
Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae (1995), do 
której odnoszą się artykuły niniejszego zbioru i doku-
ment Międzynarodowej Komisji Teologicznej W poszuki-
waniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo natural-
ne (2009), do którego nawiązują komentarze tego tomu, 
to dwa ważne przęsła na „moście ku przyszłości” – jak 
określono kiedyś bioetykę. Treść XI tomu serii „Prace 
i Sympozja” stanowią materiały z sympozjum zorga-
nizowanego jesienią 2010 roku na Uniwersytecie Pa-
pieskim Jana Pawła II w Krakowie jako próba zebrania 
najważniejszych kierunków współczesnej bioetyki 40 lat 
po powstaniu bioetyki i 15 lat po ogłoszeniu bioetycznej 
encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae. Warto przyjrzeć 
się zaprezentowanej tu refleksji etycznej, antropologicz-
nej i teologicznej, aby zastanowić się nie tylko nad histo-
rią bioetyki, ale i nad drogami i mostami, którymi będą 
w przyszłości kroczyć nauki biologiczne, medycyna, ge-
netyka i biotechnologia.
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Wstęp redakcji

Czterdzieści lat (1970–2010) mijające od pierwszych wystąpień 
w publikacjach nazwy „bioetyka” zaproponowanej przez onko-
loga amerykańskiego Van Rensselaera Pottera to nie tylko wizja 
„mostu ku przyszłości” (Bioethics: Bridge to the Future, Englewood 
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1971), ale także jeden z największych 
współczesnych fenomenów naukowych – niezwykle dynamiczny 
rozwój nowej dyscypliny: bioetyki. Oczywiście zakres zaintere-
sowań bioetyki znacząco pokrywa się ze „starymi” naukami: ety-
ką medyczną, teologią moralną czy deontologią lekarską, jednak 
oryginalność bioetyki polega na nowym, interdyscyplinarnym 
ujęciu etyki nauk biomedycznych oraz ogarnięciu refleksją etycz-
ną tych dziedzin najnowszej medycyny i biologii, które powstały 
lub rozwinęły się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

25 III 2010 r. minęło 15 lat od ogłoszenia przez Jana Pawła II 
encykliki o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangel- 
ium vitae. Dokument ten, jakże ważny w dobie pomniejszania czy 
wprost kontestacji wartości ludzkiego życia, wpisuje się w cen-
trum misji Kościoła, któremu Chrystus powierzył zadanie gło-
szenia Ewangelii życia. To wciąż aktualne zadanie stanowi przy-
naglenie dla naszego uniwersyteckiego środowiska, by kolejna 
rocznica ogłoszenia encykliki była źródłem pogłębienia refleksji 
na temat godności życia każdego człowieka. 

W nurcie podsumowań tego czasu, zwłaszcza na gruncie kra-
kowskiej bioetyki, która w przyszłym roku (2012) będzie obcho-
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dzić 25-lecie powstania (20 XI 1987 – powstanie Instytutu Bio-
etyki przy Wydziale Filozoficznym PAT) oraz w 15. rocznicę 
ogłoszenia encykliki Evangelium vitae (25 III 2010), w Instytucie 
Nauk o Rodzinie UPJPII, Międzywydziałowym Instytucie Bio-
etyki UPJPII Katedry Teologii Moralnej Ogólnej i Szczegółowej 
Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie powstała inicjaty-
wa zorganizowania sympozjum pod znaczącym tytułem Bioety-
ka – most ku przyszłości. 

Wygłoszone referaty stanowią pierwszą część kolejnej, je-
denastej już edycji serii „Prace i sympozja”, natomiast opubli-
kowanie w Wydawnictwie Naukowym UPJPII polskojęzycznej 
wersji dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej W po-
szukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne 
(XI 2010) stało się okazją do zamieszczenia w drugiej część zbioru 
pierwszych komentarzy na temat owego dokumentu.

W pierwszej części publikacji znalazły się referaty wygło-
szone kolejno w ramach sympozjum. Biblijne podstawy encykliki 
„Evangelium vitae” to refleksja ks. prof. dr. hab. Tomasza Jelonka 
(Wydział Nauk Społecznych, UPJPII), a Prawo naturalne jako ak-
sjologiczny fundament ochrony życia w świetle dokumentu Międzyna-
rodowej Komisji Teologicznej ks. dr. Artura Filipowicza SJ (Insty-
tut Politologii, UKSW) to pierwsze wystąpienia na sympozjum. 
Gość ze Słowacji, ks. prof. ThDr. Stanislav Vojtko (Dyrektor In-
stytutu Rodziny Jana Pawła II w Bratysławie), ukazał Praktické 
recepcie encykliky „Evangelium vitae” v slovenských rodinach, nato-
miast ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak (Kierownik Kate-
dry Bioetyki i Ekoteologii, UKSW) podjął zagadnienie Ochrona 
funkcji prokreacyjnych małżeństwa w świetle encykliki „Evangelium 
vitae” Jana Pawła II. Z kolei ks. dr hab. Andrzej Muszala (Dy-
rektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII) uka-
zał Dylematy moralne związane z wykorzystaniem sztucznej maci-
cy, a dwa kolejne referaty zostały poświęcone perspektywom 
oraz granicom ingerencji człowieka w ludzkie życie. I tak temat 
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Sztuczne życie – perspektywy, nadzieje, obawy przedstawił dr hab. 
Zbigniew Polański z Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu Insty-
tutu Zoologii UJ, natomiast prof. dr hab. Józefa Styrna, kierow-
nik tegoż zakładu, podjął temat Granice genetycznego ulepszania 
człowieka. 

W części poświęconej dokumentowi W poszukiwaniu ety-
ki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne, znalazły się 
cztery artykuły, prawdopodobnie pierwsze w Polsce wypowie-
dzi na temat tegoż dokumentu. Najpierw przedstawiono formę 
i treść dokumentu – Inspiracje dla bioetyki. Na marginesie doku-
mentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „W poszukiwaniu ety-
ki uniwersalnej” dr. Jerzego Brusiło OFMConv (Międzywydzia-
łowy Instytut Bioetyki UPJPII), dalej następuje refleksja etyka, 
ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka (Rektora Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego we Wrocławiu) – Żyć zgodnie z naturą i rozu-
mem. Społeczna natura człowieka i jej etyczne konsekwencje. Kolej-
ne artykuły to przemyślenia prawnika, ks. prof. dr. hab. Józefa 
Krzywdy (z Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII) Postulat czy 
konieczność respektu dla prawa naturalnego w systemach prawa po-
zytywnego oraz rozważania teologa moralisty, ks. prof. dr. hab. 
Jana Orzeszyny (Kierownika Katedry Teologii Moralnej Wy-
działu Teologicznego UPJPII) Rola prawa naturalnego w życiu spo-
łecznym i politycznym.

Tematy szeroko rozumianej bioetyki, jak pokazało sympo-
zjum z 4 XI 2010 roku, znajdują w nowocześnie pojętym prawie 
naturalnym silny fundament. Zebranie materiałów ze spotka-
nia bioetyków i moralistów oraz komentatorów etyki uniwer-
salnej nie jest przypadkowe. Tego rodzaju wspólna refleksja za-
pewne przyczyni się do kolejnych inicjatyw mających na celu 
głoszenie prawdy o wartości ludzkiego życia i jego obrony od 
momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Mamy również na-
dzieję, że zapis Sympozjum „Evangelium vitae – most ku przy-
szłości” oraz refleksja na temat etyki uniwersalnej i prawa natu-



ralnego pomoże nie tylko dokumentować mijające lata rozwoju 
bioetyki, ale i zainspiruje Czytelnika do jeszcze głębszych po-
szukiwań na styku teologii moralnej, biomedycyny, etyki i pra-
wa naturalnego.

Na koniec jeszcze jedno wspomnienie, tym razem bolesne... 
Tuż po zakończeniu sympozjum, 10 XI 2010 roku, zmarł na-
gle ks. prof. dr hab. Krzysztof Szczygieł, założyciel i pierwszy 
dyrektor Instytutu Bioetyki PAT. Skromnym wyrazem pamięci 
po Zmarłym niech będzie poświęcenie niniejszego tomiku śp. 
Księdzu Krzysztofowi Szczygłowi, naszemu Profesorowi i Mi-
strzowi.

dr Jerzy Brusiło OFMConv
ks. dr Antoni Świerczek
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dr Artur Filipowicz SJ
Instytut Politologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Collegium Bobolanum, Warszawa

Prawo naturalne jako aksjologiczny fundament 
ochrony życia w świetle dokumentu 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej
W poszukiwaniu etyki uniwersalnej

We współczesnej „cywilizacji śmierci”, kierującej się logiką 
przemocy wymierzonej przeciw życiu, „zjawiskiem szczególnie 
ważnym – pisał Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae – jest 
ożywienie refleksji etycznej wokół życia: powstanie i coraz szer-
szy rozwój bioetyki sprzyja refleksji i dialogowi – między wie-
rzącymi i niewierzącymi, a także między wyznawcami różnych 
religii – o podstawowych problemach etycznych związanych 
z ludzkim życiem”1. 

Należy zauważyć, iż pojęcie „bioetyka” pojawia się w doku-
mencie tak wysokiej rangi po raz pierwszy. A to oznacza, że Jan 
Paweł II postrzegał bioetykę jako uprzywilejowane miejsce inter-
dyscyplinarnego oraz interkulturowego dialogu w obronie życia.

Ochrona życia, szczególnie życia ludzkiego, nie może być wy-
nikiem arbitralnych decyzji jednostki, społeczeństwa czy ustawo-
dwacy. Niestety, w obecnej sytuacji pluralizmu światopoglądów, 
demokratycznego państwa prawnego i demokracji liberalnej, su-
biektywne odczucia – a nierzadko kaprysy – podnoszone są przez 
ustawodawców do rangi praw powszechnie obowiązujących. 

1  Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 27.
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Doświadczenia ostatnich 15 lat pokazują, że w Europie (a tak-
że w Polsce) demokracja liberalna staje się namiastką moralności. 
Prawo stanowione – normą moralną. Odrzucono prawo naturalne 
jako fundament i punkt odniesienia jednostkowych i politycznych 
poczynań dotyczących ochrony życia. Demokratyczny konsens, 
etyczny minimalizm i kompromis osiągany na drodze publiczne-
go dyskursu – uczyniły z demokracji kreatora norm etycznych. 
Dyskurs demokratyczny ze swoimi procedurami dochodzenia do 
konsensu stał się ostateczną instancją decydowania o dobru i złu 
moralnym. Kalkulacje polityczne oraz głosowania parlamentarne 
wzmocniły w świadomości społeczeństw przekonanie o istnieniu 
tzw. „moralności plebiscytowej” (o dobru i złu decyduje więk-
szość parlamentarna), „sondażowej”, poniekąd „PR-rowskiej”. 
Moralność plebiscytowa stała się „głucha” na imperatywność 
norm prawa naturalnego. Przestała bazować na podstawowych 
i koniecznych wartościach, takich jak: godność osoby, szacu-
nek dla jej nienaruszalnych i niezbywalnych praw od momen-
tu poczęcia do naturalnej śmierci, na solidarności wszystkich ze 
wszystkimi oraz na uznaniu dobra wspólnego za cel i kryterium 
życia politycznego. Prawo naturalne przestało stanowić punkt od-
niesienia dla prawa stanowionego. W konsekwencji współczesna 
demokracja liberalna zostaje coraz częściej sprowadzana do roli 
środka w rękach silniejszych, służącego walce ze słabszymi, wy-
kluczonymi, zmarginalizowanymi. Przestaje służyć dobru każde-
go człowieka-obywatela i dobru wspólnemu.

A przecież etosem demokratycznego państwa prawa, a więc 
zespołem wartości, których to państwo powinno strzec za pomo-
cą właściwych sobie instytucji, jest autonomia jednostki oraz zasa-
da sprawiedliwości, a następnie to wszystko, co z nich bezpośred-
nio wynika – czyli elementarne prawa człowieka wywiedzione 
z ludzkiej natury. Tworzy je grupa trzech kategorii praw podsta-
wowych: prawo do zachowania i utrzymania własnego istnienia, 
prawo do przetrwania gatunku oraz rozwoju psycho-duchowe-
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go. Prawo do zachowania i utrzymania własnego istnienia za-
wiera w sobie imperatyw ochrony każdego życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci, do nienaruszalności cielesnej, a także do utrzy-
mania życia (żywność, odzież, własność, praca, jakość środowi-
ska). Prawo do przetrwania gatunku ogniskuje w sobie prawo 
do aktów prokreacyjnych między mężczyzną i kobietą związa-
nych węzłem małżeńskim oraz do opieki i wychowania potom-
stwa. Wreszcie prawo do rozwoju psycho-duchowego oznacza, 
że każdy człowiek posiada prawo do tworzenia szlachetnej przy-
jaźni i dialogu z innymi w poszukiwaniu prawdy, do wolności 
religijnej, do wyznawania własnej wiary, a także wskazuje na fakt 
posiadania przez każdą osobę ludzką praw obywatelskich (poli-
tycznych) umożliwiających jej realne współuczestniczenie w de-
cyzjach politycznych wspólnoty2.

Tak być powinno. Niestety tak nie jest. Dlaczego tak się dzieje? 
W moim przeświadczeniu przyczyn tego stanu rzeczy należy do-
szukiwać się w bioaksjologicznych przekonaniach współczesnych 
społeczeństw europejskich (w tym także polskiego społeczeń-
stwa). Brak spójności bioaksjologicznych przekonań Europejczy-
ków uniemożliwia skonstruowanie sensownej etyki dotyczącej 
życia (bios) – bioetyki uniwersalnej. Przyjrzyjmy się zatem kondy-
cji bioaksjologicznej dzisiejszych Europejczyków. 

1. Bioaksjologia Europejczyków – aspekt przedmiotowy 

Na wstępie warto zaznaczyć, iż aksjologiczno-kulturowym 
namysłem nad ingerowaniem człowieka w domenę życia zajmją 
się bioetyka i biojurysprudencja. Bioetyka jest interdyscyplinar-
ną i interkulturową dziedziną wiedzy naukowej, która analizu-

2 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne, tłum. R. Kiełtyka OFMConv, Kraków 
2010, s. 48 –50.
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je i ocenia wszelkie zjawiska dotyczące życia w świetle wartości 
etyczno-religijnych, celem zapewnienia przetrwania ludzkości 
i biosfery dla przyszłych pokoleń. Biojurysprudencja oznacza 
namysł nad regulacjami prawnymi dotyczącymi życia człowie-
ka i przyrody, opartymi na porównawczej analizie norm religij-
nych, moralnych i kulturowych, w celu ochrony życia człowieka 
i biosfery przed ryzykownymi interwencjami i eksperymentami 
bionauk i biotechnologii w domenę życia. 

Analizy bioetyczne i biojurysprudencjalne pozwalają na ska-
talogowanie naistotniejszych od strony przedmiotowej dylema-
tów bioaksjologicznych.

1.1. Biogeneza 

Problematyką dotyczącą sztucznego ingerowania w życie czło-
wieka od momentu poczęcia do narodzin, z analogicznymi od-
niesieniami do życia przyrody ożywionej, zajmuje się biogeneza. 
W jej ramach ogniskuje się szereg istotnych kwestii bioetycznych.

Pierwszą z nich jest medycznie wspomagana reprodukcja in 
vitro, szeroko dyskutowana ostatnio w polskiej debacie publicz-
nej. Technikom in vitro nieodłącznie towarzyszy genetyczna dia-
gnostyka preimplantacyjna (PGD). Za pomocą PGD eliminuje się 
te embriony, u których zostanie zdiagnozowana wada genetycz-
na (mukowiscydoza, anemia sierpowata, pląsawica Huntingtona 
czy choroba Taya-Sachsa). Genetyczna diagnostyka preimplan-
tacyjna bywa też wykorzystywana jako instrument kontroli de-
mograficznej, poprzez selekcję embrionów ze względu na płeć, 
pożądaną z punktu widzenia potrzeb jednostki lub populacji. 
Zarodki uzyskane metodą in vitro a nastepnie implantowane do 
organizmu kobiety są stale monitorowane. Systematyczna ana-
liza płodów pozwala na wychwycenie ewentualnych wad gene-
tycznych i rozwojowych niezdiagnozowanych za pomocą PGD. 
Monitorowanie embrionów dokonywane jest przy użyciu dia-
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gnostyki prenatalnej (PD). W zależności od jej wyników doko-
nywana jest selektywna eliminacja lub redukcja liczby płodów. 
Selektywna eliminacja (ST) polega na usunięciu tych embrionów, 
u których zdiagnozowano wadę genetyczną. Redukcja liczby 
płodów (MFPR) oznacza zaś usunięcie słabiej rozwijających się 
embrionów w celu zmniejszenia ich liczby w macicy.

Z problematyką reprodukcji medycznie wspomaganej in vitro 
jest ściśle związana instytucja macierzyństwa zastępczego (SM). 
Macierzyństwo zastępcze to rodzaj umowy między rodzicami 
genetycznymi a surogatką, która zgadza się na implantowanie 
do swojej macicy obcego zarodka, na przejście całego okresu cią-
ży i na oddanie urodzonego dziecka jego genetycznym rodzicom.

Kolejnym dylematem bioetycznym klasyfikowanym przez 
biogenezę jest klonowanie reprodukcyjne i terapeutyczne. 
W procedurze klonowania reprodukcyjnego chodzi o powiele-
nie całego organizmu. Ten rodzaj kolonowanie pozostaje w fa-
zie eksperymentalnej. O wiele istotniejszy wydaje się problem 
klonowania terapeutycznego. Służy ono tworzeniu zarodków 
ludzkich wyłącznie jako źródła embrionalnych komórek macie-
rzystych, wykorzystywanych w terapii różnych schorzeń. Ko-
mórki te zachowują właściwości totipotencji, czyli zdolności do 
rozwoju i przekształcenia się w dowolną wyspecjalizowaną tkan-
kę. Przeprogramowane embrionalnie komórki macierzyste mają 
być wykorzystywane do leczenia wielu chorób: Alzheimera, Par-
kinsona, stwardnienia rozsianego, demencji starczych, wad ge-
netycznych i chromosomalnych, chorób układu krążenia, prze-
wodu pokarmowego czy schorzeń onkologicznych.

Wiele kontrowersji wywołuje terapia genowa linii zarodkowej, 
polegająca na zastąpieniu we wczesnym stadium rozwoju embrio-
nalnego zdefektowanego genu przez zdrowy gen. Terapia genowa 
dotyczyłaby całego człowieka we wszystkich jego tkankach, orga-
nach i typach komórek. Poddany jej człowiek przekazałby sztucz-
nie wprowadzoną zmianę genetyczną następnym pokoleniom.
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Biogeneza kataloguje także spektrum zagadnień, dotyczących 
tworzenia organizmów modyfikowanych genetycznie GMO. 
W tego typu organizmach genom zostaje zmieniony za pomo-
cą technik rekombinacji DNA. W przypadku roślin modyfikacje 
potęgują odporność na choroby i szkodniki, mróz czy zasolenie 
gleby. U zwierząt powodują ich szybszy wzrost, odporność na 
infekcje i choroby, a także zwiekszają ich wydajność żywieniową. 

1.2. Bioterapia 

Kolejnym obszarem klasyfikowanym przez bioetykę 
i biojurysprudencję rodzącym dylematy bioaksjologiczne jest biote-
rapia. Obszar ten ogarnia niezwykle rozległą problematykę inger-
encji w życie człowieka i biosfery od narodzin do śmierci. W ob-
szarze bioterapii klasyfikuje się kilka istotnych biodylematów. 

Pierwszym z nich są transplantacje komórek, tkanek i narzą-
dów. Najwięcej kontrowersji budzą ksenotransplantacje, czyli 
przeszczepy między istotami należącymi do różnych gatunków. 
Z drugiej strony niedostateczna liczby dawców organów wy-
musza prace nad sztucznymi implantami i interfejsami, wpro-
wadzanymi do organizmu człowieka. Współczesna medycyna 
powszechnie stosuje protezy stomatologiczne, ortopedyczne, im-
planty slimakowe, protezy dużych naczyń krwionośnych, sztucz-
ną zastawkę czy rozrusznik serca. W sytuacjach ekstremalnych 
wykorzystuje się sztuczną nerkę i sztuczne serce. Niedawno 
skonstruowano tzw. Wrota Mózgu, czyli interfejs umożliwiający 
sterowanie komputerem za pomocą procesów myślowych. 

Kolejny biodylemat kreują osiągnięcia w zakresie neuro-
chirurgii psychiatrycznej. Neuropsychiatria stosuje elektryczną 
i magnetyczną stymulację mózgu. Dzięki elektrodom wprowadz-
onym do struktór mózgowych i przepuszczaniu impulsów elektro-
magnetycznych skutecznie leczy się choroby Parkinsona, drżenia 
samoistnego, depresji endogennej, dystonii czy przewlekłego bólu. 
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Neuropsychiatria, obok elektrycznej i magnetycznej stymulacji, 
wykorzystuje także metodę nuklearnego obrazowania mózgu 
SPECT. Poprzez badanie przepływu krwi w mózgu i poziomu jego 
aktywności można interweniować w bezobjawowe początki wie-
lu schorzeń neurodegeneracyjnych. Deficyty poznawcze i emoc-
jonalne rosnącej liczby osób skłoniły medycynę do projektowania 
leków psychotropowych nowej generacji. Ich celem miałoby być 
polepszenie nastroju, koncentracji, pamięci czy sprawności mo-
torycznej. Prognozuje się, iż psychofarmakologia kosmetyczna 
będzie ewoluować w trzech kierunkach. Pierwszy z nich to doping 
intelektualny, polegajacy na stosowaniu farmaceutyków poprawi-
ajacych pamięć i koncentrację u osób zdrowych, wykonujących 
zawody wymagające zwiększonej sprawności intelektualnej. Dru-
gi kierunek ewolucji psychofarmakologii kosmetycznej to dop-
ing emocjonalny za pomocą leków poprawiających nastrój oraz 
potęgujących percepcję i uczucia. Wreszcie trzeci kierunek rozwoju 
psychofarmakologii stanowi doping hedonistyczny, stymulujący 
odczucia rekreacyjne i usprawniające aktywność seksualną.

Badania i eksperymenty na ludziach i zwierzętach tworzą 
kolejne spektrum pytań i zastrzeżeń natury etycznej. Przede 
wszystkim w odniesieniu do embrionów ludzkich, dorosłych 
osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie oraz znajdują-
cych się w terminalnej fazie życia. 

Przedmiot analiz klasyfikowanych przez bioterapię stano-
wią także nieheteronormatywne zachowania seksualne (homo-
seksualizm, biseksualizm i transgenderyzm). Zauważa się, iż ak-
ceptacja nieheteronormatywności znacząco wpływa na kwestie 
społeczno-kulturowe. Redefinicji jest poddawana idea męsko-
ści, kobiecości i małżeństwa. Konsekwentnie walor małżeństwa 
przypisuje się związkom monopłciowym. Wprowadzone zostają 
równoprawne dystynkcje między małżeństwami heteronorma-
tywnymi i nieheteronormatywnymi, związkami dwupłciowymi 
i monopłciowymi. W przypadku transseksualizmu, klasyfikowa-
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nego w ramach transgenderyzmu, diagnozuje się dodatkowo fe-
nomen alternacji płci, wraz z towarzyszącą jej kastracją i steryli-
zacją chirurgiczną .

Odrębną kategorię patologicznych zachowań seksualnych re-
jestrowanych przez bioterapię stanowi pedofilia, należąca do za-
burzeń preferencji seksualnych. W terapii pedofilów podnoszona 
jest kwestia kastracji farmakologicznej.

1.3. Biotanatologia

Ostatnim wreszcie spektrum zagadnień klasyfikowanych 
przez bioetykę i biojurysprudencję, kreującym zarazem dylema-
ty bioaksjologiczne jest biotanatologia. Biotanatologia od strony 
przedmiotowej dotyczy ingerencji u kresu ludzkiego życia i ana-
logicznie innych gatunków istot ożywionych. 

Eutanazja stanowi jeden z najważniejszych dylematów biota-
natologii. Kontrowersje dotyczą wszystkich rodzajów eutanazji: 
czynnej zabójczej lub samobójczej oraz eutanazji biernej. Śmierć 
na życzenie jest często błędnie utożsamiana z zaprzestaniem upo-
rczywości terapeutycznej, czyli stosowania uciążliwych i kosz-
townych zabiegów medycznych, nie rokujących oczekiwanych 
skutków terapeutycznych. Z kwestią stosowania lub zaprzesta-
nia uporczywej terapii związane są także zagadnienia testamen-
tu życia oraz pełnomocnictwa do spraw zdrowia. 

Biotanatologia zwraca ponadto uwagę na konieczność dalsze-
go doprecyzowania obowiązujacego kryterium śmierci ludzkiej, 
za które powszechnie przyjmuje się całkowite i nieodwracalne 
ustanie czynności całego mózgu: kresomózgowia i pnia mózgu. 

2. Podmiotowa diagnoza bioaksjologiczna 

Obecnie wypada zasygnalizować najistotniejsze elementy 
podmiotowej diagnozy bioaksjologicznej Europejczyków. 



21

Na początek kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, problemy bioetycz-
ne znajdują się obecnie w polu zainteresowania zwykłych obywa-
teli Unii. Są oni przekonani, że współczesna biotechnologia stanie 
się remedium na choroby trapiące ludzkość. Nic zatem dziwnego, 
po drugie, że osiągnięciami biomedycyny i biotechnologii zaczęli 
się od połowy lat 70. ubiegłego wieku interesować politycy unijni. 
Wielu z nich jest przekonanych, iż wyborcy – wybierając ich do in-
stytucji europejskich – złożyli w ręce polityków także nadzór nad 
ich biologicznym bytem i dobrostanem fizycznym, psychicznym 
i społecznym. W ten sposób, po trzecie, władza polityczna zaczyna 
być określana mianem biowładzy, zaś jej działania w sferze polity-
ki – biopolityką. Biowładza przyjęła więc za swój priorytet zarzą-
dzanie zdrowiem jednostki i populacji europejskiej. 

2.1. Instytucje 

Spośród bioetycznych rozstrzygnięć legislacyjnych Rady Eu-
ropy i Unii Europejskiej najważniejszym dokumentem jest Kon-
wencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej w Kontek-
ście Zastosowań Biologii i Medycyny: Konwencja o prawach człowieka 
i biomedycynie (tzw. Europejska Konwencja Bioetyczna) z 1997 r. 
wraz z 4 ogłoszonymi protokołami dodatkowymi (pierwszy 
Protokół dotyczący zakazu klonowania istot ludzkich – 1998 r.; drugi 
Protokół dodatkowy dotyczący transplantacji organów i tkanek ludz-
kich – 2002 r.; trzeci Protokół dodatkowy dotyczący badań naukowych 
na człowieku – 2005 r.; czwarty Protokół dodatkowy w sprawie testów 
genetycznych – 2008 r.). W przygotowaniu znajduje się protokół 
dotyczący ochrony embrionu i płodu ludzkiego. Wspomniane 
dokumenty stanowią bioetyczny dorobek Rady Europy. Są punk-
tem odniesienia dla ustawodawstwa 46 krajów członkowskich 
Rady. Należy jednak wyraźnie podkreslić, że analiza bioprawa 
Unii Europejskiej i Rady Europy pozwala na wysunięcie naste-
pującej tezy: współczesna biopolityka, a w konsekwencji biopra-
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wo zostały zdominowane przez kwestie medyczne. Oznacza to, 
iż biopolityka stała się biopolityką medyczną, biowładza – bio-
władzą medyczną, a bioprawo – bioprawem medycznym. Nastę-
puje polityzacja medycyny i konsekwentnie medykalizacja po-
lityki, medykalizacja władzy i medykalizacja prawa. Przyczyn 
tego stanu rzeczy należy, moim zdaniem, upatrywać w błędnym 
rozumieniu bioetyki, stanowiącej fundament meta-biopolitycz-
nych i meta-bioprawnych rozstrzygnięć. Nie miejsce tu ani czas 
na szczegółowe zajmowanie się tą kwestią.

Powroćmy do głownego nurtu rozważań. Otóż instytucje 
europejskie selektywnie zajmują się problemami bioetycznymi. 
Konsekwentnie życie osoby ludzkiej przestaje być chronione. Su-
biektywne przekonania i kalkulacje polityczne biowładzy posze-
szają krąg osób wyłączonych spod legislacyjnej ochrony życia. 
Biowładza skupia zasadniczo uwagę na kilku problemach. W ob-
szarze biogenezy zainteresowania ogniskują się wokół kwestii 
klonowania terapeutycznego, preimplantacyjnej diagnostyki i se-
lekcji genetycznej, sztucznych technik reprodukcji in vitro, inży-
nierii genetycznej oraz tworzeniu zmodyfikowanych genetycznie 
organizmów. W dziedzinie bioterapii uwaga jest skoncentrowana 
na problematyce transplantacji, eksperymentach i badaniach na 
ludziach oraz zwierzętach, a także nieheteronormatywnych za-
chowaniach seksualnych. W zakresie biotanatologii instytucje eu-
ropejskie skupiają się na określeniu kryterium śmierci osoby oraz 
pokrewnych zagadnieniach dotyczących eutanazji, testamentu 
życia, pełnomocnictwa do spraw zdrowia i kary śmierci.

2.2. Społeczeństwa 

Społeczeństwa europejskie ewoluują zasadniczo w kierunku 
liberalnych rozstrzygnięć bioaksjologicznych. Dotychczasowe 
normy bioaksjologiczne – podzielane przez większość Europej-
czyków – uległy przewartościowaniu. Sekularyzacja pozbawi-
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ła je uzasadnień i odniesień do niedawnych tradycji religijnych 
i kulturowych, akcentujących rolę prawa naturalnego w tworze-
niu norm bioetycznych. 

Zasada „świętości życia”, dominująca do niedawna nad zasa-
dą „jakości życia” została zakwestionowana. Europejczycy przy-
znali precedencję kategorii „życia jakościowego”. Życie mniej 
wartościowe, pełne cierpienia i udręki należy skracać lub elimi-
nować. W świadomości społeczeństw europejskich takie myśle-
nie przejawia się w różnych obszarach bioetycznych. 

W obszarze dylematów biogenetycznych istnieje tendencja 
przyzwalania nie tylko na aborcję eugeniczną czy terapeutycz-
ną, lecz także na przerywanie ciąży ze wzgledów społecznych. 
Obserwuje się powolną akceptację dla klonowania terapeutycz-
nego. Istnieje przekonanie, iż ustawodawcy powinni zezwolić na 
wykorzystywanie embrionalnych komórek macierzystych uzy-
skiwanych drogą klonowania terapeutycznego w celach leczenia 
przewlekłych schorzeń, minimalizując tym samym cierpienia 
milonów chorych obywateli. Polacy, podobnie jak Europejczy-
cy, aprobują sztuczne techniki reprodukcji in vitro w przypadku 
małżeństw, nieformalnych związków heteronormatywnych oraz 
samotnych kobiet pragnących mieć dziecko. Państwo nie powin-
no odmawiać bezpłodnym refundowania procedur in vitro. Kon-
sekwentnie rośnie przyzwolenie na legalizację instytucji matek 
zastępczych. Dominuje pogląd, że diagnostyka preimplantacyj-
na i selekcja genetyczna stanowią ważne remedium terapeutycz-
ne. Polacy np. nie są skłonni przyzwalać na rodzenie się nieule-
czalnie chorych dzieci, które albo umrą zaraz po urodzeniu, albo 
będą cierpiały w trakcie dalszego życia. Niektórzy są zdania, 
iż powinno się wykorzystać osiągnięcia biomedycyny w celach 
ulepszenia człowieka, a tym samym wyeliminowania wad gene-
tycznych i schorzeń psychosomatycznych.

Wśród kwestii bioterapeutycznych, znajdujących się w cen-
trum zainteresowania społeczeńst europejskich, wart odnoto-
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wania jest fakt przyzwolenia na stosowanie neurochirurgii psy-
chiatrycznej i psychofarmakologii w terapiach psychiatrycznych. 
Mniej sprzeciwów wywołuje także stosowanie środków psycho-
tropowych nowej generacji oraz dopingu intelektualnego, emocjo-
nalnego i hedonistycznego. Rejestrowana jest rosnąca akceptacja 
społeczna dla badań i eksperymentów na ludziach – także nie-
implantowanych zygotach i embrionach. Wśród Europejczyków 
stwierdzono tendencję do rosnacej aprobaty nieheteronormatyw-
nych zachowań seksualnych i przyzwolenie na legalizację niehete-
ronormatywnych związków monopłciowych. Polacy mają w tym 
względzie podzieloną opinię. 45% Polaków opowiada się za praw-
nym usankcjonowaniem związków nieheteronormatywnych (geje 
lub lesbijki), w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przy-
sługujące małżonkom. Większość Polaków (47%) jest temu prze-
ciwna. W polskim społeczeństwie przeważają osoby (78%) nie-
aprobujące nieheteronormatywnych związków małżeńskich. 
Jedynie 16% badanych nie zgłasza zastrzeżeń do pobierania się par 
tej samej płci. Nieliczni (6%) są zdania, iż pary nieheteronorma-
tywne powinny mieć możliwość adoptowania dzieci3. Akceptacji 
nieheteronormatywnych form ekspresji seksualnej towarzyszy re-
stryktywne podejście do pedofilii. Poszukuje się skutecznych spo-
sobów jej eliminowania z życia społecznego. Stawiane są pytania 
o zasadność kastracji farmakologicznej jako środka obronnego wo-
bec osób o skłonnościach i zachowaniach pedofilskich.

Europejczycy w kwestiach biotanatologicznych przyzwalają 
na praktyki eutanastyczne. Rośnie, także w Polsce, akceptacja dla 
eutanazji. Z drugiej strony, o ile społeczeństwa europejskie wy-
raźnie sprzeciwiają się karze śmierci, o tyle Polacy w większości 
są zwolennikami kary ostatecznej za najcięższe przestępstwa4. 

3 Por. Centrum Badania Opinii Społecznej, Postawy wobec gejów i lesbijek. 
Komunikat z badań, Warszawa 2010, s. 11–15.

4 Por. Tenże, Opinie o karze śmierci. Komunikat z badań, Warszawa 2007, s. 1–2.
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* * *

Jakie wnioski wynikają z zasygnalizowanych kwestii?
Po pierwsze, zachęcam nas wszystkich do wnikliwszego zain-

teresowania się bioetyką i biojurysprudencją oraz ich implikacja-
mi dla nauk społecznych. Bioetyka nie powinna być redukowana 
do kwestii medycznych. Bioetyka to także bioetyka ekologiczna. 
Decydenci polityczni zdają się ignorować kwestie środowiskowe. 
Podejmowane przez nich decyzje dotyczą zazwyczaj problemów 
medycznych. Nierzadko są one wypadkową opinii aksjologicz-
no-etycznych społeczeństwa lub kalkulacji sondażowych, nie zaś 
wnikliwym badaniem zjawisk dotyczących życia. Analizą pozy-
tywnych i negatywnych konsekwencji, jakie niosą ze sobą okre-
ślone decyzje biopolityczne. Konsekwencji krótkoterminowych 
i długofalowych dla jednostki, gatunku Homo sapiens i biosfery. 
Nie można bowiem efektywnie zapobiegać i eliminować proble-
mów biomedycznych bez uwzględniania skutków, jakie mogą 
z tego wyniknąć dla środowiska, agrokultury, ekonomii, polityki 
czy światopoglądowych przekonań konkretnego człowieka lub 
całej populacji. 

Po drugie uważam, że niewłaściwe rozumienie bioetyki, cha-
rakterystyczne dla dzisiejszych naukowców, sprowadziło samą 
bioetykę na manowce. Doprowadziło do polaryzacji bioetycz-
nych stanowisk. Nie jest ona miejscem dialogu w obronie życia. 
Stała się areną nieusuwalnych sporów biomedycznych, toczo-
nych między bioetykami o proweniencji teleologicznej i deonto-
logicznej. 

Po trzecie sądzę, że brak konsensu wśród bioetyków spra-
wia, iż niestabilna jest sama biopolityka, która w Europie wy-
ewoluowała w biopolitykę medyczną o silnym zabarwieniu eu-
genicznym. Najmniej stabilne jest bioprawo, które jako bioprawo 
medyczne inkorporuje eugeniczne założenia biowładzy i skon-
fliktowaną wewnętrznie bioetykę. 



Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej W poszu-
kiwaniu etyki uniwersalnej, stanowiący rozwinięcie postulatów 
zasygnalizowanych przez Jana Pawła II w encyklice Evangelium 
vitae, może stanowić początek pogłębionej refleksji bioetycznej, 
biojurysprydencjalnej i biopolitologicznej. Refleksji, w której pra-
wo naturalne znajdzie należne miejsce. Stanie się aksjologicznym 
fundamentem ochrony życia, podzielanym bez zastrzeżeń przez 
wierzących oraz wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na 
wyznawaną wiarę czy przekonania światopogladowe. 

Na fundamencie prawa naturalnego można dopiero rozpo-
cząć budowę mostu między naukami przyrodniczymi i antro-
pologiczno-etycznymi. Dokonać – jak trafnie ujął to dziewietna-
stowieczny filozof William Whewell – konsiliencji empirycznych 
nauk o życiu z bioetyką, bioteologią, biojurysprudencją i biopoli-
tologią. Stworzyć tym samym podstawy nowej uniwersalnej etyki 
życia, okazującej szacunek i troskę dla człowieka i całej biosfery. 
Etyki okazującej rewerencję dla „świętości” każdego ludzkiego 
istnienia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
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ks. prof. dr hab. Tomasz Bolesław Jelonek
Instytut Nauki o Rodzinie
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biblijne podstawy encykliki Evangelium vitae 

25 marca 1995 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
Jan Paweł ogłosił encyklikę Evangelium vitae1 o wartości i niena-
ruszalności życia ludzkiego. Encyklikę tę można uznać za naj-
mocniejsze i najbardziej uroczyste potwierdzenie świętości i nie-
naruszalności życia ludzkiego w historii Kościoła2.

Wszystkie dokumenty nauczania papieskiego naszego Roda-
ka czerpią głęboko z Biblii i jej nauczania, na którym Jan Paweł 
opiera swoje argumenty. To „ubiblijnienie” pism Jana Pawła II 
jest niewątpliwie wspaniałym świadectwem, jakie daje On swoim 
uniwersyteckim nauczycielom, pod których opieką zgłębiał tajni-
ki wiedzy teologicznej, a przede wszystkim biblijnej. Jest to świa-
dectwo szerokiej wiedzy i otwartości poglądów, jakie tu w Gro-
dzie Kraka i na Jagiellońskiej uczelni reprezentowali wykładający 
zagadnienia Pisma Świętego, których nauczanie już w latach stu-
diów Karola Wojtyły odpowiadało poziomowi, jaki w Kościele 
Powszechnym osiągnięto po Soborze Watykańskim II. Ci często 
niedoceniani bibliści (w tym kraju zawsze jest aktualne stwier-
dzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie), w Janie Pawle II zna-

1 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae [dalej: EV].
2 Por. A. R. Luño, Życie ludzkie jako dar i zadanie. Encyklika „Evangelium vi-

tae” – 25 marca 1995 roku, [w:] Jan Paweł II teolog: komentarze do encyklik, red. 
G. Borgonovo i A. Cattaneo, tłum. E. Augustyn i R. Cielicki OFMCap, Warsza-
wa 2009, s. 247.
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leźli swego rodzaju ambasadora, który ich osiągnięcia przeniósł 
do Watykanu i w swym nauczaniu ukazał światu.

Obok innych pism encyklika, którą zajmujemy się w ra-
mach sympozjum w piętnastolecie jej ogłoszenia, jest szczegól-
nym przykładem roli, jaką Biblia odgrywa w treści nauczania 
Jana Pawła II. Otrzymała ona bowiem niezwykły szkielet biblijny 
przez to, że jej rozdziały i ich części zostały zatytułowane cyta-
tami biblijnymi. Dobra nowina (ewangelia) o życiu żyje treścia-
mi Księgi, która jest listem Boga skierowanym do ludzkości. Pod 
tym kątem widzenia postaramy się przeglądnąć całą konstrukcję 
i treść omawianej encykliki.

W pierwszym rozdziale encykliki podstawowym tekstem, do 
którego Autor nawiązuje i z którego przeważnie czerpie cytaty 
wyróżnionych fragmentów tekstu, jest opis pierwszego bratobój-
stwa, jaki został podany w Księdze Rodzaju w rozdziale czwar-
tym3. Odwołując się do słów Boga skierowanych do Kaina: „Krew 
brata twego głośno woła ku mnie z ziemi” (Rdz 4, 10), Papież 
pragnie ukazać aktualne zagrożenia życia ludzkiego. Zbrodnia 
Kaina, skierowana przeciw bratu, powtarza się przez całe dzieje 
ludzkości i obecnie mocno zaznacza swoją obecność.

Rozważaniom na temat korzeni przemocy skierowanej przeciw 
życiu poświęcony jest pierwszy fragment omawianego rozdziału, 
a tekstem wprowadzającym jest cytat: „Kain rzucił się na swego 

3 Rdz 4, 3-10: Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze pło-
dy roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan 
wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. 
Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: Dlacze-
go jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępo-
wał dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępo-
wał, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. 
Rzekł Kain do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain 
rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest 
brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? 
Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!
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brata Abla i zabił go” (Rdz 4, 8). U korzeni tego zła zawsze znajdu-
ją się gniew i pożądliwość, które rodzą się w człowieku jako sku-
tek grzechu pierworodnego. Do buntu przeciw Bogu dołącza się 
śmiertelna walka człowieka przeciw człowiekowi. Nawiązując do 
próby Kaina, aby kłamstwem zakryć zbrodnię, Jan Paweł II zwraca 
uwagę na różne ideologie, które tworzy się dla usprawiedliwienia 
i zamaskowania najokropniejszych przestępstw przeciw osobie.

W kolejnym fragmencie rozważań Ojciec Święty przytacza 
słowa Pisma Świętego, w których Bóg stawia pytanie Kainowi: 
Cóżeś uczynił? To pytanie staje także przed współczesnym czło-
wiekiem, u którego obserwuje się osłabienie wartości życia. En-
cyklika wymienia wiele przejawów tego zjawiska, a szczególnie 
zwraca uwagę na zagrożenia wymierzone przeciw życiu poczę-
temu lub życiu, które zbliża się do końca. Są one wojną silnych 
przeciw bezsilnym i spiskiem przeciw życiu.

Odpowiedź Kaina: Czyż jestem stróżem brata mego? (Rdz 4, 9) 
jest wprowadzeniem do omówienia wynaturzonego pojęcia wol-
ności, które prowadzi do decyzji wymierzonych przeciw życiu 
i radykalnie zagrażających całej kulturze praw człowieka. Uzna-
wanie prawa do przestępstwa przeciw życiu jest przyjęciem wy-
naturzonej i nikczemnej wizji ludzkiej wolności i uznaniem jej za 
absolutną władzę nad innymi i przeciw innym.

Konkluzją tych rozważań jest stwierdzenie: To jednak ozna-
cza śmierć prawdziwej wolności. Tu Papież, który nie ograni-
cza się w korzystaniu z Biblii do zasadniczo rozważanego tekstu 
(w tym wypadku opowiadania o zabójstwie dokonanym przez 
Kaina), ale także w miarę potrzeby cytuje inne zdania biblijne, 
odwołuje się do Janowej Ewangelii przytaczając słowa Jezusa: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34).

Inne słowa Kaina: „Mam się ukrywać przed tobą” (Rdz 4, 14) 
implikują dłuższy wywód encykliki na temat osłabienia wraż-
liwości na Boga i człowieka, które prowadzą do materializmu 
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praktycznego, indywidualizmu, utylitaryzmu i hedonizmu i są 
przekreśleniem kultury życia na rzecz kultury śmierci.

Cytat, jaki został umieszczony na początku ostatniego frag-
mentu pierwszego rozdziału encykliki pokazuje, że jej Autor 
nie jest niewolnikiem jednego tekstu, ale wykorzystawszy tekst 
z Księgi Rodzaju, przechodzi do cytatu z Listu do Hebrajczyków. 
W ten sposób tworzy się wspaniała synteza całego Pisma Święte-
go. Zdanie jest doskonale dobrane, ale z jego przytoczeniem ro-
dzą się trudności. W oficjalnym łacińskim tekście encykliki czy-
tamy: „Accessistis ad sanquinem aspersionis” („Przystąpiliście 
do Krwi pokropienia”). Taka sama wersja występuje w dalszym 
ciągu rozważania, gdy podany jest dłuższy cytat. Wersja ta od-
powiada greckiemu oryginałowi i wzięta jest z łacińskiego tłu-
maczenia innego niż Vulgata. Św. Hieronim bowiem zmienił ko-
lejność terminów na „aspersionem sanquinis”. 

