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TEOLOGICKÁ ARGUENTÁCIA V BIOETIKE 

 

Tomasz Góra, ThLic 

 

Abstract: The rapid development of science and biomedical techniques in the twentieth 

quickly reached a level that allows intervention in the foundation of humanity. The 

development of transplantation, medically assisted conception techniques, diagnostics and 

genetic engineering, cloning has brought many questions of ethical, social and legal 

implications of interference with the nature of the individual. Achieving neutrality 

philosophical - ideological bioethics is impossible. There are different models and ways of 

assessing the biomedical activities. Sometimes it is suggested that bioethics was only a place 

of public discourse whose aim is to develop a consensus on issues related to scientific and 

technological progress in the field of medical science. The aim of the article is to show that 

bioethics as a separate scientific discipline indicates the rules they have to follow, scientists, 

doctors. At its root, therefore, to adopt a certain axiology, ontology and anthropology. The 

author will try to show the role of theological argumentation in bioethics flows from 

personalistic model. 
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Argumentacja teologiczna w bioetyce 

 Burzliwy rozwój nauk i technik biomedycznych w XX szybko osiągnał poziom 

umożliwiający ingerencje w fundament człowieczeństwa. Rozwój transplantologii, technik 

medycznie wspomaganego poczęcia, diagnostyki i inżynierii genetycznej, klonowania 

przyniósł  wiele pytań etycznych, społecznych i prawnych implikacji ingerencji w naturę 

jednostki. Osiągnięcie neutralności filozoficzno – światopoglądowej jest w bioetyce 

niemożliwe. Są różne modele i sposoby oceny działań biomedycznych. Niekiedy proponuje 

się, by bioetyka była tylko miejscem dyskursu publicznego, którego celem jest wypracowanie 

konsensusu w kwestiach związanych z naukowo-technologicznym postępem w dziedzinie 

nauk medycznych.  

Celem artykułu będzie pokazanie, że bioetyka jako osobna dyscyplina naukowa wskazuje 

zasady jakimi powinni kierować się naukowcy, lekarze. U jej podstaw zatem leży przyjęcie 
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pewnej aksjologii, ontologii i antropologii. Autor postara się ukazać rolę argumentacji 

teologicznej w bioetyce wypływającej z modelu personalistycznego. 

Słowa klucze: teologia, bioetyka, personalizm, medycyna, człowiek 

 

Wprowadzenie 

Daje się zauważyć żywe zainteresowanie ze strony teologii dla postępu nauki i techniki, 

oczywiście, nie w sensie weryfikacji wyników i metod badań naukowych, lecz ich ogólnego 

sensu i wartości dla globalnego postępu rodzaju ludzkiego. Szczególną postacią wyzwania 

dla teologii jest współczesna bioetyka a jeszcze bardziej szybki postęp biomedyczny. Rola 

teologii w rozstrzyganiu aktualnych problemów bioetycznych pozostaje jednak wciąż 

otwarta. Istnieje zatem pilna potrzeba refleksji nad miejscem teologii we współczesnych 

poszukiwaniach bioetycznych, a zwłaszcza dowartościowania jej roli w ocenie postępu 

biomedycznego. Zadaniem teologii będzie zrozumienie charakteru współczesnych wyzwań 

bioetycznych oraz sformułowanie adekwatnej odpowiedzi na nie
1
. 

 

Kontekst powstania bioetyki 

Zanim pojawiła się bioetyka jako odrębna i nowa dyscyplina jej zręby istniały już 

wcześniej w ramach etyki szczegółowej zwanej „etyką lekarską”. Nie jest jednak synonimem 

tradycyjnej etyki lub deontologii lekarskiej, bioetyka w nich się zawiera, ale wykracza daleko 

poza ich zakres. Bioetyka oznacza etymologicznie etykę życia i w sensie najbardziej 

ogólnym wiąże się z aplikacją etyki do nauk biologicznych, medycyny, opieki zdrowotnej i 

pokrewnych im dziedzin jak również do polityki badań naukowych oraz ich realizacji na 

gruncie biologicznego podłoża ludzkiego życia. Popularnie bioetyka jest określana jako etyka 

początku i końca życia
2
. 

Bioetyka zrodziła się ze spotkania kilku odrębnych metodologicznie nauk: etyki, teologii 

moralnej i pastoralnej, medycyny, biologii, prawa, ale także psychologii i socjologii. 

