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Od redakcji 


Coraz cz~sciej rozlegajq si~ w Polsce glosy zwolennikow lega
lizacji eUlanazJi- Budzq one odzew jej przeciwnikow, ale slrony sporu 
na ogol nie znajdujq wspolnego j~zyka i-co wi~cej - podejrzewajq 
adwersarzy 0 zlq wol~. Tymczasem problemjesl zbyl powainy, by 0 je
go rozslrzygni~ciu mieli decydowac wylqcznie politycy i prawnicy 
Nie byloby dobrze, gdyby 0 legalnosci czy nielegalnosci " wspoma
ganego samobojstwa" mialo przesqdzac ponawiane co pewien czas 
demokralyczne glosowanie, klorego wynik bylby w gruncie rzeczy 
zaleiny odprzypadku - aklualnego rozkladu sil w parlamencie. Wla
snie dlalego poslanowilismy zaprosic na nasze lamy lych, klorych 
slanowiska nie podzielamy: zdecydowanych zwolennikow legalizacji 
eutanazji, aby bez gniewu i uprzedzenia podjqc z nimi osobistq roz
mow~. Bo - jak zgodnie przyznajq Aulorzy niniejszego numeru - roz
waianie problemu eUlanazji ma seils jedynie wtedy, gdy nosi stempel 
egzystencjalnego swiadectwa. 

Nasi Autorzy pozostawiajq na boku kwesti~ drobiazgowych re
gulacji prawnych, ktore mialyby przesqdzac 0 dost~pnosci lub niele
galnosci zabiegu " wspomaganego samobojstwa". EUlanazja inlere
suje iclz przede wszystkim jako problem [tlozo[tczny i pylajq, czy iSl
niejq argumenty czyslo etyczne, kt6re sq w stanie przekonac jednq ze 
stron do stanowiska adwersarzy. Zaslanawiajq si~ lakie, czy w przy
padku tego sporu da si~ wskazac miejsca wsp6lne mi~dzy slanowi
skiem teistycznym i aleislycznym, czy tei te dwa punkty widzenia sq 
rozlqczne. Rozmowa podj~la w lipcowym "Znaku" b~dzie kontynu
owana - w sierpniu pojawiq si~ kolejne glosy: Karola Tarnowskiego 
i Zbigniewa Slawrowskiego. 

Mamy nadziej~, ie nasz numer pozwoli lepiej zrozumiee racje 
obu stron sporu i zach~ci do prawdziwego dialogu. Chcielibysmy, by 
w przyszlosci udalo si~ uniknqc zideologizowania nieuchronnej pu
blicznej debaty na temat eUlanazji. 
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WINA I POJEDNANIE 


W ROCZNIC~ MORDU W JEDWABNEM 

Ks. Tomasz Wfclawski 

Doswiadczenia, kt6re pokazuj,! nam, ze caly tak oczywisty swiat 
jest czyms, co zawodzi, s,! wyj'!tkowe, ale koniec konc6w kazdy 
spotyka je na swej drodze. Widzimy, ze ludzie, z kt6rymi wsp61
zyjemy, wsp61dzialamy, wsp61pracujemy, wsp6lmyslimy, wsp61
nie si~ uczymy, podobnie jak my sami s,! niekonsekwentni, ze nie 
s,! jednolit'! calosci,!, ze wchodz'! w konflikty; widzimy, ze si~ zdra
dza),!, ze ich zyciowe plany zawodz'!, ze porzuca),! to, w co wierzy
Ii. A zdarzaj'l si~ doswiadczenia jeszcze straszniejsze. Wszystkie one 
dowodz'! nagle, ze zycie, kt6re zdawalo si~ bye tak oczywiste, jest 
w gruncie rzeczy w jakis spos6b problematyczne. W tym wlasnie 
miej scu jest pocz'ltek zycia duchowego. W zyciu duchowym ist
nieje mozliwose osi,!gni~cia jednosci bez pewnego gruntu. 

Uan Patocka l Eseje heretyckie zfilozofii dziej6w) 

Teologiczne pytanie 0 win~ i pojednanie trzeba stawiac, zaczy
najqc od jego najgl~bszego i rodla - to znaczy w iadnyrn razie nie 
jako pytanie doraine, uwarunkowane przeiywanq dzisiaj nie
sZCZ~Snq sytuacjq, ani nawet nie jako pytanie 0 staly fundament, 
o niezawodne oparcie na w szystkie w ogole nieszcz~sne sytuacje, 
jakie rnogq si~ narn przytrafic. Wielu wprawdzie wlasnie od wiary 
i teologii oczekuje wskazania tego rodzaju mocnego oparcia 
i oczekiwanie to nie jest bynajrnniej bezpodstawne. JednakZe jak 
dlugo sarno to oczekiwanie rna bye punktern wyjscia odpowiedzi 
na pytanie 0 win~ i jej skutki, tkwimy w pulapce. Be razy 0 winje 
i pojednaniu usilujemy powiedziec cos na rniar~ naszych oczeki
w an, usilowanie takie okazuje si~ p roi ne. ,Wlasciwym rniejscem 
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WINA I POJEDNANIE 

pytania 0 winEi' i 0 zwiqzane z niq nieszczEi'scie czlowieka i swiata 
jest bowiem doswiadczenie, 0 kt6rym w cytowanym na poczqtku 
rozwazaniu m6wi Jan Patocka: doswi adczenie utraty wszelkiej 
pewnosci i kazdego oparcia, "kt6re pokazuje nam, ze tak oczywi
sty swiat jest czyms, co zawodzi". 

Dopiero w zwiqzku z tym doswiadczeniem mozemy dostrzec 
prawdziwq silEi' odpowiedzi na pytanie 0 winEi' i pojednanie - od
powiedzi, kt6rej udziela wiara chrzescijanska. Sila ta nie plynie 
ani z dorainej pociechy, ani z mozliwosci odwolania siEi' m i m 0 

w s z y s t k 0 do sWietlanego idealu, niezawodnego i nie dotkniEi'te
go zadnq slabosciq czy skazq. Przeciwnie. Punktem wyjscia chrze
scijanskiej wiary w mozliwosc pojednania, wiEi'kszq niz nieszczEi'
scie ludzkiej winy, jest przezycie zawodu i zalamania siEi' wszelkie
go oparcia, wszystkiego, na co - zdawaloby siEi' - mozna i trzeba 
by to liczye . To jest doswiadczenie godziny smierci Jezusa. Jak dlu
go 0 tym nie pamiEi'tamy, lub tez nie pamiEi'tamy dose kon
sekwentnie, jestesmy skazani albo na beznadziejne wymierzanie 
granic winy i odpowiedzialnosci, alba na r6wnie beznadziejnq po
blazliwose wobec winnych, kt6ra ponadto sklonna jest zbyt latwo 
i ni~roztropnie powolywae siEi' na Boze milosierdzie. Jedno i drugie 
jest jednak groinq pulapkq i, prEi'dzej czy p6iniej, prowadzi do nie
SzczEi'scia jeszcze wiEi'kszego niz to, od kt6rego siEi' zaczyna. 

Tam, gdzie na pierwszym miejscu stoi sqd, latwo pojawia siEi' 
warunek, zeby ten, kto zawinil, najpierw sam przyznal si~ wobec 
nas do winy. Warunek ten wydaje siEi' w pierwszej chwili zupelnie 
sluszny - nie ma prawdziwego pojednania bez prawdy 0 tym, co 
siEi' stalo. Zwr6Cmy jednakZe uwagEi' na to, ze B6g, kt6ry nam pierw
szy wybaczyl, oczekuje od nas prawdy - to znaczy uznania naszej 
winy, poniewaz p ojednal swiat ze sob q przez smiere 
i zm ar twychwstanie swojego Syna. To do k onane wy
baczenie i pojednanie jest dla winowajc6w znakiem i wezwaniem 
do nawr6cenia. To nie jest zatem sprawa odczue i emocji, poblazli
wosci czy wymagan, chEi'ci alba niechEi'ci. To jest smiertelnie po
wazna sprawa porzqdku swiata, do kt6rego zosta lismy wezwani 
w Jezusie Chrystusie. Tylko ktos, kto nie pamiEi'ta, 0 czym mowa, 
kiedy padajq slowa: "pojednal swiat ze sobq przez smiere i zmar
twychwstanie swojego Syna", nie bEi'dzie siEi' ballatwo i sentymen
talnie m6wic 0 Bozym milosierdziu. Alternatywa: "surowose sqdu 
- lagodnose milosierdzia" jest zupelnie falszywa - w obu swoich 
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KS. TOMASZ W~CtAWSKI 

cz~sciach falszuje obraz Boga, ktory nas ratuje z kazdego zawinio
nego i nie zawinionego przez nas nieszcz~scia. 

Bezposrednim, zewn~trznym, najlatwiej uchwytnym ir6dtem 
tej falszywej alternatywy jest wspomniane tu juz prozne usilowa
nie zrozumienia sprawy winy i pojednania wedtug miary naszych 
wlasnych oczekiwan i sklonnosci. Jej ir6dlem gt~bszym jest jed
na k zludzenie wi~ksze i trudniej za uwazalne: ze 0 sprawie tej 
mozna m6wie "od zewnqtrz" - to jest tak, jakby ona nas samych 
wcale (albo przynajmniej w tej chwili) nie dotyczyta. Istota chrze
scijanskiego spojrzenia na spraw~ winy i pojednania polega tym
czasem wlasn ie na tym, ze odkqd stalo si~ to, co si~ stalo na Krzy
zu, juz w zadnym sensie nie mozemy samych siebie 7. niej wylq
czae. I nie chodzi tu 0 to, ze kazdy jest winny i kazdy cos ma na 
sumieniu. Nie chodzi jedynie 0 to, ze kazdy z nas ma swojq cZqsl
k~ winy - co jest oczywiscie prawdq. Chodzi 0 cos nier6wnie wi~k
szego - 0 nasz udziat w calej winie swiata i w dokonanym juz po
jednaniu: to jes t 0 nasz zwiqzek z calq i kazd q ludzkq winq i d la te
go tez z calosciq tego ratunku i pojednania, kt6re wydarza si~ w Je
zusie, Synu Bozym, ukJ-zyzowanym i zmartwychwstalym. 

Rozwazmy to teraz na przykladzie wyznania wiary, kt6re znaj
dujemy w Pierwszym Liscie swi~tego Jana: "Po tym poznalismy 
milose, ze all. oddal za nas swe zycie". Odwoluj~ si~ do tego slowa 
r6wniez ze wzgl~du na bezposredni kontekst, w kt6rym one si~ 
pojawia . Poprzedza je mianowicie przypomnienie nieszcz~scia 
Kaina, kt6ry "byl od Zlego i zamordowat swojego brata" . Na to
miast zaraz po nim nast~puje wezwanie-konkluzja: "My tez po
winnismy zycie dawae za braci. ( ...) Nie mitujmy slowem i j ~zy
kiem, ale czynem i prawdq". Stowo 0 oddaniu zycia przez Jezusa, 
Syna Bozego, stoi mi~dzy jednym a drugim, to znaczy mi~dzy 
pami~ciq 0 zlu i smierci a odkryciem ir6dla zycia. Jako slowo i wy
znanie wiary ucznia Jezusa, ktory odkryl ir6dlo swojego zycia, 
przeprowadza nas one ze 5wiata nienawisci, w kt6rym brat czyha 
na brata, do 5wiata, w kt6rym rzqdzi zasada dawania zycia za bra
ci. Wiara, mocq kt6rej przemawia Autor tego wyznania, ma pOCZq
tek w chwili, kt6ra raz na zawsze ujawnita sens historii swiata, cho
ciaz sama byta chwilq przemijajqcq jak kazda: w godzinie smierci 
i zmartwychwstania Jezusa. 

Jan da je nam zatem w tym kr6tkim tekscie znak - symbol; wy
raza si~ w nim zasada rozumienia swiata, w,kt6rym zyjemy. Moz
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na jq SfOrmlllowae tak: Odkqd stalo si~ to, co stalo si~ w zyciu, 
smierci i zmartwychwstaniu Jezusa, nikt juz nie jest sam ze swoim 
nieszcz~sciem. Nie ma juz cudzej, oboj~tnej, bezpanskiej winy, 
podobnie jak nie ma clldzego, oboj~tnego, bezpanskiego cierpie
nia. Jest tak nie tylko dlatego, ze On sam jeden wziql na siebie kaz
dq ludzkq wint;' i w ten spos6b dokonal si~ Bozy sqd nad cierpie
niem i smierciq. Jest tak r6wniez dlatego, ze w swietle tego wyda
rzenia moja wina nie jest tylko cZqstkq, niepozornym fragmentem 
morza ludzkich win popelnianych od poczqtku swiata. Moja wina 
jest moim udzialem w grzechu swiata, kt6ry gladzi milose gotowa 
do oddania zycia. Dlatego ostatecznie nie ma wielkiego sensu wy
mierzanie wielkosci mojego ani czyjegokolwiek udzialu. Iu nie 
chodzi 0 ilose popelnionego zla, tu chodzi 0 mojq postaw~ wobec 
niego - 0 to, co mog~ i co chc~ wobec niego uczynie. Odkqd wiem 
o Jezusie, nie mog~ go na siebie nie wziqe. Nie mog~ nie wziqe na 
siebie odpowiedzialnosci za to, co si~ stalo i co si~ dzieje - w taki 
spos6b, jaki odpowiada mojemu powolaniu do Kosciola Bozego 
w Jezusie Chrystusie. 

Ia zasada w perspektywie wiary moze si~ wydawae jasna 
i oczywista. Kiedy jednak trzeba jq odniese do tego, co si~ nam 
realnie przydarzylo i przydarza, pojawiajq si~ trudnosci. Dlatego 
warto jq dobrze rozwazye, nie unikajqc trudnych pytan. Czy takie 
spoj rzenie nie jest zbyt radykalne? Czy nie stawia nam wymagan, 
kt6rych nie mozemy spelnie? Czy mozna rzeczywiscie zapanowae 
nad nienawisciq, kt6ra wci'lz na nowo pojawia si~ wsr6d ludzi? 
Jakq ponosimy odpowiedzialnosc za winy innych? Jest prawd'l , ze 
kazdy z nas ponosi odpowiedzialnose za siebie samego i ze odpo
wiadamy przede wszystkim za wlasne czyny, a wi~c i za nasze 
wlasne winy. Jest jednak prawdq ito, ze ponosimy odpowiedzial
nose za drugich nawet wtedy, kiedy nie mamy wplywu na ich czy
ny. Nielatwo to zrozumiec, a jednak to jest zasada naprawd~ chrze
scij anskiego spojrzenia na siebie samych ina innych - to znaczy 
spojrzenia maj'lcego swoje zr6dlo w milosci, kt6rq pozna!ismy, kie
dy Syn Bozy oddal za nas zycie. Kto kocha, dobrze rozumie t~ za
sad~. Nawet jes!i nie zdola zapobiec kazdemu nieszcz~sciu, kt6re 
moze dotknqe jego samego i innych, ma udzial w ratunku. 

KS. TOMASZ W~ClAWS K[, ur. 1952, prof. teologii, dzieka n Wydz ialu Teologicznego 
UA M, czlonek Mi ~d zyna rodowej Komisji TeologiczneJ, aulo r wielu ksiqzek. Ostatnio 
wydal: !\bba. Wobcc Boga Ojea (1999), Wielkie kryzysy tmdycji ci1rzescljrlliskicj (1999). 
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Czy jesli B6g zadaje nam cierpienia, mamy obowiqzek znosic 
je tylko dlatego, ze pochodzq od Boga? Czy nie wolno bronic 
si{' przed zartami Boga, gdy juz nas zm?czq? Hiob okazuje 

pokor?, grzecznosc i posiuszeizstwo. Zona oczekuje od niego 
odwagi, niezalezllosci i poczucia dumy. Kto ma racj?? 

SKAZANI NA 

LOS HIOBA? 


Jacek Hol6wka 

Czy czlowiek niewierzE)cy i czlowiek wierzqcy, a w szczegol
nosci katolik, mogE) myslee tak sarno w sprawie eutanazji? Choe 
zyj emy na co dzien w przekonaniu, ze ludzie przyzwoici kierujq 
si~ tymi samymi zasadami moralnymi niezaleznie od swych prze
konaft religijnych, eu tanazja jest trudnym wyzwaniem dJa tego 
optymistycznego poglqdu. 

1. Istotne argumenty przeciw eutanazji majq uzasadnienie 
przede wszystkim religijne. Dla osoby wierzqcej zycie wszystkich 
stworzeft jest cudownym zjawiskiem, niezrozumialym w swietle 
wied zy ograniczonej do faktow przyrodniczych. Jej zdaniem przy
puszczenie, ze pierwotne organizmy powstaly w jakiejs zupie me
tanowo-ozonowej p od ciqglym obstrzalem piorunow, brzmi 
wprost smiesznie. Bardziej przekonujqce wydaj e si~ jej przyj~cie, 

ze zycie jest efek tem Boskiej decyzji , ingerencjq 5wiata nadprzyro
dzonego w bieg mechanistycznie powiqzanych zdarzen - ktore, 
skqdinqd, same tez byly hast~pstwem cudownego aktu stworze
nia, co oczywiscie jest sprawq zupelnie odr~bnq. Przekonanie 0 cu
downosci zycia pociqga za sobq istotne konsekwencje. Przede 
wszystkim poczucie, ze swiat nie istnieje dla siebie, lecz dla Bozej 
chwaly. Cuda powinny wywolywae zachwyt, podziw i wdzi~cz
nose. Ponadto nasze obowiqzki w doczesnym swiecie nie mogq bye 
ograniczone do realizacji celow naturalnyc~, takich jak szcz~scie, 
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SKAZANI NA LOS HIOBA? 

, 
radose zycia, poczucie osobistej n iezaleznosci lub god nose. Czlo
wiek jest nie tylko inteligentnym i wrazliwym organizmem biolo
gicznym. Jest czyms wiEi'cej - istotq stworzonq na obraz i podobien
stwo Boga, by tern fizycznym i psychicznym, materialnym i ducho
wym jednoczesnie. Jego cele muszq wiEi'c obejmowae dqznose do 
wyzszych wartosci, niezrozumiatych w obr~bie naturalistycznych 
koncepcji §wiata. Wsr6d tych wyzszych ce16w powinna siEi' tez zna
lez.e podleglose orzeczeniom dokonanym przez teolog6w i przez 
autorytety koscielne. 

Czlowiek niewierzqcy nie moze siebie widziee w ta ki spos6b. Wie 
r6wniez, rzecz jasna, ze rna psychikEi' i zdolnose do zycia duchowe
go, ale gdy mu siEi' m6wi, iZ lepiej zrozumie swojq duchowose, jesli jq 
sobie wyobrazi jako odbicie duchowosci Boskiej, to zdecydowanie 
odpowiada, ze nie b~dzie tego robie, poniewaz nie mozna tlumaczye 
tego, co znane, tym, co nieznane. Jesli slyszy, ze spoczywajq na nim 
obowiC)zki plynC)ce z rzekomego faktu, ze jest cZEi'sciq Boskiego pla
nu, to wysuwa calC) seri~ zastrzezen. Nic nie wie 0 tym, ze taki plan 
istnieje; a nawet gdyby istnial, to wcale nie jest pewne, ze wierzC)cy 
znajq go lepiej niZ niewierzqcy; a wreszcie, nawet gdyby ci pierwsi 
mieli jakies lepsze informacje ruz pozostali, to on, czlowiek ruewie
rZqcy, wcale rue prosil siEi' 0 objEi'cie jego zycia jakimkolwiek kosmicz
nym planem, a wiEi'c dJaczego nakazy plynqce z realizacji tego planu 
mialyby go wiqzae i obowiqzywaC? 

Dla czlowieka niewierzqcego - nawet takiego, kt6ry wiarEi' i re
ligi~ obdarza nieklamanym szacunkiem - argumenty teologiczne 
muszq brzmiee pus to i arbitralnie. Choeby zostaly poparte powa
gq wysokiego urz~du, takiego jak Kongregacja Nauki Wiary, kt6ra 
deklaracj q z 5 maja 1980 roku uznala eutanazjEi' za przestEi'pstwo 
i za zlamanie porzqdku normatywnego obowiqzujqcego wszyst
kich ludzi. Dokumen t dostrzega wprawdzie r6znicEi' miEi'dzy spoj
rzeniem wierzqcych i niewierzqcych na eutanazjEi', ale - jak sqdz~ 
- zdecydowanie nie docenia tego, jak gl~boka jest to r6znica, i ro
zumie stanowisko niewierzqcych dose powierzchownie. 

Wi'i'kszosc ludzi uznaje zycie za cos swi~tego i uwaza, ze nie wolno nam do
wolnie nim dysponawac. Nad to ludzie wierzC)cy widzq w zyciu cas wi~ksze
go, mianowicie dar Boskiej milosci, kt6ry muszC) zachowac i llczynic awoc
nym. Ten os ta tni wzglC)d prowadzi do nast'i'pujC)cych konsekwencji: (1) Nikt 
nie moze dokonac zamachu na zycie niewinnego czlowieka, nie przeciwsta
wia]21c si~ jednoczesnie milosci, Jakq B6g darzy t~ osob~, bez pogwalcenia fun
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damentalnego prawa, a zatem bez dokonania zbrodni naJci~.zszego kalibru. 
(2) Kazdy ma obowi'lzek wiese zycie wedle Boskiego planu. Zycie, jakim ob
darzone sil jednostki, ma przyniesc owoce jeszcze tu, na ziemi, jednak pelni~ 
doskonalosci osiilga dopiero jako zycie wieczne. (3) Celowe spowodow~mie 
wlasnej smierci, a wi~c samob6js two, jest zatem r6wnie zle jak morderstwo. 
Taki czyn musi bye uzn any za odrzucenie Boskiego zwierzchnictwa i planu 
milosci (kard. Seper: 203-204). 

Czy istotnie uwazamy zycie za cos swi~tego? Czy nie wolno 
nam brae udzialu w wojnie i nie wolno zabijae zwierz'l t rzeinych? 
Moze to zbyt latwe zarzuty, poniewaz dalsze slowa dokumentu 
nie pozostawiajq wqtpliwosci, ze chodzi 0 zycie jednoczesnie ludz
kie i niewinne. Ale jesli tak, to co, scisle rzecz bior'lc, majq znaczye 
slow a, ze takie zycie jest swi~te? Czy po prostu tyle, ze nie wolno 
niewinnego czlowieka zabie poza przypadkiem wojny sprawie
dliwej? Jesli chodzi 0 to wlasnie, kazdy natychmiast dostrzega, jak 
malo jest w takim zyciu swi~tosci. Wolno je zmarnowac, poswi~cic 
przyziemnym celom, trwonie na jalowych zaj~ciach, uzyc do wy
l'lcznie biologicznego przetrwania. Ono i tak pozostaje sw i~te, 

poniewaz jest swi~te tylko w tym sensie, ze ma pozostae nienaru
szalne. W istocie wi~c pozorne rozumowanie typu: zycie jest swi~

te i dlatego jest nienarusza lne, okazuje si~ tautologiq . Swi~tose zo
stab utozsamiona z ni enaruszalnosciq i zadnej dodatkowej tresci 
nie zawiera. A tym samym nienaruszalnosc ludzkiego niewinne
go zycia ogloszona zostala bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Taka 
prezentacja mysll jest paralogizmem. Co oczywiscie nie znaczy, ze 
zyciem ludzkim wolno dowolnie szafowae. Z pewrrosciq nalezy je 
chronic i cenie bez wzgl~du na jego jakosc i przebieg. Istotne pyta
nie nie brzmi jednak: "Czy wolno ryzykowae ludzkim zyciem bez 
powodu?", ale: "Czy wolno je przerwae w wyjqtkowych okolicz
nosciach na zqdanie zainteresowanego?" I na to pytanie nie otrzy
mujemy uzasadnionej odpowiedzi, gdy slyszymy, ze zycie jes t 
swi~te, jesli przez "swi~te" rozumie si~ "nienaruszalne". Jes t to 
deklaracja pewnego stanowiska, a nie jego uzasadnienie. 

