paweł II, Cenna rola starszych w Kościele, Przemówienie z 7.09.1994,
„L’ Osservatore Romano”, wyd. pol., 11 (1994), nr 6, s. 38; H. Sławiński, Jan Paweł
II – Kaznodzieja bliski cierpiącemu człowiekowi, „Biuletyn. Koło Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Nowym Jorku” 7 (2001), nr 8, s. 1–3.
39
Por. Jan Paweł II, List Ojca Świętego Do moich Braci i Sióstr – Ludzi w podeszłym wieku, Watykan 1.10. 1999, nr 13.
40
Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi. O nadziei chrześcijańskiej, Rzym
2007, nr 38, w: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/
hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html (10.06.2019).
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(Spe salvi, 38). Powyższe słowa realizują osoby opiekujące się chorymi, zwłaszcza terminalnie. Należy wspomnieć tutaj rozwój współczesnej opieki hospicyjnej, który przyniósł coraz bardziej powszechny
pozytywny stosunek do potrzeb i opieki nad chorymi, zwłaszcza tymi
z zaawansowaną chorobą nowotworową41. Przy wsparciu cierpiących,
zwłaszcza w ostatniej fazie choroby, zwraca się uwagę na: pielęgnacja
chorego i pomoc terapeutyczną oraz opiekę duchową.
Realizacja potrzeb chorego rozpoczyna się od podstawowej opieki
zwłaszcza wtedy, gdy chory jest niesamodzielny i potrzebuje kogoś,
kto zastąpi go w wielu codziennych czynnościach. Pielęgnacja chorego staje się wtedy istotnym czynnikiem mającym na celu poprawę
jakości życia cierpiącego. Pielęgnacja obejmuje całokształt działań
związanych z opieką nad chorym. Człowiek cierpiący domaga się niekiedy stałej obecności i pozostawania do jego dyspozycji.
Obok pielęgnacji ważna jest pełna miłości obecność. Sama obecność, szczególnie lekarza, niesie obietnicę znieczulania bólu, złagodzenia lęku i daje możliwość braterskiego spotkania. Człowiek cierpiący
nabiera wtedy przekonania, że nie jest pozostawiony samemu sobie,
lecz obecny jest przy nim ktoś, komu jego los nie jest obojętny. To
dodaje mu otuchy i pomaga przyjąć trud egzystencji. Obecność przy
chorym daje możliwość spotkania się z człowiekiem w prawdzie jego
cierpienia42 .
Istotną rolę w pomocy chorym i umierającym może niekiedy odgrywać terapeuta. Ogólnie rzecz biorąc, terapeuta oddziałuje na trzy
sfery ludzkiej osobowości: poznawczą, emocjonalną i wolitywną43. Na
poziomie poznawczym ważne jest nauczenie pozytywnego myślenia.
Sprzyja ono rozwojowi postaw pomagających w odczuwaniu radości
i zadowolenia pomimo cierpienia. Inną metodą jest podejmowanie
Por. J. Dziedzic, Pomoc psychologiczna osobom terminalnie chorym, w: Poradnictwo psychologiczno-religijne, red. J. Makselon, Kraków 2001, s. 205–209; J. Dziedzic, Spór o eutanazję…, dz. cyt., s. 98–100.
42
Por. T. Gordon, W. S. Edwards, Pacjent jako partner, Warszawa 1999, s. 80–104.
43
Por. A. Bohusz-Dobosz, Pedagogiczne, psychologiczne i rehabilitacyjne oddziaływania na postawę wobec śmierci u osób terminalnie chorych, Poznań 2004, s. 40–45.
41
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działań w celu przeniesienia uwagi chorego z całościowej prognozy
choroby na objaw, który można złagodzić lub usunąć. Istotną rolę
w terapii odgrywa wskazywanie na pozytywne strony życia chorego
i dobre cechy jego osobowości.
W terapii u kresu ludzkiego życia ważne jest odniesienie się do
emocji pacjenta44 . Chorym, u których występuje duże napięcie emocjonalne, należy pomóc, aby mogli oni odreagować nadmiar negatywnych emocji, np. gniewu, żalu, buntu, lęku poprzez werbalizacje tego,
co czują. Zadaniem terapeuty jest wysłuchanie chorych, nie przeszkadzanie im w spontanicznych wypowiedziach, stwarzanie atmosfery
bliskości i spokoju. Przy takim podejściu następuje zazwyczaj wyciszenie i ulga odczuwana przez pacjentów.
Niektórzy z pacjentów terminalnie chorych mają poczucie winy
wynikające, np. z przekonania, że są ciężarem dla rodziny albo że ich
choroba jest karą za postępowanie w przeszłości. W terapii chodzi
o to, aby przełamać niewłaściwe przekonania chorego. Tłumacząc, że
chory nie musi poczuwać się do winy, terapeuta odwołuje się do argumentów racjonalnych. Wzmocnienie woli życia i podtrzymywanie
nadziei wpływają na rozwój osobowy pacjenta. Osobowość umierającego staje się wtedy bogatsza i pełniejsza. Człowiek odchodzący nie
czuje się ani upokorzony przez życie, ani pokonany przez śmierć. Oddziaływanie terapeutyczne może pomóc postrzegać śmierć nie jako
porażkę, ale jako dopełnienie życia45.
Chory ma również prawo do opieki religijnej. W opiece duchowej ważną rolę odgrywa kapelan i asystenci duchowi46 . Zdaniem
Benedykta XVI pomagają oni wyjść choremu poza relację kliniczną
Por. K. de Walden-Gałuszko, U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi, Gdańsk
2000, s. 23–28.
45
Por. A. Bohusz-Dobosz, Pedagogiczne, psychologiczne i rehabilitacyjne…,
dz. cyt., s. 43.
46
Por. J. Römelt, Ärztlich assistierter Suizid und christlicher Glaube. Zur Bedeutung
religiöser Argumente in der Sterbehilfediskussion, “Zeitschrift für Medizinische Ethik”
61 (2015), (s. 231–241), s. 233–234.
44
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i otwierają ich na wymiar transcendencji. Ich zadaniem jest przede
wszystkim ukazywanie chwały Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego47. Chodzi tu o ewangelizowanie choroby poprzez pomoc w odkrywaniu zbawczego znaczenia cierpienia, celebrację sakramentów oraz
dawanie świadectwa miłości za pomocą diakonii i koinonii48.
Swoistą pociechą dla cierpiącego jest nadzieja eschatologiczna.
W świetle wiary chory widzi, że „cierpień teraźniejszych nie należy
stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić” (Rz 8, 18).
Eschatologiczna perspektywa pomaga człowiekowi w pojednaniu się
z Bogiem, przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych i Wiatyku. Sakrament namaszczenia chorych jest lekarstwem ciała i ducha; światłem, które rozjaśnia tajemnice cierpienia i śmierci; nadzieją, która
otwiera teraźniejszość człowieka na przyszłość z Bogiem”49. Człowiek
otrzymuje w tym sakramencie pomoc dla osiągnięcia zbawienia, czuje
się umocniony zaufaniem Bogu i uzyskuje nowe siły w walce z pokusami i lękiem przed śmiercią50.
Również Eucharystia, jako Wiatyk, nabiera dla chorego właściwego znaczenia i skuteczności. Komunia podawana w tej formie jest
szczególnym znakiem uczestnictwa w tajemnicy celebrowanej podczas Mszy Świętej, tajemnicy śmierci Pańskiej i Jego przejścia do Ojca.
Wiatyk Ciała i Krwi Chrystusa umacnia chorego i udziela mu zadatku zmartwychwstania, zgodnie ze słowami Pana: „Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym” (J 6, 54)51.
W opiece religijnej ważną rolę odgrywa modlitwa. To ona otwiera
umierającemu horyzonty życia Bożego. Oznacza wejście we „wspól47
Por. Benedykt XVI, Chrześcijańska nauka o cierpieniu. Przemówienie do
uczestników…, dz. cyt.
48
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników
Służby Zdrowia, Watykan 1995, nr 110.
49
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników…, dz. cyt., nr 111.
50
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1511 [dalej: KKK].
51
Por. KKK, nr 1524.
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notę świętych”, w której odnawiają się w nowy sposób wszystkie te
relacje, które śmierć zdaje się nieodwracalnie zrywać52 . Należy pamiętać, że miłość wobec umierającego – owego ubogiego, który opuszcza
wszystkie dobra tego świata – jest uprzywilejowanym wyrażeniem
Bożej miłości bliźniego53.
Obecność kapłana, jako przedstawiciela Kościoła, z posługą słowa
i sakramentu sprawia, że chory czuje się bezpieczny. Jego właściwe
odniesienie do Boga pozwala zaakceptować cierpienie jako pewien
etap życia, który ubogaca go przed Bogiem.