Początkowo odnosiła się do całości zagadnień dotyczących etycznego wymiaru ingerencji w 

szeroko rozumianą biologię, jednakże dosyć wcześnie jej faktyczne zainteresowanie skupiło 

się na kwestiach związanych z etycznym wymiarem interwencji medycznych. 

Najpierw problematyka bioetyczna pojawiła się w przestrzeni społecznej jako 

odpowiedź na nieetyczne badania i eksperymenty prowadzone na ludziach. Sprzeciw opinii 

                                                 

1 
Por. WARZESZAK, S.: Teologia wobec wyzwań bioetyki, Warszawskie Studia Teologiczne VII 1994, s. 174 

2 
Por. ŚLIPKO, T.: Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków: WAM 1994, s. 16. 
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publicznej zmusił środowisko biomedyczne do zaprzestania tych praktyk i wprowadzenia 

prawnych mechanizmów zabezpieczających prawa i dobra pacjentów. Jednak w ciągu ponad 

40 lat swego istnienia bioetyka ewoluowała i zrezygnowała ze swego pierwotnego celu 

ochrony pacjenta. Niekiedy odnosi się wrażenie, że decyzje komisji bioetycznych różnych 

szczebli służyć mają nade wszystko ochronie personelu medycznego przed roszczeniami ze 

strony chorych lub ich rodzin. 

Z końcem lat 60-tych i z początkiem lat 70- tych wywołuje duże zainteresowanie 

problem transplantacji serca oraz perspektywy manipulacji genetycznych. Pojawia się 

nagląca potrzeba refleksji naukowej, filozoficznej, teologicznej a także społeczno-politycznej 

nad nowym wymiarem władzy, którą człowiek posługuje się w celu opanowania swego 

biologicznego podłoża. W tym kontekście powstaje bioetyka jako dziedzina 

interdyscyplinarna i interprofesjonalna, opierająca się na badaniach wielu specjalizacji: 

naukowców, lekarzy, pielęgniarek a także socjologów, psychologów, prawników, filozofów i 

teologów. W ten sposób bioetyka może prowadzić pogłębioną refleksję etyczną i szerokie 

badania specjalistyczne nad nowymi problemami, których dostarcza szybki postęp 

biomedyczny. 

 

Oddzielenie metafizyki od nauki, antropologii od biomedycyny 

Rzeczą znamienną jest też, że w przypadku problemów, których rozwiązanie nie wymaga 

odwołania się do antropologii, znacznie łatwiej przedstawicielom różnych teorii etycznych 

osiągnąć konsensus. Świadomi bioetycy programowo abstrahują czasem od jakichkolwiek 

dywagacji natury antropologicznej. Nie znajdziemy ich np. w podręczniku Toma L. 

Beauchampa i Jamesa F. Childressa Zasady etyki medycznej i to nie dlatego, że autorzy nie 

zdają sobie sprawy z wagi, jaką mają antropologiczne przesłanki dla rozstrzygania 

bioetycznych kwestii. Już w pierwszym rozdziale tegoż podręcznika Beauchamp i Childress 

zauważają, że debaty moralne nie wynikają z poważnych różnic co do akceptacji ogólnych 

dyrektyw moralnych, są pochodną sporów o założenia metafizyczne i religijne
3
. 

„Nikt raczej nie podważa słuszności normy: „nie zabijaj”, dyskusja zaczyna się dopiero 

w momencie, gdy pytamy o zakres jej obowiązywania, konkretnie: czy pod normę tę 

podpadają również ci, którzy jeszcze się nie urodzili, co więcej, znajdują się na takim etapie 

morfogenezy, że brak im w pełni ludzkich kształtów? Pytamy też, jak dalece zakaz ten 

                                                 

3
 Por. BEAUCHAMP, T. - CHILDRESS, J.: Zasady etyki medycznej, Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza 1996. 
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winien się odnosić do ludzi znajdujących się w permanentnej śpiączce, do pacjentów, którzy 

świadomi bliskiej śmierci proszą o eutanazję, do ciężko upośledzonych? Czy tacy ludzie to 

też osoby? W odpowiedziach na te pytania każda ze stron przywołuje na obronę swojego 

stanowiska argumenty, które uznaje za racje nie tylko konieczne, ale i wystarczające”
4
. 