Zycie ma bye darem Boskiej milosci - m6wi dalej cytowany 
dokument. Zn6w pojawia si~ obawa: czy dar jest w tym przypad
ku pojmowany jako prawdziwy dar czy tylko jako niby-dar? Wie
my przeciez, ze gdy dajemy komus prezent, nie pytamy go 0 to, 
jaki zrobi z niego uzytek. Obdarowany ma prawo dowolnie dys
ponowae tym, co dosta!. Abstynent ma prawo oddac butelk~ otrzy
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manego koniaku mniej powsciqgliwemu przyjacielowi. Kwiaty od 
niech~tnie widzianego adoratora idq wczesniej na smieci nii bu
kiecik od ukochanej osoby. Ksiqzk~ z dzied ziny filozofii dajemy 
komus, kto lubi abstrakcyjne zagadki, a jesli si~ pomylimy, nie gnie
wamy si~ na obdarowanego, ie z bezul.ytecznego dla siebie przed
miotu zrobit podarunek komus innemu. Jesli wi~c naprawd~ do
stalismy iycie w prezencie, to moiemy z nim zrobie, co si~ nam 
podoba. I odwrotnie. Jesli nie moiemy z wlasnym iyciem zrobie 
tego, czego chcemy, to w najlepszym razie jest one pol.yczkq, a nie 
darem. Ale jesli jest to pol.yczka, to skqd si~ wzi~la? Czy prosili
smy 0 kredyt lub obciqzenia, ktore w pewnych okolicznosciach 
mogq si~ okazae ci~iarem zbyt wielkim do splacenia? Porownanie 
zycia do daru jest wi~c kolejnym paralogizmem. Jest sformulowa
niem, ktorego nie moina wZiqe doslownie i ktore wzi~te figura
tywnie, znaczy tylko to, co mowiqcy chce, zeby znaczylo. 

Idimy dalej. Mamy rzekomo obowiqzek wiese zycie wedle 
Boskiego planu i jest to - jak czytamy - plan milosci. Zos tawmy na 
boku kwesti~, l.e jesli taki plan zostal powzi~ty, to jego trese nie 
byla konsultowana z zainteresowanymi - 0 tym jul. wspominalem. 
Pojawia si~ tu calkiem nowe, niewiarygodne twierdzenie, ie plan 
rnilosci m..l niekiedy polegae nZl poddaniu "swi~tego l.ycia niewin
nego czlowieka" dotkliwym dolegliwosciom ina wezwaniu go, by 
wytrwal w cierpieniu, posluszenstwie i ufnosci. Gdyby brae to l.q
danie doslownie, to stanowisko Kongregacji okazuje si~ kontynu
acjq dziwnych wymagan z ksi~gi Hioba. Tam dr~czycielem jest 
Szatan i choe dziata z przyzwolenia Bol.ego, nie smie tlumaczye 
swego okrucienstwa zapewnieniemr ie zadawane cierpienia Sq 
dowodem milosci. Szatan chce Hioba zniszczye i jawnie go niena
widzi. Bog pozwala mu na te brewerie, bo chce u przytomnie Hio
bowi, jak pot~l.nym i groznym jest Panem. To On stworzyt ws:qstko 
- w tym Behemota i Lewiatana, s!onia i wieloryba, hipopotama 
i krokodyla (w zaleinosci od inwencji tlumacza); On wywoluje 
deszcz i burz~, rozkazuje pojawie si~ zorzy, l.ywi lwi~ta i kruki. 
W porownaniu z Nim cz!owiek jest robakiem i drobinkq. By to zro
zumiat, Hiob zos taje wydany na pastw~ Ksi~cia Ciemnosci. 

Mol.na dziwie si~ Bogur l.e wybral najwierniejszego ze slug 
swoich, by popisae si~ przed Sza tanem. Mol.na si~ zastana wiae, 
dlaczego wystawi! na upokorzenia najpobol.niejszego ze swych 
wyznawcow, a nie da! odczue na przyklad Bildadowi, Elifazowi 

11 



jACEK HOlOWKA 

i Sofarowi, ze Sq robakami i drobinkami. To oni mqcili w glowie 
Hiobowi, mowiqc, ze jest winny nieswiadomego grzechu. W naj
bardziej zyczliwej interpretacji Bog wystawit Hioba net katusze, 
poniewaz chcial mu dae okazj~ do dokonania czynow bohaterskich. 
I Hiob stanql na wysokosci zadania - rodzina zabita, trzoda wy
strzelana przez pioruny, dom zawalony, a on siedzi na popiele 
okryty wrzodami i brani si~ przed gniewem, ktory go zalewa. 

Wszedlszy tedy szatan od oblicza Panskiego, zarazilljoba wrzodem zlym od 
stopy nogi ai. do wierzchu glowy jego; Tak i.e wziql skorup~, aby si~ niij skro
bal; i siedzial w popiele.l rzekla mu i.ona jego: A jeszcze trwasz w uprzeJmo
sci twojej7 Zlorzecz Bogu, a umrzyj. I rzekl do niej : Tak wlasnie m6wisz jako 
szalone niewiasty mawiajq.lzaJi tylko dobre przyjmowac b~dziemy od Boga, 
a zlego przyjmowac nie b~dziemy? (Job 2,7-10) 

Nie mozna si~ tu powstrzymae od refkksji. Kto wykazuje wi~
cej wiary w Boga? Zona, ktora nie wierzy, ze sprawiedliwy Bog 
moglby bye tak okrutny, aby zn~cae si~ nad niewinnym Hiobem, 
czy sam Hiob, ktory dowodzi, ze od dobroczyncy musimy po
kornie znosie i dobra, i zlo? Jesli Hiob rna racj~, to dobroczyncy 
rnajq prawo robie z nami, co im si~ podoba. Zanirn Bog poddal 
Hioba probie, obdarzyt go licznymi dowodami swej laski. Zatoz
my, ze zona, dzieci, owce i woly to byly rozliczne dary, na ktore 
Hiob ani nie zasluzyl, ani nie zapracowal. Hiob uwaza, ze oka
zawszy SWq nieurnotywowanq wspanialomyslnose, Bog rna te
raz rowne prawo kierowae si~ niech~ciq i okrutnie go dr~czye. 
Skoro dawal, moze zabrae. Zona w to nie wierzy. Dlaczego Bog 
mialby zwodzie Hioba? Jesli Bog tak si~ bawi swoimi ulubienca
mi, to nie trzeba okazywae Mu posluszenstwa. Nie jest dobrym, 
sprawiedliwym Panem. Wolno wi~c wybrae mniejsL~ zlo - nie
posluszenstwo raczej niz puste cierpienie. Wolno Boga przeklqe 
i umrzee. Jakq wartose rna dalsze zycie, jakq wartosc ma wiara 
podtrzymywana wbrew rozumowi i wbrew poczuciu sprawie
dliwosci, wspierana tylko nadziejq, ze kaprys Najwyzszego moze 
przemienie si~ w naglq, rownie nieumotywowanq lask~? Czy je
sli Bog zadaje nam cierpienia, mamy obowiqzek znosie je tylko 
dlatego, ze pochodzq od Boga? Czy nie wolno bronie si~ przed 
zartami Boga, gdy juz nas zm"i'czq? Hiob okazuje pokor"i', grzecz
nose i posluszenstwo. Zona oczekuje od niego odwagi, niezalez
nosci i poczucia dumy. Kto rna racj~? 
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Zal6zmy, ze Hiob, choe jest to niezrozumiale zalozenie. Bye 
moze jednak Hiob tak bardzo ufa Bogu, ze w najtrudniejszych 
okolicznosciach powie: "Nie wiem, dlaczego spotyka mnie tak ci~z
ki los, ale wierz~, ze jest to sprawiedliwe". Wiara i ufnose nie majq 
naturalnych ani racjonalnych granic. Trudno jednak wyobrazie 
sobie, by Hiob mogl pomyslee: "To, co mnie spotyka, jest nie tylko 
sprawiedliwe, ale jest to dowod milosci". Niepewnose moze doda
wac sily przekonaniom, ktorych nie mozna ani uzasadnie, ani pod
wazye. Hiob nie muze jednak pomyslee: "Cierpienie niezasluzo
nych udr~czen jest dowodem tego, ze Bog nas kocha". Ufnose i wi a
ra nie mogq polegac na akcep tacji absurdu. I Hiob w istocie nie 
m6wi, ze Bog okazal mu milose, poddajqc go najci~zszej probie. 
Dal mu szans~ wykazania hartu, ale ukazal mu swe surowe, a nie 
laskawe oblicze. Deklaracja Kongregacji zqda wi~c czegos, czego 
B6g nie zqdal od Hioba w najtrudniejszej pr6bie. 

W mniej zyczliwej interpretacji Bog doswiadczal Hioba nie po 
to, by dae mu poznae zakres swej mocy i wladzy, ale po to, by mu 
nakazac milczenie i zobowiC)zae go - a z nim wszystkich, kt6rzy 
urodzili si~ p6zniej - do akceptacji swiata, bez wzgl~du na to, jak 
wiele jest w nim zla, cierpienia i niegodziwosci. B6g istotnie zapy
tal Hioba: "Gdzie byles, gdy stwarzalem wszechswiat?" 

Tedy odpowiedzial Pan Ijobowi z wichru i rzekt: Kt6i to jes t, co zaciemnia 
rad~ Bol.q mowami nieroztropnemi? ( ...) Gzieies byl, kiedym Ja zaktadat grun
ty ziemi? Powiedz, jezlize masz rowm (Job 28,1-4). 

Bye moze czlowiek jest tylko robakiem i drobinkq. Jesli to ma 
bye powodem szyders tw, udrfi'ki i okrutnych prob wiary, to czlo
wiek istotnie nie ma zadnych praw do swego zycia. Co los mu przy
nosi, musi pokornie przyjqe. Tylko wtedy nasuwa sifi' pytanie: ,,Je
sli nie mozemy bye panami swego losu i przeznaczenia, to czy przy
najmniej nie powinnismy zdobye sifi' na trochfi' niezaleznosci i po
czucia dumy, tak jak sugerowala zona Hioba?" Tego nie moze nam 
zabronie zaden kolejny zaklad mifi'dzy BOgiem i Szatanem. 

2. Nie wydaje si~, by wszyscy, kt6rzy wierzq w Boga, czuli 
si~ w obowiC)zku przypisywae Mu cechy istoty wielkiej, zazdro
snej, skorej do zadawania spektakularnych cierpien i wystawia
jqcej swych wyznawc6w na p roby po to tylko, by Jego moe bu
dzila powszechnq grozfi'. H ume uwazal wiarfi' w okrutnego Boga 
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za zabobon. Byl przekonany, ze mamy prawo przerwac swe 
zycie, gdy stanie si~ ono dla nas i.rodlem bezcelowego cierpie
nia i poza tym nie rna zadnej innej tresci: "J esli samobojstwo 
jest przest~pstwem, to stanowic musi wykroczenie przeciw 
naszej powinnosci wobec Boga, wobec bliiniego lub wobec sa 
mych siebie" (Hume, 223). 

Rozumowanie Hume'a jest proste i jasne. Nie mozemy przyj
mowac, ze Bog kaze narn istniec dla swej chwaty w sytuacji, gdy 
nasze istnienie sprowadzone zostato do stanu nieodwracalnej kl ~ 

ski i zatosnej wege tacji biologicznej. Mozna zrozumiec, ze obrazi
toby to Boga, gdyby samobojstwo chciat popetnic cztowiek stojqcy 
u szczytu stawy, ptawiqcy si~ w dostatku, otoczony przyjaciolmi. 
Bog moglby si~ gniewac, gdyby Hiob chcial rozstac si~ z zyciem, 
zanim Szatan zaczqt go dr~czyc. Taka smierc bylaby dowodem nie
wdzi~cznosci i krancowego rozzuchwalenia. Gdyby jednak Hiob 
umarl jako zlamany beznadziejnq chorobq nieszcz~snik, to w grun
cie rzeczy jedynie oszcz~dzilby Bogu ambarasu zwiqzanego z ko
niecznosciq znalezienia jakiejs odpowiedzi na pytanie: "Czemu slu
zy takie cierpienie?" Czy nie jest wprost blui nierstwem twierdzic, 
ze ktokolwiek niewinnie cierpi dla Bosljej chwaly? 

Jakiz wi~c sens ma zasada glosz'l ca, ze zm~czony zyciem, n~kany przez b6l 
i niedoJ~ czlowiek, kt6ry przezwyci~za odwaznie caly naturalny strach p rzed 
smierci'l i rozstaje si~ z okrutnym tym 5wiatem, ze czlowiek taki naraza si ~ na 
gniew swego Stw6rcy, poniewaz wdziera s i ~ w kompetencje Boskiej opatrz
nosci i zakl6ca porz'ldek wszechswiata? (Hu me, 225) 

Trudno tez uznac, ze nie wolno nam rozstac si~ z zyciem, gdy 
ktos z naszego otoczenia potrzebuje nas dla swych celow. Czy 
mozna rozsqdnie przyjqc, ze nasze zycil.' nie nalezy do nas, ale na
lezy do kogos innego? To absurd. 

Wreszcie czy mamy obowiqzek zyc wbrew sobie ze wzgl~du 
na nas samych? Sarno sformulowanie tego pytania ujawnia niedo
rzecznosc. Jesli nie chcerny zyc dluzej, to nikt nie moze argurnen
towac, ze powinnismy zyc dluzej ze wzgJ~du na nas samych. Jesli 
swiadornie, rozwaznie i niezachwianie wybieram cos w przekona
niu, ze jest to dla mnie najlepsze, to mozna mi wprawdzie zarzu
cic, ze nie wiem, co jest dla mnie najlepsze, ale nie mozna mi za 
rzucic, ze wybieram inaczej niz ze wzgl~duna siebie samego. Wresz
cie, jak mozna twierdzic, ze nie rna my pr~wa do smierci - pyta 
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Hume - jesli rukt nam nie gwarantuje, ze b(;?dziemy iyc dowolnie 
dlugo, 0 ile tylko wyrzekniemy Si(;? mysli 0 samob6jstwie? Zabie 
nas mog'! zupelnie nieprzewidywalne przyczyny i okolicznosci. 
Trudno wi(;?c uznae, by smiere stawala si(;? czyms niedopuszczal
nym tylko wtedy, gdy zadajemy j,! sobie sami. 

Wlos, mucha, owad potrafiq zniszczye pot~znq istot~ , kt6rej zycie ma takie 
znaczenie . Czyz niedorzecznosciq Jest przypusc ic, ii czlowiek ma prawo we
die swego rozeznania dysponowae tym, co zalezy od tak blahych przyczyn? 
Nie byJoby z mojej strony przest~pstwem, gdybym udwrocil bieg Nilu czy 
Dllnaju, jezeli bym takich rzeczy zdolny byJ dokonac. Coz za przest~pstwo 
jest w tym, ze ktos odprowadzi par~ uncji krwi z na turalnego ich lozyska? 
(Hume, 227) 

Czlowiek wierz'!cy moze powiedzie( ze Hume to ateista. I to 
prawda. Tylko co to zmienia? Czy to znaczy, ze czlowiek wierz'!cy 
musi zawsze myslee inaczej niz ateista? Jesli ateista powie, ze cos 
jes t czarne, to wierzqcy musi zaraz powiedziee, ze jest biale? Czy 
pods taw'! prawdy religijnej ma bye negowanie przekonan ate
istycznych? Nie wydaje si(;? zresztq, by w sprawie eutanazji wszy
scy wierzC)cy midi to samo zdanie. Tomasz Morus z pewnosciq 
myslal inaczej ruz Kongregacja. Morus by! wrazliwym j poboznym 
katolikiem, a jednak uznawal eutanazj(;? za czyn odwazny i dopusz
czalny moralnie. Na wyspie zamieszkanej przez Utopian eutana
zja byla zalecana przez kaplan6w. 

Gdy z niellleczalnq chorobq Iqczq s i~ ustawiczne gwaltowne cierpienia, wte
dy odwiedzajq chorego kaplani i urz~dnicy i poddajq mu najlepszq wedlug 
ich przekonania rad~: wskazujq mu, ze poniewaz nie moze spelnie zadnych 
obowiqzkow, ktorych wymaga zycie, wi~c przezyj juz niejako smiere i teraz 
Jest juz tylko przykrym ci~zarem dla innych i dla siebie; nie powinien wi~c 
dluzej pozwalac, aby wyniszczala go s traszna choroba, lecz raczej winien 
odwaznie umrzee, gdyz zycie jest dla niego m~kq; niech wi~c z otuchi:) w ser
cu albo sam uwolni si~ od tego smutnego zycia, jakby od wi~zienia i tortur, 
lub zgodzi s i~, by inni go wyzwolili; post~pek jego b~dzie rozumny, gdyz 
przez smiere SWq nie okaze wzgardy dla dobrodziejstw zycia, lecz przerwie 
tylko SWq m~k~; b~dzie to nawet akt woli zgodny z poboznosciq i religiq, po
ni ewaz usJucha on w tej sprawie rady kaplanow, posrednikow Boskich. Ci, 
ktorzy dadzq si~ namowic, kOllCZq zycie przez dobrowolne wstrzymanie si~ 
od jedzenia jub sztucznie uspieni umierajq bez zadnego czucia. Lecz wbrew 
woli nikogonie pozbawiajq zycia; jesli nieulecza lnie chory chce dalej zye, pie
I~gnuji:) go z tak'l sami:) troskliwoscii:). Po smierci takiego cierpliwego czlowie
ka pami~c jego CZCZq w szczegojny sposob (Morus, 94). 
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Jak widzimy, na eutanazj~ i samob6jstwo moze si~ zgodzie za
r6wno czlowiek wierzqcy, jak i ateista, jesli kierujq si~ wtasnym su
mieniem i niech~ciq do paralogizm6w. Tym, co ich rozni, jest poczu
cie trwalego zobowiqzania wobec autorytetow religijnych. Dla ate
isty orzeczenia urz~d6w koscielnych w sprawach moralnych mogq 
bye bl~dne i bezzasadne. Wtedy nie zaslugujq na uznanie i ateista 
nie musi ich brae pod uwag~. Dla katolika sprawa jest oczywiscie 
duzo trudniejsza, a moze nawet nieskonczenie bardziej klopotliwa. 
Z jednej strony katolik powinien kierowae si~ wskazaniami wlasne
go sumienia. Z drugiej - powinien okazae petnq uh10se kodyfikato
rom jego wiary. Gdy wskazania jego sumienia kloq si~ z deklaracja
mi Kongregacji, problem przybiera postae mrozqcego krew w zylach 
dylematu. Nie wolno ani post~powae wbrew wlasnemu sumieniu, 
ani lekcewazye ustalen Kongregacji. Co pozostaje? Ufae, ze pr~dzej 

czy p6iniej ustalenia te okazq si~ zbiezne i uzye wszelkich mozliwych 
srodk6w, by stalo si~ to jak najpr~dzej. 

3. Morus pisze wyrainie: kaplani zwalniajq chorego z bezcelo
wej udr~ki, dajq mu dyspens~ od zb~dnego cierpienia i pozwalajq 
umrzee. Nie namawiajq, by rozstat si~ z zyciem. Jesli chory postano
wi m~znie znosie bezcelowe cierpienia, zostaje otoczony opiekC) 
i zdobywa powszechny szacunek. Morusa zupelnie nie trwoi.y po
dejrzenie, ze uprawomocnienie eutanazji moze prowadzie do nad
ui.ye na wielkq skal~. Oczywiscie obyczaje panujqce w realnym swie
cie mogq odbiegae od tego, jak przyj~to si~ post~powae w Utopii. 

Najsilniejszym zarzutem przeciwko legalizacji dobrowolnej eutanazji oraz 
pomocy lekarza w samobojstwie jest przekonanie, ze pozwalaj'l c, by Jed ni 
ludzie zabijali innych, uruchomimy proces podobny do staczania si~ po row
ni pochylej, az w koncu dojdziemy do zabojstw, ktorych nikt sobie nie zyczy. 
Twierdzi si~, ze gdybysmy nawet zacz~li od rygorystycznej kontroli ( ...) skon
czymy w panstwie, gdzie, jak w nazistowskich Niemczech, zabija si~ wszyst
kich, ktorych uwaza si~ za niegodnych zycia (Singer, 167) . 

Jest dose prawdopodobne, i.e legalizacja eutanazji wyzwoli u 
ludzi bez skrupu16w tendencj ~ do pozbycia si~ os6b bliskich, ob
loznie chorych i klopotliwych. Ich szacunek dla terminalnie cho
rego pacjenta moze bye znacznie nizszy niz wsr6d kaplan6w Uto
pii. Jest to problem powazny i wymaga osobnego rozwazenia. 

Holendrzy przez kilka ostatnich lat uznawali eutanazj ~ za prze
st~pstwo, ale przewidzieli procedur~, kt6ra p~zwala w sytuacji "wy
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zszej koniecznosci" zlamae prawo i przyspieszyc srnierc osoby nie
uleczalnie chorej, cierpiqcej i domagajqcej si~, by zastosowano wo
bec niej eutanazj~. W przypadku takiego zqdania zwolywano kole
gium lekarzy, kt6rzy badali stan pacjenta i okreslali, jakie Sq roko
wania. Jesli jednomyslnie orzekli, ze cierpienia Sq dotkliwe, szanse 
wyleczenia nie istniejq i ze pacjent z pelnq swiadomosciq domaga 
si~ srnierci, kt6rej sam sobie zadac nie moze, przeprowadzali euta
nazj ~. Prokurator odst~powal w6wczas od scigania sprawc6w, po
niewaz sprawcy dzialali w warunkach "wyzszej koniecznosci", po
dobnie jak straz pozarna, kt6ra wlamuje si~ do czyjegos rnieszkania 
w czasie pozaru. Popelnia przest~pstwo, ale dziala w warunkach 
wyzszej koniecznosci i nie jest pociqgana do odpowiedzialnosci. 

Takie rozwiqzanie prawne skutecznie chroni przed naduzycia
mi. Gdyby ktokolwiek podejrzewai, ze jakis pacjent zostal zabity 
przez lekarzy, kt6rzy nie mieli prawa zastosowae eutanazji, to pro
kurator moze natychmiast podjqc sledztwo, zbadae spraw~ i zqdae 
kary za zab6jstwo lub morderstwo. Oczywiscie to rozwiqzanie nie 
wyklucza przypadk6w najtrudniejszych do rozpoznania - zbrodni 
doskonalej. Jesli rodzina, lekarz i prokurator wejdq w zmow~, by 
zabic pacjenta, to procedura obowiqzujqca do niedawna w Holan
dii nie ochroni go przed spiskiem. Gdyby ktos jednak serio trakto
wal to zagrozenie jako argument przeciw stosowaniu eutanazji, 
powinien przede wszystkim rOZpOCZqe kampani~ przeciw zatrud
nianiu anestezjolog6w w szpitalach, poniewaz kazdy z nich moze 
niepostrzezenie dae pacjentowi takq porcj~ srodk6w nasennych, po 
kt6rej si~ on nie obudzi. Anestezjolodzy jednak nie zabijajq pacjen
t6w, choc majq okazj~ to zrobie. Nie ma wi~c najmniejszego powo
du podejrzewac, ze lekarze innych specjalnosci stanq si~ seryjnyrni 
mordercami tylko dlatego, ze w szczeg6lnych przypadkach, pod 
pelnq profesjonalnq kontrolq, b~dq rnieli prawo skr6cie czyjes cier
pienia. Trzeba pami~tae, ze nawet kiedy eutanazja jest legalna, na
mawianie do samob6jstwa pozostaje moralnie odrazajqcq zbrodniq 
i przest~pstwem sciganym przez prawo. 

Problemy p raktyczne, choe istotne, n ie mogq bye traktowane 
jako argument w sporze moralnym. Nawet jesli si~ zgodzimy, ze 
w jakims spoleczenstwie czy w jakims szczeg6lnie niedbale pro
wadzonym szpitalu byloby czyms bardzo ryzykownym wyrazic 
zgod~ na stosowanie eutanazji, to ten wzglqd nie rozstrzyga,mo
ralnej dopuszczalnosci takiego zabiegu. Kto uwaza, ze eutanazja 
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rue powinna byc stosowana, poniewaz moze prowadzic do nie
bezpiecznego obnizenia standard6w opieki, powinien jasno przy
znac, ze rue kwestionuje prawa do smierci, a jedynie nie widzi tech
nicznych mozliwosci jego egzekwowania w spos6b przewidziany 
liberainym prawem. 

4. Mozna przypuszczac, ze w przypadku zalegaiizowania eu
tanazji wszystkie trzy sposoby odnoszenia si~ do terminainie cho
rych i dotkliwie cierpiqcych pacjent6w b~dq postrzegane we wIa
sciwym swietle. Osoby domagajqce si~ smierci (1) mozemy pozo
stawic wlasnemu Iosowi, (2) mozemy poddac je opiece paliatyw
nej, (3) mozemy, no. ich zqdanie, gdy jest to tez z innych wzgl~d6w 
dopuszczalne, poddac je eutanazji. Z rozmai tych powod6w - gtow
nie finansowych i z braku dostatecznie wyrobionej wyobraini 
dzis najcz~sciej stosowanym rozwiqzaniem jest wyjscie (1). Moz
na si~ spodziewac, ze gdyby eutanazja zos tata zalegalizowana (wyj
scie 3), to jednoczesnie wzrostaby popularnosc opieki paliatywnej 
(wyjscie 2). Ci wszyscy, kt6rych dzis napawa grOZq perspektywa, 
ze ktokolwiek m6gtby zqdac dia siebie smierci, znaleiliby si~ pod 
presjq wyboru mi~dzy wyjsciem (1) i (2). Dotozyliby wtedy staran, 
aby ich bliskim zapewniono fachowq i skutecznq pomoc paliatyw
nq, gdyz w przeciwnym razie pacjenci pozostawieni ich wtasnej , 
niewystarczajqcej opiece mogliby zaczqc domagac si~ smierci. 

