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Zagadnienia wstępne
Medycyna nie może się obyć się etyki, zarówno
w teorii, jak i w praktyce. W tym pierwszym
zakresie musimy przyjąć, że obiektem naszych
działań badawczych i terapeutycznych jest człowiek, który jest kimś więcej niż tylko zbiorem komórek; jest dobrem, które domaga się szacunku.
W tym drugim chodzi o praktyczne poszanowanie
dla tego dobra, wliczając w to poszanowanie dla
autonomicznych decyzji jednostki. Medycyna nieuwzględniająca wymiaru moralnego i etycznego
nie służy dobrze człowiekowi, a nawet może być
dla niego szkodliwa. Lekarz, który koncentruje się
na chorobie, ale nie widzi pacjenta, może być dobrym technikiem lub badaczem, ale nie terapeutą.
Stąd Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) pełni ważną
funkcję w praktyce medycznej, zawiera bowiem
normy działania odniesione do różnych aspektów
medycyny współczesnej i określa, na czym polega
integralność moralna zawodu lekarskiego.
Jednak, nawet przyjmując te wstępne założenia,
możemy zapytać o źródło norm moralnych etyki
lekarskiej. W polskim KEL, w artykule 1. czytamy,
że „zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych
norm moralnych”. Następnie, że „zobowiązują one
lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania
o godność zawodu lekarskiego”1. Sformułowania
te, choć jasne w swym przesłaniu, nie rozwiązują
pojawiającego się tu dylematu, czym są (i z czego
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Kodeks Etyki Lekarskiej: art. 1.1.–1.2.

wypływają) ogólne normy moralne i jaki wpływ
wywierają na moralność lekarską.

Etyka i moralność
Dyskusje wokół moralności są prawie tak stare,
jak sama refleksja filozoficzna. Pytania o to, czym
jest moralność, dlaczego w ogóle istnieje i jak ją
uzasadnić, pojawiają się od czasów filozofii starożytnej i w związku z tym mają już wiele odpowiedzi. Na przykład w odpowiedzi na pierwsze
pytanie możemy usłyszeć, że: moralność to skłonność instynktowna, która pomaga w przetrwaniu;
moralność to strategia pozwalająca na uzyskanie
stanów przyjemnych i unikanie tych przykrych;
moralność to posłuszeństwo nakazom rozumu;
moralność to odczytywanie i respektowanie dóbr
i wartości. Kiedy natomiast zapytamy, dlaczego
istnieje moralność (pytanie drugie), odpowiedzi będą również odmienne, choć uzależnione
od tych pierwszych. I tak będzie można powiedzieć, że moralność ma znaczenie, a jej funkcja
polega na tym, iż jest pomocnym narzędziem
w naszym biologicznym przetrwaniu albo pomaga nam w uzyskiwaniu wyższej jakości życia
poprzez intensyfikowanie stanów zadowolenia
i minimalizowanie tych przykrych; dalej – dzięki
moralności zachowujemy status istot rozumnych
czy też jesteśmy wierni pojawiającym się dobrom
i wartościom. Uzasadnienie powyższych propozycji (pytanie trzecie) będzie szło podobną ścieżką.
W przypadku pierwszego będzie się podkreślało,
że my, ludzie, jesteśmy przede wszystkim wytwoMEDYCYNA PRAKTYCZNA 5/2013
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rem mechanizmów ewolucji i naszym podstawowym dążeniem jest biologiczne przetrwanie oraz
wzmocnienie witalności; w drugim poglądzie
uzasadnienie będzie bazowało na przekonaniu,
że człowiek zasadniczo dąży do szczęścia pojmowanego jako przyjemność i niewystępowanie
bólu; w trzecim stanowisku będzie się wskazywało na wagę rozumu i konieczność respektowania
jego wskazań (najważniejsze to pozostać istotą
rozumną); w czwartym zaś – konieczność posłuszeństwa wartościom i dobrom, które do nas
„apelują”, i tylko wtedy gdy je respektujemy, postępujemy na miarę tego, kim jesteśmy.
Łatwo zgadnąć, że normy moralne, które są
konsekwencją tych podstawowych pytań, odzwierciedlają zaistniałe zróżnicowanie. Niekiedy
będą one sobie przeczyły, a nawet się wykluczały.
Na przykład nakaz uszanowania większego dobra – który wypływa z określonej normy – może
łatwo znaleźć się w konflikcie z nakazem maksymalizacji przyjemności; nakaz promocji biologicznego przetrwania – z nakazem promocji
dóbr duchowych; nakaz posłuszeństwa rozumowi – z nakazem postępowania w zgodzie ze swoim instynktem. Skoro możliwy jest taki konflikt
szczegółowych wskazań, musimy zapytać, czy aby
na pewno przedstawione powyżej pomysły na rozumienie moralności są trafne. Czy jest uzasadnione na przykład utożsamianie jej z czymś, co
pozwala na biologiczne przetrwanie czy też osiągnięcie szczęścia?
Zróżnicowanie poglądów na temat moralności
ujawnia to, że nie jest łatwo wskazać jedną rozstrzygającą koncepcję. Wydaje się, że każda niesie
w sobie jakąś cząstkę prawdy. Stoimy więc przed
rzeczywistością podstawową, ale i trudną do poznawczego ogarnięcia. Aby jednak nie pozostać
na tym etapie, musimy podjąć próbę wskazania
istoty moralności. Uczynimy to poprzez odsunięcie na bok tego, co ma wyraźnie charakter pozamoralny. W powyższych propozycjach ujawniła
się tendencja, aby kwestie moralności tłumaczyć
przez odwołanie się do czegoś innego, „namacalnego” (tu: większej szansy przeżycia, przyjemności
czy innych korzyści). Przyjmijmy jednak, że takie
tłumaczenie jest błędne. Załóżmy, że moralność
nie jest jakąś bezpośrednią funkcją stanów naturalnych, lecz czymś autonomicznym.
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Przy takim podejściu moralność staje się czymś
tajemniczym. Nasuwa się wtedy pytanie, do czego jest ona człowiekowi potrzebna, jaką istotną
funkcję pełni w jego życiu. Odpowiedź będzie tu
prosta: moralność jest potrzebna osobie do samospełnienia, do tego aby osoba przybliżyła się
do pełni swego istnienia. Tak jak osiągając kolejne
etapy szczęścia, człowiek realizuje się w sferze egzystencjalnej, czy jak zdobywając wiedzę i umiejętności realizuje swoje talenty i spełnia się w sferze
intelektualnej, tak postępując dobrze, spełnia się
w sferze moralnej. To są różne spełnienia, ale zarazem wszystkie one są istocie ludzkiej potrzebne
i zbliżają ją do pełni człowieczeństwa. Człowiek,
który nabył wszystkie znamiona jednostki szczęśliwej i intelektualnie rozwiniętej, ale zaniedbał
sferę moralną, zawsze będzie odczuwał w swoim
życiu istotny brak.
Skoro moralność jest niezależną sferą w ludzkim życiu, nie należy jej mierzyć miarą zadowolenia, witalności czy osiągniętych korzyści. Ma ona
swoją własną miarę, która się pojawia wówczas,
kiedy otwieramy się na jej doświadczenie. A doświadczenie to jest dostępne każdemu człowiekowi, choć jego percepcja może być niekiedy zniekształcona. Jedno jest pewne – właściwie każdy
człowiek przeżywa powinność moralną. Pojawia
się ona w momencie uświadomienia sobie, że coś
jest dobre i to należy uczynić, a coś jest złe i tego
powinno się zaniechać. Kiedy człowiek ignoruje
to wewnętrzne przekonanie, wówczas przeżywa
jakąś wewnętrzną dezintegrację czy nawet ma poczucie wewnętrznej degradacji. Nie bez racji więc
etyczna koncepcja prawa naturalnego formułuje
pierwszy imperatyw moralności, tak zwaną zasadę synderezy, która brzmi: „czyń dobro, unikaj
zła”. Jest to zasada, z którą właściwie zgadzają się
wszyscy, co oznacza, że człowiek z natury swej jest
nastawiony na realizację tego, co dobre, i na unikanie tego, co złe.

Ku fundamentom etyki lekarskiej
Pierwszy nakaz prawa naturalnego wyznacza
pewien ogólny kierunek w działaniu moralnym.
Nie mówi natomiast wiele o tym, czym jest dobro,
które należy czynić, czy zło, którego należy unikać.
Jednak zarazem ujawnia, że możemy je odróżnić
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od siebie, jak również poznać i zdobyć wiedzę o sa- nia się ono wówczas, kiedy dostrzeżemy, że każdy
mym dobru.2 Wiedzę taką już posiadamy, przynaj- pacjent jest zarazem jednostką, która przeżywa
mniej co do dobra w jego ogólnym kształcie. Nie swoje człowieczeństwo w szerszym kontekście, niż
ulega wątpliwości, że na przykład życie i zdrowie tylko ten wyznaczony przez okoliczności choroby.
człowieka są postrzegane jako dobra podstawowe, Tak więc wybory moralne, których dokonuje, czy
które domagają się ochrony i promocji. Konse- które są względem niego podejmowane, istotnie
kwentnie rodzą one zobowiązania do stosownego odnoszą się do jego człowieczeństwa, a nie tylko
moralnego działania. Wśród innych dóbr, które do stanu bycia pacjentem.
W formułowaniu norm moralnych etyki lekarrodzą podobną powinność moralną, możemy wskazać wiedzę, prawdę, przyjaźń czy rodzinę.3
skiej te dwa źródła muszą sobie stale towarzyszyć.
W etyce lekarskiej interesuje nas to, co się od- Z jednej strony wrażliwość na człowieka, osobę
nosi do kontekstu terapeutycznego, aczkolwiek ludzką i jej dobro (uwzględniające złożoność jej
takie przekonanie ma ograniczenia. Polegają one istnienia, czyli wymiar somatyczny, psychiczny
na tym, że etyka lekarska musi mieć jasne od- i duchowy). Z drugiej zaś – doświadczenie łączące
niesienie do etyki ogólnej, aby nie stać się kodem się z chorobą i zmaganiem się z nią oraz szczególny
jednej grupy zawodowej, która dzięki niemu reali- charakter relacji lekarza z pacjentem. KEL jest
zuje swoje partykularne cele. Etyka lekarska, choć formą nadania szczegółowego kształtu tym dwu
węższa zakresowo od tej ogólnej, podejmuje ważne źródłom moralności. Jest on próbą wyrażenia tego,
dla człowieka kwestie moralne, nawet kiedy czy- jak uszanować dobro pacjenta, który cały czas jest
ni to w specyficznym kontekście. Można ją uznać osobą ludzką i czyniąc to, pozostać człowiekiem,
za etykę szczegółową, w której formułowaniu wy- a nawet w swoim człowieczeństwie się rozwinąć.
korzystywane są wskazania ogólne, ale i specy- Stąd tak rozumiany Kodeks ma szansę stać się
ficzne doświadczenie moralne przeżywane przez nie tyle zbiorem „suchych” zakazów i nakazów, ale
lekarza czy innego pracownika służby zdrowia.
„otwierać” oczy leczącego na istotne dobra i warPrzykładem takiego punktu wyjścia dla etyki tości. Ich respektowanie niesie ze sobą szansę,
lekarskiej jest propozycja Edmunda Pellegrino. że praktyka medyczna wykroczy poza ramy zwyFormułuje on nakaz: „czyń dobro pacjentowi; uni- kłej profesji, stając się sztuką leczenia człowieka –
kaj szkody pacjenta”4. Nakaz ten przypomina nie- całego człowieka.
co pierwsze wskazanie prawa naturalnego, choć
zarazem jest zakresowo węższy. Odnosi się tylko
do działań moralnych względem osoby chorej. Pellegrino, określając kontekst tej podstawowej formuły, wskazuje na dwa istotne elementy: doświadczenie ludzkie łączące się z chorobą i z powrotem
do zdrowia oraz naturę spotkania klinicznego.5
Trzeba jednak zauważyć, że formuła ta ma również ważne odniesienie ogólnofilozoficzne. Ujaw2
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Człowiek u schyłku swojego życia
– osoba czy „była osoba”?