Zakończenie
Cierpienie jest częścią kondycji ludzkiej. Każdy człowiek musi
się z nim zmierzyć. Chrześcijanin kształtuje postawy wobec cierpienia, opierając się na Ewangelii. To w Krzyżu Chrystusa znajduje się
najpewniejsza odpowiedź na temat sensu cierpienia. Jezus, z jednej
strony, uwalnia człowieka od cierpienia poprzez swoje uzdrowienia,
z drugiej jednak sam przyjmuje cierpienie i śmierć, aby dokonać zbawienia świata. Podobnie każdy z nas może walczyć z cierpieniem poprzez środki i zabiegi medyczne, może też przyjąć cierpienie i łącząc
się z Jezusem, ofiarować je dla zbawienia świata.
W trosce o chorego nie można pominąć jego pielęgnacji oraz towarzyszenia cierpiącemu. Tutaj nieodzowna jest obecność, wsparcie
terapeutyczne i opieka duchowa. Terapeuci zwracają uwagę na zmianę
myślenia, odbudowanie pozytywnych emocji oraz wzmocnienie woli
życia. Istotne jest dostrzeżenie przez chorego udanych stron życia,
wspomnienie dawnych sukcesów, wzmocnienie mocnych cech osobowości. Od strony emocji należy ograniczyć lęk, zapewnić poczucie
bezpieczeństwa i bliskości. W towarzyszeniu człowiekowi cierpiące52
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników…, dz. cyt., nr 133.
53
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników…, dz. cyt., nr 132.
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mu konieczna wydaje się, zwłaszcza dla człowieka wierzącego, opieka
duchowa, pomoc w odkrywaniu zbawczego sensu cierpienia, pojednanie z Bogiem i przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych. Zadaniem kapłana jest wskazanie na nadzieję życia wiecznego.

Ks. Jan Dziedzic

Kościół wobec współczesnych działań
propagujących eutanazję
Dyskusja wokół eutanazji i „samobójstwa wspomaganego” jest dzisiaj bardzo żywa1. Toczy się ona w mediach, które w sposób spektakularny przytaczają przykłady osób proszących o wcześniejszą śmierć.
Jest ona także propagowana przez towarzystwa działające na rzecz legitymizacji tzw. „godnej śmierci”. Najbardziej jednak doniosłym faktem jest jej dokonywanie w sposób legalny np. w Holandii, Belgii czy
Luksemburgu.
Najogólniej rzecz biorąc, w sporze o eutanazję ścierają się ze sobą
dwie przeciwstawne do siebie argumentacje. Pierwsza z nich odnosi
się do rzeczywistości religijnej. Tu podkreśla się, że to Bóg jest Panem
życia i śmierci, a człowiek nie ma prawa decydować o jego początku
ani o jego końcu, ponieważ jest on tylko użytkownikiem życia, a nie
jego właścicielem. Druga argumentacja stawia człowieka w centrum
decyzji dotyczącej życia ludzkiego. To człowiek, ciesząc się wolnością
absolutną, jest decydentem w sprawach swojego losu i ma wszelkie
uprawnienia odnoszące się zarówno do początku, jak i końca swojej
egzystencji.
Niniejszy artykuł, uwzględniając współczesną dyskusję na temat
eutanazji, a także przybliżając kraje, w których jest ona obecnie praktykowana, nakreśla z tej perspektywy stanowisko Kościoła katolickiePor. J. Römelt, Ärztlich assistierter Suizid und christlicher Glaube. Zur
Bedeutung religiöser Argumente in der Sterbehilfediskussion, “Zeitschrift für Medizinische Ethik” 61 (2015), s. 233; M. Braun, J. Reed, P. Dabrock, Die Kraft der Normalisierung. Ein evangelisch-theologischer Beitrag zur Regelung der ärzlichen Suizidassistenz, “Zeitschrift für Medizinische Ethik” 61 (2015), s. 218–221.
1
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go mające na celu przybliżyć zasady etyczne dotyczące tego trudnego
zagadnienia. Zdecydowany sprzeciw Kościoła katolickiego wobec eutanazji ma pomóc w kształtowaniu postaw szacunku wobec każdego
człowieka cierpiącego i umierającego oraz zapobiec skracaniu życia,
które na każdym etapie, także u jego kresu, jest święte.