Nawet wtedy jednak pozostarue drobny margines przypadk6w 
zupetnie beznadziejnych, w kt6rych opieka paliatywna stuzyc 
moze tylko do przedtuzenia biologicznego istnienia pacjenta, kt6
ry trwale stracit mozliwosc odzyskania przytomnosci. Czy jest ko
nieczne przedtuzac wegetacj~ takich organizm6w? 

W roku 1989 Tony Bland mial siedemnascie lat i byl namilitnym kibicem pilki 
noznej. Pilitnastego kwietnia poszedl na stadion Hillsborough w Sheffield, 
by obejrzec mecz swojej druzyny, Liverpool, z Nottingham Forest. ( ... ). Gdy 
m ecz sili juz zaczql, tysiqce kibic6w nadal pr6bowaly dostac sili na stadion. 
W potwornym scisku se tki z nich przyparto do ogrodzenia wzniesionego, aby 
uniemozliwic wejscie na boisko. ( ...) Tony Bland uniknql smierci, ale jego plu
ca zostaly zmiazdzone przez napierajqcy tlum, a m6zg pozbawiony tlen u. 
W szpitalu stwierdzono p6:tniej, ze przezyl jedynie pien m6zgu. Kora m6
zgowa ulegla zniszczeniu (Singer, 69). 

Tony Bland pozos tat ukochanym synem swych rodzic6w, przy
jacielem os6b, kt6re byty z nim zwiqzane f brytyjskim obywate
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lem.Jednak pO trwalej i nieodwraealnej utraeie swiadomosei prze
stat zye jak ezlowiek i stat sif[? tylko wegetujqeym ludzkim eiatem. 
ezy pozostat ludzkq jednostkq, ezy eiqgle byl osobq, ezy w stanie 
wegetatywnym mozna go byto jeszeze zabie, ezy tylko co najwy
zej przerwae jego wegetaejf[?? Kazdy z nas ma w tej sprawie wta
sne intuieje i przeezueia. Jedni z nas gotowi Sq utozsamiac sif[? z wy
lqcznie materialnym aspektem swego istnienia, inni nie. Rozwaza
j'le tf[? kwes tif[?, warto pamif[?tae opinif[? Artura Sehopenhauera w tej 
sprawie. W najwyzszym stopniu bulwersujqeq, ale nie bezdusznq 
i nie pozbawionq raeji . 

Wydalanie, nieustanne wydyehanie i odrzueanie materii jest tym samym, ezym 
w wyzszym stopniu jest smien:, przeeiwienstwo plodzenia. Tak jak tu zadowa
la nas zawsze zaehowanie formy bez ialu za odrzueonq materiq, tak tei w po
dobny spos6b powinnismy si~ zaehowac, kiedy w spot~gowany spos6b i w ea
losei nast~puje to samo przy smierei, co dzieje si~ co dzieft i co godzina przy 
wydalaniu; tak jak zaehowujemy oboj~tnosc w jednym wypadku, tak nie po
winnismy tei. zadrzec w drugim. Z tego punktu widzenia r6wnie opaezne 
wydaje si~ wi~e wymaganie, by trwala moja indywidualnosc, kt6rq zastqpiq 
inne, jak domaganie si~ trwalosei materii mego ciala, kt6rq wei,!z nowa zast~
puje; balsamowanie zwlok jest r6wnie glupie jak staranne przeehowywanie 
wJasnyeh odehod6w (Sehopenhauer, 425). 

Biblia Swi~ ta, w ttumaezeniu ks. Jakuba Wujka 

Hume Dawid: Dia/ogi a religii natura/nej, tlum. Anna Hoehfeldowa, 


PWN 1962 
Morus Tomasz: Utopia, tlum. K. Abganowiez, "Kultura" 1947 
Sehopenhauer Artur: Swiat jako wola i przedstawienie, t. I, tlum. Jan 

Garewiez, PWN 1994 
Seper Kardynat Franjo: Declara tion on Euthanasia, w: Helga Kuhse i Pe

ter Singer, red .: Bioethies, Blackwell 1999 
Singer Peter: 0 zyeiu i smierei, PIW 1997 

JACEK HOLOWKA, ur. 1943, prof., wykJadowca filozofii a-na litycznej w Uniwersytecie 
Warszawskim. ZajmuJe si~ filozofi'! medycyny i fUozofii) moraln'l . Jest autorem pod
r~cznik6w z etyki dla szk61 s rednich. Wydal : Etyka 10 dzil1il1niu (2001). 
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Cierpienie jest zle i niczemu nie sluiy. 1dlatego wlasnie, ie 
jest zle, wierzf, ie B6g ma w nim udzialnie po to, by go 

usprawiedliwic, lecz by wlqczyc sif w solidarnosc 
wstrzqsniftych. 

LIST DO JACKA 

/

HOLOWKI 

Warszawa, 28 V 2001 

Oro& Jacku! 
Przeczytawszy Twoje przejmujqce slowa na temat eutanazji, 

postanowilem napisac do Ciebie list. Wybralem takq form~, ponie
waz rue zarnierzam przekonywac Ci~ za pomocq argument6w filo
zoficznych. Jestes mistrzem w argumentacji i trudno zmierzyc si~ 
z Tobq. Nie dlatego jednak si~ uchylam. Sqdz~, ze takie argumenty 
nie majq sily przekonywania, jesli rue podziela si~ tych samych za
lozen lub tej samej wiary. Natorniast tam, gdzie podziela si~ t~ samq 
wiar~, przekonywanie wydaje si~ zb~dne . Olatego chcialbym raczej 
podzielic si~ z Tobq wlasnym doswiadczeniem, nie odwolujqc si~ 
do hipotezy istnienia Boga tam, gdzie to niekonieczne. 

Poruszasz w swej wypowiedzi kilka waznych kwestii . Jedna 
z nich dotyczy swi~tosci zycia. Podzielam Twoje w'ltpliwosci zwiq
zane zar6wno ze sposobem argumentacji dokument6w koscielnych, 
jak i ich j~zykiem, ale poglqdy, kt6re przytaczasz, nalezq juz do hi
storii. Twoje stwierdzenie, ze czlowiek zyje na chwal~ Boga, brzmi 
jak cytat ze starych katechizm6w. Czlowiek zyje dla rnilosci i to jest 
najgl~bszym sensem jego zycia. A milose, jak wiesz, to cos wi~cej 

niz czysty pragmatyzm, bycie potrzebnym Bogu i innym dla jakichs 
okreslonych cel6w. Czlowiek nie jest "po co?", poniewaz jest istotq 
wolnq. Ina tym w moim przekonaniu polega swi~tose zycia, ze jako 
wolny, jest zdolny do milosci. 00p6ki zyje, moze jeszcze czegos 
dokonae. Jest wolny, by heroicznie znosie cierpienie, i jest wolny, by 
si~ poddae; by zye i by odebrae sobie zycie; by zye dla innych alba 
tylko dla siebie samego. Olatego nie pot~piam tych, kt6rzy si~ pod
dajq i wycofujq, ani nimi nie pogardzam. Ist?tnje, jest to sprawa ich 
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sumienia, ale podziwiam tych, ktorzy heroicznie walczC), wlasnie jak 
Hiob, muszC)c nawet prawowae si~ z BOgiem. 

Zycie jest dla mnie swi~te takie dlatego, ze jest czyms cudow
nym. Gdy patrzymy na nie na co dzieft bez gl~bszej refleksji, wy
daje si~ nam ono czyms oczywistym. Czyms naturalnym jest zycie 
czlowieka zdrowego, inteligentnego, rozwijajC)cego si~, a czyms 
calkowicie nienaturalnym kalectwo lub choroba. Tak to widzimy. 
Wystarczy jednak wejse do jakiegokolwiek szpitala dzieci~cego, 
zobaczye chorych z rozstrojonym ukladem genetycznym, umie
rajqcych na raka, by uswiadomie sobie, jak wiele milionow roz
nych czynnikow, zarowno znanych, jak i jeszcze nieznanych, musi 
jednoczesnie zadzialae, aby narodzil si~ zdrowy czlowiek. Wlasnie 
z tej odwroconej perspektywy zycie ukazuje si~ jako cos "nienatu
ralnego", cos, co nie powinno si~ zdarzye, a jest. 

Czasami, J acku, cena zycia wydaje si~ nam zbyt wysoka, piszesz 
o tym. To tajemnica cierpienia - powalajqcego, nieludzkiego, nie
zmiernie trudnego do udzwigni~cia. Cierpienie jest tajemnicq. Nie 
przyjmujemy go jako szczegolnego rodzaju "pieszczo ty" ze strony 
Boga. W obliczu cierpienia latwo Boga oskarzae, latwo tez Go uspra
wiedliwiae. Ale ja nie usiluj~ usprawiedliwie cierpienia i nie sqdz~, 
by mozna i trzeba bylo nadawae mu sens. Cierpienie jest zle i nicze
mu nie sluzy. I dlatego wlasnie, ze jest zle, wierz~, i.e Bog rna w nim 
udzial nie po to, by go usprawiedliwie, lecz by wlC)czye si~ w solidar
nose wstrzC)sni~tych . Odmiennie jednak niz Ty, Jacku, sC)dz~, i.e gl~
boko ludzkie jest przezwyci~zanie go. Dlatego cierpienie nie jest dla 
mnie argumentem za eutanazjq, lecz przeciw niej, choe, jak juz wspo
mnialem, szanuj~ wolnose wyboru kai.dego. 

Pozw61, ze podziel~ si~ z TobC) wlasnym doswiadczeniem. Byl 
pi~kny wrzesieft 1997. Rok po smierci synka urodzila si~ nam co
reczka, Cecylka, kt6rej oczekiwalismy z milosciC) i ut~sknienicm . 

Juz nast~pnego dnia orzeczono, ze jest chora na camptomelic dys
plasia, bardzo rzadkq chorob~ genetycznC). Podj~lismy wszystkie 
mozliwe kroki z nadziejC), ze b~dzie zye, chociai. ostrzegano nas, 
ze choroba jest smiertelna. Bardzo cierpiala, przez kilka miesi~cy 
byta znieczulana morfinq . Byla zbyt slaba, zeby zye, ale nie chciala 
tez umrzee. Kazdego dnia stawialem sobie pytanie, czy nie pomna
zamy jej cierpien, podejmujC)c rozliczne starania. Zmarla w kilka 
miesi~cy po urodzeniu. Nie rozumialem wowczas sensu tragicz
nej sytuacji, w jakiej wowczas znalezlismy si~, nie rozumiem jej 
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takie i dzisiaj. Jednak perspektywa czasu odslonila mi jednq gl~
bokq prawd~: Cecylka iyla dla nas. Mnie podarowala ojcostwo, 
a Kasi macierzynstwo. Zrozumialem, jak wielkim darem moze bye 
obecnose bliskiej, kochanej osoby, kaidy dzien i kazda chwila tej 
obecnosci, kazd y uscisk palca, kazde dotkni~cie. Wowczas tak tego 
nie rozumialem, dlatego nie mog~ postawie sobie zarzutu kiero
wania si~ egoizmem. Ozis to doswiadczenie jest sitq mojego zycia. 

W tym samym czasie doszla do mnie takie hiobowa wiese 0 po
wainej chorobie mojego mistrza, ksi~dza Jozefa Tischnera. Odcho
dzil cierpiqc czlowiek, ktory tak kochal zycie. Byl z nami w naszym 
cierpieniu. Sam tez nie poddawat si~, walczyt. Podczas smiertelnej 
choroby napisal kilka wainych, takie dla mnie osobiscie, tekstow, 
a posrod nich 0 milosierdziu Bozym. Jacku, zycie jest i moze bye 
darem: nam danym jako cud (bez wzgl~du na to, czy wierzymy, ze 
jest darem Boga, czy tei tylko trafem losu), a takie darem dla bli
skich. Zamiast pytae, czy czlowiek rna prawo wycofae si~ z zycia, 
wazniejsze, jak sqdz~, jest pytanie: czy iyjemy tylko dla siebie? 
Mysl~ 0 tym, co pomimo cierpienia data nam Cecylka. Mam tez 
swiadomose, ile moze kosztowae taki dar i jednoczesnie jaki to pi~k
ny dar. Jacku, kazdy czlowiek rna tak wiele do dania innym, nawet 
jesli trzeba zaplacic za to wysokq cen~. Nie pytaj mnie 0 granice. 
Nie znam odpowiedzi, nikt jej nie zna. Musimy opierae si~ na roz
sqdku, sumieniu i na prawie kazdego do wolnosci. Nie jest jednak 
bez znaczenia, czy tworzymy atmosfer~ ahrmacji zycia czy afir
macji smierci, nie mowiqc jui 0 tym, 0 czym sam piszesz, ze pra
wo do zycia moze stanqe tu w sprzecznosci z prawem do eutana
zji; wszak ludzkie procedury Sq omylne. Nie mog~ zupelnie wy
obrazie sobie takich procedur zastosowanych wobec Cecylki. 0 1a
tego jestem przeciwny powszechnemu prawu do eutanazji. 

Jacku, wybacz moralizatorski ton moich slow, jesli go dosb'ze
gasz. Chcialbym bye od niego daleki. Pisz~ jedynie po to, zebys wie
dzial, ze takie dla mnie jestes kims bardzo waznym. Jesli b~dziesz 
musial kiedys podjqe decyzj~, wiedz, ze w kr~gu wielu Twoich bli
skich, dla ktorych Twoja obecnose jest darem, jestem takie ja. Moze 
mimo wszystko b~dziemy mogli jeszcze porozmawiae 0 filozohi, 
a moze tylko pobye ze sobq. Wierz~, ze to naprawd~ wazne. 

Tadeusz Gadacz 

TADEUSZ GADACZ, ur. 1955, filo zof, wykJad owca Collegium Civit~s w Warszawie. 
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Czlowiek cierpiqcy, pozbawiony, zdawaloby sif, wszystkiego, 
wylqczony z wiru codziennych spraw, zadmi i obowiqzk6w, 

zostaje sam na sam z sobq. Dramat cierpienia, kt6ry pozornie 
wszystko mu zabiera, moze mu jednak zwr6cic samego siebie 
- odartego z poloru tytul6w, stanowisk i zaszczyt6w, nagiego 

i okaleczonego, a przeciez wciqz wielkiego wlasnym 
czlowieczenstwem. 

A JEDNAK ZYCIE . 
ZYCIA WAR1'E! 


Barbara Chyrowicz SSpS 

Bez wzgl~du na to, czy ktos si~ zgadza czy tez nie z opiniq Jac
ka Hol6wki na temat dopuszczalnosci eutanazji, przyznac musi, 
ze w tekscie Skazani na los Hioba? autor trafnie przywoluje najwaz
niejsze kwestie pojawiajqce si~ w debacie wok6! eutanazji. W swojej 
wypowiedzi postaram si~ odniesc do dw6ch z wielu poruszonych 
przez autora problem6w: problemu wartosci ludzkiego zycia oraz 
prawa do decydowania 0 jego kresie. Wybieram je w przekona
niu, ze od przyj~tych tu rozstrzygni~c zalezy zasadniczo ocena 
eutanazji. Wymienionym kwestiom chc~ si~ przyjrzec zar6wno 
z pozycji niewierzqcych, jak i wierzqcych, majqc nadziej~ odpo
wiedziec w ten spos6b na pytanie prof. Hol6wki 0 to, czy i jak da
iece przyj~ty swiatopoglqd moze tu wplywac na zmian~ ocen. Nie 
b~d~ si~ natomiast zasadniczo ustosunkowywac do kwestii legali
zacji eutan azji w przekonaniu, ze w debacie na jej temat aspekt 
moralny winien poprzedzac aspekt prawny. 

Tekst Jacka Hol6wki b~dzie dla mnie cz~sciej inspiracjq niz oka
zjq do polemiki. Jesli czytelnikowi zdawac si~ b~dzie, ze moja wy
powiedi nabiera w jakims miejscu mentorskicgo tonu, prosz~ przy
pisac to j ~zykowej nieporadnosci. Mojq intencjq nie jest bowiem 
wygloszenie traktatu na temat eutanazji, pragn~ raczej, idqc za 
konwencjq przyj~tq przez Hol6wk~, przedstawic refleksj~, kt6ra 
nie b~dzie wolna od znak6w zapytania. Kiedy dotykamy tak dra
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matycznych dla ludzkiej egzystencji momentow jak cierpienie 
i smiere, nikt z nas nie jest dostatecznie mqdry, by znae wszystkie 
odpowiedzi. 

o zgodnosci w punkcie wyjscia 

Jesli brak moralnej akceptacji eu tanazji rna wystarczye, by uznae 
jq za prawnie niedopuszczalnq, to ow brak nie moze wynikae 
z przekraczania normy 0 charakterze wylqcznie religijnym, w prze
ciwnym razie wykroczen~e przeciw niej nje mogloby bye p rzed
miotem powszechnej debaty. Mozna wskazae na takie normy obo
wiqzujqce tylko w ramach danej religii (np. obowiqzek uczestni
czenia w liturgii czy zachowywania postow), ktorych lamanie nie 
pociqga za sobq sankcji prawnej. Gdyby zakaz eutanazj i mozna 
bylo wpisae w katalog tego rodzaju norm, wowczas dyskusja nad 
jej dopuszczalnosciq mialaby wymiar czysto religijny. W debacie 
na temat eutanazji chodzi jednak 0 wykroczenie przeciw normie: 
"nie zabijaj", ta natomiast pretenduje do uniwersalnosci, zdecy
dowanie wykraczajqc poza wszelkie czysto religijne zobowi'lza
nia. Pretenduje do uniwersalnosci, poniewaz do przeswiadczenia 
o wartosci ludzkiego zycia, ktorq ta norma chroni, dochodzimy 
niezaleznie od filozoficznych systemow i religijnych sWiatopoglq
dow. 

Nie znaczy to, ze debata na temat eutanazji winna bye okrojo
na z wszelkich wqtkow natury religijnej, lecz ie moina jq (przy
najmniej do pewnego punktu) prowadzie bez odwolywania siy 
do religijnego fundamentu. Pytanie 0 to, czy i w jakim stopniu 
abstrahowanie od religijnej argumentacji pomaga tej dyskusji, to 
problem, ktory nieuchronnie towarzyszy debacie na temat euta
nazji. Zglaszane tu odpowiedzi nie zmieniajq jednak faktu, ie 
w punkcie wyjscia dyskusji na temat dopuszczalnosci eutanazji 
wprowadzanie podzialu na stanowisko teistyczne i ateistyczne 
(wlasciwie nie tyle ateistyczne, ile agnostyczne) wydaje siy tylei 
niepotrzebne, co bezsensowne. Religia nie stanowi tu zresztq, 
w moim przekonaniu, "problemotworczego fermentu". Problemem 
nie jest tez wprost odrzucanie normy "nie zabijaj", ale "stopnio
wanie" wartosci ludzkiego zycia, ktorej ta norma broni, oraz pro
mowanie prawa do decydowania 0 kresie ,wtasnego zycia w mo
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mencie, w kt6rym na skutek ci~zkiego cierpienia staje si~ ono wr~cz 
nieznosne. Zwolennicy eutanazji prZeCZq zatem, jakoby norma "nie 
zabijaj" obowiqzywala w calej rozciqglosci, a zycie ludzkie stano
wHo wartosc, kt6rej nie wolno nam nigdy pogwalcac. Powazne 
wqtpliwosci zwiC)zane z uznaniem zycia ludzkiego za tak rozurnia
nq wartosc zywi r6wniez Hol6wka. Poniewaz wqtpliwosci nie doty
CZq normy jako takiej, postawmy raczej pytanie 0 to, czy wolno nam 
- w pewnych okolicznosciach - relatywizowac wartosc ludzkiego 
zycia. Pociqga to za sobq potrzeb~ wskazania racji, d la kt6rych war
tosc zycia moze si~ okazac tak nikia, ze az zycia-nie-warta. 

o braku zgody co do wartosci iycia 

W kontekscie dyskusji na temat dopuszczalnosci eutanazji to 
cierpienie jest powodem, dla kt6rego wartosc ludzkiego zycia mia
laby si~ stawac czasem tak nikla, ze az zycia niewarta . Koncepcja 
zycia nie-wartego-zycia (wrongful life) powstala dla usprawiedli
wienia "prenatalnej redukcji" nienarodzonych, u kt6rych stwier
dzono powazne wady natury genetycznej bqdz strukturalnej. Po
niewaz ich zycie (cz~sto bardzo kr6tkie) b~dzie bezsprzecznie ob
fitowac w cierpienie, lepiej zawczasu skr6cic ich tragicznq egzy
stencj~, zanim jeszcze zdolne b~dq do odczuwania b6lu1. Podczas 
gdy w przypadku nienarodzonych przyj~cie tej koncepcji prowa
dzi do swoistej "profilaktyki", 0 kt6rej stosowaniu decydujq inni, 
dobrowolna eutanazja opiera si~ na wlasnej decyzji cierpiqcego 
czlowieka. Do znaczenia owej decyzji nawiqzemy dalej, na razie 
zwr6cmy uwag~, ze w obu wypadkach dramatyczne okolicznosci 
cierpienia uznane zostajq za wystarczajqce, by przerwac wqtpli
wej wartosci egzystencj~. Czyz w obliczu nasilajqcego si~ b6lu, 
pozbawiajqcego czlowieka mozliwosci ekspresji wlasciwego mu 
rozumnego zachowania, gloszenie tezy 0 wartosci zycia nie wy
daje si~ gorzkq ironiq? Czyz nie dobija si~ koni? Czy wobec zalos
nej wegetacji ludzkiego indywiduum B6g Hioba nie zqda zbyt 
wiele, utrzymujqc uparcie, ze zycie jest swi~te? 

Zauwazmy najpierw, ze jesli mimo dramatycznej kondycji ludz
kiego organizmu nadal istnieje racja przemawiajqca za uznaniem 

I Por. D. Heyd, Genethies. Mora/ Issues ill the CreatiOIl of People, Berkeley-Los Angeles 
-Oxford : University of California Press 1992, szczeg61nie ss. 21-38. 
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wartosci ludzkiego zycia, to nie mogq 0 niej decydowac jedynie 
religijne przekonania cierpiqcego czlowieka. W przeciwnym razie 
wprowadzilibysmy r6znic~ mi~dzy wartosciq zycia wierzqcych 
i niewierzqcych, co jest oczywistym nonsensem. Wartosc ludzkie
go zycia zwyklismy, zgodnie z zasadq ens et bonum convertuntur, 
wiqzac ze szczeg61nym charakterem osobowego bytu: wolnego, 
zdolnego do poznania i milosci. Nie dyskutuj~ tutaj szczeg610wo 
racji, dla kt6rych zycie osoby winno stanowic dla nas szczeg6lnq 
wartosc. Ich dogl~bna analiza zawiodtaby nas daleko poza orna
wiany temat, rue gwarantujqc wcale obalenia proeutanatycznego 
stanowiska. W przypadku zlamanego ciyzkim cierpieniem czlowie
ka - a 0 takiego chodzi w dyskutowanym kontekscie eutanazji 
teoria rue przeklada si~ bowiem w spos6b oczywisty na praktyk~, 
a racje na motywacje. Aby motywacja miala charakter racjonalny, 
musi za niq stac jakas racja, nie istrueje jednak prosty przeklad ra
cji na motywacje. Bywa, ze swiadomosc racji stojqcych za wyko
naniem okreslonego dzialania wcale nie motywuje nas do jego 
wykonania. Nasze dzialanie nie jest bowiem pozbawione sfery 
emocjonalno-wolitywnej, a ta sprawia, ze wobec okreslonych sy
tuacji (wymagaj'lcych od nas znacznych ooar) rozumowe racje 
okazujq siy czasami niewystarczajqce. 0 ile, podajqc racje, pozo
stawac b~dziemy zasadniczo na poziomie mozliwym do zobiekty
wizowania,o tyle motywacje odwolujq si~ czasami do subiektyw
nych przekonan podejmujqcego dzialanie, kt6re raczej mozna 
wskazac, ruz dyskutowac ich slusznosc. Perspektywa religijna w de
bacie na temat wartosci ludzkiego zycia pojawia si~ juz na pozio
mie owych racji, szczeg6lnie natomiast dochodzi do glosu w mo
mencie rozpatrywania motywacji, czyli w momencie, w kt6rym 
obiektywne racje ulegajq lIuwewn~trznieruu" przez dZialaj'lcego. 
Zwracajqc uwag~ na r6znice pomi~dzy racjami a motywacjami, nie 
chc~ przypisac debacie na temat eutanazji pozaracjonalnego cha
rakteru, pragn~ jedynie podkreslic, ze problem eutanazji nie jest 
problemem czysto teoretycznym i dlatego wlasnie religijna per
spektywa odgrywa tu rueposledniq rol~. Powr6cmy zatem do pro
blemu racji, kt6re nie przeczqc wartosci ludzkiego zycia, gloszq 
moiliwosc jej "wygasania". 