Podłożem sporów w moralnych debatach jest metafizyka – antropologia jest jej częścią. 

Przykładem takiego sporu jest kontrowersja nt rozumienia istoty człowieczeństwa, która 

sprowadza się do tego jak rozumieć osobę. Pojęcie osoby nie jest pojęciem biologicznym, to 

abstrakcyjne pojęcie funkcjonujące w filozofii, teologii i prawie, także w psychologii. Kiedy 

etyk mówi o osobie ma na uwadze szczególny status normatywny ludzkiej istoty. Biolog nie 

pyta o osobę, pyta o człowieka w sensie przedstawiciela gatunku homo sapiens. Dyskusja nad 

tym, na podstawie czego można nazwać człowieka osobą, toczy się w filozofii od dawna. 

Wystarczy podkreślić, że uznanie człowieka za osobę wyklucza jakiekolwiek instrumentalne 

jego traktowanie, nadając szczególny charakter odnoszonym do niego normom moralnym. 

Dla bioetycznych analiz ważna jest również znajomość medycznego i biologicznego 

wymiaru problemu, ale ta może być co najwyżej interpretowana, a nie dyskutowana przez 

etyków, teologów. Biologia jest nauką empiryczną – podważanie empirii jest pozbawione 

sensu, bowiem praw fizyki ani praw biologii nie da się zmienić, chociaż niejeden jeszcze błąd 

zostanie popełniony przy rozpoznawaniu tych praw. 

Praktyka pokazuje, że coraz częściej dyskusje bioetyczne służą usprawiedliwieniu 

działań już podjętych lub mających mieć miejsce w najbliższej przyszłości, a nie rozeznaniu 

godziwości poszczególnych propozycji. Faktem jest, że w publikacjach bioetycznych – poza 

związanymi ze środowiskiem katolickim – niemal w ogóle nie występuje kwestia 

godziwości. Rozważana jest problematyka medycznej sensowności danego działania, jego 

legalny kontekst oraz możliwe konsekwencje psychologiczne, społeczne, finansowe i 

polityczne. Rzeczywistość sumienia pozwalająca odczytać prawdę i dobro oraz wynikające z 

nich powinności moralna jest zatem mocno przytłumiona. 

Wiadomo, że w bioetyce u fundamentów stoi zarówno koncepcja nauki jak i koncepcja 

człowieka jako takiego. Warunkują one zarówno założenia wstępne jak i sposób budowania 

argumentacji, tworzenia i wykorzystania terminologii oraz relacji z naukami pokrewnymi i 

pomocniczymi. Jednym z najmocniej zauważalnych i najbardziej brzemiennych w skutki 

problemów dyskursu bioetycznego jest swoisty klincz terminologiczny. Poszczególni autorzy 

                                                 

4
 CHYROWICZ, B.: Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, Diametros nr 19 (03.2009), s. 3. 
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używają tych samych terminów, jednak w razie potrzeby bez oporu dokonując ich redefinicji: 

godność - jakość, osoba , poczęcie – od kiedy, śmierć – kryteria, życie ludzkie – życie 

człowieka.  

 

Teologia sensu jako odpowiedź na redukcjonizm techniczny w bioetyce 

Podstawowym trendem obecnym we współczesnej bioetyce jest postępująca 

technicyzacja i depersonalizacja stosowanych określeń. Jest zrozumiałe, że używana 

terminologia uwarunkowana jest kształtem medycyny jako takiej; znamienne jest jednak, że o 

ile medyczna strona bioetyki przemożnie oddziałuje na używane słownictwo, o tyle wpływ 

etyki i antropologii jest raczej znikomy. Być może powodem jest widoczny dynamizm 

pierwszej z nauk i pozorny bezruch obu pozostałych, wywołując wrażenie przymusu 

dostosowania się do zachodzącego procesu. W efekcie założona koncentracja na konkretnych 

problemach medycznych odbywa się kosztem człowieka i jego – integralnie postrzeganego – 

dobra. 