ks. dr Grzegorz Hołub SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie

Wprowadzenie
Koniec ludzkiego życia jest szczególnie związany
z występowaniem różnego typu urazów i chorób.
Zdarza się niekiedy, że osoby w podeszłym wieku
nie odczuwają żadnych poważniejszych dolegliwości. Prowadzą normalny tryb życia, zachowując zarówno sprawność fizyczną, jak i umysłową. Jednak
większość ludzi przeżywa okres starczy jako czas
pogarszania się stanu zdrowia, samopoczucia oraz
sprawności.
Szczególnie charakterystyczne dla tego okresu
jest występowanie otępienia starczego,1 do którego dochodzi najczęściej wskutek zmian zwyrodnieniowych typu alzheimerowskiego, ale także
z innych przyczyn, na przykład z powodu chorób
naczyń mózgowych. Otępienie sprawia, że człowiek, który był sprawny umysłowo i psychicznie,
u schyłku życia radykalnie się zmienia. Zanik istotnych sprawności wywołuje bowiem dalekosiężne
zmiany osobowościowe. Niejednokrotnie kontakt
z taką osobą jest utrudniony, ona sama staje się
pasywna, ma problemy z pamięcią, koncentracją
czy dokonywaniem podstawowych wyborów; często sprawia wrażenie, jakby sama nie zdawała
sobie sprawy ze swoich wcześniejszych dokonań.
Jak stwierdza psychogeriatra, „otępienie jest tragiczną chorobą, która podstępnie obraca wniwecz
osobowość jednostki, jej potencjał intelektualny,
zrywa delikatne więzi międzyludzkie. Najbliższym
wydaje się niekiedy, że już dawno opuścił ich członek rodziny i pozostały jedynie żałosne szczątki
jego pierwotnej osobowości. Cały świat medyczny,
nastawiony na możliwie szybkie leczenie połączone
Człowiek u schyłku swojego życia – osoba czy „była osoba”?

z przewidywalnym sukcesem terapeutycznym, stronił i stroni od tego typu pacjentów. Bronią się przed
nimi szpitale, niechętne są im nawet domy opieki,
a często przy życiu utrzymuje ich miłość i troska
rodziny, której ważnymi elementami kiedyś byli
otępiali teraz pacjenci”.2

Osoba w znaczeniu społecznym
W takich przypadkach niejednokrotnie rodzą się
wątpliwości, czy ten zaawansowany w latach i schorowany człowiek pozostaje tą samą osobą, którą
był przez całe życie. Jeśliby rozumieć osobowość
człowieka w taki sposób, jak to czyni większość bioetyków naturalistycznych, ludziom tym nie przysługiwałby status bycia osobą. Naturaliści definiują
bowiem osobę poprzez fakt posiadania i czynnego
manifestowania świadomości, samoświadomości,
rozumności, zmysłu moralnego, języka itd.3 Jak
stwierdza komentator tego stanowiska, „istnieje ogólna zgoda między filozofami, że posiadanie
pewnych funkcji kognitywnych jest koniecznym
warunkiem do tego, aby być uznanym za osobę”.4
Ludzie w tym stanie niejednokrotnie nie spełniają wspomnianych warunków, w związku z czym
dla naturalistów nie mogą być osobami w sensie
ścisłym.
Nie zmienia to jednak faktu, że w niektórych
koncepcjach – w tym również w stanowisku bioetycznym – ludzi z otępieniem starczym uznaje
się za osoby. Jednak wówczas rozumienie osoby jest odmienne, ponieważ uwzględnia ono tak
zwany społeczny sens osoby. Starzec cierpiący
na chorobę Alzheimera zostanie uznany za osobę na mocy opinii i decyzji społeczności ludzkiej,
do której należy. Określi się go wówczas mianem
„byłej osoby”. Oznacza to, że na podstawie oceny
cech psychologicznych (świadomości, samoświadomości, aktywnego manifestowania procesów
1
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poznawczych), człowieka takiego nie można uznać
za osobę. Procesy te są u niego bowiem radykalnie
zakłócone albo niektóre z nich uległy całkowitemu
wygaśnięciu. Jednak wspólnota pełnych (zdrowych)
osób mocą swojej decyzji nadaje takiemu starcowi
tytuł „byłej osoby”.
Jednym z bioetyków, który używa takiego pojęcia, jest Hugo T. Engelhardt. Jego zdaniem starcy „byłe osoby” są podporządkowani „pełnym”
osobom, a nawet stanowią swoistą własność osób
zdrowych. Bioetyk ten twierdzi, że „pojęcie osoby
w znaczeniu społecznym jest [...] konstruktem myślenia utylitarnego. [...] Traktuje się poszczególne
przypadki życia ludzkiego jako osoby dla dobra tych
jednostek, które są osobami w sensie ścisłym”.5
W centrum tego sposobu myślenia pozostają więc
osoby w pełnym słowa znaczeniu i ich dobro.
Oczywiście myśliciel ten bierze pod uwagę fakt,
że starcy byli kiedyś „pełnymi” osobami i w większości wypadków ustosunkowali się do swojej przyszłości, formułując na przykład testament. Mogli
więc przewidzieć sytuację otępienia i podjąć stosowne decyzje, które w takim przypadku powinno się
uszanować. Decyzje te mogły dotyczyć poddania się
procedurom eutanatycznym (o ile prawodawstwo
danego kraju na to zezwala) albo też wyraźnie
taką możliwość wykluczyć, chociażby ze względu
na przekonanie o wartości i świętości ludzkiego
życia.
Gdyby jednak ustanawiano prawo na podstawie
postulatów bioetycznych Engelhardta, to „była
osoba”, jej prawa i poszanowanie jej woli zależałyby od „aktualnych” osób. One to właśnie mogłyby respektować i traktować otępiałych starców
w sposób, w jaki traktują równych sobie ludzi, ale
niekoniecznie. Ponieważ społeczne pojęcie osoby
zostało sformułowane dla ich („pełnych” osób) dobra czy komfortu psychicznego, może się zdarzyć,
iż „pełne” osoby odmówią nadania starcom tego
przywileju. Mogą to uczynić w sposób definitywny
albo też wycofując w pewnych stanach przywilej bycia „byłą osobą”. Engelhardt wskazuje na sytuacje
drastycznie niskiej jakości życia, będącej udziałem
na przykład chorych nieprzytomnych, u których nie
nastąpiła całkowita śmierć mózgu. Takich pacjentów utrzymuje się czasami przy życiu za pomocą
środków zwyczajnych (pożywienie, płyny, podstawowe leki). Jednak jakość ich życia jest niska – jak
twierdzi ten bioetyk – a ponadto nie można ich
uznać za osoby. A jeśli tak, unicestwienie życia

ludzkiego w takim przypadku nie stanowi aktu
morderstwa czy eutanazji, ponieważ nie dotyczy
osoby.6 Pozbawienie życia jednostek dotkniętych
otępieniem znajduje więc w tym myśleniu dosyć
mocne teoretyczne uzasadnienie.

Z powyższej prezentacji wynika, że istnienie „byłej
osoby” może podlegać łatwej relatywizacji. Jest ono
wręcz istnieniem kruchym, stale podatnym na różnego rodzaju manipulacje. O życiu czy śmierci takich ludzi mogą zdecydować zapisy w testamencie,
wola i uczucia „pełnych” osób albo aktualny stan
zdrowia. Stąd rodzą się wątpliwości co do tego,
w jakim stopniu pojęcie „byłej osoby” wyraża prawdę o życiu człowieka starego, schorowanego lub
nawet poważnie otępiałego. Albo można zapytać
wprost: czy używanie pojęcia „byłej osoby” jest
uzasadnione?
Naturalistyczne widzenie osoby, które leży
u podstaw koncepcji „byłej osoby”, ma swoją specyfikę. Jak wspomniano powyżej, za osobę uważa
się to ludzkie istnienie, które posiada właściwie
rozwinięte władze umysłowe i psychiczne. Inaczej
mówiąc, osoba rozumiana jest jako dojrzała i zdrowa osobowość. Krytycy tego pojęcia wskazują,
że dochodzi tu do „pomieszania koncepcji «osobowości», jako czegoś, co jest zmienne i nieistotne, z koncepcją «osoby», która jest niezmienna
i ma charakter koniecznościowy (essential)”.7
O fakcie zmienności cech i własności psychicznych wie właściwie każdy z osobistego doświadczenia; zmienność ta nie jest tylko udziałem ludzi
w podeszłym wieku. Choroba, zmęczenie, znużenie
czy stres psychologiczny niejednokrotnie zmniejszają zdolności percepcyjne, które mają istotny wpływ
na stan naszej świadomości czy samoświadomości.
Nikt wówczas nie twierdzi, że jednostka zmęczona czy pozostająca pod wpływem silnego stresu
emocjonalnego nie jest w pełni osobą. W takich
przypadkach człowiek stara się zwykle zrozumieć
swoją sytuację i poszukuje wszelkich środków,
aby powrócić do stanu równowagi psychicznej
czy emocjonalnej. Odczuwa bowiem, że zaistniałe
okoliczności i ograniczone zdolności psychiczne
stanowią tylko przeszkodę do pełnej ekspresji jego
osoby. Towarzyszy temu jednak mocna świadomość