Jesli zycie czlowieka moze utracic SWq wartosc, mimo iz trwa 
nadal, to znaczy, ie jego wartosc nie polega na samej egzystencji 
rozumnej natury jako takiej, lecz na zwiqzanych z niq moiliwo

, 
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sciach osobowej ekspresji, ktore w sytuacji terminalnego cierpie
nia mogq bye znacznie lub calkowicie wykluczone. Wynikaloby 
stqd, ze wartose ludzkiego zycia zalezy od jakosciowego standar
du istnienia. Nie mozna zaprzeczye, ze ow jakosciowy standard 
jest dla nas niezwykle wazny, utrzymaniu go sluzq wszelkie zdo
bycze medycyny, pytanie tylko, czy jest on decydujqcy dla uzna
nia zycia za wartosciowe. Twierdzqc tak, zdajemy si~ bowiem igno
rowac fakt, ze cierpienie, podobnie jak dobra kondycja zdrowot
na, nie zmienia isto tnie charakteru naszego istnienia. Wartosc ludz
kiego zycia nalezaloby zatem sytuowac poza jakosciq. Jedynie zy
jqC, cieszymy si~ dobrq kondycjq zdrowotnq bqdi cierpimy, do
znaj emy radosci istnienia lub rozpaczamy w obliczu nieuchron
nego kor1ca. W trakcie zycia stany choroby (rowniez bardzo ci ~z

kiej) i zdrowia mogq si~ wzajemnie przeplatac, w niczym nie zmie
niajqc istoty tego, kim jestesmy - obdarzonych rozumnq naturq 
osob. J esli mowimy czasem 0 nieludzkim cierpieniu, to nie dlatego 
jakoby cierpien ie "wynaturzalo" czlowieka, ale dla podkreslenia, 
ze nie pozwala mu ono na swiadome kontrolowanie wlasnego za
chowania, charakterystyczne dla rozumnej natury. A skoro smier
telnie chary czlowiek dalej posiada ludzkq natur~, na mocy ktorej 
zwyklismy uznawae jego szczegolnq wartosc i zwiqzane z niq pra
wo do zycia, to nie ma podstaw, by przyjqe, ze jego zycie moze stae 
si~ mniej bqdi nic niewarte. Aby dojse do takiego wniosku, nie 
trzeba odwolywae si~ do religii. 

Ludzka natura nie jest bynajmniej naturq wladcy (co najwyzej 
wlodarza) otaczajqcej nas immanencji, jej posiadanie wiqze si~ 
z przygodnosciq, przemijalnosciq, ulomnosciq i w koncu ze smier
telnosciq. Uznanie ludzkiego zycia za wartosc oznacza z koniecz
nosci przyj~cie tego wszystkiego, co owo zycie niesie. Mysl 0 sta
rzeniu, cierpien iu i nieuchronnej smierci nie napawa nas radosciq, 
przywoluje raczej realistycznq perspektyw~, w swietle ktorej po
wolywanie si~ nd prawo do smierci brzmi nieco paradoksalnie. 
Musimy umrzec bez wzgl~du na jakiekolwiek prawo. Jesli jednak 
zycie ludzkie jest wartosciq, to jest niq bez wzgl~du na cokolwiek. 
Czy to wystarcza, by odrzucic eutanazj~? 

Jak juz zauwazylismy, debat~ na temat eutanazji prowadzie 
mozna tylko wowczas, gdy przebiega ona na poziomie racji, te jed
nak mogq si~ okazac dla cierpiqcego czlowieka pustymi frazesami. 
Nie wystarczy bowiem tearetycznie przyznac, ze zycie jest warto
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sciq, trzeba wlasne l.ycie uznae za takq wartose, a to oznacza do
strzel.enie w nim sensu nawet w6wczas, gdy nie zostaje nam jul. 
nic pr6cz cierpienia. Kiedy dramat istnienia dochodzi kresu i wia
domo jul., l.e czas zamknqe wszelkie plany, a l.ye znaczy jedynie 
cierpiee, pytanie 0 wartosc l.ycia zmienia si~ w pytanie 0 dalszy sens 
l.ycia, a ostatecznie 0 sens cierpienia. Terminalne cierpienie do ta
kich pytan przynagla, chocial. nie Sq one z nim w spos6b koniecz
ny zlqczone. Terminalne cierpienie sprawia, l.e udzielone wczes
niej odpowiedzi ulegajq weryfikacji. Za konkretnie wyral.onq pros
bq 0 smierc kryje si~ bowiem ocena nie wartosci l.ycia jako takie
go, ale m oj ego l. y cia, kt6re oceniam jako l.ycia-nie-warte. Jesli 
mam prawo do podejmowania decyzji co do jego kresu, to wiql.q
ca pozostaje moja autonomiczna decyzja. Czy jednak mam takie 
prawo? Zanim podejmiemy pr6b~ odpowiedzi na to pytanie, za
uwazmy jeszcze, l.e gdyby zgodzic si~ na koncepcj~ jakosci zycia, 
waga pytania 0 prawo do terminalnej decyzji zostanie znacznie 
oslabiona. 

o dramacie cierpienia i wierze w Bosk,! asystencj~ 

Prosba 0 smierc nie jest negacjq wartosci l.ycia jako takiego. Je
sli uznae, ze stoi za niq swiadoma decyzja (co cz~sto uznawane jest 
za kontrowersyjne), oznacza ona raczej negacj~ zycia naznaczo
nego cierpieniem. Decyzja taka wydaje si~ w istocie dotykac dw6ch 
kontrowersyjnych kwestii: sensu cierpienia i prawa do decyzji 
o przerwaniu dramatycznej egzystencji. W pierwszej z nich - py
taniu 0 sens cierpienia - perspektywa religijna w dyskusji na te
mat dopuszczalnosci eutanazji zdaje si~ wyrazniej dochodzic do 
glosu. 

Problemu cierpienia nie spos6b zracjonalizowac. Mozna oczy
wiscie wskazac na zr6dlo b6lu i, poslugujqc si~ medycznq termi
nologiq, dokladnie wyjasnie reakcje naszego organizmu . O trzy
mamy w ten spos6b odpowiedz na pytanie: "dlaczego boli?", nie 
otrzymamy odpowiedzi na pytanie: "dlaczego cierpimy?" Przez 
b61 rozumiem tutaj doznawany stan organizmu, mianem cierpie
nia natomiast okreslam stan ludzkiej egzystencji, kt6ry jest nie tyle 
doznawany, ile przezywany, a uczestniczq w nim pr6cz fizyczne
go b61u r6wniez psychika i swiat ludzkieg~ ducha. Po rozpozna
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niu etiologii choroby w'inq za fizyczny b61 mozna stosunkowo la
t\-vo "oskarzyc" naSZq ulomnq natur~. Nie trzeba winie za to jak
kolwiek poj~tego Boga, poniewaz u poczqtku choroby stoi jakas 
dysfunkcja organizmu, a nie cudowna ingerencja b6stwa. B6g nie 
zsyla chor6b jak rolnik wrzucajqcy w gleb~ garse ziarna - porusza
jqcej problem cierpienia czlowieka sprawiedliwego Ksi~gi Hioba 
nie mozna czytae doslownie, podobnie jak wielu innych ksiqg Bi
blii. Obraz Boga tak surowo krytykowany w tekscie Jacka Hol6w
ki nie jest obrazem Boga chrzescijan. Zawarte w dokumencie Kon
gregacji orzeczenia adresowane Sq natomiast gl6wnie do wierzq
cych i Sq skr6towym wyrazeniem doktryny, kt6ra gdzie indziej 
znajduje szerokie komentarze (np. jesli chodzi 0 rozumienie Bo
zego planu wzgl~dem czlowieka). Nie zagl~biam si~ w tym miej
seu ani w egzegez~ Ksi~gi, ani w analiz~ dokumentu, poniewaz na
wet dogl~bne ich zrozumienie nie wyjasni nam wszystkiego. Po
zostajq nam bowiem jeszcze pytania: dlaczego ja, dlaczego teraz, 
dlaczego tak bardzo i dlaczego w og6le mam cierpiee? Czy na te 
pytania mozna odpowiedziee, nie odwolujqc si~ do religii? Czy 
religia udziela na nie wystarczajqcych odpowiedzi? 

Zacznijmy od tego, ze cierpienie jest zlem, zlem fizycznym, a nie 
moralnym, ale zdecydowanie zle m. Slusznq rzeczq jest zatem 
usmierzanie b6lu - tak dalece, jak tylko to mozliwe. Pojawienie si~ 
fizycznego b6lu zwi'lzane jest nieodlqcznie ze smiertelnosciq ludz
kiego organizmu. ChrzeScijanska religia nie zakazuje wiernym 
dokladania wszelkich staran, by je eliminowac. Usmierzenie fizycz
nego b6lu nie ukoi jednak b6lu przemijania, samotnosci, niepew
nosci. Zbytnim uproszczeniem wydaje si~ proste stwierdzenie, ze 
cierpienie jest blogoslawienstwem - darem Boga. Nalezaloby ra
czej powiedziec, ze moze zostac w taki spos6b przyj~te. Cierp ienie 
mozna bowiem przyjqe lub odrzucic, przyj~cie jest r6wnoznaczne 
z dostrzezeniem w nim jakiegos sensu, odrzucenie wiqze si~ z po
czuciem bezsensu cierpienia. Czlowiek gl~bokiej wiary moze za
tern przyj'lc cierpienie, lqczqc je z cierpieniem Chrystusa i Jego 
zbawczq misjq. Jesli je jednak przyjmuje - cz~sto nie bez buntu 
to nie dla samego cierpienia jako takiego, ale w przekonaniu, ze to 
cierpienie czemus sluzy, ze na nim si~ nie konczy ludzki los, ze 
smierc jest poczqtkiem nowego, prawdziwego zycia, a moment, 
w kt6rym jq zastajemy (a nie wybieramy), jest najlepszym momen
tem. Czlowiek prawdziwie wierzC)cy nie przeprowadza kalkulacji 
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na wzor zakladu Pascala, wedle ktorej oplaca si~ cierpiee w per
spektywie wiecznego Szcz~scia. Czlowiek prawdziwie wierzqcy 
kocha Boga j nadal wierzy, ze jest przez Niego kochany ~ ta milosc 
pomaga mu zniesc dramat cierpienia. Nie trzeba zresztq bye czlo
wiekiem wierzqcym, by wiele zniesc dla tego, kogo si~ kocha. Kie
dy wskazujemy na milosc Boga obecnq w cierpieniu, dotykamy 
tajemnicy wiary, ktorej nie imajq si~ czysto racjonalne dywagacje. 
Czlowiek wierzqcy tez nie znajdzie wszystkich zadowalajqcych go 
odpowiedzi na pytanie 0 dramat cierpienia, jest jednak bogaty 
w motywacje, ktore nie plynq tylko z wyuczonych przezen prawd 
wiary, ale si~gajq jego osobistego kontaktu z Bogiem. Nie spos6b 
zatem ich wprast przekazae zlozonemu cierpieniem czlowiekowi, 
musi je odnalezc sam. Pochylajqcy si~ nad cierpiqcym - nawet ci 
najblizsi - zawsze stanowic b~dq jedynie tlo. Przyjaciele Hioba, 
zanim jeszcze podj~li prob~ odnalezienia powodow jego nieszcz~se, 
najpierw milczeli przez siedem dni i nocy i doprawdy trudno bylo 
o bardziej slusznq reakcj~. Ludzkie wspolcierpienie jest bowiem 
ograniczone nawet wowczas, gdy stoi za nim doswiadczenie. e zy 
tak przyj~te cierpienie poniza czlowieka, czyniqc go bezwolnym 
narz~dziem, igraszkq w r~kach poddajqcego nas probie Boga? 

Bog chrzescijan jest Bogiem milosci, nie igra za tem z czlowie
kiem ani nie dopuszcza, by spadly nan cierpienia, ktorych nie po
trafilby uniesc. Taki wlasnie obraz Boga odnajd uj emy w Biblii, taki 
tez jest Bog Hioba. Twierdzqc tak, posluguj~ si~ j~zykiem teologii, 
stosownie do charakteru postawionego pytania. Dla agnostyka teza 
ta w tym sensie nie jest pusta, ze zgodzi si~ zapewne, iz jesli Bog 
istnieje i tak bardzo kocha czlowieka, jak przekazuje nam to Obja
wienie, to rna na uwadze jedynie jego dobra. Poniewaz cierpienie 
zostalo przez nas wyzej okreslone jako zlo, juz nawet nie zsylanie, 
ale jedynie dopuszczanie, by czlowiek cierpiat, zdaje si~ czynie tez~ 
o milujqcym Bogu paradoksalnq. Paradoks ulega oslabieniu Uego 
elirninacja rownalaby si~ zracjonalizowaniu cierpienia), gdy pro
bujemy ponownie wniknqc w kondycj~ ogarni~tego cierpieniem 
czlowieka. Pozbawiony, zdawaloby si~, wszystkiego, wylqczony 
z wiru codziennych spraw, zadan i obowiqzk6w, zostaje sam na 
sam z sobq. Dramat cierpienia, ktory pozornie wszystko mu zabie
ra, moze mu jednak zwrocic samego siebie - odartego z poloru 
tytulow, stanowisk i zaszczytow, nagiego i okaleczonego, a prze
ciez wciqz wielkiego wlasnym czlowieczen,stwem. Cierpienie nie 
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czyni z czlowieka stoickiego filozofa, ktory cieszy si~, ze rna okazj~ 
pomedytowac nad wlasnym losem, cierpienie moze (nie musi) 
okazac si~ jednak szansq odkrycia istoty czlowieczenstwa, i to za
rowno dla wierzqcego, jak i niewierzqcego. Dla wierzqcego, dys
ponujqcego religijnq motywacjq, moze to byc szansa powrotu do 
Boga spychanego wczesniej do lamusa w codziennym zabieganiu, 
dla niewierzqcego nie musi to byc od razu prosba 0 smierc. Wra
cam zatem na plaszczyzn~ refleksji wolnq od bezposrednich, reli
gijnych odniesien. 

o decyzji smierci bez Boskiej asystencji 

Istnieje roznica pomi~dzy konstatacjq, ze moje zycie nie jest 
juz warte zycia, a prosbq 0 skrocenie cierpien. Czlowiek, ktory pod 
wplywem trudnego do zniesienia bolu prosi 0 smierc, rna cz~sto 
na uwadze jedynie usmierzenie bolu, jego prosba jest "bezzaloze
niowa", cz~sto wypowiadana wbrew wlasnym przekonaniom. 
W dyskusji nad dopuszczalnosciq dobrowolnej eutanazji prosba 
o smierc zyskuje teoretyczne zaplecze w postaci prawa do decy
dowania 0 przerwaniu wlasnego zycia, za ktorym z kolei stoi wspo
mniana juz teza 0 autonomii pacjenta. Jesli motywacje religijne Sq 

dla mnie pustymi tezami, a wartosc zycia m.ierz~ jakosciq, to czyz 
decyzja 0 zakonczeniu zycia nie wydaje si~ az nadto oczywista? 
Wprawdzie trudno teoretycznie dowiesc, ze moje zycie utracilo 
SWq wartosc, ale do tego, by stwierdzic, ze ub·acilo jq d I a m n i e, 
nie potrzebuj~ teorii . 

Istniejq pytania, na ktore mozemy odpowiedziec jedynie my 
sami. Jednym z nich jest pytanie 0 sens zycia. Nie sqdz~, by w sy
tuacji terminalnego cierpienia czlowiek niewierzqcy znalazl latwo 
tak mocne, pozareligijne racje, ktore moglyby stanowic dian wy
starczajqcq motywacj~, by cierpiec jeszcze dzien- tydzien- dwa ty
godnie d luzej. Podkreslam jednak raz jeszcze, ze jest to odpowiedz 
uwiklana w egzystencjalny kontekst konkretnego czlowieka. Z fak
tu, ze nie dostrzega on sensu zycia, nie wynika, ze jego zycie po
zbawione jest wartosci, a eutanazja winna zostac prawnie zalega
lizowana. Nie wynika tez, ze racje takie nie istniejq. 

Zacznijmy od tego, ze do wlasnego zycia mamy rzeczywiscie 
znacznie wi~ksze prawo niz do zycia innych . 0 sobie samych po
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dejmujemy wszak decyzje, kt6rych nie wolno nam podejmowae 
o innych. Wolno mi narazie wlasne zycie na smiere ze slusznych 
powod6w (np. ratuj'lc innych), a nawet oddae swoje zycie za in
nych, cho~iaz podobnych decyzji nie wolno mi podj'le wzgl~dem 
drugich. Zycie jest zatem wartosci'l fundamentaln'l, ale nie bez
wzgl~dn'l. Jesli oddanie zycia za innych nie stanowi jej przekresle
nia, to dlatego ze przez zycie ludzkie rozumiemy cos znacznie wi~

cej niz tylko fizyczne trwanie ludzkiego organizmu. Zycie ludzkie 
zostaje spelnione, jesli zyjemy na miar~ rozumnych i wolnych os6b, 
kt6re potrafi'l wzniese si~ ponad biologiczn'l egzystencj~, daj'lc 
swiadectwo 0 tym, ze nie chodzi tylko 0 to, zeby zye, chodzi 0 to, 
zeby dobrze zye. 0 wartosci czy swi~tosci ludzkiego zycia zwykli
smy st'ld m6wie w dw6ch znaczeniach: pierwsze dotyczy samej 
wartosci zycia jako takiej, drugie sposobu jej realizowania. Mozna 
st'l d m6wie 0 wartosci ludzkiego zycia nawet w6wczas, gdy dale
ko mu do swi~tosci w drugim tego slowa znaczeniu. Termin6w: 
wartose i swi~tose, uzywam tutaj zamiennie, poniewaz okreslenie 
zycia mianem swi~tego niczego istotnie wartosci zycia nie dodaje, 
zwraca nam natomiast uwag~ na religijny fundament w artosci 
zycia: zycie jest wartosci'l, poniewaz jest swi~te, a swi~te jest z uwa
gi na Boga - dawc~ zycia. 

o wartosci wlasnego zycia mozemy decydowac na p taszczyz
nie jego realizacji, a nie ontycznego uwarunkowania, poniewaz 
nie jest od nas zalezne to, kim jestesmy, ale jacy jes tesmy. Nie 
podejmowalismy decyzji 0 zaistnien iu, podejmujemy decyzje co 
do tego, czy zYi'lC, stajemy si~ bardziej "ludzcy" czy tez "nieludz
cy". Jesli zdarza si~ nam z troskq bqdz oburzeniem zwracae in
nym uwag~ na to, ze marnujq wlasne zycie, czynimy to w prze
konaniu, ze nasza wolnose decydowania 0 samym sobie nie jest 
niczym nieograniczona, ze z tego, ki m jestesmy, wyplywa zobo
wi'lzanie wzgl~dem tego, jacy winnismy bye. To, jacy jestesmy, 
zalezy r6wniez od tego, czy wybieramy Boga, ale nie musimy Go 
wybrac, nie musimy w Niego wierzye, nie musimy zabiegac 0 re
alizacj ~ Bozego planu wzgl~dem nas, nie musimy zatem dzi~ko

wac Bogu za dar zycia i traktowac wlasnego zycia w kategorii daru 
niebios, jestesmy w olni. ezy tak dalece, by decydowac 0 kresie 
zycia? Nawet jesli wykluczymy traktowanie zycia jako daru nie
bios, to i tak nie uciekn iemy od kategorii daru. Nie zapracowali
smy na zycie i choc bywa, ze bardzo duz~ nas kosztuje, to prze
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, 
ciez otrzymalismy je darmo. POjycia "dar" uzywamy tutaj jednak 
W szczeg6lnym znaczeniu, niepodobnym do tego, jakie odnosi
my do pudelka zbyt stodkich dla nas czekoladek i nieciekawej 
ksiqzki, z kt6rych mozna zrezygnowac w oczekiwaniu na lepszy 
pomysl naszych bliskich. Z zycia nie mozemy zrezygnowac tak, 
jak rezygnujemy ze ile trafionego prezentu, poniewaz rezygna
cja z zycia oznacza rezygnacjy z samego siebie, przekreslenie wta
snej egzystencji. I chociaz oddanie zycia za innych bydzie mialo 
podobny skutek, to oznacza zwyciystwo ducha nad cialem, pod
czas gdy decyzj a 0 kresie wtasnego zycia przeciwnie: zwyciystwo 
ciala nad duchem. Brzmi to nieco patetycznie, ale odwoluje siy 
do rozumienia ludzkiej osoby, do tego, co ostatecznie jq spelnia, 
co czyni jq niepor6wnywalnq z wszelkim innym stworzeniem, 
co sprawia, ze "czlowiek to brzmi dumnie". Czy zatem mogy 
w spos6b wolny decydowac, kiedy umry? Nie mogy, jesli rozpo
znajqc do glybi dramat ludzkiego istnienia, pragny do kOflCa byc 
wiernym wlasnemu cztowieczenstwu, chociaz w porzqdku przy
czynowym bezsprzecznie posiadam tego rodzaju mozliwose. 
Wierzqcy bogatszy bydzie w tym miejscu 0 motywacje nakazujq
ce mu uznae Boga jako Pana zycia i smierci, co nie zmienia faktu , 
ze do odkrycia swojej bytowej niewystarczalnosci dojse mozemy 
bez pomocy Objawienia. 

Dodajmy jeszcze, ze w kontekscie eutanazji nie chodzi jedynie 
o indywidualnq decyzjy pacjenta. Eutanazja nie jest tylko kwestiq 
samodeterminacji, ale r6wniez swoistej umowy miyd zy przedsta
wicielem sluzb medycznych, na mocy kt6rej jeden zabija, a drugi 
jest zabijany. Jesli zycie jest wartosciq, to z calq pewnosciq nie 
umniejsza jej prosba cierpiqcego 0 skr6cenie zycia . Prosby mozna 
(i nalezy) zrozumiec, spelniajqcy jq zapomina, ze celem medycyny 
jest eliminowanie cierpienia, a nie cierpiqcego. 

A jednak zycie - zycia warte 

Z calosci prowadzonej wyzej refleksji nad problemem eutana
zji wynika, ze argumentacja natury religijnej rna w dyskusji na jej 
temat swoje uprawnione miejsce. Nie trzeba odwolywac siy wprost 
do religii, by wskazac, ze zycie jest wartosciq (choc mozna dysku
towac, w jakiej mierze argumentacja religijna stanowi tutaj osta
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teczne odniesienie), ale poszukiwanie sensu zycia w sytuacjach gra
nicznych domaga si~ proporcjonalnych do przezywanego drama
tu racji, racji, kt6re "wznoszq" si~ ponad przygodnosc przemija
nia. J esli zgodzic si~, ze czlowiek wierzqcy i niewierzqcy nie mogq 
myslec ta k samo w sprawie eutanazji, to nalezaloby uznac, ze nie 
mogq myslec tak samo w wielu innych rozwazanych dzisiaj kwe
stiach, w kt6rych rozstrzygni~cie zalezy od rozumienia wartosci 
ludzkiego zycia, takich jak aborcja, kara smierci, prowadzenie eks
perymentow na ludzkich zarodkach. Roznica pomi~dzy podej
sciem do problemu eutanazji przez wierzqcych i niewierzqcych nie 
musi polegac na opozycji, wierzqcy Sq jednak bogatsi 0 motywa
cje, ktore nie tyle rozwiqzujq sam problem eutanazji, ile odgrywa
jq nieposled niq rol~ w praktycznej realizacji przyj ~tego stanowi
ska. Motywacje te sprawiajq tez, ze wierzqcym latwiej b~dzie zniesc 
ci~zar cierpienia. Pow6d, dla ktorego istniejq dzisiaj rozne stano
wiska co do eutanazji, wydaje si~ jednak lezec raczej w r6znym 
rozumieniu wartosci zycia niz w podej sciu do religii 

Zycie ludzkie jest w arte zycia pomimo dramatu, ktory mu nie
uchronnie towarzyszy. Wiara chrzescija6ska t~ prawd~ wspiera, rue 
jest to jednak wiara w takiego Boga, jakim Go posh·zega w swoim 
tekScie prof. Hol6wka. Nie wierz~ w takiego Boga - bylby to B6g 
cwiczqcy czlowieka jak rekruta i czyhaj'lcy na jego upadki . Wierz~ 
w Boga, ktory kocha nawet wowczas, gdy nie ingeruje cudowrue 
w chorq natur~ cierpiqcego. Uwazny czytelnik zorientuje si~ zapew
ne, ze w moim tekScie wic;cej jest odniesiel1 do tekstuJacka Hol6w
ki, nizby wskazywaly na to bezposrednie odniesienia do wypowie
dzi Pana Profesora. Polemiczny ton nie zawsze ulatwia wypowie
dzenie wlasnego stanowiska, szczegolnie w kwestiach, kt6re z pew
nosci" domagalyby si~ jeszcze dalszej analizy. Moj mierzony obj~
tosciq tekstu czas w dyskusji juz si~ jednak niestety skonczyl. 