Za nim większość tłumaczy4 „do pokropienia krwią”, ten 
zwrot, może łatwiejszy, nie jest zgodny z oryginałem, nie jest 
także treściowo równoważny: „krwi pokropienia” stanowi 
w zdaniu dopełnienie, natomiast w sformułowaniu „do po-
kropienia krwią” „krwią” jest przydawką. Autor nawiązuje 
do starotestamentalnej teologii krwi. Krew odgrywała ważną 
rolę w ofiarach ekspiacyjnych, bez niej nie ma odpuszczenia 

4 To tłumaczenie jest niezgodne z oryginałem, trudno więc zrozumieć, jak 
to się dzieje, że powołujący się na tłumaczenie z oryginału podają niewłaści-
wą kolejność. Może oryginał mieli na stole, ale tłumaczyli z łatwiejszego tekstu 
Vulgaty, a może odpisywali z poprzednich tłumaczeń. U nas błędne jest tłuma-
czenie ks. Wujka (tłumaczenie nazwane przez nestora polskich powojennych 
biblistów, ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, Biblią tysiąca błędów), tłumaczenie 
Biblii Poznańskiej, tłumaczenie Paulistów i wiele innych. Natomiast poprawne 
są polskie tłumaczenia innowiercze, zarówno Biblia Gdańska, jak i Biblia Brze-
ska. Z nowszych tłumaczeń polskich poprawne są tłumaczenie ks. Remigiusza 
Popowskiego oraz Biblia Warszawsko-Praska ks. bpa Kazimierza Romaniuka, 
ale one mają mniejsze zastosowanie w praktyce Kościoła. Nasi sąsiedzi: Słowa-
cy, Ukraińcy i Rosjanie w powszechnie używanych tłumaczeniach mają tekst 
właściwy.
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grzechów (Hbr 9, 22). Nowy Testament podejmuje tę teologię 
i przenosi ją na krew jedynej żertwy ofiarnej – Jezusa Chrystu-
sa. Szczególnie czyni to autor Listu do Hebrajczyków, wskazu-
jąc na starotestamentalne typy i ich antytyp – krew Chrystusa, 
Arcykapłana Nowego Przymierza, który nie przez krew kozłów 
i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miej-
sca Świętego (9, 2). Dzięki krwi Chrystusa mamy pewność, że 
i my wejdziemy do Miejsca Świętego (10, 19). Krew Jezusa to 
krew Nowego Przymierza (10, 29; 13, 20), gdyż każde przymie-
rze łączy się z krwią (9, 18).

Chrześcijanie przystępują do krwi Jezusa. Autor nazywa ją 
krwią pokropienia („haima rhantismou”). Tłumaczenia, które za 
Vulgatą zmieniają stosunek podporządkowania wyrazów, suge-
rują, że chrześcijanie przystępują do pokropienia krwią, a komen-
tatorzy widzą w nim chrzest. W naszym miejscu jednak rzeczywi-
stość, do której przystępujemy, to krew, a nie obrzęd, w którym 
ona działa. Chodzi o wewnętrzną rację tego działania, nie o sam 
chrzest, ale o tę rzeczywistość, mocą której chrzest oczyszcza 
i wprowadza do społeczności ludu Bożego. I chyba nie tylko 
chrzest, mocą bowiem Krwi Chrystusowej chrześcijanin oczysz-
cza całe swe życie, wybiela w niej swe szaty (Ap 7, 14) i dzięki niej 
zwycięża (Ap 12, 11).

Takie szerokie rozumienie „krwi pokropienia” w Hbr 12, 24 
wynika z kontekstu. Wymieniona jest jako siódmy i zamykający 
listę element rzeczywistości Syjonu. Wszystkie poprzednie ele-
menty cechują się uniwersalnością, pełnią, doskonałością, moż-
na powiedzieć rozmachem wizji, ostatni element musi im odpo-
wiadać. „Krew pokropienia” jest racją i środkiem prowadzącym 
do udziału w całej rzeczywistości Syjonu i jako taka jest jednym 
z jej elementów. Jeżeli uwzględnimy jeszcze rolę, jaką w Liście 
do Hebrajczyków odgrywa typologia Dnia Pojednania, możemy 
stwierdzić, że Krew pokropienia to Krew Nowego Przymierza 
i jego moc oczyszczająca, dzięki której przystępujący do Syjo-
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nu stają się uczestnikami eschatologicznego ludu Bożego. Jest to 
krew ostatecznego pojednania i pełnego oczyszczenia. Jak Abel 
przez wiarę przemawiał nawet po śmierci (Hbr 11, 4), tak o wiele 
bardziej na rzecz chrześcijan przemawia Krew Chrystusa, Ofiar-
nika i Żertwy Nowego Przymierza.

Chociaż więc w oficjalnym tekście łacińskim omawianej en-
cykliki mamy poprawnie zacytowane słowa Listu do Hebrajczy-
ków i chociaż w swoim rozważaniu Jan Paweł II do takiego ich 
znaczenia nawiązuje, redaktorzy polskiego wydania bezmyślnie 
cytują według obiegowych wydań Pisma Świętego, nie zwraca-
jąc uwagi na treść encykliki, w której Papież wyraźnie pisze: jest 
to krew pokropienia i w niej odszukuje znaki nadziei i zachętę 
do działania. Ciemne tło zbrodni Kaina, znajdujące swe odbicie 
w zagrażającej nam cywilizacji śmierci, w Krwi Chrystusa prze-
mienia się w jasny szlak, na który wzywa nas encyklika.

Prawdziwie odwołanie się do Listu do Hebrajczyków na koń-
cu tego rozdziału encykliki jest wspaniałym świadectwem biblij-
nego zmysłu Ojca Świętego i ukazuje, jak potrafi on korzystać 
z biblijnego orędzia całego Pisma Świętego.

Drugi rozdział encykliki zawiera chrześcijańskie orędzie 
o życiu. Jest ono odpowiedzią na zacytowane na początku słowa 
Jezusa: przyszedłem, aby mieli życie. W tym rozdziale poszcze-
gólne jego fragmenty również otrzymały tytuły, które są cytata-
mi Biblii, tym razem zaczerpniętymi z różnych kontekstów biblij-
nych, a nie z jednego tekstu, jak to zasadniczo było w rozdziale 
pierwszym. Myśl Papieża rozwija podjęty przez niego temat, 
znajduje biblijne odpowiedniki, ale nie wiąże się z konkretnym 
przekazem Pisma Świętego.

Chrystus jest Słowem życia, jak poucza Pierwszy List św. 
Jana. Wpatrzeni w to Słowo według użytego w tytule cytatu 
także z wymienionego Listu, przyjmujemy je jako objawienie, 
a Apostoł razem z nami stwierdza, że myśmy je widzieli. Św. Jan 
bezpośrednio, a my na mocy przekazu tradycji.
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Ewangelia życia nie jest jedynie refleksją, ale przede wszyst-
kim głoszeniem osoby Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. 
Nawiązaniem do kolejnej myśli biblijnej, stwierdzającej w Księdze 
Wyjścia, że „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzię-
czam moje ocalenie” (Wj 15, 2), Jan Paweł II przedstawia prawdę, 
że życie jest zawsze dobrem. Doświadczył tego Izrael, zwłaszcza 
przez wyjście z niewoli egipskiej. Chociaż ułomność ludzka zdaje 
się zaprzeczać dobru egzystencji, to jednak Jezus urzeczywistnia 
pełny sens życia, co zostało w encyklice udokumentowane słowa-
mi z Dziejów Apostolskich: „Przez wiarę w imię Jezusa temu czło-
wiekowi [...] imię to przywróciło siły” (Dz 3, 16).

Życie człowieka jest dobrem, gdyż jest on w świecie objawie-
niem Boga, znakiem Jego obecności, śladem jego chwały. Rozwi-
nięcie tej myśli zostało zatytułowane fragmentem Listu św. Paw-
ła do Rzymian: „Powołani [...] by się stali na wzór obrazu Jego 
Syna” (Rz 8, 28-29).

Choć zamysł Boży powierzony Adamowi został zniekształco-
ny, realizuje się ostatecznie w Chrystusie, który obdarza życiem 
wiecznym. Rozważanie o darze życia wiecznego rozpoczyna się 
cytatem z Ewangelii Janowej: „Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, 
nie umrze na wieki” (J 11, 26).

Życie człowieka pochodzi od Boga i jest Jego darem, człowiek 
nie może nim rozporządzać. Rozważanie o czci i miłości wobec 
każdego ludzkiego życia zostało zatytułowane słowami Biblii: 
„upomnę się [...] u każdego o życie brata” (Rdz 9, 5).

Kolejnym krokiem jest stwierdzenie odpowiedzialności za 
życie. Jan Paweł II wyprowadza ją ze słów Boga skierowanych 
do pierwszej pary ludzkiej: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). 
W szczególności Ojciec Święty podkreśla godność dziecka jesz-
cze nienarodzonego, powołując się na słowa Psalmisty: „Ty bo-
wiem utworzyłeś moje nerki” (Ps 139, 13). Również słowami 
Psalmisty rozpoczyna się rozważanie o życiu w starości i cierpie-
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niu: „Ufałem, nawet gdy mówiłem: «jestem w wielkim ucisku»” 
(Ps 116, 10). Jest to życie, w stosunku do którego we współczesnej 
cywilizacji istnieją poważne pokusy, a ono domaga się także po-
szanowania.

Podstawą tego poszanowania jest wola Boża wyrażona w pra-
wie nadanym na Synaju i w darze Ducha Świętego, do nich Jan 
Paweł II odniósł słowa z Księgi Barucha: „Wszyscy, którzy się go 
trzymają, żyć będą” (Ba 4, 1).

Kończąc ten rozdział encykliki Papież stwierdza, że na drze-
wie Krzyża wypełnia się Ewangelia życia. W tym miejscu wzy-
wa więc każdego do kontemplacji Tego, którego przebodli i który 
wszystkich przyciąga ku sobie. Tytułem tego rozważania są sło-
wa z Ewangelii Św. Jana: „Będą patrzeć na Tego, którego prze-
bodli” (J 19, 37), nawiązujące do przepowiedni z Księgi Zacharia-
sza. Ta kontemplacja ma być rekapitulacją wszystkich tematów, 
w których z odpowiednich cytatów biblijnych została odczytana 
wspaniała panorama chrześcijańskiego orędzia o życiu. W tej kon-
templacji rozważanie staje się uwielbieniem i dziękczynieniem, 
a zarazem skłania do naśladowania Jezusa i pójścia za Nim.

Trzeciemu rozdziałowi Encykliki za tytuł posłużyłoprzyka-
zanie Boże stojące na straży życia: Nie zabijaj. W pierwszej części 
tego rozdziału mowa jest o Ewangelii i przykazaniu, a wprowa-
dzeniem do rozwinięcia tego tematu są słowa Jezusa wypowie-
dziane do człowieka, który pytał Go o to, co ma czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne. Jezus odpowiedział: „Jeśli chcesz osią-
gnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17). Bardzo ważnym 
stwierdzeniem, które wynika z teologii biblijnej jest wskazanie na 
to, że przykazania Bożego nie można nigdy oddzielać od miłości 
Boga: zawsze jest darem, który ma służyć rozwojowi człowieka 
i jego radości.

W kontekście przykazań życie ludzkie jest święte i nienaru-
szalne. W tym miejscu Jan Paweł II powtórnie jako tytuł rozwa-
żań stosuje słowa z Księgi Rodzaju, na które już raz się powoły-
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wał: „Upomnę się [...] u człowieka o życie człowieka” (Rdz 9, 5). 
Rozważając treść przykazania „Nie zabijaj”, poruszył w ency-
klice ważne i dyskusyjne problemy uprawnionej obrony i kary 
śmierci. Ze szczególnym zaś naciskiem powołując się na władzę 
udzieloną Piotrowi i jego Następcom oraz na komunię z bisku-
pami Kościoła Katolickiego, Jan Paweł II potwierdza, że bezpo-
średnie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze 
aktem głęboko niemoralnym [...] zarówno jako cel, jak i środek 
do celu. Są to stwierdzenia szczególnie aktualne, gdyż – jak za-
znacza Ojciec Święty – w sumieniach i w społecznej świadomo-
ści prawda ta dotycząca życia, zwłaszcza na początku i na końcu 
jego egzystencji, wyraźnie się zaciera

Rozwijając temat aborcji, którą nazywa odrażającą zbrodnią, 
Autor Encykliki znów odwołuje się to tekstu biblijnego. W tym 
wypadku są to słowa Psalmu: „Kiedy w ukryciu powstawałem, 
oczy twoje już wtedy mnie widziały” (por. Ps 139, 15-16). Jak 
potwierdzają także inne teksty biblijne, człowiek ukryty jeszcze 
w łonie matki jest w pełni osobową istotą, ku której zwraca się 
miłościwa i ojcowska Opatrzność Boga.

Słowa Księgi Powtórzonego Prawa: „Ja zabijam i ja sam oży-
wiam” (32, 39) wprowadzają natomiast w rozważanie i ocenę 
eutanazji, nazwanej w Encyklice dramatem. Tekst biblijny pod-
kreśla prawdę, że jedynie Bóg ma władzę decydowania o życiu 
i śmierci. Eutanazja jest uzurpowaniem sobie przez człowieka tej 
władzy Boga, co prowadzi do wielkiej niesprawiedliwości.

Rozwijając temat przynależności do Boga w sprawie życia 
i śmierci, Jan Paweł II odwołuje się do wypowiedzi św. Pawła, 
które podkreślają całkowitą przynależność człowieka do Boga.

W omawianych sprawach aborcji i eutanazji jesteśmy świad-
kami ingerencji czynników politycznych, które chcą wprowadzić 
zamachy na życie ludzkie przez ustanowienia prawne. Na te za-
kusy Jan Paweł II odpowiada, powołując się na słowa Dziejów 
Apostolskich: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29): 
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„Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna 
ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne”5.

Podsumowaniem trzeciego rozdziału Encykliki, rozwijające-
go problem zabójstwa słabych i bezbronnych, jest wezwanie do 
„umacniania” życia, które oparte zostało na tekście biblijnym cy-
towanym za Ewangelią św. Łukasza: „Będziesz miłował [...] swe-
go bliźniego jak siebie samego” (Łk 10, 27). Ponurym sprawom 
zbrodniczej śmierci przeciwstawiona została droga miłości, która 
na prowadzić do nowej kultury życia.

Tejże kulturze poświęca Jan Paweł II czwarty rozdział Ency-
kliki, zatytułowany O nową kulturę życia ludzkiego. Poszczególne 
punkty tego rozważania wyznaczone zostały odpowiednimi cy-
tatami z Pisma Świętego, co postaramy się tu zestawić.

Kościół jest ludem, który przeznaczony jest do życia. Tę myśl 
Jan Paweł II rozwija na podstawie tekstu z Pierwszego Listu św. 
Piotra, który jest echem słów zapisanych w Starym Testamen-
cie: „Wy jesteście ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali dzieła jego potęgi” (por. 1 P 2, 9). Ten lud ma 
głosić Ewangelię czyli Dobrą Nowinę życia. Św. Jan pisał o tym 
w swoim Pierwszym Liście: „Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli 
i usłyszeli” i do tych słów Papież nawiązuje uściślając, że tym 
ujrzanym i usłyszanym było Słowo życia. Głoszenie Jezusa jest 
głoszeniem życia. Wysławianie Ewangelii życia jest rozradowa-
niem się z daru, jaki został każdemu członkowi tego ludu dany 
przez Boga. Dlatego za Psalmistą trzeba powtarzać: „Dziękuję 
Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” (Ps 139, 14). Ewangelii ży-
cia, samemu życiu trzeba przede wszystkim służyć. Rozważanie 
na ten temat zostało zainicjowane cytatem z Listu św. Jakuba, 
który jest podstawowym tekstem Nowego Testamentu poucza-
jącym, że wiara bez uczynków jest martwa: Jaki z tego pożytek, 
bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie bę-

5 EV 58.
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dzie spełniał uczynków (Jk 2, 14). W tym miejscu Encykliki zo-
stało poruszone wiele konkretnych spraw, przez które realizuje 
się służba życiu.

Jej szczególnym sanktuarium jest rodzina, na którą Ojciec 
Święty zwrócił uwagę słowami Psalmu: „Oto synowie są darem 
pana, a owoc łona nagrodą” (Ps 127, 3). W dzisiejszym społeczeń-
stwie na drodze wypełnienia przez rodzinę jej zadań stoi wiele 
przeszkód, dlatego Jan Paweł II zauważa, że potrzeba głębokiej 
odnowy kultury, do czego wzywa słowami św. Pawła z Listu do 
Efezjan: „Postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5, 8).

To pouczenie o kulturze życia rozwinięte w czwartym roz-
dziale Encykliki Jan Paweł II kieruje do całej społeczności ludz-
kiej, rozwijając myśl zapisaną w Pierwszym Liście św. Jana: „Pi-
szemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1 J 1, 4).

Ewangelia życia jest przeznaczona dla całej ludzkiej społecz-
ności. Działać na rzecz życia znaczy przyczyniać się do odnowy 
społeczeństwa przez budowanie wspólnego dobra. Nie można 
bowiem budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chro-
ni prawa do życia, na którym się opierają i z którego wypływają 
wszystkie inne niezbywalne prawa człowieka.

„Lud życia” raduje się z tego, że może dzielić się swoją misją 
z wieloma innymi, dzięki czemu coraz liczniejszy staje się „lud 
dla życia”, a nowa kultura miłości i solidarności może wzrastać 
i służyć prawdziwemu dobru ludzkiego społeczeństwa.

Zakończenie Encykliki, w którym Ojciec Święty szczególnie 
zwraca się ku Maryi, zostało jakby rozpostarte na trzech filarach, 
którymi są trzy zdania wyjęte z Apokalipsy św. Jana, ostatniej 
księgi Pisma Świętego.

„Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona 
w słońce” (Ap 12, 1). Ten tekst Jan Paweł II rozwija, mówiąc 
o macierzyństwie Maryi i Kościoła. Natomiast dla podkreślenia 
tego, że życie jest zagrożone przez moce zła, przytacza słowa: 
„I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, żeby skoro po-



rodzi, pożreć jej dziecię” (Ap 12, 4). Finisz jest jednak zwycięski 
i oświetla go blask zmartwychwstania: „A śmierci już odtąd nie 
będzie” (Ap 21, 4). 

Tak kończy się wielkie orędzie życia, jakie pozostawił nam 
Jan Paweł II w rozważanej encyklice Evangelium vitae.

Staraliśmy się omówić biblijne podstawy tej Encykliki, ogra-
niczając się zasadniczo do tych tekstów biblijnych, które Autor 
zastosował w tytułach poszczególnych części swego orędzia. 
Oczywiście na tym nie kończą się odniesienia Encykliki do tek-
stów biblijnych, które są także cytowane w innych miejscach. 
Jednak uwzględnienie ich wszystkich rozbudowałoby nadmier-
nie nasze rozważania, powodując w pewnym stopniu zatracenie 
głównego zrębu myśli papieskiej przez skupienie się na zbyt wie-
lu szczegółach. 

Przeprowadzone rozważania upoważniają nas w zupełności 
do stwierdzenia wielkiej roli myśli biblijnej w konstrukcji i re-
alizacji papieskiego pouczenia, jakim jest rozważana Encyklika, 
która – w stopniu większym niż którakolwiek z dotychczaso-
wych encyklik Jana Pawła II – jest papieską medytacją nad sło-
wem Bożym, a więc jest też zaproszeniem do wspólnej refleksji 
w wierze6.

6 M. Zięba OP, Jestem z wami. Kompendium twórczości i nauczania Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 103.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dylematy moralne 
związane z wykorzystaniem sztucznej macicy

Choć skonstruowanie tzw. „sztucznej macicy” jest wciąż jesz-
cze na etapie badań i eksperymentów, osiągnięcia techniki i me-
dycyny ostatnich kilkudziesięciu lat pozwalają przypuszczać, że 
już w niedługim czasie ten nowy instrument wejdzie w użycie 
w ramach medycyny prenatalnej. Coraz to doskonalsze inkubato-
ry już dziś są wykorzystywane przez lekarzy w celu utrzymania 
przy życiu wcześniaków ze skrajnie minimalną wagą urodzenio-
wą. Począwszy od lat 50-ych XX w. możliwe jest przeżycie dzieci 
urodzonych między 21. a 24. tygodniem ciąży1, a minimalna waga 
urodzeniowa noworodków spadła z 1000 g do około 400 g!2 Inku-
batory, w których nie tylko ratuje się noworodki, lecz także umoż-
liwia się im „zastępczy rozwój prenatalny” stały się obecnie stan-
dardową formą utrzymywania przy życiu i leczenia najmłodszych 
pacjentów na oddziałach pediatrycznych.

1. Próby wyprodukowania sztucznej macicy – aspekty techniczne

Projekt skonstruowania sztucznej macicy jest obecnie na eta-
pie dość zaawansowanym.. Prace prowadzone są głównie w Sta 

1 Rekordowy wcześniak urodził się w 18. tygodniu, co stanowi mniej niż 
połowę normalnego czas przebiegu ciąży! Za: D. S. Oderberg, Applied Ethics: 
A Non-Consequentialist Approach, Oxford, 2000, s. 5.

2 Za: B. Nathanson, R. Ostling, Aborting America, Toronto, 1979, s. 280–281. 



40

nach Zjednoczonych i w Japonii. Największą trudnością jest, jak 
się wydaje, zapewnienie płodowi nie tyle dopływu substancji 
odżywczych, ile zaopatrzenie go w dostateczną ilość tlenu, któ-
ry jest niezbędny do właściwego wytworzenia i funkcjonowa-
nia tkanki nerwowej (zwłaszcza mózgowej). Dlatego dr Thomas 
Shaffer z Temple University w Filadelfii prowadzi badania nad 
możliwością wyprodukowania sztucznej jamy owodni zawie-
rającej płyn zbliżony do naturalnych wód płodowych wzboga-
cony nadfluorkiem węgla, niezbędnym do transportu tlenu do 
organizmu płodu w okresie, kiedy jego płuca nie są jeszcze do-
statecznie wykształcone. Jak dotąd, udało mu się w ten sposób 
utrzymać przy życiu i doprowadzić do pełnego rozwoju płody 
jagnięce3. Z kolei w Cornell University w Ithaca w stanie Nowy 
Jork dr Helen Hung-Ching Liu prowadzi – z dość dużym suk-
cesem – badania nad stworzeniem sztucznego łona w oparciu 
o syntetyczny szkielet, wyścielony błoną śluzową pobraną z ma-
cicy kobiety, poddany następnie działaniu hormonów w celu wy-
tworzenia naturalnych warstw, identycznych jak w żywym orga-
nizmie. Szkielet skonstruowany jest z materiału, który z czasem 
ulega rozpuszczeniu, pozostawiając izolowaną macicę. Obecnie 
Liu pracuje nad możliwością umieszczenia w niej wczesnego em-
brionu w celu jego zaimplantowania i dalszego rozwoju4. Możli-
wy jest także inny scenariusz – transplantacji macicy do ciał ko-
biet po przymusowej wczesnej histerotomii, spowodowanej np. 
zmianami nowotworowymi. W takim kierunku idą badania ze-
społu zmarłego w 2000 r. dr Yoshinori Kuwabara z Juntendo Uni-
versity w Tokyo. Pracują oni nad możliwością utrzymania cią-
ży u kobiet, których niepłodność spowodowana jest brakiem lub 

3 Por. http://www.gnxp.com/MT2/archives/000867.html (05.2010); S. Zim-
merman, Fetal Position: The Real Threat to Roe v. Wade, [w:] „The New Republic”, 
18 VIII 2003.

4 Por: http://www.nrlc.org/Killing_embryos/ArtificialWombs.html (05.2010).
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zmianami patologicznymi macicy albo też wczesną utratą ciąży 
z nieznanych jak dotąd przyczyn. Efekty pierwszych badań pro-
wadzonych na zwierzętach są obiecujące. Japońskim naukow-
com udało się połączyć przewód pępowinowy płodu koźlęcego 
z dwoma mechanicznymi urządzeniami, których zadaniem jest 
przejęcie funkcji naturalnego łożyska w celu transportu krwi, 
składników odżywczych i tlenu oraz odprowadzania produktów 
przemiany materii5. 

2. Wykorzystanie sztucznej macicy – aspekty moralne

Powyższe osiągnięcia zespołów uniwersyteckich na polu two-
rzenia sztucznej macicy okazują się bardzo istotne dla bioetyki 
początków życia ludzkiego. Użycie takiego wczesnego inkubato-
ra stanowiłoby z jednej strony pomoc w rozwiązaniu niektórych 
dylematów, z którymi jak dotąd myśl etyczna nie może sobie po-
radzić, zwłaszcza tych o proweniencji personalistycznej; z drugiej 
strony – mogłoby prowadzić do jeszcze większego „skomercja-
lizowania” i „stechnicyzowania” ludzkiej prokreacji. Na hory-
zoncie pojawiają się zatem – chyba jak zawsze – argumenty za 
i przeciw, które domagają się szczegółowego zanalizowania i wy-
ciągnięcia rzeczowych wniosków. W tym celu istotne okazuje się 
dodatkowe rozróżnienie na tzw. „sztuczną macicę wczesną” (fr. 
l’utérus artificiel précoce) i „późną” (l’utérus artificiel tardif); w pierw-
szym przypadku mielibyśmy do czynienia ze sztucznie wyprodu-
kowanym łonem, do którego można by przenieść zarodki ludzkie 
zaraz po ich powstaniu (model, nad którym pracuje Hung-Ching 
Liu); w drugim zaś – z łonem zapasowym, do którego przenoszo-
no by embriony/płody już nieco starsze, niezdolne do dalszego 

5 Por. F. Simonstein, Artificial reproduction technologies (RTs) – all the way to 
the artificial womb? [w:] „Medicine, Health Care and Philosophy”, 9 (Dec. 2006), 
s. 359–365.
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rozwoju w organizmie kobiety z różnych powodów (model ze-
społu Yoshinori Kuwabary). Przypatrzmy się z im bliższa.

2.a. Wykorzystanie „późnej sztucznej macicy” 
 – częściowa ektogeneza 

Jak się wydaje, mniej problemów moralnych związanych jest 
z wykorzystaniem późnej sztucznej macicy. Jej zastosowanie 
można by porównać per analogiam do obecnie wykorzystywa-
nych w medycynie inkubatorów, gdzie umieszcza się wcześniaki 
z niską wagą urodzeniową (z tą jedynie różnicą, że w przypad-
ku tych drugich nie istnieje już połączenie z organizmem mat-
ki przez przewód pępowinowy). Do takiego sztucznego łona 
przenoszono by płody znajdujące się na zaawansowanym etapie 
organogenezy, jednak jeszcze nie takim, by były zdolne do dal-
szego samodzielnego rozwoju. Mielibyśmy zatem do czynienia 
tylko z częściową ektogenezą; do pewnego momentu płód rozwi-
jałby się w łonie kobiety, po czym dokonywano by jego przenie-
sienia do sztucznej macicy. Wykorzystując osiągnięcia T. Shaffera 
w celu tzw. „dotlenienia płodu” przez zmodyfikowany i wzbo-
gacony w O2 płyn owodniowy, można by zapewnić przeżycie ta-
kim nienarodzonym dzieciom, które w przeciwnym przypadku 
skazane byłyby na niechybną śmierć. Działanie to możliwe było-
by w następujących przypadkach:

a. W przypadku ciąży pozamacicznej
Sztuczna macica w późnym stadium jawi się przede wszyst-

kim jako alternatywa do spędzenia płodu w przypadku ciąży ek-
topowej. Do dziś to jeden z najtrudniejszych kazusów bioetyki. 
Z jednej strony niemożliwe jest utrzymanie ciąży, gdy płód roz-
wija się w jajowodzie, szyjce macicy czy jamie brzusznej, z dru-
giej strony jego usunięcie wiąże się z jego uśmierceniem. Niektó-
rzy etycy i moraliści usprawiedliwiają terminację ciąży w takim 
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przypadku, odwołując się do zasady działania o podwójnym 
skutku, postulując nie tyle wprost aborcję, ile raczej wycięcie 
fragmentu jajowodu z rozwijającym się wewnątrz embrionem; 
takie działanie nie jest bezpośrednio ukierunkowane na zabicie 
płodu, lecz ma na celu usunięcie patologicznego stanu w ciele ko-
biety. Tymczasem transfer nieprawidłowo zagnieżdżonego pło-
du do sztucznej macicy mógłby być o wiele prostszym rozwią-
zaniem tego problemu, bez konieczności skazywania płodu na 
nieuchronną śmierć i uciekania się do powyższej, dość karkołom-
nej argumentacji.

b. W przypadku trudności z donoszeniem ciąży
Sztuczna macica mogłaby znaleźć zastosowanie także w in-

nej, analogicznej sytuacji, kiedy kobieta nie byłaby w stanie do-
nosić ciąży np. z powodu zmian nowotworowych narządów 
rodnych i byłaby zmuszona poddać się histerotomii (operacji 
usunięcia macicy) przed urodzeniem dziecka. Podobna sytuacja 
miałaby miejsce w przypadku wcześniaków ze skrajnie niską 
wagą urodzeniową. Wówczas zamiast przenosić je do inkubato-
rów, można by zapewnić ich dalszy rozwój prenatalny w warun-
kach najbardziej zbliżonych do naturalnych.

c. Jako alternatywa aborcji (?)
Jak zauważa Christopher Kaczor z Loyola Marymount Uni-

versity w Los Angeles, możliwość skorzystania z łona zastęp-
czego byłaby także istotnym przyczynkiem w debacie o prawnej 
dopuszczalności lub nie aborcji6. Jednakże tutaj ocena moralna 
aktu zależałaby wielce od intencji osób działających – czy decyzja 
o przerwaniu ciąży podjęta była na życzenie kobiety z jakichś bła-
hych powodów, czy też sprowokowana została odwołaniem się do 

6 Por. w tej kwestii C. Kaczor, Could Artificial Wombs Ends the Abortion De-
bate?, [w:] „The National Catholic Bioethic Quarterly” vol. 5 no. 2(2005), p. 283–301.
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jednego z tzw. „wskazań prawnych” (np. ciąża w wyniku gwałtu, 
pedofilii, seksualnej relacji kazirodczej, zagrożenia życia lub zdro-
wia matki; ten ostatni powód sprowadza się ostatecznie do kazusu 
ciąży pozamacicznej, przedstawionego nieco wyżej).

Do kompleksowej oceny moralnej takiego postępowania ko-
nieczne jest rozgraniczenie dwóch elementów w zabiegu aborcji: 
samej terminacji, czyli zakończenia ciąży (co niekoniecznie musi 
wiązać się z uśmierceniem płodu) oraz zabicia dziecka w trakcie 
czy wskutek zabiegu. Powstaje pytanie, czy moralnie uzasadnio-
nym byłoby takie postępowanie, gdy kobieta, nie chcąc być win-
ną zabójstwa, decydowałaby się na usunięcie płodu i przeniesie-
nie go do sztucznej macicy np. z intencją odstąpienia dziecka do 
adopcji. Oczywiście w całym tym zabiegu należałoby uwzględnić 
nie tylko fakt wyjęcia płodu z łona matki jako akt sam w sobie, 
lecz wszystkie jego antropologiczne, teologiczne, psychologiczne 
i społeczne aspekty, co uczyniłoby jego jednoznaczną ocenę nie-
słychanie trudną. Abstrahując jednak od tych niuansów, zasta-
nówmy się, czy w ogóle taki czyn mógłby być kiedykolwiek możli-
wy do moralnego zaakceptowania.

Postulowane przez środowiska permisywne prawo do aborcji 
ma dwie odmiany: absolutną i względną. Zwolennicy „względ-
nego” prawa do spędzania płodu uważają, że sprowadza się 
ono do prawa „nie bycia w ciąży”, „nienoszenia w łonie dziec-
ka” – innymi słowy prawa do „usunięcia ciąży” lub „wypróż-
nienia macicy” (bez żadnej dalszej konsekwencji). Zwolennicy 
aborcji w wersji „absolutnej” zakładają coś więcej – iż kobieta ma 
nad rozwijającym się w jej łonie płodem wszelkie uprawnienia, 
włącznie z możliwością decydowania o jego życiu lub śmierci. 
Okazuje się, że grono zwolenników prawa do aborcji w wersji 
„względnej” jest o wiele liczniejsze niż grono zwolenników pra-
wa do aborcji w wersji „absolutnej”, gdyż ogólnie postulowanym 
imperatywem całej tej grupy jest nie tyle możliwość i legalna do-
puszczalność uśmiercania płodu ludzkiego, ile raczej wolność 
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kobiety od „bycia ciężarną”7. Według C. Kaczora, pojawienie się 
możliwości skonstruowania sztucznej macicy na horyzoncie mo-
ralnej debaty na temat aborcji, mogłoby stanowić poważny argu-
ment w ręku zwolenników mentalności pro-life. Jeśli dostępne by-
łyby sposoby terminacji ciąży bez zadawania śmierci ludzkiemu 
płodowi, lekarze winni skłaniać się ku ich zastosowaniu8; w ten 
sposób ocalono by wiele ludzkich istnień. Co więcej, można by 
nawet doprowadzić do rewizji prawa pozytywnego w tej kwe-
stii, postulując jego zaostrzenie i domagając się respektowania 
poszanowania życia ludzkiego od samego początku jego istnie-
nia. Kobieta, która decydowałaby się na „zabieg” byłaby zobligo-
wana uczynić to bez szkody wyrządzonej dziecku.

Takie rozumowanie wydaje się dość atrakcyjne. Przy uwzglę- 
dnieniu godziwych intencji wszystkich zainteresowanych stron, 
mogłoby nawet być moralnie akceptowalne, choć wydawanie 
tak daleko idącej ewaluacji jest na obecnym etapie z pewnością 

7 Por. B. Nathanson, R. Ostling, dz. cyt., s. 179–180. Zwolennikami prawa 
do aborcji w wersji „względnej” są np. tacy wpływowi filozofowie anglosascy, 
jak: Ann Warren (por. M. A. Warrnen, The Personhood Argument In Favour of 
Abortion, [w:] Life and Death: A Reader In Moral Problems, ed. L. P. Pojman, Bel-
mont CA, 2000, s. 267), Judith Jarvis Thomson (por. J. J. Thomson, A Defense of 
Abortion [w:] Intervention and Reflection: Basic Issues in Medical Ethics, ed. R. Mun-
son, Belmont CA, 2000, s. 79) czy David Boonin (por. D. Boonin, A Defense of 
Abortion, Cambridge 2003, s. 257). Co ciekawe, za taką opcją wypowiada się 
nawet Peter Singer: „Freedom to choose what is to happen to one’s body is one 
thing; freedom to insist on the depth of a being that is capable of living outside 
of one’s body is another [...] [Even if there is no fetal right to life,] it is difficult to 
see why a healthy foetus should die if there is someone who wishes to adopt it 
and will give it the opportunity of a worthwhile life. We do not allow a mother 
to kill her newborn baby because she does not wish either to keep it or to hand 
it over for adoption. Unless we were to change our mind about this, it is difficult 
to see why we should give this right to a women in respect of a foetus she is car-
rying, if her desire to be rid of the foetus can be fully satisfied without threaten-
ing the life of the foetus”; P. Singer, D. Wells, The reproduction Revolution: New 
Ways of Making Babies, Oxford, 1984, s. 135–136.

8 C. Kaczor, dz. cyt., s. 286.



46

dość niebezpieczne. Możliwy jest bowiem i taki scenariusz wyda-
rzeń, iż powszechna dostępność przenoszenia płodów do sztucz-
nych macic skłoni szersze grono kobiet do pozbywania się w ten 
sposób „niechcianych” (w ich organizmie) ciąż z dowolnej przy-
czyny. Abstrahując jednak od takiej dyskredytującej intencji po-
stawmy pytanie, czy – w świetle dotychczasowego nauczania 
Kościoła – transfer embrionów i płodów ludzkich z naturalnych 
do sztucznych macic jest moralnie usprawiedliwiony. Rozpatrzeć 
tu należy kilka kwestii szczegółowych, które – przynajmniej na 
pierwszy rzut oka – zdają się przemawiać bardziej przeciwko ta-
kiemu zabiegowi. Są to: 1. „sztuczność” całego procesu; 2. zastrze-
żenia podnoszone w związku z kwestią in vitro; 3. transfer embrio-
nu/płodu; 4. uniemożliwienie embrionowi/płodowi przebywania 
w środowisku łona matki; 5. umieszczenie embrionu w obcym 
środowisku 6. możliwość eksperymentowania na embrionach. 

Każdy z tych kontrargumentów przeciwko sztucznej ektoge-
nezie omówiony był już przez Kongregację Nauki Wiary w In-
strukcji Donum vitae [dalej: DV] z 1987 r. Wystarczy zatem podą-
żyć tym tropem, by kompleksowo odpowiedzieć na postawione 
wcześniej pytanie.

1. „Sztuczność” procesu
Pierwszym argumentem podnoszonym przeciw „sztucznej 

macicy” jest jej nienaturalność. Istotnym pytaniem jest tu, czy moż-
na aż tak dalece ingerować w proces rozwoju płodu ludzkiego, 
by w krótkim czasie po zapłodnieniu umieszczać go w sztucznie 
skonstruowanym inkubatorze? Instrukcja Donum vitae stwierdza, 
iż sama „sztuczność” danego procesu, stosowanego w ramach 
medycyny prenatalnej, nie stanowi jeszcze wystarczającego argu-
mentu do jego negatywnego zaopiniowania: 

Interwencje te nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako ta-
kie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je 
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oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludz-
kiej wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w da-
rze z życia9.

Współczesne inkubatory, w których ratuje się wcześniaki, 
również są urządzeniami sztucznymi, lecz z tego powodu nie 
uważa się ich użycia za niegodziwe; wręcz przeciwnie – prak-
tyka ta jest czasami jak najbardziej pożądana i stanowi wyraz 
nadzwyczajnej troski o przeżycie dziecka w sytuacji zagrożenia. 
Podobnie i sztuczne łono, gdyby było wykorzystane z taką samą 
intencją, stałoby się narzędziem ratującym zdrowie i życie dziec-
ka w okresie przed jego narodzeniem.

2. Zastrzeżenia podnoszone z racji zapłodnienia in vitro
Drugi element moralnej oceny sztucznej macicy związany jest 

z możliwością przenoszenia do niej ludzkich zarodków powsta-
łych na drodze zapłodnienia in vitro. Kościół katolicki sprzeci-
wia się takiej formie prokreacji głównie dlatego, że do poczęcia 
dochodzi poza aktem małżeńskim oraz poza organizmem matki:

FIVET homologiczny dokonuje się poza ciałem małżonków za pośred-
nictwem działania osób trzecich, których kompetencja i działanie spra-
wia powodzenie zabiegu.[...] W FIVET homologicznym, chociaż do-
konuje się ono w kontekście stosunków małżeńskich, które faktycznie 
istnieją, zrodzenie osoby ludzkiej jest obiektywnie pozbawione swojej 
właściwej doskonałości, a mianowicie bycia zwieńczeniem i owocem 
aktu małżeńskiego, przez który małżonkowie mogą stać się „współ-
pracownikami Boga w przekazywaniu daru życia nowej osobie”. [...] 
Akt miłości małżeńskiej jest w nauczaniu Kościoła uważany za jedyne 
godne miejsce ludzkiego rodzicielstwa10.

9 DV, Wstęp, 3.
10 DV II, B, 5.
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W takim świetle z pewnością niegodziwa byłaby ektogeneza 
zupełna połączona z kreowaniem ludzkich embrionów w labora-
toryjnym szkle; do tego przypadku trzeba nam będzie zatem po-
wrócić przy omawianiu „wczesnej sztucznej macicy”. Co się jed-
nak tyczy ektogenezy częściowej, nie zakłada ona sama w sobie 
zapłodnienia ani poza aktem małżeńskim, ani poza organizmem 
kobiety; przenoszony płód powstałby uprzednio w wyniku 
współżycia seksualnego małżonków i rozwijałby się w drogach 
rodnych matki genetycznej.

 
3. Transfer embrionu/płodu
Analogicznie do wczesnej i późnej ektogenezy należy do-

konać rozróżnienia między przenoszeniem embrionu (embryo 
transfer – ET) a przenoszeniem płodu (foetus transfer – FT). Em-
bryo transfer jest zwykle jednym z etapów sztucznego zapłodnie-
nia (FIVET – Fertilization In Vitro and Embryo Transfer), podczas 
gdy foetus transfer polega na wyjęciu i przemieszczeniu rozwi-
jającego się w macicy płodu ludzkiego w jakimś późniejszym 
okresie. Takie przenoszenie płodu stosowane jest już z moralną 
aprobatą – także ze strony etyki personalistyczno-chrześcijań-
skiej – w niektórych klinicznych przypadkach, jak np.: urodze-
nie niewłaściwie ułożonego dziecka przez zabieg cięcia cesar-
skiego, przeniesienie wcześniaka do inkubatora, usiłowania 
transferu ciąży ekotopowej do jamy macicy. Analogicznie za-
tem foetus transfer nie wzbudza moralnych zastrzeżeń, jeśli sto-
sowany jest dla ratowania życia dziecka. Skądinąd analizując 
dokładnie sformułowania Instrukcji Donum vitae można stwier-
dzić, że nawet sam embryo transfer nie musi być zawsze niego-
dziwy ex obiecto; staje się nim jedynie wówczas, gdy połączony 
jest z techniką in vitro11.

11 Więcej na ten temat – patrz seria artykułów w „The National Catholic 
Bioethic Quarterly” vol. 5 no. 1(2005).
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4. Uniemożliwienie embrionowi/płodowi przebywania 
 w środowisku łona matki
Argument ten jest bardzo istotny i wymaga dłuższej analizy. 

O właściwym rozwoju dziecka w łonie matki mówiły już nawet 
teksty biblijne, jak chociażby Ps 139, 13–16a12 oraz 2 Mch 7, 2213. 
Także Instrukcja Donum vitae orzeka w tej kwestii w kontekście 
zamrażania ludzkich embrionów:

Zamrożenie embrionów, nawet jeśli jest dokonywane dla zabezpiecze-
nia życia embrionu – kriokonserwacja – stanowi obrazę dla szacunku 
należnego istotom ludzkim, o ile wystawia się je na wielkie niebezpie-
czeństwo śmierci lub szkodę dla ich integralności fizycznej, pozbawia 
się je przynajmniej czasowo przyjęcia przez ciążę matczyną i pozosta-
wia się je w sytuacji podatnej na dalsze szkody i manipulacje14. 

Kilkumiesięczny rozwój embrionu w łonie kobiety jest nie 
tylko czysto biologicznym procesem wzrostu i różnicowania 
się organizmu dziecka przed urodzeniem. W czasie jego trwa-
nia dochodzi do szeregu interakcji pomiędzy matką i płodem. 
Od samego początku embrion ludzki posiada wiele sposobów 
zindywidualizowanego reagowania, które przejawiają się np. w: 
pierwotnej zdolności reakcji na bodźce sensoryczne, wrażliwo-
ści na dotyk (przez powłoki brzuszne), pierwotnym czuciu bólu, 
czuciu somatycznym, czuciu przestrzennym i równowagi, pier-
wotnej zdolności reakcji na stres matki, na hałas, bodźce chemicz-

12 „To Ty ukształtowałeś mi nerki, przygarnąłeś mnie już w łonie matki! 
Będę cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów: przedziwne są dzieła Twoje, 
a dusza moja poznała je dobrze. Nie była zakryta żadna kość przed Tobą, kiedy 
powstawałem w ukryciu, tkany w głębinach ziemi! Oczy Twoje widziały, gdy 
byłem jeszcze w zarodku” (Ps 139, 13–16a); Pismo Święte Nowego Testamentu 
i Psalmy, Częstochowa, 2005, s. 813–814.

13 „Nie wiem, jak powstaliście w moim łonie, nie ja obdarzyłam was tchnie-
niem i życiem, ani nie ja spoiłam w całość członków waszych ciał”(2 Mch 7, 22–23).