Dzisiaj nawet ludzka natura przestaje stanowić kryterium dla działania człowieka. W 

dobie rewolucji biomedycznej człowiek zdobywa nieskończoną władzę nad swoją naturą 

biologiczną, stoi przed perspektywą radykalnych manipulacji na płaszczyźnie jej 

genetycznych, biochemicznych i neurologicznych składników. Istnieje projekt kontrolowania 

zachowani a człowieka na drodze manipulacji ciałem i mózgiem lub bezpośrednio jego 

strukturą genetyczną. Istnieje ryzyko przekształcenia biologicznej natury człowieka do tego 

stopnia, że będzie można mówić o doskonaleniu struktury bytu ludzkiego lub fabrykacji 

człowieka. 

W takiej sytuacji pojawia się fundamentalne pytanie czy człowiekowi wolno robić 

wszystko co technicznie możliwe jest do zrobienia, czy człowiek ma prawo poddać się 

nowemu determinizmowi naukowo-technologicznemu, wiedząc, że prowadzi to do 

traktowania tego co ludzkie jako materię do przetwarzania, a nie jako coś niepogwałcalnego i 

godnego ochrony. Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania prowadzi nas na drogę mądrości i 

roztropności, którą teologia odkrywa przy pomocy Objawienia i rozumu. Na tej drodze 

również bioetyka ma szanse sprostać wyzwaniu współczesnych nauk biologicznych i 

techniki, które modyfikując pojęcie życia i bytu ludzkiego, wprowadzają konflikt wartości 

będących u podstaw ludzkiej tożsamości. 

Podstawowym problemem, który pojawia się w bioetyce i jest wyzwaniem dla teologii, 

to problem sensu. Postęp naukowy i technologiczny, stojąc przed możliwością 

przekształcenia świata, stoi przed pokusą zawładnięcia jego sensem. Jest prawdą, że natura 
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przedstawia się często jako coś niestałego i antagonistycznego, a więc domaga się 

opanowania przez rozum. To właśnie rozum ludzki tworzy lub nadaje sens rzeczywistości. 

Jednakże powstaje u człowieka ogromna pokusa postawienia siebie za miarę wszystkich 

rzeczy i odmówienia globalnego sensu rzeczywistości, którą przetwarza. Z jednej strony 

należy uznać autonomię rzeczywistości ziemskich a z drugiej strony należy dostrzec 

niebezpieczeństwo użycia niezgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem. 

Teolog stoi na straży sensu. On jest tym, który proponuje odczytać świat jako stworzenie, 

w którym zawarty jest projekt Boży. Pojęcie sensu opiera się na antropologii, na prawdzie o 

człowieku jako bycie zależnym od Boga. W ten sposób człowiek nie może pojąć siebie jak 

tylko poprzez relację do Boga, który daje ostateczną odpowiedź na pytanie o sens. Jednakże 

człowiek mocą swego twórczego rozumu także nadaje sens, dlatego należy powiedzieć, że 

Bóg i świat posiadają sens tylko dla człowieka. Inaczej mówiąc, Bóg ustanawia sens globalny 

całej rzeczywistości i historii świata, ale to właśnie człowiek odsłania jego znaczenie, tak jak 

biblijny Adam, który nada je imiona stworzeniom
5
.  

Również w dziedzinie bioetyki człowiek jest tym, który odkrywa sens już raz dany i 

jednocześnie go tworzy. Odrzucenie Stworzyciela jako autora ostatecznego sensu lub negacja 

prawdy o tym, że człowiek jest bytem przygodnym i sens który nadaje światu jest relatywny, 

bo związany z jego przygodnością, stwarza możliwość wprowadzenia w dziedzinie bioetyki 

non sensu lub zaprzeczenia sensu ostatecznego. Rozwiązanie dylematu bioetyki domaga się 

przyznania pierwszeństwa dla sensu przed techniką. 

Jeśli teologia przyjmuje wyzwanie bioetyki to należy zastanowić się jakimi środkami 

dysponuje, aby odpowiedzieć na to wyzwanie. Stoi przed nią zadanie sprostania problemom 

postawionym przez nauki biologiczne, które pretendują do autonomii w dziedzinie badań i 

ich aplikacji, a zarazem pociągają poważne konsekwencje dla życia ludzkiego. Teologia 

analizując osiągnięcia nauk biologicznych i ich ambiwalentny charakter na płaszczyźnie 

zastosowań biomedycznych, może rzucić cenne światło na sens ludzkiego postępu 

technologicznego, świata i życia ludzkiego. 