1. Aktualność tematu eutanazji
W 2018 roku głośnym echem odbiła się dyskusja wokół propozycji
eutanazji dla leżącego w szpitalu w Liverpoolu 2-letniego Alfa Evansa.
Cierpiał on na nierozpoznaną chorobę neurologiczną i miał poważne uszkodzenia mózgu oraz przewlekłe napady padaczki. Zdaniem
lekarzy chłopiec żył tylko dzięki podłączeniu do specjalistycznej aparatury medycznej i dlatego mimo sprzeciwu rodziców zalecali oni odłączenie aparatury medycznej, które zostało potwierdzone wyrokiem
sądu. Rodzice chłopca protestowali. Chcieli zabrać go do rzymskiego
szpitala pediatrycznego Bambino Gesu na diagnozę i specjalną kurację, która mogłaby uratować życie chłopca2 .
W obronie chłopca ujął się papież Franciszek. W zamieszczonym
na Twitterze wpisie wyraził on solidarność z rodzicami Alfa Evansa.
Papież napisał: „Mam szczerą nadzieję, że zostanie zrobione wszystko,
co konieczne, by nadal ze współczuciem towarzyszyć małemu Alfiemu
Evansowi, i że ogromne cierpienie jego rodziców zostanie wysłuchane”3.
Podobna sytuacja miała miejsce w USA, gdzie równolatek Alfiego,
Charlie Gard, po przegranej przez rodziców batalii sądowej o jego życie,
mimo solidarności setek tysięcy osób, wsparcia prezydenta Donalda
Trumpa i papieża Franciszka, nie mógł skorzystać z eksperymentalnej

2
Por. https://www.salon24.pl/newsroom/861358,dwuletni-alfie-evans-walczy-o-zycie-zyje-wbrew-diagnozie-lekarzy (10.02.2019).
3
Papież zaapelował o ocalenie życia chłopca, który ma zostać poddany
eutanazji, 5.04.2018

https://www.tvp.info/36675825/papiez-zaapelowal-o-ocalenie-zycia-chlopca-ktory-ma-zostac-poddany-eutanazji (20.02.2019)

Kościół wobec współczesnych działao propagujących eutanazję

275

terapii w USA. W 2017 roku zmarł po odłączeniu od aparatury, które
miało miejsce tydzień przed jego pierwszymi urodzinami4.
Charlie urodził się 4 sierpnia 2016 roku z wyjątkowo rzadkim schorzeniem genetycznym zwanym zespołem wyczerpania DNA mitochondrialnego (MDDS). Charlie miał także poważne uszkodzenie
mózgu, nie mógł otworzyć oczu i poruszać rękami ani nogami. Jego
stan oznaczał także, że nie mógł on oddychać samodzielnie, dlatego
musiał być podłączony do respiratora. Choroba dotyczyła także jego
serca, wątroby i nerek, a lekarze twierdzili, że nie jest jasne, czy odczuwa ból5.
Choroby Charliego nie dało się wyleczyć w Wielkiej Brytanii, ale
można było podjąć próbę leczenia choroby w sposób doświadczalny
w Stanach Zjednoczonych, o co zabiegali rodzice chłopca. Sąd brytyjski
nakazał jednak odłączenie urządzeń podtrzymujących Charliego przy
życiu. Decyzję brytyjskich sądów o odłączeniu chłopca za słuszną
uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ostatecznie sąd nakazał
przewiezienie chłopca do hospicjum, by tam odłączono go od aparatury podtrzymującej życie. Miało to miejsce 28 lipca 2017 roku6 .
Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia abp Vincenzo Paglia,
komentując w Radiu Watykańskim śmierć Charliego oświadczył: „Bóg
nie odłącza żadnej aparatury”. Ten przypadek zachęca do krzewienia
kultury towarzyszenia i do trzech wielkich „nie”: dla eutanazji, porzucenia i uporczywej terapii oraz wielkiego „tak” dla wsparcia, dla
postępu nauki i terapii bólu7.
Abp Greg Burke oświadczył, że „papież Franciszek modli się za
Charliego i za jego rodziców, będąc im szczególnie bliski w tej chwili

https://www.newsweek.pl/swiat/ludzie/charlie-gard-nie-zyje/d6bl5t1
(20.02.2019).
5
Por. https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Gard_case (20.02.2019).
6
https://stacja7.pl/ze-swiata/zmarl-11-miesieczny-charlie-gard/ (20.02.2019).
7
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-07-28/bog-nie-odlacza-zadnej-aparatury-papiez-franciszek-modli-sie-za-charliego-garda-i-jego-bliskich/
(20.02.2019).
4
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ogromnego cierpienia. Ojciec Święty prosi nas o przyłączenie się do
jego modlitwy, aby mogli oni znaleźć Bożą pociechę i miłość”8.
Współczesna dyskusja na temat eutanazji wiąże się nie tylko z przekazami medialnymi dotyczącymi indywidualnych przypadków. Dyskusja dzisiejsza skupia się wokół jej legalizacji oraz dalszymi próbami
jej prawnej aprobaty. Zabiegają o to choćby liczne stowarzyszenia proeutanatyczne. Obecnie działa wiele takich instytucji na całym świecie.
Poparcie dla eutanazji jest widoczne w różnych badaniach empirycznych na całym świecie. Takie poparcie jest także dostrzegalne w Polsce.
Na podstawie badań CEBOS kształtuje się ono na poziomie 50 proc.
Należy nadmienić, że obecnie w Polsce eutanazja jest prawnie zakazana (art. 150 KK)9. Jednak na temat jej legalizacji odbyła się 18 lutego
2005 roku wstępna dyskusja, kiedy to do sejmu trafił projekt ustawy
dopuszczającej eutanazję. Jego autorką była senator Maria Szyszkowska. Autorka, wysuwając swój projekt, uznała, że trzeba uregulować
ten problem, bo – jej zdaniem – w szpitalach zdarzają się przypadki
nielegalnej eutanazji. Szyszkowska wyjaśniła, że prawo do wykonania
eutanazji miałoby tylko 10 anestezjologów o nieposzlakowanej opinii,
mających certyfikaty Ministerstwa Zdrowia. Jednak marszałek sejmu
Włodzimierz Cimoszewicz dał do zrozumienia, że projektu ustawy zezwalającej na eutanazję nie wprowadzi do porządku obrad10.
W Polsce obserwuje się w ostatnich latach dynamiczny rozwój ruchu hospicyjnego. Obecnie działa około 400 hospicjów. Oprócz troski o terminalnie chorych i umierających hospicja kształtują postawy
afirmujące życie ludzi, nie tylko zdrowych i silnych, ale także chorych
i słabych.