14 DV I, 6.



50

ne, substancje trujące, hormony, pierwotnej zdolność „uczenia 
się” i „zapamiętywania”, zdolności komunikacji ze światem ze-
wnątrz- i wewnątrzpłodowym. Płód ludzki jest zatem – według 
określenia B. Bayle’a – bytem „psycho-socjo-kulturowym”15, wy-
kazującym specyficzne odniesienia do otaczającego go środowi-
ska i oddziałuje nań na sposób osoby. W takim świetle nietrud-
no zrozumieć, że wyciągnięcie go i przeniesienie do sztucznej 
macicy jest równoznaczne z pozbawieniem go tych wszystkich 
istotnych relacji z matką, co stanowi niebagatelny argument 
przeciwko uciekaniu się do takiego rozwiązania. Obiektywnie 
należałoby postępowanie to ocenić jako moralnie niedopusz-
czalne. Jednakże kilkukrotnie już przywołany przykład przeno-
szenia wcześniaków do inkubatorów w celu ratowania ich życia 
pokazuje, że mogą zaistnieć takie okoliczności, które usprawie-
dliwią ektogenezę embrionu nawet w początkowym etapie cią-
ży. Nieprawidłowe usytuowanie płodu, zmiany patologiczne 
macicy, zatrucie organizmu matki, mogące stanowić śmiertelne 
zagrożenie dla życia płodu, śmierć matki – wszystkie te przy-
padki są wystarczającym argumentem, by podjąć akcję ratowa-
nia dziecka przez przeniesienie go do sztucznej macicy. Transfer 
taki nie stanowiłby wówczas pogwałcenia ani jego godności, ani 
prawa do życia, i z pewnością byłby moralnie usprawiedliwio-
ny. Jednakże z drugiej strony właśnie ten argument – pozbawie-
nie embrionu/płodu środowiska matki – najdobitniej ukazuje, iż 
tak radykalny krok, jakim jest przeniesienie do sztucznego łona, 
nie może być podjęty w dowolnym przypadku, np. z samego tyl-
ko pragnienia pozbycia się dziecka oraz chęci zaprzestania „by-
cia ciężarną”. Aborcja wykonana ze względów społecznych – na-
wet niepołączona ze śmiercią płodu – byłaby wysoce niemoralna 
i sprzeciwiałaby się ludzkiej godności dziecka nienarodzonego 

15 B. Bayle, L’embryon sur le divan. Psychopathologie de la conception humaine, 
Paris, 2003.
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oraz jego naturalnemu prawu do wzrostu w bezpiecznych wa-
runkach organizmu matki. Jak zauważa C. Kaczor, wydaje się, 
że istotne dla oceny etycznej takiego zabiegu byłoby rozważenie, 
czy jest on podjęty dla dobra dziecka, czy też jedynie dla „subiek-
tywnie pojmowanego dobra matki”16. Interes matki może oczy-
wiście spotkać się z interesem dziecka – jak np. w przypadku ko-
nieczności histerotomii przy zmianach nowotworowych macicy 
ciężarnej kobiety – niemoralnym byłoby jedynie takie działanie, 
w którym dobro dziecka i jego prawo do życia w ogóle nie było-
by brane pod uwagę.

5. Umieszczenie embrionu w obcym środowisku
Fakt istnienia instrumentu medycznego, jakim jest sztuczna 

macica implikuje sytuację umieszczenia embrionu w obcym dla 
niego środowisku. Wzmiankuje o tym Instrukcja Donum vitae:

Techniki zapłodnienia w probówce mogą otworzyć możliwości innych 
form manipulacji biologicznej i genetycznej embrionów ludzkich, ta-
kich jak: usiłowania lub plany zapłodnienia między gametami ludz-
kimi i zwierzęcymi, ciąża embrionu ludzkiego w łonie zwierzęcym, 
hipoteza lub projekt zbudowania sztucznych macic dla embrionów 
ludzkich. Metody te są sprzeczne z godnością istoty ludzkiej właściwą 
embrionowi i równocześnie zagrażają prawu każdej osoby do poczęcia 
i urodzenia się w małżeństwie i przez małżonków17.
Fragment ten jest szczególnie godny uwagi, gdyż – jako je-

dyny tekst oficjalnego nauczania kościelnego – porusza explicite 
problem sztucznej macicy, wydając negatywną ocenę moralną. 
Uwzględnić jednak należy okalający go kontekst, jakim jest „pro-
dukcja” embrionów ludzkich in vitro, chimer zwierzęco-ludzkich 
oraz zygot, które poddane byłyby genetycznym manipulacjom; 

16 C. Kaczor, dz. cyt. s. 293.
17 DV I, 6.
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w takich przypadkach negatywna ewaluacja sformułowana jest 
per se i wynika z samego faktu niegodziwości wszystkich wymie-
nionych manipulacji. Oczywiście moralnie nagannym byłoby wy-
korzystanie „wczesnej” sztucznej macicy jako dalszego etapu pro-
cesu in vitro. Wydaje się natomiast, że tekst dokumentu nie orzeka 
o „późnej” sztucznej macicy, która mogłaby służyć do terapii za-
grożonego płodu, o czym mowa w innym miejscu:

Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać za dopuszczal-
ne zabiegi dokonywane na embrionie ludzkim, pod warunkiem, że 
uszanują życie i integralność embrionu, nie narażając go na niepropor-
cjonalnie wielkie ryzyko, gdy są podejmowane w celu leczenia, popra-
wy jego stanu zdrowia lub dla ratowania zagrożonego życia18. 

6. Możliwość eksperymentowania na embrionach
Instrukcja Donum vitae porusza problem przeprowadzania do-

świadczeń na ludzkich embrionach, podając następujące zasady:

Badania medyczne powinny powstrzymywać się od zabiegów na em-
brionach żywych, chyba że mamy pewność moralną niewyrządzenia 
szkody ani życiu, ani integralności płodu i jego matce, pod warunkiem, 
że dobrze poinformowani rodzice wyrazili zgodę na taką interwencję. 
[...] Praktyka podtrzymywania przy życiu embrionów ludzkich w ło-
nie lub w probówce, w celach doświadczalnych czy handlowych cał-
kowicie sprzeciwia się godności ludzkiej. W przypadku doświadczenia 
wyraźnie leczniczego, jeśli chodziłoby o leczenie doświadczalne zasto-
sowane w stosunku do samego embrionu w celu ratowania jego życia 
w sytuacji bez wyjścia, w obliczu braku innych dostępnych środków 
leczniczych, użycie lekarstw czy metod jeszcze niezbyt dobrze wypró-
bowanych może być godziwe19 . 

18 DV I, 3.
19 DV I, 4.
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Podane kryteria moralnej dopuszczalności działań ekspery-
mentalnych na embrionach ludzkich są jasne: 1. pewność niewy-
rządzenia szkody ani embrionom, ani matce; 2. zgoda rodziców 
po uprzednio przekazanej wyczerpującej informacji; 3. odcięcie 
się od praktyk jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania ba-
dań na embrionach ludzkich; 4. leczniczy charakter procedury 
w sytuacji, gdy wyczerpano inne sposoby terapii. Zastosowa-
nie późnej sztucznej macicy może w przyszłości zadość czynić 
wszystkim tym wyszczególnionym warunkom. Na obecnym 
etapie niemożliwe jest jednak spełnienie pierwszej części po-
stulatu pierwszego (moralna pewność niewyrządzenia szko-
dy embrionom), a to z racji niedoskonałości skonstruowanych 
przyrządów. Gdyby jednak zaistniała choćby niewielka szan-
sa uratowania płodu rozwijającego się np. w jajowodzie przez 
transfer do sztucznego łona, wówczas interwencja taka mogła-
by być usprawiedliwiona odwołaniem się do zapisu z Deklara-
cji Iura et bona, notabene cytowanego w tym samym kontekście 
przez Donum vitae:

Gdy nie ma do dyspozycji innych środków wolno – za zgodą chorego 
– zastosować środki dostarczane przez najnowsze odkrycia medycz-
ne, nawet gdyby nie zostały jeszcze sprawdzone w prowadzonych 
doświadczeniach i ich użycie wiązało się z pewnym niebezpieczeń-
stwem20.

Jakkolwiek niezbędne jest spełnienie wszystkich czterech 
warunków moralnej godziwości badań na embrionach ludz-
kich, to jednak niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwa się 
terapeutyczny charakter takiej interwencji. Z tego też względu 
wykluczyć należy transfer płodów ludzkich na jakimkolwiek 

20 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Iura et bona, 5: AAS 72 (1980) 550; 
por. DV I, 4.
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etapie ich rozwoju dokonany z innych względów niż leczni-
cze, np. jako etap dobrowolnej aborcji, zamiar wykorzystania 
sztucznej macicy jako „bezimiennej matki zastępczej”, przepro-
wadzanie nieterapeutycznych eksperymentów na embrionach 
itp. Istotna jest zatem intencja skorzystania z możliwości użycia 
sztucznego łona; jeśli jest nią chęć ratowania życia lub zdrowia 
dziecka, wówczas ocena wypada pozytywnie; jeśli natomiast 
embrion traktowany jest instrumentalnie do osiągnięcia jakie-
goś innego celu poza nim samym – ocena, siłą rzeczy, musi być 
negatywna.

3.b. Wykorzystanie wczesnej sztucznej macicy 
 – całkowita ektogeneza 

Trudniejszym niż omówiony powyżej dylematem moralnym 
jest perspektywa skorzystania z tzw. „wczesnej sztucznej macicy”. 
W tym przypadku mielibyśmy do czynienia ze sztucznie wypro-
dukowanym łonem, w którym można by umieszczać ludzkie za-
rodki zaraz po ich powstaniu. Innymi słowy, embrion ludzki na 
żadnym etapie swojego rozwoju nie byłby implantowany w ma-
cicy matki genetycznej, lecz od razu umieszczony zostałby w ło-
nie zastępczym. Nad modelem takiego właśnie inkubatora pracuje 
zespół prof. Hung-Ching Liu. Do przypadku tego można odnieść 
zapis z Donum vitae:

Dziecko ma prawo do tego, by zostać poczętym, by być noszonym 
w łonie, narodzonym i wychowywanym w małżeństwie. [...] Trady-
cja Kościoła i refleksja antropologiczna uznają w małżeństwie i w jego 
nierozerwalnej jedności jedynie godne miejsce dla naprawdę odpowie-
dzialnego rodzicielstwa21.

21 DV II, A ,1.
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Do integralnie pojętego odpowiedzialnego rodziciel-
stwa należy zatem nie tylko poczęcie, zrodzenie i wychowa-
nie dziecka, lecz także etap noszenia go w łonie przez matkę. 
W przypadku „późnej” sztucznej macicy etap ten występuje, 
aczkolwiek może być czasowo bardzo ograniczony; w przy-
padku „wczesnej” sztucznej macicy – nie ma go w ogóle. Po-
wracamy zatem w tym miejscu do zaanonsowanego wcze-
śniej problemu całkowitej ektogenezy połączonej z procedurą 
zapłodnienia in vitro. Kobieta poddająca się sztucznemu za-
płodnieniu mogłaby konsekwentnie przekazać zarodki do im-
plantacji w sztucznym łonie, pozostając w tzw. „zewnętrznej 
ciąży”, która nie wymagałaby od niej ani osobowego zaanga-
żowania się w rozwój dziecka, ani nawet zmiany trybu życia! 
Nie widać, jak na razie, możliwości, by przenosić jakieś inne 
ludzkie embriony do „wczesnej” sztucznej macicy, jak tylko 
te, które powstały w wyniku sztucznego zapłodnienia w re-
torcie; fakt ten sam z siebie zdaje się dyskredytować ideę za-
stosowania tej techniki. Mielibyśmy wówczas do czynienia 
z „bezimiennym macierzyństwem zastępczym”, które z pew-
nością byłoby o wiele popularniejsze (i tańsze!), niż korzysta-
nie z żywych surogatek. Praktyka ta służyłaby jako kolejny 
etap „uwolnienia się od ciężaru brzemienności” i z tego powo-
du jawiłaby się jako głęboko niemoralna, o czym orzekła już 
Instrukcja Donum vitae:

[Macierzyństwo zastępcze jest] niedopuszczalne z tych samych racji, 
które przemawiają za odrzuceniem sztucznego zapłodnienia hetero-
logicznego, ponieważ sprzeciwia się ono jedności małżeństwa i god-
ności zrodzenia osoby ludzkiej. Macierzyństwo zastępcze posiada 
obiektywne braki w stosunku do obowiązków miłości macierzyń-
skiej, wierności małżeńskiej i odpowiedzialnego macierzyństwa. Ob-
raża ono godność i prawo dziecka do poczęcia, do okresu ciąży i wy-
chowania przez własnych rodziców oraz wprowadza, ze szkodą dla 
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rodzin, podział między czynnikami fizycznymi, psychicznymi i mo-
ralnymi, które je konstytuują22.

Po analizie wszelkich możliwości wykorzystania wczesnej 
sztucznej macicy wydaje się, że istnieje jednak przypadek, kiedy 
jej zastosowanie byłoby moralnie usprawiedliwione. Chodziłoby 
o taką sytuację, kiedy to skonstruowaną sztucznie macicę prze-
noszono by do organizmu kobiety na tej samej zasadzie, na jakiej 
dokonuje się transplantacji organów oraz implantowania sztucz-
nych substytutów jakiejś tkanki czy organu (np. zastawek serca). 
Zespół dr Helen Hung Ching Liu dąży przede wszystkim do takie-
go właśnie celu, chcąc umożliwić pełne macierzyństwo kobietom 
po przymusowej histerotomii lub też ze zdiagnozowanym poważ-
nym uszkodzeniem macicy. Gdyby jego prace badawcze zakoń-
czyły się sukcesem, wówczas zarówno zapłodnienie, jak i cały pre-
natalny rozwój dziecka mógłby odbywać się wewnątrz organizmu 
matki. Mielibyśmy zatem do czynienia z zadziwiającą sytuacją za-
stosowania wczesnej sztucznej macicy bez ektogenezy! Ponieważ 
macica – w przeciwieństwie do jajników – należy do tzw. narzą-
dów funkcjonalnych, nie zaś decydujących o tożsamości osobowej, 
zatem taki zabieg jawiłby się jako moralnie akceptowalny23.

Podsumowanie

Podsumowując nasze rozważania, można stwierdzić (z pew-
ną dozą ostrożności), że zastosowanie zarówno wczesnej, jak 
i później macicy mogłoby być w niektórych przypadkach moral-
nie usprawiedliwione w świetle nauczania Kościoła katolickie-
go. Oczywiście wiele niuansów takiej interwencji pozostaje jesz-

22 DV II, A, 3.
23 Por. Papieska Akademia „Pro Vita”, Perspektywy dla ksenotransplantacji. 

Aspekty naukowe i rozważania etyczne, Watykan (26 września 2001 r.), nr 11.
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cze do rozwiązania, jak chociażby problem przekazywania do 
adopcji płodów pozostałych po „bezkrwawym” przerwaniu cią-
ży. Zresztą – skoro już poruszyliśmy tę kwestię – nie można być 
naiwnym i bezkrytycznie myśleć, iż sztuczna macica wykorzy-
stana będzie tylko do szlachetnych celów. Można podejrzewać, 
że niejednokrotnie znajdą się w niej zarodki powstałe na drodze 
zapłodnienia in vitro, niechciane płody, a nawet embriony ad-
optowane przez pary homoseksualne. Co więcej, dzięki istnie-
niu zewnętrznej wczesnej macicy teoretycznie możliwe byłoby 
nawet przeżywanie „macierzyństwa” przez mężczyznę pra-
gnącego samotnie wychowywać swoje dziecko! Istnieje zatem 
poważne niebezpieczeństwo nieetycznego wykorzystania tego 
medycznego wynalazku. Jednakże fakt ten nie dyskredytuje 
całkowicie dążeń naukowców do jego wytworzenia, gdyż – jak 
już wcześniej wykazaliśmy – można wskazać przynajmniej kil-
ka przypadków, kiedy to sztuczna macica umożliwiłaby rato-
wanie ludzkiego życia w fazie prenatalnej lub spełnienie przez 
niepłodnych małżonków pragnienia posiadania dziecka z za-
chowaniem wszelkich chrześcijańskich zasad płciowości i rodzi-
cielstwa. Przypomnijmy je na koniec:

1. jako alternatywa do przerwania ciąży w sytuacji zagroże-
nia życia matki (zwłaszcza w wyniku ciąży pozamacicznej);

2. w przypadku trudności lub wręcz niemożności donosze-
nia ciąży;

3. w sytuacji wystąpienia zmian patologicznych (np. nowo-
tworowych) narządów rodnych kobiety i konieczności 
poddania się histerotomii w takcie ciąży;

4. u kobiet, których niepłodność spowodowana jest brakiem 
lub deformacją macicy;

5. w przypadku zatrucia organizmu matki, mogącego stano-
wić śmiertelne zagrożenie dla życia płodu;

6. w przypadku śmierć matki.



Bardzo optymistyczna teza C. Kaczor’a brzmi, iż – uwzględ-
niając wszystkie techniczne, społeczne, prawne, ekonomiczne, 
etyczne i religijne zastrzeżenia – „może nadejdzie taki dzień, iż 
dzięki szerokiemu wejściu w użycie sztucznej macicy, debata nad 
problemem przerywania ciąży odejdzie w dal, jak to kiedyś miało 
miejsce z dyskusją nad problemem niewolnictwa”24.

24 C. Kaczor, dz. cyt., s. 301.
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Sztuczne życie – perspektywy, nadzieje, obawy

Podstawową cechą żywego organizmu jest jego zdolność do 
takiego powielania się (rozmnażania), aby powstające osobniki 
charakteryzowały się unikalnym zespołem cech specyficznych dla 
danego gatunku, jednocześnie zapewniającym samodzielne funk-
cjonowanie. W dużym uproszczeniu można uznać, że funkcje ży-
ciowe organizmu wiążą się przede wszystkim z działaniem okre-
ślonych białek, a właściwości oraz czas i miejsce działania tych 
białek zakodowane są w genomie osobnika, czyli w cząsteczkach 
DNA. Powtarzające się wzdłuż nici DNA cztery typy nukleoty-
dów tworzą kod genetyczny – kolejne trójki nukleotydów tworzą 
„litery” odczytywane przez odpowiednie enzymy, a następnie 
przepisywane na unikalny skład aminokwasów w białkach.

Badania naukowe, które doprowadziły do tych ustaleń, zrodzi-
ły pokusę ingerencji w strukturę DNA w sposób umożliwiający 
zmiany cech organizmów. Techniczne możliwości do takich dzia-
łań zaistniały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku otwie-
rając erę inżynierii genetycznej. Dzięki odpowiednim zabiegom 
można w niewielkim stopniu (zwykle ograniczonym do nie więcej 
niż kilku genów) zmodyfikować kod genetyczny danego osobni-
ka, uzyskując w ten sposób organizm co prawda tego samego ga-
tunku, za to wzbogacony o jakąś szczególnie „korzystną” cechę. 
Jako przykład zastosowań na większą skalę mogą służyć genetycz-
nie modyfikowane rośliny, których uprawy stosuje się już w wielu 
rejonach świata. Modyfikacje takie zwykle mają na celu zwiększe-
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nie wydajności produkcji roślinnej poprzez manipulacje na genach 
odpowiedzialnych za odporność na choroby czy też działanie her-
bicydów. Innego przykładu dostarczają prace nad modyfikacjami 
poprawiającymi skład produktów roślinnych. Wydaje się, że ko-
rzyści płynące z takich kontrolowanych manipulacji genetycznych 
są realne, zwłaszcza w krajach gęsto zaludnionych, borykających 
się jednocześnie z katastrofalnie niską wydajnością rolnictwa1. 

W świecie naukowym panuje raczej powszechna zgoda, że 
wprowadzanie na rynek produktów spożywczych pochodzą-
cych z organizmów genetycznie modyfikowanych, kultywowa-
nych w odpowiednio kontrolowanych uprawach, nie niesie na-
macalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Dość powiedzieć, iż 
do tej pory nie ukazał się ani jeden artykuł naukowy dokumen-
tujący szkodliwy wpływ spożywania genetycznie modyfikowanej 
żywności2. Co ciekawe, podczas gdy społeczna akceptacja euro-
pejczyków w stosunku do genetycznie modyfikowanej żywności 
pozostawia wiele do życzenia, podobny problem nie występuje 
w przypadku leków uzyskiwanych z genetycznie modyfikowa-
nych organizmów3. A przecież należałoby oczekiwać tych samych 
zagrożeń. Wydaje się więc, że kontrowersje związane z genetycz-
nie modyfikowaną żywnością są w dużej mierze wynikiem kata-
stroficznych wizji kreowanych przez popularne media. 

Oceny dotyczące wpływu upraw genetycznie modyfikowa-
nych na środowisko są zdecydowanie bardziej ostrożne. Roz-
waża się między innymi, czy uprawy takie mogą negatywnie 
wpływać na bioróżnorodność, zmniejszając liczbę gatunków wy-
stępujących w danym ekosystemie4. Istnieją jednakże dowody, że 

1 R. Paarlberg, GMO foods and crops: Africa’s choice. „New Biotechnology”, 
2010, vol. 27, s. 609–613. 

2 Tamże.
3 Tamże.
4 P. G. Lemaux, Genetically Engineered Plants and Foods: A Scientist’s Analysis 

of the Issues (Part II). „Annual Review of Plant Biology”, 2009, vol. 60, s. 511–559. 
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w pewnych warunkach uprawy genetycznie modyfikowanych 
roślin mogą wręcz chronić bioróżnorodność. Przykładu dostar-
czają badania pokazujące, że stosowanie pestycydów w konwen-
cjonalnych uprawach bawełny obniża bioróżnorodność ekosyste-
mu, czego nie obserwowano w uprawach bawełny z genetycznie 
zaprogramowaną odpornością na szkodniki5. 

Sytuacja wygląda zgoła inaczej, gdyby inżynieria genetyczna 
zastosowana została w celach zbrodniczych. Nietrudno wyobra-
zić sobie próby utworzenia śmiercionośnych wariantów broni 
biologicznej czy też, idąc znacznie dalej, nawet próby stworze-
nia bardziej skutecznych żołnierzy. Powszechny jest pogląd, że 
działające obecnie grupy terrorystyczne nie mają wystarczające-
go dostępu do odpowiednich technologii, więc zagrożenie z tej 
strony jest raczej niewielkie. Z kolei praktycznie każde państwo 
na świecie dysponuje warunkami pozwalającymi mu sfinanso-
wać laboratoria zdolne do manipulacji genetycznych. Czyni to 
bardziej realnym zagrożenie wykorzystania genetycznie mody-
fikowanych organizmów w konfliktach międzypaństwowych, 
zwłaszcza przez państwa niedemokratyczne. 

Czy do takich organizmów można zastosować określenie 
„sztuczne życie”? Z pewnością nie, gdyż skala manipulacji gene-
tycznych dotyczy niewielkiego ułamka ich DNA. Co innego, gdy-
by modyfikacjom podlegała znaczna część genomu, a tym bardziej 
cały genom. Opublikowane w maju tego roku na łamach „Scien-
ce” wyniki badań zespołu Craiga Ventera wskazują na znaczny 
postęp metodologiczny dokonany na tym polu. W wyniku trwa-
jących przez 15 lat prac wymagających nakładów finansowych 
rzędu 40 milionów dolarów, grupa Ventera dokonała w warun-
kach laboratoryjnych syntezy DNA identycznego z DNA natu-

5 M. Marvier, Y. Carrière, N. Ellstrand, P. Gepts, P. Kareiva, E. Rosi-Mar-
shall, B. E. Tabashnik, L. L. Wolfenbarger, Harvesting data from genetically engi-
neered crops, „Science”, 2008, vol. 320, s. 452–453.
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ralnie występującej bakterii Mycoplasma mycoides. Taki sztucznie 
zsyntetyzowany genom został następnie wprowadzony do ko-
mórki bakterii z gatunku Mycoplasma capricolum, z której usunię-
to jej własny DNA. Komórka powstała w wyniku tego zabiegu 
była zdolna do rozmnażania oraz produkowała zespół białek ty-
powych dla Mycoplasma mycoides, a więc takich, jakie zakodowane 
były w sztucznie zsyntetyzowanym DNA6. 

Sam Venter określił osiągnięcie swojego zespołu jako stworze-
nie syntetycznej komórki. Czy jest to rzeczywiście sztuczne życie? 
Wielu naukowców pozostaje sceptycznych. Podkreśla się, że wa-
runkiem powodzenia całego przedsięwzięcia było wykorzysta-
nie naturalnej komórki jako biorcy sztucznie zsyntetyzowanego 
genomu. Równie istotne znaczenie ma fakt, że Venter nie zapro-
jektował nowego genomu. Jego zespół raczej skopiował istnieją-
cy już w przyrodzie genom bakteryjny, dokonując jego sztucznej 
syntezy. Nie powstał więc żaden nowy organizm zawierający ja-
kiś unikalny, zaprojektowany przez człowieka genom. Pojawiły 
się nawet głosy, że Venter z rozmysłem nadużywa tu określenia 
„sztuczne życie” w celu promocji własnej działalności i w nadziei 
powiększenia przyszłych zysków swoich spółek. 

Być może znacznie bliższe tworzeniu sztucznego życia są 
mniej nagłaśniane prace innych zespołów, zmierzające do zmia-
ny samego kodu genetycznego. Okazuje się, że możliwe jest ta-
kie modyfikowanie „alfabetu” kodu genetycznego, aby komór-
ka włączała do produkowanych białek aminokwasy, które nie 
występują naturalnie w przyrodzie. Białka zawierające nienatu-
ralne aminokwasy mogłyby przejawiać specyficzne właściwości 

6 D. G. Gibson, J. I. Glass, C. Lartigue, V. N. Noskov, R. Y. Chuang, 
M. A. Algire, G. A. Benders, M. G. Montague, L. Ma, M. M. Moodie, C. Merry- 
man, S. Vashee, R. Krishnakumar, N. Assad-Garcia, C. Andrews-Pfannkoch, 
E. A. Denisova, L. Young, Z. Q. Qi, T. H. Segall-Shapiro, C. H. Calvey, P. P. Par-
mar, C. A. Hutchison 3rd, H. O. Smith, J. C. Venter, Creation of a bacterial cell 
controlled by a chemically synthesized genome. „Science”, 2010, vol. 329, s. 52–56.
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dające szerokie spektrum możliwych zastosowań7. Najbardziej 
spektakularne prace idą w takim kierunku aby „litery” kodu ge-
netycznego stanowione były nie przez kolejne trójki, lecz kolej-
ne czwórki nukleotydów. Oznacza to tworzenie na bazie natu-
ralnych składowych –nukleotydów DNA – nowego, nieznanego 
naturze rodzaju kodu genetycznego. Postęp w tej dziedzinie jest 
znaczny – dość powiedzieć, że udało się już stworzyć pierwsze 
funkcjonalne „litery” takiego czwórkowego kodu8.

Wracając do osiągnięcia zespołu Ventera, według powszech-
nej opinii od strony technicznej należy jej potraktować jako ka-
mień milowy w dziedzinie manipulacji genetycznych. Zespół ten 
pokazał, że dysponuje technologią umożliwiającą syntezę bardzo 
długich sekwencji DNA (odtworzony przez jego zespół genom 
Mycoplasma mycoides składa się z ponad miliona par nukleoty-
dów). Technologia ta kładzie podwaliny pod przyszłe konstru-
owanie organizmów zawierających duże (rzędu milionów i wię-
cej par nukleotydów) fragmenty DNA, w pełni zaprojektowane 
i zsyntetyzowane przez człowieka. Po stronie korzyści wymienia 
się między innymi możliwość tworzenia organizmów zawiera-
jących duże zespoły genów złożonych w taki sposób, aby były 
w stanie przeprowadzać skomplikowany, wielostopniowy pro-
ces biologiczny. Venter przewiduje tworzenie organizmów zdol-
nych do produkcji biopaliw lub, z drugiej strony, takich, które 
miałyby właściwości rozkładania toksycznych zanieczyszczeń 
do związków neutralnych dla środowiska9. Przewidując bardzo 
odległe zastosowania, zdolność syntetyzowania całych genomów 

7 C. C. Liu, P. G. Schultz, Adding new chemistries to the genetic code, „Annual 
Review of Biochemistry”, 2010, vol. 79, s. 413–444.

8 H. Neumann, K. Wang, L. Davis, M. Garcia-Alai, J. W. Chin, Encoding 
multiple unnatural amino acids via evolution of a quadruplet-decoding ribosome, „Na-
ture”, 2010, vol. 464, s. 441–444. 

9 L. Ward, Craig Venter boots up first synthetic cell, „Popular Mechanics”, 
20.05.2010.



mogłaby być nawet wykorzystywana do utrzymania bioróżno-
rodności poprzez odtwarzanie wymarłych lub zagrożonych wy-
ginięciem gatunków.

Z pewnością potrzeba czasu na pełne oszacowanie możli-
wych zagrożeń wynikających z wprowadzania w życie tej nowej 
technologii. Pierwsze komentarze wyrażają raczej zgodny po-
gląd, że tego rodzaju zabiegi nie powinny powodować nowych 
fizycznych zagrożeń, innych niż te, które mogą wiązać się ze 
stosowaniem „tradycyjnych” metod inżynierii genetycznej10. Co 
więcej, ewentualne wykorzystanie metodologii zespołu Ventera 
do celów zbrodniczych pozostaje na razie poza zasięgiem możli-
wości technicznych zdecydowanej większości laboratoriów. Być 
może należałoby zwrócić uwagę na negatywne skutki, które naj-
wcześniej mogą pojawić się przede wszystkim w sferze mental-
nej. Nie sposób nie zadać sobie pytania: Czy uzyskanie przez 
człowieka zdolności sztucznego tworzenia żywych organizmów 
nie doprowadzi w masowej świadomości do dalszej deprecjacji 
fenomenu życia?

10 M. K. Cho, D. A. Relman, Synthetic „Life”, Ethics, National Security and 
Public Discourse. „Science”, 2010, vol. 329, s. 38–39. 
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Granice genetycznego ulepszania człowieka

Wielu ludzi pragnie skorygować własny genom choćby po 
to, aby odsunąć od siebie ryzyko zachorowania na ciężką cho-
robę dziedziczną. Są także tacy, którzy pragnęliby pozyskać ce-
chy, których nie posiadają jak np. wyższy poziom inteligencji lub 
wzrost, zdolności muzyczne lub literackie. Odkrycia lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku pozwoliły 
na opracowanie takich metod, które umożliwiają cięcie materiału 
genetycznego (enzymy restrykcyjne czyli restryktazy), namna-
żanie i przechowywanie wybranych fragmentów DNA (klono-
wanie w plazmidach, reakcja PCR), czy przenoszenie materia-
łu genetycznego z jednego organizmu do drugiego drogą czysto 
laboratoryjną (transgeneza). Restryktazy izolowane są z bakterii 
i charakteryzują się dużym stopniem specyficzności. Rozpoznają 
niewielkie kilkunukleotydowe sekwencje i przecinają obie nici 
podwójnej helisy DNA. Otrzymane fragmenty doskonale nada-
ją się do celów analitycznych, a także do sporządzania biblioteki 
DNA (możliwość przechowywania interesujących nas fragmen-
tów DNA). Obecnie firmy biotechnologiczne oferują dziesiątki 
takich enzymów. Przy użyciu specjalistycznej aparatury metodą 
łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) można bardzo szybko na-
mnożyć dowolnie wybrany odcinek DNA. Stosując odpowiednie 
startery można w badanym materiale zidentyfikować prawidło-
wy lub zmutowany gen, można na bardzo wczesnym etapie roz-
woju zidentyfikować płeć zarodka stosując sondy molekularne 
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komplementarne do sekwencji charakterystycznych dla chromo-
somu Y. Dzięki metodzie PCR możliwe jest także stwierdzenie 
obecności transgenu w genomie biorcy. 

Wymienione powyżej techniki umożliwiły rozwój terapii geno-
wej, która jednak wciąż budzi silne kontrowersje, a poczynaniom 
naukowców towarzyszą liczne dyskusje, jak dalece można się po-
sunąć w przekształcaniu i naprawie ludzkiego genomu. Co prawda 
żywy organizm sam posiada wiele mechanizmów naprawy uszko-
dzonego DNA ale nie zawsze i nie każdy błąd powstały w czasie 
namnażania komórek czy działania środków mutagennych potra-
fi rozpoznać i skorygować. Terapia genowa pozwala nie tylko na 
kompensację brakującego ważnego czynnika, spowodowanego 
mutacją określonego genu poprzez wprowadzenie do komórek 
licznych kopii genu prawidłowego, ale także można przy jej po-
mocy wyciszyć ekspresję genu wadliwego, naprawić zmutowany 
fragment genu, dodać do genomu komórki nowe geny nie wystę-
pujące w nim wcześniej, tak aby zyskała ona nowe cechy np. opor-
ność na niektóre leki, czy też wreszcie wyeliminować wadliwe ko-
mórki np. te, które uległy transformacji nowotworowej lub zostały 
zakażone wirusem HIV. Uzyskuje się to przez wprowadzenie do 
ich genomu genów samobójczych, których produkty przekształcają 
tzw prolek w truciznę niszczącą komórki lub przez wprowadzenie 
genów proapoptotycznych, czyli przyspieszających programowa-
ną śmierć komórki. Wprowadzając nowe lub skorygowane geny 
do gamet lub do zapłodnionych komórek jajowych (badania takie 
przeprowadzano na organizmach zwierzęcych) można otrzymać 
osobniki, które są trwale zmienione genetycznie i mogą te zmodyfi-
kowane genomy przekazywać na następne pokolenia. Wykonywa-
nie takich zabiegów u ludzi jest jednak w większości krajów zabro-
nione. U ludzi możemy wprowadzać geny terapeutyczne tylko do 
komórek somatycznych, czyli do komórek ciała, a nie do komórek 
linii rozrodczej; tak więc te modyfikacje nie są przekazywane na 
potomstwo. Przy pomocy terapii genowej próbuje się obecnie u lu-
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dzi leczyć ciężkie schorzenia takie jak np. mukowiscydoza, dystro-
fie mięśniowe, hemofilie, a także nowotwory. 

Przyjrzyjmy się bliżej, jakie skutki może powodować np. le-
czenie osłabienia lub zaniku mięśni występujące często w przy-
padku rozwoju dystrofii mięśniowej u osób chorych lub u ludzi 
starszych. Przyczyną rozpoczęcia badań nad zwiększeniem siły 
i masy mięśni był postępujący zanik mięśni szkieletowych u ludzi 
w starszym wieku, nawet o 30 do 50%. Jednym z czynników sty-
mulujących wzrost tkanki mięśniowej jest IGF1 (insulinopodobny 
czynnik wzrostu). Wprowadzenie genu IGF1 do mięśni młodych 
gryzoni spowodowało zwiększenie ich masy o 20–50%. Zwiększe-
nie poziomu IGF1 w tkance mięśniowej przyspieszało także proce-
sy naprawcze uszkodzonej tkanki nawet u zwierząt z ciężką posta-
cią dystrofii. Drugim czynnikiem wpływającym na przyrost masy 
mięśni jest blokowanie działania miostatyny. U prawidłowo roz-
wijających się osobników działa ona hamująco na normalny wzrost 
mięśni, a także jako czynnik stymulujący ich zanik. Doświadczenia 
prowadzone na myszach wskazują, że brak miostatyny może spo-
wodować powiększenie się masy mięśni. Jest to niewątpliwie waż-
ne osiągnięcie w przypadku leczenia chorych czy starszych ludzi, 
ale co się stanie, jeżeli po taką terapię sięgną sportowcy? Czy nagły 
przyrost mięśni nie spowoduje złamań kości czy zerwania ścię-
gien? Czy za taką terapią nie pójdzie kolejna, pozwalająca np. na 
zwiększenie wytrzymałości organizmu poprzez zwiększenie licz-
by czerwonych krwinek transportujących tlen? Można to osiągnąć 
poprzez wprowadzenie do organizmu genu kodującego erytropo-
etynę. Syntetyczna forma erytropoetyny zwana EPO stosowana 
jest jako lek zwalczający niedokrwistość. Pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku badacze wprowadzili gen kodujący 
erytropoetynę do organizmów małp. W większości przypadków 
zaobserwowano znaczne zwiększenie liczby czerwonych krwi-
nek, co spowodowało bardzo duże zagęszczenie krwi zwierząt 
i groziło uszkodzeniem serca. 
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Zmodyfikowane lub nowe geny można wprowadzić do orga-
nizmu danego osobnika bezpośrednio do danej tkanki, czyli me-
todą in vivo oraz metodą ex vivo pobierając od pacjenta komórki 
do hodowli in vitro i dokonując wszelkich manipulacji wprowa-
dzenia genu terapeutycznego poza organizmem, a następnie tak 
zmienione, wyselekcjonowane komórki wprowadzając do orga-
nizmu. Podejmuje się także próby klonowania terapeutycznego. 
Zabieg ten dotyczy człowieka i polega na pobraniu od chorego 
jąder komórek somatycznych, wprowadzeniu ich do pozbawio-
nych ich własnego materiału genetycznego oocytów. W oocytach 
jądra te ulegają przeprogramowaniu. Rozwijają się blastocysty, 
których materiał staje się źródłem linii komórkowych służących 
do naprawy tkanek chorego. Główną zaletą tej metody jest fakt, 
że pozyskane prawidłowe komórki są całkowicie zgodne pod 
względem immunologicznym z komórkami biorcy.

Tutaj jednak rodzi się jeszcze jeden problem: czy wolno nam 
w imię terapii niszczyć zarodek ludzki? Właściwie do tej pory na-
ukowcom nie udało się dokładnie określić, od którego momentu 
rozwoju zarodek staje się już osobą. 

Wprowadzenie do organizmu chorego osobnika genu terapeu-
tycznego wydaje się nie budzić kontrowersji, ale tak jak większość 
zdobyczy naukowych, również metody terapii mogą być wyko-
rzystane do dobrych i złych celów. Bardzo szybki postęp badań 
genetycznych może w przyszłości pozwolić na wyleczenie pacjen-
ta z ciężkiej choroby przez modyfikacje jego genomu, jednocześnie 
wprowadzenie genów kodujących jakieś dodatkowe cechy (po-
zyskane np. od zwierząt) pozwoli na stworzenie supersportowca, 
superżołnierza czy supermuzyka, osobnika wytrzymałego na ból, 
zmęczenie, o doskonałym słuchu czy wzroku. Czy będzie to jesz-
cze człowiek, czy już robot? Łatwy dostęp do rozwijających się za-
rodków może także umożliwiać rodzicom selekcjonowanie tych 
zarodków pod względem pożądanych, określonych cech. Byłoby 
to postępowanie bardzo nieetyczne, chociaż znamy już z niektó-



rych krajów przypadki poddawania aborcji płodów żeńskich jako 
mniej wartościowych. Selekcjonowanie zaś zarodków pod wzglę-
dem cech, które wydają się korzystne dzisiaj, niekoniecznie będą 
również przydatne czy pożądane po jakimś czasie, w innych wa-
runkach kulturowych, społecznych czy materialnych. 
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prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Inštitút Rodiny Jána Pavla II. v Bratislave 

Praktické recepcie encykliky  
Evangelium vitae v slovenských rodinách

Úvod

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10).
Aj týmito slovami zdôvodňuje napísanie encykliky Evange-

lium vitae Boží sluha Ján Pavol II., ktorý ich považuje za „jadro 
Ježišovho vykupiteľského poslania“ (EV 1). Je to vskutku veľmi 
výstižná skratka evanjelia. 

Prečo bolo potrebné venovať jej samostatnú encykliku?
„Mať život a mať ho v hojnosti“ nie je totiž v dnešnej postmo-

dernej epoche samozrejmosťou. Jedno z kľúčových Božích pri-
kázaní druhej Mojžišovej tabule je dramaticky pošliapané. Sved-
čia o tom mnohé udalosti posledných desaťročí, ktoré brutálnym 
spôsobom pripravili o život, zdravie a ľudskú dôstojnosť mili-
óny ľudí: dve svetové vojny; totalitné režimy s koncentračnými 
tábormi; novodobé lokálne vojny na Balkáne či v Afganistane; 
genocída a hladomor v Afrike; útok na newyorské „dvojičky“ 
11. septembra 2001 alebo iné teroristické útoky; vraždenie nena-
rodených detí ... Ak k tomu pridáme množstvo obetí prírodných 
a ekologických katastrof, ktoré sú väčšinou spôsobené nerozum-
ným zaobchádzaním človeka s prírodou – ukazuje sa, že 20. sto-
ročie je zaliate ľudskou krvou. 

Preto pred 15 rokmi na prahu 21. storočia vstupuje do tejto 
atmosféry násilia a smrti námestník Ježiša Krista, aby pripome-
nul podstatný prvok učenia svojho Majstra. Robí tak slovami: „re-
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špektuj, chráň, miluj život a slúž životu – každému ľudskému životu!“ 
(EV 5). Túto myšlienku zároveň spája s ďalšou dôležitou témou 
svojho pontifikátu – s rodinou, ktorú povzbudzuje k tomu, aby 
v tomto neľahkom zápase o život „zostala podľa Božieho plánu svä-
tyňou života“ (EV 6). Výzva je o to naliehavejšia, že dva zo súčas-
ných najväčších zločinov proti životu (potrat a eutanázia) sa pa-
radoxne odohrávajú v rodine.

Problematika encykliky Evangelium vitae bude zrejme ešte dlhé 
desaťročia silnou výzvou pre všetkých, ktorí sa na rozličných úrov-
niach venujú obnove kresťanských rodín v súčasnej postmodernej 
epoche. Z tohto dôvodu sa vo svojej prednáške zameriam na struč-
nú analýzu niekoľkých tém predloženej encykliky a ich reflexiu 
vzhľadom na život slovenských rodín v poslednom období.

1. Oslabenie citlivosti na Boha a človeka

Pápež vo svojej analýze biblického príbehu o Kainovi a Ábe-
lovi v prvej časti encykliky prichádza k záveru, že hriech oslabil 
u Kaina citlivosť na Boha, čoho dôsledkom bolo oslabenie citli-
vosti aj na človeka (EV 21 – 24). Zníženie citlivosti na brata, zvý-
šenie citlivosti na vlastnú osobu, teda preferencia egoistického 
životného postoja, doviedla Kaina až k bratovražde. Tento mo-
del ľudského správania sa so železnou pravidelnosťou opakuje 
v priebehu celých ľudských dejín.

Dôkazom tohto javu na pôde nášho národa v nedávnej mi-
nulosti bol komunistický režim, ktorý sa otvorene postavil proti 
Bohu a Cirkvi. Zo strachu o život alebo aspoň o lepšie živobytie 
sa tisíce Slovákov nechali zmanipulovať a v tradične katolíckom 
národe postupne upadala viera v Boha. Počas svojej prvej návšte-
vy v Československu v r. 1990 musel Ján Pavol II. konštatovať, že 
sa vytráca zmysel pre transcendentno. Ovocím tejto skutočnosti 
bola neúcta k životu v mnohých podobách: perzekúcia a týranie 
náboženských aktivistov a politických oponentov režimu, nárast 
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potratov a antikoncepcie, vyčleňovanie neproduktívnych osôb 
(starých a postihnutých) do izolovaných ústavov a pod. 

Oslabenie citlivosti na Božie zákony viedli na Slovensku (ako 
aj v iných krajinách euro-americkej civilizácie) k rozvinutiu prak-
tického materializmu, „čo napomáha šíreniu sa individualizmu, 
utilitarizmu a hedonizmu“ (EV 23). 

V oblasti manželstva a rodiny to znamená napr., že snúbenci 
zväčša chápu prípravu na manželstvo ako materiálne zabezpeče-
nie svojej budúcej rodiny. V civilnej sfére (a žiaľ, niekedy aj vo 
farských spoločenstvách) absentuje duchovný rozmer prípravy na 
manželstvo. Snúbenci nepoznajú dostatočne Boží plán so svojím 
životom, nepoznajú samých seba, nemajú víziu rastu svojho vzťa-
hu, nepoznajú jedinečnú trinitárnu hodnotu communio personarum, 
ktoré by mohli v manželstve spoločne vytvárať, nie sú jednotní 
v hodnotách, ktoré by chceli vštepovať svojim budúcim deťom.

Aj na Slovensku sa potvrdzuje európsky a americký trend, že 
mnohí mladí ľudia vo veku 20 – 30 rokov nepovažujú manželský 
sľub za čosi nevyhnutné pre svoj život a postačuje im nezáväz-
né partnerské spolužitie, ktorého cieľom je najmä hedonistické 
užívanie sexuálneho vzťahu. V roku 1990 bola na Slovensku so-
bášnosť 7,6 sobášov na 1000 obyvateľov, kým v súčasnosti je táto 
hodnota 5,2.1

V manželských vzťahoch sa čoraz viac prejavuje sklon k pre-
sadzovaniu individuálneho „ja“ namiesto manželského „my“, 
čoho dôkazom je neschopnosť mnohých udržať fungujúci man-
želský vzťah. Štatistiky potvrdzujú, že na Slovensku v súčasnos-
ti na 100 uzavretých manželstiev pripadá asi 45 rozvodov. Po-
dobne aj štatistický ukazovateľ kompletnosti rodín naznačuje, že 

1 Štatistické údaje v tomto referáte pochádzajú z databázy Štatistického 
úradu Slovenskej republiky z roku 2009: http://portal.statistics.sk/showdoc.
do?docid=4125.
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muži a ženy zrejme nevynakladajú dostatok energie na upevňo-
vanie stabilných manželských zväzkov. V posledných rokoch je 
na Slovensku len asi 57 % kompletných rodín.