 

 

 

                                                 

5
 Por. Rdz 2,19 - 20 
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Zakres możliwej refleksji teologicznej nad zagadnieniami postawionymi w 

dziedzinie bioetyki. 

Teolog katolicki przyjmuje, że wiara przenika poznanie człowieka we wszystkich jego 

wymiarach. Z drugiej strony przyznaje, że imperatywy konkretnego działania moralnego są 

dostępne dla rozumu ludzkiego i nie muszą wynikać z misterium wiary. Również na terenie 

bioetyki, wiara nie musi angażować się bezpośrednio w rozwiązywanie problemów, lecz 

rozum praktyczny jest kształtowany, informowany przez wiarę. Wiara nie dostarcza 

konkretnych odpowiedzi na problemy biomedyczne, tak jak nie stanowi bezpośredniego 

kryterium dla konkretnych sądów moralnych, jednakże ma ona wpływ na moralność w 

zakresie jej podstawowych odniesień. Na gruncie wiary można odkryć teologiczny i etyczny 

wymiar całokształtu fundamentalnych problemów związanych działaniem człowieka w 

zakresie opanowywania biologicznych podstaw życia. Wiara i rozum przenikają się 

wzajemnie, i w ten sposób dostarczają pełniejszego poznania świata i człowieka a także 

pozwalają odkryć właściwy sens świata oraz ustalić odpowiednią hierarchię wartości. 

W dziedzinie bioetyki teologia może odegrać ważną rolę w takim zakresie w jakim wiara 

może informować rozum. Wiara objawia pochodzenie i przeznaczenie ludzkiego życia. 

Pozwala zrozumieć, że życie jest podstawowym dobrem ale nie absolutnym, gdyż może być 

poświęcone dla wartości wyższych od życia. Na gruncie wiary życie jest darem, który 

posiada głęboki sens i przeznaczenie nadprzyrodzone, dlatego nie jest konieczne 

podtrzymywać życie ludzkie za każdą cenę i przy użyciu wszystkich możliwych środków. 

Ponadto życie ludzkie, cierpienie i śmierć, otrzymały nowy sens w misterium paschalnym 

Chrystusa i należy je zawsze pojmować w relacji do Boga.  

Postęp naukowo-techniczny wprowadza nowe warunki ludzkiego istnienia a przez to i 

nowy sposób stawiania pytań o miejsce człowieka w świecie i w stosunku do Boga. Wraz z 

postępem naukowo-technicznym człowiek uświadamia sobie własną moc stwórczą, 

możliwości kreatora i autokreatora, które do tej pory były atrybutem tylko Boga. Mimo tych 

nieskończonych możliwości ludzkiego rozumu, człowiek pozostaje ciągle bytem 

ograniczonym, poddanym cierpieniom, tragicznej dwuznaczności działania, wystawionego na 

ryzyko i niepowodzenie
6
.  

                                                 

6
 W tej konkretnej ludzkiej kondycji wiara daje odpowiedź na pytania człowieka o sens bytu przygodnego na 

gruncie Stworzenia, Wcielenia i Zmartwychwstania. Ta odpowiedź odsłania się w relacji między Bogiem i 

człowiekiem, w której Bóg jest dla człowieka a człowiek dla Boga. W tej wzajemnej relacji istnieje pewnego 

rodzaju korelacja między Bogiem i człowiekiem, w której dokonuje się aktualizacja poznania, słowa, działania 

oraz bytu Boga i człowieka. 
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Zadaniem teologii jest podjęcie pracy mediacyjnej między treścią Objawienia i 

pytaniami, które stawia ludzka egzystencja. W tej perspektywie P. Tillich zaproponował 

metodę korelacji, która ma na celu wyjaśnienie treści wiary chrześcijańskiej na płaszczyźnie 

wzajemnej zależności pytań egzystencjalnych i odpowiedzi teologicznych
7
. 