8
G. Burke, Papież modli się za Charliego Garda i jego rodziców, https://ekai.pl/
papiez-modli-sie-za-charliego-garda-i-jego-rodzicow/ (20.02.2019).
9
Art. 150 Kodeksu karnego mówi: „Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod
wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.
10
Por. Eutanazja – nie nas, „Polityka” 26 luty 2005, s. 14–15.
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2. Rozumienie eutanazji w nauczaniu Kościoła
Etymologicznie eutanazja oznacza łagodną, dobrą śmierć (gr. eu –
dobry, łagodny, godny; thanatos – śmierć). To sposób postępowania
lub działanie sprowadzające śmierć jako uwolnienie od bólu. Eutanazja w tym znaczeniu jest często nazywana „zabijaniem z litości” lub
nawet „śmiercią z godnością”. Może ona być dokonana za zgodą lub
bez zgody osoby poddanej śmierci. Gdy chory samodzielnie wyraża
świadome żądanie pozbawienia go życia, mówimy o eutanazji dobrowolnej. Eutanazja niedobrowolna to spowodowanie śmierci człowieka chorego, gdy ten nie jest w stanie wyrazić swojej woli, ponieważ np.
jest nieprzytomny. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o eutanazji
bezpośredniej, która, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających11.
Według encykliki Evangelium vitae „przez eutanazję w ścisłym
i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej
natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia
wszelkiego cierpienia”12 . W tym kontekście rozróżnia się eutanazję
czynną i bierną. Terminu eutanazja czynna używa się w odniesieniu
do tych metod leczniczych, których bezpośrednim celem jest skrócenie ludzkiego życia. Eutanazja bierna oznacza nieuzasadnione medycznie zaprzestanie leczenia w celu przyśpieszenia śmierci. Eutanazja
może mieć charakter zabójstwa lub samobójstwa. Samobójstwo z kolei może być samodzielne lub wspomagane przez innych. Od eutanazji
należy odróżnić rezygnację z tzw. „uporczywej terapii” oraz działań,
których pierwszorzędnym celem jest złagodzenie cierpień przez tzw.
„terapie paliatywne”13.
11
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2277 [dalej: KKK];
por. M. Machinek, Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne
u kresu ludzkiego życia, Olsztyn 2004, s. 52; J. Dziedzic, Spór o eutanazję, Kraków
2005, s. 10–14.
12
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae. O wartości i nienaruszalności ludzkiego życia, Rzym 1995, nr 66.
13
Por. W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne,
Warszawa 1997, s. 194–196; J. Dziedzic, Lekarz i pacjent wobec możliwości przedłu-
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Z eutanazją nie jest równoznaczna rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych14 . Lekarz nie jest zobowiązany do stosowania
środków nieproporcjonalnych. Decyzja, którą pod względem moralnym określa się jako rezygnację z „uporczywej terapii” – zdaniem
papieża Franciszka – jest wyborem, który w sposób odpowiedzialny
uwzględnia granicę śmiertelnej kondycji człowieka, jest to moment,
kiedy uznaje się, że nie jest się w stanie dalej przeciwstawiać. „Nie
zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że [...] nie
można jej przeszkodzić”, jak uściśla Katechizm Kościoła Katolickiego
(KKK 2278)15.
W tym kontekście wyraźnie widać, że „niezastosowanie środków
nieproporcjonalnych albo zawieszenie ich stosowania jest równoznaczne z unikaniem uporczywej terapii, a zatem jest czynem o znaczeniu
etycznym zupełnie innym niż eutanazja, która zawsze pozostaje niedozwolona, jako że jej celem jest przerwanie życia, powodując śmierć”16.
Odmowa uporczywej terapii jest zaniechaniem pewnych zabiegów
medycznych, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można
by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i rodziny.
Innymi słowy, jest to rezygnacja z zabiegów powodujących jedynie
nietrwałe i bolesne przedłużanie życia w kontekście nieuchronnej
i bolesnej śmierci17.
Obecnie przyjmuje się zanik jakiegokolwiek działania mózgu jako
prawdziwe kryterium śmierci. Potwierdzili to na podstawie badań
medycznych naukowcy Papieskiej Akademii Nauk. Ich zdaniem wszelki rodzaj życia sensytywnego i poznawczego zostaje całkowicie uniżania ludzkiego życia, w: Systemy bioetyki, red. T. Biesaga, Kraków 2003, s. 224–235.
14
Por. Jan Paweł II, Evangelium vitae…, dz. cyt., nr 65.
15
Franciszek, Lekarz nie może nigdy opuścić chorego. Przesłanie do uczestników
regionalnego europejskiego spotkania poświęconego kwestii końca życia, 7.11.2017,
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/koniec_zycia_07112017.html (02.02.2019).
16
Franciszek, Lekarz nie może nigdy opuścić chorego…, dz. cyt.
17
Jan Paweł II, Evangelium vitae…, dz. cyt., nr 65.
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cestwiony w wypadku śmierci mózgu18. Osobę należy więc uznać za
zmarłą, gdy utraciła nieodwracalnie wszelkie zdolności integracji i koordynacji funkcji fizycznych i myślowych ciała19.
We współczesnej medycynie20 przyjmuje się opracowane w latach
dziewięćdziesiątych kryteria śmierci mózgu. Diagnostyka śmierci człowieka opiera się na objawach klinicznych nieodwracalnego ustania
funkcji pnia mózgowego. Stwierdzone nieodwracalne uszkodzenia
strukturalne mózgu, jako przyczyna zniknięcia funkcji pnia mózgowego i dostatecznie długi upływ czasu, wraz z objawami klinicznymi,
stanowią o śmierci mózgu jako całości.