Pre výchovu je príznačné, že rodičia venujú deťom málo času. 
Dbajú najmä o to, aby ich deti získali kvalitné vzdelanie, aby ovlá-
dali niekoľko cudzích jazykov a osvojili si výdobytky najmoder-
nejšej techniky, čo im umožní výhodne sa uplatniť na trhu práce. 
Avšak rodičia často zanedbávajú duchovnú a náboženskú formá-
ciu detí. Vyrastá mladá generácia, ktorá nemá jasný zmysel živo-
ta. Kým v roku 1999 zomrelo na Slovensku 465 ľudí v dôsledku 
samovraždy, v roku 2008 to bolo 631 ľudí (z toho 103 detí alebo 
mladých do 30 rokov). Štatistiky uvádzajú, že v Európe takto za-
hynulo v roku 2006 asi 58 000 ľudí (o niekoľko tisíc viac ako tých, 
ktorí sa stali obeťami autonehody). V celom svete ide ročne asi 
o milión samovrahov. 

Treba však upozorniť, že pri podrobnejších štatistických ana-
lýzach sa ukazuje, že všetky spomínané negatívne trendy v ro-
dinnom živote sú niekoľkonásobne vyššie u neveriacich, než 
u praktizujúcich katolíkov.

Ak teda pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae pou-
kazuje na spätosť medzi oslabením vzťahu k Bohu s dôsledkami, 
ktoré vedú k deštrukcii ľudského života, musíme konštatovať, že 
tento fenomén neobišiel ani Slovensko.

2. Život je vždy dobrom 

Označenie ľudského života za dar nesmiernej hodnoty vychá-
dza z jeho pôvodu (život pochádza od Boha), z toho, že Boží Syn 
za ľudské životy priniesol najvyššiu obetu a z toho, že cieľom 
ľudského života je večný život.

Pozoruhodnou myšlienkou Jána Pavla II., ktorá zjavne vychá-
dza z jeho personalizmu, je konštatovanie, že „Evanjelium života 
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nie je len reflexia ... nad ľudským životom, ... ale je to konkrétna 
osobná skutočnosť, lebo spočíva v ohlasovaní osoby samého Ježiša 
Krista. [...] V Ježišovi, v Slove života, ohlasuje sa nám teda a ude-
ľuje večný Boží život“ (EV 29. 31).

Táto myšlienka je nesmierne obsažná. Všetky aspekty Ježišo-
vej osoby sú predmetom ohlasovania: jeho vzťah k Otcovi a k po-
zemským rodičom, jeho múdrosť, jeho pracovitosť, jeho priateľské 
správanie k apoštolom, jeho súcit s trpiacimi, jeho slúžiaca láska, 
jeho učenie, jeho vrcholná obeta na kríži. Všetky tieto skutočnosti 
nás majú privádzať k nasledovaniu Ježiša Krista, v dôsledku čoho 
sa v nás už počas pozemského života rodí večný život.

Evanjeliá vytvárajú mozaiku, podávajúcu pestrofarebný ob-
raz Ježišovej osoby, z ktorej snáď najvýraznejšie vyniká jeho črta 
lásky ku každému človeku – aj k mýtnikom, neviestkam, zločin-
com, ba aj k farizejom, ktorým na kríži odpúšťa, „lebo nevedia, 
čo robia“ (Lk 23, 34). Týmto postojom Ježiš deklaruje nesmier-
nu hodnotu každého človeka, lebo každý je osobou stvorenou na 
Boží obraz.

Ján Pavol II. cituje Lukáša, keď chce zdôrazniť Ježišov emi-
nentný záujem o život konkrétneho človeka. V 7. kapitole Luká-
šovho evanjelia sa Ježiš prezentuje pred Jánom Krstiteľom ako 
ten, ktorý spôsobuje, že „slepí vidia, chromí chodia, malomoc-
ní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása 
evanjelium (Lk 7, 22). Je teda zrejmé, že každý človek – aj ten, 
ktorý je v očiach Izraelitov (a v dnešnej dobe v očiach sekulari-
zovanej spoločnosti) istým spôsobom menejcenný – je pre Ježiša 
rovnako vzácny.

Ak sa máme zamýšľať nad životom ako najvyšším dobrom, je 
isté, že väčšina dnešných ľudí túto pravdu v deklaratívnej rovine 
prijíma. Avšak prax ukazuje, že v rovine skutkov to nie je vždy 
pravdou. Prečo?

Zdá sa nám, že súčasný človek (a nielen na Slovensku) pot-
rebuje ľudskú, intelektuálnu aj duchovnú formáciu, ktorá by mu 
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umožnila spoznať a pochopiť hodnotu ľudskej osoby a s tým sú-
visiacu hodnotu každého ľudského života. 

Dedičstvo 40-ročného totalitného režimu na Slovensku a na-
sledujúce rozporuplné 20-ročné obdobie po jeho páde sa odráža-
jú na duchovnom stave dnešných ľudí. Vplyvy mnohých myš-
lienkových a náboženských prúdov, ktoré sú typické pre terajšiu 
postmodernú epochu, zanechali stopy na myslení, morálnych 
postojoch i reálnych skutkoch jednotlivca aj rodín na Slovensku. 

Ukazuje sa, že kľúčové kresťanské hodnoty (viera v Boha, dô-
vera v Božiu starostlivosť, láska, úcta, pokora, spravodlivosť, od-
púšťanie, altruizmus, zdržanlivosť, čistota) zatláčajú do úzadia 
pseudohodnoty, ktoré sa agresívne propagujú v médiách (vyhro-
tený individualizmus a egoizmus, pýcha, pomsta, manipulova-
nie druhými, hedonizmus, kult úspešnosti a blahobytu). S týmito 
deformáciami súvisí aj strata zmyslu pre Božie veci. Manželstvo 
a rodina sa prestávajú chápať ako Boží dar, pri ktorom je potreb-
né rešpektovať pravidlá určené Stvoriteľom. Prístup k prírode, 
spoločnosti aj k jednotlivým ľuďom negatívne ovplyvňuje tech-
nicistický prístup.

Preto považujeme za veľmi potrebné, aby sa venovala zvýše-
ná pozornosť všestrannej formácii človeka (ako to napokon v po-
slednej dobe odporúča aj pápež Benedikt XVI.). 

3. Posvätnosť ľudského života
Pozoruhodné vyhlásenia Jána Pavla II. v encyklike Evange-

lium vitae vychádzajú z hlbokého premeditovania biblických tex-
tov. Preto aj zdanlivú strohosť 5. Božieho prikázania na základe 
evanjeliového príbehu o bohatom mladíkovi pápež dáva do sú-
visu s láskou. „Božie prikázanie nikdy nemožno oddeliť od Božej 
lásky: vždy je darom, ktorý má slúžiť rozvoju človeka a prinášať 
mu radosť. [...] Aj Evanjelium života je pre človeka veľkým Božím 
darom a zaväzujúcou úlohou“ (EV 52).

Negatívna forma prikázania „Nezabiješ“ určuje presné hra-
nice, ktoré človek nikdy nesmie prekročiť. Táto sila prikázania 
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však odráža nesmiernu veľkosť hodnoty, ktorú prikázanie chrá-
ni – a tým je ľudský život, život ľudskej osoby, stvorený na Boží 
obraz, veľký Boží dar.

Prečo však súčasný človek túto hranicu s takou hrozivou ľah-
kovážnosťou prekračuje?

Odpoveďou je podľa Jána Pavla II. etický relativizmus (EV 70), 
ktorý spôsobuje, že človek, posmeľovaný svojimi úspechmi 
v ovládaní sveta, siaha na odveké etické princípy a mylne sa 
domnieva, že môže o nich rozhodovať formou konsenzu. Zabú-
da, že zvrchovaným pánom života a smrti je iba Boh. Odmieta 
Boha – Ján Pavol II. to v bode 21–24 nazýva oslabením citlivosti 
na Boha aj na ľudí. Preto sa mohlo stať, že v 20. storočí sa natoľko 
rozšírila civilizácia smrti na úkor civilizácie života.

Na Slovensku sa najmä v 50. a 60. rokoch masívne potláčala 
viera v Boha a v Cirkev, s čím priamo úmerne súvisel nárast po-
tratov, antikoncepcie bol okrem iného aj prudký nárast potratov, 
ktoré uzákonil komunistický režim. V roku 1960 to bolo 5,2 po-
tratov na 1000 obyvateľov a na konci totality v roku 1990 už 9,1 
potratov na 1000 obyvateľov. V súčasnosti je toto číslo síce pod-
statne nižšie – 3,4 potratov na 1000 obyvateľov, avšak štatistika 
nepočíta s abortívnou antikoncepciou, ktorá sa v 90. rokoch za-
čala na Slovensku masívne využívať a ktorej škody nie je možné 
štatisticky vyčísliť.

Problematika antikoncepcie, najmä hormonálnej, zasahuje 
nielen život jednotlivých žien či rodín, ale aj životné prostredie.2 

2 Veľké množstvo žien na Slovensku používa totiž v posledných desať-
ročiach hormonálne antikoncepčné prípravky, takže hormóny sa s odpado-
vou vodou z domácností dostávajú do riek a páchajú ekologické škody – napr. 
premnoženie samičích rýb v riekach spôsobuje úbytok celkového počtu rýb, ako 
o tom svedčí štúdia vodohospodárskych pracovníkov. Hormóny sa však do-
stávajú aj do spodných vôd a predpokladá sa, že práve takto kontaminovaná 
pitná voda spôsobuje aj pokles plodnosti u mužov, o čom tiež svedčia súčasné 
výskumy. 
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Do popredia sa v súčasnej dobe na Slovensku dostávajú aj 
ďalšie útoky na ľudský život a jeho dôstojnosť: sterilizácie, ume-
lé oplodnenie, genetické manipulácie a pokusy liberálnych kru-
hov vniesť do našej pomerne konzervatívnej spoločnosti aj otáz-
ku eutanázie.

Pristavme sa ešte pri citlivom morálnom i spoločenskom 
probléme umelého oplodnenia, ktoré sa maskuje aj zavádzajúcim 
názvom „liečba neplodnosti“. Zo slovenských štatistík vieme, že 
asi 20% manželských párov trpí neplodnosťou3 a zdá sa, že ume-
lé oplodnenie je humánnou pomocou v ich trápení. Avšak ide 
o „humánnosť“ bez Boha, ktorá vždy privádza ľudí na scestie. 

Na Slovensku vzniklo už 9 pracovísk, ktoré sa venujú asisto-
vanej reprodukcii (4 v Bratislave, 2 v Martine, 3 v Košiciach)4. Za-
tiaľ však je percento „detí zo skúmavky“ na Slovensku pomerne 
nízke – 1,3% zo všetkých narodených detí, pričom v celej Európ-
skej únii je to 10%. Zásluhu na tom má zrejme pretrvávajúce ná-
boženské povedomie Slovákov. 

Proti využívaniu umelého oplodnenia (či už homológneho 
alebo heterológneho) stojí veľké množstvo morálno-teologických 
argumentov; spomeňme aspoň niektoré: 
• Ide o ľudskú „techniku“, ktorá vylučuje z aktu plodenia Stvo-

riteľa a stavia sa tak na jeho miesto.
• Potláča význam manželstva, ktoré Boh požehnal a ustanovil 

za jediné dôstojné miesto na plodenie ľudí.
• Stavia sa proti jednote manželov, keďže do aktu plodenia 

vstupuje tretia osoba.
• Upiera dieťaťu právo na to, „aby bolo počaté, nosené v mat-

kinom lone, prinesené na svet a vychovávané v manželstve: 
dieťa môže objaviť svoju vlastnú identitu a ľudsky dozrievať 

3 http://www.knazi.sk/kniznica/asistrepr/asistrepr.html.
4 http://www.knazi.sk/kniznica/asistrepr/asistrepr.html.
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iba vďaka istému a uznanému vzťahu k vlastným rodičom“ 
(Donum vitae, b. 52).

• Ďalším problémom pri homológnom umelom oplodnení je 
spôsob získavania mužských pohlavných buniek mravne ne-
dovolenou masturbáciou.

• A napokon – veľmi vážnym morálnym problémom je aj „lik-
vidácia“ prebytočných embryí, teda vražda počatých ľuds-
kých životov. Táto skutočnosť vari najvýraznejšie demaskuje 
skutočný charakter umelého oplodnenia a zaraďuje ho medzi 
závažné previnenia voči evanjeliu života.

Šíreniu pravdy o umelom oplodnení u slovenskej verejnosti 
sa venuje aj kresťanské občianske združenie Fórum života.5

4. Nová kultúra ľudského života

V záverečnej kapitole encykliky Evangelium vitae Ján Pavol II. 
podáva akýsi liek na liečenie všetkých spomínaných previne-
ní voči ľudskému životu. Je ňou evanjelizácia. „Evanjelizácia je 
globálna a dynamická činnosť, ktorá angažuje Cirkev v jej účasti 
na prorockom, kňazskom a kráľovskom poslaní Pána Ježiša. Má 
preto v sebe rozmer ohlasovania, slávenia a služby lásky, ktoré sú 
navzájom neoddeliteľné“ (EV 78).

Ak sa v krátkosti vrátime k predchádzajúcim témam, ktoré 
sme v tomto referáte naznačili (strata citlivosti na Boha a človeka; 
život je dobro; život je posvätný), tak tieto tri momenty (ohlaso-
vanie, slávenie a služba lásky) s nimi vzácne korešpondujú.

Ohlasovanie pravdy o ľudskom živote môže eliminovať tragickú 
stratu citlivosti na Boha a blížnych. Ďalší moment – slávenie – či už 
liturgické alebo jednoducho prežívanie Božej prítomnosti v kaž-
dodennom živote – vydáva svedectvo o úžasnej skutočnosti, že 

5 http://www.forumzivota.sk.



totiž ľudský život je vždy dobrom, je vynikajúcim Božím darom. 
A napokon služba lásky v rozličných svojich formách môže účinne 
ochraňovať posvätný ľudský život, ktorý je v súčasnosti tak ohro-
zovaný civilizáciou smrti.

Významnú úlohu v tomto diele evanjelizácie by mali zohrá-
vať práve inštitúty rodiny rozšírené po celom svete. V ich dvoch 
zložkách (náukovej a pastoračnej) je obsiahnutý bohatý poten-
ciál, ktorý môže v okruhu ich pôsobnosti pomáhať jednotlivcom 
a rodinám získavať potrebný vzťah k Bohu, k Svätému písmu, 
k Cirkvi a jej učeniu a nadovšetko – k praktickým aktivitám, ktoré 
slúžia dobru človeka a rodiny.
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ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak 
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona funkcji prokreacyjnych małżeństwa 
w świetle encykliki Evangelium vitae 
Jana Pawła II

Po 15 latach od ukazania się encykliki Jana Pawła II Evange-
lium vitae (1995) mamy do czynienia z coraz bardziej niebezpiecz-
nymi dla ludzkiej prokreacji próbami technologicznego zawład-
nięcia życiem człowieka. Mentalność technologiczna i interes 
ekonomiczny wydają się całkowicie dominować nad władzą 
przekazywania życia, którą Stwórca przyporządkował małżeń-
stwu i jego osobowym aktom miłości. Taka sytuacja prowadzi 
do obniżenia poziomu wartości ludzkiego życia, gdyż traci ono 
wymiar daru i darmowości, stając się przedmiotem indywidual-
nych pragnień i technologicznych projektów. W obszarze prokre-
acji zostaje unicestwiony także wymiar donacji na rzecz biotech-
nologii jako praktyki technicznych procedur inicjacji życia i jego 
manipulacji. Przypatrzmy się problematyce ludzkiej prokreacji 
od strony tego, co dzisiaj jest w niej najbardziej zagrożone – po-
rządku donacji. 

I. Zagrożenia funkcji prokreacyjnych małżeństwa

Bez wchodzenia w szczegóły technik sztucznej prokreacji 
oraz sztucznej kontroli naturalnych zdolności prokreacyjnych, 
których wyczerpujące omówienie możemy znaleźć w literatu-
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rze bioetycznej, np. w Encyklopedii bioetyki1, zwróćmy uwagę, 
że mamy dzisiaj do czynienia z niebywałą próbą zawłaszczenia 
ludzkiej płodności. Zawłaszczenie to zmierza nie tylko do cał-
kowitego opanowania zdolności prokreacyjnych człowieka, lecz 
także radykalnego opanowania procesu prokreacyjnego dzięki 
zastosowaniu technologii procedur rozrodczych. W ten sposób 
dochodzi aktualnie do zastąpienia władzy rozrodczej technolo-
giami reprodukcyjnymi, do całkowitego jej podporządkowania 
możliwościom biotechnologii, co w konsekwencji prowadzi do 
jej odpersonalizowania. W encyklice Evangelium vitae2 Jan Pa-
weł II wskazuje jednoznacznie na niektóre zagrożenia, jakie nie-
sie współczesna biotechnologia dla życia ludzkiego u jego począt-
ków, a które wynikają z technik sztucznej reprodukcji i sztucznej 
kontroli urodzin. 

1. Antykoncepcja

Magisterium Kościoła nieustannie przypomina, że antykon-
cepcja niesie poważne zubożenie relacji małżeńskich i rodziciel-
skich, nierzadko prowadzi także do osłabienia więzi osobowych 
i ostatecznego ich rozpadu. Rozdział funkcji prokreacyjnej od 
aktu małżeńskiego jest niedopuszczalny ze względu na jedność 
ontologiczną i znaczeniową obydwu rzeczywistości. Jan Paweł II 
daje temu wyraz w ustawicznym przypominaniu doniosłości na-
uczania Pawła VI w encyklice Humanae vitae (1968), gdzie funkcja 
jednocząca i prokreacyjna aktu małżeńskiego są bezwarunkowo 
nierozerwalne. W encyklice Evangelium vitae Papież potwierdza, 
że antykoncepcja oraz różne formy sterylizacji jako radykalne 
formy przeciwdziałania potencjałowi prokreacyjnemu, stanowią 
zło przeciwko zamysłowi Stwórcy i prokreacyjnemu powołaniu 

1 Encyklopedia bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2005. 
2 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae [dalej: EV] 14.
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człowieka. Wszelkie formy sztucznego powodowania przejścio-
wej lub trwałej bezpłodności pozostają zagrożeniem dla funda-
mentalnej wartości, jaką jest zdolność przekazywania życia oraz 
jego donacyjny charakter3.

2. Aborcja

Jan Paweł II nieustannie przypominał, że mentalność anty-
koncepcyjna prowadzi do osłabienia wrażliwości na wartość 
ludzkiego życia w ogóle4. Zwłaszcza zaś zniszczenie życia po-
czętego na etapie jego niezwykle dynamicznego rozwoju em-
brionalnego jest wyrazem rażącej niesprawiedliwości mocnych 
wobec słabych i bezbronnych5. Aborcja jest zawsze aktem zabój-
stwa, zasługującym na szczególne piętnowanie moralne, a jego 
konsekwencją prawno-kanoniczną pozostaje ekskomunika, która 
wyklucza ze wspólnoty sakramentalnej Kościoła aż do momen-
tu pojednania w sakramencie pokuty. Encyklika Evangelium vi-
tae naucza w tej dziedzinie w sposób nieomylny i zobowiązujący 
każdego wierzącego do lojalnego podporządkowania w wierze. 
W odniesieniu do aborcji, podobnie jak w przypadku eutana-
zji, Jan Paweł II odwołuje się do swego najwyższego, magiste-
rialnego autorytetu, gdy powołuje się na mandat, jaki Chrystus 
przekazał Piotrowi i jego następcom, na asystencję Ducha Świę-
tego, zapewnioną przez Chrystusa Apostołom oraz na jedność 

3 „Życie, które może się począć ze współżycia mężczyzny i kobiety, staje 
się wrogiem, którego trzeba bezwzględnie unikać”  (EV 13) – zauważa Jan Pa-
weł II w odniesieniu do antykoncepcji. 

4 „Antywartości wszczepione w «mentalność antykoncepcyjną» [...] spra-
wiają, że ta właśnie pokusa [aborcji] staje się jeszcze silniejsza, jeżeli dojdzie do 
poczęcia „niechcianego życia”. W istocie, kultura proaborcyjna jest najbardziej 
rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościo-
ła o antykoncepcji”. EV 13.

5 Tamże.
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w nauczaniu papieża z Kolegium Biskupów na całym świecie6. 
W imię tego autorytetu Papież stwierdza jednoznacznie, że abor-
cja jest aktem dzieciobójstwa, należącym do szczególnie okrut-
nych przestępstw, wołających o pomstę do nieba7. 

3. Diagnostyka prenatalna

Badania genetyczne oraz obserwacja fizjologii rozwoju em-
brionalnego składają się na diagnostykę prenatalną, którą Jan 
Paweł II dopuszczał jako moralnie godziwą. Stanowisko wyra-
żone w encyklice Evangelium vitae precyzuje jednak warunki sto-
sowania diagnostyki prenatalnej. Jest ona dopuszczalna, o ile słu-
ży stwierdzeniu chorób w warunkach możliwości ich leczenia, 
a nie stanowi przesłanki do działań eugenicznych, selektywnych 
aborcji, które niosą zagrożenie dla życia dziecka dotkniętego ge-
netyczną anomalią8. Papież wyklucza stosowanie diagnostyki 
prenatalnej w sytuacji, gdy w warunkach niemożności leczenia 
malformacji genetycznych służyłaby ona wyłącznie celom eu-
genicznym bądź uzasadniającym tzw. aborcję terapeutyczną9. 
Z jednej strony byłaby etycznie usprawiedliwiona, gdyby nie 
stwarzała nadmiernych zagrożeń dla życia dziecka i jego matki, 
a więc służyła wyłącznie celom terapeutycznym i dojrzewaniu 
do macierzyństwa, z drugiej jednak strony niemożność leczenia 
anomalii genetycznych w aktualnej sytuacji podważa zasadność 
jej stosowania. Sama perspektywa rozwoju terapii genowej w jej 
zastosowaniu do ludzkiego embrionu jest wciąż etycznie wątpli-

6 Tamże, 62.
7 Tamże, 58.
8 Tamże, 63.
9 „Tego rodzaju mentalność jest haniebna i w najwyższym stopniu na-

ganna, ponieważ rości sobie prawo do mierzenia wartości ludzkiego życia wy-
łącznie według kryteriów «normalności» i zdrowia fizycznego, otwierając tym 
samym drogę do uprawomocnienia także dzieciobójstwa i eutanazji”, tamże. 
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wa, gdyż ryzyko naruszenia integralności genomu pozostaje za-
wsze na wysokim poziomie. 

4. Sztuczne zapłodnienie in vitro

W nauczaniu Jana Pawła II technika sztucznego zapłodnie-
nia in vitro, nawet jeśli stwarza warunki narodzin upragnione-
go dziecka w niepłodnym małżeństwie, nie może być uznana za 
etycznie godziwą, gdyż dokonuje inicjacji życia poza osobowym 
aktem małżeńskim10. W myśl tego dziecko z probówki jest wyni-
kiem techniki, a nie osobowego aktu miłości małżeńskiej. Mamy 
tu do czynienia z aktem biotechnologicznym, który nierzad-
ko jest wyrazem kaprysu i zuchwałości wobec natury i Stwór-
cy. Sztuczna prokreacja nie uwzględnia obowiązku absolutnej 
ochrony życia ludzkiego, gdyż naraża embriony na śmierć lub 
celowe ich niszczenia w przypadku nadmiaru lub dla potrzeb 
eksperymentalnych. Przyzwolenie na metodę, która dopuszcza 
niszczenie embrionów ma wyraźne znamiona aktów aborcyj-
nych, choć wobec praktyki zapłodnienia in vitro Papież nie sfor-
mułował jednoznacznie kary ekskomunik11. Narażanie jednak na 
śmierć ludzkiego embrionu w procedurze sztucznego zapłod-
nienia jest etycznie naganne, zarówno wtedy, gdy giną mimo-
wolnie embriony przeznaczone do narodzin, jak i wówczas, gdy 
te „nadliczbowe” giną w procesie zamrożenia lub eksperymen-
tów naukowych. Godność życia ludzkiego, którego początek ma 
miejsce w momencie każdego zapłodnienia, nie dopuszcza żad-
nej formy nadużyć dla jakichkolwiek celów.

10 Tamże, 14.
11 „Ekskomunika obejmuje wszystkich, którzy dopuszczają się tego prze-

stępstwa [aborcji], wiedząc, jaką jest obłożone karą, a więc także tych współ-
sprawców, bez których udziału to przestępstwo nie zostałoby popełnione”. EV 
62; por. Kodeks Prawa Kanonicznego, 1329.
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5. Klonowanie 

Jeśli praktyka aseksualnej reprodukcji człowieka byłaby teo-
retycznie możliwa dzięki klonowaniu, o czym przekonywały 
media w ostatnich latach po zapłodnieniu owcy Dolly (1997), to 
nie byłaby nigdy dopuszczalna etycznie. Tego typu praktyka, 
w myśl nauczania Jana Pawła II, byłaby sprzeczna z obowiąz-
kiem bezkompromisowej obrony życia ludzkiego i jego osobo-
wej godności. Wszelkie formy zagrożenia dla życia ludzkiego, 
zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny12, są nie-
dopuszczalne wobec prawdziwego humanizmu, który zakłada 
zrodzenie dziecka w osobowym akcie miłości małżeńskiej. Tak 
radykalna manipulacja początkiem życia ludzkiego, jaką dyktują 
procedury klonowania, byłaby wyrazem najbardziej radykalne-
go udziału w „spisku przeciw życiu”, godności jego przekazywa-
nia i rozwoju. Papież przypomina, że wszelkie formy sztucznej 
prokreacji, w tym również klonowanie, jest nie tylko sprzeczne 
z prawami biologii, ale także z osobowym charakterem przeka-
zywania życia ludzkiego, i może być wyłącznie celem ideologii13. 
Byłby to również wyraz dyktatury biotechnologicznej, w której 
nie ma miejsca dla fundamentalnej wartości daru i donacji, war-
tości gwarantującej osobowy charakter prokreacji i chroniącej 
godność człowieka powoływanego do życia. 

II. Logika daru – donacji 

Poszukując sposobu zgłębienia idei daru i donacji na gruncie 
bioetyki należy sięgnąć do myślicieli, którzy we współczesnej fe-

12 EV 17.
13 „Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym stuleciu naj-

większe sukcesy. Niezależnie od intencji, które bywają różne i mogą się nawet 
wydawać przekonujące czy wręcz powoływać się na zasadę solidarności, sto-
imy tu w rzeczywistości wobec obiektywnego spisku przeciw życiu”. EV 17.
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nomenologii dokonali nowej próby filozoficznej interpretacji tego 
zagadnienia. Dokonał tego przede wszystkim Jean-Luc Marion, 
francuski filozof, związany z nurtem myśli katolickiej i fenome-
nologicznej. W swych publikacjach wypracował on fenomenolo-
gię miłości, podejmując w nowy sposób problem subiektywno-
ści14. Zakłada on, w przeciwieństwie do Kartezjusza, że ludzka 
świadomość nie musi się zamykać na sobie, aby dać pewność ist-
nienia podmiotu. Tę pewność daje obecność drugiej osoby, która 
przez swą miłość i intencjonalność swych aktów miłości uwal-
nia podmiotowość od próżności skoncentrowanej na własnym 
ego. Nie wystarczy bowiem skupiać się wyłącznie na potwier-
dzeniu siebie w relacjach osobowych, gdyż mogą one być prze-
jawem redukowania drugiej osoby do przedmiotu, tak jak dzieje 
się to w aktach erotycznych. Człowiek w swych możliwościach 
i otwartości może się spełnić tylko dzięki pozytywnej odpowie-
dzi na pytanie, czy jest kochany. Według J. L. Mariona istotą pod-
miotowej świadomości i jej żywych doświadczeń jest miłość do 
drugiej osoby, którą poznajemy i przez którą zostajemy poznani. 
W tej relacji wzajemnego poznania następuje odrzucenie przed-
miotowego sposobu odniesień na rzecz doświadczenia „nieza-
stępowalnego” sposobu bycia drugiej osoby. Miłość jest drogą 
wydobywania obecności drugiej osoby w bezwarunkowym jej 
oddaniu, które wymaga od podmiotu osobowego zawierzenia. 
W ten sposób kształtuje się swoista logika donacji, której byto-
wym urzeczywistnieniem będzie dar jako fenomen osobowego 
procesu dawania siebie i rozwoju osobowych relacji.

Idea daru i logika donacji zakłada odwołanie do ontologii 
i pogłębienie istoty bytu, a właściwie jego bycia w świecie. Zakła-
da się, że byt ze swej istoty siebie daje – jego istotą jest dawanie, 
gdyż manifestuje swą obecność nie inaczej, jak w darze i w proce-
sie dawania, czyli uobecniania wśród innych bytów. Sięgając do 

14 Por. J. L. Marion, Prolégomènes à la charité, Paris 1986. 
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języka filozofii Martina Heideggera zauważmy, że istnienie bytu, 
jego bycie tu-oto (Dasein) polega na dawaniu siebie (es gibt). Coś, 
co realnie jest (es gibt), to (się) daje (es gibt). Również polskie „jest” 
(fr. il y a – by nawiązać do kluczowego terminu filozofii Emma-
nuela Lévinasa) i jego negacja – „nie ma” (fr. il n’y a pas) w grun-
cie rzeczy wyraża ideę posiadania tego, co jest i jako takie się daje. 
Krótko mówiąc: to, co jest, można posiadać, bo się daje lub nie 
można posiadać, bo nie jest („nie ma”) i się nie daje. Czegoś nie 
ma, bo nie daje siebie i siebie nie posiada, w tym sensie „nie jest” 
czyli go „nie ma”. Tę myśl potwierdza zresztą klasyczna formu-
ła, przypisywana Pseudo-Dionizemu, która utożsamia byt z do-
brem, w tym sensie byt i dobro jest tym, co się daje, co promie-
niuje na otoczenie, co się udziela otoczeniu (bonum diffusivum 
sui). Ta zasada potwierdza, że życie jest dane jako istnienie, które 
wyraża akt stwórczy Boga, dającego siebie jako najwyższe do-
bro. Istota każdego bytu, w tym każdego życia ludzkiego, jest ści-
śle związana z logiką donacji, ontologicznie wpisaną w fenomen 
daru. W myśl tego byt objawia się w donacji, on „daje” swą obec-
ność i „daje się”, czyli po prostu „jest” w swym dawaniu razem 
z własną treścią istnienia. 

Tę intuicję egzystencjalnego ontologizmu podziela i znacznie 
pogłębia na gruncie fenomenologii daru J. L. Marion, który przyj-
muje, że fenomen może i musi się ukazywać w procesie dawania, 
aby przez swą prezentującą się naoczność stać się dostępnym pra-
womocnemu poznaniu. Z perspektywy tejże fenomenologii daru 
należy oprzeć się na intuicji, w której rzeczywistość przedstawia 
się jako ta, która „daje” fenomen. Wówczas czymś najbardziej 
pierwotnym w doświadczeniu rzeczywistości staje się donacja 
i jej spełnienie w darze jako fenomen realnego bytu. Tym feno-
menem jest wydarzenie donacji, w którym manifestuje się auten-
tyczne istnienie bytu, samo z siebie zaskakujące, a jednocześnie 
realnie powołane do istnienia. Takim wydarzeniem, absolutnie 
pierwotnym, są narodziny człowieka, o którym można powie-
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dzieć, że jest nie tylko dany, ale także „daje się” w wydarzeniu do-
nacji. Fenomen narodzin „wydarza się”, a więc jest wydarzeniem, 
które „daje się” i w którym „daje się” nowy człowiek. W wyda-
rzeniu donacji jest pewien obiektywizm daru: jego niezależność 
od uwarunkowań i ostatecznie jego nieprzewidywalność. Nowy 
człowiek przychodzi na świat niezależnie od oczekiwań i prze-
widywań co do właściwości jego osoby. Doskonałość daru, jakim 
jest nowy człowiek, zakłada nieobecność jakichkolwiek ograni-
czeń, przewidywań, odpłaty, a nawet wzajemności15.

III. Etyka daru – donacji 

Biorąc pod uwagę rzeczywistość istnienia człowieka, należy 
przyjąć, że przedstawia się ona nieodłącznie od idei daru i dona-
cji. Dzieje człowieka stanowią historię daru, począwszy od on-
tologicznego daru, jakim jest zaistnienie osoby ludzkiej. Logika 
daru wyraża zarówno ontologię osoby, jak i jej etos bycia – jako 
dawcy i dającego. Osoba jako dar ontologiczny przejawia się 
jako istotna figura człowieka, zdolnego do bycia dawcą i dają-
cym, a w konsekwencji także zdolnego do przyjęcia daru i do 
jego przyjmowania. Istnienie człowieka jako osoby również za-
kłada dawanie siebie w istnieniu, ale także przyjmowanie daru 
istnienia po stronie drugiego. Tym dającym i przyjmującym ist-
nienie jest zawsze drugi – istota stworzona, ale w ścisłej relacji do 
Stwórcy, absolutnego dawcy i dającego. Gdy idzie o stworzenie, 
utożsamia się ono z podstawowym i pierwotnym darem, w któ-
rego przestrzeni pojawia się człowiek jako obraz Boży, obdarzo-
ny zdolnością do rozumienia sensu daru – zwłaszcza w wyda-
rzeniu powołania z nicości do istnienia16. W porządku stworzenia 

15 Por. J. L. Marion, La conscience du don, [w:] Le don. Théologie, philosophie, 
psychologie, sociologie, red. J. N. Dumont, Lyon 2001, s. 59–69. 

16 Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, 34.
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możliwe jest doświadczenie daru szczególnego, jakim jest oso-
ba, która dana jest sobie samej, tak że można jej byt utożsamiać 
z darem (byt=dar), którego tożsamość odsyła do aktu stworze-
nia, aktu wolnego i darmowego. Tak więc osoba ludzka posiada 
swój początek w dawaniu i w darze, który utożsamia się z darem 
absolutnego Dawcy – Boga. 

Z powyższego wynikają następujące wnioski ontologiczno-
-etyczne: ponieważ osoba ludzka nie stanowi swego własnego 
pochodzenia, powinna siebie samą przyjmować i przez innych 
być przyjmowana zawsze jako dar. Osoba ludzka może być tylko 
„darowana” i pozostawać dla siebie i dla innych wyłącznie jako 
dar, a zatem powinna być postrzegana jako istota, która swe ist-
nienie zawdzięcza całkowitej wolności. Logika daru zakłada za-
wsze wolność daru i darowania – donacji. Ponadto osoba ludzka, 
pozostając „daną” jej samej, jest bytem powołanym do istnienia 
w sposób wolny. Wyraz wolności stanowi także stworzenie jej 
na obraz Boga Stwórcy, swego źródła pochodzenia i darowania. 
Wolny akt darowania, będący źródłem istnienia stworzeń, uka-
zuje osobę ludzką jako dar i przedmiot wolności. To zaś prowa-
dzi do pojmowania osoby jako podmiotu aktów dokonywanych 
w wolności oraz w świadomości swego istnienia jako daru i by-
cia danym. Ontologiczny charakter daru, jakim jest osoba ludz-
ka, postuluje pojmowanie jej w ścisłej relacji do bytu, który jest 
dany dla siebie samego, dla drugich, dla świata i ostatecznie dla 
Boga. Wynika to z fundamentalnej przesłanki ontologicznej, że 
człowiek został powołany do istnienia, aby „być darem dla”. Ten 
porządek ontologiczny sugeruje odpowiedni sposób istnienia 
człowieka jako osoby, a więc obowiązek przyjęcia w działaniu lo-
giki daru, gdyż osoba pochodzi z daru, żyje w świecie daru, jest 
bytem otwartym na dar i przenikniętym prawdą daru17. W kon-

17 Por. A. Gnada, Il dono come principio dell’agire morale, „Studia Moralia”, 
48(2010), nr 2, 313–315. 
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sekwencji, chcąc pomniejszyć człowieka jako osobę, wystarczy 
zanegować w jego istnieniu logikę daru i podstawową prawdę 
o złożonym w nim darze.

Pojęcie daru jest powszechnie obecne w nauczaniu Jana Paw-
ła II, zarówno w jego myśli literackiej, jak i filozoficznej oraz dok-
trynalnej18. Według niego dar wyraża istotną prawdę o człowieku 
jako osobie oraz głębię znaczenia pierwotnej godności człowieka 
przed Bogiem i stworzeniem. Idea daru stanowi klucz hermeneu-
tyczny do zrozumienia człowieka w relacjach osobowych. Nega-
cja daru, stwierdzał niejednokrotnie Papież, jest podstawową 
przyczyną zdrady naszego człowieczeństwa, naszego osobowe-
go powołania. Daje temu najgłębszy wyraz chrześcijaństwo bę-
dące religią daru, ofiary, wyrzeczenia, substytucji, solidarności 
i miłości. Rzeczywistość daru w doświadczeniu chrześcijanina 
potwierdza także przekonanie, które Georges Bernanos wyraził 
ustami umierającego wiejskiego proboszcza: „wszystko jest ła-
ską” (Tout est grâce)19. Właśnie łaska jest najpełniejszym ujęciem 
daru, zgodnie z jej pojęciem teologicznym (gratia gratis data). 
Jednocześnie łaska wskazuje na to, że najcenniejsze i najistotniej-
sze wartości dla człowieka, takie jak zbawienie i życie wieczne, 
mierzy się darem. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Bóg stworzył 
człowieka i świat, aby objawić swoją chwałę, a właściwie wypo-
wiedzieć swoją miłość i dobroć w darze stworzenia, to najwy-
raźniej widać, że miał miejsce całkowicie bezinteresowny i zupeł-
nie wolny akt donacji Stwórcy. Stworzenie jest więc darem dla 
człowieka, a jego pełnia i najgłębszy wymiar zostały określone 
przez łaskę zbawienia, która daje udział w wewnętrznym życiu 
Boga. Odkupienie dokonane w Jezusie Chrystusie, Odwiecznym 

18 Por. A. Karoń-Ostrowska, Dramat spotkania. „Promieniowanie ojcostwa” 
jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły, Warszawa 2010.

19 Por. G. Bernanos, Pamiętnik wiejskiego proboszcza, tłum. W. Rogowicz 
Warszawa 1970.
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Słowie Boga, jest potwierdzeniem stałej gotowości Stwórcy do 
daru, jakim jest życie człowieka w przestrzeni stworzenia, a nade 
wszystko życie wieczne. Jan Paweł II niejednokrotnie dawał wy-
raz prawdzie, iż człowiek przedstawia sobą najwyższe urzeczy-
wistnienie daru Bożego, bo nosi w sobie wewnętrzne prawo ży-
cia, które świadczy o najistotniejszym wymiarze daru.20 

W świetle powyższych analiz należy stwierdzić, że istota daru 
polega na uobecnieniu najdoskonalszych form oddania i służby 
wartościom, należącym do istnienia, bycia i działania, w tym tak-
że do aktu prokreacyjnego. Odpowiada temu pewna logika daru, 
która zakłada spełnienie nierozdzielnie następujących warunków, 
mających wartość normatywną i etyczną: 1) przyjęcie daru (recep-
tivitas), 2) wdzięczność za dar (gratitudo), 3) odwzajemnienie za 
dar (reciprocitas), 4) przekazanie daru (recapitulatio), 5) wolność 
daru (libertas), 6) bezinteresowność daru (gratuitas) i 7) pomno-
żenie daru (amplificatio). Wszystkie te elementy odzwierciedla-
ją wewnętrzny porządek donacji, którego logikę, w przypadku 
człowieka, najpełniej oddaje akt prokreacji małżeńskiej, jej wy-
miar osobowy i etyczny. Przeciwieństwem porządku donacji bę-
dzie odpowiednio: 1) zawłaszczenie daru, 2) zaprzeczenie daru, 
3) opanowanie daru, 4) przywłaszczenie daru, 5) zniewolenie daru, 
6) interesowność daru, 7) anihilacja daru. Nieporządek w zakresie 
donacji okazuje się nieporządkiem etycznym, naruszającym funda-
mentalne wartości osobowego życia człowieka.

IV. Prokreacja czy reprodukcja? 

Spojrzenie na ludzką prokreację w kontekście daru i dona-
cji otwiera drogę do głębszego zrozumienia argumentacji Magi-

20 Szczególną uwagę idei daru i donacji poświęcił Papież w katechezach 
(1979–1984) na temat małżeństwa i prokreacji. Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i nie-
wiastą stworzył ich: Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Lublin 2008.



93

sterium Kościoła, jego jednoznacznego sprzeciwu wobec praktyk 
sztucznego zapłodnienia. Stanowi szansę wzmocnienia argumen-
tów bioetyki katolickiej, która poczęcie nowego życia wiąże wy-
łącznie z aktem miłości małżeńskiej. Pomaga także w nowym świe-
tle rozumieć problem braku dziecka, niejednokrotnie związany 
z osobistym cierpieniem małżonków. Jednocześnie stawia wobec 
zadania pokonywania niepłodności małżeńskiej oraz obowiązku 
godziwego rozwiązania tego zadania na drodze terapii, a nie re-
produkcji. Ta ostatnia okazuje się niegodna człowieka jako istoty 
osobowej, gdyż jednoznacznie narusza dynamikę daru, relację mię-
dzy Bogiem i człowiekiem, mężczyzną i kobietą, rodzicami i dzieć-
mi. Życie ludzkie okazuje się owocem wyłącznie reprodukcji, a nie 
prokreacji, aktem biotechnologicznej przemocy i arogancji władzy, 
a nie pokornej służby w duchu osobowej miłości i daru21. 

W świetle logiki daru i donacji nie ma wątpliwości, co bar-
dziej służy człowiekowi – prokreacja czy reprodukcja. To, co re-
alnie odpowiada logice daru i donacji, a przy tym godności ludz-
kiego życia, nie może być aktem biotechnologicznej reprodukcji. 
Etyczny problem zapłodnienia in vitro staje w nowym świetle, 
gdy u podstaw argumentacji bioetycznej weźmiemy rzeczywi-
stość daru i donacji, która wpisana jest w porządek prokreacji 
(pro-creatio) i jego odniesienie do aktu stworzenia (creatio). Ter-
min pro-creatio uwzględnia logikę daru i donacji, a więc wyra-
ża ideę „dla-stwarzania”, która zakłada współudział człowieka 
w akcie przekazywania życia, tj. udział w akcie stwórczym Boga. 
Tymczasem re-produkcja odsyła do idei od-twarzania, które do-
konuje się na bazie dostępnego wcześniej modelu jednostkowej 
formy i substancji natury. Jest w gruncie rzeczy metodą wy-pro-
wadzania życia ku istnieniu w warunkach przemocy i arbitral-
nych decyzji oraz nadużycia władzy technologii. 

21 Por. Ch. West, In-vitro Fertilization and the hermeneutic of the Gift, „Forum 
Teologiczne” 10(2009), s. 110 n. 
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Rzeczywistość prokreacji można rozpatrywać w trzech po-
rządkach: konsekwencyjnym, jukstapozycyjnym i komplemen-
tarnym. W pierwszym przypadku akty Stwórcy i rodziców na-
stępowałyby po sobie, a w drugim przypadku zachodziłyby 
obok siebie. W jednym i drugim przypadku akt stwórczy i roz-
rodczy nie miałyby realnego związku. Z punktu widzenia logiki 
daru i donacji najbardziej właściwym jest ujęcie komplementar-
ne, gdzie akt stwórczy Boga dopełnia jednocześnie akt prokre-
acyjny małżonków. Logika prokreacji wynika bowiem z porząd-
ku stwórczego i naturalnego, boskiego i ludzkiego. Wedle tego 
porządku zrozumiałym staje się, że ontologiczna celowość aktu 
małżeńskiego polega na jego otwartości na prokreację. Dlatego 
w akcie prokreacyjnym znajdują wyraz następujące elementy, po-
zostające we wzajemnej i nierozdzielnej relacji: miłość jako funda-
ment, zjednoczenie seksualne, prokreacja, przyjemność (pożycie 
małżeńskie jest ze swej natury godziwe22), sakrament małżeństwa 
i cnota czystości jako moralny porządek miłości, będący ukoro-
nowaniem całości życia małżeńskiego. Podkreślmy w tym kon-
tekście, że Jan Paweł określa pożycie małżeńskie jako akt litur-
giczny, akt uobecniania Boga i Jego chwały (Przemówienie z dnia 
4 VII 1984). Dzieje się tak dlatego, że akt małżeński stanowi wyraz 
głębokiej wspólnoty z Bogiem, płaszczyznę uwielbienia majestatu 
Stwórcy (Przemówienie z dnia 21 XI 1984). 