faktu bycia osobą. Inaczej mówiąc, ograniczenie
sprawności psychicznych i mentalnych nie sprawia,
że człowiek staje się jednostką pozaosobową (albo
istnieniem subosobowym).
Podobnie można spojrzeć na stan osób otępiałych i dotkniętych chorobą Alzheimera. Przechodzą
one kilka etapów rozwoju choroby, jednak od samego jej początku starają się przezwyciężyć pojawiające się dysfunkcje mentalne i psychiczne. Jak
stwierdza badacz tego problemu, „ludzie z demencją
są tymi, którzy poszukują sensu w taki sam sposób,
jak my to czynimy, a ich wysiłek, aby zrozumieć
utratę [swoich zdolności psychicznych], jest bardzo
podobny do naszego”.8 Możliwości, jakie przed nimi
stoją, są jednak niewielkie. Zwykle otępienie starcze jest nieodwracalne. Nie upoważnia to jednak
do twierdzenia, że zmniejszające się możliwości
umysłowe są równoznaczne z wygasaniem statusu
osobowego. Można w tym przypadku najwyżej orzekać o osłabieniu czy wręcz zaniku układów, które
pozwalają na ujawnienie i ekspresję osoby.
Pojęcie jakości życia, wykorzystywane przez naturalistów w celu zrelatywizowania statusu osoby
w podeszłym wieku, należy uznać za co najmniej
dwuznaczne. Pojawiające się choroby i niedołężność rzeczywiście należą do doświadczeń trudnych
i upokarzających. Jak wspomniano na wstępie,
ograniczają one życie jednostki w wielu wymiarach. Właśnie ten obiektywny stan mają najczęściej na myśli bioetycy przekonani o niskiej jakości życia człowieka otępiałego. Jednak pogląd ten
nie wydaje się w pełni uzasadniony. Wielokrotnie
bowiem ludzie dotknięci otępieniem przeżywają
subiektywne chwile radości i szczęścia, niedostępne
jednak zewnętrznej, obiektywnej ocenie. Jest tak
z pewnością w początkowych stadiach choroby,
ale nie można wykluczyć, że również później jednostka doznaje pozytywnych przeżyć. Jak ostrzega
pewien bioetyk, „my, stojący na zewnątrz musimy
być ostrożni z wydawaniem sądu na temat jakości
życia tych, którzy cierpią na demencję”.9
Jednak nawet zaawansowane stany chorobowe, które wydają się jednym wielkim pasmem
cierpienia, nie stanowią ostatecznego dowodu
na załamanie się minimalnego poziomu jakości
życia. W dużej mierze zależy to od jakości opieki
paliatywnej, a jeszcze bardziej od relacji osobowej
z chorym. Pozostawienie kogoś takiego w stanie
samotnego cierpienia to najgorsze rozwiązanie,
jakie mogą wybrać rodzina, bliscy czy personel
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Człowiek u schyłku swojego życia – osoba czy „była osoba”?

Krytyczne spojrzenie na koncepcję
„byłej osoby”

medyczny. Wówczas jakość życia chorego z pewnością ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Jednak
postawa towarzyszenia – być może bez słów i bez
podejmowania sztucznych zabiegów – może bardzo
wydatnie pomóc cierpiącej osobie w doświadczeniu
pokoju, pewnej radości i pogodzeniu z dokonującym
się procesem umierania.10 Jeśli te czynniki zaistnieją, można odpowiedzialnie stwierdzić, że istotny
poziom jakości życia został utrzymany.
Naturalistyczna koncepcja osoby, wyróżniająca
pojęcie „byłej osoby”, i związany z nią argument
o jakości życia nie są więc wystarczająco przekonujące, aby pozbawić ludzi starszych i otępiałych
należnego im statusu osobowego. Jak twierdzą
krytycy projektu naturalistycznego, zawężona
teoria osoby ludzkiej stanowi „motor wykluczania”, który prowadzi do braku wrażliwości, a nawet
do nikczemności.11
Jak więc należy rozumieć status osobowy ludzi
dotkniętych otępieniem starczym?

Człowiek stary – osoba
Krytyczne spojrzenie na koncepcję „byłej osoby”
prowadzi do zakwestionowania poglądu utożsamiającego osobę z jej zmienną osobowością. Status
osobowy nie przynależy więc jedynie do pewnego
etapu w życiu człowieka, kończącego się w granicznych stanach ludzkiego istnienia (choroba, starość).
O byciu osobą musi decydować coś innego, a nawet
coś bardziej podstawowego. Przede wszystkim nie
można się zgodzić na rozgraniczenie życia człowieka od życia osoby, na czym wydatnie bazuje
stanowisko naturalistyczne. Osobę należy dostrzec
w głębokiej jedności z całą ludzką egzystencją.
Robert Spaemann, dyskutując z tendencją do wykluczania pewnych ludzkich istnień ze świata osób,
wskazuje, że „może istnieć tylko jedno kryterium
bycia osobą: biologiczna przynależność do rodzaju
ludzkiego. Dlatego też początku i końca istnienia
osoby nie można oddzielić od początku i końca ludzkiego życia. Jeśli ‹‹ktoś›› istnieje, to istniał, od kiedy
zaistniał ten oto indywidualny ludzki organizm,
i będzie istniał tak długo, jak długo organizm ten
jest żywy. Byciem osoby jest życie człowieka. [...]
Osoba bowiem jest człowiekiem, a nie jakąś cechą
człowieka”.12 W przekonaniu tego filozofa, tak jak
i wielu innych personalistów, życie człowieka pokrywa się z życiem osoby: oba pojęcia mają taki
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sam zakres.13 Stąd za ważne należy uznać zaakcentowanie twierdzenia, że osoba jest człowiekiem,
a nie jakimś chwilowym wytworem ludzkiego życia,
pojawiającym się w momentach pełnego zdrowia
i pełnej witalności jednostki.
Człowiek u schyłku swojego istnienia nadal
pozostaje osobą, ponieważ cały czas ma naturę
ludzką. Stan otępienia czy chorób starczych nie
zmienia faktu jego przynależności do gatunku
Homo sapiens. Posiadanie specyficznie ludzkiej
natury stanowi fundament wszystkich cech, które
decydują o wyjątkowości ludzkiej osoby. Cielesność,
jako część tej natury, najwyżej nie pozwala (z racji
choroby) na ich pełne ujawnienie. Jednak do istoty
natury ludzkiej należy jej racjonalność, zdolność
do świadomości i samoświadomości, a także do podejmowania działania moralnego. Nie są to właściwości, które pojawiają się dopiero wówczas,
gdy biologiczne procesy i mechanizmy funkcjonujące w organizmie osiągną określony poziom
zaawansowania.
Te konstytutywne cechy osoby ludzkiej mogą się
w pełni ujawnić w dojrzałym i zdrowym ludzkim
organizmie. Jednak występujące w nim zakłócenia
chorobowe nie powodują, że natura ludzka traci
osobowy charakter i że pozostaje tylko jej konwencjonalne rozumienie. Człowiek stary, schorowany
czy otępiały pozostaje osobą w pełnym tego słowa
znaczeniu. Można orzekać o nim jako o osobie starej
czy schorowanej. Nie umniejsza to jednak jego wartości, lecz przeciwnie – powinno pobudzać innych
do okazywania większej troski. Pojęcie osoby nie
może się stać narzędziem wykluczania ani nawet
segregacji, jak sugeruje termin osoby społecznej
czy „byłej osoby”. Termin „osoba” jest tym, co łączy i integruje ludzkie życie w różnych fazach jego
powstawania, rozwoju, dojrzałego istnienia, jak
również stopniowego umierania.

4. Lizza J.P.: Persons and death: what’s metaphysically wrong with our
current statutory definition of death? J. Med. Phil., 1993; 18: 355.
5. Engelhardt H.T.: Medicine and the concept of person. W: Goodman M.F.,
red.: What is a person? New Jersey, Humana, 1988: 177.
6. Engelhardt H.T.: Death by free choice: modern variations on an antique theme. W: Brody B.A., red.: Suicide and euthanasia. Dordrecht,
Kluwer Academic Publishers, 1989: 277.
7. Doran K.: Person – a key concept for ethics. Linacre Q., 1989; 56: 41.
8. Post S.: People with dementia: a moral challenge. W: Thomasma D.C.,
Kushner T., red.: Birth to death: science and bioethics. Cambridge,
Cambridge University Press, 1996: 155.
9. Tamże: 158.
10. Schlund R.: Der manipulierte Tod und das menschliche Sterben:
Ethische Orientierungen. Freiburg im Breisgau, Herder, 1987: 60.
11. Smith D.H.: Seeing and knowing dementia. W: Binstock R.H., Post S.G.,
Whitehouse P.J., red.: Dementia and aging: ethics, values, and policy
choices. Baltimore, John Hopkins University Press, 1992: 44–54.
12. Spaemann R.: Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Tłum. Merecki J.,
Warszawa, Oficyna Naukowa, 2001: 305.
13. Pewien bioetyk personalistyczny stwierdza: „istnienie osoby ma taki sam
zakres jak istnienie organizmu cielesnego, który podtrzymuje i wyraża
osobę. Jeśli więc jest prawdą, że wymiar biologiczny nie określa całego
człowieka, to jednak stanowi on konieczną przestrzeń, w której rozwija
się cała osoba”. Zob. C. Viafora, red.: La bioetica alla ricerca della persona
negli stati di confine. Padova, Gregoriana, 1994: 34.