3. Legalna praktyka eutanazji
Obecnie eutanazja jest zalegalizowana w czterech państwach w Europie. Należą do nich: Holandia, Belgia, Luksemburg oraz Albania.
W Szwajcarii można przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go zażyć samodzielnie. Jest to więc forma „samobójstwa wspomaganego”21.
Holandia była pierwszym krajem, w którym parlament w roku
1993 większością głosów (91 do 45) zatwierdził prawo gwarantujące
lekarzom immunitet nietykalności w przypadkach eutanazji za zgodą
chorego22 . W 1995 roku ustawą tą objęto także osoby cierpiące fizycznie lub psychicznie. Kolejna ustawa, zatwierdzona 10 kwietnia 2001
18
Por. Papieska Akademia Nauk, Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia
i dokładnym ustalaniu momentu śmierci 1 (21.11.1989).
19
Papieska Rada do spraw Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995, nr 129.
20
Por. Stanowisko Krajowych Zespołów Specjalistycznych w dziedzinach: anestezjologii, intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii oraz medycyny sądowej w sprawie kryteriów śmierci mózgu, Warszawa 1990.
21
K. Golusińska, Dopuszczalność eutanazji, „Medyczna Wokanda” 4 (2012), s. 181.
22
Por. B. Gordijn, Die niederländische Euthanasie – Debatte, w: Aktive Sterbehilfe? Zum Selbstbestimmungsrecht des Patienten, Paulinus, Hrsg. W. Gose, H. Hoffmann, H.G Wirtz, Trier 1997, s. 39–48.
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roku, uznała za zgodne z prawem uśmiercanie chorych, jeżeli zostaną
spełnione trzy warunki: 1) pacjent jest nieuleczalnie chory; 2) przeżywa cierpienia nie do zniesienia; 3) dobrowolnie, jednoznacznie i po
raz kolejny wyraża życzenie śmierci. Lekarz jest zobowiązany działać
starannie, skonsultować się z drugim lekarzem, a po dokonaniu czynności zgłosić zgon w Urzędzie Miasta lub Gminy specjalnemu przedstawicielowi prawa, zwanemu koronerem23.
Dnia 16 maja 2002 roku zalegalizowano eutanazję w Belgii24. Zgodnie z przyjętą w parlamencie ustawą warunkiem dopuszczenia aktywnej
pomocy w umieraniu jest nie tylko „sytuacja bez wyjścia, spowodowana wypadkiem czy nieuleczalną chorobą”, lecz także przypadek „trwałych i nieznośnych cierpień fizycznych lub psychicznych, które nie
doprowadzą do śmierci w przewidywalnym czasie”. Pacjent musi złożyć najpierw ustne albo pisemne oświadczenie woli. Zachowuje ono
ważność przez 5 lat. Eutanazji dokonuje się także wtedy, gdy pacjent –
przykładowo po wypadku – pozbawiony jest świadomości i znajduje
się w stanie bez perspektyw przeżycia. Możliwość, aby w tym czasie
mogło się zmienić nastawienie w sprawie decyzji o poddaniu się eutanazji, nie zostaje uwzględniona. W nagłych sytuacjach lekarz musi
się przekonać, czy osoba deklarująca zgodę na śmierć w momencie
swojej decyzji była pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności
prawnych i w pełni świadoma. Jeżeli osoba jest ciężko chora, ale nie
zbliża się jeszcze do śmierci, musi wyrazić swoje żądanie eutanazji
na piśmie z podaniem daty. Lekarz pierwszego kontaktu powinien
skonsultować się z drugim lekarzem, który jest specjalistą od danej
choroby albo z psychiatrą. Pomiędzy prośbą a medycznym zabiegiem
prowadzącym do śmierci muszą upłynąć 4 tygodnie. Lekarz, któremu
zlecono „aktywną pomoc w umieraniu”, może powierzyć uśmiercenie
pomocnikowi25.
Por. H. Hinterhuber, Die Psychiatrie darf nicht schweigen: Gedanken zu den
Euthanasiegesetz in Belgien und Niderlanden, „Neuropsychiatrie” 1 (2003), s. 30–31.
24
Por. J. Dinkerman, Königreich Belgien erlässt Lizenz zum Töten. Neue Solidarität, „Neuropsychiatrie” 22 (2002), s. 8–12.
25
Por. H. Hinterhuber, Die Psychiatrie darf nicht schweigen…, dz. cyt., s. 31.
23
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W tekście ustawy podkreśla się, że prośba o eutanazję nie może nastąpić „pod wpływem zewnętrznego nacisku”. Delikatna sugestia może
się jednak pojawić ze strony rodzinnego otoczenia wnioskodawcy, a to
jest szczególnie trudne do udowodnienia w przypadku osób starych
i psychicznie chorych. Wielu z nich ulega także ciągle powtarzanemu
argumentowi finansowego obciążenia w wypadku długiej i nieuleczalnej choroby26 .
Nowelizacja ustawy o eutanazji z 13 lutego 2014 roku rozszerza
możliwości dokonywania eutanazji o osoby nieletnie, które nie mają
samodzielności prawnej. Zapis prawny znajduje się w art. 78 belgijskiej konstytucji. Ustawa została zbudowana na bazie ustawy z roku
2002, wprowadzając stosowne rozszerzenia, np. powierzając dzieciom
mającym wystarczające rozeznanie decyzję o dokonaniu eutanazji27.
Ustawa przewiduje, że eutanazję może popełnić pełnoletni pacjent,
który jest poczytalny, świadomy swoich czynów lub świadomy swojego wyboru „samodzielny nieletni”, lub mający możliwość podjęcia
decyzji nieletni. Zmiana ustawy z 28 maja 2002 roku miała na celu
umożliwienie eutanazji nieletnim, bez żadnych ograniczeń wiekowych.
Art. 3, §1 Ustawy o eutanazji wskazuje 12 podstawowych warunków
zgody na eutanazję28.
Ustawę legalizującą eutanazję na żądanie przyjął 20 lutego 2008 parlament w Luksemburgu. Zgodnie z projektem decyzję o dokonaniu
eutanazji może podjąć wyłącznie pacjent w sytuacji ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Przepisy wymagają wielokrotnie ponawianej proś-

Por. J. Dinkerman, Königreich Belgien erlässt Lizenz zum Töten…, dz. cyt., s. 10–11.
Por. M. Derdziuk, Praktyka eutanazji w Belgii jako owoc przemian społeczno-obyczajowych, w: Ewangelia szacunku do życia. W 22 lata po Evangelium vitae, red.
A. Pryba, „Teologia i Moralność” 12 (2017), nr 2 (22), Poznań 2017, s. 160–170; por.
M. Szadkowska, Zabójstwo eutanatyczne – tendencje liberalizacyjne w Europie na
przykładzie Belgii, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/.
28
Por. M. Derdziuk, Praktyka eutanazji w Belgii jako owoc przemian społeczno-obyczajowych, w: „Teologia i Moralność” 12 (2017), nr 2 (22), s. 169–170; por.
M. Szadkowska, Zabójstwo eutanatyczne…, dz. cyt., https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2023/SIT.2013.024,Szadkowska.pdf?sequence=1, (08.08.2016).
26
27
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by chorego o skrócenie życia, oświadczenia woli pacjenta oraz zgody
dwóch lekarzy i konsylium ekspertów29.