W świetle powyższych założeń należy dokonać następujących 
rozróżnień między prokreacją i reprodukcją. (1) Z perspektywy 
prokreacji tylko Bóg jest Panem i dawcą życia, a więc życie stano-
wi dar, który należy przyjąć z otwartością na przekazywane ży-
cie. Reprodukcja zaś jest przejawem zachowań, które wydzierają 
Stwórcy życie, gdy ten nie udziela daru życia. (2) Powołanie do 
życia nowej istoty ludzkiej wiąże się z szacunkiem dla daru Bo-

22 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, 49.
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żego, odpowiada religijnemu znaczeniu bojaźni Bożej, jest wyra-
zem wdzięczności za życie. Przeciwieństwem tego jest reproduk-
cja, która stanowi przemoc wobec życia, prowadzi do utraty jego 
religijnego sensu. (3) Teologiczny sens wzajemnego oddania mał-
żonków (por. Ef 5, 31–32) najpełniej wyraża się w zrodzeniu po-
tomstwa w pełnej świadomości współpracy z aktem stwórczym 
Boga. Reprodukcja jest zaprzeczeniem tajemnicy płodnej wymia-
ny, gdyż dokonuje się poza wzajemnym oddaniem małżonków. 
Jeśli nawet towarzyszy im miłość i pragnienie dziecka, to mimo 
wszystko zrodzenie dziecka dokonuje się technologicznie, a nie 
w akcie oddania. (4) Prokreacja wyraża jedność fizyczną i duchową 
w akcie seksualnym. Tymczasem w reprodukcji ma miejsce instru-
mentalizacja potencjału ludzkiej seksualności, czyli brak poszano-
wania godności ciała i jego oblubieńczego znaczenia. Można twier-
dzić, że ciało w tym przypadku staje się koniecznym materiałem 
do produkcji dziecka. (5) Godności dziecka odpowiada życie poję-
te w prokreacji jako dar Boży, a więc zachowuje wolność w prze-
kazywaniu życia. Przeciwieństwem tego jest reprodukcja, którą 
przejawia zniewolenie aktu prokreacyjnego, jakie ma miejsce m.in. 
w przypadku gwałtu, cudzołóstwa i kazirodztwa, a także technik 
sztucznego zapłodnienia. Nie mamy więc do czynienia z owocem 
miłości małżeńskiej, lecz produktem, rezultatem procedury tech-
nologicznej. (6) Logika prokreacji zakłada, że życie ludzkie, któ-
re jest darem Boga, otrzymujemy i przyjmujemy jako życie osoby 
godnej miłości dla niej samej. W przypadku reprodukcji mamy do 
czynienia z aktem „zamówienia na życie”, który wpisuje się ra-
czej w logikę produktu i środka do osiągnięcia osobistych celów. 
(7) Świadomość współpracy z aktem stwórczym Boga sprawia, że 
każde zrodzone dziecko pozostaje w egzystencjalnym związku za-
równo z Bogiem, jak i z rodzicami, którzy składają w ręce Stwórcy 
przyjęty dar nowego życia. Przewieństwem tego jest reprodukcja, 
która życie dziecka traktuje jako element prawa do posiadania za 
każdą ceną tego, co stanowi przedmiot osobistego pragnienia. 



V. Zakończenie

Nauczanie Jana Pawła II, zawarte w encyklice Evangelium 
vitae, wychodzi od fundamentalnych prawd dotyczących isto-
ty małżeństwa i osobowych relacji małżeńskich, stanowiących 
jednocześnie warunek ochrony ludzkiej prokreacji. W myśl pa-
pieskiego nauczania idea daru i donacji pozwala zachować naj-
głębszy sens ludzkiej prokreacji w akcie małżeńskim jako akcie 
osobowym człowieka. Pozwala także zachować godność rodzą-
cego się życia, gdyż nie pozwala w żaden sposób na manipulację 
ludzkim życiem. Przeciwstawia się perspektywom sztucznych 
metod tworzenia życia i aktualnym praktykom sztucznych me-
tod prokreacyjnych, gdyż prowadzą one do zaniku unikalności 
ludzkiego życia i osobowego charakteru jego przekazywania. Po-
nadto eliminują w sposób radykalny donacyjny charakter życia 
człowieka, sprowadzając go do porządku w gruncie rzeczy uty-
litarnego i konsumpcyjnego. W tej sytuacji Magisterium Kościoła 
stoi na straży humanizmu, jest ostatnim dziś obrońcą fundamen-
talnych praw człowieka. Człowiek jest głównym celem troski Ko-
ścioła, choć wydaje się, że wciąż „nakłada ciężary nie do uniesie-
nia, których sam dźwigać nie chce” (por. Łk 11, 46). Jednocześnie 
uświadamia, że konieczna jest dziś szeroko pojęta ewangeliza-
cja w obszarze praktyki ludzkiej prokreacji, czemu wychodzi na-
przeciw encyklika Jana Pawła II o Ewangelii życia. 
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dr Jerzy Brusiło OFMConv
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7  Tamże.



102

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej, dz. cyt., s. 47.



105

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36  Por. A. Szostek, Prawo naturalne (prawa człowieka) a prawo stanowione. 
Uwagi etyka, „Ethos” 45–46 (1999), s. 169.
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i politycznym polu, nie mogą być one więcej natury prywatnej, ide-
ologicznej lub wyznaniowej: dotyczą wszystkich obywateli. [...] Społe-
czeństwo, które spełnia poprawnie swoją misję w służbie osoby, musi 
promować wypełnienie swoich naturalnych skłonności37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nej, dz. cyt., s. 95.



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

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

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

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

nej, dz. cyt., s. 72.
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Żyć zgodnie z naturą i rozumem. 
Społeczna natura człowieka 
i jej etyczne konsekwencje

1.  Wprowadzenie. Człowiek – istota etyczna

Wyjątkowa pozycja istoty ludzkiej w świecie, zarówno zdol-
ność do refleksji, jak i zmieniania rzeczywistości, rodzi pytanie 
o odpowiedzialność. Czy zatem zagadnienia filozoficznej reflek-
sji, od podstawowego pytania o wizję człowieka – o jego gene-
zę i przeznaczenie, o sens jego egzystencji, po etyczne problemy: 
„co można i należy czynić” implikują zawsze istnienie kryterium 
oceny prawdy i dobra?

Czy każde działanie człowieka: teoretyczne – wtedy, gdy 
poznaje świat, siebie i Boga, pojetyczne – gdy świat prze-
kształca i go współtworzy oraz praktyczne, gdy tworzy sa-
mego siebie i wpływa na innych, podlega osądom etycznym? 
Szczególnie doniosłym zagadnieniem jest problem relacji 
człowieka do człowieka, bowiem integralna wizja etyki do-
tyczy, wbrew poglądom E. Durkheima – który jedynie w re-
lacjach interpersonalnych upatrywał możliwość etyczności 
– świata przyrody, relacji do samego siebie, sięga wreszcie do 
świata sacrum.

Na intuicji i myśleniu zdroworozsądkowym może się opie-
rać etyka naturalna, której imperatywy może odkryć każdy czło-
wiek. Ilustracją tej etyki jest stwierdzenie: 
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Wierzby są piękne i mogą zachwycić. Podobnie jak gwiazdy [...], 
a przecież wolno pastuszkom ścinać gałązki wierzb i kręcić fujarki, by 
potem wygrywać na nich melodie, by bawić się. Wolno też, nawet trze-
ba karczować wierzby, gdy staną się przeszkodą w zbudowaniu nowej 
drogi z wioski do wioski lub w skróceniu lub wyprostowaniu drogi 
starej, aby ludziom było bliżej do siebie. Rzecz nie do pomyślenia, aby 
coś podobnego można było zrobić z kimkolwiek z ludzi, nawet dla do-
bra całej reszty1.

Tymczasem we współczesnej mentalności możemy często za-
obserwować szczególną dezintegrację między poznaniem a ży-
ciem, prawdą a odpowiedzialnością, między etyką a wieloma 
dziedzinami ludzkiej egzystencji. Ważnym elementem tej dez-
integracji jest szczególnie rozdźwięk między etyką a polityką, 
gospodarką i życiem społecznym. Przyjmuje się, iż rozdarcie 
to w dziedzinie epistemologicznej sięga poglądów Kartezjusza, 
w dziedzinie politycznej Machiavellego, gospodarczej Smitha, 
a społecznej Hobbesa. 

Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, pt.: W po-
szukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne 
[dalej: Dokument] wnosi nowe impulsy do społeczno-etycznej 
refleksji, wskazując na konieczność poszukiwania etycznych fun-
damentów i powszechnych wartości wobec zagrożeń globaliza-
cji2. Autorzy dokumentu zwracają się z zaproszeniem do rozwa-
żenia możliwości, które zawierają odnowioną obecność doktryny 
prawa naturalnego. To dowodzi w istocie, że osoby i ludzkie 
społeczności mogą rozpoznawać w świetle rozumu podstawo-
we kierunki działania moralnego, ukształtowane w naturze ludz-

1 T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 15.
2 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwer-

salnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, tłum. R. Kiełtyka OFMConv, Kraków 
2010, Wstęp, s. 9–13.
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kiego podmiotu, wyrażając je w sposób normatywny jako formę 
zasad i nakazów. Te fundamentalne, obiektywne, powszechne 
zasady są wezwaniem do tworzenia i inspirowania jednolitości 
moralnych, prawnych i politycznych określeń, które regulują ży-
cie ludzi i społeczeństw. One tworzą trwałą instalację i gwaran-
tują godność osoby ludzkiej w obliczu wpływów ideologii.

Zarówno Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor, jak też 
Katechizm Kościoła Katolickiego stawiają prawo naturalne jako fun-
dament doktryny moralnej, prawnej i politycznej Kościoła3. Od 
początku swojego pontyfikatu Benedykt XVI uczynił z niego 
również motyw wiodący nauczania wobec groźby dyktatury re-
latywizmu. Prezentowany dokument Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej wypłynął z inicjatywy Josepha Ratzingera, ówcze-
snego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, która w 2004 r. popro-
siła katolickie środowisko akademickie o przeprowadzenie na 
ten temat pogłębionej refleksji.

2. Wolność i odpowiedzialność 
 u podstawy myślenia etycznego

Według filozofii klasycznej, u podstaw wszelkiej refleksji mo-
ralnej leży koncepcja transcendencji osoby ludzkiej4, która ma 
swoje źródło w ontycznej strukturze człowieka. Transcenden-
cja moralna odnosi się do aktywności człowieka oraz przedmio-
tów i sposobów tej aktywności. Źródłem moralnej transcendencji 
człowieka jest jego rozumność w sensie dynamicznego uczest-
nictwa w wartościach transcendentalnych. Całą rzeczywistość 
człowiek ujmuje w kategoriach tych wartości (prawdy, dobra, 
piękna), co daje mu niezależność w stosunku do innych wartości 

3 D. Weber, V. Carraud, Prawo naturalne: funkcja krytyczna, „Communio” 
2011, nr 1 (173), s. 101.

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 131 n.
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szczegółowych, czyniąc go wolnym5. Człowiek zatem, jako isto-
ta rozumna, jest z natury swojej wolny: „Istota wolności tkwi we 
wnętrzu człowieka, należy do natury osoby ludzkiej i jest jej zna-
kiem rozpoznawczym”6. Człowiekowi zatem, jako istocie onto-
logicznie wolnej, przysługuje prawo do korzystania z wolności 
w całokształcie życia codziennego.

Oprócz powyższego aspektu wewnętrznego, drugim wymia-
rem wolności jest jej aspekt zewnętrzny, czyli tzw. wolność spo-
łeczna. Urzeczywistnia się ona na zewnątrz w ramach codziennej 
egzystencji, jako wybór określonego postępowania, zachowania, 
działania. Katechizm Kościoła Katolickiego w sposób dobitny mówi 
o tej wolności jako „możliwości działania lub niedziałania, czy-
nienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie 
określonych działań”7. Ten aspekt wolności rozumiany jest za-
wsze jako wolność konkretna. Możliwość korzystania z wolności 
w ramach codziennej egzystencji uzależniona jest od tego, czy 
człowiek nie podlega przymusom zewnętrznym, a więc czy cie-
szy się z wolności społecznej. Brak tej możliwości pozbawia czło-
wieka środków w dążeniu do swobodnie obranych celów i stano-
wi zagrożenie jego egzystencji8. Dokument W poszukiwaniu etyki 
uniwersalnej prezentuje tu tradycje mądrości, w których 

wyrażają i przekazują swoją wizję świata. To ich postrzeganie od-
zwierciedla również miejsce, które człowiek zajmuje w społeczeństwie 
i w kosmosie. Przed każdym tworzeniem teorii mądrości te, które są 
często natury religijnej, przekazują doświadczenie, które określa co 

5 J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Warszawa 1980, s. 21–26.
6 Jan Paweł II, Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność. Orędzie na Mię-

dzynarodowy Dzień Pokoju 1981. Tekst polski, Warszawa 1981, s. 5.
7 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1984, 1731.
8 H. Skowroński, Człowiek, kultura, świat. Refleksje etyczno-społeczne nad 

współczesną rzeczywistością, Warszawa 2002, s. 17, także: J. Majka, Etyka społeczna. 
Wrocław 1982, s. 240.
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pomaga, a co stoi na przeszkodzie pełnego rozwoju życia osobistego 
i dobrego funkcjonowania życia społecznego. One stanowią swego ro-
dzaju „kulturalny kapitał”, dostępny w poszukiwaniu wspólnej mą-
drości niezbędnej w odpowiedzi na etyczne wyzwania naszych cza-
sów. Zgodnie z wiarą chrześcijańską te tradycje mądrościowe, mimo 
swoich ograniczeń, a czasami swoich błędów, ujmują odbicie boskiej 
mądrości, która działa w sercach ludzi. Wymagają uwagi i szacunku; 
mogą mieć wartość praeparatio evangelica. Kształt i zakres tych tradycji 
może się znacznie różnić. One świadczą o istnieniu dziedzictwa war-
tości moralnych wspólnych dla wszystkich ludzi, w sposób, w jaki te 
wartości są uzasadnione we wnętrzu szczególnej wizji świata. Na przy-
kład „złotą regułę” („Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego nikomu!” 
(Tb 4, 15)) można znaleźć w tej czy innej formie w większości mądro-
ściowych tradycji9.

W refleksji na temat wolności nie sposób pominąć antropolo-
gii filozoficznej, która usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie: kim 
jest człowiek, jaki jest jego cel? W Europie jej źródła odkrywamy 
zarówno w filozofii greckiej, jak i w rzymskim prawie. Początki 
antropologii filozoficznej sięgają starożytności, gdzie relatywizm 
poznania w filozofii sofistów miał zabarwienie antropologiczne: 
„Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek”10. W opozycji do nich 
Sokrates, uchodzący za ojca etyki, stworzył koncepcję intelektu-
alizmu etycznego. Z jednej strony łącząc cnotę z wiedzą, z dru-
giej jednak wskazując na prawdę o człowieku, zawartą w nim 
samym. Pytany: kim chcesz być jako filozof? widział swoje zada-
nie analogicznie do zawodu swojej matki, położnej. Tak jak ona 
miała pomóc w urodzeniu dziecka, tak on chciał pomóc człowie-
kowi w zrodzeniu prawdy o nim samym. Metoda majeutyczna 
zawiera w sobie niesamowity optymizm i wiarę w to, iż czło-

9 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 17 –18.
10 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1968, t. I, s. 77.
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wiek może odkryć prawdę o samym sobie. Myśl Sokratesa roz-
wijana przez Platona zaowocowała triadą idei: Prawdy, Dobra 
i Piękna, która stała się źródłem wszelkich refleksji filozoficzno-
-etycznych. Uczeń Platona – Arystoteles, tworząc etykę „złotego 
środka”, zwaną także etyką perfekcjonistyczną, odniósł człowie-
ka, poprzez jego celowość do Istoty Najwyższej. Zarówno Pla-
ton, jak i Arystoteles są przekonani, że prawa państwa są na ogół 
dobre i realizują się mniej lub bardziej udanie, a prawo naturalne 
odpowiada naturze rzeczy. Dla Platona naturalnym prawem jest 
idealne prawo, norma dla ustawodawcy i obywateli, reguła, któ-
ra pozwala na ustalenie i oszacowanie pozytywnych praw. Dla 
Arystotelesa ta najwyższa norma moralności zgadza się z reali-
zacją istotnych form natury. Moralne jest to, co jest naturalne. 
Prawo naturalne jest niezmienne; prawo pozytywne zmienia się 
w narodach i różnych epokach. Prawo naturalne nie leży poza 
prawem pozytywnym. Ono jest zawarte w prawie pozytywnym, 
które jest zastosowaniem ogólnych idei sprawiedliwości w życiu 
społecznym w swojej różnorodności. Autorzy dokumentu pod-
kreślają też wagę myśli stoickiej dotyczącej podejmowanego za-
gadnienia. W stoicyzmie prawo naturalne staje się kluczowym 
pojęciem etyki uniwersalnej. Co jest dobre, musi odpowiadać 
temu, co jest zgodne z naturą, rozumianą w sensie zarówno fi-
zyczno-biologicznym, jak i racjonalnym. Każdy człowiek, nie-
zależnie od pochodzenia, musi się zintegrować z całym wszech-
światem. Musi on żyć zgodnie z naturą. Ten wymóg zakłada, że 
istnieje wieczne prawo, boski Logos, który jest również obecny 
w kosmosie i przenika racjonalność ludzkiego rozumu11.

Myśl chrześcijańska źródła refleksji o prawie naturalnym 
umiejscawia w Biblii, a następnie w twórczości Ojców Kościoła, 
którzy wprowadzają w oparciu o Objawienie korektę do myśli 
starożytnej. Oni ją modyfikują i rozwijają. Z jednej strony biblij-

11 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 26.
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nie zainspirowana antropologia, która postrzega człowieka jako 
imago Dei i w której pełnia prawdy objawia się w Chrystusie, nie 
pozwala umniejszyć osoby ludzkiej jedynie do elementu kosmo-
su; wzywa do komunii z żywym Bogiem, co transcenduje kosmos 
integrując wszystko w sobie. Z drugiej strony harmonia natury 
i rozumu nie opiera się więcej na immanentnej wizji panteistycz-
nego kosmosu, ale na wspólnym punkcie odniesienia do trans-
cendentnej mądrości Stwórcy. Postępowanie zgodnie z rozumem 
jest równoznaczne z wytycznymi, które Chrystus jako boski Lo-
gos złożył dzięki logoi spermatikoi w rozumie ludzkim. Działanie 
przeciwko rozumowi jest uchybieniem wobec tych wytycznych. 
Bardzo istotne jest określenie Augustyna: „prawo wieczne to bo-
ska racja albo też wola Boga nakazująca zachowanie porządku 
naturalnego, a zabraniająca naruszania go”12.

Średniowieczna synteza, dokonana przez Św. Tomasza 
z Akwinu w oparciu o myśl judeo-chrześcijańską i refleksję Sta-
giryty oraz innych filozofów greckich, ukazała dwa źródła wszel-
kiej moralności. Pierwszym z nich jest prawo naturalne, stano-
wiące projekcję prawa wiecznego (lex aeterna) w naturze ludzkiej, 
drugim natomiast jest Objawienie pozytywne – jego prawa 
i wskazania, budowane wprawdzie na naturze (gratia supponit 
naturam) oraz harmonijnie z nią złączone, ale równocześnie ją 
przekraczające i uwznioślające.

Św. Tomasz z Akwinu wyróżnia za Arystotelesem trzy rodza-
je zasad wynikających z prawa naturalnego13. Są to najpierw pri-
ma principia, principia per se nota – zasady pierwsze, narzucające 
się z całą oczywistością i jasnością każdemu człowiekowi. Drugą 
grupę tych zasad stanowią tzw. secunda principia, które są konse-
kwencją przyjęcia principia per se nota. Prawa te ukazane są jako 
drugorzędne w porządku prawa naturalnego i stanowią zarówno 

12 Tamże, s. 32.
13 Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983, s. 103–104.
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dzieło samej natury, jak i rozumu, który czyniąc refleksję nad za-
sadami oczywistymi, wyciąga praktyczne wnioski (conclusiones). 
Wreszcie prawo ius gentium, będące według Św. Tomasza również 
dodatkiem rozumu do praw oczywistych, jest zasadą, która stojąc 
u podstaw społeczeństw ludzkich, jednocześnie stanowi funda-
ment kształtowania się społecznych praw i obowiązków14. 

Jan Paweł II, nawiązując do myśli Akwinaty powie: 

W porównaniu do innych stworzeń [...] stworzenie rozumne poddane 
jest Bożej Opatrzności w sposób bardziej szlachetny, jako że samo staje 
się uczestnikiem Opatrzności, troszcząc się o siebie i o innych: dostępu-
je zatem udziału w Odwiecznym Rozumie, dzięki czemu ma naturalną 
skłonność do słusznego działania i celu; ten udział rozumnego stwo-
rzenia w odwiecznym prawie nazywany jest prawem naturalnym15. 

Przybliżając zagadnienia związane z treścią prawa natural-
nego, Papież w dalszym ciągu stwierdza: „Naturalne prawo mo-
ralne wyraża i wskazuje cele, uprawnienia i obowiązki, których 
podstawą jest cielesna i duchowa natura osoby ludzkiej”16.

W filozofii scholastycznej rozważano człowieka w odniesieniu 
do Boga jako pełni bytu, najwyższego dobra, które jest początkiem 
i celem wszystkich rzeczy, łącznie z człowiekiem. W Bogu osiąga 
on pełnię swojej doskonałości. Człowiek działa w określonym po-
rządku – w hierarchicznej strukturze – jakim jest pojęcie Tomaszo-
wego universum. Wydawałoby się, że jest on zdeterminowany tym 
porządkiem i nie ma tu miejsca na akty wolnego wyboru. Jednakże:

Boża mądrość w taki sposób porządkuje rzeczy, aby powstawały zgod-
nie z własnymi przyczynami. Otóż dla człowieka jest czymś natural-

14 J. Piwowarczyk, Katolicka etyka społeczna, Londyn 1960, s. 42–43.
15 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor [dalej: VS] 43. 
16 Tamże, 50.
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nym, aby działał w sposób wolny, nie zmuszany żadną koniecznością, 
gdyż byłoby to przeciwne jego rozumnym władzom. Bóg więc w taki 
sposób kieruje czynami ludzkimi, że nie są one poddane konieczności, 
lecz wynikają z wolności wyboru17.

W okresie Odrodzenia ów porządek świata uzależniono od 
człowieka, któremu przypisano możliwość i prawo porządko-
wania świata oraz wszystkich własnych spraw wedle własnego 
uznania, bowiem jest on dla siebie miarą i celem działania. Czło-
wiek jest zdany wyłącznie na siebie i powinien się przede wszyst-
kim o siebie troszczyć. Będąc podstawową rzeczywistością jest 
wolny w kształtowaniu porządku świata, również w wymiarze 
religijnym, społecznym i etycznym. 

Twórcy dokumentu akcentują XVI-wieczny zwrot ku pod-
miotowi normy, a w tym kontekście jako wydarzenia podkreśla 
się dzieła hiszpańskich teologów, takich jak dominikanin Franci-
sco de Vitoria, którzy odwoływali się do prawa naturalnego, aby 
zakwestionować imperialistyczną ideologię niektórych państw 
chrześcijańskiej Europy i bronić praw niechrześcijańskich ludów 
Ameryki. Te prawa są faktycznie związane z naturą ludzką i nie 
zależą od konkretnej sytuacji wobec wiary chrześcijańskiej. Idea 
prawa naturalnego umożliwiła hiszpańskim teologom również 
stworzenie podstaw prawa międzynarodowego, tzn. uniwersal-
nych norm, regulujących stosunki między narodami i między 
państwami18.

Niestety filozofia indywidualistyczna Odrodzenia utoro-
wała drogę egoizmowi i naturalizmowi etycznemu. T. Hobbes 
twierdził, że człowiek skłonny jest szukać jedynie własnej ko-
rzyści. Ze swej natury jest egoistą, każdy kocha tylko siebie, a je-

17 Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i oprac. J. Salij, Poznań 
1984, s. 211.

18 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 35.
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dynym dobrem jest własne dobro. Naturalny egoizm daje czło-
wiekowi przyrodzone prawo do każdej rzeczy, nawet do ciała 
drugiego człowieka. Dąży on do wywyższania się nad innymi 
i do podporządkowywania ich sobie. Nieograniczona wolność 
uprawnia go do ograniczania wolności innych. Egoizm stawia 
człowieka w kolizji z innymi, w wyniku czego jest on w sytu-
acji ciągłej walki. Wrogość wobec innych ludzi uniemożliwia 
człowiekowi osiągnięcie jego egoistycznych celów, a nawet jest 
zagrożeniem utrzymania gatunku ludzkiego (wojna wszystkich 
przeciw wszystkim). Dla uniknięcia takiego stanu człowiek za-
wiera ugodę społeczną, wedle której oddaje swoje uprawnienia 
władzy. 

Wolność jest tutaj zdeterminowana prawem ustanowionym 
przez suwerena i właściwie przejawia się tylko w tych rzeczach 
i sprawach, których suweren nie określił w ustawodawstwie. Pa-
radoksalnie absolutna wolność jednostki prowadzi do jej całko-
witej utraty na rzecz suwerena. Co więcej – domaganie się wol-
ności i protest przeciwko władzy jest niedorzecznością, bowiem 
najbardziej absolutna, niepodzielna, nawet niegodna władza czy-
ni mniej szkody niż jej brak19. Odpowiedzialność człowieka spro-
wadza się zatem do skrupulatnego przestrzegania prawa, które 
wynika raczej ze strachu przed karą za jego naruszenie. Warto 
zauważyć, że tak rozumiana wolność niewiele różni się od wol-
ności politycznej Monteskiusza, według którego wolność to pra-
wo czynienia tego, na co ustawy pozwalają.

Stwierdzenie Hobbesa ujął w zasadę J. Locke, który uważał, 
iż człowiek, w oparciu o swoje popędy psychiczne, zabiega jedy-
nie o własny interes. Postępowanie takie jest usprawiedliwione, 
o ile jest rozumne. Życie moralne człowieka winno być wolne od 
nakazów i oparte wyłącznie na jego własnym rozumie. Autory-
tet moralny jest zbędny, bowiem każdy, kto rozumnie zabiega 

19 J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 40.
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o swój interes, postępuje dobrze. Wolność człowieka sprowadza 
się tutaj do rozumności działania. Nakazy i normy moralne, któ-
re kłócą się z rozumieniem jednostki nie obowiązują, stanowią 
ograniczenie jego wolności. Co więcej, pogląd taki zwalnia czło-
wieka od odpowiedzialności. Nie można bowiem czynić go od-
powiedzialnym za działanie nierozumne.

Konsekwencją indywidualizmu był utylitaryzm etyczny, za-
inicjowany przez angielskiego filozofa Oświecenia A. A. C. Shaf- 
tesbury’ego20. Według niego każda istota jest dobra, jeśli po-
stępuje zgodnie ze swoimi skłonnościami naturalnymi. Natu-
ralne, a zatem dobre są tylko te skłonności, które zmierzają do 
osiągnięcia korzyści. Nienaturalne, a tym samym złe są skłon-
ności, które skierowane są ku niczyjej korzyści, zwłaszcza te, 
które skierowane są ku czyjejś krzywdzie. Pogląd ten, autono-
mizujący etykę, uniezależnia ją od poznania świata zewnętrz-
nego oraz autorytetu moralnego, pozostawiając całkowitą swo-
bodę w określeniu owych skłonności. Miarą moralności jest 
ideał doskonałości jednostki, wyrażający się w harmonii. Czło-
wiek bowiem, jako istota rozumna, posiada świadomość tego, 
co najlepsze oraz zdolność refleksji umysłowej nad własnymi 
skłonnościami i umiejętność kierowania nimi. Pozwala to czło-
wiekowi zachować odpowiednie proporcje między skłonno-
ściami naturalnymi, do których należy również egoizm. Za-
daniem moralności jest wychowanie człowieka doskonałego, 
kierującego się rozumem i entuzjazmem w dążeniu do piękna 
i harmonii.

J. J. Rousseau uważał, iż wolność należy do niezbywalnego 
daru natury. Człowiek się z nią rodzi i nie można się jej wyrzec, 
tak jak nie można się wyrzec człowieczeństwa czy nawet ży-
cia. Jednakże człowiek utracił swoją wolność żyjąc w społeczeń-

20 Por. T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1983, s. 11; także: W. Tatarkiewicz, 
Historia filozofii, Warszawa 1968, t. II, s. 134–141.
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stwie. Musi zatem zdobywać wolność w społeczeństwie, do cze-
go ma niezbywalne prawo. Zdobywanie wolności przejawia się 
w udziale stanowienia prawa, które ma dążyć do zgodności woli 
powszechnej z wolą poszczególnych jednostek. Wówczas czło-
wiek zdobędzie wolność w społeczeństwie, chociaż nie będzie 
ona tą samą wolnością, co wolność naturalna21.

Chociaż przedstawione powyżej koncepcje wolności zakła-
dają naturalne jej pochodzenie, gdzie stanowi ona istotną cechę 
jednostki, bez której nie może ona istnieć, to jednak rozumienie 
wolności jest tutaj negatywne. Jest to wolność ograniczeń od ze-
wnętrznych przeszkód działania, słowem wolność „od czegoś”. 
Tak rozumiana wolność doznaje ciągłych ograniczeń ze strony 
społeczeństwa, podlega ciągłemu zagrożeniu. Co więcej, sama 
stanowi dla siebie zagrożenie, bowiem nieograniczona wolność 
jednostek (samowola) stwarza niebezpieczeństwo dla innych.

Jeśli zatem społeczeństwo jest rezultatem umowy, wówczas 
jednostka ma prawo narzucania społeczeństwu swojej woli we 
wszystkim. Kierując się własną korzyścią może też zrywać umo-
wę i modyfikować ją wedle własnego uznania. W takim układzie 
zakres wolności jednostki nie pozwala na istnienie sprawiedli-
wości i miłości. Człowiek nastawiony z natury tylko na swoje 
dobro nie jest zdolny chcieć dobra drugiego człowieka, a tym 
bardziej dobra wspólnego społeczeństwa. Aby cnoty sprawie-
dliwości i miłości mogły zaistnieć, człowiek musi znaleźć w so-
bie naturalną podstawę odniesienia do drugiego człowieka. Bez 
tych cnót nie jest możliwa prawdziwa moralność społeczna, 
a tym samym etyka22. 

Na krańcowo odmiennym od indywidualizmu biegunie znaj-
duje się pogląd, w którym jednostka jest całkowicie zależna od 
społeczeństwa. Źródłem wszelkiej moralności, norm etycznych 

21 J. Majka, Filozofia..., dz. cyt., s. 46.
22 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982, s. 113.
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jest przymus społeczny. To więź społeczna warunkuje zachowa-
nia etyczne. Człowiek staje się wolny, jeśli uczestniczy w świado-
mości zbiorowej lub działa świadomy konieczności historycznej23. 
Świadomość konieczności historycznej wzbudza aktywność spo-
łeczną jednostki, przez co uwydatnia się wolność jako siła prze-
twarzająca świat dla osiągnięcia stawianych sobie celów. Jeże-
li człowiek nie uświadomi sobie owej konieczności historycznej, 
ulega alienacji, wyobcowaniu, a tym samym zniewoleniu.

Do twierdzenia, iż wolność i odpowiedzialność leży u pod-
staw myślenia etycznego powracają w filozofii personalistycznej 
jej czołowi przedstawiciele, jak J. Maritain i  E. Mounier. Charak-
terystyczne w tym względzie są poglądy D. von Hildebranda, nie-
mieckiego filozofia i moralisty pozostającego w kręgu myślenia 
fenomenologicznego. Otóż dochodzi on do wniosku, że człowiek 
spotyka się w pełni z drugim człowiekiem na polu wartości. Czło-
wiek bowiem z natury otwarty jest na wartości i do nich przypo-
rządkowany. Jest on niejako inkorporowany do świata wartości 
i każde odniesienie się osoby do osoby może się odbywać tylko 
w wartościach, które dla obu osób stanowią ten sam zakres. 

Obydwie osoby spotykają się świadomie w obiektywnym dobru i fakt 
spotkania albo wspólnota we wspólnym zwróceniu się każdej z nich 
do obiektywnego dobra oznacza właściwy postęp w inkorporacji oraz 
w realizacji zakresu panowania tego dobra24.

Skierowanie człowieka ku wartościom uzdalnia go do miłości 
względem drugiej osoby i jest podstawą życia społecznego. Stąd 
też koncepcja ta nosi miano etycznej koncepcji życia społecznego. 

23 Pogląd reprezentowany przez socjologizm i materializm historyczny. 
Por. J. Majka, Filozofia..., dz. cyt., s. 51–85.

24 D. v Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft, Regensburg 1975, cyt. za 
J. Majka, Filozofia..., dz. cyt., s. 100.
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Ale jest to również koncepcja o zabarwieniu personalistycznym, 
ponieważ podstawową jej rzeczywistością jest osoba i jej godność 
wyrażająca się w wolności.

3. Osoba ludzka fundamentem wartości społeczno-etycznych

A. Anzenbacher, omawiając zagadnienie człowieka jako istoty 
społecznej, ukazuje ten problem poprzez zagadnienie komunikacji 
i kooperacji25. Ludzie tworzą wspólnotę, ponieważ komunikują się 
pomiędzy sobą jako „ja” i „ty”. Jest to odniesienie osobowe, które 
najpełniej spełnia się w afirmacji – w uznaniu i potwierdzeniu oso-
bowej wartości drugiego człowieka – czyli w miłości. Przytaczając 
myśli Fichtego i Bubera autor dowodzi, iż „bez drugiego nie jest 
możliwe, aby człowiek stał się człowiekiem”, „jeśli w ogóle mają 
być ludźmi, musi ich być więcej”, „wszystkie jednostki muszą być 
wychowywane na ludzi, bo inaczej nie stałyby się ludźmi” (Fichte) 
„ludzie podają sobie niebiański chleb bycia sobą” (Buber).

Inny myśliciel, kardynał Joseph Höffner mówi także o ener-
giach, które powołują człowieka do życia społecznego – od in-
stynktu seksualnego, potrzeby naśladownictwa, samoakceptacji 
poprzez instynkt agresji i potrzebę zabawy. Elementy te same nie 
wystarczą do zawarcia silnych więzi społecznych. Potrzebne są 
jeszcze energie duchowe. Według cytowanego autora, więź spo-
łeczna zasadza się przede wszystkim na miłości i skłonności do 
naśladowania26. Przywołuje on także myśl O. von Nell Breuninga:

 
istnieją wartości ontyczne i moralne, które nie są dostępne dla zwykłej, 
pojedynczej jednostki i których sama twórcza moc Boga mogła udzielić 
wyłącznie całym organizmom politycznym27.

25 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1987, s. 263.
26 J. Höffner, Chrześcijańska nauka społeczna, Kraków 1983, s. 21.
27 Tamże; s. 21.
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Można więc mówić o powołaniu człowieka do życia w spo-
łeczności, będącym czymś wewnętrznym, gdyż wynikającym 
z inklinacji ludzkiej natury. Sama natura buduje je od społeczno-
ści podstawowych, pierwotnych, naturalnych, takich jak rodzi-
na i naród, po wspólnoty konieczne, jak państwo i Kościół, by 
dojść do wspólnot lokalnych, aż po społeczności ponadnarodo-
we. Wszystkie one są odbiciem bogatej natury ludzkiej28.

Zatrzymując się przy wspólnotach, społecznościach, grupach 
społecznych zrodzonych najpierw przez styczności i czynności 
społeczne, przypomnijmy słynne rozróżnienie F. Tönniesa, który 
świat społeczny podzielił na wspólnoty i stowarzyszenia. Wspól-
nota jest czymś pierwotnym, przyjaznym, ciepłym i wspierającym. 
Odznacza się ona następującymi cechami: instynktowna wola 
przynależności, więzy przyjaźni, bliskości, silna więź psychiczna 
i uczuciowa, wspólne przekonania i akceptacja wartości, zaspoko-
jenie różnorodnych potrzeb oraz kultem tradycji. Natomiast sto-
warzyszenie jest związane ze świadomą wolą (wybór, decyzja), są 
to więzy organizacyjne i ekonomiczne, wspólny interes, stosunek 
racjonalny oraz koncentracja, skierowana ku przyszłości29.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia ze wspólnotą 
czy społecznością, osoba ludzka, przynależąc do różnych grup 
społecznych i niejednokrotnie się z nimi utożsamiając, wciąż je 
przekracza i transcenduje, ujawniając swój charakter zarówno 
jednostkowy, indywidualny, jak i społeczny. Pomiędzy ujednost-
kowieniem a uspołecznieniem życia społecznego zachodzi ścisły 
związek i wzajemność – związany jest on z wymianą wartości 
osobowych i społecznych30. Odwołując się do myśli Tomasza 

28 J. Krucina, Wyzwolenie społeczne, Wrocław 1995, s. 21.
29 F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjali-

zmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa 1988. B. Pasamonik, Znaczenie 
wspólnoty w procesie budowy tożsamości osobowej, [w:] Indywidualność, wspólnoto-
wość, polityka, Toruń 2002, s. 109–123.

30 S. Jarocki, Katolicka Nauka Społeczna, Paryż 1964, s. 19–20.
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z Akwinu można orzec, iż „każda poszczególna osoba pozostaje 
w stosunku do społeczności tak jak część do całości” – mówimy 
zatem o zasadzie pewnego przyporządkowania osoby do spo-
łeczności, ale zaraz obok tej tezy należy za Akwinatą powiedzieć: 
„człowiek nie jest podporządkowany społeczności, wedle całej 
swej istoty i wedle tego wszystkiego, co w nim jest”31. Oznacza 
to, że osoba ludzka przekracza każdą społeczność swoją godno-
ścią i celami, których nie można zrealizować w jednej wspólno-
cie. Stąd też przez całe swoje życie musi tworzyć i uczestniczyć 
w wielu grupach społecznych, gdyż żadna z tych grup nie wy-
czerpuje celów i aspiracji człowieka.

W rozumieniu chrześcijańskim godność naturalna wyraża się 
przede wszystkim w rozumności, wolności i zdolności do miło-
ści. W sensie przyrodzonym i nadprzyrodzonym jest ona zwią-
zana z aktem stworzenia człowieka „na obraz i na podobieństwo 
Boże” (Rdz 1, 27).

Osoba ludzka, stanowiąca szczyt stworzenia, którą Bóg stwo-
rzył dla niej samej, zawdzięcza swoją doskonałość noszącemu 
w sobie obrazowi Boga. Zarówno ciało, jak i duch współtworzą-
ce ludzką osobę są odbiciem obecności Boga w człowieku. Jak 
twierdzi A. Rauscher „przenikająca i panująca nad ciałem ludzka 
dusza jest konstytutywnym elementem obrazu Boga w człowie-
ku”32. Dokument stwierdza, iż osoba ludzka stopniowo dochodzi 
do moralnego doświadczenia i staje się zdolna do użycia zasad, 
które powinny kierować jej działaniami. Dociera do wartości, 
które od swojego urodzenia włącza w sieć relacji, poczynając od 
rodziny, która pozwoliła jej przejąć stopniowo świadomość sie-
bie i otaczającej rzeczywistości. Stało się to w szczególności po-
przez uczenie się języka – języka ojczystego – który uczy nazy-

31 Cyt. za J. Majką, Filozofia... dz. cyt., s. 154.
32 A. Rauscher, Subsidiaritaetprinzip im Chrislischer Menschenbild, [w:] Katho-

lische soziallehre heute, Koblenz 1975, s. 154.
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wać rzeczy i pozwala stawać się podmiotem świadomym siebie. 
Osoba ukierunkowana przez ludzi, którzy troszczą się o przeni-
kanie kultury, w której jest zanurzona, otrzymuje pewne sposoby 
zachowania i myślenia jako wartości do kontynuacji przestrzega-
nia prawa, jako przykłady do naśladowania i do przejęcia wizji 
świata. Społeczny i kulturowy kontekst odgrywa decydującą rolę 
w edukacji do wartości moralnych33.

Analizując biblijne opisy stworzenia człowieka z wyjątkowym 
aktem stwórczym Boga można także zauważyć, że człowiek wo-
bec wszelkiego stworzenia otrzymał zadanie panowania i troski 
o nie (Rdz 2, 20). Tak więc godność człowieka to nie tylko jego 
upodobanie do Boga, ale także skierowanie ku światu, to relacja do 
rzeczy stworzonych34. Mówiąc o człowieku możemy mówić o jego 
„boskim rodowodzie”35. Podobieństwo do Boga wyraża się zarów-
no w osobowym istnieniu człowieka wraz z takimi przymiotami, 
które powodują – według słów św. Augustyna – że „niespokojne 
jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie w Panu”, jak też w charak-
terze społecznym ludzkiej osoby, w którym możemy także znaleźć 
odbicie Boga żyjącego w Trójcy Osób. Z pewnością dlatego K. Woj-
tyła powie, że „człowiek jest podobny do Boga z racji właściwego 
sobie uzdolnienia do wspólnoty z innymi osobami”36. 

Pytamy wciąż: co oznacza personalność człowieka, wyróż-
niająca go spośród innych bytów i stojąca u podstaw jego bytu 
społecznego jako fundamentu społecznych predyspozycji i in-
klinacji? Oznacza ona najpierw jedność i niepowtarzalność czło-
wieka. Nie można tu mówić o żadnej reprodukcji, ponieważ 

33 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 45.
34 J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 19.
35 L. Dyczewski, Podstawowe wartości chrześcijańskiego małżeństwa, [w:] Czło-

wiek w społeczności. Refleksja nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II, Niepokala-
nów 1988, s. 55.

36 K. Wojtyła, Rodzina jako „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie”, 
1984, t. 66, s. 350.
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człowiek jest istotą z „tą duszą” i „tym ciałem”, co odróżnia go 
i odgradza od każdej innej osoby. Chociaż można w nim wy-
różnić różne sfery: cielesno-witalną i duchową, to przecież two-
rzy on żywą i duchową jedność. Ta niepowtarzalność sprawia, 
iż osoba jest nosicielem oryginalnego myślenia i działania i jeśli 
umiera, to według słów poety J. Donne’a „umiera z nim część 
naszego kontynentu”.

Personalność wynikająca z duchowego sensu istoty ludzkiej 
pociąga za sobą wolność woli. Jest ona zdolnością do samodzielne-
go podejmowania decyzji oraz przeciwstawiania się różnym możli-
wościom, jest zdolnością do podejmowania fundamentalnych opcji 
w dążeniach człowieka. W jakimś sensie wskazuje na człowieka 
jako na istotę autokreatywną. Przez twórczą wolę człowiek stanowi 
sam o sobie, co łączy się z kolei z odpowiedzialnością. Bez wolno-
ści nie można bowiem mówić o odpowiedzialności. W sensie nad-
przyrodzonym personalność jest obszarem oznaczającym udział 
w Boskiej Naturze (2 P 1, 4) i powołaniem do życia wiecznego. 

Integralny obraz człowieka to także prawda o upadłej ludz-
kiej naturze, o istnieniu grzechu pierworodnego wraz z jego kon-
sekwencjami – które to prawdy chcieli zakwestionować myślicie-
le Oświecenia. Misterium pietatis i Misterium iniquitatis – oto dwie 
tajemnicze siły tkwiące w osobie ludzkiej. Rozpięcie – jak mó-
wił K. Michalski – między „heroizmem a bestialstwem”, czy też 
słynna teza Lutra o człowieku, który jest równocześnie iustus et 
peccator, wskazują na zranioną ludzką naturę, domagającą się re-
generacji. Mimo wszystko człowiek nie przestaje być partnerem 
Boga. Stworzyciel i Zbawiciel wzywa go do uczestnictwa w Swo-
jej Naturze, przez co określa cel i sens ludzkiej egzystencji. „Gdy 
człowiek przyjmuje Jego Łaskę, staje się Dzieckiem Bożym, dzię-
ki czemu wchodzi na wyższy stopień bytowania”37.

37 M. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989, s. 200; M. Jaworski, Chry-
stocentryczny humanizm Jana Pawła II, „Colloquium Salutis” 1985, t. 17, s. 91–98.
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Przypisując naturalną i nadprzyrodzoną godność każdemu 
człowiekowi nie można ich ani przeciwstawiać, ani rozdzielać. 
Tak rozumiana godność ludzka ma swoje przedłużenie oraz kon-
sekwencje w życiu społecznym. 

Na pierwszym miejscu znajduje się zatem człowiek, który 
jest podmiotem, a nie przedmiotem – zatem nie może być środ-
kiem, nawet do najbardziej szczytnego celu – jest zawsze ce-
lem samym w sobie. Człowiek, którego godność powinna być 
tak zabezpieczona, by nigdy nie doszło do jego urzeczowienia, 
czyli reifikacji. 