W wieku postępu biotechnologicznego, teologia może odegrać ważną rolę w analizie 

ludzkiej sytuacji, na którą wywiera piętno stwórcza władza człowieka, wraz z jej szansami i 

ryzykami. Ta analiza sytuacji postawiona w korelacji z treścią orędzia chrześcijańskiego i 

twierdzeniami teologicznymi, pochodzącymi z wiary, może stanowić dla bioetyki i dla 

praktycznych decyzji człowieka ważny punkt odniesienia a także szansę zrozumienia 

ostatecznego sensu ludzkiego zaangażowania na drodze postępu nauki i techniki. W tej 

perspektywie rozum praktyczny, zobligowany do rozwiązywania konkretnych problemów 

biomedycznych, może otrzymać dodatkowe światło ze strony wiary, może lepiej zrozumieć i 

rozjaśnić swoje problemy w świetle Objawienia. Wykorzystanie metody hermeneutycznej w 

refleksji teologicznej, pozwalającej ściśle związać doświadczenie ludzkie i orędzie 

chrześcijańskie, stanowi również szansę na udzielenie adekwatnej odpowiedzi na problemy 

postawione w bioetyce. Metoda korelacji stawia sobie także za cel oświetlenie dróg rozumu 

jak również zrozumienie doświadczenia dzisiejszego człowieka i natury jego działania, 

właśnie w świetle wiary. 

W dziedzinie bioetyki pojawiają się problemy, które świadczą już to o przewadze nad nią 

polityki społecznej lub woli naukowców i jej „konsumentów”, już to o błędnych koncepcjach 

w ramach samej bioetyki. Na przykładzie konkretnych realizacji osiągnięć biomedycznych 

widać wyraźny konflikt między interesami naukowców i społeczeństwa a pewnymi 

koncepcjami bioetyki. Podobny konflikt istnieje w ramach samej bioetyki i powoduje on, że 

jest bardzo trudno o jednoznaczną ocenę aktualnych problemów biomedycznych 

społeczeństwie pluralistycznym, które nie podziela tych samych przekona ń, unika się 

tworzenia etyki na fundamentach metafizycznych. W ten sposób np. metafizyczne pojęcie 

osoby sprowadza się do pojęcia osobowości w sensie psychologicznym, co pociąga za sobą 

ważne konsekwencje na polu bioetyki. Przy takim ujęciu godność człowieka zależy od 

                                                 

7
 Praca teologa w oparciu o tę metodę polegałaby na analizie sytuacji, w której wyrastają pytania 

egzystencjalne, oraz na wykazaniu, że treść orędzia chrześcijańskiego stanowi odpowiedź na te pytania. Między 

tymi pytaniami i odpowiedziami powstaje krąg hermeneutyczny, który nie pozwala na rozdzielenie jedne od 

drugich, lecz utrzymuje je we wzajemnym na siebie wpływie. Krótko mówiąc, pod wpływem odpowiedzi 

danych przez człowieka samemu sobie a ostatecznie przez samego Boga, człowiek stawia nowe pytania i szuka 

nowych odpowiedzi. 
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poziomu jego świadomości, jak to daje się wyraźnie zauważyć w dyskusji nad eutanazją i 

statusem embrionu
8
. 

Działanie człowieka ma często charakter ambiwalentny, co widać zwłaszcza w 

przypadkach szczegółowych decyzji. Podstawowym zadaniem bioetyki jest rozstrzyganie 

konfliktów wartości, które pojawiają się w działaniu człowieka, w jego decyzjach i 

wyborach, w ten sposób, aby da ć szansę na odpowiedzialne i humanizujące działania na 

płaszczyźnie biomedycznej. Na tym odcinku teologia moralna, na bazie wypracowanej przez 

wieki tradycji moralnej, miałaby do spełnienia ważną rolę. Rozwiązanie problemów 

biomedycznych, które może zaproponować teologia moralna, nie opiera się na woli 

większości decydującej o tym co jest moralne a co niemoralne, dopuszczalne lub 

niedopuszczalne, pożyteczne lub szkodliwe, lecz na zasadach moralnych osadzonych na 

głębokim zrozumieniu człowieka, tak z punktu widzenia filozoficznego jak i teologicznego. 

Potrzebę pryncypiów dla bioetyki dostrzegają nie tylko teologowie, lecz również 

przedstawiciele bioetyki o różnych orientacjach filozoficznych. Jednakże problem nie tyle 

polega na formułowaniu pryncypiów, co na ich zróżnicowaniu oraz powszechnym uznaniu. 

Na przykładzie środowiska amerykańskiego, które nosi na sobie piętno liberalizmu i 

demokracji, widać że łatwiej jest dojść do konsensu w sprawach nawet szczegółowych, 

tymczasem gdy idzie o pryncypia, które uzasadniaj ą ten konsens, istnieją duże rozbieżności. 