Przypisy
1. Według statystyk przeprowadzonych w niektórych krajach około 10% ludzi powyżej 65. roku życia cierpi z powodu otępienia.
Po 85. roku życia zespół ten występuje już u prawie 50% populacji. Zob. Krzyżowski J.: Psychogeriatria. Warszawa, Medyk, 2004:
118–119.
2. Tamże: 120.
3. Szersze omówienie naturalistycznej koncepcji osoby w: Hołub G.:
Debata na temat koncepcji osoby w bioetyce. Stud. Ecol. Bioet.,
2005; 3: 188–190.
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Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury
ludzkiej?
Próby odrzucenia pojęcia natury ludzkiej

dr Grzegorz Hołub SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie

Pojęcie natury ludzkiej odwołuje się do przekonania, że człowiek posiada specyficzne cechy, które
wyróżniają go spośród innych żywych istot. Dzięki temu człowiek jest właśnie człowiekiem, a nie
tylko wyższym ssakiem. Posiadając wyróżniającą ją naturę, istota ludzka przewyższa cały otaczający świat i tworzy nowy, właściwy sobie typ
środowiska życiowego, jakim jest kultura. Taki
pogląd ukształtował się w dużej mierze w filozofii starożytnej i średniowiecznej. W późniejszym
czasie można mówić o trudnościach w rozumieniu natury ludzkiej, a nawet o otwartym odrzuceniu tego pojęcia. Darwinowska teoria ewolucji
zakwestionowała to, że człowiek posiada w sobie
jakąś niezmienną, wyróżniającą go istotę.1 Gatunek ludzki w tym sposobie myślenia jest stale
poddawany różnym zmianom w wyniku stałej
interakcji ze środowiskiem. Dostosowując się do
tego środowiska, człowiek podlegał nieustannym
modyfikacjom i dzisiejsza jego postać jest przypadkowym wytworem różnych czynników. Istota
ludzka w tym stanie jest szczególnym momentem
historii ewolucyjnej. Myślenie ewolucyjne wskaże
więc, że specyficzne cechy człowieka nie są przejawem jakiejś niezmiennej jego natury, ale muszą być rozumiane jako efekt przypadkowych sił
i procesów ewolucyjnych.
Ten sposób myślenia został dosyć powszechnie
zaakceptowany w bioetyce naturalistycznej. Dodatkowe argumenty, jakie wytoczono przeciwko
pojęciu natury ludzkiej, wynikały z dostrzeżenia
faktu, że posługiwanie się nim wprowadza pew142

ne implikacje dla ludzkiej wolności i moralności.
Hugo T. Engelhardt wskazywał na to wprost,
twierdząc, że „natura ludzka, jako dana nam
przez Boga albo wytworzona dla nas przez procesy ewolucji, jest bezpiecznym punktem wyjścia
nie tylko dla tego, co może albo powinno być czynione, ale również dla wskazania na to, czego nie
można albo nie powinno się czynić”.2 Od takiego
stwierdzenia jest już niedaleko do wyciągnięcia
wniosku, że natura ludzka nakłada ograniczenia
na naszą ludzką wolność.3
Tak daleko sięgające implikacje tego pojęcia
stały się niewygodne. W społecznościach, w których wzrastający proces laicyzacji i liberalizacji
zdominował podejście do zagadnień ludzkiego
życia, pojęcie natury ludzkiej zaczęto postrzegać jako kategorię hamującą postęp. Jak dalej
stwierdzał Engelhardt: „postdarwinowski i postchrześcijański światopogląd usuwa ludzką naturę
z centrum zagadnień moralnych. Natura ludzka
staje się rezultatem oddziaływania sił biologicznych i chemicznych, zbiegiem okoliczności i przypadkiem, tak że jej szczególne cechy nie mają już
dłużej charakteru roszczeń jako moralnych ograniczeń nałożonych na ludzkie możliwości technologiczne. (…) Transcendentny cel albo transcendentne ugruntowanie dla nadrzędnej wartości
[natury ludzkiej] są niedostępne, ponieważ to co
laickie, ma charakter rzeczywistości immanentnej”.4 Wypowiedź ta jednoznacznie pokazuje, że
natura ludzka zostaje relegowana do dziedziny
nauk empirycznych i traci większe znaczenie dla
moralności, a w konsekwencji dla samej bioetyki.
Odwołanie do tej kategorii pozostaje jedynie żywe
w obrębie myśli chrześcijańskiej i niektórych kierunków filozofii. W znacznej części przedsięwzięć
bioetycznych jednak ma się wrażenie, że jest to
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termin o wątpliwej przydatności. Stąd w uzasadniony sposób rodzi się pytanie o to, czy bioetyka
potrzebuje pojęcia natury ludzkiej.

Niezbędność pojęcia natury ludzkiej
u podstaw moralności
Teoretyczne dyskusje dotyczące istnienia natury
ludzkiej będą z pewnością jeszcze długo trwały.
Wydaje się, że w tym miejscu słuszne jest wskazanie na pewne pozytywne, a zarazem praktyczne
argumenty ujawniające potrzebę posługiwania
się tym terminem. Brytyjski filozof Peter Vardy
wymienia 5 takich racji.5 Wskazuje on po pierwsze na to, że pomimo różnic występujących między ludźmi, takich jak różnice płci, inteligencji,
w budowie anatomicznej czy w wyglądzie, istnieje
jednak coś, co jest wspólną podstawą łączącą te
różnorodności. Dzięki niej właśnie człowiek jest
rozpoznawany jako człowiek. Po drugie – prawo
międzynarodowe jest w znacznej mierze zbudowane na idei natury ludzkiej. Dzięki niej jest
możliwe sformułowanie pojęcia zbrodni przeciw
ludzkości. Vardy wskazuje, że posługiwanie się
tym pojęciem byłoby niemożliwe bez idei natury wspólnej wszystkim ludziom i jako przykład
podaje okoliczności procesów norymberskich.
Funkcjonariuszom rządu nazistowskiego wytoczono wówczas zarzut dokonania zbrodni przeciw
ludzkości. Niektórzy z nich się bronili, twierdząc,
że nie istnieje takie przestępstwo, ponieważ moralność jest uzależniona od kultury i od lokalnego prawodawstwa. Tym samym negowali tak
istnienie wspólnej natury, którą ludzie posiadają, jak i to że można z niej wyprowadzić pewne
podstawowe prawa. Gdyby nie obroniono tezy, że
jednak ludzie posiadają taką łączącą ich naturę,
wówczas procesy norymberskie byłyby zwyczajnym odwetem, jaki strona zwycięska dokonała na
przeciwniku. Jednak wydając wyrok skazujący
na te jednostki, przyznano, że istnieje coś takiego
jak zbrodnie przeciwko ludzkości. Są one przestępstwami nie dlatego, że się sprzeciwiają prawu
ustalonemu nawet przez demokratycznie wybrany rząd (rząd Hitlera został wybrany w demokratycznych wyborach), ale dlatego że godzą w podstawową, wspólną wszystkim ludziom naturę. Po
trzecie – idea wspólnej wszystkim ludziom natury jest podstawą dyskusji o prawach ludzkich.

Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej?

Istnieje powszechne przekonanie, że prawa te
są wrodzone, a nie nabyte. Oznacza to, że żaden
rząd czy inna instytucja nie nadaje ich ani nie jest
w stanie ich odebrać. Ujawnia się to szczególnie
wtedy, kiedy podejmowane są takie próby. Rodzi
się wówczas powszechny sprzeciw i potępienie
dla takich działań. Gdyby jednak prawa te były
nadawane przez odpowiedni autorytet, wówczas
rządy nazistowskie miałyby usprawiedliwienie
dla nierównego traktowania Żydów, homoseksualistów czy inwalidów. Istnieje jednak przeciwne,
mocno ugruntowane przekonanie, a jedynym racjonalnym uzasadnieniem jego istnienia jest fakt,
że człowiek posiada specyficzną naturę ludzką.
Czwartą racją, która rozwija poprzednią, jest
wskazanie na konsekwencje odrzucenia pojęcia
szczególnej natury ludzkiej i utrzymywania, że
jest ona całkowicie zrelatywizowana do momentu
historycznego czy warunków zewnętrznych. Otóż
gdyby tak było, nie można by wówczas twierdzić,
że istnieją prawa jednostki, które są niezależne
od nadania społecznego. Postmoderniści, którzy odrzucają pojęcie natury i wrodzonych praw,
wskazują na konieczność odniesienia do takich
terminów jak „sprawiedliwość” czy „szacunek
dla innego”. Jednak – jak stwierdza Vardy – pojęcia te, aby nie były wewnętrznie sprzeczne, muszą uwzględniać istnienie natury ludzkiej. Piątą
racją na rzecz konieczności posługiwania się pojęciem natury ludzkiej, podawaną przez Vardy’ego,
jest wskazanie na ideę sprawiedliwej wojny.
W idei tej rozróżnia się strony walczące i strony
niezaangażowane w konflikt. W odniesieniu do
tych ostatnich istnieje przekonanie, że nie ponoszą one odpowiedzialności za wojnę i muszą być
za wszelką cenę chronione. Państwo ma obowiązek zapewnienia takiej ochrony. Obowiązek ten
natomiast wynika z założenia, że ludzie posiadają
niezbywalne prawa, a wśród nich przede wszystkim prawo do tego, aby nie być niesłusznie pozbawionym życia. Po głębszym rozważeniu wypływa
to z przekonania, że ludzkie życie jest szczególną
wartością, co z kolei wynika z faktu posiadania
natury ludzkiej.
Jeśli przedstawione racje są niewystarczające,
można się przypatrzyć pewnym konsekwencjom,
które są nieuniknionym następstwem odrzucenia pojęcia natury ludzkiej. Vardy twierdzi, że ci
którzy dokonują takiej negacji, muszą zaakceptować następujące konsekwencje. Po pierwsze – nie
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ma nic złego w fakcie ludobójstwa; należy je jedynie uznać za jedną z możliwych konsekwencji
konfliktu kultur. Wówczas również nie można
operować wiarygodnym rozróżnieniem pomiędzy
aktami życzliwości i współczucia a aktami ludobójstwa. Nie można także dokonać moralnego
rozróżnienia pomiędzy działaniami takich postaci jak Hitler a matka Teresa z Kalkuty. Po drugie
– moralnie oburzające działania, takie jak wykorzystywanie dzieci czy pedofilia, stają się równie
akceptowalne, jak troska o chorych czy obrona
bezbronnych. Wszystko staje się przedmiotem
umowy i konwencji. Na przykład zabójstwo bezbronnego człowieka jest najwyżej przełamaniem
lokalnego tabu. Nie ma w tym nic bezwzględnie
nagannego, ponieważ wartość życia jest określana przez dane społeczeństwo. Po trzecie – skoro
życie ludzkie nie ma samo w sobie głębszego znaczenia, wówczas sens jest mu nadawany przez
społeczeństwo albo daną jednostkę, ale wtórnie
i niejako z zewnątrz. Najwyższymi wartościami
staje się tu przyjemność i samospełnienie. Jedynymi kryteriami działania moralnego natomiast
jest poczucie własnej autentyczności, pozostawanie w zgodzie z sobą albo ze skonstruowanym
przez społeczeństwo modelem postępowania.6
Konsekwencje te są nie do przyjęcia właściwie dla
każdego człowieka, bez względu na wyznawany
światopogląd czy religię. Aby ich uniknąć, uznanie istnienia natury ludzkiej jawi się jako rzecz
niezbędna.