Opowiadajqc si~ zdecydowanie przeciw eutanazji, nie mog~ 

miec pewnosci, ze w chwili terminalnego cierpienia nie b~d~ pro
sic 0 smierc. Nikt z nas jej nie ma... Lepiej za tem, bysmy nie spo
tkali "usluznego lekarza", a ci z nas, ktorzy wierz'l, by oddali swo
je ostatnie chwile milosierdziu Boga. 

BARBARA CHYROWlCZ SSpS, dr hab, etyk, adiunkt w Katedrze Etyki Szczeg610wej 
KUL. Ostatnio wydala: BioehJka i nJZyko. Argument "rowl1; pochylej" W rlySkllSji wokol osiqg
nigc lUsp61czesnej genetyki (2000). 
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Nie b~d~ pisal podania do Wysokiej Komlsji a wyrazenie 

zgody ria odebranie soble zycia anI nie b~d~ plsa/ podal1ia 


a wyrazenie zgody na odebranle tobie zyeia, bo zadna 

instytueja nle ma prawa miee takieh praw. Nle znaezy to 

Jednak, ze znalazlszy sl~ w sytuaejaeh granleznyeh, nie 


zdeeyduj~ si~ zrobie ezegoi, na co zadna ustawa nie maze mi 

zezwalae i co nieuehronnie b~dzie winq, kt6rq musz~ wzlqe 


na siebie. 


NADZIEJA NA DOBR1\ 

/ /

SMIERC 

Jacek Filek 

Wei psa, pozyj z nim przyjainie par~nascie la t i doczekaj chwili, 
kiedy powalony przez nowotw6r pies tw6j nie moze juz nawet 
ugasie laknienia. Pojedi z nim do godnego zaufania weterynarza 
i - rozwazywszy starannie wszystkie za i przeciw - spr6buj pod
jqe tzw. optymalnq decyzj~. Wr6ciwszy do domu (lepiej od razu 
kup po drodze flaszk~) i usiadlszy naprzeciw legowiska bezgra
nicznie ci ufaj,!cego psa, doswiadcz, ze owa "jedynie sluszna decy
zja" jest czyms, co teraz doprawdy trudno usprawiedliwie. I nie 
idzie 0 to, ze nie bardzo umiesz wytlumaczye dzieciom i zonie, 
gdzie podziales psa, ale nade wszystko 0 to, ze sam nie bardzo ro
zumiesz, dlaczego on wlasciwie nie wr6cil z tob,! i nie lezy teraz 
na swym legowisku, co tak lubi!, i nie wodzi oczami za domowni
kami, co zdawalo si~ go zawsze uspokajae. Tak, jestes winny i z wi
nij tij musisz zye dalej . Nie znaczy to jednak, ze gdyby decyzja 
twoja byla inna, uszedlbys przed winq . 

Pytajq mnie, co mysl~ 0 eutanazji. Powiadajij, ze to "zapalny 
problem". Jest jakas latwizna w skupianiu uwagi na owych "za
palnych problemach". Tymczasem Sij sprawy istotniejsze, dotyczijce 
nas bardziej bezposrednio i na co dzien, a nie od swi~ta, sprawy, 
na kt6rych jednak nieslychanie ci~zko jest skupie uwag~ publicz
nosci. Przyznaj~, ze eutanazja nigdy nie byla moim osobistym pro
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blemem, tzn. nie zdarzylo mi si~ byc w sytuacji, w ktorej zmuszo
ny bylbym prosic ci~ 0 pomoc w pozbawieniu siebie zycia, ani tez 
w sytuacji, w ktorej ty bys 0 to prosil m nie. I prawd~ powiedziaw
szy, nie bardzo wierz~, bym kiedys w takiej sytuacji si~ znalazl. 
Natomiast codziennie mam sobie do zarzucenia cali! mas~ zanie
dban, inaczej mowiqc, zabijam si~ po trochu, i to bez niczyjej po
mocy, a i bez niczyjego protestu, oraz calq mas~ drobnych "wp~
dzen do grobul! ludzi, ktorzy bynajmniej mnie 0 to nie proszi! . 
Roznami~tnianie si~ ted y w dyskusji nad "zapalnym problemem", 
ktory nie jest ani moim, ani twoim osobistym problemem, b~dzie, 

oczywiscie, formq milczenia 0 tym, co naprawdli' mnie dotyczy i co 
naprawdli' mnie boli; a nawet wi~cej, sprawianiem wrazenia, jak 
gdyby nasz powszedni sposob zycia byl zasadniczo etyczny, a pro
blemem bylo jedynie wlasciwe zachowanie si~ w pewnych sytu
acjach zgola niepowszednich. 

Nasze proby radzenia sobie z "zapalnymi problemami", w kto
rych udzial nasz ogranicza si~ do zaslyszenia czy do lektury notat
ki w gazecie, muszi! pozostac w sferze nierzeczywistych roj en i co 
najwyzej stanowic cwiczenie dla wyobrazni. 

Cwiczenie pierwsze: dobra smien: w pierwszej osobie 

Wielki bol i ci~zka choroba oszcz~dzaly mnie dotqd na tyle sku
tecznie, iz z jednej strony nie mog~ miec 0 nich zadnego adekwat
nego wyobrazenia, a z drugiej strony - powinienem rozumiec, ze 
czas juz najwyzszy, by ITmie dopadly. Jest ogrom spraw, ktorych 
nie rozumiem, ogrom tych, co do ktorych ludz~ si~, ze bym sobie 
z nimi poradzil, ale az tak glupi znow nie jestem, zeby nie wie
dziec, ze p rzyjsc moze taki bot, ktory calkowicie mnie powali; 
i twierdzic, ze na pewno mu sprostam i ze przyjm~ "jedynq slusz
nq" postaw~, bynajmniej nie zamierzam. Oczywiscie, jesli kocham 
i jestem kochany, potrafi~ zniesc wi~cej, niz kiedy zyj ~ w samot
nosci i w opuszczeniu. Jesli jq kocham, a ona wierzy, ufa, ze wy
trzymam, nie chce, bym si~ poddal, to chcialbym znalezc na to sily. 
Jesli jednak bol i beznadzieja przekroczq granic~ tego, co jestem 
w stanie wytrzymac, a sam nie b~d~ potrafil jul, sobie pomoc, to 
mysl~ - poprosz~ 0 pomoc ciebie. 
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Istnieje racjonalna, w pelni przekonujqca argumentacj a na rzecz 
niedopuszczenia eutanazji, i to w kazdej dajqcej si~ pomyslee sy
tuaeji . Zal6zmy, ze istnieje. I co z tego? Czy moze ona zw alniac c i ~ 

z twojej osobistej odpowiedzialnoSci wobec tej konkretnej, egzy
stenejaln ie granieznej sytuacji, w kt6rej dramatyczn ie postawiony 
zos tales wobee mego blagania 0 pomoe? 

Istnieje raejonalna, w pelni przekonujqca argumentacja na rzecz 
dopuszczenia - w uzasadnionych p rzypadkaeh - eutanazji. Zal6z
my, ze istnieje. I co z tego? Czy moze ona zv 'olnic ci~ z twojej oso
bistej odpowiedzialnosci wobec konkretnej, egzystencjalnie gra
nicznej sy tuaeji, w kt6rq w trqeilo ci~ moje blaganie 0 koniee? 

Jezeli cierpi~ b6l i beznadziej ~ nie do wytrzymania, e6z zrozu
miee moze z tego jakis moralizujqcy - w t~ czy w tamtq stron~ 
mqdra la, kt6rego pewna siebie wiedza nie zatacza si~, bo niewiele 
w ie 0 b6lu. .ladna akademicka czy ideologiczna szermierka arg u
mentacyjna nie moze zadecydowae za ciebie, jesli zycie brzemi~ 
takiej decyzj i zlozy na twym sercu. Czy "wiesz", czy "nie wiesz", 
jak postqpie, odpowiedzialnose jest tu i tak twoja, osobista, a nie 
zawodowego uzasadniaeza . .ladn e "prawo" nie moze za ciebie 
myslee, za ciebie podejmowae d eeyzji i zwaln iac ei~ od odpowie
dzialnosei. Nawet jezeli jest to winq, to moze si~ zdarzyc, ze uznasz, 
iz powinienes wziqc t~ win~ na siebie. 

Zapewne w zyciu nie idzie 0 to, zeby zawsze zachowae si~ tak, 
by, bron Boze, winq si~ nie splamic. Wina twoja jest nieuchronna. 
Musisz tylko swiadomie wziqc jq na siebie. Spokojnego snu miec 
juz nie b~dziesz . To nie bezgrzesznosc jest naszym najwyzszym 
zadaniem. Czasami trzeba wybrac grzech. I nie idzie tu wcale 0 ja
kies deptanie "swi~tosei zyeia", ale 0 m6j b6l i mojq beznadziej ~, 
kt6ryeh nie potrafiE? juz wytrzymac. Tu idzie 0 milose, kt6ra goto
wa jest wziqe na siebie grzech. 

Przeeiez mnie znasz i ufasz mi, i wiesz, ze prosba ma nie jes t 
fanaberiq, i sam przeeiez widzisz, jak straszliwie i beznadziejnie 
cierpi<i:" 

W tym ewiczeniu wyobrai ni potrafi~ wyrainie zobaczye, jak 
pi~kny jestes, kiedy rozumiesz mnie i bierzesz na siebie win~, by 
zadosellczynie memu blaganiu. Ja sa m zas dawno juz opuscilem 
dziedzin~, gdzie wladae moze racjonalna argumentacja, i przeko
nywanie mnie przez kogos, kto jeszcze czyta gazety, a wieczorem 
siada przed telewizorem, co powinienem, a czego nie powinienem, 
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jest dla mnie takq samq abstrakcjq, jakq ostatnie przem6wienie 
naszego przyw6dcy bylo dla mojego psa. 

Cwiczenie drugie: dobra smierc w drugiej osobie 

Sam tego chciales, ale jezeli nie ma to bye jeszcze jedna abs
trakcyjna konstrukcja plah1ego dostarczyciela racji, to musz~ przed
stawie tez sobie, ze oto przyszlo na ciebie i zgaslymi oczarni bla
gasz, bym pom6g1 ci z tym skonczye, i masz nadziej~, t~ jednq je
dynq jeszcze nadziej~ , ze nie wycofam si~ na pozycje "dobrze uza
sadnionych" przez profesor6w i docent6w zasad. Znasz mnie 
i wiesz, ze jezeli istniejq jakies ustalone i obowiqzujqce zClsady, to 
ja i tak musz~ pos tqpie na wlasnq odpowiedzialnose (a nie na ich), 
a zatem i niekiedy przeciw tym zasadom, a bye maze tez - gdyby 
dana mi byla jakas wielokrotnose - raz tak, a raz inaczej. Tego ro
dzaju sytuacje Sq absolutnie pojedyncze i nie dajq si~ uog6lnie. 
Rzeczywiste stanie wobec sytuacji tak granicznej domaga si~ zary
zykowania samym sobq i nie maze zadowolie si~ wspomnianym 
wycofaniem. 

Krancowo udr~czony, sprawiasz oto, ze problem eutanazji staje 
si~ dla mrue rzeczywistosciq, staje si~ problemem osobistym, relacjq 
z innym, w kt6rej musz~ bye gotowy wziqe na siebie win~ - szcze
g6lnie jesli nie mog~ wziqe na siebie cierpienia. Lepiej teraz rozu
miem, jakq ulg~ moglaby tu stanowie jakas obowiqzujqca prawna 
regulacja, ale tez lepiej rozurniem, ze w tej rzeczywistosci, w kt6rej 
mrue postawiles, regulacja taka zadnej ulgi stanowie rue maze. 

Sqdz~ tedy - ale pami~taj , ze to jest fantazja, mog~ si~ wi~c 
ludzie - ze gdybym uznat iz tak trzeba, zdolny bylbym wziqe na 
siebie nie tylko win~, ale i kar~, i pogard~ oSqdzajqcej mnie z wy
zyn swej moralnej "czystosci" publiki. Zgoda, nie mialem prawa, 
ale gdybym robil wylqcznie to, co przepisuje prawo, na co by mi 
byla moja wolnosC? Ina czym polegalaby moja odpowiedzialnose, 
kiedy zawsze usprawiedliwialoby mnie ustanowione prawo? Sta
nowione prawo funkcjonuje na mniej podstawowym poziomie niz 
wolnose i odpowiedzialnosc bytu ludzkiego. Nie mozna przeto 
wymienic ich na prawo. 

I na czym polegaloby twoje, nie ustanowione wprawdzie, ale 
przeciez tez prawo, prawo do dobrej smier~i, kiedy z pomocq na
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der wyrafinowanej ap'aratury technicznej wbrew twemu cialu 
i wbrew twej duszy rue pozwalano by ci umrzeC? 

Cwiczenie trzecie: dobra smierc w trzeciej osobie 

Nie jest jednak tak ile ze mn'l' przynaj mniej na razie, ani - na 
SzczEi'scie - nie jest tei tak i le z tob'l, ale slysz~ przeciei 0 n im, kto
rego ani ja, ani ty blizej nie znamy, ie catkiem z nim iIe, ie blaga 
o pomoc, a ci, ktorzy mogliby mu jej udzielic, S'l zdezorientowaru 
i oczekuj'ljakichs wskazowek, a i gwarancji, ie nie splami'l 5i\, winq. 
Nie to, byjego dobra smier<: byla mi oboj~tna. Jasne jest, ie cierpi 
ruewinnie. I jasne jest tei, ie dobra smier<: nie jest sprawiedliwie 
po Iudziach rozdzielona. 

Naiwnose niektorych filozofow, ktorzy wierzyli, ze takie rze
czy jak na przyklad zdolnose rozumienia czy zdolnose uzywania 
wolnosci, n ie mowi'lc jui 0 zdolnosci kochania rozdzielone S'l po 
osobnikach ludzkich rowno, rowna jest naiwnosci tych, ktorzy 
wierz'l w sprawiedliwy rozdzial cierpienia. Latwo wi~c przedsta
wie rni sobie, ze cierpi on zgola ruezastuzenie, a i bezsensownie. 
Czy jednak myslisz, ie mozemy pomoc jemu, a raczej jego poten
cjalnym pomocnikom, wystEi'puj'lC z jak'ls inicjatyw'l prawodaw
CZ'l' ktora okreslilaby ich sposob zachowania si~ wobec tak rzad
kiego wyzwania? Powiem szczerze, ze nie wierz~ . 

Bye czlowiekiem to moc rue bye. Nie rna iycia bez smierci. Zro
bisz miejsce nast~pnym, jak tobie zrobiono. 1m lepiej to zrozumiesz, 
tym lepiej to przyjmiesz. Jesli jednak zycie tak istotowo zwi'lzane 
jes t ze smierci'l, to prawo do zycia musi miee swoje korueczne pen
dant w postaci prawa do smierci . Prawo do zycia zas, jezeli nie rna 
bye jeszcze jednym zartem z czlowieka pros tego, musi bye prawem 
do dobrego zycia, a rue do wegetacji. Prawo do dobrego zycia rna 
tedy swe pendant w prawie do dobrej smierci. Prawo do zycia - do 
dobrego, godnego zycia, jak i prawo do smierci - do dobrej , godnej 
smierci, rue Sq prawami przyrodruczyrni, nie S'l spelniane mocq ja
kiegos ontologicznego automatyzmu. Maj'l charakter uprawruen, 
ktorych przestrzegarue - zarowno przez przyrod~, jak i przez wsp61
zyj'lcych - musi zostae wywalczone i zabezpieczone. 

Bye czlowiekiem to m6c nie bye. St'ld stala mozliwose odebrania 
sobie zycia jest konstytutywnym momentem bytu czlowieka. To 
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dopiero dzi~ki tej mozliwosci obstawanie przy zyciu w pewnych 
granicznych warunkach nabywa owej szczeg6lnej wartosci. Gdyby 
udalo si~ z bytu ludzkiego konsekw~ntnie mozliwosc t~wykreslic, 

to wykreslono by tym samym podstaw~ dla wartosci potwierdza
nia zycia. Podobnie jak gdyby udalo si~ z zycia ludzkiego wykreslic 
wszelk'1 mozliwosc zdrady, zlikwidowano by wartosc wiernosci . Nie 
oznacza to, oczywiscie, ze rna my zdradzac i zabijac si~ . 

Nie oznacza to jednak r6wniez, ze mamy tego rodzaju mozli
wosc prawnie zabezpieczac. Podstawowa nieuog61nialnosc owych 
granicznych sytuacji egzystencjalnych sprawia, iz nie spos6b ogar
n'1c ich prawn'1 regul'1. Regulowanie niercgulowalnosci prowadzic 
musi do takich samych konflikt6w, przed jakimi mialo chronic. 
Mam nadziej~, ze mnie dobrze rozumiesz. 

Gdyby nawet ktos uznal, ze poz'1dane zgrabne uog61nionko 
jest tu mozliwe i ze rzeczywiscie zapobiegnie one przezywanym 
drama tom, to poklada on ufnosc w instytucjach spolecznych r6w
n'1 ufnosci w Bogu. Mog~ zazdroscic czy dziwic si~ narodom, kt6
re maj'1 tak wielkie zaufanie do swoich instytucji, ze nie obawiaj'1 
si~ zdac na nie decyzji tego kalibru. Jest jednak jasne, ze ja i ty za
ufania takiego podzielac nie mozemy. Za tem mowy nie moze byc 
o scedowaniu w naszym kraju decyzji 0 iyciu i smierci na jakie
kolwiek sformalizowane gJ.-emia. Nie b~d~ pisal podania do Wyso
kiej Komisji 0 wyrai.enie zgody na odebranie sobie zycia ani nie 
b~d~ pisal podania 0 wyrazenie zgody na odebranie tobie zycia, 
bo zadna instytucja nie rna prawa miec takich praw. Nie znaczy to 
jednak, i.e znalazlszy si~ w sytuacjach, kt6re wczesniej staralem 
si~ sobie wyobrazic, nie zdecyduj~ si~ zrobic czegos, na co iadna 
ustawa nie moze mi zezwalac i co nieuchronnie b~dzie winCl, kt6
r'1 musz~ w zi'1c na siebie. 

Pami~tac tez nalezy, ze nie rna bezposredniego zWi'1 zku po
mi~dzy dobrym zyciem a dobr'1 smierci '1 . Nie mozna wi~c "zaslu
zyC" na dobr'1 smierc. Wszystkim nam pozostaje tedy jedynie zy
wic nadziej~ na dobr'1 smierc. 

Postscriptum 

Mialem rozwazyc "zapalny problem" eutanazji, nl..ialem jednak 
tez ustosunkowac si~ do tekstu Jacka Hol6wki: Sk(mmi l1n los Hiobn 7, 
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tekstu, kt6ry - w intencjl Redakcji - stanowic mial "punkt wyjscia" 
dyskusji. Musialem jed nak potraktowac te dwa zadania oddzielnie, 
bowiem gl6wny problem, jaki narzuca tekst Hol6wki, to nie pro
blem eutanazji. Eutanazja stanowi tu jedynie dobry - w przekona
niu Autora - prelekst do innego problemu, i to problemu - moim 
zdaniem - dalece wazniejszego. Ot6z g16w nym problemem jest tu 
dla mnie dyskusja "niewierzqcych" z "wierzqcymi", mozliwosc ich 
porozumienia si~ co do "zasad moralnych". 

Pocz'!tek 

Artykul rozpoczyna si~ pytaniem: "Czy czlowiek niewierzqcy 
i czlowiek wierzqcy, a w szczeg61nosci katolik, mogq myslec tak 
samo w sprawie eutanazji?" Pytanie jest trywialne . Oczywiscie, ze 
mogq. Autor sam przytacza nie byle jaki przyklad, mianowicie To
masza Morusa (bqdz co bqdi swi~tego Kosciola rzymskokatolic
kiego, kt6rego Jan Pawel II stawia nam za szczeg61ny wz6r), z kt6
rego poglqdem w sprawie dopuszczenia eutanazji zgadza si~ wie
lu ludzi niewierzqcych. I tego typu przyklad6w mozna by podac 
wiele, przywolujqc rozmaite autorytety, r6wniez papiezy (np. owo 
oswiadczenie Piusa XII z 1957 r. , na kt6re tak ch~tnie powolywal 
si~ Hans Jonas). 

JednakZe nie tylko na ten spos6b mogq zgadzac si~ ze sobq 
w sprawie eutanazji wierzqcy i niewierzqcy. Jacek Hol6wka cytuje 
dokument z 1980 roku podpisany przez kardynala Sepera, w kt6
rym pot~pia sit? samob6jstwo jako "r6wnie z le jak morderstwo". 
Chociaz w cytowanym i dyskutowanym fragmencie nie rna expli
cite mowy 0 eutanazji, to mozna z niego wywnioskowac pot~pie
nie r6wniez i jej . I znowu przywolac mozna rozliczne autorytety 
os6b niewierzqcych czy instytucji swieckich (np. Z'lanq Declaration 
on Euthanasia SWiatowego Stowarzyszenia Lekarzy z roku 1987), 
kt6re b~dq zgadzac si~ z takim pot~pieniem eutanazji. 

Reasumujqc, podzial na zwolennik6w eutanazji i jej przeciw
nik6w nie pokrywa sit;' z podzialem na "wierzqcych" i "niewierzq
cych". Zgoda bqdz sprzeciw mogq znaj dowac tu swe racje poza 
wiarq w istnienie czy nieistnienie Boga. Proponuj~ zatem od dalic 
problem eutanazji jako jedynie pozornie sprzyjajqcy postawieniu 
kwestii mozliwego porozumienia si~ co do zasad moralnych. 
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Sedno 

Postawiony przez profesora Holowk~ problem mozliwego po
rozumienia w kardynalnych kwestiach etycznych ludzi cieszqcych 
si~ darem wiary i ludzi daru takiego w sobie nie znajdujqcych 
uwazam za jedno z najpilniejszych zadan, jakie stojq przed tymi, 
ktorym los naszej cywilizacji rue jest oboj~tny. Owa tak potrzebna 
dyskusja ludzi wiary i niewiary musi bye jednak dyskusjq ludzi 
i to po obu stronach - dobrej wiary. Oyskusja tzw. "wierzqcych" 
z zywionym przez nich stereotypem czlowieka "niewierzqcego" 
ma tak samo malo sensu jak dyskusja tzw. "niewierz')cego" z zy
wionym przezen stereotypem "wierzqcego". Ola owych "wierzij
cych" "niewierzqcy" to niechybnie kanalia, a dla owych "niewie
rZijcych" "wierzqcy" to po prostu idiota. Nie sposob pokladae na
dziei w dyskusj i kanalii z idiotij. Na ptaszczyinie argumentacji in
telek tualnej idiota z zalozenia jest bez szans. Natomiast na plasz
czyinie oceny moralnej ow rozpoznany jako kanalia z zaloienia 
jest zdyskwalifikowany. Tymczasem nawet g~si wiedzij, ie ani jed
nych, ani drugich nie brak po obu stronach. 

Artykul Holowki jest, w mojej ocenie, dyskusjq ze stereotypem 
"wierzijcego" prowadzonij z pozycji stereotypu "niewierzijcego". 
By nie zanudzae czytelnika, przyjrzyjmy si~ tylko poczqtkowemu 
akapitowi pierwszej i zarazem giownej cz~sc i tekstu. Zaczyna si~ 
on zdaniem: "Istotne argumenty przeciw eutanazji majq uzasad
nienie przede wszystkim religijne". Sqdz~, ie to nieprawda . Jak 
juz byia 0 tym mowa, istnieje wielu godnych szacanku ludzi, kt6
rzy, choe nie wierzq w iadne dogrnaty religijne, nie akceptujq eu
tanazji. kh racje nie mogq miee charakteru religijnego, a twierdzie 
o nich, ze Sq nieistotne, byioby zaloieniem dogmatycznym. Ho
lowka sam przytacza poglqd Petera Singera, wedIe ktorego "naj
silniejszym zarzutem przeciwko legalizacji dobrowolnej eutana
zji" jest tzw. "argument rowni pochylej", ktory to argument za
pewne nie jest religijnej natury. Wprawdzie problem legalizacji 
eutanazji nie jest tozsamy z problemem samej eutanazji, ale wspo
mniany argument funkcjonowae moie przeciei na obu poziomach. 