Wobec tego powstaje propozycja etyki stosowanej, która pomija rozbieżności co do 

podstawowych zasad moralnych, kładąc za to nacisk na zgodność jaka istnieje na poziomie 

praktycznego rozwiązywania przypadków. Tego typu etyka, reprezentowana głównie przez 

A.A. Jonsena i S. Toulmina , wykorzystuje metodę przypadków (case-method), która znana 

jest dobrze studentom prawa na uniwersytetach amerykańskich, i przyjmuje postać tzw. 

pragmatyzmu etycznego albo zsekularyzowanej kazuistyki. Nie bierze ona pod uwagę norm 

absolutnych lub uniwersalnych ani też hierarchii dóbr lub wartości, bo stanowią one 

przedmiot sporu. Opiera się natomiast na rozumie praktycznym, wyniesionym do poziomu 

roztropności, która ma zmierza ć do znalezienia rozwiązania dla szczegółowych przypadków 

i podejmowania decyzji. 

Odżycie kazuistyki w jej zsekularyzowanej formie stanowi kolejne wyzwanie dla teologii 

moralnej, która po Soborze Watykańskim II porzuciła kazuistykę, gdyż dostrzegano w niej 

                                                 

8
 Por. KIENIEWICZ, P.: Od sekularyzmu do relatywizmu: świat bez Boga, światem bez moralności. 

Perspektywa bioetyczna, w: Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu, pod red. GOCKO, J.: 

Lublin: Katedra Teologii Moralnej Społecznej KUL 2007, s. 136.  
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kompromis na rzecz "mądrości tego świata" i traktowano ją jako ciało obce chrześcijańskiej 

wizji życia moralnego. Fakt odżycia kazuistyki poza Kościołem spowodował, według 

niektórych etyków, odrzucenie autorytetu Kościoła w dziedzinie moralności społecznej, 

zwłaszcza w zakresie bioetyki. Tymczasem teolog moralista, bazując na bogatej tradycji 

nauki moralnej Kościoła, mógłby przyczynić się do właściwego wykorzystania pozytywnych 

elementów kazuistyki, poddając krytyce jej negatywne formy z przeszłości i jej współczesne 

formy świeckie. Należałoby pokazać, że kazuistyka, aby mogła spełnić swoją rolę w 

rozwiązywaniu przypadków szczegółowych jakie stawia jej bioetyka, powinna być pojęta w 

ramach pewnego systemu etycznego oraz żywej tradycji moralnej, z ich normatywnymi 

zasadami i wartościami. Krytyka współczesnej etyki stosowanej powinna wykazać, że nie 

istnieje możliwość rozwiązywania przypadków szczegółowych bez minimalnej zgody co do 

pryncypiów na bazie określonej tradycji moralnej. Ponadto nie wystarczy stosować metodę 

prudencjalną bez określonej hierarchii wartości a tym bardziej określonej wizji człowieka, 

one to bowiem stanowią ostateczne kryterium dla decyzji w przypadkach szczegółowych. 

Obecność kazuistyki na terenie bioetyki pobudziła już niektórych moralistów katolickich 

do wypracowania odnowionego modelu rozumowania praktycznego, czyli odnowionej 

postaci kazuistyki. W tym duchu Robrt McCormick, proponuje w dziedzinie bioetyki metodę 

etyczno-prudencjalną, zbudowaną na przesłankach personalistycznych, a dokładniej na 

chrześcijańskiej wizji osoby, w jej integralności i w jej prawdziwych wymiarach. Według 

proponowanych kryteriów personalistycznych działanie jest moralnie dobre jeśli niesie ono 

korzyść dla osoby ludzkiej, dla tego kim jest sama w sobie i w stosunku do innych. Oznacza 

to, ze na terenie bioetyki należy sobie postawić pytanie czy zastosowanie jakiejś nowej 

technologii biomedycznej odpowiada wartościom personalistycznym, które tu wchodzą w 

grę, albo czy sprzyjają w pełni rozwojowi osoby ludzkiej np. w wymiarze jej życia 

rodzinnego, seksualnego i małżeńskiego, w wymiarze jej własnej identyczności i świętości 

jej życia. Chodzi więc o szacunek dla podstawowych wymiarów życia osobowego wszędzie 

tam, gdzie istnieje ryzyko przewagi np. pragnienia dziecka nad prawami dziecka, albo też 

woli społeczeństwa nad obiektywną wartością ludzkiego embrionu. W oparciu o wartości 

osobowe należy podjąć decyzje, które mieszczą się w perspektywie humanizacji i 

personalizacji jednostki ludzkiej. Do podjęcia takiej decyzji służy zasada proporcjonalizmu: 
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np. im bardziej jakieś działanie pogwałca wartości osobowe, tym większe prowokuje zło 

ontyczne
9
. 