Konsekwencje ulepszania genetycznego
natury ludzkiej
Użyteczność pojęcia natury ludzkiej w bioetyce
można rozpatrywać co najmniej na dwa sposoby.
Można ukazywać pozytywną przydatność tego
terminu; albo wskazywać – w analogiczny sposób
do powyższego – na negatywne konsekwencje,
jakie rodzą się wskutek jego odrzucenia. W niniejszych analizach wybierzmy tę drugą drogę.
Wstępnie można przyjąć definicję natury ludzkiej Francisa Fukuyamy. Twierdzi on, że „natura
ludzka jest sumą zachowań oraz cech typowych
dla gatunku ludzkiego, wynikających z czynników genetycznych, nie zaś środowiskowych”.7
Definicja ta zakłada, że podstawą tych zachowań
jest jakaś specyficzna konstytucja cielesna, która
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jest uwarunkowana zasadniczo czynnikami genetycznymi. Jest to więc coś, co sprawia, że ludzie
rozpoznają się jako jednostki tego samego gatunku, który jest wyraźnie odmienny od zbliżonego
gatunku innych ssaków naczelnych.
Gdyby jednak potraktować, że nic takiego nie
istnieje, albo że jest to chwilowy twór historii
i kultury, to niewątpliwie stawia nas to w poważnej sytuacji. Można ją ukazać w paru aspektach
ludzkiego życia. Jednak tutaj przypatrzymy się
temu tylko w aspekcie ingerencji w ludzki genom.
Zakładając, że nie istnieje genom, który nie byłby chwilowym zbiegiem okoliczności, czyli nie ma
czegoś takiego, co – drogą ekspresji genów – nadaje gatunkowi Homo sapiens pewną odrębność,
wówczas stajemy wobec określonych konsekwencji. Łatwo jest bowiem potraktować ów garnitur
genetyczny człowieka jako pole realnych ingerencji. Możliwości inżynierii genetycznej coraz bardziej na to pozwalają. Ingerencje te mogą oczywiście pójść w stronę terapii genowej mającej na
celu eliminację chorób genetycznych czy innych
anomalii zdrowotnych. Wówczas nie budziłyby
one większych wątpliwości moralnych. Jednak
ingerencje te mogą być również wykorzystane do
ulepszenia danej jednostki. Chodzi szczególnie
o projektowanie genotypu swojego potomstwa
(ang. genetic enhancement). Za tendencją do takiego działania stoi pragnienie rodziców, aby ich
dzieci już nie tylko nie posiadały żadnych wad
wrodzonych, ale również aby były bardziej inteligentne, pracowite, pozbawione pewnych negatywnych skłonności. W takich krajach jak Stany
Zjednoczone, gdzie istnieje świadomość, że dziecko musi być przygotowywane do odniesienia sukcesu życiowego już od momentu narodzin, będzie
mocna tendencja, aby dziecko rodziło się z już
wcześniej wprowadzonymi korektami do jego genotypu. A więc rodzice mogliby wybrać dla swego
dziecka – jeszcze przed jego urodzeniem – karierę
sportowca, prawnika czy maklera giełdowego. To
będzie się wiązało z koniecznością odpowiedniego
wyposażenia genetycznego. Stąd w miarę postępu wiedzy na temat genetycznych uwarunkowań
rodzice mogliby planować wygląd, muskulaturę
czy poziom inteligencji usposabiający do specyficznych aktywności. Fukuyama nazywa tak zaprojektowanych ludzi „dziećmi z wyboru”.8
W odpowiednich warunkach rozwojowo-wychowawczych faktycznie dojdzie do pomyślnej
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ekspresji „zaplanowanych” genów i wówczas niewątpliwie zaczną się pojawiać kasty ludzi wyraźnie górujących swoimi możliwościami nad tymi,
którzy się urodzili i wychowali w „naturalny sposób”. Jak charakteryzuje ich Fukuyama: „Będą
wyglądać, myśleć i działać inaczej niż ci, którzy
nie zostali tak uprzywilejowani, a być może będą
nawet czuć się kimś różnym od nich; po pewnym
czasie mogą zacząć myśleć o sobie jako o innych
istotach”.9
Przeciwnicy koncepcji natury ludzkiej uznaliby taką możliwość za wyraz faktycznego postępu
i uwolnienie się od ślepego losu czy – jak nazywa to Fukuyama – od loterii genetycznej. To nad
czym do tej pory ludzie nie panowali, w końcu
zacznie być w zasięgu naszych możliwości. Brak
jednoznacznie ukonstytuowanej natury ludzkiej
będzie z tego punktu widzenia postrzegany jako
brak ograniczeń w udoskonalaniu człowieka. Postęp wiedzy i technologii genetycznych będzie
nam coraz bardziej uświadamiał ogromną przestrzeń wolności i sugerował możliwości jej zagospodarowania. Czy jednak działania tego typu
mogą być oceniane w tak jednoznacznie pozytywnym świetle?
Zastosowanie na szeroką skalę ulepszających
manipulacji genetycznych można określić jako
pewien typ eugeniki. Jednak w przeciwieństwie
do potępionych i odrzuconych tendencji eugenicznych z ubiegłego stulecia, kiedy to państwo
ustalało kanony normalności i poprawności, ten
typ eugeniki ma charakter wolnych wyborów poszczególnych par decydujących się na zrodzenie
potomstwa. Nie jest to więc eugenika narzucona z góry, ale eugenika niejako z wyboru jednostek. W praktyce mamy już do czynienia z takimi działaniami dzięki wykorzystaniu procedur
zapłodnienia pozaustrojowego.10 Jednak wraz
z zastosowaniem na szeroką skalę inżynierii genetycznej mogą się pojawić pewne dalsze bardzo
niepokojące zjawiska. Jeśli bowiem istnieje możliwość ulepszania genotypu jednostek, aby zwiększyć ich potencjał rozwojowy, to pojawia się także
możliwość celowego zubażania tego garnituru genetycznego. Wobec dosyć powszechnego zjawiska
rozpadu modelu tradycyjnej rodziny w państwach
zachodnich każda para jednostek deklarująca
chęć posiadania potomstwa będzie mogła planować ich charakterystyki, czasami nawet w jednoznacznie wątpliwy sposób. Mogą więc powstać
Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej?

sytuacje, że genotyp dziecka będzie dobrany do
standardu rodziców, co może niekiedy oznaczać,
że będzie on nastawiony na faworyzowanie cech
wątpliwych albo nawet jednoznacznie złych. Znany filozof amerykański Michael J. Sandel podaje
przykład ilustrujący w praktyce taką możliwość.
Pewna para ludzi z upośledzeniem słuchu zdecydowała się na posiadanie dziecka właśnie z takim samym upośledzeniem. W ich przekonaniu
głuchota nie oznacza niepełnosprawności, ale pewien specyficzny sposób życia. Chcąc mieć niesłyszącego potomka, pragnęli oni, aby i on doświadczył sensu przynależności do grupy niesłyszących
i specyficznej kultury, jaką oni tworzą. Po pewnych zabiegach udało się im doprowadzić do urodzenia takiego niesłyszącego dziecka.11
Innym problemem, który powstanie w wypadku ludzi z „zaplanowanym genotypem”, jest ich
relacja do samego siebie i do otoczenia, a szczególnie do swoich bliskich. Szczególny wpis genetyczny i sposób wychowania faworyzujący ujawnienie
się pożądanych cech mogą się znaleźć w konflikcie z budzącą się jaźnią młodej osoby. Może się bowiem okazać, że jednostka ta nie zechce się rozwijać w kierunku przewidzianym przez rodziców. Na
przykład potencjalny sportowiec rozbudzi w sobie
zamiłowanie do muzyki i sztuki, a nie do ćwiczeń
fizycznych. A nawet jeśli zechce współpracować
według przewidzianego dla niego planu, wartość
jego osiągnięć może zostać łatwo zrelatywizowana do zamierzenia rodziców. Tak więc to rodzice
mogą zostać uznani za głównych autorów sukcesu życiowego danej jednostki. Powstanie wówczas
mocne odczucie u tej osoby, że jest ona „zaplanowana” przez innych, co w nieunikniony sposób
zrodzi sytuację zależności, a nawet poczucie bycia czyjąś własnością. Trudno wówczas utrzymywać, że się jest głównym autorem swojego życia.
To może – w dalszej kolejności – osłabić wysiłki
dojrzewającej osoby do stawiania czoła trudnym
wyzwaniom czy sytuacjom życiowym. Rodzice, główni inicjatorzy i „konstruktorzy” danego
kształtu osobowości, mogą być łatwo uznani za
główne osoby odpowiedzialne za wszelkie porażki życiowe. Niewątpliwie relacje „zaplanowanego
dziecka” tak ze sobą samym, jak i z otoczeniem
ulegną poważnemu zakłóceniu, a nawet znajdą
się w stanie permanentnego kryzysu.
Jedynym rozwiązaniem tej niekorzystnej
zmiany w rozumieniu siebie i swoich relacji z innymi jest uznanie, że człowiek w swojej genezie
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nie jest uzależniony od innych ludzi. To dopiero
naturalnie stwarza przestrzeń dla wolności, tak
w odczuciu danej jednostki, jak i w postawach,
jakie względem niej przyjmują rodzice. Otóż wiedząc o tym, że genotyp jest wynikiem planu Boga,
natury czy zrządzenia losu, człowiek w punkcie
wyjścia ma głęboką świadomość swojej niezależności istnienia. Jest niejako sobie samemu
podarowany. Również poczucie pewnej przypadkowości i tajemnicy narodzin dziecka wyklucza
rolę rodziców jako „konstruktorów i właścicieli”
nowego życia i sprawia, że stają się oni osobami
obdarowanymi. W takiej sytuacji adekwatną postawą, jaką powinni przyjąć, jest niczym nieuwarunkowana miłość do swojego potomstwa.12 Stan
„bycia darowanym” a nie „wytworzonym” przez
rodzinę czy społeczeństwo jest warunkiem tego,
aby każdy człowiek był wolnym i niezależnym
podmiotem życia społecznego, dzięki czemu możliwe jest zaistnienie społeczności osób.
Kiedy zastanawiamy się nad stanem „bycia podarowanym sobie” czy „bycia darem dla innych”,
to wydaje się, że jedyne uzasadnienie tego może
wypływać z faktu posiadania natury ludzkiej,
która poprzedza wszelką aktywność człowieka.
Tylko dzięki niej możemy adekwatnie wytłumaczyć partnerską łączność z innymi jednostkami
Homo sapiens, a zarazem pewną swoistość istnienia i wypływającą z tego autonomię. Dzięki przyjęciu jasnej tezy w obrębie bioetyki o istnieniu na146