Osoba ludzka zdana jest na społeczność nie tylko dlatego, aby 
móc w pełni rozwinąć swoje zdolności, ale także dlatego, aby całe 
swoje bogactwo mogła przekazać innym. To, co się mówi o re-
lacji pojedynczego człowieka do społeczności, obowiązuje tak-
że w tym przypadku, gdy człowiek łączy się z innymi w mniej-
sze społeczności, tzw. „kręgi życiowe”. Wprawdzie człowiek jest 
„nosicielem, twórcą i celem” całej społeczności, lecz w praktyce 
społeczeństwo tworzy nie tyle pojedynczy człowiek, lecz czło-
wiek w mniejszych grupach, np. w rodzinie, w sąsiedztwie, które 
go określają38.

Jak zatem społeczność winna chronić godność osoby ludz-
kiej? Trzeba pamiętać, iż społeczeństwo nie posiada odrębnego, 
samoistnego bytu, nie ma swojego istnienia poza jednostką – ani 
tym bardziej ponad nią; egzystuje ono we wzajemnych relacjach 
jednostek. Są one faktycznie złączone i realnie sobie podporząd-
kowane. Działają na siebie i tym samym można doświadczyć 
empirycznych skutków tych ingerencji. Prowadzi to do wniosku, 
że każdy twór społeczny, każda społeczność jest jednością rela-
cji i jako takie egzystują w rzeczywistości39. Nie ma zatem innej 
drogi do zabezpieczenia personalności, jak ukształtowanie takich 

38 O. von Nell-Breuning, Baugesetze der Geselschafft, Freiburg 1968, s. 80.
39 Tenże, Gerechtigkeit und Freihait, Wien 1980, s. 45.
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relacji społecznych – jako ideału i modelu społecznego – aby za-
wsze respektowały priorytet osoby ludzkiej40. 

Tak więc osoba ludzka stanowi fundament wszelkich war-
tości, zarówno społecznych, jak i wspólnych. Jest ona podmio-
tem autonomicznego i samodzielnego działania w dążeniu do 
realizacji własnych celów i zadań życiowych. Wszystkie zaś do-
bra wspólne i oparte na nich związki społeczne ze swej natury 
i przeznaczenia powinny być skierowane ku człowiekowi, po to 
by świadczyć mu uzupełniającą pomoc oraz by umożliwiać mu 
własną samorealizację.

Chrześcijańska myśl, podkreślając wymiar ludzkiej godno-
ści wskazuje na jej charakter społeczny, utożsamiając go z po-
wszechnością – zatem godność dotyczy każdego człowieka, bez 
wykluczenia kogokolwiek41. Już tutaj pojawia się idea uczestnic-
twa. K. Wojtyła widział w człowieczeństwie zarówno „zdolność 
nadawania personalistycznego wyrazu własnemu bytowaniu 
i działaniu wówczas, gdy człowiek bytuje i działa wspólnie z in-
nymi ludźmi”, twierdził również, że „idea ta wyraża afirmację 
człowieczeństwa innych ludzi” na tyle, że ujmuje człowieka nie 
jako byt abstrakcyjny, ale konkretny – nie wykluczając nikogo42. 
Prawdziwa alienacja człowieka związana jest z zanikiem wspól-
noty z innymi zarówno w sensie świadomościowym, przeżycio-
wym, jak i egzystencjalnym. W numerze 41 Dokumentu czytamy: 
„Dobro moralne łączy się z głębokim pragnieniem osoby ludz-
kiej, która – jak każda istota – dąży naturalnie, spontanicznie do 
pełnej realizacji, do doskonałości, która jest jej właściwa, to jest 
do szczęścia. Niestety, podmiot może wciąż być pociągany przez 
osobiste pragnienia i wybierając dobra lub przyjmując postępo-

40 W. Piwowarski, Osoba ludzka a społeczność, „Roczniki Filozoficzne” R. XII, 
1964 z. 2, s. 28.

41 J. Majka, Jaka Polska, Wrocław 1991, s. 19.
42 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne” R. XXIV, 

1976 z. 2, s. 20 n.
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wanie sprzeczne z dobrem moralnym, które otrzymuje, może on 
wzbraniać się przed przekroczeniem siebie. To jest konsekwencja 
ograniczonej wolności w sobie i osłabienia przez grzech wolności, 
która istnieje w osobistych dobrach, które nie mogą w pełni zaspo-
koić ludzkiego serca. Powracając do argumentu badanego przed-
miotu, te konkretne dobra mogą integrować się w autentycznej 
realizacji osoby: w którym to przypadku zostaną one uznane za 
moralnie dobre, a w przeciwnym przypadku za moralnie złe”43

4. Człowiek i jego moralność 
 – napięcie między indywidualnością i wspólnotą

Wiedzę o człowieku czerpiemy z różnych źródeł: poczynając 
od pojęć potocznych, poprzez czynione eksperymenty, docho-
dząc aż do wiedzy filozoficznej i teologicznej, dociekającej istoty 
i natury człowieka44. 

W myśleniu klasycznym filozofowie już od Sokratesa, po-
przez Platona, Arystotelesa po stoików pojmowali człowieka 
jako byt moralny. Oznaczało to uznanie każdego człowieka (za-
równo wolnego, jak i niewolnika) za podmiot „trudu człowiecze-
go”45. To upodmiotowienie człowieka jako bytu moralnego, a za-
tem wolnego i odpowiedzialnego (jeśli bowiem nie ma wolności, 
nie ma również odpowiedzialności) stworzyło podstawę do my-
ślenia o człowieku, jako o osobie ludzkiej w wymiarze zarówno 
intelektualno-duchowym, jak i społeczno-politycznym. 

W myśli greckiej człowiek potrzebował dowodu na swoje ist-
nienie po to, by stać się twórcą własnego losu. Co nie było takie 
proste o tyle, o ile „człowiek starożytny był wessany w państwo 
i rodzinę, poddany przeznaczeniu ślepemu i bezimiennemu, które 

43 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 47.
44 W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 153 n.
45 M. Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1958, s. 44.
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było silniejsze od samych bogów”46. „Szacunkiem filozofów cieszy 
się wyłącznie myśl nieosobowa. Uzasadniająca zarówno prawidła 
w świecie przyrody, jak i idei. Pojawienie się czegoś jednostkowe-
go stanowi jakby plamę na przyrodzie i świadomości”47. Zatem in-
dywidualność wraz z jednostkowością nie znajdowały uzasadnie-
nia w starożytnej myśli zarówno w rozpatrywaniu ludzkiego bytu 
w perspektywie historycznej, jak i nawet eschatologicznej. Staro-
żytni (także w judaizmie48) nie przywiązywali wagi do idei indy-
widualnego zbawienia człowieka. Dla Sokratesa i Platona idea in-
dywidualnego zbawienia to jedynie awanturnicza hipoteza. Bóg 
Arystotelesa nie ma indywidualnej woli, ale jest wtopiony w po-
rządek świata. Należałoby jednak zauważyć, że w przeciwień-
stwie do myśli teoretycznej zarówno Grecy, jak i Rzymianie doce-
niali indywidualność w życiu praktycznym. Stąd też spotykamy 
się z kultem bohaterów mitycznych i mistrzów olimpijskich oraz 
szacunkiem dla artystów, polityków, mówców i filozofów.

Dotychczasowe uwagi wskazują na to, iż myśl filozoficzna 
związana z refleksją nad człowiekiem poszukiwała ustawicznie 
nowych perspektyw, by dookreślić ten szczególny, transcendu-
jący rzeczywistość byt, jakim jest człowiek. Problem jego odręb-
ności, związany z wolnością, to kwestia relacji człowieka wobec 
praw natury, to wymiar społeczno-polityczno-prawny oraz rela-
cja człowieka do Boga. Człowiek jako osoba jest bytem pojmują-
cym się wobec samego siebie. Ukonstytuowany zarówno przez 
swoją cielesność (zwierzęcość, zmysłowość, ograniczoność przez 
czas i przestrzeń, wegetatywność), jak też przez wymiar intelek-
tualno-duchowy („ja”, świadomość, wolność, nieograniczoność, 
transcendentność i transgresywność) sam tworzy treść własnego 

46 E. Mounier, Personalizm, [w:] Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wy-
bór innych prac, Kraków 1964, s. 11.

47 Tamże.
48 M. Filipiak, Aksjologiczne treści antropologii biblijnej, Lublin 1991, s. 135.
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rozumienia siebie. Drugi aspekt tego rozumienia związany jest 
z relacją do drugiego człowieka. 

Gdy podaję drugiemu swoje imię, nie mam świadomości, że odsłaniam 
przed drugim to, czym jestem. Niemniej jednak podanie swojego imie-
nia spełnia doniosłą i niemożliwą do przekreślenia rolę w procesie od-
słaniania się [...] imię nie posiada żadnej treści ogólnej, lecz posiada 
swą godność, jest wartością49. 

Takie pojmowanie bytu ludzkiego dowodzi, iż „faktu czło-
wieka” nie można sprowadzić do żadnego adekwatnego pojęcia, 
jednoznacznie precyzującego jego istotę. Człowiek jest ekspresją, 
ruchem nastawionym na poprawianie świata, na tworzenie spo-
łeczeństwa; istotą w napięciu, aby znaleźć w nim swoje miejsce 
i możliwość pełnego rozwoju. Pojawia się pytanie, czy pojęcie oso-
by wyraża człowieka, czy jest jedynie kategorią pozwalającą wy-
jaśnić jego rzeczywistość. Człowiek ukonstytuowany przez siebie 
i innych pragnie uchwycić własny image, zdobyć prawo do wła-
snej maski. Oznacza to, że o konstytucji człowieka można mówić 
również wtedy, a może przede wszystkim wówczas, gdy staje on 
wobec innych ludzi, od których uczy się człowieczeństwa.

Obserwując człowieka, dokonywano prób określenia go w wy-
miarze jego trzech podstawowych władz: intelektu, woli oraz 
uczuć. Priorytetowo wskazywano na znaczenie rozumu, który 
stał się elementem wyróżniającym człowieka ze świata przyrody 
ożywionej. Przekonanie, że rozum człowieka uczestniczy w rozu-
mie substancjalnym, w logosie bytu prowadziło do przeświad-
czenia, iż człowiek może być kreatorem i twórcą świata lepszego 
niż ten, który zastał. Racjonalizm, wraz ze swoją zasadą logicz-
no-geometrycznego sposobu myślenia, pociągał za sobą mechani-

49 J. Tischner, Filozofia dramatu. Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, 
wstęp.
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cystyczne pojmowanie rzeczywistości zmysłowych. To myślenie, 
znajdujące swój wyraz w myśli Kartezjusza, który ciało ludzkie, 
a także wszystkie istoty świata zwierzęcego pojmował na sposób 
mechaniczny, osiągnęło apogeum w filozofii La Mettriego, w jego 
dziele pod charakterystycznym tytułem Człowiek-maszyna oraz 
w materializmie i racjonalizmie Oświecenia. Według tej koncepcji 
cały wszechświat w swoim wymiarze materialnym był pojmowa-
ny jako jedna wielka maszyneria, funkcjonująca zgodnie z ogól-
nymi i koniecznymi prawami przyrody. Taki obraz świata wyła-
nia się zarówno z mechaniki Newtona, jak i z deterministycznej 
wizji świata przyrody Laplace’a. O takim obrazie świata należy 
mówić również w przypadku idealistycznych filozofii I. Kanta 
oraz G. Fichtego. Człowiek w tak pojętej rzeczywistości jawił się 
jako jeden z mechanizmów poddanych powszechnemu determi-
nizmowi świata przyrody. Określenie człowieka jako bytu wobec 
rozumu oznaczało dążenie do wyeksponowania wszystkiego, co 
w życiu i działaniu miało charakter racjonalny. W szczególny spo-
sób znalazło to wyraz w epoce Oświecenia, która eksponując ro-
zum, eliminowała z kultury to, co irracjonalne, określając tę sfe-
rę życia pojęciem przesądu bądź zabobonu. Oznaczało to negację 
wszystkiego, co nie mieściło się w ramach kategorii ówczesne-
go – opartego na regułach logiki klasycznej oraz geometrii i mate-
matyki – myślenia racjonalnego. 

Racjonalizm to kierunek mieszczący w sobie szereg różnych 
prądów, który wskazuje na centralną pozycję rozumu, zarów-
no w strukturze ontycznej, jak i w działaniu człowieka. Jako sta-
nowisko przeciwstawia się empiryzmowi oraz woluntaryzmo-
wi, walcząc z wszelkim irracjonalizmem. Racjonalność oznacza 
wszystko to, co związane jest z ludzkim rozumem lub z wynika-
mi poznawczymi rozumu, bądź też ukazuje pewien ideał pozna-
nia i działania, który został przez rozum skonstruowany. Rozum 
występuje wtedy w czterech funkcjach. 1. Jako władza czynie-
nia czegoś. 2. Jako źródło wiedzy. 3. Jako konstruktor pewnych 
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wzorców i ideałów. 4. Jako instancja kontrolująca oraz oceniająca 
samego człowieka.

Rozum to „władza poznawcza, w szczególności właściwa 
człowiekowi, określanemu jako animal rationale, przejawiają-
ca się w odrębnej i wyższej od poznania zmysłowego zdolności 
abstrakcyjnego i dyskursywnego myślenia, to jest ustalania ko-
niecznych relacji między przedmiotami oraz formułowania za-
sad, praw, co stanowi podstawę komunikowanej wiedzy. Ce-
chy charakterystyczne rozumu ludzkiego: niematerialność mimo 
związania z poznaniem zmysłowym; receptywność obok spon-
taniczności; transcendentność w działaniu przy zachowaniu im-
manentności”50.

Po wielkim zachwycie własnym rozumem, związanym z epo-
ką Oświecenia, pojawiły się myśli analizujące rzeczywistość irra-
cjonalną w człowieku; co więcej, wiek XX, poprzez filozofię post-
modernistyczną przyniósł definicję człowieka, negującą go jako 
byt racjonalny. Rozum Kartezjusza, który miał być rozumem ab-
solutnym, przez współczesnych logików został sprowadzony je-
dynie do określonej konwencji51. Nie bez powodu fizyk F. Cap- 
ra pisze: „w XX wieku po raz pierwszy została postawiona pod 
znakiem zapytania zdolność człowieka do rozumienia wszech-
świata”52. A. Einstein przyznawał: „wszystkie moje próby dosto-
sowania podstaw fizyki do tego nowego rodzaju wiedzy zawio-
dły kompletnie. Miałem wrażenie, jak gdyby grunt usunął mi się 
spod nóg i nigdzie nie można było znaleźć trwałych podstaw, by 
cokolwiek na nich zbudować”53. Próby restauracji rozumu no-

50 Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, red. A. Podsiad, Warszawa 
1983, s. 341.

51 Marković, Formalizm w logice współczesnej, Warszawa 1962, s. 54, 329, 
406–411.

52 F. Capra, Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Warszawa 
1987, s. 111.

53 Tamże, s. 112.
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wożytnego, podejmowane choćby przez B. Russella, a zwłaszcza 
przez Husserla, na ogół kończyły się niepowodzeniem, a filozofia 
neokantowska nie znalazła wybitnych kontynuatorów. Wittgen-
stein, Russell, Carnap sprowadzali logikę do struktur języka, jed-
nocześnie odmawiając jej możliwości orzekania o świecie. Neopo-
zytywizm i tak zwana filozofia analityczna zaowocowały bądź to 
konwencjonalizmem, bądź też praktycyzmem w uzasadnianiu ra-
cjonalności. Charakterystyczne jest to, iż racjonalność we współ-
czesnej filozofii analitycznej definiowana była i jest poprzez sku-
teczność54. Już dotychczasowe rozważania wskazują na potrzebę 
racjonalizacji sensu istnienia ludzkiego, chociaż to przez racjona-
lizm człowiek doszedł do relatywizacji dotychczasowych kano-
nów w pojmowaniu świata i siebie, które prowadziły go bądź do 
sceptycyzmu, bądź do nihilizmu. Pojawiła się potrzeba sformu-
łowania na nowo, czym jest rozum teoretyczny, będący rezulta-
tem działań poznawczych człowieka. Według A. L. Zachariasza 
rozum teoretyczny to „kategorialne pojmowanie istnienia i jego 
form prezentujących się poznającemu podmiotowi jako rzeczywi-
stość, poza sprzecznością formułowanych o niej sądów”55. 

Inną kwestią jest, czy istnienie i jego formy są sprzeczne czy 
niesprzeczne. Nowy rozum jest świadomy swojej partykularności 
oraz tego, iż nie jest rozumem absolutnym. Cały czas kontroluje 
sam siebie, jest ciągle rozumującym, analizującym, penetrującym.

Nie zawsze podmiot poznający uświadamia sobie dokładnie, 
z jakiego punktu widzenia jest zdolny ująć określony problem. 
Może się zdarzyć, iż stanowiska w gruncie rzeczy komplementar-
ne zostaną potraktowane jako antagonistyczne. Jeśli człowiek, jak 
twierdził Arystoteles, żyje nie tylko sztuką, ale przede wszystkim 
rozumem, to człowiek rozumny jest kimś, kto ma odwagę posta-

54 K. Jodkowski, Od krytycznego racjonalizmu do anarchizmu metodologiczne-
go, [w:] Profile racjonalności, red. A. L. Zachariasz, Lublin 1988, s. 135–158.

55 Tenże, Antropoteizm. Człowiek a sens istnienia, Lublin 1996, s. 81.
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wić pytanie zarówno o świat, o Absolut, jak i o „horyzont całości”, 
czyli o sens samego siebie. Jest to ktoś, kto analizuje i dyskutuje, 
kto ma cierpliwość, aby uważnie i kompetentnie spenetrować rze-
czywistość i problematykę, którą się zajmuje. Autorzy Dokumen-
tu uważają, iż zadania, które stoją przed filozofią i teologią to roz-
poznanie ostatecznych teoretycznych fundamentów. Filozoficzne 
uzasadnienie prawa naturalnego ma dwa poziomy spójności i głę-
bokości. Idea prawa naturalnego jest uzasadniona przede wszyst-
kim w aspekcie refleksyjnej obserwacji antropologicznych stałych, 
które charakteryzują się udaną humanizacją osoby i harmonijnym 
życiem społecznym. Refleksyjne doświadczenie, przekazane przez 
tradycyjne mądrości, filozofie i nauki humanistyczne, pozwala 
określić niektóre wymagane warunki, tak aby każda osoba mo-
gła lepiej rozwinąć swoje ludzkie zdolności w swoim osobistym 
i wspólnotowym życiu. Tak więc niektóre zachowania są uznawa-
ne za wyrażające przykładny wzór w sposobie życia oraz realizo-
wania swojego człowieczeństwa. One definiują kierunki właściwe-
go moralnego ideału cnotliwego życia „według natury”, to znaczy 
zgodnie z głęboką naturą podmiotu ludzkiego56.

U podstaw ontycznej godności człowieka leży jego natura, 
natomiast jej nośnikami na płaszczyźnie bytowej są, jak ukaza-
liśmy, rozumność oraz wolność. Człowiek jest bytem nie tylko 
wewnętrznie zintegrowanym, ale różniącym się od otaczają-
cej go przyrody. Nie jest jedynie jej elementem – częścią natury, 
przedmiotem czy rzeczą, ale jest kimś – osobą. Jako osoba jest 
podmiotem swoich działań, poprzez rozumność i wolność jest 
transcendentny wobec swojego środowiska biologicznego i spo-
łecznego57. Egzystująca w przyrodzie i społeczności osoba ludz-
ka jest mikrokosmosem, który jednak wyrasta ponad, sięgając 
w świat Absolutu. Specyfika ludzkiej natury jest więc fundamen-

56 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 62.
57 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1986, s. 49–59.
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talnym czynnikiem transcendencji człowieka. Cząstką tej natury 
jest, jak już wspomnieliśmy, ludzka myśl, która otwiera przed 
człowiekiem szerokie horyzonty nauki i techniki. B. Pascal pisał: 
„cała nasza godność spoczywa tedy w myśli. Z niej trzeba nam 
się wywodzić, a nie z przestrzeni i czasu”58. Intelektualne pozna-
nie, jakościowo różne od percepcji świata zewnętrznego, pozwa-
la człowiekowi na stworzenie „własnego świata”: nauki, sztu-
ki, filozofii, etyki. Jest to świat kultury duchowej, na bazie której 
człowiek włącza się w świat wyższych wartości: poznawczych, 
moralnych, artystycznych, sakralnych. 

Drugim nośnikiem bytowej specyfiki człowieka jest zdolność 
wyboru i samorozwoju, a zatem wolność. Człowiek podlega 
wprawdzie różnym determinantom przyrody i środowiska, ale 
mimo to nie jest tylko myślącą maszyną. Ciągle może, a nieraz 
musi wybierać, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. 
Człowiek sam dokonuje samookreślenia wobec zewnętrznego 
świata: od jego afirmacji po możliwość negacji. Można mówić za-
tem o swoistym autodeterminizmie. Wolność człowieka jest na-
turalną podstawą jego autonomii. Wątek ten doskonale uwydat-
nił I. Kant, pisząc: 

człowiek, istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko jako środek, którego 
by ta lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, lecz musi 
być uważany zarazem za cel zawsze, we wszystkich swoich czynach”59. 

Oczywiście autonomia człowieka nie jest absolutna, nie ozna-
cza na przykład możliwości dowolnego ustalania norm etycz-
nych w życiu indywidualnym i społecznym. Kant zresztą był 
tego świadom, uznając, iż człowiek jest zarazem podmiotem 

58 B. Pascal, Myśli, Warszawa 1952, s. 124.
59 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1953, s. 60–61.
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i przedmiotem zasad moralnych60. Kolejnym czynnikiem trans-
cendencji człowieka jest uzdolnienie do moralnej oceny swego 
postępowania, artykułowanej w kategoriach dobra i zła. Sumie-
nie ludzkie, zwane w języku klasycznej myśli synderezą, jest oce-
ną wartościująco-nakazującą, w odniesieniu do konkretnych czy-
nów i jest ona nakazem rozumu praktycznego61.

Człowiek jest zdolny do wielokierunkowej aktywności. Nie 
jest to jedynie działanie pasywne, ale czyn osoby. Kreatywność 
wykracza niejednokrotnie poza uwarunkowania biologiczne 
i społeczne, co jest kolejnym potwierdzeniem transgresywno-
ści człowieka. Bytowa godność osoby ludzkiej jest podstawą jej 
godności moralnej, kulturowej, społecznej i religijnej. Człowiek 
będąc osobą, jest autonomiczny wobec społeczeństwa, w któ-
rym żyje, choć nie jest to autonomia bezwzględna, gdyż w wielu 
sprawach jednostka jest podległa i uzależniona społecznie. Spo-
łeczność może i niekiedy interweniuje w działanie jednostek, 
wówczas gdy naruszają interes społeczny bądź zagrażają dobru 
wspólnemu. Wówczas znajduje zastosowanie zasada, że część 
podlega całości.

Gatunki tworzą jednostki, ale nie tworzą osób jako bytów 
wolnych. Również społeczeństwo nie jest w stanie „wyproduko-
wać” człowieka jako osoby, ponieważ autorealizacja człowieka 
jest głównie jego zasługą. Duchowa kultura osoby ludzkiej jest 
czymś niepowtarzalnym, całkowicie zindywidualizowanym; jest 
dziełem jej samej. Dlatego osoba nie może być środkiem i narzę-
dziem w realizacji celów społecznych, gdyż ona sama jest celem 
i sensem życia społecznego. Godność osoby ludzkiej przekracza 
płaszczyznę ekonomiczno-społeczną oraz polityczno-państwo-
wą, dlatego też człowiek nie powinien być nigdy instrumentali-
zowany przez społeczeństwo.

60 Tenże, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1984, s. 137.
61 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 307.
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5. Prawo naturalne – zasady społeczne 
 warunkujące porządek polityczny

Dociekania filozoficzne, szczególnie dotyczące kosmosu 
i człowieka, już od starożytnej Grecji łączono z poszukiwaniem 
„arche” – początku, zasady stojącej u podstaw rzeczywistości. 

Początkiem nazywa się także to, na podstawie czego rzecz może być 
najpierw poznana, co nazywa się także zasadą tej rzeczy. [...] Wspólną 
cechą wszystkich zasad-początków jest to, że są one źródłem, z którego 
wywodzi się byt, powstanie albo poznanie62. 

Pojęcie „zasada” zostało utrwalone na gruncie nauk filozoficz-
nych oraz szczegółowych, a także społecznych. Jakkolwiek można 
stwierdzić brak jednoznacznego pojęcia zasady społecznej, to jed-
nak większość autorów przyznaje jej charakter bytowy, moralny 
i prawny. „Zasada społeczna ma charakter ontologiczny, moral-
ny i prawny. Musi wypływać z natury człowieka i kosmosu, gdyż 
inaczej nie mogłaby być przyjęta. Musi mieć charakter moralny, 
gdyż inaczej nie miałaby charakteru powinnościowego. Musi mieć 
charakter prawny, gdyż na to, aby stała się nie pium desiderium, lecz 
obowiązkiem w państwie musi być ustanowiona przez państwo, 
przestrzegana przez państwo”63, co sprawia, że zasady społeczne 
należą zarówno do porządku ontycznego, jak i powinnościowego. 
Jako takie mają one moc powszechnie zobowiązującą64. Wydaje się 

62 Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983; s. 103–104. Także H. Vorgrim-
ler, Prinzip, [w:] Lexicon für Theologie und Kirche, t. 8, 1963, s. 766–767. Także 
T. Ślipko, Podstawowe zasady życia społecznego, „Życie Katolickie” [dalej: ŻK], 
R. 6, 1987, nr 11, s. 33.

63 C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna w 20 lat po Soborze, „Chrześcija-
nin w Świecie” [dalej: CHwŚ], R. 17, 1987, nr 160–161, s. 3.

64 Tenże, Miłość jak zasada życia społeczno-politycznego, CHwŚ, R. 18, 1986, 
nr 158–159, s. 127: „Większość autorów katolickich przyznaje zasadom spo-
łecznym charakter zasad moralnych, zasad powinnościowych, zawierają-
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więc, iż reprezentatywnym określeniem zasady społecznej może 
być jej rozumienie jako „nakazu rozumu praktycznego, który usta-
nawia zbiorową wartość i nakłada ją ludziom do wspólnej realiza-
cji w społeczności”65.

Jest rzeczą godną uwagi, że w oficjalnej nauce Kościoła, doty-
czącej spraw społecznych, brak definicji zasady społecznej, jak-
kolwiek papieże niejednokrotnie w swoich enuncjacjach mówią 
o zasadach społecznych i ich mocy wiążącej. Wymienione w klu-
czowych społecznych encyklikach zasady są przez wielu auto-
rów układane w systemy zasad społecznych, gdyż, jak się wyda-
je, zasady te są ze sobą ściśle związane: „realizacja jednej wydaje 
się niemożliwa bez realizacji drugiej” a także, jedna może być 
wydedukowana z drugiej66.

Zasady życia społecznego wynikają zarówno z ontologii 
człowieka, jak i społeczeństwa, a dzięki intuicji moralnej prze-
kształcają się w wartości, które stają się fundamentem ludzkie-
go działania, ukierunkowanym ku społeczności. Naczelną i fun-
damentalną zasadą jest zasada personalizmu, która definiuje 

cych w sobie normę moralną. J. Messner używa w odniesieniu do tej zasady 
(zasady pomocniczości – uwaga W. I.) określenia „prawa pomocniczości” 
(Subsidiaritätsgesetz), Das Naturrecht, Wien 1950, s. 199; O. von Nell-Breu-
ning – w zasadzie tej zawarta jest norma moralna („ist eine Norm formuliert”), 
Soziallehre der Kirche, Wien 1977, s. 22; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej 
zastosowanie, Wrocław 1972, s. 112; W. Piwowarski, Zasady społeczne w encyklice 
Jana Pawła II „Laborem exercens”, [w:] Jan Paweł II, Laborem exercens. Powołany 
do pracy, komentarz, red. J. Krucina, Wrocław 1983, s. 93; wyjątkiem jest J. Maj-
ka (nie są one w ścisłym znaczeniu normami moralnymi), Filozofia społeczna, 
Wrocław 1982, s. 165–166.

65 J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972, s. 112. 
Autor zestawia również niektóre definicje zasady społecznej; s. 196: „Podsta-
wowe prawo ładu społecznego, punkt wyjściowy i pewna forma działania 
i rozwoju” (B. Welty); „prawo porządkowe, które reguluje stosunek napięcia 
pomiędzy jednostką a społecznością” (A. Uetz); „przyczyna sprawcza, celowa, 
materialna i formalna społeczności” (H. Sacher, O. von Nell-Breuning); „struk-
turalne i kierownicze prawo budowy ludzkiej społeczności” (J. Fellermeier).

66 J. Majka, Filozofia społeczna..., dz. cyt., s. 167.



150

i zabezpiecza takie funkcjonowanie społeczeństwa, aby oso-
ba w swojej godności mogła być zabezpieczona i uszanowana. 
W doktrynie społecznej Kościoła personalizm ontologiczny łączy 
się z personalizmem aksjologicznym. 

Aby rozwój był pełny, winien urzeczywistniać się w ramach solidarno-
ści i wolności bez poświęcania pod jakimkolwiek pozorem jednej czy 
drugiej. Moralny charakter rozwoju i działanie na jego korzyść uwi-
dacznia się w pełni wówczas, gdy należycie przestrzegane są wszyst-
kie wymogi płynące z porządku prawdy i dobra, właściwego istocie 
ludzkiej67.

Encyklika wymienia szereg wartości, które stanowią natural-
ną podstawę pełnego rozwoju osoby ludzkiej oraz tworzą jej ak-
sjologiczny fundament. Są to: prawda, dobro, wolność, pomocni-
czość, solidarność. Zasada personalizmu pozostaje jednak wciąż 
kluczem wszystkich innych zasad i wartości, mających na celu 
podporządkowanie całego systemu społecznego wielkości czło-
wieka. Pierwszym uszczegółowieniem personalizmu jest zasada 
wolności, która wskazuje na to, iż człowiek nie może być trak-
towany jak środek do celu dla jakiegokolwiek innego człowieka 
i dla społeczeństwa68. 

Wolność należy do istoty bytu ludzkiego, tak iż jest jego ser-
cem, azylem i źródłem wartości. To ona sprawia, iż człowiek jest 
osobą i podmiotem, autorem swojej biografii w jej wymiarze indy-
widualnym i społecznym. Historia ludzkości jest historią obrony 
wolności, jej zdobywania, czasem zdrady idei wolności, zniewala-
nia innych, czasem uciekania od wolności69. Wolność jest źródłem 
aktywności człowieka, dlatego decyduje też o ukierunkowaniu 

67 Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, [dalej: SRS], 33.
68 J. Majka, Filozofia społeczna..., dz. cyt., s. 183.
69 E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1978, s. 21.
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jego działalności. Daje mu ona realną szansę na duchową autofor-
mację lub możliwość autodestrukcji. Ponieważ człowiek żyje za-
wsze w społeczności, jego naturalne właściwości, w tym również 
wolność, znajdują swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym. 
Zwykle wyróżnia się trzy podstawowe koncepcje wolności, zwią-
zane z życiem społecznym: indywidualistyczno-liberalną, kolek-
tywistyczną i personalno-chrześcijańską. Chrześcijańska koncep-
cja wolności wskazuje zarówno na priorytet osoby ludzkiej i jej 
niezbywalne wrodzone prawa, z podstawowym, jaki jest wolność 
oraz na konieczność społeczności, która jako wspólnota osób może 
prawidłowo funkcjonować pod warunkiem iż „osoba ludzka jest 
i powinna być zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń 
społecznych”70. Sobór Watykański II postulował respektowanie 
prawa do wolności w zakresie różnych sektorów życia: społeczne-
go, religijnego, naukowo-kulturowego i politycznego. Apel o prze-
strzeganie praw człowieka i narodu, w tym również wolności, 
znajdziemy w encyklice Jana Pawła II71. Prawa te nie są prawami 
egoisty, lecz osoby włączonej w życie społeczne. Jest to możliwe 
wyłącznie na bazie dobra wspólnego, będącego zespołem rozpo-
znanych i dobrowolnie przyjętych wartości określonej społecz-
ności. Autentyczna społeczność jest przeżywana jako wspólnota 
osób, braterska wspólnota. Dobro wspólne wymaga czasem wielu 
poświęceń, a w wyjątkowych wypadkach nawet ofiary zdrowia 
czy życia. Obrona społecznej wolności domaga się szeroko rozu-
mianego pluralizmu: kulturowego, ideologicznego, politycznego 
i społecznego. Człowiek bowiem potrzebuje wielu grup społecz-
nych i kręgów socjalizacyjnych, aby móc w pełni, w sposób kom-
plementarny zrealizować samego siebie. Integralnym elementem 
życia społecznego jest wolność sumienia i przekonań, umożli-

70 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, [dalej: KDK], 25.

71 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis [dalej: RH] 17.
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wiająca swobodny wybór światopoglądu72. Wolność jest człowie-
kowi dana i zadana, natomiast jej śmiertelnym zagrożeniem jest 
zarówno indywidualistyczny egoizm, jak i gloryfikacja kolekty-
wu. Zyskuje ona swój pełny sens poprzez realizację wartości wyż-
szych: poznawczych, moralnych, artystycznych i religijnych. Dla-
tego właściwym horyzontem wolności jest miłość człowieka, a dla 
wierzących także miłość Boga. Dopiero w kontekście świata osób 
i wartości osobowych wolność ma szansę nie przeistoczyć się w sa-
mozagładę człowieka: fizyczną lub duchową73.

Jan Paweł II mówił: 

Istota wolności tkwi we wnętrzu człowieka. Należy do natury osoby 
ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. [...] Ma ona swój fundament 
w transcendentnej godności człowieka, w godności danej mu przez 
Boga jako Stwórcę74. 

Często sama wolność ujmowana jest jako brak przymusu 
i konieczności. Jest to jej wymiar negatywny, nazywany czę-
sto wolnością „od”. Natomiast jej najgłębszą istotą jest wolność 
„ku”, rozumiana jako zdolność podejmowania wyborów, decyzji 
i określonego działania75. 

Pośród wielu zasad społecznych ukazywanych najczęściej 
przez Kościół znajduje się zasada dobra wspólnego. W encyklice 
Leona XIII Rerum novarum została ona nazwana pierwszym i ostat-
nim prawem w społeczeństwie. W swojej podstawowej treści wy-
raża ona określoną relację osoby względem społeczności. Już Ary-
stoteles stwierdził, iż „kto nie potrafi żyć we wspólnocie albo jej 

72 P. Pavan, Prawo do wolności religijnej w deklaracji soborowej, Poznań 1969, 
s. 411–420.

73 S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, s. 123–125.
74 Jan Paweł II, Chcesz służyć sprawie pokoju..., dz. cyt., nr 5.
75 J. Gałkowski, Jan Paweł II a prawa człowieka, „Przegląd Powszechny” 

1988, nr 4, s. 26.
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wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym, jest albo zwie-
rzęciem, albo Bogiem”76. Tak więc żyjąc w społeczności odkrywa-
my prawo, iż jej doskonałość może być osiągnięta przy pomocy 
wszystkich członków, a równocześnie jeśli człowiek nie będzie 
wnosił siebie do wspólnoty, nie rozwinie się nigdy jako osoba. 
W omawianym dokumencie czytamy: 

Przez fakt, że ludzie są powołani do życia w społeczeństwie, mają oni 
wspólny do realizacji zbiór dóbr oraz wartości, by ich bronić. Jest to tak 
zwane „dobro wspólne”. Jeśli osoba jest celem samym w sobie, społe-
czeństwo ma na celu wspieranie, konsolidację i rozwój swojego dobra 
wspólnego. Na dążenie do dobra wspólnego zezwala państwo, aby po-
budzić energię wszystkich jej członków. Na pierwszym poziomie dobro 
wspólne może być rozumiane jako ogół warunków, które umożliwiają 
osobie być bardziej osobą ludzką. Wszystko to wyraża się w zewnętrz-
nych aspektach: gospodarki, bezpieczeństwa, sprawiedliwości społecz-
nej, edukacji, dostępu do zatrudnienia, duchowym poszukiwaniu i w in-
nych, gdzie wspólne dobro jest zawsze dobrem człowieka. Na drugim 
poziomie dobro wspólne jest tym, co finalizuje polityczny i państwowy 
porządek. Dobro wszystkich i dobro każdego wyraża wspólnotowy wy-
miar ludzkiego dobra. Społeczeństwa mogą się definiować przez rodzaj 
wspólnego dobra, które zamierzają promować. Rzeczywiście, jeśli weź-
mie się istotne wymagania wspólnego dobra każdego społeczeństwa, 
wizja wspólnego dobra ewoluuje z tych społeczeństw w służbie koncep-
cji osoby, sprawiedliwości i roli władz publicznych77.

Na dobro wspólne składają się więc różne cele, które w osta-
teczności zawierają dążenie do celu ostatecznego, jakim jest naj-
wyższe szczęście – Bóg78 Drugą zasadą, należącą do centrum 

76 Arystoteles, Polityka, Wrocław 1953, s. 9.
77 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 78.
78 J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin 1924, s. 20.
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zasad społecznych, jest zasada pomocniczości. Papież Pius XI 
określa ją jako gravissimum illud principim in filosofia sociali – naj-
ważniejszą zasadą filozofii społecznej. Wskazuje ona na obowiąz-
ki społeczności względem osoby, akcentując jej dobro, broniąc 
autonomii i godności człowieka. Strzeże również zakresu jego 
kompetencji oraz pobudza go do twórczej inicjatywy. Zasada po-
mocniczości zaliczana jest, razem z zasadą dobra wspólnego, do 
rzędu prima principia, ze względu na oczywistość, z jaką jawi się 
ona człowiekowi oraz na jej zakorzenienie w strukturze osoby 
ludzkiej, jak i w istocie bytu społecznego. Wreszcie zasada trze-
cia, którą stanowi zasada solidarności, wskazuje na zsyntetyzo-
wane dobro zarówno społeczności, jak i osoby.

Podmiotem dobra wspólnego jest cała społeczność, a ponieważ 
nie jest ona substancją, ale składa się z poszczególnych osób, dla-
tego też podmiotem dobra wspólnego jest każdy człowiek – osoba 
ludzka. Można więc stwierdzić, iż każde społeczeństwo jest zgro-
madzone, zogniskowane wokół dobra wspólnego79.

Mówiąc o podmiotowym charakterze dobra wspólnego 
przede wszystkim zwracamy uwagę na fakt, iż dobro społeczno-
ści zawiera w sobie dobro osób, które ją tworzą. Koncepcja dobra 
wspólnego wyznaczająca prawa i obowiązki członka wobec spo-
łeczności znalazła swoje miejsce w twórczości Arystotelesa i Cy-
cerona, w chrześcijaństwie powiązano ją z przykazaniem miłości 
bliźniego, a wnikliwą refleksję nad nim przeprowadził św. To-
masz z Akwinu.

Jeśli treści dobra wspólnego należy szukać u początku zawią-
zywania się wspólnoty społecznej, to jest ono elementem, który jed-
noczy ludzi, zmuszając ich niejako do działania w tej wspólnocie80. 
Warto zatrzymać się tutaj przy myśli Tomasza z Akwinu, który 

79 Na gruncie polskim wyczerpująco zagadnienie to przedstawił J. Kruci-
na, Dobro wspólne..., dz. cyt.

80 Tamże, s. 5.
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połączył dobro wspólne z funkcją sumienia. Sumienie, jako nakaz 
rozumu praktycznego, nakazuje człowiekowi zawsze czynić do-
bro. Znajdziemy w Tomaszowej doktrynie następujące elementy 
dobra wspólnego: Bóg jest dobrem uniwersalnym i transcendent-
nym, ład kosmosu pozwala jednostce na spełnianie przypisanych 
jej ról oraz zdobycie określonych celów, doskonałość wszechświa-
ta obejmująca dobro jednostek, porządek społeczny, doskonałość 
ludzkiej natury może się spełnić jedynie we wspólnocie81.

W. Piwowarski stwierdza, iż zasada dobra wspólnego określa 
obowiązki „od dołu” i uprawnienia „od góry”82. Sobór Watykań-
ski II określił dobro wspólne jako „sumę warunków życia społecz-
nego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź członkom społeczności po-
zwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość83. Mówiąc 
o dobru wspólnym, trzeba wskazać na jego podstawowe płaszczy-
zny: w aspekcie etycznym będzie to wartość stanowiąca dla ludzi 
cel ich działania, równocześnie wzajemnie ich łącząca; w aspekcie 
ontologicznym będzie to wspólne działanie w nadrzędnej rzeczy-
wistości i współzależność w doskonaleniu się; wreszcie w aspekcie 
instrumentalnym będą to środki, urządzenia i instytucje społeczne 
służące doskonaleniu się ludzkich jednostek84.

Wprawdzie dobro wspólne przewyższa wartością dobro 
osoby, jednak jest ono – jak widzimy – nierozerwalnie związa-
ne z dobrem osoby i obliguje państwo, a szczególnie władze pu-
bliczne, do jej uznania i zagwarantowania praw85.

Zabezpieczeniem dobra wspólnego są instytucje społeczne, 
ze szczególnym wskazaniem na państwo i władzę. Wśród funkcji 

81 Tamże, s. 26–28.
82 W. Piwowarski, Zasada dobra wspólnego, [w:] Słownik Katolickiej Nauki Spo-

łecznej, Warszawa 1993, s. 197.
83 KDK, 26.
84 J. Krucina, Dobro wspólne, dz. cyt., s. 170.
85 T. Borutka, Propedeutyka nauki społecznej Kościoła, [w:] Katolicka nauka spo-

łeczna, red. T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński, Częstochowa 1999, s. 59.
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państwowych, które mają zapewnić osiągnięcie dobra wspólne-
go, należy wymienić szczególnie: ustalenie normy wykonawczej, 
czyli skonkretyzowanie dobra wspólnego, praktyczną realizację 
ustawy, tożsamą z urzeczywistnieniem dobra wspólnego oraz za-
bezpieczenie zewnętrzne i wewnętrzne realizacji tego dobra86.

Tak więc natura dobra wspólnego, którego treścią jest najpeł-
niejszy rozwój osobowy wszystkich członków społeczności, wy-
znacza zarówno miejsce dla osób w społeczeństwie, jak też stano-
wi granicę interwencyjnych działań państwa. Już tutaj możemy 
podać zasadę: „tyle wolności, ile możliwe, tyle więzów, ile ko-
nieczne”. Pluralizm dobra wspólnego jest także podstawą wszel-
kiego pluralizmu społecznego.

Jeśli życie społeczne ma charakter personalistyczny, to zasada 
ta obliguje do stworzenia takich warunków, w których człowiek 
może osiągnąć wszechstronny rozwój i udoskonalenie własnej 
osoby. Mówi o tym dobitnie Jan Paweł II: „trzeba włączać korzy-
ści partykularne w konsekwentny obraz dobra wspólnego, które 
nie jest sumą korzyści partykularnych”87, ale które jest „dobrem 
wszystkich i każdego”88.

Można więc stwierdzić, iż zasada dobra wspólnego dotyczy 
partycypacji człowieka w życiu społecznym. W jakiś szczególny 
sposób ochroną dobra wspólnego powinna zajmować się polity-
ka. Należy przypomnieć zdanie Papieża Jana Pawła II, definiują-
ce politykę, jako „roztropną troskę o dobro wspólne”89.

Konieczność należytego rozumienia dobra wspólnego jest 
związana z jego personalistyczną koncepcją90. Ponieważ dla po-
jedynczego człowieka – jak twierdzi J. Krucina – kwestia dobra 
wspólnego nie zawsze jest jednoznaczna, stąd też jego przybli-

86 Tamże, s. 303.
87 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus [dalej: CA] 38.
88 SRS, 38.
89 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercems [dalej: LE] 20.
90 J. Krucina, Wyzwolenie społeczne, dz. cyt., s. 58.
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żenie dokonuje się w następujących formach: ustalenie diagno-
zy warunków, w których żyje społeczność, przyjęcie prognozy 
pozwalającej przewidzieć zmiany, które mogą wpłynąć na uwa-
runkowania życia społecznego oraz odniesienie tych ustaleń do 
transcendencji osoby ludzkiej. Dopiero wtedy można sformuło-
wać konkretną normę wykonawczą, która staje się modelem spo-
łecznego działania91.