3. Sprzeciw Kościoła wobec eutanazji
Eutanazji zdecydowanie sprzeciwia się papież Franciszek. Dowodem na to jest jego nauczanie dotyczące etyki kresu ludzkiego życia
oraz konkretne decyzje dotyczące tej kwestii. Przykładem tego jest
poparcie przez papieża watykańskiego ultimatum, by członkowie
zakonu Braci Miłosierdzia (Fratres Caritate, Brothers of Charity) zaprzestali wyrażania zgody na praktykę eutanazji w prowadzonych
przez nich szpitalach w Belgii. Interwencja papieża była związana
z decyzją o przeprowadzaniu eutanazji, jaką podjął w maju 2017 roku
zarząd pięciu szpitali prowadzonych przez zgromadzenie. Bracia miłosierdzia uchylali się od odpowiedzialności, twierdząc, że większość
członków zarządu to ludzie świeccy. Na mocy rozporządzenia papieża Franciszka każdy z braci został zobowiązany do podpisania listu
skierowanego do przełożonego generalnego, w którym deklaruje, że
„w pełni zgadza się z nauczaniem Kościoła katolickiego, które zawsze
głosiło, że ludzkie życie musi być bezwzględnie szanowane i chronione od naturalnego poczęcia, aż do momentu naturalnej śmierci”.
Brak zgody na podpisanie listu wiązał się z postępowaniem prawnym
uwzględniającym nawet wykluczenie z Kościoła30.
Chrześcijanie uważają, że Bóg jest dawcą i Panem życia. Człowiek
nie ma więc prawa ingerować w życie ludzkie. Eutanazja jest zatem nie
do zaakceptowania z punktu widzenia moralnego. Od eutanazji należy jednak odróżnić zaprzestanie stosowania nadzwyczajnych środków
przedłużających życie, gdyż człowiek ma prawo do naturalnej śmierci.

K. Golusińska, Dopuszczalność eutanazji…, dz. cyt., s. 183.
Papież nakazuje zakonnikom zaprzestania wyrażania zgody na eutanazję w ich
placówkach, 9.08.2017, https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6026,papiez-nakazuje-zakonnikom-zaprzestania-zgody-na-eutanazje-w-ich-placowkach.html (10.06.2019).
29

30
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Praktyki eutanatyczne odrzucił już zdecydowanie Pius XII w encyklice Mistici Corporis Christi. „Krew tych niewinnych ludzi, tak
ukochanych przez Zbawiciela, jak i godnych najwyższego współczucia, woła z ziemi do Boga”31. Kilka lat później myśl tę podjął Sobór
Watykański II. Uznał on to wszystko, co godzi w samo życie ludzkie –
a tym samym eutanazję – za praktyki hańbiące i „sprzeczne z czcią
należną Stwórcy”32 . Przeciwko eutanazji zdecydowanie opowiedział
się kardynał Villot w liście z 3 października 1970 roku, skierowanym
w imieniu Pawła VI do Międzynarodowej Federacji Lekarskich Stowarzyszeń Katolickich. Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się
w Allokucji Pawła VI z 8 sierpnia 1975 roku, adresowanej do Kongresu Medycyny Psychosomatycznej33.
Deklaracja o eutanazji Iura et bona Kongregacji Nauki Wiary34 i encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae oceniają eutanazję jako gwałt
zadany prawu Bożemu, obrazę godności osoby ludzkiej, zbrodnię
przeciw życiu, działanie przeciw ludzkości, niepokojące wynaturzenie
(EV, 66). Tylko Bóg może decydować o życiu człowieka w sposób absolutny. Człowiek nie może rozporządzać dobrowolnie swoim życiem,
ponieważ jest on tylko użytkownikiem, a nie właścicielem życia. Nie
może on nikogo prosić o eutanazję ani kogokolwiek upoważnić do
pozbawienia go życia. Wolność nie daje mu takich uprawnień, nawet
w obliczu krańcowego cierpienia35.