tury ludzkiej i uznaniu protekcji, jaką ona zapewnia każdemu ludzkiemu istnieniu, będzie można
wyeliminować z procesów biotechnologicznych
utopię stworzenia „nadczłowieka”, która w istocie
jest zagrożeniem dla tego, co naprawdę ludzkie.
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Etyczna problematyka chorób
przewlekłych

dr Grzegorz Hołub SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie

Wprowadzenie
Dyskusja wokół pojęcia choroby toczy się tak długo, jak długo człowiek zmaga się ze złym samopoczuciem i różnego typu dolegliwościami. Za chorobę można uznać „dynamiczny zespół zaburzeń
czynności organizmu wywołany czynnikami chorobotwórczymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi.
Czynnościowym zaburzeniom zazwyczaj towarzyszą morfologiczne zmiany komórek, tkanek i narządów oraz zakłócenia mechanizmów regulujących ustrój”.1 Do wewnętrznych czynników chorobotwórczych można zaliczyć uwarunkowania
genetyczne, a także te związane z wiekiem i płcią.
Do czynników zewnętrznych należą natomiast
różnego typu determinanty środowiskowe czy
psychiczne.
Pewnym doprecyzowaniem pojęcia choroby
jest określenie jej mianem przewlekłej. Amerykańska Komisja ds. Chorób Przewlekłych (Commission on Chronic Illness) uznaje za takie
„wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy,
które posiadają jedną lub więcej z następujących
cech charakterystycznych: są trwałe; pozostawiają po sobie inwalidztwo; spowodowane są przez
nieodwracalne zmiany patologiczne; wymagają
specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo
według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego nadzoru, obserwacji czy opieki”.2
Choroby przewlekłe niosą ze sobą wiele niedogodności tak obiektywnych, jak i subiektywnych.
Do tych pierwszych zalicza się na przykład długotrwałą konieczność zażywania leków, bycia w stałym kontakcie z placówkami opieki zdrowotnej
czy też prowadzenia odpowiedniego (najczęściej
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bardziej rygorystycznego) stylu życia. Niedogodności subiektywne są związane z całą gamą przeżyć psychicznych i duchowych. Podstawową reakcją człowieka, który się dowiedział o swojej chorobie przewlekłej, jest stres psychologiczny.
Sposób i intensywność przeżywania tego dyskomfortu psychicznego zależą od całościowego
obrazu choroby przewlekłej – od tego, czy choroba
ma złe rokowanie i stawia chorego w sytuacji bezradności (np. nowotwory złośliwe), czy też choroba poddaje się kontroli i chory może mieć poczucie
panowania nad nią (np. nadciśnienie tętnicze,
astma, cukrzyca).
U chorego na nowotwór złośliwy pomimo podejmowanych wysiłków terapeutycznych istnieje
spore prawdopodobieństwo, że choroba będzie
miała niepomyślny przebieg i doprowadzi do
przedwczesnej śmierci. Chory może być pogrążony w permanentnym i silnym stresie, odczuwać
lęk przed śmiercią, przed osamotnieniem i bólem,
strach przed nieznanym czy nawet wstyd.3
W chorobach poddających się kontroli ich odpowiednie leczenie może wyraźnie poprawić stan
zdrowia i jakość życia.4 Taka choroba często nie
jest kojarzona z zagrożeniem życia czy poważnym
kalectwem, a świadomość możliwości zapanowania nad jej przebiegiem sprawia, że odczuwany
stres jest mniejszy niż w przypadku choroby nowotworowej.5

Aspekt filozoficzno-etyczny chorób
przewlekłych
Wymienione czynniki psychoegzystencjalne dają
wystarczająco mocne powody, aby postawić problem chorób przewlekłych jako zagadnienie etyczne. Z jednej strony bowiem sytuacja, w jakiej znajduje się człowiek chory i towarzyszące jej silne
przeżycia egzystencjalne, stawiają go przed całą
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serią wyborów o charakterze moralnym. Z drugiej
zaś – również lekarz podejmujący się leczenia
musi podjąć pewne decyzje, które wykraczają poza
czysto merytoryczne (biomedyczne) rozeznanie
stanu chorobowego.
Z perspektywy bioetyki personalistycznej można wskazać na istnienie pewnych fundamentalnych obowiązków. Pacjent ma moralny obowiązek
troszczenia się o swoje zdrowie. Wypływa on z rozumienia ludzkiego życia jako dobra podstawo
wego, którego odpowiednia jakość powinna być
utrzymywana za pomocą proporcjonalnych środków.6 W odniesieniu do lekarza natomiast istnieje
obowiązek adekwatnego troszczenia się o powierzonego jego opiece przewlekle chorego. Ten typ
zobowiązania uwarunkowany jest konsekwencjami wypływającymi z przysięgi Hipokratesa. Niesienie ulgi w bólu i cierpieniu spowodowanym
przez chorobę jest aksjomatem deontologii lekarskiej.7
Realizacja powyższych założeń może się dokonywać w dwu odmiennych modelach terapeutycznych. Ich prezentacja wprowadza jeszcze głębiej
w szczegółowe kwestie moralne chorób przewlekłych. Chodzi tu o model biomedyczny i model
holistyczny (aksjomedyczny).8

Model biomedyczny
W podejściu biomedycznym ludzki organizm
można całkowicie wytłumaczyć w kategoriach
procesów empirycznych. Procesy te z kolei są badane metodami właściwymi dla takich nauk, jak
fizyka, chemia, a także biologia (i nauk pochodnych). Organizm, jak podpowiada teoria ewolucji,
dąży jedynie do reprodukcji i przetrwania. Po
uwzględnieniu tych celów powstanie analogia
między organizmem biologicznym a mechanizmem, który sterowany pewnymi procesami lepiej bądź gorzej osiąga pewne cele. Konsekwentnie więc do dobrego zrozumienia organizmu
będzie konieczny rozbiór złożonego biomechanizmu na prostsze elementy. Te łatwiej poddają się
bowiem procesowi badawczemu. „(...) Wiedza
medyczna – jak stwierdza w tym kontekście
Szawarski – jest sumą wiedzy gromadzonej przez
poszczególne dyscypliny cząstkowe, zajmujące
się poszczególnymi organami lub układami biologicznymi człowieka”.9
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W tym modelu terapeutycznym ludzki umysł
i życie duchowe nie mają większego znaczenia.
Uznaje się je za wyższe funkcje materii, które koniec końców można zredukować do jakości empirycznych; albo też się twierdzi, że są one paralelnie dołączone do ludzkiego organizmu i nie mają
istotnego wpływu na jego funkcjonowanie. Zdrowie człowieka w tym podejściu jest rozumiane wyłącznie jako prawidłowo funkcjonujący organizm
biologiczny. Choroba więc będzie interpretowana
jako zakłócenie tych normalnych funkcji ludzkiego ciała.10
Leczenie w modelu biomedycznym będzie polegało na ustaleniu przyczyny odstępstwa od normy
w przebiegu poszczególnych procesów biochemicznych i na poszukiwaniu środków, aby temu zaradzić. Lekarz całą swoją uwagę poświęci analizie
danych empirycznych i poszukiwaniu remedium
na zaistniałe anomalie. Z pola widzenia lekarza
zniknie natomiast pacjent jako człowiek i osoba.
W centrum pozostanie tylko jego źle funkcjonujący organizm biologiczny. Można podejrzewać, że
w warstwie deklaratywnej będzie się prezentowało ten model jako podejście ściśle naukowe i merytoryczne do procesu leczenia.
W odniesieniu do chorób przewlekłych może to
mieć dotkliwe konsekwencje. Pacjent przeżywający swoją chorobę w atmosferze lęku, niepewności
i stresu psychologicznego może się poczuć jeszcze
bardziej odizolowany od naturalnego biegu życia.
Uznanie przez lekarza za nieistotne takich elementów jak: dialog z pacjentem, umiejętność
wsłuchania się w jego obawy, nadzieje, próba przedyskutowania z pacjentem albo z jego rodziną
perspektyw terapeutycznych – może spowodować
u chorego poczucie marginalizacji i zredukowania do kolejnego przypadku chorobowego.11 Można wówczas oczekiwać, z dużą dozą pewności, że
stan pacjenta się pogorszy. Najczęściej będzie to
miało swoje przełożenie na konkretne, negatywne
wyniki badań biochemicznych i zakłócone funkcjonowanie poszczególnych narządów.
Model biomedyczny terapii może być jednak
wygodnym parawanem dla personelu medycznego. Nie wymaga on wchodzenia w głębsze relacje
osobowe z pacjentami. „Chroni” on więc przed
wczuwaniem się w realną sytuację osoby chorej.
W ten sposób można się oczywiście zdystansować
od problemu bólu i cierpienia tego człowieka. Wydaje się jednak, że komfort psychiczny moralnie
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nie usprawiedliwia odmowy wejścia w kontakt
osobowy. Lekarz nie ma obowiązku identyfikowania się z osobistymi problemami pacjenta (choć
może przyjąć taką postawę). Przy czym swoista
ucieczka przed postawą solidarności z cierpiącym
może być typem reakcji obronnej, a niekiedy nawet wyrazem rutynowego trywializowania cierpienia, które ma „konkretną twarz”.
Również od strony osoby chorej biomedyczny
model terapii może być postrzegany jako wygodny. Brak osobowego odniesienia do lekarza i personelu medycznego stwarza okazję do nieujawniania prawdziwego stosunku pacjenta do nowej,
najczęściej rygorystycznej sytuacji terapeutycznej. Jak stwierdza C. Viafora: „Dla pacjenta «postmodernistycznego» wezwanie, aby przystosować
się do wymogów własnej choroby może prowadzić
do nieznośnej konfrontacji ze swoim osobistym
stylem życia. Jest więc tak, że bezosobowość [terapii] staje się «ponętna» także dla pacjenta”.12

