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Wojciech SŁOMSKI                                                                                             
Współczesne problemy Bioetyki 
 

Człowiek stanął obecnie przez problemami etycznymi, których dotychczasowa etyka bądź w 
ogóle nie dostrzegała, bądź teŜ, jeŜeli nawet dostrzegała, to nie podejmowała powaŜniejszych prób ich 
rozwiązania. Na poparcie tego twierdzenia wysuwa się argument, iŜ problemy te przedostały się do 
powszechnej świadomości dopiero za sprawą rozwoju wiedzy i techniki medycznej. Argument ten 
wydaje się jednak słuszny jedynie częściowo. Wprawdzie stanęliśmy obecnie przed problemami, z 
którymi ludzkość nigdy wcześniej się nie zetknęła (transplantacje organów, sztuczne podtrzymywanie 
Ŝycia przy pomocy respiratora, klonowanie itp.), jednak pytania o dopuszczalność eutanazji, aborcji 
lub sprawiedliwego podziału dostępnych środków leczniczych towarzyszyły refleksji etycznej od 
zawsze. 

JeŜeli odnosimy dzisiaj wraŜenie, iŜ w refleksji etycznej minionych stuleci wspomniane 
kwestie zajmują zbyt mało miejsca, to wątpliwe wydaje się twierdzenie, Ŝe ten stan rzeczy moŜna 
wytłumaczyć nieświadomością filozofów lub ich niedostateczną wraŜliwością moralną. RównieŜ 
współczesne wzmoŜone zainteresowanie tego rodzaju problemami nie wydaje się wynikać ze wzrostu 
wraŜliwości etycznej (analogicznego do postępu w naukach biomedycznych). WaŜność, jaką 
przypisujemy obecnie wspomnianych problemom, stanowi rezultat przemian o wiele głębszych niŜ 
zmiana perspektywy w obrębie samej etyki, przemian wywierających na naszą świadomość wpływ 
bez porównania powaŜniejszy niŜ byłaby w stanie wywrzeć najciekawsza nawet dyskusja akademicka. 
Przemiany te zachodzą bowiem w samej kulturze, u jej najbardziej zasadniczych podstaw, dokonują 
się w zbiorowej świadomości i nadają charakterystyczne dla obecnej epoki intelektualne i 
emocjonalne zabarwienie wszelkim wytworom kultury, równieŜ rozwaŜaniom etycznym.  

Wielu autorów podkreśla, Ŝe współczesna medycyna stała się zbiurokratyzowaną instytucją, w 
której pojedynczy ludzie pełnią wąskie, wyspecjalizowane funkcje, często tracąc z pola widzenia cele 
tej instytucji jako całości. Odnieść moŜna jednak wraŜenie, Ŝe takŜe bioetyka nie dostrzega owych 
ostatecznych celów i mechanizmów, skupiając uwagę na postępowaniu i odpowiedzialności moralnej 
jednostki, tracąc natomiast z pola widzenia szersze struktury społeczne i kulturowe. Aby te cele 
dostrzec i właściwie ocenić, bioetyka nie moŜe ani sama stać się częścią tej instytucji, ani teŜ pozostać 
ściśle filozoficzną, akademicką spekulacją. Interdyscyplinarność jawi się w tym kontekście jako 
wymóg, któremu bioetyka prędzej czy później będzie musiała sprostać. 
 
 

Eva SMOLKOVÁ                                                                                                
Súčasná bioetika a jej problémy 

 
Pojem bioetika slúži v súčasnosti na označenie množstva rôznych axiologických, etických, 

biologických, medicínskych  a iných problémov. Pokúsime sa preto ukázať aké problémy sa v jej 
rámci riešia a ako sa profilujú jednotlivé problémové okruhy. Cieľom článku je predstaviť bioetiku zo 
systémového hľadiska, načrtnúť jej užšie a širšie vymedzenie a problémové okruhy. Pokúsime sa 
uchopiť metódy, ktoré sa v rámci jednotlivých vymedzení preferujú. V závere upozorníme na to, že 
bioetika sa profiluje ako etická disciplína ale väčšinou sa prezentuje sa ako aplikovaná etika.    
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