Pius XII, Mistici Corporis Christi, AAS 35(1949), s. 239.
Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje,
Poznań 2002, nr 27.
33
Por. Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1996, s. 1345.
34
Por. Kongregacja Nauki Wiary, Iura et bona. Deklaracja o eutanazji, Rzym
1980, nr 2.
35
Por. J. Mesner, Czym jest godność ludzka, w: Moralność chrześcijańska, „Communio” nr 2, Poznań 1987, s. 55; J. Dziedzic, Eutanazja, w: Encyklopedia bioetyki.
Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Radom 2005, s. 157–158.
31
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Każdy człowiek jest stworzony z miłości, uczyniony na Boży obraz
i podobieństwo (por. Rdz 1, 26)36. To stwierdzenie ukazuje nam ogromną godność każdej osoby ludzkiej, która „nie jest tylko czymś, ale kimś”.
Osoba jest podmiotem, którego nigdy nie można redukować do kategorii przedmiotu37. Życie ludzkie nie jest więc ideą lub abstrakcją, ale
konkretną rzeczywistością istoty, która żyje, działa i rozwija się38.
W świetle takiej antropologii eutanazja – zarówno czynna, jak i bierna – jawi się jako działanie niedopuszczalne i jest sprzeczna z obiektywną normą moralną. Do żadnej formy eutanazji, zarówno dobrowolnej,
jak i niedobrowolnej, nie upoważnia też litość wobec terminalnie chorych, dzieci upośledzonych, chorych umysłowo, starców, osób dotkniętych przez nieuleczalne choroby. Według Karty Pracowników Służby
Zdrowia „nie chodzi w tym wypadku o udzielenie choremu pomocy,
ale o zamierzone zabójstwo człowieka”39. Pracownicy służby zdrowia
nie mogą pomagać w żadnej praktyce eutanazyjnej i wspomaganym
samobójstwie. Eutanazja nie może być nigdy usprawiedliwiona, nawet wówczas, gdy jest dokonywana na żądanie pacjenta40.
Od zamierzonego dokonania eutanazji należy odróżnić zezwolenie na śmierć. Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych
nie jest równoznaczna z samobójstwem lub eutanazją41. Lekarz nie jest
zobowiązany do stosowania środków nieproporcjonalnych. Z punktu
widzenia moralnego jest dozwolone ich odrzucenie. Świadome zaniechanie lub niepodejmowanie nieproporcjonalnych środków wobec
pacjenta, któremu przedłużyłyby one jedynie życie w stanie bliskim
śmierci, nie jest eutanazją. Gdy zatem stan chorego nie rokuje nadziei
36
Por. F. J. Bormann, Ärztliche Suizidbeihilfe aus Sicht der katholischen
Moraltheologie, “Zeitschrift für Medizinische Ethik”, 6 (2015), s. 207–208.
37
Por. Franciszek, Encyklika Laudato si’, nr 81.
38
Por. Jan Paweł II, Świętość życia ludzkiego, w: Nauczanie społeczne, t. 2, Warszawa 1982, s. 372.
39
Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników…, dz. cyt., nr 117.
40
Jan Paweł II, Evangelium vitae…, dz. cyt., nr 66.
41
Jan Paweł II, Evangelium vitae…, dz. cyt., nr 65.
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na poprawę, lekarz ma moralne prawo nie stosować intensywnej terapii ani reanimacji, lecz pozwolić pacjentowi spokojnie umrzeć42 .
Papież Franciszek, powołując się na Deklarację o eutanazji, podkreśla, że jest moralnie dozwolone zrezygnowanie ze stosowania środków terapeutycznych lub zawieszenie ich stosowania, kiedy ich użycie
nie jest zgodne z etycznym i humanistycznym kryterium, które w dalszym ciągu będzie określane jako „proporcjonalność terapii” (por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji, 5 maja 1980, IV: Acta
Apostolicae Sedis LXXII [1980], s. 542–552, w: „L’Osservatore Romano”,
wyd. polskie, 8 [1980], IV, s. 3)43.
W celu ustalenia, czy dana interwencja medyczna jest rzeczywiście
proporcjonalna, potrzebne jest uważne rozeznanie, uwzględniające
przedmiot moralny, okoliczności oraz intencje podmiotów, których
to dotyczy. Trzeba wziąć pod uwagę, że to przede wszystkim pacjent –
jak zauważa KKK – jest uprawniony do tego, by wraz z lekarzem ocenić
proponowane mu leczenie i osądzić jego faktyczną proporcjonalność
w konkretnej sytuacji, zobowiązując do rezygnacji z niego w wypadku rozeznania braku tej proporcjonalności. Uwzględniając współczesną działalność medyczną, w której relacja terapeutyczna staje się coraz
bardziej fragmentaryczna, a czynność medyczna musi uwzględniać
różnorakie mediacje, jakich wymaga kontekst technologiczny i organizacyjny, ocena ta jest niełatwa44 .
Jan Paweł II nauczał, że „rezygnacja z uporczywej terapii nie jest
odrzuceniem pacjenta i jego życia. Przedmiotem bowiem rozważań
nad stosownością rozpoczęcia lub kontynuowania terapii nie jest wartość życia pacjenta, lecz wartość medycznego zabiegu na pacjencie.
Ewentualna decyzja nierozpoczynania lub przerwania leczenia będzie
uważana za etycznie poprawną, jeśli okazuje się ono nieskuteczne lub
Por. S. Olejnik, Etyka lekarska, Katowice 1994, s. 107.
Franciszek, Lekarz nie może nigdy opuścić chorego. Przesłanie do uczestników
regionalnego europejskiego spotkania poświęconego kwestii końca życia, 7.11.2017
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/koniec_zycia_07112017.html (02.02.2019)
44
Franciszek, Lekarz nie może nigdy opuścić chorego…, dz. cyt.
42
43

286

Ks. Władysław Zuziak

wyraźnie niewspółmierne do celu, jakim jest podtrzymanie życia bądź
odzyskanie zdrowia. Dlatego też odrzucenie uporczywych działań terapeutycznych jest wyrazem szacunku, jaki w każdym momencie należy
okazywać pacjentowi”45.

Zakończenie
Chrześcijanie uważają, że eutanazja jest nie do przyjęcia z punktu
widzenia moralnego. Katolicy oceniają eutanazję jako gwałt zadany
prawu Bożemu, obrazę godności osoby ludzkiej, zbrodnię przeciw życiu. Te ostre sformułowania świadczą o tym, jak wielką wagę Kościół
przykłada do kwestii obrony życia znajdującego się u jego kresu.
Dla eutanazji nie ma usprawiedliwiania w żadnym przypadku, nawet wtedy gdy żąda tego pacjent. Dowodem na to jest choćby reakcja
papieża Franciszka, który zobowiązał pracujących w szpitalu braci ze
Wspólnoty Braci Sług Bożego Miłosierdzia w Belgii do podpisania
listu, w którym deklarują szacunek do życia od momentu poczęcia
do naturalnej śmierci. Człowiek nie może dowolnie rozporządzać życiem, ponieważ nie jest jego właścicielem. Panem życia jest Bóg.
Od zamierzonego dokonania eutanazji należy jednak odróżnić zezwolenie na śmierć. Z eutanazją nie jest równoznaczna rezygnacja ze
środków nadzwyczajnych i przesadnych. Nie jest eutanazją świadome
zaniechanie lub niepodejmowanie nieproporcjonalnych środków wobec pacjenta, któremu przedłużałyby one jedynie cierpienie w stanie
umierania. Należy jednak pamiętać, że „nawet jeśli śmierć jest nieuchronna, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być
w sposób uprawniony przerwane” (KKK 2279).
Należy żywić nadzieję, że niniejszy artykuł pomoże osobom wierzącym w pozyskaniu nieodzownych wiadomości potrzebnych do
dyskusji na temat tego trudnego problemu. Być może także zwolen45
Jan Paweł II, Towarzyszyć choremu aż do końca, Przemówienie Papieża do
uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 12 listopada 2004, nr 4 https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/
sl_zdrowia_12112004.html (05.06.2019).