Kolejną zasadą, przedkładaną często w nauczaniu społecznym 
Kościoła, jest zasada pomocniczości – akcentując prawo obywateli 
do inicjatywy stoi u podstaw budowania społeczeństwa obywatel-
skiego, złożonego z aktywnych, świadomych i wolnych podmio-
tów życia społeczno-politycznego, jakimi są obywatele. Dokument 
nie wymienia tej zasady explicite – jest ona jednak w nim zawarta 
tam, gdzie wskazuje się na osobę jako cel i podmiot społeczności, 
a także gdzie omawia się tzw. uprawnienia naturalne: 

Prawo naturalne (lex naturalis) wyraża się w uprawnieniu naturalnym 
(ius naturale), gdy weźmie się pod uwagę relacje sprawiedliwości mię-
dzy ludźmi: relacje między fizycznymi a moralnymi osobami, między 
osobami a władzą publiczną, relacjami wszystkich z prawem pozytyw-
nym. Przechodzimy od antropologicznej kategorii prawa naturalnego 
do kategorii prawnej i politycznej organizacji państwa. Uprawnienie 
naturalne jest wewnętrzną miarą dostosowania pomiędzy członkami 
społeczeństwa. Jest to reguła i immanentna miara ludzkich międzyoso-
bowych i społecznych relacji. [...] Polityka nie jest też arbitralna: nor-
my sprawiedliwości nie wynikają jedynie z umowy między ludźmi, 
ale wynikają najpierw z samej natury ludzkiego bytu. Uprawnienie 
naturalne jest kotwicą praw człowieka w prawie naturalnym. To jest 
perspektywa w założeniu, w którym ludzki ustawodawca musi okre-
ślić, kiedy ustanawia normy w swojej misji służenia dobru wspólnemu. 
W tym sensie wyróżnia on naturalne i wewnętrzne prawo w człowie-

91 Tamże, s. 59.
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czeństwie. W przeciwieństwie do sytuacji kiedy uprawnienie naturalne 
jest zanegowane, jest to jedynie wola ustawodawcy, który czyni prawo. 
Ustawodawca nie jest więcej interpretatorem tego, co sprawiedliwe 
i dobre, ale przypisuje sobie pierwszeństwo ostatecznego kryterium 
sprawiedliwości92.

Filozofia społeczna przejęła ten termin na oznaczenie okre-
ślonej relacji między społecznością a jednostką oraz mniejszymi 
wspólnotami. Stąd też zasadę pomocniczości albo inaczej zasa-
dę subsydiarności nazywano także „zasadą społecznego udzie-
lania pomocy” oraz „prawem małych kół życia”93. Określa się ją 
również niekiedy jako „zasadę kompetencji”94, albo „zasadę praw 
człowieka”95, co dokładniej wyraża określenie, że jest ona „pra-
wem personalistycznego samostanowienia”96. Określenia te su-
ponują, iż każda działalność społeczna winna być udzieleniem 
pomocy, a termin subsidium przeniesiony na relacje społeczne 
oznacza uzupełniającą, pomocniczą ingerencję większych two-
rów społecznych na korzyść pojedynczych ludzi i mniejszych krę-
gów życiowych. W przeważającej części przypadków, mówiąc 
o większych tworach społecznych ma się na myśli państwo, ale 
można też mieć na uwadze inne zorganizowane instytucje.

Zasada pomocniczości w swojej podstawowej treści wskazuje 
na prymat osoby ludzkiej wobec społeczności, co da się wyrazić 
w stwierdzeniu, iż ostatecznie to nie człowiek istnieje dla społecz-
ności, lecz społeczność istnieje dla człowieka97. Konsekwencją tego 

92 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 81.
93 W. Riener, Soziales Handbuch, Wien 1956, s. 49.
94 O. von Nell-Breuning, Pomocniczość w Kościele, ŻK, R. 6, 1987, nr 7, s. 156.
95 W. Piwowarski, Zasady społeczne..., dz. cyt., s. 87.
96 J. Krucina, Dobro wspólne i zasada pomocniczości a problem samorządności 

w polskim życiu publicznym, CHwŚ, R. 13, 1981, nr 6, s. 111.
97 W. Bertramos, Das Subsidiaritaetsprinzip – ein Mytos? „Stimmen der Zeit“ 

[dalej: SdZ], R. 174, 1956, nr 8, s. 388–389.
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poglądu jest stwierdzenie o centralnym miejscu człowieka w życiu 
społecznym, o jego autonomii, godności i prawach. O. von Nell-
-Breuning akcentuje potrzebę właściwej interpretacji tego pojęcia. 
Oto przykład: „o stanowisku pomocy mówimy przy gimnasty-
ce. Ta pomoc nic nie ujmuje ćwiczącemu, gdyż całego wyczynu 
musi on dokonać sam. Pomoc daje mu do tego konieczną wolność, 
bezpieczeństwo, pewność. Tylko wtedy, gdy pojedyncza czyn-
ność ćwiczącego zawodzi i grozi mu przez to niebezpieczeństwo, 
wkracza pomoc”. Analizując pojęcie subsidium należałoby wska-
zać na pewne niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym rozu-
mieniem tego terminu. Nestor katolickiej nauki społecznej, O. von 
Nell-Breuning wskazał na dylemat związany z rozumieniem po-
jęcia „subsydiarny”. Pojęcie to, rozumiane w sensie doraźnej po-
mocy, zastępstwa, prowizorium, może być desygnatem treści pe-
joratywnych, a w konsekwencji prowadzić do błędnej interpretacji 
treści zasady pomocniczości. Chodzi tutaj o rozróżnienie między 
pomocnym i niepomocnym „staniem przy”, a więc o cechę odróż-
niającą albo – lepiej mówiąc – wprost decydującą, za pomocą której 
określa się, czy jakiś stan jest rzeczywiście pomocny albo czy jest 
on przeciwieństwem prawdziwie wymaganej pomocy98.

Zasada pomocniczości podkreśla szczególnie pomocniczą 
rolę państwa i władzy w stosunku do innych społeczności mniej-
szych, wypełniających przestrzeń między jednostką a centralną 
władzą państwa. Z zasady tej można wyprowadzić inne zasa-
dy organizacji i funkcjonowania życia społeczno-politycznego. 
Pierwsza z nich to zasada pluralizmu, która domaga się wielo-
stopniowej organizacji społecznej, powstania między jednostką 
a państwem szeregu społeczności pośrednich. Państwo pełni tu 
rolę koordynującą i kierującą. Jan Paweł II zwraca uwagę na te 
organizmy, „w których poszczególni członkowie byliby uważani 

98 O. von Nell-Breuning, Einzelmensch und Gesellschaft, Heidelberg 1962, 
wyd. 2, s. 19.
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i traktowani jako osoby i pobudzani do aktywnego udziału w ży-
ciu tychże organizmów”99.

Najważniejszym i pierwszym argumentem, który przemawia 
za zasadą pomocniczości jest pierwszeństwo i autonomia osoby. 
Zabezpiecza ona osobie prawo do kształtowania własnego środo-
wiska i pełnego udziału w życiu społecznym, natomiast jako za-
sada prawna wskazuje na konieczność poszanowania praw osoby 
przez każdą społeczność. Jako zasada moralna wskazuje na treść 
dobra społecznego oraz w jego obrębie ustala hierarchię wartości100.

Konsekwencją wprowadzenia tej zasady jest decentralizacja 
władzy, powoływanie samorządów, w których wszyscy członko-
wie mogliby odnaleźć swój własny interes, własne dobro. Dzięki 
temu wizja dobra wspólnego nie ma wyglądu iluzyjnego, ale re-
alistyczny, możliwy do osiągnięcia w dostępnych okolicznościach 
i przy posiadanych środkach. W tych samorządach dokonuje się 
oddziaływanie na zdolności twórcze członków, pociąganie ich do 
udziału, odpowiedzialności i aktywności, która w ostatecznym 
rozrachunku buduje społeczność nadrzędną – państwo. W tym 
ujęciu decentralizacja nie zamienia się w anarchię, obudzona ini-
cjatywa pobudza do odpowiedzialności, sumienności, solidarno-
ści. Autonomia doprowadzi do integracji na głębszych zasadach, 
opartych na ukształtowanej świadomości. Społeczność państwowa 
w sferze samorządu terytorialnego staje się w pełni upodmioto-
wiona, tzn. decydująca i działająca na rzecz własnego środowiska. 
Działalność ta powinna być elementem inspirującym człowieka 
i pobudzającym jego aktywność uformowaną w rodzinie. Społecz-
ność państwowa upodmiotowiona nie tylko powinna inspirować 
aktywność jednostki, ale stwarzać również możliwość jej realizacji 
w sferze ekonomicznej, gospodarczej, kulturowej, społecznej i po-

99 LE, 14.
100 Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, Warszawa 1985, s. 512.
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litycznej101. Chodzi o stworzenie przestrzeni, w której dana jednost-
ka potrafi się odnaleźć i aktywnie uczestniczyć w zależności od po-
siadanych uzdolnień i zainteresowań. Owa służebność powinna 
ujawniać się w trzech sferach: zabezpieczeniu wielorakich wartości 
i dóbr nieodzownych do godnej egzystencji rodziny w płaszczyź-
nie społecznej, kulturowej i ekonomicznej; gwarantowaniu możli-
wości korzystania przez rodzinę z przysługujących jej naturalnych 
praw wolnościowych; stwarzaniu osobie wychowywanej w rodzi-
nie możliwości realizowania jej podmiotowości102. 

Kolejną zasadą społeczną jest zasada solidarności. Solidar-
ność w swojej istocie stanowi szczególny rodzaj więzi między-
ludzkich, polegających na angażowaniu się „na rzecz dobra 
wspólnego, czyli na rzecz wszystkich i każdego”103. Taka formuła 
jest zbliżona do koncepcji dobra wspólnego, w myśl której wszy-
scy są obowiązani do troski o całe społeczeństwo, zakładając, że 
jego celem jest nie tylko troska o dobro całości, określane przez 
władzę społeczną, ale że samo pojęcie tego dobra zakłada tro-
skę o rozwój i doskonalenie każdej osoby ludzkiej wchodzącej 
w skład społeczeństwa. Dlatego też Jan Paweł II stwierdza, że 
solidarność „jest to mocna i trwała wola na rzecz zaangażowania 
się na rzecz dobra wspólnego, [...] wszyscy bowiem jesteśmy na-
prawdę odpowiedzialni za wszystkich”104. Solidarność zakłada 
więc w swojej istocie postawę służenia swojemu bliźniemu, a nie 
wykorzystywanie go, uznanie i uszanowanie godności ludzkiej, 
ochronę tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, są zagro-
żeni lub cierpią biedę105. Solidarność opiera się na zasadzie rów-

101 H. Skorowski, Etyczno-społeczne aspekty samorządu terytorialnego w świetle 
Katolickiej Nauki Społecznej, ŻK, 1990, nr 5–6, s. 23.

102 Tamże, s. 24.
103 SRS, 38.
104 Tamże.
105 Por. J. Majka, Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Solicitudo rei socialis”, 

[w:] Jan Paweł II, Encyklika Solicitudo rei socialis, Wrocław 1997, s. 22.
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nej godności wszystkich osób i narodów oraz wskazuje na fakt 
wspólnej zależności między ludźmi, w obronie, zabezpieczeniu 
i zagwarantowaniu tych dóbr i wartości, które się człowiekowi 
należą i są mu potrzebne do życia. „Współzależność winna prze-
kształcać się w solidarność, opartą o zasadę, że dobra stworzone 
są przeznaczone dla wszystkich”106.

6. Zakończenie. 
 Sumienie strażnikiem prawdy i godności człowieka

W rozległej literaturze etycznej i myśli Kościoła znajdziemy re-
fleksję nad sumieniem, które pozwala człowiekowi na połączenie 
wolności z Bożym prawem, a więc prawdą o człowieku, zakodo-
waną w ludzkiej naturze. Filozoficznie sumienie jest rozumiane 
najczęściej jako sąd rozumu praktycznego, ukazujący człowiekowi 
przestrzeń jego działania, która jest zawsze przestrzenią jego wol-
ności. Jan Paweł II podaje następujące określenie sumienia: 

osąd sumienia jest osądem praktycznym, tzn. sądem, który wskazu-
je człowiekowi, co powinien czynić lub czego unikać, albo też oce-
nia czyn już dokonany. Jest osądem konkretnej sytuacji, opartym na 
racjonalnym przeświadczeniu, że należy miłować i czynić dobro, 
a unikać zła. [...] Podczas gdy prawo naturalne zawiera obiektywne 
i powszechne normy dotyczące dobra moralnego, to sumienie jest za-
stosowaniem prawa do konkretnego przypadku, dzięki czemu prawo 
staje się dla człowieka wewnętrzną regułą, wezwaniem do czynienia 
dobra w konkretnej sytuacji107.

Sięgając do genezy sumienia, z teologicznego punktu widze-
nia wiążemy je najczęściej z obecnością Boga w człowieku. So-

106 SRS, 39.
107 VS, 59.
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bór Watykański II ujął tę kwestię w następującym stwierdzeniu: 
„Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowie-
ka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmie-
wa w jego wnętrzu”108. Nawiązując do soborowej definicji, Jan 
Paweł II powie, że w sumieniu toczy się dialog „człowieka z Bo-
giem, Twórcą prawa, pierwszym Wzorem i ostatecznym Celem 
człowieka”109. Dlatego też sumienie jest „świętą przestrzenią, 
w której Bóg przemawia do człowieka”110. Można zatem stwier-
dzić, iż wolność ludzka, połączona z prawem zarówno natury, 
jak i objawionym (a złożenie to stanowi integralną prawdę o czło-
wieku), spotyka się w najbardziej tajnym instrumencie ludzkiej 
natury, jakim jest sumienie. Niestety, można je również „prze-
sterować”, wówczas, gdy człowiek zafałszuje prawdę o sobie sa-
mym, o swoim przeznaczeniu, o właściwych relacjach z Bogiem, 
innymi, światem i sobą. Stąd też wynika papieskie przesłanie, iż 
właściwym korelatem sumienia jest Prawda111.

Według omawianego dokumentu doświadczenie moralne 
człowieka dokonuje się przede wszystkim w przestrzeni jego su-
mienia. Człowiek odkrywa, że „jest całkowicie moralną istotą, 
zdolną do postrzegania i wyrażania nakazu, który można zna-
leźć we wszystkich kulturach: „Należy czynić dobro i unikać 
zła”. To właśnie na tym nakazie opierają się wszystkie inne na-
kazy prawa naturalnego. Pierwszy nakaz jest znany naturalnie 
i bezpośrednio przez rozum praktyczny, jako zasada niesprzecz-
ności (inteligencja nie może jednocześnie w tym samym aspekcie 
potwierdzać i zaprzeczać w przedmiocie rzeczy), która jest pod-
stawą wszelkiego spekulatywnego rozumowania, jest ujęta intu-
icyjnie, naturalnie przez teoretyczny rozum w chwili, gdy pod-

108 KDK, 16.
109 VS, 58.
110 Tamże.
111 B. Jurczyk. Wolność – sumienie – prawda, [w:] Nie lękać się prawdy. Encyklika 

„Veritatis splendor”, s. 66.



miot rozumie sens używanych terminów. Tradycyjnie poznanie 
pierwszej zasady życia moralnego jest przypisane do intelektual-
nej wrodzonej dyspozycji, która nazywa się synerezą”112.

Jeśli pragniemy, aby dezintegracja kulturowo-etyczna uległa 
uleczeniu, a nawet żeby dokonał się proces dezintegracji pozy-
tywnej, należy ustawicznie ludzką wolność odnosić do prawdy 
o człowieku wraz z jego sumieniem, postulując permanentną 
edukację i formację etyczno-moralną, bowiem według J. Ratzin-
gera „źródłem rozwoju i trwania sprawiedliwych społeczności 
jest edukacja moralna”113.

112 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu..., dz. cyt., 
s. 45–46.

113 J. Ratzinger, Demokracja pluralistyczna a chrześcijaństwo, „Znaki czasu” 
1988, nr 12, s. 99.
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ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM
Instytut Prawa Kanonicznego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Postulat czy konieczność respektu dla prawa 
naturalnego w systemach prawa pozytywnego

Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej: W po-
szukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne1, 
jest nową – jak sugeruje tytuł dzieła – próbą dialogu ze współ-
czesnym człowiekiem, bogatszym o doświadczenia wieków, 
na temat głębszego rozumienia istoty i roli prawa naturalne-
go w życiu jednostek i społeczności ludzkich. Prawo naturalne, 
które w sposób ścisły wewnętrznie wiąże się z naturalnym pra-
wem moralnym2, musi być uznane i respektowane, by można 
było sensownie mówić i realizować takie wartości jak wolność, 
prawda, sprawiedliwość czy solidarność, które wyznaczają ra-
cjonalność ludzkiej podmiotowości w wymiarze społecznym 
i jednostkowym.

W obszernym Wprowadzeniu do analiz i refleksji nad istotnymi 
zagadnieniami związanymi z naturą człowieka, z jego wymiarem 
duchowym i moralnym, autorzy dokumentu wyrażają przekona-
nie, iż istnieje obecnie pilna potrzeba „bardziej niż kiedykolwiek, 
w wymiarze, w którym ludzie zatroszczyliby się bardziej o świa-

1  Oryginał tytułu dokumentu w j. francuskim: À la recherche d’une éthique 
universelle: Nouveau regard sur la loinaturelle: http:IIwww.vatican.vaIroman_cu-
riaIcongragationsIcfaithIcti_documentsIrc_cfaith_doc_20090520_legge-natura-
le_fr.html (1.07.2011)

2  Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK], Poznań 1994, 1954–1960.
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domość w formowaniu jednej ziemskiej wspólnoty3. „Wyłania się 
również świadomość globalnej solidarności, która - jak podkre-
ślają – znajduje swoje ostateczne fundamenty w jedności rodzaju 
ludzkiego”4. Uzasadniając podjętą inicjatywę, wskazują na nara-
stające negatywne zdarzenia i zjawiska, nie tylko w skali lokalnej, 
lecz także globalnej, które – jak zaznaczają – „zagrażają niekiedy 
tożsamości człowieka”5. Na szczęście – odnotowują – równole-
gle do nich jawią się zdrowe reakcje wielu ludzi, którzy kierując 
się wspólnymi wartościami etycznymi nie tylko wyrażają słusz-
ny sprzeciw wobec egoistycznych i niekontrolowanych uzurpacji 
jednostek i grup społecznych, lecz proponują pozytywne rozwią-
zania i programy6, angażując przy tym odpowiednie pozytywne 
środki, by skutecznie likwidować źródła i przyczyny niesprawie-
dliwości, będące zarzewiem niepokojów i wojen.

Autorzy proponowanego dialogu ze współczesnym czło-
wiekiem pragną – jak sugerują nieco dalej we Wstępie – „zaprosić 
wszystkich, którzy zastanawiają się nad ostatecznymi fundamenta-
mi etyki, jak również nad porządkiem prawnym i politycznym, do 
rozważenia możliwości, które zawierają odnowioną obecność dok-
tryny prawa naturalnego”7. Ze względu na to, iż w przeszłości pa-
nowało szkodliwe przekonanie (ciągle jeszcze pokutujące w świa-
domości wielu współczesnych), że to chrześcijaństwo stworzyło 
ów swoisty paradygmat prawa naturalnego, autorzy dokumentu 
stwierdzają: „Chrześcijaństwo nie ma monopolu na prawo natural-
ne”8. Dodają jednak: „Istotnie, opierając się na rozumie wspólnym 
wszystkim ludziom, prawo naturalne jest podstawą do współpracy 

3  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: 
Nowe spojrzenie na prawo naturalne, tłum. R. Kiełtyka OFMConv, Kraków 2010, 1.

4  Tamże.
5  Tamże.
6  Tamże, 2.
7  Tamże, 9. 
8  Tamże.
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wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich przekonań religij-
nych”9. Dla tak sformułowanej tezy znajdujemy zasadne wyjaśnie-
nie i potwierdzenie w Katechizmie Kościoła Katolickiego, gdzie między 
innymi czytamy: „Prawo to jest nazywane prawem naturalnym nie 
dlatego, że odnosi się do natury istot nierozumnych, lecz dlatego, 
że rozum, który je ogłasza, należy do natury człowieka”10.

1. Wolność i prawda jako pryncypialne kategorie 
 wartości godności osoby ludzkiej 

W encyklice Jana Pawła II Veritatis splendor znajdujemy 
stwierdzenie dotyczące uniwersalnej doniosłości wolności, któ-
re, jak sam zaznacza, wynika z wnikliwej obserwacji doświad-
czeń, jakie przeżywają ludzie ostatnich pokoleń. „Można z całą 
pewnością stwierdzić” – podkreśla Papież pod znamiennym 
podtytułem Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32) – „że 
w naszych czasach ukształtowała się szczególna wrażliwość na 
kwestię wolności”11. Źródeł tej wrażliwości Jan Paweł II upatru-
je we wzroście świadomości godności osoby ludzkiej12, będącej 
– jak przekonuje – owocem rozwoju wszelkiego rodzaju nauk, ale 
także konfrontacji różnych kultur i cywilizacji naszego czasu, co 
w rezultacie doprowadziło do pogłębionej koncepcji sumienia13.

Wydaje się, że w tym miejscu możemy postawić pytanie: czy 
może istnieć sprzeczność między prawem naturalnym a pra-
wem pozytywnym? Dla przedstawicieli pozytywizmu praw-
nego – tak. Doktryna prawa pozytywnego nie uznaje wszak 
w rzeczy samej innych wartości niż te, które są wynikiem aprio-
rycznych założeń koncepcji prawa pozytywnego; w sferze prawa 

9  Tamże.
10  KKK, 1955.
11  VS, 31.
12  Tamże.
13  Tamże, 32.
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państwowego odrzuca wprost sugestie metafizyki czy idee pro-
weniencji prawa naturalnego14. Osobliwe wydają się w tej ma-
terii stwierdzenia, wedle których doktryny prawa naturalnego 
wprawdzie spełniały w dziejach różne funkcje, czerpiąc inspi-
racje głównie z doświadczeń wynikających z pogwałcenia praw 
człowieka przez reżimy faszystowskie15.

Uchwalona w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
Powszechna Deklaracja praw człowieka zasadniczo interpretowa-
na jest jako manifest naturalnych praw człowieka16, nie mówiąc 
o szeregu innych aktów prawnych o charakterze międzynarodo-
wym, wśród których znajduje się Akt Końcowy Konferencji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie, przyjęty w Helsinkach w dniu 
1 sierpnia 1975 roku17.

Nowożytne tezy i koncepcje pozytywizmu prawnego siłą rze-
czy wywołują skojarzenia z myślą starożytnych, którzy pierw-
sze instytucje prawa budowali na przesłankach prawa natural-
nego18. Nie ma racjonalnych podstaw, by tego rodzaju próbom 
odmawiać słuszności tylko dlatego, że były one jednymi z pierw-
szych prób wglądu w naturę człowieka i świata. Osobliwe, że 
ideą kierowniczą i naczelnym hasłem Odrodzenia i każdego hu-
manizmu – jak skonstatował ks. Konstanty Michalski – stało się 
niezapomniane zdanie św. Tomasza z Akwinu: „Genus humanum 

14  Zob. Positivisme juridique, [w:] Lexique de terme juridiques, Paris 1985, s. 339. 
15  Zob. Prawo natury, [w:] Encyklopedia Powszechna, PWN, t. III, Warszawa 

1975, s. 689. Znamienne, iż w Nowa Encyklopedia Powszechna zawiera wyodręb-
nione hasło „Prawa człowieka”, pod którym między innymi czytamy: „...posza-
nowanie praw człowiek i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, 
sprawiedliwości i pokoju w świecie”, zob. Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, 
t. V, Warszawa 1996, s. 312.

16  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, [w:] J. Simonides, Międzynarodowa 
ochrona praw człowieka, Warszawa 1977, s. 340–347.

17  Tamże, s. 395–396.
18  Zob. Prawo natury, [w:] The New Encyclopaedia Britannica, t. 10, Chicago – To-

ronto 1984, s. 715–716; A. Dembiński, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003, s. 33. 
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arte et ranione vivit”19. Kierując się w procesie poszukiwań funk-
cją racjonalnego myślenia, człowiek jednak nie ustrzegł się wielu 
błędów20, które – jak stwierdził Papież – były wynikiem ulegania 
różnym formom utylitaryzmu społecznego21.

Postulat obecności fundamentalnych zasad: prawdy i wol-
ności dla racjonalnego postępowania człowieka, przeżywa obec-
nie poważny kryzys. „Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, 
dostępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony 
sposób doprowadził także do zmiany koncepcji sumienia. [...] 
Powstała tendencja, by przyznać sumieniu jednostki wyłączny 
przywilej autonomicznego określania kryteriów dobra i zła oraz 
zgodnego z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką indywiduali-
styczną, według której każdy człowiek staje wobec własnej praw-
dy, różnej od prawdy innych”22. Wniosek w takim razie nie może 
być inny niż ten: tego rodzaju koncepcje stanowią podłoże dla 
nurtów myślowych, według których wyłania się – stwierdza Pa-
pież – „antynomia między prawem moralnym a sumieniem, mię-
dzy naturą a wolnością”23.

2. Uprawnienie naturalne a prawo pozytywne24

Sugestia, jaka zawiera się w intencji autorów dokumentu – w ra-
mach propozycji poszukiwania etyki uniwersalnej – zawiera kon-
kretny postulat o fundamentalnym znaczeniu: „Prawo pozytywne 
musi dążyć do spełnienia wymagań prawa naturalnego”25.

19  K. Michalski, Nova et vetera, t. IX, Kraków 1998, s. 600.
20  Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 50. 
21  Tamże, s. 50–51.
22  VS 32, s. 742–743.
23  Tamże, s. 743.
24  Zob. Tytuł jednej z kwestii podniesionych przez Międzynarodową Ko-

misję Teologiczną: nr 4.4.: Uprawnienie naturalne a prawo pozytywne. 
25  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-

nej..., dz. cyt., 91.
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Podejmując rozważanie nad tym doniosłym w konsekwen-
cjach zagadnieniem, warto odnieść się do komentarzy, analiz 
i refleksji dotyczących encykliki Veritatis splendor26. Ich autorzy 
wprawdzie nie wprost, niemniej wyraźnie poczynili aluzje do 
kwestii prawa pozytywnego w relacji do prawa naturalnego. Po-
stępując tropem myśli autora encykliki, pozwalają oni odczytać 
wyrażony w nich postulat: „Prawo pozytywne musi dążyć do 
spełnienia wymagań prawa naturalnego”27.

Już starożytni – jak wspomniano – mieli głębokie wyczucie 
i poczucie prawa, które mimo dzielących nas od tamtego czasu 
przemian cywilizacyjnych i kulturowych nie daje dzisiaj racjo-
nalnych podstaw do twierdzenia, iż cokolwiek – z punktu wi-
dzenia ich wiedzy, intuicji i założeń – straciło na aktualności28. 
Nie do przyjęcia są tezy, wedle których współczesny człowiek 
miałby inne przesłanki i kryteria niż te, jakie stosowali starożyt-
ni i następne pokolenia w kwestii realizacji podstawowych praw 
osoby ludzkiej. Takie pojęcia jak: prawo (ius), sprawiedliwość 
(iustitia) oraz słuszność (aequitas), nie mogły ulec mimo upływu 
czasu zasadniczym modyfikacjom, tym bardziej deprecjacji. Jed-
nak, czego dowodzą liczne przykłady: pewne ideologie i czer-
piące z nich inspiracje, dyktatury odstępowały od zasad wyni-
kających z prawa natury: sprawiedliwości i słuszności, których 

26 Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, red. A. Szostek MIC, 
Lublin 1995.

27  Tamże. Tytułem przykładu wystarczy przywołać niektórych auto-
rów artykułów-komentarzy: W. B. Smith, Bez prawdy nie ma wolności (s. 189); 
J. Marecki, Sumienie a prawda i prawo moralne (s. 207); A. Szostek, Ku teonomii 
uczestniczącej. Wolność a prawo w świetle encykliki „Veritatis splendor” (s. 221); 
R. McInerny, O miejsce dobra i zła. „Veritatis splendor” przeciwko pokrętnemu 
moralizowaniu (s. 235); R. Spaemann, Obrona człowieka przed nieograniczony-
mi żądaniami (s. 243); Ks. M. Schooyans, Moralność społeczna według „Veritatis 
splendor” (s. 247).

28  W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 
1996, s. 27–30. 
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kwalifikacja w żadnym przypadku nie może zależeć od określo-
nej mentalności czy tak zwanego ducha czasu, nie mówiąc już 
o założeniach ideowych i programach danego ustroju politycz-
nego29. Słowa Jana Pawła II: „Prawo stanowione przez człowieka, 
przez parlamenty i każdą inną instancję prawodawczą nie może 
pozostawać w sprzeczności z prawem natury, czyli ostatecznie 
z odwiecznym prawem Boga”30. Znajduje ono szczególne odbicie 
i konkretyzację właśnie w człowieku, niosąc ze sobą pozytyw-
ne przesłanie dla jego wyjątkowego statusu, ze względu na ota-
czający go świat, będący dla niego pozytywnym wyzwaniem31. 
To zaś upoważnia do stwierdzenia, że prawo to nie jest li tylko, 
jak chciałoby wielu ideologów, owocem filozoficznego dyskursu 
i Objawienia, lecz ogólnoludzkim poczuciem, silnie zakorzenio-
nym w świadomości społeczeństw, wartości absolutnych. Inny-
mi słowy, obecność w sferze świadomości i woli ludzi, pryncy-
pialnych wartości, jakimi są: prawda, wolność i sprawiedliwość, 
domaga się powszechnego respektu i afirmacji. Wszelkiego typu 
bezprawie: niesprawiedliwe ustawodawstwo, w którym nie-
rzadko znajdują pożywkę działania przeciw naturze oraz wszel-
kiego typu akty przemocy, muszą się spotykać z jednoznacznym 
potępieniem ogółu ludzi, mających wrodzone poczucie zdrowe-
go rozsądku i poczucie sprawiedliwości. To obecne w kulturze 
narodów, naturalne przywiązanie do wartości, a tym samym do 
szacunku dla człowieka, stanowi stały, żywy argument za niere-
latywną prawdą o człowieku32.

Podążając tropem Międzynarodowej Komisji Teologicznej za 
relacją prawa pozytywnego do naturalnego, ze szczególną uwa-
gą trzeba się zatrzymać nad następującym stwierdzenie: „Prawa 

29  Z. Grocholewski, La legge naturale...dz. cyt., s. 53.
30  Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość... dz. cyt., s. 138.
31  Por. Rdz 1, 28.
32  W. Chudy, Światło dla wszystkich, [w:] Jan Paweł II Veritatis splendor..., dz. 

cyt., s. 271.



172

pozytywne mogą i powinny się różnić, aby zachować wierność 
ich własnemu przeznaczeniu”33. Ten słuszny postulat, legitymi-
zujący i uzasadniający potrzebę stanowienia prawa pozytywne-
go, jest podyktowany naturalnie przede wszystkim postępem 
ludzkiego rozumu, który – jak podkreśliła Komisja –

stopniowo przybiera bardziej na świadomości tego, co jest najlepsze dla 
dobra wspólnoty, a po drugie modyfikują się historyczne warunki życia 
społeczeństw (w dobre lub w złe) oraz dostosowanie prawa34.

18 kwietnia 2008 roku, przemawiając w siedzibie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, Benedykt XVI wyraził zdecydowane 
stanowisko wobec pozytywistycznych tendencji współczesnych 
prawodawców. Mówił on:

Doświadczenie uczy, że praworządność często bywa ważniejsza od 
sprawiedliwości, kiedy tak bardzo kładzie się nacisk na samo prawo, 
że ukazuje się je jako wyłączny rezultat rozporządzeń legislacyjnych 
bądź decyzji normatywnych, podejmowanych przez różne instancje 
panujących władz. Kiedy są one przedstawiane jedynie w kategoriach 
praworządności, prawa mogą stać się postanowieniami o słabej sile od-
działywania, oderwanymi od wymiaru etycznego i racjonalnego, który 
stanowi ich podstawę i cel35.

Odpowiadając na palące współczesne problemy, także 
w kwestii stosunku władzy publicznej do fundamentalnych za-
sad etycznych, Papież Benedykt XVI stwierdza między innymi: 

33  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej... dz. cyt., 91. 

34  Tamże.
35  Benedykt XVI, Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości, [w:] „L’Osser- 

vatore Romano”, (wyd. polskie), 2008, nr 5 (303), s. 57.
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Widzimy, że władza człowieka wzrosła w nadzwyczajny sposób. Wraz 
z nią nie rośnie jednak etyczny potencjał ludzkości. Ten brak równo-
wagi odzwierciedla się dzisiaj w obawie przed postępem, któremu nie 
towarzyszy moralna refleksja36. 

Kapitalną w związku z tym konkluzją-diagnozą jest kolej-
ne stwierdzenie Papieża: „Wiedza przyniosła ze sobą władzę, 
ale w taki sposób, że możemy teraz własną mocą zniszczyć ten 
świat, który - jak nam się wydaje – całkowicie poznaliśmy. Staje 
się jasne” – podkreśla dalej Benedykt XVI – „że w dotychczaso-
wym rozumieniu pojęcia postępu jako połączenia wiedzy i wła-
dzy brakuje istotnego elementu, a mianowicie aspektu dobra. 
Oto jest pytanie: Czym jest dobro? Dokąd wiedza ma prowa-
dzić władzę?”37. Pada kolejne pytanie: „Czy chodzi tylko o to, 
aby móc nad czymś panować, czy też trzeba postawić pytanie 
o wewnętrzne kryteria, o to, co jest dobre dla ludzi, co jest dobre 
dla świata?”38.

3. Możliwość czy konieczność wyjścia z impasu

Odnosząc się do pozytywizmu prawnego jako koncepcji, 
a zarazem systemu znajdującego swój praktyczny wyraz w okre-
ślonych normach prawnych, trzeba odnieść się do źródeł; do po-
czątków koncepcji prawa.

To pewne, że można zbudować logicznie spójną teorię prawa 
i adekwatny do jej założeń system prawa, ale zawsze pozostanie 
pytanie o aksjologiczny aspekt systemu: pytanie o wartości i cele, 
jakie leżą u podstaw takiego systemu? Czy zatem można budo-

36  Benedykt XVI w rozmowie z P. Seewaldem, Światłość świata, tłum. 
P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 54. 

37  Tamże. 
38  Tamże, s. 55. 
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wać spójny system prawa bez uwzględnienia takich pozytyw-
nych wartości jak: prawda w jej ścisłym związku z postulatem 
wolności; sprawiedliwość w związku z solidarnością; owszem, 
doceniając znaczenie i rolę elementu miłości, w jej ścisłym związ-
ku ze sprawiedliwością39.

W związku ze sferą wartości, na szczęście – dla rodzaju ludz-
kiego – nie da się wykorzenić ze zbiorowej, powszechnej świa-
domości podstawowej wiedzy o tym, iż pierwszym, przed pra-
wem stanowionym, jest prawo naturalne, które leży u podstaw 
pozytywnych wartości. Ten właśnie fundamentalny fakt stwier-
dza i potwierdza Komisja Teologiczna w słowach: „Uprawnienia 
naturalne są normami wcześniejszych ludzkich relacji niż wola 
ustawodawcy”40. Nie podlega kwestii fakt (czasowo, przestrzen-
nie i terytorialnie powszechny), iż stanowione prawa, niezależ-
nie w jakiej formie są wydawane, stanowią istotną funkcję relacji 
międzypodmiotowych, a nie vice-versa41. Innymi słowy – postę-
puje się według prawa w posłuszeństwie normom; jest się po-
słusznym normie, za pośrednictwem której nadaje się swemu 
działaniu kwalifikację działania zgodnego z prawem. Jeszcze 
inaczej mówiąc: prawo leży u podstaw budowania – struktura-
lizowania stosunków międzyludzkich, dla których normy praw-
ne pełnią rolę instrumentu służącego realizacji prawa42. Tak więc 
prawo jako takie, jak słusznie się podkreśla, wyznacza istotnie 
relacje międzyosobowe między podmiotami świadomymi rów-
ności między sobą; oczekującymi gwarancji owych relacji, żąda-
jących (dodajmy: ze strony prawodawcy) afirmacji owych pożą-
danych wzajemnych relacji43.

39  Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate.
40  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-

nej..., dz. cyt., 92.
41  F. D’Agostino, Diritto e giustizia, Milano 2000, s. 10.
42  Tamże, s. 10–11.
43  Tamże, s. 10.
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Gdyby nie było owej naturalnej potrzeby sprawiedliwości 
w poszczególnych podmiotach, zarówno w myśli prawodawcy 
(mens legislatoris), jak i w adresatach stanowionego prawa, nie 
można by już było mówić o woli i możliwości stanowienia i reali-
zacji sprawiedliwego prawa.

Rozumując tym tokiem dochodzimy do kluczowej formu-
ły Komisji Teologicznej na temat postulatu obecności prawa na-
turalnego w porządku prawnym. Autorzy Komisji stwierdzają: 
„Uprawnienie naturalne jest tym, co oczywiście sprawiedliwe 
przed sformułowaniem prawnym”44. Trudno przeoczyć w tym 
określeniu wyrażenie: „co oczywiście sprawiedliwe”, które nie 
znalazło się tu przypadkowo. Stwierdzenie powyższe – tak zwię-
złe w swym wyrazie – stanowi bowiem syntezę wiedzy i doświad-
czenia ludzkości w tej fundamentalnej kwestii. Świadomość tego 
doświadczenia jest aktualna w społecznościach ludzkich; doma-
ga się respektu i realizacji w określonych systemach prawnych 
i w konkretnych normach prawodawcy.

W kontekście obecnej refleksji wypada zauważyć, iż przeciw-
nicy rzeczonej zasady, zwolennicy relatywizmu zasad prawa na-
turalnego, protagoniści pozytywizmu prawnego wychodzą z za-
łożenia, że natura ludzka (rozum, intelekt) nie ma charakteru 
stałego, a raczej jest wytworem i zależy od okoliczności i sytuacji 
historycznych. Co więcej, uważają, że natura sama w sobie (in 
se) zawiera „sprzeczności”; jest więc „destruktywna”. Idąc tym 
tropem wnoszą, iż nie ma możliwości tworzenia stałych, jedno-
znacznych zasad i reguł postępowania. A jednak rzeczywistość 
jawi się inaczej: to właśnie jemu (człowiekowi) przypada kiero-
wać naturą, nie odwrotnie45. Teza przedstawicieli pozytywizmu 
prawnego wydaje się typowym przykładem szczególnego rodza-

44  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej..., dz. cyt., 92.

45  S. Cotta, Il diritto come sistema di valori, Torino 2004, s. 65–66.
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ju redukcjonizmu względem złożonej struktury ludzkiego bytu; 
tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym oraz wspólno-
towym. I chociaż, jak naucza Kościół katolicki, natura ludzka zo-
stała zraniona i skłonna jest do zła, jest przyczyną wielu błędów, 
na przykład na polu edukacji, polityki, w działalności społecz-
nej (a więc także prawodawczej)46, to jednak struktura ludzkie-
go bytu w zasadzie nie uległa destrukcji, a jej dążenia do dobra, 
prawdy i sprawiedliwości oraz do miłości są właściwe ludzkie-
mu duchowi, nastawionemu i poszukującemu nie iluzorycznego, 
lecz rzeczywistego szczęścia.

„Uprawnienie naturalne jest zatem tym – wypada podkreślić 
za Komisją Teologiczną – co sprawiedliwe przed sformułowa-
niem prawnym”, które wyraża się w subiektywnych uprawnie-
niach osoby47. W tekście dokumentu wymieniono tylko przykła-
dowo niektóre z nich: 

Prawo do poszanowania swego własnego życia, do integralności 
swej osoby, do wolności religijnej, do wolności myślenia, prawo do 
założenia rodziny i wychowywania dzieci według swoich przeko-
nań, prawo do zrzeszania się z innymi, do uczestnictwa w życiu spo-
łeczności...48.

4. Końcowe uwagi i wnioski 

W konkluzji do powyższych refleksji wypada nawiązać 
do końcowych wniosków rozważanego fragmentu dokumen-
tu. Czytamy w nim: „Uprawnienia ludzkiej osoby pojawiają się 
w porządku sprawiedliwości, która powinna panować w rela-

46 Zob. KKK, 407; Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 25; Benedykt 
XVI, Enycklika Caritas in veritate, 34.

47  Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej..., dz. cyt, 98.

48  Tamże.



cjach między ludźmi. Rozpoznanie tych uprawnień naturalnych 
człowieka odpowiada rozpoznaniu obiektywnego porządku 
ludzkich relacji opartych na prawie naturalnym”49. Sprawiedli-
wość, która jest wymogiem prawa naturalnego, winna stanowić 
także osnowę ludzkich relacji: winna przyświecać samemu pra-
wodawcy ustanawiającemu ustawy, wszak racją każdej ustawy 
ma być dobro wspólne społeczności i każdej osoby. Idei tej dał 
szczególny wyraz papież Benedykt XVI, przemawiając w siedzi-
bie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówił tam: 

Życie wspólnoty, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynaro-
dowej, wyraźnie pokazuje, że poszanowanie praw i gwarancje, które 
z nich wypływają, są miarą wspólnego dobra, według której ocenia się 
stosunek między sprawiedliwością i niesprawiedliwością, rozwojem 
i nędzą, bezpieczeństwem i konfliktami. [...] Prawa człowieka muszą 
być zatem respektowane jako wyraz sprawiedliwości, a nie po prostu 
dlatego, że ustawodawcy mogą nakazać ich przestrzeganie50.

Analiza powyższych dokumentów prowadzi do jednoznacz-
nych wniosków, które domagają się następującego postulatu: by 
ci, którzy profesjonalnie pełnią wobec określonych społeczności 
odpowiedzialne zadanie stanowienia prawa, sami akceptowali 
i w rezultacie realizowali zasady prawa naturalnego51. 

49  Tamże.
50  Benedykt XVI, Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości, „L’Osservato-

re Romano”, dz. cyt., s. 57.
51  Por. F. D’Agostino, Diritto e giustizia, dz. cyt, s. 102.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Rola prawa naturalnego 
w życiu społecznym i politycznym

Międzynarodowa Komisja Teologiczna w dokumencie pt. 
W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo natu-
ralne1 opowiada się za poszukiwaniem obiektywnych wartości 
moralnych, które mogłyby stanowić podstawę uniwersalnej ety-
ki. Opublikowanie takiego dokumentu jest motywowane m.in. 
niepokojącymi tendencjami we współczesnej kulturze, dającymi 
powszechne przyzwolenie dla relatywizmu etycznego. Nieste-
ty, dla wielu współczesnych ów relatywizm jest wręcz jednym 
z podstawowych warunków demokracji, jako że tylko on miał-
by gwarantować tolerancję, wzajemny szacunek między ludźmi 
i uznanie decyzji większości, podczas gdy normy moralne uwa-
żane za obiektywne i wiążące prowadziłyby rzekomo do autory-
taryzmu i nietolerancji. 

Niepokojący jest także fakt, że takie dziedziny życia publicz-
nego jak gospodarka, prawodawstwo, polityka rozwijają się 
w coraz większym stopniu bez odniesienia do dobra moralne-
go. Na przykład w dziedzinie techniki medycznej coraz częściej 
akceptowana staje się zasada, że co jest technicznie możliwe, 
winno być również akceptowane etycznie. Zaś w dziedzinie po-

1 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersal-
nej: nowe spojrzenie na prawo naturalne [dalej: PEU], tłum. R. Kiełtyka OFMConv, 
Kraków 2010.
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lityki panuje przekonanie, że wszystko, co służy zdobyciu wła-
dzy, jest moralnie usprawiedliwione. A na płaszczyźnie prawo-
dawstwa przyjmuje się, że wszystko, co nie jest zakazane, jest 
dopuszczalne. 

Budowanie ładu społecznego na tak wątpliwych, zmiennych 
zasadach wydaje się bardzo ryzykowne. Dlatego chwała tym, 
którzy dostrzegają potrzebę oparcia życia społeczno-gospodar-
czego i politycznego na trwałych, niezmiennych i powszechnie 
akceptowanych zasadach etyczno-moralnych. Wiadomo, że idea 
naturalnego prawa moralnego zawiera wiele elementów wspól-
nych wielkim tradycjom mądrościowym, religijnym i filozoficz-
nym całej ludzkości. Co więcej, odwołuje się ona do wspólnego 
wszystkim istotom ludzkim rozumu. Dlatego winna być podsta-
wą uniwersalnej etyki. 

Najbardziej istotne wydaje się miejsce, w którym Międzynaro-
dowa Komisja Teologiczna odnosi swoje przemyślenia do współ-
czesnego społeczeństwa. Czyni to w rozdziale czwartym doku-
mentu (Prawo naturalne a państwo), wyjaśniając regulacyjną rolę 
nakazów prawa naturalnego w życiu społecznym i politycznym. 
Najpierw zwraca uwagę na osobę ludzką, która winna się znajdo-
wać w centrum politycznego i społecznego porządku. Następnie 
podkreśla, że prawo naturalne stanowi podstawę porządku pań-
stwowego. Zaznacza jednak, że istnieje zasadnicza różnica mię-
dzy uprawnieniami wynikającymi z prawa naturalnego a prawem 
pozytywnym. Ponadto podkreśla, że porządku politycznego nie 
można mieszać z porządkiem eschatologicznym, jest on bowiem 
tylko porządkiem czasowym i racjonalnym. 