Model holistyczny (aksjomedyczny)
Rozumienie zdrowia, choroby i terapii w obrębie
podejścia holistycznego jest odmienne od tego,
który prezentuje paradygmat biomedyczny. Jest
ono szersze i obejmuje większą liczbę czynników.
Przede wszystkim inne jest rozumienie chorego
człowieka. W przeciwieństwie do poprzedniego
stanowiska człowiek rozumiany jest jako istota,
która oprócz aspektu cielesnego posiada również
swój wymiar psychiczny i duchowy.
W modelu aksjomedycznym – jak stwierdza
Szawarski – „zdrowie nie sprowadza się jedynie
do sprawności systemu biologicznego, lecz stanowi stan dynamicznej równowagi wielu systemów
obejmujących biologiczne, psychiczne i społeczne
poziomy funkcjonowania jednostki”.13 Tak więc
to, że człowiek ma jakieś schorzenie somatyczne,
nie decyduje jeszcze o tym, że jest on chory. Jeśli
bowiem subiektywnie czuje się on dobrze i może
realizować swoje podstawowe cele życiowe, wówczas w modelu holistycznym ktoś taki będzie
uznany za jednostkę raczej zdrową.
Podejście to więc traktuje chorobę jako złożony
proces, który rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Aby się więc uporać z tym fenomenem, należy uwzględnić tę złożoność i szukać remedium
na wielu poziomach ludzkiej egzystencji. Model
Etyczna problematyka chorób przewlekłych

holistyczny nie pomniejsza roli badań ściśle empirycznych (biomedycznych). Jednak szczególne
miejsce przyznaje on wewnętrznym, duchowym
zdolnościom i siłom człowieka. Stąd jako istotne
w procesie terapii pojawią się takie zagadnienia
jak równowaga psychiczna, jasno określone cele
życiowe, sposób przeżywania wartości duchowych.
Model ten będzie naturalnie podkreślał łączność
pomiędzy chorobami somatycznymi a ludzką psychiką i duchowością.
W dziedzinie chorób przewlekłych podejście to
niesie ze sobą duże nadzieje. Jest tak dlatego, że
etiologia tego typu chorób jest niejednokrotnie
trudna do ustalenia i istnieją uzasadnione przypuszczenia, że ważną rolę odgrywają w niej czynniki psychiczne.14 Stąd próba odczytania szerszego tła powstawania i przebiegu tych chorób może
dać bardziej owocne rezultaty.
Podejście do terapii chorób przewlekłych
w świetle modelu holistycznego zainicjuje szeroką
płaszczyznę dialogu między pacjentem a lekarzem. Wydaje się nawet, że rolę lekarza będzie
można tu rozumieć nieco szerzej. Oprócz prowadzenia terapii ściśle biomedycznej jego zadaniem
będzie bowiem jasne i intencjonalne odniesienie
się do całej osoby pacjenta. Stąd w funkcji leczącego będą partycypować również takie osoby jak
psycholog, etyk czy duchowny. Terapia więc będzie tu typem „dialogu” tak z zakłóconymi procesami biochemicznymi i czynnościowymi, jak i ze
światem przeżyć psychicznych, moralnych i duchowych osoby chorej.
Model holistyczny jest podejściem dosyć wymagającym. Od indywidualnego lekarza wymaga
on wypracowania większej wrażliwości na człowieka i jego cierpienie. Wyrazem tego będzie
umiejętność poświęcenia większej ilości czasu na
rozmowę z pacjentem. To zaś będzie wymagać posiadania pewnych umiejętności psychoterapeutycznych (np. umiejętności aktywnego słuchania,
empatii itd.). Gdyby jednak nałożyć obowiązek
realizacji wymagań tego modelu na zespół specjalistów, wówczas powstanie konieczność zorganizowania pewnego wyspecjalizowanego środowiska terapeutycznego. Od strony pacjenta zaś podstawowym wymogiem będzie wolna decyzja do
włączenia się w tak rozszerzoną metodę leczenia.
Chodzi więc o to, że osoba chora musi chcieć
ujawnić swoją tożsamość (osobowościową i duchową).
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Zasadniczą kategorią antropologiczno-etyczną
modelu holistycznego jest pojęcie dialogu. W praktyce jest to relacja dosyć trudna do realizacji. Wymaga ona odpowiedniej dojrzałości osób i obopólnej chęci partnerskiego spotkania. Wykluczone są
więc takie postawy, jak chęć manipulowania drugim człowiekiem czy postawa paternalizmu. Stąd
decyzja o wejściu w dialog i o jego kontynuacji jest
zawsze decyzją etyczną. Dialog jednak – co jest
istotne – oddaje prawdę o chorobie, która nie jest
tylko serią zakłóceń w procesach biochemicznych
czy czynnościowych organizmu. Mamy bowiem
zawsze do czynienia z chorą osobą, a nie tylko ze
schorowanym organizmem.

Zakończenie
Z przedstawionych modeli terapii chorób przewlekłych w podejściu holistycznym lepiej widać to, że
choroba dokonuje się w życiu konkretnej i niepowtarzalnej osoby. Stąd zmaganie się z tym stanem
zawsze ma swój jedyny rys terapeutyczny. Lekarz
i pacjent powinni więc sobie uświadomić ów personalny charakter leczenia. Nie oznacza to oczywiście, że w imię rozszerzonego spojrzenia na chorobę należy osłabić działania typu empirycznego.
Chodzi bardziej o to, aby przeciwstawić się bezosobowości terapii ujawniającej się w redukcjonistycznym, stechnicyzowanym czy biznesowym
podejściu do leczenia. Nie można się zgodzić na
przykład na to, aby lekarz stał się pośrednikiem
między pacjentem a przemysłem farmaceutycznym czy też agentem działającym z upoważnienia
przemysłu medycznego.15
Leczenie chorób przewlekłych nie zawsze może
się zakończyć sukcesem terapeutycznym. Pomimo wysiłków lekarzy, dobrej woli pacjenta i jego
aktywnego współdziałania przebieg procesu chorobowego może być długotrwały i niepomyślny.
Osobowa relacja pomiędzy leczącym i leczonym
może jednak podnieść dokonujące się przedsięwzięcia na poziom spotkania osób, a tym samym
pomóc jednej i drugiej stronie bardziej stawać się
człowiekiem.
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Kodeks Etyki Lekarskiej
Odcinek 8: Godność pacjenta jako człowieka – norma podstawowa
etyki lekarskiej

dr hab. Grzegorz Hołub
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wprowadzenie
Pojęcie godności pojawia się bardzo często zarówno
w języku mówionym, jak i w różnego typu formal‑
nych deklaracjach czy dokumentach. Choć wydaje
się ono typowe dla cywilizacji zachodniej, to jednak
można dostrzec jego obecność także w innych kul‑
turach.1,2 Przeniknęło ono głęboko do mentalności
współczesnego człowieka, tak że wielokrotnie nie
zastanawiamy się nad jego znaczeniem. Do reflek‑
sji skłaniają jednak wszystkie te sytuacje, kiedy
komuś dzieje się niesprawiedliwość czy krzywda.
Wtedy właśnie stwierdza się taką czy inną formę
naruszenia ludzkiej godności i zwykle podejmuje
się wysiłek pozytywnego określenia, na czym miał‑
by polegać proces jej restytucji. Bez zrozumienia,
czym jest godność, nie można się posługiwać tym
pojęciem w wymiarze fundamentalnym, w ramach
którego zastanawiamy się nad podstawowymi nor‑
mami etyki lekarskiej.
Próbując przybliżyć ogólne rozumienie godno‑
ści, trzeba mieć świadomość tego, że otaczający
nas świat ujmujemy nie tylko poprzez informacje,
które z niego czerpiemy. Obiekty, rzeczy, istoty
ożywione czy w końcu ludzi poznajemy tak w wy‑
miarze faktograficznym, jak i aksjologicznym.
Inaczej mówiąc, o wszystkim czegoś się mogę do‑
wiedzieć, ale także doświadczam, że to ma w sobie
pewną wartość. Zwykle o tym drugim informują –

1
2

122

M.H. Kamali: The dignity of man: an islamic perspec‑
tive. The Islamic Texts Society, Cambridge, 2002
T. Stefaniu: Godność pacjenta jako człowieka – norma
podstawowa etyki lekarskiej w ujęciu islamu. www.
mp.pl/etyka

na podstawowym poziomie – stany emocjonalne,
chociażby w taki sposób, że coś budzi nasze upodo‑
banie albo nie (chodzi o trwałe stany uczuciowe,
a nie o przelotne emocje). Kiedy uwzględnimy te
dwie funkcje naszego poznania, to uświadomimy
sobie, że jedne rzeczy są mniej cenne, inne bar‑
dziej, nie wszystkie tak samo. W tym dostrzegamy,
że istota ludzka nie może być umieszczona gdzieś
pośrodku – jej wartość lokuje się wśród najwyż‑
szych. Godność więc będzie synonimem takiej
wysokiej wartości, która nie jest efektem uży‑
teczności człowieka ani jej walorów estetycznych
czy intelektualnych, choć zarazem je wszystkie
obejmuje i pozostaje z nimi w pewnym związku.
W niniejszym artykule zostaną przedstawione nie‑
które znaczenia nadawane terminowi „godność”,
a następnie jaką pełni on rolę w myśleniu etycz‑
nym, a szczególnie w rozumieniu norm moralnych
etyki lekarskiej.