Nie do pogodzenia jest natomiast takie podejście , w którym bioetyka jawi się jako 

szansa na usprawiedliwienie działań, praktyk i procedur, które budzą społeczny sprzeciw. 

Niemały wpływ na przyjęcie takiego stanowiska ma wizja nauki jako takiej. Przyznanie 

dominującej roli wiedzy i nauce w medycynie nieuchronnie prowadzi do odrzucenia 

etycznych obiekcji odnośnie i sposobów uzyskania postępu. Moralność jako kryterium 

wyboru działania jawi się wówczas jako niepotrzebna komplikacja, mimo że skutkiem jej 

odrzucenia może być cierpienie i śmierć poszczególnych ludzi. Mówi się w takich sytuacjach 

o „ofiarach na ołtarzu nauki”, o potrzebie rozwoju i dobru ludzkości, nie dostrzegając, że 

odmowa uznania fundamentalnego pierwszeństwa wartości każdego człowieka jest tego 

postępu ceną nazbyt wysoką
10

. 

 

Zakończenie 

Jeżeli ani prawo naturalne, ani rozum moralny nie dają człowiekowi pewnej informacji 

na temat konkretnych treści dobrego życia, to pojawia się zagrożenie, że myślenie etyczne 

popadnie w przepaść nihilistycznej obojętności, która podważa samo fundamentalne 

rozróżnienie etyczne dobra i zła. „Dla praktyki medycznej prowadziłoby to w konsekwencji 

do tego, że nie można byłoby uzasadniać żadnej różnicy moralnej między zaangażowaniem 

Alberta Schweitzera w szpitalu tropikalnym w Lambarane a pogardzającą człowiekiem 

medycyną stosowaną przez lekarzy obozów hitlerowskich”
11

. 

W dyskursie bioetycznym sprawą kluczową jest nie tyle, jak się prowadzi argumentację, 

ile w jakim kierunku, ku czemu się dąży. Dopiero to pytanie odsłania prawdziwe znaczenie 

dyskusji. Dlatego wydaje się, że nie chodzi o same pieniądze, choć w medycynę 

angażowawane są ogromne środki. Mainstream publikacji dąży do usprawiedliwienia pozycji 

liberalnych, a toczone dyskusje sprawiają wrażenie prób wyciszenia poglądów stawiających 

klarowne granice moralne. Normy etyczne zbyt często postrzegane są wyłącznie jako swoista 

klatka, ograniczająca naukę w dążeniu do panowania nad światem. Stąd – jak się wydaje – 

tak silny zapał do pokonywania kolejnych ograniczeń. 

                                                 

9 
Metoda etyczno-prudencjalna Roberta McCormicka wyrosła w rzeczywistości na bazie proporcjonalizmu 

etycznego i pogłębionego studium zasady podwójnego skutku. 
10 

Por. KIENIEWICZ, P.: Argumentacja antropologiczna w bioetyce, Teologia i Moralność t. 10 (2011), s. 27.  
11 

SCHOKENHOFF, E., Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Opolskiego 2014, s. 35.  
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Tymczasem teologia ma być nie klatką, ale drogowskazem. Historia nieraz już pokazała, 

że nie warto iść na skróty do postępu, ponieważ prędzej czy później przyjdzie za to zapłacić 

nazbyt wysoki rachunek. Jak mówi przysłowie: „Bóg wybacza zawsze, człowiek – czasami, 

lecz natura – nigdy”. Odrzucenie prawdy o człowieku dla umożliwienia postępu technicznego 

w medycynie jest drogą do nikąd. Zdobyta kosztem ludzkiego życia i godności wiedza nie 

będzie służyć człowiekowi. 
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