Nast~pne zdanie : "Ola osoby wierzqcej zycie wszystkich stwo
rzen jest cudownym zjawiskiem, niezrozumiatym w swietle wie
dzy ograniczonej do £aktow przyrodniczych". Sqdz~, ii zdanie to 
sugeruje falsz. Pomieszczone jest bowiem w kontekScie, ktory kaze 
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mu przypisae zalozenie; ze brak wiary w chrzescijanskiego Roga 
jest r6wnoznaczny z niezywieniem przekonania 0 cudownosci 
zycia i z bezgranicznq wiarq w "wiedz~ ograniczonq do fakt6w 
przyrodniczych". Tymczasem na swiecie nie brak ludzi, kt6rzy nie 
podzielajq ani pierwszej wiary, ani drugiej, tzn. ludzi, kt6rzy nie 
wierzqc w Boga-Stw6rc~ swiata, w pelni odczuwajq jednak cudow
nose zycia i Sq jak najodleglejsi od owej pozytywistycznej naiw
nosci, ze "wiedza ograniczona do fakt6w przyrodniczych" uczyni 
swiat w petni zrozumialym, bo dobrze rozumiejq chociazby to, ze 
nwyjasnienie" przez "wiedz~ ograniczonq do fakt6w przyrodni
czych" fenomen6w etycznych byloby ich zlikwidowaniem. Mam 
jednak nadziej~, ze twojej mitosci nie da si~ tego rodzaju wiedzq 
nwyjasnie" . 

Nast~pne zdanie: "Jej [tzn. osoby wierzqcej] zdaniem przypusz
czenie, ze pierwotne organizmy powstaly w jakiejs zupie me tano
wo-ozonowej pod ciqglym obstrzalem piorun6w, brzmi wprost 
smiesznie". To niC'prawda. Wsr6d kosmolog6w, kt6rzy sklonni Sq 
powaznie rozpatrywae takq hipotez~, nie brak ludzi gt~boko wie
rZi')cych. 

Wqtek "cudownosci zycia" konczy Hol6wka nast~pujqcym ro
zumowaniem: "Przekonanie 0 cudownosci zycia pociqga za sobi') 
istotne konsekwencje. Przede wszystkim poczucie, ze swiat nie ist
nieje dla siebie, lecz dla Bozej chwaly". To nieprawda. Przekona
nie 0 "cudownosci zycia" nie pociqga za sobq "poczucia, ze swiat 
istnieje dla Bozej chwaly". Znam wielu cudownie porazonych "cu
downosciq zycia", dla kt6rych cudownose ta niczego takiego za 
sobq nie "pociqga". 

Nast~pnq "istotnq konsekwencjq", kt6rq "przekonanie 0 cudow
nosci zycia pociqga za sobq", mialaby bye teza : "euda powinny 
wywolywae zachwyt, podziw i wdzi~cznose". Jest oczywiste, ze 
zadnego takiego "pociqgania za sobi')" nie rna. 

A oto kolejna "istotna konsekwencja": "Ponadto nasze obowiqz
ki w doczesnym swiecie nie mogq bye ograniczone do realizacji 
cel6w naturalnych, takich jak szcz~scie, radose zycia, poczucie oso
bistej niezaleznosci lub godnosci" . Nie spos6b pojqe, dlaczego 
"przekonanie 0 cudownosci zycia" rna "pociqgae za sobq" owo "nie 
mogq". Dodajmy, ze ci, kt6rzy gl~boko wierzyli, ze faktycznie "na
sze obowiqzki" nie mogq bye do tych ce16w ograniczone, niejed
nokrotnie byli ludzmi "gl~boko niewierzqcymi". Przywolajmy choe
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by owego wroga numer jeden wiary chrzescijal1skiej, jakim byl 
Fryderyk N ietzsche, wedlug ktorego dqzenie d o szcz~scia jest 
czyms niebywale plaskim: "do szcz~scia dqzq krowy" (i co najwy
zej "Anglicy"), ale n ie "czlowiek dostojny". 

Dalej "przekonanie 0 cudownosci zycia p ociqga za sobq" takq 
"istotnq konsekwencj~", ze czlowi ek oto "jes t czyms wi~cej" niz 
"tylko inteligentnym i wrazliwym organizmem biologicznym", jest 
- mianowicie - "istotq stworZ01q na obraz i podobienstwo Boga, 
bytem fi zycznym i p sychicznym, materialnym i duchowym jed
noczesnie. Jego cele m uszq wi~c obejmowae dqznose do wyzszych 
wartosci ( .. .). Wsrod tych wyzszych celow p owin na si~ tez znaleie 
podleglose orzeczeniom dokonanym przez teolog6w i przez Ll U

toryte ty koscielne" . I tu juz moj gl~boko przekonany 0 cudowno
sci zycia przyjacie l, kt6ry nie przyn alezy do zadn ego Kosciola, row
niez Kosciola "wiedzy ograniczonej do fak tow przyrodniczych", 
n ie wytrzymal i krzyknql: "On robi matol6w i z jednych, i z dru
gich, tj. i z wierzqcych, i z n iewierzqcych . Na szcz~scie nie jestem 
ani jednym, ani drugim" . 

Ja k przyrzeklem w czesniej, nie b~d~ zanud za l czyte ln ika 
skrupulatnq analizq calego tekstu. Jes t jasne, ze powiela on pewne 
schematy i operuje wlasnie owymi stereotypami "wierzqcego" 
i "niewierzqcego". Powiem szczerze, m am juz dose krzyw dzenia 
ludzi w ierzqcych i niewierzqcych zar6wno przez "walczqcych ate
istow" , ja k i przez "walczqcych teistow". Czlowiek wierz'lcy i czlo
wiek niewierzqcy p owinni w spolnie wystqpie w obronie swej god
nosci p rzeciw upraszczaczom wszelkiego au torarnentu . 

Czlowiek wierzqcy, pouczony ewangelicznym przeslaniem 
milosci, rozum iej qcy - za sw. Jan em - ze "nikt nigdy Boga nie oglq
da!" , ze jedynie "jezeli milujemy si~ wzajemnie, Bog trwa w nas" 
(1 J 4,12), czlowiek taki - choe co mnie, czlowiekowi tak malej wia
ry, 0 tym sqdzie - czlowiek taki ni e jest jakims szeregowym pod
wladnym teologow i urz~dnikow koscielnych, jego milose bliinie
go nie wynika z "podleglosci [ich] orzeczeniom" i nie przez nie jest 
okreslana . 

Czlowiek niewierzqcy, niewierzqcy rowniez we wsze61moc 
"wiedzy ograniczonej do fakt6w przyrodniczych" i niesklonny 
"utozsamiae si~ z wylqcznie materia lnym aspektem swego istnie
nia", gl~boko jednak "przekonany 0 cudownosci zycia" i rozumie
jqcy, ze obowiqzki jego "nie mogq bye ograniczone do realizacji 
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cel6w naturalnych" i ze 'nie wynikajq jedynie z tego, 0 co "si~ pro
sit i co z nim "konsultowano", czlowiek taki, jesli do tego jeszcze 
kocha i jes t kochany, dobrze rozumie, ze zycie jego nie w pelni 
nalezy do niego samego, lecz r6wniez "nalezy do kogos innego", 
totez potrafi wybierae "inaczej niz ze wzgl~du na siebie" . 

Jesli pokladam w czyms nadziej~ na powstrzymanie degrada
cji swiata czlowieka, to przede wszystkim w porozumieniu si~ tego 
wierzqcego z tym niewierzqcym. Natomiast porozumienie si~ ste
reotypu "wierzi)cego", jaki zywii) "niewierzqcy", ze stereotypem 
"niewierzqcego", jaki zywii) "wierzqcy", nie rokuje zad nych szans. 
"Walczqcy ateis ta" i "walczqcy teista" jesli przestanq walczye ze sobq, 
to tylko dla tego, ze jeden rozgrornil drugiego. Nie 0 to jednak idzie. 

Dodam jeszcze, ze dla owego nader "rozsqdnego", kt6ry zwy
kle przed za sni~ciem liczy w myslach pieniqdze, milose i wynika
jqce z niej wyjscie poza siebie samego zawsze pozostanq nie dose 
"uzasadn ione" i zawsze b~dq jawie si~ jako "absurd". 

Koniec 

Artykul Jacka Hol6wki tak si~ kOJ1CZY: "Kazdy z nas rna w tej 
sprawie wlasne intuicje i przeczucia. Jedni z nas gotowi utozsarniae 
si~ z wyli)cznie materialnym aspektem swego istnienia, inni nie. 
Rozwazaji)c t~ kwesti~, warto pami~tae opini~ Schopenhauera w tej 
sprawie W najwyzszym stopniu bulwersuji)ci), ale nie bezduszni) 
i nie pozbawionq racji" . I tu nast~puje cytat z 54 paragrafu Swintn 
jaka wali i przedstnwienia, w kt6rym Schopenhauer stara s i~ m.in. 
"okielznae l~k przed smiercii)". 

Posluzenie si~ przez Hol6wk~ w tym miejscu Schopenhauerem 
jes t czyms kuriozalnym i sprawia, ze po wstawieniu si~ za wierzi)
cym i za niewierzijcym musz~ teraz jeszcze wstawie si~ za Scho
penhauerem. 

Jaka, pytam, jest "opinia Schopenhauera w tej sprawie"? Czy 
Schopenhauer ma bye sOjusznikiem tych, kt6rzy "gotowi utozsa
miae si~ z wylijcznie matelialnym aspektem swego istnienia"? Prze
ciez to dopiero bylby absurd - sztandarowy "idealista" ("prawdzi.
Wi) fi]ozofii) m usi bye w kazdym wypadku ide ali z m; co wi~cej 
filozofia musi nim bye, aby byla rze telna" - t. II, s. 7) jako ideolog 
materializmu! Czy tez moze jednak Schopenha uer pozostaje Scho
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penhauerem, a opozycj~ wobec "wylqcznie materialnego aspektu 
istnienia" stanowi teraz sam Autor7 Jesli tak, to owi "wierzqcy", 
w opozycji do ktorych on pozostaje, niechybnie okazujq si~ osta
tecznie materialistami, ktorzy wierzq jednak w Boga. 

Przyznaj~, ze nie mog~ pojqe zakonczenia artykulu Holowki. 
Wyglqda na to, ze spodobal mu si~ cytat z Schopenhauera, ale za
pomnial, na czym w ogole polega jego filozofia i co za tym idzie 
jego "opinia w tej sprawie". Przypomnijmy wi~c: "kogo przygnia
ta ci~zar zycia, kto wprawdzie chcialby zye i zycie afirmuje, ale kogo 
wstr~tem napawajq m~ki, a zwlaszcza kto nie chce dluzej znosie 
twardego losu, jaki jemu wlasnie przypadl w udziale, ten nie ma 
co oczekiwae od smierci wyzwolenia i nie moze go uratowae sa
mob6jstwo (... ). A zatem juz tu widae, ze samobojstwo jest czynem 
daremnym i dlatego niemqdrym; kiedy nasze rozwazania posunq 
si~ dalej, zobaczymy je w jeszcze bardziej niekorzystnym swietle" 
(1, 430-431). Smiere dla Schopenhauera, a szczegolnie smiere jako 
akt woh, jako "przemoc fizyczna, np. zniszczenie zarodka lub za
bicie noworodka,lub samob6jstwo" (1,604) nie moze stanowie zad
nego wyzwolenia. Oczywiscie to, dlaczego "samobojstwo nie jest 
zadnym ratunkiem" (I, 554), jak ito, dlaczego eutanazja (w naszym 
rozumieniu1) ratunkiem bye nie moze, wynika logicznie z metafi
zyki Schopenhauera i trudne jest do poj~cia przez zdrowy roZSq
dek. Kr6tko m6wiqc: "zamiar skr6cenia m~ki bylby juz w pewnym 
stopniu afirmacjq zycia" (1,605) i to jest wlasnie daremnosci q. 

JACEK FILEK, ur. 1945, fiJozef, dr hab., pracuje w Tnstytucie Filozofii UJ . Wydal: Z badn ll 
/lad istotq wnrtosci etycznych (1996), Ollto{ogizncja odpowiedziaLnosci (1996). 

I Schopenhauer rozumial eutanazj~ zupelnie inaczej , niz jest ana rozumiana dzi
siaj. Rozumienie jego pozostawalo blizsze jej etymalagicznemu znaczeniu (par Swint 
jnko woLn i przedstnwienie, tlum. J. Garewicz, t.ll, Warszaw,\ 1995, 5.669 i s. 918). 
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Jest rzeczq smutnq to, ze przedstawiciele Kosciola i osoby 
broniqce na forum publicznym jego stanowiska dotqd nie 

w pelni wyzmJli sif tendencji do domagania sif, aby prawnie 
zakazac innym ludziom czynienia z wlasnym zyciem, we 

wlasnym zyciu, rzeczy, kt6re oni uwazajq za grzech. 

UWAGI 

o SAMOBOJSTWIE 


I EUTANAZJI 

Helena Eils tein 

1. Jak doniosla "Gazeta Wyborcza" z 21-22 kwietnia 2001, we
dlug badan CBOS potowa Polak6w popiera wprowadzenie prze
pis6w umozliwiajqcych lekarzom przyspieszenie smierci nieule
czalnie chorego czlowieka na jego prosb~. Mamy wi~c tu do czy
nienia z jednym z przypadk6w (innych nie b~d~ w niniejszym ar
tykule komentowae), gdy .stanowisko Kosciola w pewnej donios
lej kwestii rozmija si~ obecnie z opiniq OkOfO POfOWY nalezqcych 
do niego os6b w Polsce. Niewqtpliwie rozziew ten jest jeszcze wi~k
szy, jesli idzie 0 populacj~ nie samych tylko katolik6w polskich, 
ale og61u katolik6w w krajach europejskich i w Ameryce. 

Przedstawiciele Kosciola w powtarzanych wielokrotnie en un
cjacjach sfusznie podkreslajq, ze zagadnienia moraIne nie mogq 
bye rozstrzygane w drodze jakiegos, na przyklad periodycznie po
wtarzanego, referendum i ze niekiedy obowiqzkiem Kosciola jest 
obstawanie przy normach w danym czasie i w danym srodowisku 
niepopularnych. I u jednak nasuwajq si~ dwie Llwagi . 

Po pierwsze, bezposrednim przedmiotem dysputy jest nie ja
kas norma moralna, ale obowiqzywanie pewnego przepisu praw
nego, a to juz jest sprawa, kt6ra w panstwie demokratycznym nie 
moze byerozstrzygana niezaleznie od przewazajqcej w danym 
czasie opinii publicznej. Z tej r6znicy Kosci61 wsp6tczesny dobrze 
zdaje sobie spraw~, nie domagajqc si~ na przyklad, aby za pomocq 
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sankcji prawnych przeciwdzialae takim grzesznym wed!ug niego 
uczynkom jak pozamalzenskie wsp61zycie plciowe, homoseksu
alizm czy - zeby trzymae si~ blizej tematu niniejszej wypowiedzi
samob6jstwo. W odniesieniu do tego przedmiotu dysputy zwo
lennicy legalizacji eutanazji na z'ldanie (pod warunkami maj'lcy
mi w miar~ moznosci zapobiec zagrazaj'lcym naduzyciom) musz'l 
zresztq pogodzie si~ z fa ktem, ze poniewaz idzie 0 zmian~ w ist
niej'lcym prawie, ich zas stanowisko nie cieszy si~ w obecnym cza
sie w naszym kraju poparciem wyraznej wi~kszosci, to spelnienie 
ich postulatu dzisiaj nie jest chyba mozliwe i potrzeba z ich strony 
znacznego wysilku, nim zdo!aj'l przekonae wystarczaj'lcq cz~se 
spoleczenstwa do slusznosci swego stanowiska. 

Po drugie jednak, w istocie rna si~ tu do czynienia nie tylko 
z kwesti 'l prawn'l, ale z rozdzwi~kiem pomi~dzy stanowiskiem 
Kosciola a poczuciem moralnym znacznej cz~sc i wiernych, ito, 
przypuszczae mozna, znacznej cz~sci sposr6d tych, kt6rzy maj'l 
sktonnose do gl~bszego zastanawiania si~ nad sprawami moralny
mi. Taki stan rzeczy powiruen bye bodzcem do gl~bszego przemy
slenia omawianego tu problemu, przemyslenia go na nowo, przez 
tych, kt6rych obowi'lzkiem jest tlumaczenie dekalogowego przy
kazania "nie zabijaj" na normy bardziej szczeg6!owe. S'l oni prze
ciez ludimi, mogi! bez dose wnikliwego zastanowienia wyroko
wac w jakiejs kwestii moralnej, na przyklad nie brae w dostatecz
nej mierze pod uwag~ pewnych charakterystycznych dla wsp61
czesnosci, raczej niz dla czas6w minionych, element6w sytuacji, 
w jakiej si~ nieraz znajduj'l nieuleczalnie chorzy. Powinni pami~
tae, ze jesli idzie 0 interpretacj~ m.in. tego wlasnie przykazania, 
zmienili nie tak dawno swoje stanowisko. Najwyzszy dostojnik 
Kosciola obecrue z naciskiem demonstruje - s!usznie czy nie, nie 
nalezy to do przedmiotu niniejszej wypowiedzi - sw6j bezwarun
kowy sprzeciw wobec stosowania kary smierci; a przeciez rue jest 
to wcale tradycyjne stanowisko Kosciola. Tak wi~c w kwestii oce
ny eutanazj i na zqdarue rzecznicy magisterium Kosciola powinni 
z takich jak przytoczone powyzej danych czerpae zach~t~ do za
stanowienia si~ nad argumentami wysuwanymi na rzecz pogl'l
du, ze w pewnych warunkach praktyka ta jest mora!rue dopusz
czalna, zamiast obrzucae obronc6w tego pogl'ldu takimi inwekty
wami jak "rzecznicy cywilizacji smierci" etc. Naw et jesli pozostanq 
przy stanowisku, ze jest to poglqd nieakcep~owalny, to obrzucanie 
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jego zwolennik6w inwektywami wci'lz b~dzie tak sarno nie na 
miejscu, jak byloby obrzucarue inwektywami tej wi~kszosci Pola
k6w, kt6rzy opowiadaj'l si~ obecrue za przywr6ceruem kary smierci. 

2. Mimo ie, jak wynika z przytoczonych danych, linia podzia
tu na zwolennik6w i przeciwnik6w legalizacji eutanazji na z'lda
rue nie pokrywa si~, r6wniez w naszym kraju, z lini'l podziatu na 
wierz'lcych i niewierz'lcych, na m6j wlasny stosunek do tego pro
blemu zasadniczy wplyw wywiera fakt, ze jestem osob'l niewie
rz'lc'l. W dalszej cz~sci niniejszej wypowiedzi dam wyraz swojej 
zakorzenionej w ateistycznym swia topogl'ldzie opinii w tej spra
wie, na kOl'lcu zas postaram si~ wyjasnie, dlaczego moim zdaniem 
ludzie wierz'lcy, wyznawcy chrzescijanstwa i judaizmu, zwlaszcza 
zas katolicy r6wniez powinni uznawae moraln'l dopuszczalnose 
eu tanazji na z'ldanie, oczywiscie pod okreslonymi warunkami za
bezpieczaj'lcymi w miar~ moznosci przed naduzywaniem tej prak
tyki. 

Przedstawi~ moje stanowisko na szerszym tie moralnej pro
blematyki samob6jstwa. Nie uwazam si~ za wlasnose jakiejs czy to 
ziemskiej, czy nadprzyrodzonej pot~gi; nie uwazam, ze moje zy
cie jest wlasnosci'l jakiejs nadprzyrodzonej pot~gi, kt6ra by miala 
moraine prawo mi dyktowae, czy mam w danej chwili, w danych 
okolicznosciach zycie kontynuowae czy tez polozye mu kres. 
W moim poczuciu godnose nakazuje mi obstawae przy tym, ze 
musi to bye wyl'lcznie sprawa mojej suwerennej decyzji. 

Nie wynika bynajmniej z powyzszego, by samob6jstwo bylo 
dla mnie czyms moralnie rueproblematycznym. Pewne typy sa
mob6jc6w budz'l we mrue nie tylko wsp6kzucie lub raczej litosc, 
co zrozumiale, ale i dezaprobat~ moraln'l . Tak bywa na przyklad 
w wypadkach, gdy jakis mlody chlopiec czy dZiewczyna kladzie 
kres swemu zyciu z powodu zawodu milosnego. Wsp6lczucie 
wynika z przypuszczenia, ze to raczej ruerzadkie niepowodzenie 
spowodowalo lub wzmoglo tak rusk'l, bye moze bezzasadnie, sa
moocen~, ze dotkni~ta rum osoba upatruje w rum zapowiedi tego, 
ze zadnego sukcesu w uzyskaniu wzajemnosci w milosci nigdy nie 
odniesie. Budzi si~, jak cz~sto przy rozwazaniu sprawy samob6j
stwa, pytanie, czy nie rna tu winy otoczenia, kt6re narzucilo od
nosnej jednos tce tak nisk'l samoocen~. A jednak trudno si~ po
wstrzymae od refleksji, ze czyn tej osoby byl tez przejawem ja
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kiegos jej defektu moralnego. Jak zaw~zony byl zakres inspirujq
eyeh jq wartosei, zakres eel6w, kt6re by mogly przyswieeae jej zy
eiu, jezeli kl~ska na tym poszezeg6lnym polu, moze nawet nigdy 
w przyszlosei nie powetowana, pozbawila jq poezueia sensu zy
cia? Jakq rol~ posr6d tyeh wartosei pelnila wartose bycia uzyteez
nym dla innyeh, jesli nie wartose jakichs zadoseuezynien dueho
wyeh? Zna si~ ludzi, kt6ryeh kaleetwo ezy ehoroba skazaly na re
zygnacjE;' z poszukiwania jakiehkolwiek sukeesow w tej dziedzi
nie, a kt6ryeh zyeie jest pomimo to peine sensu, wysitk6w, osiq-
gniE;'e . Jak slaba byla siee milosei i przyjazni wiqzqca tE;' osobE;' z ja
kimis innymi ludzmi, skoro nie w niej nie moglo dopom6e do po
radzenia sobie z odniesionq traumq? Osoba taka eZE;'sta osieroea 
kogos, na przyklad rodzie6w alba dzieeko, i trudno si~ powstrzy
mac od oSqdzania jej za to, ze przeszla do porzqdku dziennego 
nad ieh b6lem, a moze tez uehybila obowiqzkowi otoezenia ieh, 
w danym ezasie lub w przyszlosei, opiekq. Samob6jstwo bywa 
dezerejq. 

Innym typem samob6jstwa wywolujqcego oSqd moralny jest 
odebranie sobie zyeia przez osob~, kt6ra juz nie maze w jakiejs 
dziedzinie bye "gwiazdq" otoezonq publieznymi hold ami, ale musi 
si~ pogodzie ze zmierzehem swej popularnosei . Zn6w nasuwa siE;' 
refleksja, ze uezynek takiej osoby moze bye przejawem jakiegos 
defektu moralnego: ze, bye moze, w pogoni za oklaskami za traeila 
inne zainteresowania, nie wyrobita w sobie pojE;'eia 0 innyeh moz
liwyeh dla niej celil:eh, nie nawiqzala znaezqeyeh dla niej wi~zi 
milosei i przyjazni. Ze nie potrafila znaleze satysfakeji w obserwo
waniu sukees6w mlodyeh swoieh nast~pe6w, w sluzeniu im radq. 
Samob6jstwo z egotyzmu, z pr6znosei! 

Kiedy indziej samob6jstwo jakiejs osoby budzi w nas sprzeeiw 
moralny, poniewaz jest wynikiem tego, ze nikt - zaden ezlowiek, 
zadna instytueja - nie pom6gt jej wydostae si~ z matni zyeiowej, 
w kt6rq siE;' wplqtala, a z k t6rej jednak mozna jq by to wydobye, 
jesliby tylko w jej otoezeniu znalezli siE;' ludzie nie odnoszqey si~ 
do niej z niezrozumieniem, z oboj~tnoseiq ezy z bezwarunkowym 
potE;'pieniem. Starezy pomyslee ° samob6jstwach katowanyeh dzie
ei albo innyeh ofiar domowego bestialstwa, alba ° ludziaeh, kt6
rzy pragn~liby zye, gdyby nie zabraklo im srodk6w na leezenie. 
Czasem w nieznosnq matni~ wpyeha ezlowieka okrutne praw~. 
Znakornity uezony i filozof angielski Alan 'Turing, zasluzony pod
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czas wojny w przelamywaniu kod6w niemieckich, popelnil samo
b6jstwo, n ie mog'lc zniesc ponizl'nia i m~ki "odwykowej kuracji" 
z homoseksualizmu, do kt6rej go zmuszano pod grozb 'l wsadze
nia do wi~zienia, gdyz w6wczas obowi'lzywalo w Anglii zniesio
ne obecnie prawo przeciwko homoseksualizmowi. 