Znaczenia terminu „godność”
Nie jest łatwe zrozumienie twierdzenia, że „czło‑
wiek posiada godność”; utrudnia to wieloznaczność
terminu „godność”. Możemy bowiem zapytać, czy
godność człowieka wynika z możliwości samo‑
określenia się, dokonywania wyborów, czy też ma
charakter bardziej podstawowy. Czy godność jest
czymś, co towarzyszy osobowości, czyli w istocie
jest wypadkową naszych nabytych cech i charak‑
teru? A może to tylko zwykłe poczucie swojej war‑
tości, które – w różny sposób – łączy się z obrazem,
jaki mamy o nas samych?
Adam Rodziński wyróżnił kilka rodzajów god‑
ności. Wskazał na tak zwaną godność osobową,
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godność osobowościową i godność osobistą.3 Ta
pierwsza łączy się z naszym zaistnieniem jako
osób ludzkich i nie jest przedmiotem żadnych
zmian i manipulacji. Żaden człowiek czy instytu‑
cja ludzka nie nadają godności osobowej, a tylko
powinny ją stwierdzić i uznać. To oznacza również,
że nie są one władne tej godności odebrać czy po‑
mniejszyć. Jednostka, która znalazła się w rodzi‑
nie ludzkiej, partycypuje w tej szczególnej warto‑
ści, i stąd wynikają podstawowe prawa ludzkie,
takie jak na przykład prawo do troski o zdrowie
i życie. Filozofowie powiedzieliby, że strukturze
ontycznej człowieka towarzyszy podstawowa war‑
tość zwana godnością, stąd jej szczególne znacze‑
nie i przypisywana rola.
Inaczej jest z godnością osobowościową.
Jest to wartość, która odzwierciedla stan naby‑
tych cech i ukształtowanych postaw. Ujawnia ona
także stan wiedzy danej jednostki, jej kwalifikacje
moralne i duchowe czy jej osiągnięcia społeczne.
Godność tego typu „narasta” w życiu człowieka,
choć może się zdarzyć, że dojdzie do jej degradacji.
I tak zdobywanie kolejnych stopni wiedzy i kwali‑
fikacji zawodowych można traktować jako wzrost
godności osobowościowej. Potwierdzeniem tego
mogą być urzędy, stanowiska czy godności, które
przyznaje się komuś, kto osiągnął wysoki poziom
godności osobowościowej. Ale sprawy mogą także
pójść w drugą stronę: działania niemoralne czy
przestępcze obniżają wartość osobowości, i tego
rodzaju godność doznaje uszczerbku. Zewnętrz‑
nym przejawem tego może być pozbawienie kogoś
piastowanego urzędu, pozycji w społeczeństwie
czy honorów i zaszczytów. Ogólnie można powie‑
dzieć, że w przeciwieństwie do godności osobowej,
godność osobowościowa jest czymś, co podlega
modyfikacji i zmianie.
Godność osobista ma najbardziej subiektyw‑
ny charakter. Łączy się z odczuciem własnej war‑
tości, a wyraża na przykład w poczuciu osobistego
honoru. Są to więc kwestie trudne do ujęcia i oceny
dla zewnętrznego obserwatora. Nie wiemy bowiem,
dlaczego ktoś tak, a nie inaczej przeżywa odnie‑
sienie do samego siebie. Godność osobista może
się niekiedy rozmijać z godnością osobowościową.
3
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Chodzi szczególnie o ludzi, którzy nie mają wiel‑
kich walorów osobowościowych, jak na przykład
przestępcy, ale zarazem uważają się za postacie
wybitne, którym należy się szczególny szacunek
i respekt. Ta rozbieżność może mieć także odwrot‑
ny charakter: człowiek o wielkiej godności oso‑
bowościowej, który nie przywiązuje żadnej wagi
do manifestowania swoich walorów.

Godność w kontekście etyki
lekarskiej
Praktyka lekarska jest uprzywilejowaną prze‑
strzenią, gdzie można doświadczyć godności czło‑
wieka. Tutaj stale dochodzi bowiem do spotkania
lekarza z pacjentem, co stwarza okazję do swo‑
istego odsłonięcia godności. Najszybciej może się
rzucić w oczy godność osobista. Rozmowa z oso‑
bą chorą, przekazywane jej informacje czy pró‑
ba uzyskania zgody na konkretne interwencje
terapeutyczne stosunkowo łatwo ujawnia poziom
czyjeś wrażliwości czy osobistego honoru. To zaś
może być wstępem do poznania osobowości dane‑
go pacjenta. Dłuższe przebywanie z nim stwarza
okazję do poznania jego cech i dyspozycji. Dzięki
temu możemy powiedzieć, czy jest to osobowość
mocna, słaba, intrygująca, nietypowa. Godność
osobowościowa dla swego ujawnienia potrzebuje
więcej czasu i kontaktów międzyludzkich. Kiedy
się to jednak dokona, można byłoby się na tym
zatrzymać. Można by stwierdzić, że lekarza, któ‑
ry podejmuje działanie lecznicze, nie powinno nic
więcej interesować.
Problem może się pojawić wówczas, kiedy le‑
karz stanie przed pacjentem, który ma wygórowa‑
ne i nierealistyczne mniemanie o sobie, ale w isto‑
cie jest jednostką na niskim poziomie, a nawet
zdeprawowaną. Ogólnie chodzi o ludzi mało atrak‑
cyjnych osobowościowo, którzy wręcz mogą dzia‑
łać odpychająco (np. pacjentów zachowujących się
arogancko, pod wpływem alkoholu itp.). Co wtedy?
Jak uzasadnić podejmowane działania lecznicze
kategorią godności? Albowiem tak godność osobi‑
sta, jak i osobowościowa mogą rodzić przeciwwska‑
zania do działań ratujących życie i zdrowie takie‑
go pacjenta. Wiemy jednak, że istnieje obowiązek
przyjścia z pomocą bezdomnym, przestępcom,
a nawet ludziom oczekującym na wykonanie kary
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śmierci. Jedynym wiarygodnym uzasadnieniem, ślenie w kategoriach godności może ulec łatwemu
do jakiego możemy się tu odwołać, jest godność zagubieniu w gąszczu uwarunkowań instytucjo‑
osoby. Lekarz, aby unaocznić sobie tę rację, „musi nalno‑prawnych i mentalności urzędniczej. Jed‑
się przebić” przez zawyżone poczucie godności oso‑ nak to właśnie instytucje powinny stać na straży
bistej, jak również przez zniekształconą osobowość. tej istotnej wartości. Na czym mogłoby to polegać
Musi dostrzec, że pacjent jest kimś więcej, a jego w praktyce? Przede wszystkim chodzi o promowa‑
podstawowa wartość zawiera się w czymś innym. nie świadomości wśród wszystkich pracowników
Właściwie tylko idąc tą drogą rozumowania, mo‑ służby zdrowia, że ich rola polega na szanowa‑
żemy utrzymać tezę o konieczności działania dla niu godności osobistej i osobowościowej pacjenta,
dobra pacjenta, która jest swoistym aksjomatem a szczególnie na promowaniu godności osobowej.
etyki lekarskiej.
„Nasza profesja to bycie dla człowieka, który może
Rozpoznanie godności pacjenta przez lekarza to być specyficzny, dziwny, nietypowy, ale kiedy jest
jeszcze za mało, aby można było mówić o zaistnie‑ w potrzebie, dajemy mu do dyspozycji naszą wie‑
niu mocnej przesłanki dla sukcesu terapeutyczne‑ dzę, doświadczenie zawodowe i okazujemy mu
go. Sama osoba chora powinna być świadoma swej zwykłą ludzką troskę”. Następnie ważne jest, aby
godności. I dobrze byłoby, aby rozumiała ją we wła‑ same struktury organizacyjne służyły godności
ściwy sposób. Chodzi zasadniczo o to, aby nie mie‑ pacjenta. Wiąże się to na przykład ze stworzeniem
szała ze sobą różnych jej znaczeń, które przecież odpowiedniej przestrzeni w ramach służby zdro‑
nie są tak samo ważne dla całokształtu życia wia dla różnych osobowości pacjentów oraz z wy‑
i istnienia osoby chorej. Podstawowym niebezpie‑ posażeniem lekarzy we właściwe środki niesienia
czeństwem jest tu podejmowanie decyzji w oparciu im pomocy. Trudno jest bowiem mówić o posza‑
o odczucie godności osobistej, kosztem godności nowaniu godności osoby chorej, kiedy traktowana
osobowej. Przykładem tego może być sprzeciw jest ona jak „przypadek chorobowy”, a rutynowo
pacjenta wobec określonych działań terapeutycz‑ pomija się jej preferencje i nie ma przestrzeni
nych, koniecznych dla jego życia i zdrowia, które do realizacji jej autonomii.4 Jednak nie można żą‑
jednak – ze względów subiektywnych – postrzega dać poświęcenia większej uwagi godności osobistej
on jako poniżające. Innym niebezpieczeństwem i osobowościowej pacjenta od lekarza, kiedy jest
może być odniesienie do godności osobowościowej, on przepracowany, zmęczony i zmuszony do funk‑
z pominięciem tej osobowej. Jako przykład można cjonowania w ramach nieefektywnych struktur.
wskazać sytuację, w której pacjent prosi o eutana‑
zję. Otępienie starcze i utrata albo osłabienie cech,
Zakończenie
które decydują o mocnej osobowości, mogą być dla
niektórych przejawem utraty podstawowej warto‑ Pojęcie godności człowieka nie jest tylko ideali‑
ści i zaistnienia stanu, który określa się mianem stycznym hasłem, które przywołujemy w podnio‑
życia niewartego przeżycia. Jednak przyznanie, słych momentach. Odnosi się ono do fundamental‑
że podstawowa wartość osoby wyraża się w jej kon‑ nego wymiaru ludzkiego istnienia, ale też obejmu‑
dycji zdrowotnej, umysłowej czy relacyjnej, jest je całe nasze życie i działanie.
pomyleniem godności osobowej z osobowościową.
W praktyce lekarskiej godność pacjenta odgry‑
Inaczej mówiąc, jakikolwiek stan chorobowy czy wa szczególną rolę, nie można więc unikać pyta‑
anomalia zdrowotna, choć mogą mieć negatywny nia, czy konkretne działania promują czy deprecjo‑
wpływ na godność osobowościową, nie mają wpły‑ nują tę godność. Musi ona pozostawać w centrum
wu na podstawową godność osobową.
uwagi, jeśli medycyna ma służyć człowiekowi.
W końcu godność, jako podstawowa kategoria
etyki lekarskiej, musi mieć swoje odzwierciedle‑
nie w regulacjach instytucjonalnych. Ta kwestia
nie jest jednak łatwa, ponieważ łączy się ona tak 4
Zob. G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga, red.: Od au‑
z regulacjami prawnymi, jak i z sumą postaw ludzi,
tonomii osoby do autonomii pacjenta. Kraków, Wyd.
które te instytucje ochrony zdrowia tworzą. My‑
Św. Stanisława BM, 2013
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