Kościół wobec współczesnych działao propagujących eutanazję

287

nicy eutanazji, zwłaszcza wśród osób młodych, dostrzegą wartość ludzkiego życia, także w sytuacji cierpienia i zbliżającej się śmierci. Zmiana
postaw w tej kwestii jest możliwa, o czym świadczy przypadek Janusza
Świtaja, który pod ciężarem swojego cierpienia jako pierwszy Polak
w 2007 roku złożył do sądu wniosek o eutanazję, po czym, otrzymawszy stosowną pomoc, stał się jej zdecydowanym przeciwnikiem. Media doniosły, że w 2019 roku obronił on pracę magisterską46 . Janusz
Świtaj jest więc bardzo dobrym przykładem potwierdzającym to, że
można zmienić postawę wobec eutanazji.

46
https://natemat.pl/275801,kto-to-janusz-switaj-walczyl-o-eutanazje-teraz-obronil-prace-magisterska (10.06.2019).
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Out of concern for the dignity of man –
philosophical and theological study
The book Out of concern for the dignity of man – philosophical and
theological study compiles several articles written by the lecturers of
the Pontifical University of John Paul II who deal with the subject
matter of anthropology, ethics and moral theology. At the same time,
they are actively involved in the work of the University of the Third
Age, so they are familiar with a variety of needs the elderly have and
the problems they face in their everyday lives, which are often revealed
by their questions they ask, especially in the interdisciplinary area,
concerned with understanding of man and his nature and dignity.
The theological anthropology, the subject of which is a specific
person who has been called by God to answer His question, helps to
understand this person. In Christian theology this man – created in
God’s image and likeness – will become the basic means of interpreting human nature (A Krupka, J. Kupczak). It is well known, however, that
there has always been a great deal of controversy around the subject of
both man and his human dignity. Nevertheless, one must remember
that dignity is a an ethical value of an individual, thanks to which no
man can be compared to another living creature or to another human
being for that matter either (J. Jagiełło).
Talking about human dignity in relation to a particular person, will
have to be concerned with both his carnal and spiritual nature, the most
important characteristics of the latter is his mindfulness, which allows
the person in question to recognize his moral obligations (T.Kraj).
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Human rights are indisputable moral rights of all human beings. All
the people are entitled to human rights, regardless of the way these rights are formulated by the positive law since they are based on
a higher normative order – the universal law of nature (W. Zuziak).
Looking at various anthropological concepts, for example B. Longran’s,
it becomes clear that in the area of personal responsibility, man takes
care of himself, his actions, aims, and while considering the possible
course of action, he evaluates it before deciding which action to choose (compare Lorengan, D.Oko). Among many various trends of post
modernistic thinking about man, there appears a concept of gender,
which can be explained as a group of norms and values attributed to
every sex group (comp. D. Oko).
Among a great number of issues concerning man, there is a question
of human embryo and its rights. The answer to the question can be
found in the teachings of the Church: “Human life must be respected
and protected absolutely from the moment of conception. From the
first moment of his existence, a human being must be recognized as
having the rights of a person – among which there is the inviolable
right of every innocent being to life.”(Donum vitae, nr I – A. Muszala).
Another difficult issue is in vitro. Although there is no doubt that
infertility may bring a serious crisis to a childless married couple, in
vitro does not seem to be the right solution to the problem. “Reproduction
of a human being by means of various kinds of techniques, including the
in vitro technique, treating it as something that man deserves cannot
be the acceptable answer. If it is possible, a married couple should look
for another solution instead, for example a suitable medical treatment
or prevention, or they should try to fulfill their desire to become
parents by adopting or fostering an orphaned child.”(J. Orzeszyna).
As far as cloning is concerned, it needs to be said that what contributes to man’s well-being and happiness – cloning human biological material is by all means acceptable. However, what is intrinsically
harmful to a human being is to begin life in an asexual way, and therefore it is not acceptable. Genetic improvement of a human being
may be accepted, if it helps man on his way to personal fulfillment.
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However, should this improvement interfere with the person’s moral
well-being, it would have to be rejected. (T. Kraj).
There is still another issue – transplantation of human organs. It
needs to be pointed out that it would be dangerous to reduce the discussion to medical and pragmatic analyses. Transplant projects require a significant interference in man’s corporeality, which for many
reasons is regarded as an important aspect of human life. That is why
transplantology ought to be placed in the centre of interest, philosophical anthropology and ethics (G. Hołub).
Every medical experiment, clinical study or examination, regardless
of the subject, its purpose or effectiveness, requires human participation. Thus the person who has agreed to take part in the experiment,
perhaps because of their own suffering or for the sake of other people,
should be given a special treatment, with respect to their freedom and
dignity (J. Brusiło).
Suffering and death of a human being are the most important issues about which the Church is concerned. Christians’ attitudes to
suffering are invariably shaped by the Holy Gospel, so it is in Christ’s
Cross that the most reliable answers to the question about the sense
of suffering can be found. However, acknowledging the sense of suffering does not mean that the sick or dying person should be denied
treatment or their treatment should be stopped. The Holy Church encourages all her members to support and help the sick and suffering, and
the story of the Good Samaritan can be used as a good example. At the
same time, the Church strongly objects to the idea of euthanasia. God
is the master of life and death, and man has no right to decide when
life begins and when it ends, as man is merely a user of life, not its
owner. It is our responsibility to promote and help shape the attitudes
of respect and compassion towards every suffering and dying person,
and to prevent shortening their lives, as every life is sacred, regardless
of the stage it is at (compare J. Dziedzic).
The study presented here by no means covers all problems of man,
his nature and dignity. It is merely a fragmented attempt to look at
this wide interdisciplinary issue. Showing the subject from the point
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of view of personal ethics and teaching of the Church may not be
convincing enough for every reader either. Nevertheless, it may help
the believers to find a few arguments that can be put forward in the
ongoing ideological dispute. At the same time, it may make the non-believers understand that there are certain axioms, resulting from
people’s religious beliefs, traditions and philosophy that have shaped
the attitudes of a wide section of today’s society, and which are part of
their Christian identity.
Translation by Barbara Scott
Uniwersytet Trzeciego Wieku UPJPII