Jest rzecZ'l znan'l, ze pewne samob6jstwa popelniane S'l pod 
wplywem impulsu, w sytuacji, kt6ra danej osobie w danym czasie 
wydaje si~ beznadziejna, ale nie jest juz przez ni'l tak postrzegana, 
kiedy po odratowaniu szok mija alba ktos wyci'lga pomocn'l dlon. 
Maj'lc na uwadze, takie p rzypadki, uwazamy z reguly za rzecz w la
sciw'l ratowanie samob6jc6w. Uwazam r6wniez, ze ze wskazanych 
wzgI~d6w nikt, kto jest fizycznie zdolny do odebrania sobie zycia, 
nie ma moraine go prawa domagac si~ od kogos innego pomocy 
w tym przedsi~wzi~ciu. Taki pomocnik zbyt duzo bralby na swoje 
sumienie. Przyznam jednak, ze wcale nie zawsze wydaje mi si~ rze
CZ'l sluszn'l ratowanie samob6jc6w, zwlaszcza takich, co ponawiaj'l 
po upl)"vie pewnego czasu pr6by rozstania si~ z zyciem. To ostatnie 
dotyczy r6wniez wypadk6w, kiedy trudno si~, moim zdaniem, po
wstrzymac.od dezaprobaty wzgl~dem samob6jcy. Nikt nie siedzi 
w cudzej sk6rze, nikt, ostatecznie, nie moze orzec, co dla kogos in
nego jest sytuacj'l nie do wytrzymania, nikt nie moze orzec, co dia 
kogos innego moze byc wartosci'l rekompensuj'lc'l t~, kt6r'l utracit, 
i na przyj~cie jakiej pomocy ktos si~ potrafi zgodzic. 

W to jednak, ze pewne typy samob6jstwa S'l moralnie akcepto
walne, a nawet moralnie wskazane, nie w'ltpi~ i nie w'ltpi~ tez, ze 
zwlaszcza w naszym spoleczenstwie wielu si~ ze mn'l zgodzi w od
niesieniu do pewnych sposr6d takich typ6w. Przypadkiem szcze
g6lnie jasnym jest przyklad wi~znia, bojownika jakiejs szlachetnej 
sprawy, kt6ry nie czuje si~ na silach wytrzymac tortur lub dalszych 
tortur i odbiera sobie zycie, aby nie ujawnic wrogowi tego, 0 czym 
nie wolno mu si~ dowiedziec. 0 ile wiem, podczas wojny cichociem
ni zaopatrywani byli w cyjanek, kt6ry trzymali w kapsulce pod j~
zykiem, a kt6ry mieli rozkaz uzyc, jezeli dostan'l si~ w r~ce wroga. 

A oto dwa znane mi autentyczne przypadki samob6jstw po
pelnionych z przyczyn osobistych, kt6re wydaj'l mi si~ godne je
dynie wsp6lczucia, bez jakiegokolwiek elementu przygany. Czlo
wiek, co zdomu rodzinnego wyni6s1 opom'l' jak to bywalo, na 
swiadectwo rzeczywistosci wiar~ w Marksowsk'l przyszl'l idyll~ 
braterstwa lud6w i ludzi, 0 kt6rej ziszczenie nalezy walczyc ofiar
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nie i nie roztkliwiaj'lc si~ nad wrogami. Lata entuzjastyczneE 
wysilku, na szcz~scie nie w aparacie bezposredniej przemocy, t) 
ko w aparacie oglupiania i wdrazania ludzi do hipokryzji. StO] 
niowe otrzeiwienie, poczucie bezsensownosci pracy zawodowE 
brak stanowczosci w przestawieniu si~ na inn'l, popadni~cie w a 
koholizm, kt6ry zniweczyl autentyczne przywi'lzanie zony do ni 
go, chociaz malzenstwo trwalo sit'l inercji. Rok 1968, znalezien 
si~ na obczyinie w wieku, kiedy tak trudno zapuscie nowe korz 
nie zar6wno w pracy, jak w stosunkach mi~dzyludzkich. Tragedi 
utrata wzroku i wladzy w nogach. Niezdolnose do u trzyman 
kontaktu z pozaosobist'l rzeczywistosciq. Rozpacz z powodu wla 
nego stanu wypelniaj'lca wszystkie godziny czuwania . Rozpa( 
z powodu tego, ze jest si~ tak ogromnym ci~zarem dla zony, kt6 
ponosi trud opieki nie z milosci, poniewaz t~ dawno zniwecz) 
ale czy to z poczucia obowi'lzku, czy z bezradnosci, jesli idzie 0 zn 
lezienie dla niego opieki ins tytucjonalnej, kt6ra zresztq przejmu 
go zgroZ'l. Rozpacz z powodu tego, ze ten stan, kt6rego konca n 
widae, uniemozliwia zon ie jakies znosne ulozenie sobie reszt 
zycia. Podkreslam ten element mojego opowiadania: nie m6w 
o wysilkach zony, aby si~ pozbye rujnuj 'lcego jej zycie ci~ia ru, ty 
ko 0 rozpaczy kogos, k to wie, ze niweczy zycie innej osoby. Czil 
wiek ten zdolal, pod nieobecnose zony, przetransportowae si~ w f( 
telu na k61kach do otwartego okna na wysokim pi~trze i rzucie r 
bruk. Zona w pierwszej chwili doznala szoku, potem jednak j, 
kos, jak sqdz~, otrz'lsn~ta si~ z tego, odczula ulg~ . Moze czlowiE 
ten uczynil, co byl powinien, tak jak by spelnil SW'l powinnose c 
chociemny, rozgryzaj'lc ampulk~ z cyjankiem? 

Z kolei opowiese druga. Kobieta, kt6rej podziwu godnq odpo 
nose zyciowq stopniowo zuzyly jedna kl~ska po drugiej, pOCZ'lV 
szy od przezye mlodej dziewczyny ratujqcej si~ w czasach Hol! 
kaustu po utracie calej rodziny po aryjskiej stronie i w ostatniJ 
okresie w ojny zmuszonej oplacae si~ uslugami seksualnymi m~: 

czyi nie, kt6ry udzielil jej schronienia. Po wojnie w tym wypadk 
r6wniez komunis tyczna euforia ideowa. Byl wtedy taki okres w j 
zyciu, kiedy byla ladna, dzielna, ufna wobec "nowego ladu" i ufr 
wobec swojej osobistej przyszloSci. Zn6w stopniowe bolesne trze: 
wienie z ideowych zludzen. Nieudane malzens two z czlowiekien 
kt6ry okazal s i~ chory psychicznie. Kilka porod6w martwych dzie( 
zrozumienie, ze nie rna mowy 0 maci~rzynstwie. Wielka, dlug( 
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trwala, nieodwzdjemniona, pelna poswi~een i upokorzen milose, 
zakonezona brutalnym odtrqeeniem. I tu tez rok 1968, obezyzna, 
samotnosc, brak sil na jakqkolwiek pr6b~ usensownienia swego 
losu. Nieudana pr6ba samob6jeza, a po p6t roku chytrzej pomy
slana, udana. Schronila si~ w nieistnienie. Moim zdaniem to bylo 
jej swi~te prawo. Skoro juz nie mogla. 

Czy jednak rzeezywiscie "nie mogla" zdobye si~ na nadanie 
jakiegos nowego celu, sensu swojemu zyciu? Jesli pytanie, "czy 
mogla",nalezyrozumieejakopytanie0 to,ez y ktos w podob
nej sytua cji m 6 g1by to u e z ynie, toodpowiedijesttwier
dzqea. His toria pewnej niezmiernie drogiej mj osoby jest pod wie
lu wzgl~dami analogiczna. R6wniez kompletne osieroeenie przez 
Holokaust, tym bolesniejsze, ze byla to wyjqtkowo kochajqca si~ 
rodzina. O na sama przypadkiem znalazla si~ na poczqtku wojny 
poza zasi~giem hitlerowc6w. Powr6t do Polski, aby ofiarnie oddae 
si~ uczestnictwu w budowie swietlanej przyszlosei ojczyzny i ludz
kosei. Jesli idzie 0 biografi~ ideowq, to, oczywiScie, jak wyzej. R6w
niez niepowodzenia w zyciu osobistym, zrekompensowane wszak
ze smialq decyzjq urodzenia dziecka majqeego nie poznae swego 
ojca. Radose chowania tego stworzonka, na kazdym etapie swoje
go rozwoju udanego, uroezego, kochajqcego. Radose zaprawiona 
naruszajqeq zdrowie psyehiczne obawq 0 mozliwe losy tak siero
eego dziecka. Wyrzucenie z zawodu, emigracja, trud budowania 
nowego zycia. Dolegliwosci fizyczne. Najgorszy z cios6w: smiere 
wspanialego doroslego syna. A jednak zakonczenie tej opowiesci 
jes t zupelnie inne niz poprzedniej. Nowy cel, nowy sens zycia, 
nowe poeh laniajqce zaj~cie, mianowicie w poswi~ceniu si~ opiece 
nad chorymi, umierajqcymi w odtrqceniu, nad tr~dowatymi na
szego wieku. Mimo tylu niepowetowanych kl~sk, pewna zdolnose 
cieszenia si~ zyciem, kultywowanie starych, nawiqzanie nowych 
przyjaini. Takie irodlo sHy wewn~trznej, tzn. poswi~cenje swego 
zycia innym, nie jest zarezerwowane jedynie dla wierzqcyeh: idzie 
w tym wypadku 0 kogos niewierzqcego. 

A wi~e "mozna". Ktos m6gI. Czy ma to bye racjq pot~pienia dla 
tej, co wyzwolenia od udr~ki poszukala w smierei? Nikt nie zna 
miary tego, co moze zniese ktos inny. 

3. Eutanazja jest szczeg61nym rodzajem samob6jstwa. Wyr6z
nia si~ pod dwoma wzgl~dami. Po pierwsze, motyw uporezywego 
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pragnienia smierci jest tu zrozumialy dla innych, gdyz jego podlo
zem jest nieuleczalna i bardzo dr~czqca choroba, nieodwracalne 
kalectwo albo bezsensownie przedluzajqca si~ agonia . Po drugie, 
pragnienie to nie moze bye spelnione bez pomocy innych albo po 
prostu moze bye tylko przez innych spelnione. Nie jestem w sta
nie uznae, ze ta druga okolicznose przesqdza 0 bezwarunkowej 
nieakceptowalnosci tak pojmowanej eutanazji. 

Jak widae, nie zamierzam zajqe si~ tu eutanazjq pojmowanq 
jako mozliwie bezbolesny spos6b usmiercania z jakichS wzgl~d6w, 

wzgl~d6w usprawiedliwionych w oczach tych czy innych ludzi, 
takich os6b, kt6re same nie proszq 0 skr6cenie im zycia. Choeby 
nawet autentycznym motywem bylo wyzwolenie tych ludzi z do
znawanych albo nieuchronnie zagrazajqcych im cierpie6 alba za
oszcz~dzenie bardzo skqpych w danych warunkach srodk6w nie 
mogqcych zapobiec ich nieuchronnej rychlej sm.ierci, a mogqcych 
si~ przydae do ratowania innych ludzi. Nie wypowiadam tu sl6w 
bezwarunkowego pot~pienia , tylko po prostu nie wdaj~ si~ w roz
leglq kazuistyk~ takich spraw. (Przypomnijmy sobie smiere Len
niego z Myszy i ludzi Steinbecka albo bohaterk~ filmu Kanal, kt6ra 
usmierca ukochanego). Nie b~d~ tu nawet rozwazala nie budzqcej 
we mnie cienia wqtpliwosci co do swej slusznosci decyzji 0 slyn
nym niedawno usmierceniu jednej z dwu syjamskich bliiniaczek, 
kt6re bylo nieodzownym warunkiem uratowania zycia drugiej. 
Dyskusja, w kt6rej ramach ukazuje si~ ten tekst, dotyczy moralnej 
dopuszczalnosci zabicia czlowieka na jego zqdanie, i to ze wzgl~
d6w zwiqzanych z nienaprawialOym stanem jego organizmu. 
Odpowiednio wi~c do zasi~gu tej dyskusji b~d~ tu termin "euta
nazja" rozumiala. 

Problem eutanazji dyskutuje si~ cz~sto przy zalozeniu, ze mo
tywem domagania si~ wlasnej smierci jest nieznosny b61 albo swia
domose, ze tylko schronienie si~ w niebyt fizyczny zabezpieczyc 
moze przed nieuchronnym nieznosnym b61em w przyszlosci. 
W zwiqzku z tym wskazuje si~ cz~sto na ogromne osiqgni~cia me
dycyny wsp6lczesnej w zwalczaniu b61u metodami chemicznymi, 
fizycznymi oraz psychologicznymi. W zakresie medycyny jestem 
laikiem. Na podstawie tego, co wiem, nie wqtpi~, ze sukcesy wsp61
czesnej nauki na tym polu Sq imponujqce, zarazem jednak Wqt
piqc, aby problem nieznosnego b61u w zupelnosci zostal juz w me
dycynie rozwiqzany - tak, ze jesli i obecnie,tortura taka jest udzia
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tem pewnyeh ludzi, to dzieje siEi' tak tylko dlatego, ze inni, jednost
ki, instytueje, organizmy panstwowe w swym niedbalstwie, w swej 
bezwzglEi'dnosei odeiEi'li pewnyeh ehoryeh od dobrodziejstw tego 
postEi'pu eywilizaeji . SqdzEi' raezej, ze z przyezyn zar6wno medyez
nyeh, jak ekonomieznyeh, wobee nEi'd zy pewnyeh spoteczenstw, 
niekt6ryeh ludzi w rzeezywistosci tylko smier<: wyzwolie moze od 
udrEi'ki fizycznej zadawanej im przez chorobEi'. Iym bardziej ze nie 
ma obiektywnej rruary ani na to, jaki b6l jest dla kogos niesamowi
ty, ani na to, na jakie cierpienia ktos chory moze siEi' zgodzie w imiEi' 
jakiehs innych wartosei, a nawet osobistych zadoseuezynien. 

Iu jednak chcialam raczej zwr6cie uwagEi', ze b61 nie jest jedynq 
przyczynq, dla kt6rej pewni ludzie ehorzy albo kalecy uwazajq sto
sowanie wobec nich przymusu dalszego zycia za okrucienstwo. 
Przytoczye mozna przypadki paralizu obu konczyn albo, jak siEi' to 
zdarza, ruehomosei juz tylko jednego p alca lub jednej powieki. 
Latwo sobie wyobrazie mEi'kEi', ehociaz bezbolesnq, cztowieka za
mkniEi'tego na ezas niewiadomy w takim wiEi'zieniu wlasnego eia
lao Ktos moze godzie siEi' na znoszenie tego, ezy to z przyezyn reli
gijnyeh, ezy dlatego ze w kazdyeh warunkaeh woli zye niz umrzee. 
Ktos inny jednak odwolywae siEi' moze do w sp6tczucia, empatii 
otaezajqeych go ludzi, blagajqe 0 pozwolenie mu n a p rzejseie do 
fizyeznego niebytu. 

MEi'ka ludzi glyboko, nieuleezalnie okaleezonyeh, dla kt6ryeh 
upokorzeniem jest to, ze nie mogq siy obejse bez pomoey innyeh, 
moze obeyeh, najytyeh os6b - ze zalezq od ieh pamiyei i uwagi 
przy spelnianiu najbardziej intymnyeh fun keji fizjologieznyeh. 
Myka ludzi, kt6rzy nie mogq siy oderwae od mysli 0 tym, ze prze
wlekly ich stan wyniszeza psyehieznic, zdrowotnie, finansowo ieh 
ukoehanyeh i koehajqcych, bezpowrotnie niweezy jakies ieh szan
se zyciowe. Przeeiwniey legalizaeji eutanazji ezysto m6wiq 0 ego 
izmie krewnyeh, kt6rzy nie eheq ponosie eiyzaru, finansowego lub 
przynajmniej psychicznego, opieki nad kims nieuleezalnie ehorym 
albo kalekim; kt6rzy nieraz nawet ehorego umieszezonego w ho
spiejum lub innej instytueji pragnyliby widziee na lozu smierei po 
to, aby zbye siy wyrzut6w sumienia z powodu zaniedbywania go. 
(Pomijam juz eheiwose tyeh, co nieeierpliwie ezyhajq na spadek). 
Z pewnoseiq Sq to sytuacje realne. Ale i w tym wypadku nieznos
na moze bye dla osoby nieuleczalnie ehorej lub gtyboko okaleczo
nej swiadomosc, ze ktos z motyw6w egoistycznyeh niecierpliwie 
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ezeka na koniee jej udr~ki. C6Z dopiera, gdy poehloni~ta jest my
sl,! 0 tym, ze w jej udr~ezeniu na dobitk~ staje si~ przyezynq udr~
ki i bye moze niepowetowanej kl~ski zyeiowej tyeh, co jq koehajq. 
Bez wqtpienia Set tez przypadki, kiedy osoba taka z udr~kq mysli 
.i 0 tym, ze srodki, na przyklad publiezne, zuzywane na to, zeby jej 
nieuehronnq smiere na jakis ezas odroezye - i m~k~, przynajmniej 
moralnq, przedluzye - moglyby bye zuzyte na wyleezenie kogos 
innego. W pewnyeh spoleezenstwaeh zyj,!eyeh w warunkaeh mar
ginalnyeh kultywuje si~ norm~ moralnq nakazujqcq ludziom s~

dziwym, kale kim, sehorowanym w trudnyeh dla ieh spoleeznosei 
warunkaeh oddalie si~, aby umrzee w ukryeiu. My nie musimy na 
szez~seie podobnej normy kultywowae, ale istnienie takieh spole
ezenstw pozwala nam zrozumiee, ze pewni ludzie mog'1 pragnqe 
i domagae si~ smierei m.in. ze wzgl~du na dobra innyeh ludzi. 

Jest takie ludowe przyslowie rosyjskie: Nie najelsia, nie nalizesz
sia, piered smiert'iu nie nadyszeszsia ("jakes si~ nie najad!, nie ei nie 
da lizanie, i nie ei tez nie da zlapanie jeszeze paru oddeeh6w przed 
smiereiq"). Zr6dlem udr~ki bywa swiadomie przezywana, ehoeby 
nawet bezbolesna, przeeiqgajqea si~ na dni lub tygodnie agonia. 
Umierajqey domaga si~ nieraz, by polozono jej kres, majqe na 
wzgl~dzie zar6wno to, co sam przezywa, jak i to, co przezywajq 
koehajqey go blisey. 

Za przewodem Papieza ludzie wierzqey na okreslenie pewnyeh 
pot~pianyeh przez nieh tendeneji w eywilizaeji wsp6lczesnej po
slugujq si~ okresleniem "eywilizaeji smierei", majqeej rzekomo za
grazae nowoezesnym spoieezenstwom. Pewne przeslanki tego OSq
du nie odpowiadajq mojemu poezueiu moralnemu, nie mog~ jed
nak podejmowae tu na ten temat dyskusji. Wskazae jedynie mu
sz~, ze ze wzgl~du na pewne postawy I.ljawniane przez ludzi ey
wilizaeji wsp6lczesnej nie bez raeji m6wi si~ 0 niej jako 0 toezonej 
ehorobq panieznego straehu przed smiereiq. Smiere jest kompro
mitaejq medyeyny, jest skandalem, jest ezyms, ezemu powinno s i~ 

dawae odp6r za wszelkq een~, odraezajqe jej nieuehronne zwyei~
stwo ehoeby na tydzien lub dzien, ehoeby na ehwil~, za een~ po
gwalcenia woli, a wi~e poezueia bezsilnosei, upokorzenia, rozpa
ezy umierajqeego, za een~ bezowocnyeh ofiar jego bliskieh. Czy to 
nie maloduszne? Czy nie powinno to bye uwazane za malodusz
ne m.in. przez ludzi wierzqeyeh? Za post~p uwazam to, ze Kosei61 
ostatnio zgodzil si~ na eutanazj~ biernq, tzn. na zanieehanie stoso
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wania nadzwyczajnych srodk6w w celu przedtuzania zycia, tj. 
agonii, osoby nie chcqcej tego alba nieodwracalnie pozbawionej 
swiadomosci . 

Wskazane powyzej motywy, dla kt6rych pewni ludzie w od
nosnych sytuacjach domagajq si~ prawa do potozenia przez in
nych kresu nieznosnemu ich stanowi, nie Sq motywami jedynyrni. 
Slynny dr Kevorkian, stosujqcy rodzaj eutanazji na zqdanie przez 
skonstruowanie maszyny pozwalajqcej na wtasnor~czne dokona
nie latwego i bezbolesnego samob6jstwa ludziom, kt6rzy z powo
d6w medycznych tego chcieli, m6wiqc 0 tym, kto skorzystal z je
go wynalazku, podal m.in. przyklad kobiety, kt6ra zwr6cila si~ do 
niego 0 pomoc, b~dqc w zadowalajqcym stanie zdrowia somatycz
nego. Osoba ta nie miala powodu obawiac si~ b6lu w przyszlosci, 
przeciwnie, miala powody do przypuszczania, ze pewne jej dole
gliwosci cielesne, 0 podtozu psychosomatycznym, ustqpi q; ze jej 
cialo st~pieje na b6l. Miala powody do sqdzenia, ze jest w pierw
szym stadium choroby Alzheimera. W tym stadium zdarza si~, ze 
poinformowany przez lekarzy chory zdaje sobie spraw~ z tego, co 
mu jest, i wie, czego moze oczekiwac. Tego mianowicie, ze jesli 
w por~ nie umrze, to wkr6tce nie b~dzie czlowiekiem, nie b~d zie 

tez zwierz~ciem, takim jak pies czy kot, kt6re w pewnym zakresie 
reagujq racjonalnie na otoczenie, przejawiajq zrozumiale dla nas 
emocje, z kt6ryrni m ozna si~ porozumiewac . Zamieni si~ w"to". 
"To", za pewne nie pozbawione wzroku i sluchu, ale pozbawione 
swiadomosci, nie reagujqce na swiat, na bliskich, na oznaki milosci 
i troski, wiqzane na caly dzien do fotela na k61kach, zrazu po to, 
zeby nie zamienialo domu w perzyn~, a potem juz tylko po to, zeby 
nie spadlo. Powstrzymywane przez spowijanie w pieluchy od da
wania upustu swojej niezrozumialej uporczywej tendencji do roz
mazywania po sobie i calym swoim otoczeniu wlasnych ekskre
men t6w. Jesli bfidzie hospicjowane, to bfidzie :lr6dtem rozpaczy 
d la bliskich, kt6rzy kochali is tot~, moze szczeg6lnie mqdrq, dobrq, 
urocZq, kt6rej miejsce w jej ciele zajfilo "to". Jesli bfidzie musialo 
pozos tac w rodzinnym domu, zamieni czyjes zycie w pieklo. Nie 
kazdemu jest dane odejsc z tego swiata w drodze srnierci natural
nej, zanim zamieni si~ w "to". Sytuacja kobiety drzC)cej przed tq 
zamianq byta, oczywiscie, 0 wiele gorsza niz sytuacja istoty ludz
kiej urodzonej bez rozumu. C6z dziwnego, ze wolala polozyc kres 
swojemu zyciu, dop6ki byla czlowiekiem? Czy jej zyczenia nie 
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nalezalo uszanowaC:? Sq obecnie pewne OSiqgni~cia w opoznianiu 
pos t~pu choroby Alzheimera, ale na jakq degradacj~ obecnie do
tkni~ta niq osoba ma obowiqzek si~ zgodzic:? 

Tu pozwol~ sobie na wyznanie osobiste. Jestem czlowiekiem 
starym, ale dolegliwosci fizyczne tego wieku na razie niezbyt sil
nie dajq rni si~ we znaki. Wydolnosc w pracy, pami~c, sprawnosc 
intelektualna ulegly pewnej erozji, ale dotychczas znam si~ na ze
garze, pami~tam wlasne nazwisko i od czasu do czasu popelniam 
artykul albo referat. J ednakZe prawny zakaz eutanazji jes t dla mnie 
zmorq. Strachem przejmuje mnie swiadomosc, ze jesli popadn~ 
w taki stan, iz b~d~ musiala pragnqc polozenia kresu swojemu zy
ciu, a zarazem nie b~d~ juz mogla sama tego uczynic, to nikt nie 
udzieli mi pomocy. Nie b~dzie mi przyslugiwal przywilej, jakiego 
w naszej kulturze nie odmawia si~ cierpiqcym nieznosny bol zwie
rz~tom: przeciez wybawilam wlasnego psa za cen~ zastrzyku. 
Szczegolnie przykra jest dla mnie mysl, ze najprawdopodobnieJ 
nie doznalabym w takiej sytuacji pomocy rowniez ze strony osob, 
ktorych sumienie nie sprzeciwia si~ eutanazji, ale ktore kierowaly
by si~ obawq przed odpowiedzialnosciq karnq. Budzi to we mnie 
obaw~, ze w pewnych okolicznosciach mog~ zadzialac niepotrzeb
nie alba przedwczesnie, alba zdecydowac si~ na jedynie dost~pny 
mi, ale nie bezbolesny i przykry dla otoczenia sposob. 