1. Człowiek w centrum politycznego i społecznego porządku

Międzynarodowa Komisja Teologiczna podejmując problem 
uczynienia prawa naturalnego podstawą funkcjonowania pań-
stwa, przede wszystkim podkreśla w dokumencie, że to osoba 
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ludzka znajduje się w centrum politycznego i społecznego po-
rządku, ponieważ człowiek jest celem, a nie środkiem wszelkich 
działań politycznych i społecznych2. Człowiek jest bytem społecz-
nym z natury, a nie z wyboru lub na podstawie czysto umownej 
konwencji. Dlatego też do realizacji siebie jako osoby potrzebuje 
relacji z innymi osobami. Potrzebuje rodziny, środowiska życia 
i pracy, wspólnoty sąsiedzkiej, narodu i w końcu ludzkości3. Nie-
które z tych społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowia-
dają bardziej bezpośrednio naturze człowieka4. Osoba czerpie 
z każdego z tych kręgów elementy konieczne do swojego wzro-
stu, który z kolei przyczynia się do ich udoskonalenia5. 

Z faktu, że ludzie są powołani do życia w społeczeństwie, wy-
nika ich wspólny do realizacji i obrony zbiór dóbr oraz wartości. 
Jest to tak zwane „dobro wspólne”, czyli ogół warunków, które 
umożliwiają osobie być bardziej osobą ludzką6. Szczególną rolę 
w trosce o dobro wspólne spełnia państwo. Dobro wspólne pań-
stwa jest więc podstawowym kryterium sprawowania władzy, 
które polega przede wszystkim na poszanowaniu praw i obowiąz-
ków każdego człowieka. Wobec tego głównym zadaniem sprawu-
jących władzę w państwie jest z jednej strony dbanie o uznawa-
nie, poszanowanie i ochronę tych praw oraz stałe ich doskonalenie 
w drodze wspólnego uzgadniania, z drugiej zaś strony czuwanie 
nad tym, aby każdy mógł łatwiej wypełniać swoje obowiązki7.

Dobro wspólne państwa nie ma jednak charakteru bytu ab-
solutnego, istniejącego niezależnie od jego obywateli. Obej-

2 Por. PEU 84. 
3 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świe-

cie współczesnym Gaudium et spes, [dalej: KDK], 73–74.
4 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1882.
5 Por. PEU 84. 
6 Por. KDK 26 oraz II Sobór Watykański, Deklaracja o wolności religijnej 

Dignitatis humanae [dalej: DWR] 6.
7 Por. JAN XXIII, Encyklika Pacem in terris. O pokoju między wszystkimi na-

rodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, [dalej: PT] 60. 
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muje ono sumę tych warunków życia społecznego, w których 
ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swoją osobistą dosko-
nałość8. Dobrem wspólnym jest nie tylko suma korzyści i usług 
publicznych, które zapewnia organizacja życia społecznego, ale 
także suma wartości duchowych cechujących grupę, a więc jej 
poziom umysłowy, poczucie praworządności i wolności, świa-
domość więzi społecznej, umiejętność współpracy itp. Te dobra 
tkwią w samych obywatelach, ale można je przekazywać; stają 
się wówczas dobrami grup społecznych, będąc czynnikami in-
tegracji społeczeństwa i stanowiąc najcenniejszy składnik inte-
resu ogólnego, czyli dobra wspólnego. 

Dobro wspólne wyznacza zarówno program, jak i metody 
działania sprawujących władzę. Dlatego ci, którzy ubiegają się 
o urząd prezydenta czy mandat poselski, nie powinni prezento-
wać jakiegoś osobistego programu wyborczego, ale winni przed-
stawiać program mający na celu realizację dobra wspólnego. Nie 
jest ono prostą sumą dóbr jednostkowych, ale stanowi pewną 
nową jakość. Jest tym, co służy wszystkim obywatelom i co niko-
go nie krzywdzi. Wspólne dobro jest zawsze dobrem człowieka. 
Na drugim poziomie dobro wspólne jest tym, co finalizuje poli-
tyczny i państwowy porządek. Dobro wszystkich i dobro każ-
dego wyraża wspólnotowy wymiar ludzkiego dobra. Społeczeń-
stwa mogą się definiować przez rodzaj wspólnego dobra, które 
zamierzają promować9.

 2. Prawo naturalne miarą porządku politycznego

Można powiedzieć, że społeczeństwo zorganizowane z uwa-
gi na dobro wspólne swoich członków spełnia wymagania spo-

8 Por. JAN XXIII, Encyklika Mater et magistra. O współczesnych przemianach 
społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej. 

9 Por. PEU 85. 
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łecznej natury człowieka. Niemniej jednak, jak podkreślają au-
torzy omawianego dokumentu, aby ten cel mógł być spełniony, 
potrzeba by prawo naturalne stało się podstawą i miarą realizacji 
porządku politycznego. Ono bowiem określa zbiór wartości, któ-
re pojawiają się jako humanizacja społeczeństwa. Kiedy umiesz-
cza się wartości w społecznym i politycznym polu, nie mogą one 
być bardziej natury prywatnej, ideologicznej lub wyznaniowej; 
dotyczą one wszystkich obywateli. Nie wyrażają porozumienia 
między nimi, ale opierają się na wymaganiach ich wspólnego 
człowieczeństwa. Społeczeństwo, które spełnia poprawnie swoją 
misję w służbie osoby, musi promować wypełnienie swoich na-
turalnych skłonności. Osoba jest przed społeczeństwem, a społe-
czeństwo jest humanizowane, jeśli spełnia oczekiwania zapisane 
w osobie jako bycie społecznym10.

Według społecznej nauki Kościoła naturalny porządek spo-
łeczności służącej człowiekowi bazuje na czterech wartościach: 
wolności, prawdzie, sprawiedliwości i solidarności, które wyni-
kają z naturalnych skłonności człowieka11. Te cztery wartości od-
powiadają wymaganiom etycznego porządku zgodnie z prawem 
naturalnym. Jeśli którejś z nich brakuje, państwo zmierza ku anar-
chii lub ku totalitaryzmowi. Wolność jest pierwszym warunkiem 
ludzkiego przyjęcia politycznego porządku. Bez wolności, postę-
pującej za sumieniem w wyrażaniu swoich opinii i realizowaniu 
swoich projektów, nie ma ludzkiego państwa. Bez poszukiwania 
prawdy i szacunku dla niej nie ma społeczeństwa, ale pojawia 
się silna dyktatura. Prawda, która jest właściwością osoby, jest 
jedynie zdolna połączyć ludzi we wspólnych celach. Jeśli nie to 
jest prawda, która nakazuje sobie samej, to jest to raczej zręcz-
nie narzucona tzw. własna prawda. Bez sprawiedliwości nie ma 

10 Por. tamże, 86. 
11 Por. Jan XXIII, PT 37; Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium Nauki 

Społecznej Kościoła, 192–203. 
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społeczeństwa, ale dochodzi do panowania przemocy. Sprawie-
dliwość jest najwyższym dobrem, które może być zapewnione 
przez państwo. Zakłada ono, że to, co jest sprawiedliwe, jest za-
wsze poszukiwane, oraz że prawo jest stosowane z uwzględnie-
niem szczegółowych przypadków, ponieważ bezstronność jest 
najwyższym stopniem sprawiedliwości. Wreszcie w społeczeń-
stwie, w którym panuje zasada solidarności, musi istnieć prawo 
inspirujące do wzajemnej pomocy i  odpowiedzialności za los in-
nych, a dobra, którymi dysponuje społeczeństwo, odpowiadają 
na potrzeby wszystkich12.

Dokument podkreśla, że gdy weźmie się pod uwagę rela-
cje sprawiedliwości między ludźmi: relacje między fizyczny-
mi a moralnymi osobami, między osobami a władzą publiczną, 
wówczas prawo naturalne (lex naturalis) wyraża się w uprawnie-
niu naturalnym (ius naturale). Używając określenia „uprawnienie 
naturalne” przechodzimy od antropologicznej kategorii prawa 
naturalnego do kategorii prawnej i politycznej organizacji pań-
stwa. Uprawnienie naturalne jest więc wewnętrzną miarą ukła-
dania opartych na sprawiedliwości relacji pomiędzy członkami 
społeczeństwa13. Innymi słowy, jest prawnym wyrazem prawa 
naturalnego w porządku politycznym, ukazuje się jako miara 
sprawiedliwych relacji pomiędzy członkami wspólnoty14.

Uprawnienie naturalne nie jest arbitralne, to nie ono decyduje 
o tym, co jest sprawiedliwe. Wymaganie sprawiedliwości, które 
wynika z prawa naturalnego, jest bowiem wcześniejsze w sfor-
mułowaniu i uchwaleniu od uprawnienia. Polityka także nie jest 
arbitralna: normy sprawiedliwości nie wynikają jedynie z umo-
wy między ludźmi, ale ich geneza sięga samej natury ludzkiego 
bytu. Można powiedzieć, że uprawnienie naturalne jest kotwi-

12 Por. PEU 87. 
13 Por. tamże, 88. 
14 Por. tamże, 90. 



185

cą praw człowieka w prawie naturalnym15. Kiedy zatem ludz-
ki prawodawca ustanawia normy prawne mające służyć dobru 
wspólnemu, musi liczyć się z prawem naturalnym. Wtedy bo-
wiem potwierdza on naturalne i wewnętrzne prawo zapisane 
w człowieczeństwie. Gdy jednakże ustanawia prawo niezgodne 
z uprawnieniem naturalnym, czyni bezprawie, bowiem uzurpuje 
sobie atrybuty twórcy prawa naturalnego.

3. Prawo naturalne a prawo pozytywne 

Kwestia wzajemnej relacji prawa naturalnego i prawa pozy-
tywnego to ważny i aktualny problem moralny, któremu Mię-
dzynarodowa Komisja Teologiczna poświęca należytą uwagę. 
Jej zdaniem prawo pozytywne musi dążyć do spełnienia wyma-
gań prawa naturalnego. Czyni to albo na drodze wnioskowania 
(uprawnienie naturalne zabrania zabijania, prawo pozytywne 
zakazuje aborcji), albo na drodze określenia (uprawnienie na-
turalne określa ukaranie winnych, prawo karne pozytywne 
określa kary dla każdej kategorii przestępstw). Z racji tego, że 
pozytywne ludzkie prawa pochodzą rzeczywiście z prawa na-
turalnego, a tym samym z prawa odwiecznego obowiązują one 
w sumieniu16. 

Według św. Augustyna niesprawiedliwe prawo przestaje być 
prawem17. Z kolei św. Tomasz z Akwinu stwierdza: 

O tyle prawo ludzkie ma istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne 
z należycie ustawionym rozumem. I wówczas jest jasne, że pochodzi 
od prawa wiecznego. O ile zaś odchodzi od rozumu, zwie się prawem 

15 Por. tamże, 88. 
16 Por. tamże, 91. 
17 „Nam lex mihi esse non videtur, quae iusta non fuerit” - Saint Augustin, 

De libero arbitrio, t. 1., 5, 11, [w:] Corpus christianorum, Series latina; 29, s. 217.
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niegodziwym. W takim bowiem razie nie ma istotnych znamion pra-
wa, ale raczej znamiona jakiejś przemocy lub gwałtu18. 

Dlatego też uważa, że:

wszelkie prawo uchwalone przez ludzi o tyle jest istotnie prawem, o ile 
wywodzi się z prawa natury. Jeżeli natomiast nie zgadza się w czymś 
z prawem naturalnym, nie będzie już prawem, ale burzeniem19. 

Wynika stąd wniosek, że ustawodawca powinien określać, 
co jest sprawiedliwe w konkretnych historycznych sytuacjach, 
odwołując się do prawa naturalnego. Św. Augustyn wyraża tę 
prawdę w następujących słowach:

Jednak stanowiciel praw doczesnych, jeśli jest mężem dobrym i rozum-
nym, radzi się owego samego wiecznego [prawa], o którym żadnej du-
szy nie zostało dane osądzać; aby według jego niezmienialnych reguł 
rozstrzygał, co w danym czasie należy nakazać, a czego zabronić20.

Nadrzędna rola prawa naturalnego wobec prawa pozytyw-
nego posiada głębokie uzasadnienie. Polega ona na tym, jak 
przypomina omawiany dokument, że uprawnienia naturalne są 

18 „Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum 
rationem rectam, et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna deri-
vatur. Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua, et sic non habet 
rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam”. Saint Thomas d’Aquin, Summa 
theologiae, Ia-IIae, q. 93, a. 3, ad 2.

19 „Unde omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, in-
quantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam 
non erit lex sed legis corruptio“. Saint Thomas d’Aquin, dz. cyt., Ia-IIae, q. 95, a. 2.  

20 „Conditor tamen legum temporalium, si vir bonus est et sapiens, illam 
ipsam consulit aeternam, de qua nulli animae iudicare datum est; ut secundum 
eius incommutabiles regulas, quid sit pro tempore iubendum vetandumque 
discernat”. Saint Augustin, De vera religione, XXXI, 58, [w:] Corpus... dz. cyt. 
t. 32, s. 225.
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normami wcześniejszych ludzkich relacji niż wola ustawodaw-
cy. One są nadane ludziom żyjącym w społeczeństwie. Upraw-
nienie naturalne wyraża się w subiektywnych uprawnieniach 
osoby, takich jak 

prawo do poszanowania swego własnego życia, do integralności swo-
jej osoby, do wolności religijnej, do wolności myślenia, prawo do zało-
żenia rodziny i wychowywania dzieci według swoich przekonań, pra-
wo do zrzeszania się z innymi, do uczestniczenia w życiu społeczności. 
Te uprawnienia, którym współczesna myśl przyznaje ogromne znacze-
nie, nie mają swego źródła w wahaniach pragnień jednostek, ale w sa-
mej strukturze człowieka i jego ludzkich relacjach. Uprawnienia ludz-
kiej osoby pojawiają się w porządku sprawiedliwości, która powinna 
panować w relacjach między ludźmi. Rozpoznanie tych uprawnień na-
turalnych człowieka odpowiada rozpoznaniu obiektywnego porządku 
ludzkich relacji opartych na prawie naturalnym21.

Jak zaznaczają autorzy dokumentu, dzisiaj trzeba mocno 
akcentować rolę prawa naturalnego jako podstawy prawa sta-
nowionego. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza obecnie, gdy 
tak wielką rolę przypisuje się demokracji. Bywa, że uznaje się 
ją za jedyny fundament prawa państwowego. Tymczasem, jak 
pisze Jan Paweł II, demokracji nie można przeceniać, czyniąc 
z niej namiastkę moralności lub cudowny środek na niemoral-
ność. Jest ona zasadniczo środkiem do celu, a nie celem. Charak-
ter moralny demokracji nie ujawnia się samoczynnie, ale zależy 
od jej zgodności z prawem moralnym, któremu musi być pod-
porządkowana, podobnie jak każda inna działalność ludzka. 
Zależna jest zatem od moralności celów, do których zmierza, 
i środków, jakimi się posługuje22.

21 PEU 92. 
22 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae [dalej: EV], 70. 
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Wartość demokracji rodzi się albo zanika wraz z wartościa-
mi, które ona wyraża i popiera; do wartości podstawowych i ko-
niecznych należy z pewnością godność każdej ludzkiej osoby, 
poszanowanie jej nienaruszalnych i niezbywalnych praw, a tak-
że uznanie dobra wspólnego za cel i kryterium rządzące życiem 
politycznym. Podstawą tych wartości nie mogą być tymczaso-
we i zmienne zdania większości opinii publicznej, ale wyłącznie 
uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako prawo natu-
ralne, wpisane w serce człowieka, jest normatywnym punktem 
odniesienia także dla prawa cywilnego23.

Zdaniem Jana Pawła II, w trosce o przyszłość społeczeństwa 
i rozwój zdrowej demokracji trzeba pilnie odkryć na nowo ist-
nienie wartości ludzkich i moralnych, należących do samej istoty 
i natury człowieka, które wynikają z prawdy o człowieku oraz 
wyrażają i chronią godność osoby. Są to zatem wartości, których 
żadna jednostka, żadna większość ani żadne państwo nie mogą 
tworzyć, zmieniać ani niszczyć, ale które winny uznać, szanować 
i umacniać. W tym celu trzeba przypomnieć podstawowe ele-
menty relacji między prawem cywilnym a prawem moralnym, 
tak jak je przedstawia Kościół. Należą one bowiem także do dzie-
dzictwa wielkich tradycji prawodawstwa ludzkości24.

Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne 
niż prawa moralnego naturalnego, a zakres jego oddziaływania 
węższy. Jednak, jak podkreśla instrukcja Donum vitae: „w żad-
nej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia 
ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje”25. Za-
daniem prawa cywilnego jest bowiem ochrona ładu społeczne-
go opartego na prawdziwej sprawiedliwości, tak aby wszyscy, 

23 Por. tamże. 
24 Por. tamże, 71.
25 Kongregacja Nauki i Wiary, Instrukcja Donum vitae. O szacunku dla życia 

ludzkiego i o godności jego przekazywania, 98.
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zgodnie ze słowami św. Pawła, „mogli prowadzić życie ciche 
i spokojne z całą pobożnością i godnością” (1 Tm 2, 2). Właśnie 
dlatego prawo cywilne musi zapewnić wszystkim członkom spo-
łeczeństwa poszanowanie pewnych podstawowych praw, które 
należą do natury osoby i które musi uznać i chronić każde prawo 
stanowione26. Inny jest bowiem cel państwa, a inny Kościoła i nie 
można mylić tych porządków, o czym także przypominają człon-
kowie Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

4. Porządek polityczny – porządkiem doczesnym 

Zadania państwa nie sięgają poza życie doczesne. Do poza-
ziemskich zadań powołał Bóg społeczność inną, nadprzyrodzo-
ną, to jest Kościół. Państwo zaś ma zapewnić i zagwarantować 
dobra potrzebne do życia, rozwoju i pomyślności doczesnej. 
Wobec zaś różnych wy paczeń w pojmowaniu państwa nale-
ży z całą wyrazistością podkreślić, że jego celem nie jest kiero-
wanie ludźmi ani sprawowanie władzy, której ma być podpo-
rządkowane społeczeństwo. Jego celem – jak to zostało wyżej 
zaznaczone – jest dobro wspólne, a więc wszechstronnie pojmo-
wana pomyślność społeczeństwa, czyli zapewnienie mu pokoju 
i bezpieczeństwa, wolności, zabezpieczenie jego własności, dba-
nie o sprawność służb publicznych oraz obrona podstawowych 
praw obywatelskich27. 

Jednak, jak zauważają autorzy omawianego dokumentu, w hi-
storii ludzkich społeczeństw porządek polityczny był często po-
strzegany jako odzwierciedlenie transcendentnego i boskiego po-
rządku. Również starożytne kosmologie zakładały i uzasadniały 
polityczną teologię, w której władca potwierdzał związek między 
kosmosem a ludzkim światem. Chodziło o wprowadzenie świata 

26 Por. EV 71. 
27 Por. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 48.



190

ludzi do ustalonej harmonii świata. Wraz z pojawieniem się bi-
blijnego monoteizmu wszechświat jest postrzegany jako posłusz-
ny wobec prawa, które dał mu Stwórca. Porządek państwa jest 
osiągnięty wówczas, gdy prawa Boże, a także te zapisane w sercu 
są respektowane. Teokracja mogła panować w społeczeństwach, 
które były zorganizowane według zasad i wartości opartych na 
ich świętych księgach, w których nie istniało rozróżnienie mię-
dzy sferą religijnego objawienia a sferą organizacji państwa. Ale 
Biblia została zdesakralizowana ludzką władzą, nawet jeśli wieki 
teokratycznego przenikania, w tym chrześcijańskiego środowi-
ska, przysłoniły to istotne rozróżnienie między porządkiem po-
litycznym a porządkiem religijnym. W związku z tym konieczne 
jest rozróżnienie pierwszego przymierza, w którym prawo nada-
ne przez Boga było również prawem ludu Izraela, od nowego 
przymierza, które przynosi oddzielenie i względną autonomię 
politycznego i religijnego porządku28.

Biblijne objawienie wzywa ludzkość do uznania, że porządek 
stworzenia jest porządkiem uniwersalnym, w którym uczestni-
czy cała ludzkość, a porządek ten jest dostępny dla rozumu. Kie-
dy mówimy o prawie naturalnym, to mówimy o tym porządku, 
który jest chciany przez Boga i pojmowany przez ludzki rozum. 
Biblia przedstawia różnicę między tym porządkiem stworze-
nia a porządkiem łaski, który daje dostęp przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa. Porządek państwa – podkreśla dokument – nie jest 
tym ostatecznym i eschatologicznym porządkiem. Dziedzina po-
lityki nie jest tym niebiańskim państwem, danym darmo przez 
Boga. Objawia się ona w niedoskonałym i przemijającym porząd-
ku. Cechą charakterystyczną ziemskiego państwa jest to, że żyją 
w nim zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi, wierzący 
i niewierzący29.

28 Por. PEU 93. 
29 Por. tamże, 94. 
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Skoro państwo winno dbać jedynie o sprawy doczesne oby-
wateli, nie może narzucać globalnej ideologii ani religii, ani 
też laickości. Słusznie zatem zauważa Benedykt XVI, że z taką 
samą determinacją, z jaką potępia się wszelkie formy fanaty-
zmu i fundamentalizmu religijnego, należy przeciwstawiać się 
wszelkim formom wrogości do religii, które ograniczają pu-
bliczną rolę wierzących w życiu obywatelskim i politycznym30. 
Zakresem ostatecznego sensu w obywatelskim społeczeństwie 
jest bowiem odpowiedzialność, jaką biorą organizacje religij-
ne, filozofie i duchowości pod warunkiem, że przyczynią się 
one do dobra wspólnego, do wzmocnienia więzi społecznych 
oraz promowania uniwersalnych wartości zakładających po-
rządek polityczny sam w sobie. Porządek polityczny nie ma na 
celu przekształcania ziemi w Królestwo Boże, które ma nadejść. 
Może on antycypować je przez swój postęp w dziedzinie spra-
wiedliwości, solidarności i pokoju. Nie może być stworzony 
przez przymus31.

Niemniej jednak, chociaż celem państwa jest troska o do-
czesne dobra obywateli, jego misja nie jest całkiem wyłączo-
na z aspektu religijnego. Albowiem, jak zaświadcza św. Paweł, 
mimo że władza państwowa nie ma charakteru sakralnego, to 
cieszy się jednak wysokim autorytetem moralnym, gdyż jej osta-
tecznym źródłem jest Bóg. A zatem sprawowanie władzy pań-
stwowej ma w swej genezie odniesienie do Boga. Św. Paweł 
stwierdza: „Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od 
Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga” (Rz 13, 1)32. 

30 Benedykt XVI, Wolność religijna drogą do pokoju. Orędzie na światowy 
dzień pokoju 1 stycznia 2011 roku, 15.

31 Por. PEU 95. 
32 Zob. „Dzięki mnie królowie panują, słusznie wyrokują urzędnicy” (Prz 

8, 15); „Bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On 
zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi” (Mdr 6, 3); „Nie miałbyś żad-
nej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry” (J 19, 11); „Należy więc jej 
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Słowa te odnoszą się jednak do władzy państwowej jako takiej, 
w ogóle, a nie do konkretnej formy jej wcielenia. Wyjaśnia to św. 
Jan Chryzostom, pisząc w jednej ze swoich homilii: 

Cóż mówisz? Czy każdy władca jest przez Boga ustanowiony? Nie 
twierdzę tego, nie chodzi mi bowiem teraz o poszczególnych władców, 
ale o samą władzę. Twierdzę więc, iż to mądrość Boża sprawia, że ist-
nieją władze, że jedni rządzą, a inni są im podlegli i że żadne sprawy 
nie zależą od przypadku ani nie są prowadzone lekkomyślnie33. 

Istnienie władzy ma swoje uzasadnienie w społecznej na-
turze człowieka. Ponieważ Bóg stworzył ludzi jako istoty z na-
tury swej społeczne, a żadna społeczność – jak pisze papież 
Leon XIII – „nie może istnieć, jeśli w niej ktoś jeden nie posiada 
władzy zwierzchniej i nie nakłania skutecznie jednostek do dzia-
łania na rzecz wspólnego celu, dlatego polityczna społeczność 
ludzka musi mieć władzę, która sprawuje w niej rządy. Dlatego 
władza ta, podobnie jak i społeczność z natury swej pochodzi od 
samego Boga-Stwórcy”34. 

Podobne wyjaśnienie znajdujemy w dokumencie Soboru Watykańskie-
go II: Wspólnota polityczna i władza publiczna opierają się na naturze 
ludzkiej i należą do porządku określonego przez Boga, jakkolwiek for-
ma ustroju i wybór władz pozostawione są wolnej woli obywateli35. 

Bóg nie wyznacza zatem, kto ma sprawować władzę, nie 
określa też sposobu jej przekazywania ani form jej wykonywa-
nia. Określają to sami ludzie, członkowie społeczeństwa.

[władzy] się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumie-
nie” (Rz 13, 5). 

33 Cyt. za PT 46.
34 Leon XIII, Encyklika Immortale Dei, cyt. za PT 56. 
35 KDK 74.
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Trzeba podkreślić, że sprawowanie władzy w imieniu Boga 
to wielka odpowiedzialność zarówno przed Bogiem, jak i przed 
ludźmi. Przed Bogiem – aby nie sprzeniewierzyć się Jego woli 
wyrażonej w Jego prawie, przed ludźmi zaś – aby nie zawieść 
ich zaufania, aby ich nie skrzywdzić. Sprawujący władzę winni 
mieć świadomość tego, iż za swoje czyny będą odpowiadać nie 
tylko przed wyborcami, ale i przed Bogiem. I to niezależnie od 
tego, czy są wierzący, czy nie, ponieważ porządek władzy cy-
wilnej – jak to już było powiedziane - nie pochodzi od ludzi, ale 
z ustanowienia Bożego. „Urzędy czerpią swą godność stąd, że 
w pewien sposób uczestniczą we władzy samego Boga”36.

Z kolei dla obywateli-wyborców poważnym obowiązkiem 
moralnym, wynikającym z faktu, że władza pochodzi od Boga, 
jest wybór na stanowiska państwowe odpowiednich ludzi. Pod-
kreśla to wyraźnie Jan XXIII w słowach:

Z tego jednak, że władza wywodzi się od Boga, wcale nie wynika, że 
ludzie nie posiadają żadnego prawa do wybierania tych, którzy mają 
sprawować władzę w państwie, do decydowania o formie rządów 
w państwie oraz do określania zasad i zakresu sprawowania władzy37.

Wyborcy muszą mieć świadomość tego, że to od ich wybo-
ru zależy, czy władza w ich kraju będzie sprawowana w imieniu 
Boga, czy też nie. Jeśli wybiorą niewłaściwych ludzi, np. nieliczą-
cych się z prawem Bożym, tym samym wystąpią przeciw Boże-
mu porządkowi. Władza pochodząca od Boga nie będzie mogła 
być z ich winy przez Niego sprawowana. 

Autorzy dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
podkreślają, że porządek polityczny jest tylko czasowym i racjo-

36 Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w Wigilię Bożego Narodzenia 
1944 roku, cyt. za PT 47. 

37 PT 52.
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nalnym porządkiem. Oznacza to, że nawet jeśli porządek poli-
tyczny nie jest domeną ostatecznej prawdy, otwarte musi pozo-
stać ciągłe poszukiwanie Boga, prawdy i sprawiedliwości. Nie 
można zapominać o różnicy między porządkiem wiary, a po-
rządkiem politycznym. Ten ostatni nie może być nigdy mylony 
z porządkiem łaski, do którego ludzie są wezwani w wolnym 
przylgnięciu. Jest to raczej powiązane z uniwersalną ludzką ety-
ką wpisaną w naturę ludzką. Państwo musi również dostarczyć 
osobom, które je tworzą, tego, co konieczne dla pełnej realizacji 
ich ludzkiego życia, które zawiera pewne wartości religijne i du-
chowe oraz wolność obywateli w określeniu się wobec Absolutu 
i najwyższego dobra. Ale państwo, którego dobro wspólne jest 
czasowej natury, nie może zapewnić typowo nadprzyrodzonych 
dóbr, które istnieją w innym porządku38.

Jeśli, jak twierdzą niektórzy, Bóg i cała transcendencja powin-
na być wykluczona z politycznego horyzontu, pozostanie jedy-
nie władza człowieka nad człowiekiem. Rzeczywiście, porządek 
polityczny czasami przedstawia się jako ostatni horyzont sensu 
dla ludzkości. Ideologie i reżimy totalitarne pokazały, że taki po-
rządek polityczny bez transcendentalnego horyzontu nie jest po 
ludzku akceptowalny. Ta transcendencja jest związana z tym, co 
nazywamy prawem naturalnym39. Już papież Pius XI oświad-
czył, że oddalenie się od Boga lub negacja Jego istnienia prowa-
dzi do utraty poczucia moralności. Według niego:

Jeżeli w sercach ludzkich gaśnie idea Boga, wtedy następuje rozluźnie-
nie obyczajów, co nieuchronnie spycha ludzi w najokrutniejsze barba-
rzyństwo40. [...] Jeśli bowiem zburzy się ten fundament, razem z nim 
upada też wszelkie prawo moralne, a wówczas nic już nie zdoła po-

38 Por. PEU 96. 
39 Por. PEU 97. 
40 Pius XI, Encyklika Divini Redemptoris. O bezbożnym komunizmie, 21 [w:] 
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wstrzymać stopniowej, lecz nieuchronnej zguby narodów, rodzin, pań-
stwa i samej cywilizacji41. 

Jan XXIII i jego poprzednicy ostrzegali przed pozbawioną so-
lidnych podwalin moralnością ateistyczną: 

Żaden chyba przejaw głupoty nie wydaje się bardziej znamienny dla 
naszych czasów, jak dążenie do utworzenia trwałego i dostatniego 
porządku życia doczesnego, nie opartego na nieodzownym funda-
mencie, to znaczy pomijającego Majestat Boga. W ten sposób usiłuje 
się podkreślać dostojeństwo człowieka, wysuszywszy źródło, z któ-
rego to dostojeństwo wypływa i jest zasilane, a więc utrudniając, 
a nawet – jeśliby to było możliwe – tłumiąc dążenie dusz ludzkich 
do Boga42. 

Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej wyjaśnia, 
że prawo naturalne jest podstawą społecznego i politycznego 
porządku i nie wymaga przylgnięcia do wiary, lecz do rozumu. 
Oczywiście, sam rozum jest często zaciemniony przez uczucia, 
sprzeczne interesy, uprzedzenia. Jednak stałe odniesienie do pra-
wa naturalnego prowadzi do ciągłego oczyszczania rozumu. Po-
rządek polityczny powinien również unikać pułapki samowoli, 
osobistych interesów, zorganizowanego oszustwa, manipulacji 
umysłów. Odniesienie do prawa naturalnego znajduje oddźwięk 
w państwie poprzez odstępowanie od pokusy wchłonięcia oby-
watelskiego społeczeństwa i podporządkowania ludzi ideologii. 
Prawo naturalne oddala rozwijanie się państwa w opiekuńcze 
państwo, które pozbawia osoby i społeczności całej inicjatywy 
oraz odpowiedzialności43. 

41 Tamże, 74; zob. także EV 23–24.
42 Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, r. IV, 2.
43 Por. PEU 99. 
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Zdaniem autorów Międzynarodowej Komisji Teologicznej 
wielkie polityczne mity zostały zdemaskowane wraz z wprowa-
dzeniem reguły racjonalności i uznania transcendencji Boga mi-
łości, który zakazuje oddawania czci politycznemu porządkowi 
ustanowionemu na ziemi. Bóg Biblii chciał porządku stworzenia, 
tak by wszyscy ludzie, zgodnie z prawem, które jest jemu wła-
ściwe, mogli go w sposób wolny szukać, a znajdując, rzucili na 
świat światło łaski, które jest jego wypełnieniem44.

Zakończenie

Papież Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 
na 2011 rok powiedział:

Świat potrzebuje Boga. Potrzebuje uniwersalnych i wspólnie podzie-
lanych wartości etycznych i duchowych, a religia może wnieść cenny 
wkład w ich poszukiwanie, aby udało się zbudować sprawiedliwy 
i pokojowy ład społeczny na poziomie narodowym i międzynaro-
dowym45.

Można powiedzieć, że czynienie prawa naturalnego podsta-
wą funkcjonowania państwa powinno być przede wszystkim za-
daniem chrześcijan. Albowiem właśnie oni, jako obdarzeni pew-
nością wiary w treść naturalnego prawa moralnego, powinni 
starać się, by kształtowało ono społeczeństwo. 

Zdaniem Benedykta XVI –

również w dzisiejszych czasach, w coraz bardziej zglobalizowanym 
społeczeństwie chrześcijanie mają obowiązek – nie tylko poprzez od-
powiedzialne angażowanie się w życie społeczne, gospodarcze i poli-

44 Por. PEU 100. 
45 Benedykt XVI, Wolność religijna drogą do pokoju, dz. cyt., 15.
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tyczne, ale także przez świadectwo miłości bliźniego i wiary – wnosić 
cenny wkład w trudną i porywającą sprawę sprawiedliwości, integral-
nego rozwoju człowieka i właściwego uporządkowania spraw ludz-
kich. Wykluczenie religii z życia publicznego pozbawia je przestrzeni 
życiowej, która otwiera na transcendencję. Bez tego pierwszorzędne-
go doświadczenia niełatwym przedsięwzięciem staje się wskazywa-
nie społeczeństwom konieczności przestrzegania uniwersalnych za-
sad etycznych i trudno jest o ustanowienie porządków państwowych 
i międzynarodowych, w których podstawowe prawa i wolności byłyby 
w pełni uznawane i wprowadzane w życie zgodnie z celami Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku46. 

Wydaje się, że chrześcijanie mogą zawsze liczyć na tę wspa-
niałą pomoc, która za poręczeniem Bożym umacnia ich poznanie 
naturalnego porządku moralnego. Wiąże się z tym wielka odpo-
wiedzialność za to, by „prawo Boże było wpisane w życie pań-
stwa ziemskiego”47. Sobór Watykański II ze szczególnym naci-
skiem podkreśla, jaka odpowiedzialność spoczywa na świeckich: 
„Pan również za pośrednictwem wiernych świeckich pragnie 
rozszerzać swoje królestwo. [...] Wierni więc powinni poznawać 
najgłębszą naturę całego stworzenia, jego wartość i przeznacze-
nie do chwały Bożej”48.

Warte podkreślenia jest, że głosząc prawo naturalne i biorąc 
je w obronę, chrześcijanie nie narzucają innym ludziom swo-
ich przekonań, lecz wypełniają święty obowiązek wskazywa-
nia wszystkim drogi prowadzącej ku doskonałości i szczęściu. 
Chrześcijanie powinni zostać ostrzeżeni przed sofizmatami, 
takimi jak zarzut braku poszanowania dla pluralizmu opinii 

46 Tamże, 7.
47 KDK 63.
48 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gen-

tium, 46.



w społeczeństwie, a odwodzącymi ich od obrony moralnego 
porządku stworzenia. Mając do czynienia z kwestią rozwodów, 
aborcji, sprawiedliwości społecznej, moralności publicznej itd., 
nie mogą się kierować fałszywym respektem dla „widzimisię” 
bliźniego, gdyż byłoby to swego rodzaju nieuczciwością49. Ich 
zadaniem jest walczyć o prawdę w sposób pozytywny, z sza-
cunkiem i miłością do braci. Prawdę tę trzeba jednak proklamo-
wać bez lęku.

49 Por. tamże, 36, KDK 16, 26, 43.
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Streszczenie

Evangelium vitae – most ku przyszłości. 
Materiały z sympozjum na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie – 4 XI 2010.

 Tak jak 40 lat temu bioetyka, dziedzina na styku filozofii 
i nauk biomedycznych została określona „mostem ku przyszło-
ści” (R. V. Potter), tak też niewątpliwie kamieniem milowym tego 
mostu jest encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae (1995), do któ-
rej odnosiły się wypowiedzi prelegentów i dokument Międzyna-
rodowej Komisji Teologicznej W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: 
Nowe spojrzenie na prawo naturalne (2009), którego polskie tłuma-
czenie po raz pierwszy zaprezentowano na sympozjum 4 listopa-
da 2010 roku, zorganizowanym przez Instytut Nauk o Rodzinie, 
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki oraz Katedrę Teologii Mo-
ralnej Ogólnej i Szczegółowej Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Książka składa się z dwóch części. 
W jakim znaczeniu prawo naturalne ma być aksjologicznym 

fundamentem ochrony życia (Artur Filipowicz SJ) i jakie są biblijne 
podstawy encykliki Evangelium vitae (ks. Tomasz Jelonek) – te roz-
ważania otwierają pierwszą część niniejszego opracowania (zbiór 
materiałów z sympozjum). Kolejne zaprezentowane w czasie sym-
pozjum referaty (artykuły naukowe) pokazują, jakie problemy bio-
etyczne czekają całą ludzkość i jakie rozwiązania etyczno-prawne 
będą potrzebne, aby „most ku przyszłości” nie prowadził donikąd. 



Mamy więc dylematy moralne związane w wykorzystaniem sztucz-
nej macicy (ks. Andrzej Muszala), nadzieje i obawy towarzyszące 
zagadnieniu sztucznego życia (Zbigniew Polański) oraz granice ge-
netycznego ulepszenia człowieka (Józefa Styrna). Te przyszłościo-
we wyzwania dla bioetyki i dla prawa naturalnego nie znaczą, że 
inne, dawniejsze problemy związane z rodziną, zwłaszcza na Sło-
wacji (Stanisław Vojtko) i problemy związane z prokreacją w mał-
żeństwie (ks. Stanisław Warzeszak), nie straciły na aktualności, 
a ich odniesienia do encykliki Evangelium vitae, piętnaście lat od jej 
powstania, wydają się w bioetyce przyszłości najważniejsze.

Drugą część książki stanowią pozasympozjalne refleksje na te-
mat dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej – to chyba 
pierwsze obecnie w Polsce refleksje-komentarze na temat dokumen-
tu W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo natural-
ne. Na początku tej części zaprezentowano ogólny opis dokumentu 
i jego możliwości recepcji w bioetyce (Jerzy Brusiło OFMConv), na-
stępnie podjęto próbę skonfrontowania tez dokumentu ze społecz-
ną naturą człowieka i jej etycznymi konsekwencjami (ks. Waldemar 
Irek), z respektem dla prawa naturalnego w systemach prawa po-
zytywnego (ks. Józef Krzywda) i z rolą prawa naturalnego w życiu 
społecznym i politycznym (ks. Jan Orzeszyna).

Cały dokument omówiony w drugiej części zbioru jest głę-
bokim studium nad prawem naturalnym, które – jak się okazuje 
– stanowi idealną formułę rozwoju każdej cywilizacji, od staro-
żytnych kultur Europy do współczesnych społeczeństw zaawan-
sowanych technologii Zachodu i Wschodu. Uniwersalne wartości 
etyki i prawa naturalnego powinny zatem być wyrażane zarów-
no w języku angielskim, jak i chińskim... Być może ewangelicz-
ny i bioetyczny „most ku przyszłości” powinien być też mostem 
między kulturami i cywilizacjami XXI wieku?

Redakcja serii „Prace i Sympozja”



201

Summary

Evangelium vitae – the bridge to the future. Materials from 
the symposium at the Pontifical University of John Paul II in 
Cracow – 4th of November 2010

Just like 40 years ago, bioethics, the field at the interface of 
philosophy and biomedical sciences, was called „the bridge to 
the future” (R. V. Potter), in the same way also a milestone on 
this bridge is undoubtedly John Paul II’s encyclical Evangelium 
vitae (1995) which concerned the speech of the speakers and the 
International Theological Commission’s document The Search for 
Universal Ethics: A New Look at Natural Law (2009). Polish translation 
of this document was first presented at the symposium on 4th of 
November 2010 which was organized by the Institute of the Family, 
Interfaculty Institute for Bioethics and Moral Theology Department 
of General and Detailed Pontifical University Faculty of Theology 
of the Pontifical University of John Paul II in Cracow.

The book consists of two parts.
In what sense the natural law can be an axiological foundation of 

life protection (Artur Filipowicz) and what are the Biblical basis of the 
encyclical Evangelium vitae (Tomasz Jelonek) – these considerations 
are opening the first part of this study (collection of materials 
from the symposium). Other papers which are presented during 
the symposium (scientific articles) show what kind of bioethical 
problems will be waiting for all the humanity and what kind of 
ethical and legal solutions will be needed so that „the bridge to the 



future won’t lead nowhere. So there are moral dilemmas related to 
the use of an artificial uterus (Andrzej Muszala), hopes and fears 
connected with the issue of the artificial life (Zbigniew Polański) 
and limits of human genetic improvements (Józefa Styrna). These 
new future challenges for bioethics and the natural law do not 
mean that some others, previous family problems, especially in 
Slovakia (Stanisław Vojtko) and these related to procreation in 
marriage (Stanisław Warzeszak), are less valid. Their references 
to the encyclical Evangelium vitae, fifteen years since its inception, 
seem to be the most important on the future of bioethics.

In the second part of the book there are others, not presented at 
the symposium reflections on the International Theological Com-
mission’s document – now in Poland these are probably the first re-
flections-comments on the document The Search for Universal Ethics: 
A New Look at Natural Law. At the beginning of this section there 
is a general description of the document presented and its possi-
bilities of reception in bioethics (Jerzy Brusiło), it is attempted to 
confront the document with the social nature of man and its ethi-
cal consequences (Waldemar Irek), respecting the natural law in 
the systems of positive law (Józef Krzywda) and the role of natu-
ral law in social and political life(Jan Orzeszyna). 

The whole document which is discussed in the second part 
of the collection is a deep study of the natural law, which – as it 
turns out – is the perfect formula for the development of every 
civilization, from ancient cultures of Europe to the modern socie-
ties, advanced technology of East and West. Therefore, universal 
values   of ethics and natural law should be expressed in both En-
glish and Chinese... Perhaps the evangelical and bioethical „brid-
ge to the future” should be the bridge between cultures and civi-
lizations of the twenty-first century?

Editorial staff of series „Thesis & Symposia”
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简介

《生命的福音》(Evangelium vitae) – 通往未来的桥梁。来自克
拉科夫约翰保罗二世大学讨论会的材料 – 2010年11月4日。

正如40年以前，生物伦理学，一个兼容了哲学和生物医学的科
学，被称为通往未来的桥梁  (R.  V.  Potter), 在这座桥梁上
有一座里程碑，这无疑是约翰保罗二世的通谕《生命的福音》
（1995）。这本通谕收录了相关人士以及国际神学委员会在文件
《探索一个普遍伦理：自然法新面貌》（2009）中的演讲。该文
件第一次被翻译成波兰语是在2010年11月4日的讨论会上，这次讨
论会由克拉科夫家庭研究所和约翰保罗二世大学的神学、道德神
学等系共同举办。

这本书分为两个部分。

自然法在何种意义上可以成为保护生命的价值论基础(Artur   
Filipowicz)？通谕《生命的福音》的圣经基础是什么？(Tomasz 
Jelonek) –这些考虑打开了这项研究的第一部分（来自讨论会材料
集）。其它在讨论会时发表的论文（科学文章）展示了全人类正
面临着什么样的生物伦理问题以及要让“未来之桥通向未来”需
要什么样的道德和法律的解决方式。因此，就出现了一些关乎道
德的两难境地，如人造子宫的使用(Andrzej Muszala)，对人在生
命的希冀与恐惧(Zbigniew  Polański)  和对人类遗传改良的限制
(Józefa  Styrna)。 这些未来对生物伦理和自然法新的挑战并不



意味这一些先前的家庭问题，特别在斯洛伐克(Stanisław  Vojt-
ko)，以及跟结婚生育有关系的问题（Stanisław  Warzeszak），
变得不太合理。自从十五年前问世，他们关于通谕《生命的福
音》的引言对未来生物伦理发展来说就是最重要的。

第二个部分是其它一些没有在国际神学讨论会文件中陈述的材料。 
现在在波兰的对《探索一个普遍伦理：自然法新面貌》的评论可
能是第一个对其产生的思考。在这个部分的开始先总体描述了这
份文件以及它被生物伦理学接受的可能性（Jerzy  Brusiło），它
试图用人的社会自然属性和道德含义来正视这份文件（Waldemar 
Irek），在实定法系统中尊重自然法（Józef  Krzywda），以及自
然法在社会和政治生活中的角色（Jan Orzeszyna）。

在整个文件第二个部分是对自然法的深入研究，证实了它是欧洲
从古代到近代、东西方先进科技中存在的各种文明发展的完美的
准则。因此，这种生物伦理与自然法普遍准则应该被翻译成英语
和汉语。也许这种关乎人类福音和生物伦理的“通往未来之桥”
应该成为21世纪各种文化和文明的沟通桥梁。 

《论文与讨论会》系列的编辑工作人员
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