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Pastoračný plán pre katolícku cirkev znamená základný pracovný program, hľadanie 
systémových riešení na stanovené obdobie. V súčasnosti sú pre oblasť bioetiky relevantné práve dva 
pastoračné programy, podľa ktorých katolícka cirkev postupuje vo svojich iniciatívach a ktoré hovoria 
o uprednostnení, príp. ľahostajnosti voči problémom bioetiky. Najväčšie náboženské zoskupenie na 
Slovensku registruje oblasť bioetiky a pripisuje jej značnú dôležitosť, predsa však ju ešte stále prijíma 
ako okrajovú tému. Napriek aktuálnosti jej nevenuje žiadnu samostatnú časť v týchto dôležitých 
dokumentoch. Na mnohých miestach sa však spolieha na pomoc bioetikov a tak implicitne 
predpokladá, že bioetika bude dostatočne držať krok s dobou, aby bola pomocnou vedou pre aktivity a 
ciele, ktoré si katolícka cirkev stanovila na obdobie do roku 2013. 

 
 

Wiesław WÓJCIK 
Dylematy etyczne ukazywane przez bioetykę, czyli współczesna forma  sporu o naturę 
człowieka  
 

Rozwój biologii, medycyny jak równieŜ fizyki i informatyki pokazują jak kurczą się lub 
znikają kolejne obszary ukazujące specyfikę natury ludzkiej. Teoria ewolucji, psychoanaliza czy teorie 
sztucznej inteligencji zdają się degradować człowieka. Potrzebna jest nowa refleksja nad podstawą 
godności człowieka. Stare filozoficzne definicje człowieka muszą zostać zmienione lub 
przebudowane, a przede wszystkim takich zmian domagają się pojęcia natury, istoty, wartości i 
świadomości odgrywające podstawowe znaczenie w tych definicjach.  Aby odpowiedzieć na pytania, 
jakie są granice Ŝycia ludzkiego oraz granice i sposoby ingerowania w to Ŝycie i w jego 
przekazywanie trzeba najpierw ukazać zmianę znaczenia powyŜszych pojęć.   Postaram się pokazać, 
jak współcześnie zmieniły się klasyczne definicje człowieka i jak to rzutuje na sens prowadzonych 
dyskusji, na przykład o sposoby i „metody”  przekazywania Ŝycia (antykoncepcja, zapłodnienie in 
vitro itp.).  
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Kresťanské dimenzie bioetiky 

 
Bioetika súvisí s antropológiou a antropológia je jednou z oblastí teológie, preto pravoslávna 

antropológia má čo povedať k tejto téme. Pravoslávna antropológia je realistická, ale zároveň jasne 
asketická a eschatologická. Podľa nej ľudský život nie je vymedzený biologickou dimenziou 
súčasného života, ale prežívaním kresťanského spoločenstva, ktorého naplnenie sa uskutoční 
vo večnom živote budúceho veku. Vo vedomí Cirkvi stále rezonujú slová apoštola Pavla, ktorý hovorí: 
„Veď vieme, že keď sa stánok nášho pozemského domu zborí, máme obydlie od Boha, príbytok nie 
rukami zhotovený, večný v nebesiach“ (1Kor 5, 1). V rámci tohto eschatologického postoja voči 
životu sa kresťania pozerajú na bioetické otázky z iného zorného uhla. 

Pravoslávna antropológia neskúma človeka v úzkych rámcoch jeho pozemského života, ale 
v jeho nekonečnej sláve. Keď človek hodnotí svoju biologickú existenciu na základe spoločenstva 
v Cirkvi, potom všetky bioetické otázky dostávajú iný rozmer. Každá nová lekárska metóda a každý 
pokrok v oblasti biológie sú Cirkvou požehnané za predpokladu, že sa berie do úvahy človek, ktorý 
žije v terajšom svete, ale jeho život dosiahne naplnenie vo večnosti. Naopak, každý objav 
v biotechnológii, ktorý vtesnáva človeka do úzkych medzí jeho biologického života, ukrýva v sebe 
niečo tragické napriek tomu, že mu uľahčuje jeho pozemský život. Bioetika môže účinne pomôcť 
človeku len vtedy, keď sa oprie o kresťanské chápanie sveta a keď bude správne pochopená otázka 
zbožštenia človeka v súlade s kresťanskou antropológiou. 
 