4. Ponizej przedstawilam racje, dla ktorych ja, jako czlowiek 
niewierzqcy, popieram zalegalizowanie eutanazji. Obstaj~ przy 
tym, ze ludzie wierzqcy obowiqzani Sq uszanowac moje racje i nie 
domagac si~, aby prawo zakazywalo mi tego, co oni uwazajq za 
grzech. Legalizacja eutanazji nikogo nie zmusza do zqdania jej dla 
siebie i nikogo nie zm usza do jej zastosowania wzgl~dem doma
gajqcej si~ osoby. Jest rzeczq smutnq to, ze przeci:;tawiciele Koscio
la i osoby broniqce na forum publicznym jego stanowiska dotqd 
nie w pelni wyzbyli si~ tendencji do domagania si~, aby prawnie 
zakazac innym ludziom czynienia z wlasnym zyciem, we wlasnym 
zyciu, rzeczy, ktore oni uwazajq za grzech, cz~sto przy tym rozmi
jajqc si~ z opiniq nie tylko agnostykow i ateistow, ale i przedstawi
cieli innych wyznan oraz znacznej cz~sci wiernych wlasnego Ko
sciola. Rzeczy, ktorych czynienie przez innych ludzi w zaden spo
sob nie ogranicza moznosci stosowania si~ do moralnego magiste
rium Kosciola przez tych wszystkich, ktorzy tego pragnq. Ludzie 
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Kosciola dotychczas pr~ejawiaj'l tendencj~ do trak towania posze
rzania wolnosci nie zgadzaj'lcych si~ z nimi jako za machu na wol
nose tych, co id'l za jego wskazaniami. Niedawno ze zdziwieniem 
przeczytalam w tekScie au torstwa jednego z szanowanych przeze 
mnie publicyst6w katolickich, ie przyznanie w szeregu kraj6w 
europejskich parom homoseksualnym praw malionk6w jest dys
kryminacjq tradycyjnej rodziny. Trudno pojqe taki tok rozu
mowania. 

Poniiej wyjasnie jednak spr6buj~ racje, dla kt6rych, moim zda
niem, katolicy nie powinni si~ w zasadzie sprzeciwiae eutanazji. 
Ka tolicyzm nie nalei y do tych wyznan chrzescijanskich, kt6re trak
tujq w spos6b bezwzgl~dny przykazanie "nie zabijaj" (zapomina
j'lC nawet 0 tym, ze w pewnym ust~pie Ewangelii Jezus zaleca swo
im uczniom zaopatrzenie si~ w miecze). W katolickiej odmianie 
chrzescijanstwa uznaje si~ okolicznosci, w kt6rych pozbawianie 
zycia jakichS ludzi jest moralnie dozwolone. Z reguly idzie tu 0 oko
licznosci, w ktorych dozwolone jest odbieranie pewnym ludziom 
zycia wbrew ich woli. Uznaje si~, ze Sq wojny sprawiedJiwe, ze 
kazdy nar6d rna prawo w ten spos6b bronie swej wolnosci i inte
gralnosci swego terytorium. Ze godne pochwaly jest tel, ochotni
cze przylqczenie si~ do walki zbrojnej jakiegos obcego narodu bro
ni'lcego si~ przed agresorem. Uznaje si~, l,e dopuszczalne jest po
zbawianie zycia napastnika bezposrednio dybi'lcego na czyjes l,y
cie, a zapewne tel, zbrodniarza bezposrednio zagral,ajqcego znisz
czeniem jakichs bezcennych d6br kulturowych. Znaczna cz~se ka
tolik6w popiera stosowalnose kary smierci w odniesieniu do pew
nych przest~ps tw, a chociaz Papiez obecnie jest innego zdania, to 
ludzi gloszqcych ten poglqd nie odsqdza si~ od prawowiernosci. 
Jest cos paradoksalnego w uznawaniu, ze w pewnych warunkach 
moze nie bye grzechem pozbawianie l,ycia ludzi pragn'lcych zye, 
ale zawsze jest grzechem pozbawienie kogos l,ycia ze wsp6lczu
cia, na jego usilnq prosb~. Kosciol nie zawsze tak bezwzgl~dnie 
sprzeciwial si~ eutanazji. W czasach, kiedy walczono wr~cz i po
konany wr6g umieral u stop zwyci~zcy w pojedynku, nie uwal,a
no za rzecz zdrol,nq tego, aby z litosci skrocie mu m~k~ konania. 
Pewien rodzaj sztyletu nazywal si~ misericordia. Jesli wolno uciec 
si~ do przykladu fikcyjnego, w pojedynku pomi~dzy Kmicicem 
i Wolodyjowskim ten pierwszy prosi 0 zabicie, aby nie musiee dlu
zej znosie upokorzenia . Wierni synowie Kosciola, zapoznawszy si~ 
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z tym ust~pem, nie myslq, ze usilujqc uczynic zadosc tej prosbie, 
Wolodyj owski dopuscil si~ grzechu. 

Pewne sekty chrzescijanskie uznajq, ie poniewaz czlowiek jest 
"ra bern Boiym", to musi bez sprzeciwu znosic wszelkie cierpienia, 
jakie Bog mu zsyla: jesli wi~c Bog zsyla na niego zadr~czaj qcq cho
rob~, to musi si~ temu poddac, nie stosujqC iadnych srodkow lecz
niczych , tylko uciekajqc siy do modlow. Jest konsekwencj a w prze
ciwstawianiu si~ wyznawcow tych sekt eutanazji: p rzylozony ko
mus przez Boga do us t kielich cierpienia trzeba wychylic do kon
ca. Nie jest to stanowisko Kosciola katolickiego, ktory z wielkq apro
batq odnosi siy do postypOW medycyny i udost~pniania szerokim 
rzeszom ludzi ich osiqgniyc. W obliczu jednak tego stanowiska nie 
jest jui rzeczq tak jasnq, dlaczego nie moi na na prosb~ chorego 
wybawic go z m~ki przez poloien ie kresu jego iyciu, jeieli jest to 
jedyny dost~pny sposob. 

Slyszy si~ niekiedy, ze usmiercajqc kogos, chociaiby na jego 
iqdanie, uzurpuje si~ prerogatywy Boga, wladcy ludzkiego iycia. 
Nie mogq bez niekonsekwencji zgadzac si~ z tym osoby, ktore, jak 
o tym dopiero co wspomnialam, uwaiajq, ie w pewnych przypad
kach pozbawianie jakichs ludzi iycia jest moralnie usprawiedli
wione. Nie wiadomo tez, dlaczego rue oskarza si~ 0 uzurpowanie 
boskich prerogatyw lekarzy, ktorzy "nienaturalnymi" srodkami 
wspoiczesnej medycyny przedluiajq czyjqS agoniy lub utrzymujq 
w stan ie i ycia wegetatywnego tych, 0 ktorych wiadomo, ze nigdy 
nie odzyskajq przytomnosci. Jesli Kosciol obecnie dopuszcza od 
stC)pienie od takich praktyk, to, 0 ile wiem, nie pi~tnuje ich jako 
grzechu przywlaszczania sobie boskich prerogatyw Moie jednak 
przedstawiciele Kosciola powinni kwestiy eu tanazji jeszcze raz 
przemyslec. 

HELENA EILSTEIN, ur. 1922, filozof, prof. dr hab., specjalizuje si ~ w filozofii przyrody, 
epistemol ogii i naukach 0 moralnosci. W latach 1968·1 993 przebywaJa na emigracji. 
WydaJa m.in.: Homo sapiens i wa r/asci (1994), UwagJ aleisly a micie Ukrzyiowania (1 997), 
Szkice aleislyczne (2000). 
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Przemienianie spo;aw typowo moralnych w spory re/igijne 
wynika z Jalszywej swiadomosci, co - nawet przy najlepszej 

woli spierajqcych si~ - musi owocowae licznymi 
niedomawieniami, zaJalszowaniami i daltonizmami. Prawda 
sporaw, 0 ktarych tu mowa, domaga si~ tego, zeby odmawiae 
samego nawet wchodzenia w dyskusj~, gdyby spar moralny 

mial w niej bye traktowany jako spar religijny. 

" SPOR MORALNY, NIE 

RELIGIJNY 


Jacek Salij OP 

1. Spar 0 legalnq eutanazj~ jest nast~pnym sposrod wielu spo
row moralnyeh, ktore od jakiegos ezasu wstrZqsajq krajami naszej 
eywilizaeji - obok sporu 0 nierozerwalnosc malzenstwa, 0 "tak" lub 
"nie" dla antykoneepeji ezy homoseksualizmu, 0 legalnosc aboreji 
oraz doswiadezen na ludzkieh embrionaeh. 

Otoz zauwazmy wreszeie zastanawiajqeq prawidlowosc, jaka 
eeehuj e wszystkie te spory: zdumiewajqeq nieeh~c zwolennikow 
"nowej moralnosei" do podejmowania moralnyeh problemow, ja
kie pojawiajq si~ w wyniku przyj~eia proponowanyeh przez nieh 
rozwiqzan. Wrazliwosc moralna, jaka eharakteryzuje wypowiedzi 
w obronie, dajmy na to, aboreji ezy antykoneepejt z zasady kon
ezy si~ na demaskowaniu prawdziwej lub rzekomej hipokryzji 
obroneow tradyeyjnej moralnosei oraz na pokazywaniu ludzkieh 
niedoli, jakie - zdaniem autorow tyeh wypowiedzi - w ogole nie 
mialyby miejsea, gdyby zdeeydowano si~ na postulowanq przez 
nieh liberalizaej ~ prawa. 

I tak na przyklad prozno szukac wsr6d zwolennik6w liberali
zaej i zakazu aboreji ludzi, ktorzy pr6bowaliby w sposob powazny 
zmierzyc si~ z wielkim i bolesnym problemem syndromu posta
boreyjnego. Bar w ezasaeh wzras tajqeej wrazliwosei na eierpienia 
zwierzqt wsr6d wielu milionow ludzi dopuszczajqeyeh aborej~ nie 
widac takieh, dla kt6ryeh problemem moralnym by!oby to, ze 
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u dziecka zagrozonego lyzkq abortera kamera rejestruje objawy 
panicznego l~ku, a puis ulega kolosalnemu przyspieszeniu. 

Jak to si~ dzieje, ze profesjonalny psycho log potrafi - na mi~

dzynarodowej konferencji! - z takq niefrasobliwosciq 0 los dziec
ka adoptowanego przez dwie lesbijki glosie tez~, ze dla dziecka 
jest to rozwiqzanie lepsze niz bye w normalnej rodzinie, "gdyz co 
dwie matki, to nie jedna"l? Dlaczego ludzie odmieniajqcy we 
wszystkich przypadkach slogan 0 prawie do posiadania dziecka 
w ogale nie wsluchujq si~ w niepokoje innych ludzi, ze przeciez 
dziecko nie jest przedmiotem ani kotem, zeby mozna je miee na 
wlasnose? Dlaczego nerwami, a najcz~sciej milczeniem zbywa si~ 
formulowany publicznie postulat, zeby zauwazac raznic~ mi~dzy 

szacunkiem dla homoseksualis t6w a promowaniem homoseksu
alizmu? 

Nabrzmialych problem6w moralnych, otoczonych przez do
minujqcq dzis mentalnosc zmowq milczenia, jest coraz wi~cej . Na 
przyklad 0 krzywdzie dzieci z rozbitych rodzin wolno dzis m6wic 
tylko wyjqtkowo. I malo kto odwazy si~ publicznie wspomniec 
o bezmiarze tej krzywdy, a zwlaszcza wskazywac na jej zWiqzek 
przyczynowy z latwosciq uzyskania rozwodu. Takich zas odwaz
nych, ktarzy zwracaliby uwag~ na korelacj~ mi~dzy aprobatq dla 
antykoncepcji a seksualnym promiskuityzmem i post~puj"cym 
kryzysem rodziny, nie widac dzis w ogale. 

2. Sk"d si~ bierze ten rodzaj daltonizmu u zwolennik6w "no
wej moralnosci", kt6ry polega na zauwazaniu - a nieraz nawet 
mistyfikowaniu2 

- tylko takich problemaw moralnych, kt6rymi 
mozna si~ posluzyc w prowadzonej przez nich walce? Dlaczego 
taka instrumentalizacja wrazliwosci moralnej nie budzi u tych lu
dzi - a przeciez nieraz s" to ludzie naprawd~ wielkiego formatu 
moralnego niepokoju? 

I Por. Janne Haaland Matla ry, NoWl} jeminizm. Kobiela i swiat wnr/osci, Poznan 2000, 
5.79. 

2 Przykladem takiej mistyfikacji byla teza Boya, wielokrotnie powta rzana w Piekle 
kobiel , iz zad na si la nie jest w sta nie odwiesc kobiety zdecydowanej na dokonanie abor
cji od zrealizowania tej decyzji. Zaprzyjaznieni ze mn~ czlonkowie ruchu "Gaudium 
vitae" , kt6rzy w latach 70. i 80. pr6bowaJi dotrzec do kobiet juz siedz~cych w poczekal
ni gabinetu, gdzie miala si~ dokonac aborcja, twierdzili sta nowczo, ze jeszcze w osta!
niej chwili udawalo im si~ doprowadzic 30-50% tych kob/et do zmiany decyzji. 
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Kiedy si~ zastanowic nad tym pytaruem, nasuwa si~ nast~pu
jqce spostrzezenie. Wiele wskazuje na to, ze kampanie na rzecz 
bezkarnej aborcji, legalizacji zwiqzkow homoseksualnych itp. byly 
i Sq sporarill raczej religijnyrill niz moralnymi. Zeby wyjasnic, 0 co 
rill chodzi, musz~ przypomniec stare, wypracowane na gruncie 
teologii, rozroznienie przykazan obrz~dowych i moralnych. Roz
roznienie to istotnie przyczyrulo si~ do chrzescijanskiej recepcji sta
rogreckich intuicji na temat prawa naturalnego, a dzi~ki temu 
do zbudowania jednego z kamieni w~gielnych naszej chrzescijan
skiej cywilizacji, jakim jest zauwazenie ontycznych, a nie tylko re
ligij nych czy spoiecznych irodct moralnosci. 

Roznic~ mi~dzy przykazaniami obrz~dowymi i moralnymi teo
logowie uswiadomili sobie w trakcie refleksji nad obowiqzywal
nOSciq przykazan Starego Testamentu3

. Dlaczego jedne przykaza
nia Starego Testamentu - takie jak przepisy pokarmowe, obowiq
zek obrzezania czy swi~cenia szabatu - chrzescijan juz nie obo
wiqzujq, podczas gdy takie przykazania jak "czcij ojca i matk~", 
"nie zabijaj", "nie cudzoioz", "nie kradnij" obowiqzujq nas nadal 
i obowiqzywac b~dq zawsze? Dlaczego obowiqzujq one nie tylko 
chrzescijan, ale wszystkich ludzi? 

Bo pierwsze z nich - ze sprobuj~ tradycyjnq odpowiedi na te 
pytania ujqC we wspolczesnych poj~ciach - majq irodla wylqcznie 
religijne, totez obowiqzujq jedynie wyznawcow danej religii, pod
czas gdy d rugie majq swoje zrodia w samym naszym czlowieczen
stwie: religia daje im tylko swoje potwierdzenie, dlatego obowiq
zujq wszystkich ludzi, ruezaleznie od wyznawanej religii. 

Otoz zauwazmy, ze wszystkie wymienione na poczqtku wiel
kie spory moraine naszej epoki zastanawiajqco niezmiennie pro
wadzone Sq wsrod oskarzen chrzescijanstwa w ogole, a Kosciola 
katolickiego w szczegolnosci, ze jego stanowisko moraine wynika 
wylqcznie lub przede wszystkim z przeslanek religijnych, ze za
tem chrzescijanstwo, a zwlaszcza Kosciol katolicki nie powinny na
rzucac swoich rozwiqzan wewnqtrzwyznaniowych calemu spole
czenstwu. 

Innymi s!owy, zarzuca si~ tradycyjnym normom - z chwilqkie
dy czyni si~ je przedmiotem sporu - ze w gruncie rzeczy nie Sq 

3 Por. Tomasz z Akwinu, Suma le%giczna, 1-2 q. 99-103. 
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normami scisle moralnymi, tylko obrz~dowymi, a jako takie nie 
obowiqzujq tych wszystkich, ktorzy nie czujq si~ nimi zwiqzani 
religijnie, i ze wobec tego trzeba jak najszybciej polozyc kres n ie
znosnej sytuacji, kiedy prawa panstwowe przymuszajq do prze
strzegania przepisow religijnych. 

Ten rodzaj subwersji - atakowanie prawa moralnego, tak jakby 
one bylo prawem obrz~dowym - okazal si~ niezwykle skuteczny. 
Kolejne spory z reguly bowiem b~dq mialy przebieg pozameryto
ryczny. Na przyklad spar 0 prawo dziecka pocz~tego do zycia rie
ustannie b~dzie przybieral form~ a taku na Kosciol jako na naszego 
rodzimego okupanta, zas zgielk towarzyszqcy atakowi niemal ide
alnie b~dzie ukrywal niepodejmowanie tych problemow moral
nych, ktore dla promotorow "nowego" Sq niewygodne. 

Strategia polegajqca na tym, zeby spory z istoty swojej moraI
ne przemieruac w spory religijne, byla niekiedy stosowana z jaw
nym cynizmem i w zlej woh. Wstrzqsajqce swiadectwo na ten te
mat sklada jeden z glownych organizatorow akcji na rzecz bezkar
nej aborcji w USA, dr Bernard Nathanson. Caly swoj wysilek or
ganizatorzy tej akcji skupili na przekonaniu opinii publicznej 
przytaczam istotne fragmenty tego swiadectwa - "ze Kosciol kato
licki, a zwlaszcza katolicka hierarchia, byl winien powstania opo
ru wobec legalizacji aborcji. T~ plyt~ puszczaliSmy bez konca. ( ... ) 
Media podj~ly temat i wbijaly go do glow spoleczenstwa. ( .. . ) Jeze
Ii Bill of Rights - pisalismy - rna pozostac w Konstytucji USA, to 
rue wolno nam dopuscic do tego, aby kardynal Cook rzqdzil w na
szej sypialni. Nie wolno rugdy dopuscic, aby dogmat katolicki prze
jql kompetencje prawodawstwa, jak to uczynil w Nowym Jorku 
i probuje zmusic kazdq kobiet~ do urodzenia dziecka wbrew jej 
woIi"4. 

Nast~pnym elementem tej strategii bylo "wbijanie klina w ka
tolicki opor przeciw aborcji. »Ankiety ciqgle potwierdzajq, ze wi~k

szosc katolikow opowiada si~ za reformq prawa 0 aborcji«. Jest to 
rok 1968: taka postawa u katolikow byla wtedy niewyobrazalna. 
(...) A na temat kardynala Cushinga Qest to znow bezczelne klam
stwo): nie byl on nigdy za legalizacjq aborcji, ale gdysmy rozgla

, Bernard Nathanson, Wielkie oszustwo. 0 legalizacji sztucznych porOlJien W USA, 
"Ethos" 3 (1990) nr 11/12, s. 427-428. Por. tenze, R~ka Boga. Od smicrci do zycia - podr6z 
zwolennika aborcji, kt6ry zmienil zdanie, Warszawa-Zqbki 1?97, s. 74-75. 
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szali, ze byl on za tym, przekonalismy duzq liczb~ niezdecydowa
nych katolik6w, ze nasze stanowisko jest sluszne i swiatle"s. Ten 
element strategii uzupelniono powolaniem do zycia agenturalnej 
organizacji CFFC (Katolicy za Wolnym Wyborem)6. 

Uboczny dla formulowanej tu tezy wqtek zlej woli podnioslem 
tylko dlatego, ze ktos publicznie si~ z niej wyspowiadal. Przede 
wszystkim chodzi mi 0 zwr6cenie uwagi na to, ze przemienianie 
spor6w typowo moralnych w spory religijne wynika z falszywej 
swiadomosci, co - nawet przy najlepszej w oli spierajqcych si~ 
musi owocowae licznymi niedom6wieniami, zafalszowaniami i dal
tonizmami. Twierdz~, ze prawda spor6w, 0 kt6rych tu mowa, do
maga si~ tego, zeby odmawiae samego nawet wchodzenia w dys
kusj~, gdyby spor moralny mial w niej bye traktowany jako spor 
religijnyl. 

3. Sprobujmy sporzqdzie list~ moralnych problemow, pytan 
i wqtpliwosci, ktore dobrze byloby zauwazye, kiedy podejmuje
my rozmow~ na temat dopuszczenia eutanazji przez prawo sta
nowione. 

Przeglqd nasz zacznijmy od kilku uwag na temat - bye moze 
znanego jakos kazdemu - odruchu ucieczki przed czlowiekiem 
umierajqcym. Czytalem kiedys sprawozdanie z badan, w ktorych 
autorowi udalo si~ mierzye ow odruch za pomoq zegarka i opisae 
w j ~zyku matematyki. Przedmiotem badan byla szybkose, z jakq 
piel~gniarki i lekarze - r6wniez ci najserdeczniej oddani swoim cho
rym - reagujq na wezwanie pacjen ta w zaleznosci od stanu jego 
zdrowia. Okazalo si~, ze z zasady szybciej pojawiajq si~ oni p rzy 
16zku ci~zko chorego, kt6ry rokuje powr6t do zmowia, niz przy 16zku 
chorego terminalnie, a co ciekawsze, badany personel medyczny 
w ogole nie byl swiadom stosowania przez siebie tej dyskryminacji. 

5 Bernard Nathanson, Wielkie oszustwo, s. 75-76. 
6 Tamie. Orga nizacja Iiczyla ,,450 czlonk6w, co daje 0,00076 procenta amerykan

skich ka tolik6w ( ... ) a blisko co czwarty jej czlonek jes t eta towym pracownikiem" (To
masz Kmita, Skrobanka po katolicku, "Fronda" 1995, nr 4/5,5.43). 

7 Wydaje mi si~ , ie akurat mn.ie nie daloby si~ zarzucic, ii unikam reLigijnej rozmo
wy na tema! sensu cierpienia albo na tema t k1opot6w ze zharmonizowanrem prawdy 
o Bozej milok i do ludzi z ogromem zla, jakie na tej ziemi ludzi spotyka. Podejmowa
lem te tematy w moich publikacjach wielokrotnie. Mnie chodzi tylko 0 sform ulowanie 
nast~ puj'lcego postulatu: Niech nasze spory moraine b~d,! naprawd l? sporami moral
nymi! Nie dajmy sobie narzucic przeniesienia spor6w z istoty swojej moralnych na plasz
czyzn~ spor6w rel igij nych! 
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Ot6z nie nalezy wykluczae, a nawet jest to bardzo prawdo
podobne, ze 6w obecny zapewne w nas wszystkich odruch 
ucieczki przed czlowiekiem umierajqcym przyczynia si~ cz~scio
wo do tego, ze niekt6rzy z nas postrzegajq eutanazj~ jako akt 
milosierdzia. Kiedy podobne racjonalizacje pojawiajq si~ w argu
mentach na rzecz aborcji - "mialoby si~ urodzie dziecko niechcia
ne (kalekie, umyslowo uposledzone, obciqzone dziedzicznie itp .), 
to lepiej je »usunqe«, zeby si~ nie m~czylo" - trudno nie zauwa
zye ich zaklamania. Nawet najbardziej blyskotliwe dowody, "ze 
kr61 Herod dobrodziejem jest dla sierot", nie zmieniq bowiem 
prostego faktu, ze "dobrodziejstwo" polega tutaj na za daniu 
smierci, a jego motywem jest ucieczka przed trudami zwiqzany
mi z przyj~ci l'm tego dziecka. 

Tak czy inaczej - nie przesqdzajqc z g6ry odpowiedzi - nie spy
chajmy do spolecznej podswiadomosci pytania, czy wewn~trzna 
zgoda na eutanazj~ nie jest wyrazem ucieczki przed czlowiekiem 
umierajqcym, zwlaszcza ucieczki przed trudami towarzyszenia mu 
w jego odchodzeniu. 

4. Od zwolennik6w eutanazji oczekiwalbym ponadto podj~cia 

rozmowy na temat formulowanego wielokrotnie spostrzezenia, ze 
podawane przez n ich argumenty w gruncie rzeczy Sq pr6bq uza
sadnienia godziwosci samob6jstwa w og6le. Bo jesli w trudnej do 
zniesienia sytuacji terminalnej godzi si~ podjqe decyzj~ 0 poloze
niu kresu swemu zyciu, to znaczy, ze godzi si~ jq podjqe w kazdej 
innej trudnej do zniesienia i beznadziejnej sytuacji. Gdyby apro
bata dla czyjejs decyzji 0 eutanazji oraz wsp61dzialanie w jej wy
konaniu mogly bye czyms moralnie nienagannym, to nie widae 
powodu, dlaczego inaczej mielibysmy oceniae wspomagania in
nych samob6jc6w w zadaniu sobie smierci - przynajmniej w6w
czas, kiedy r6wniez w naszej ocenie ich sytuacja jest trudna do 
zniesienia i beznadziejna. 

Faktem jest, ze aprobata dla eutanazji rzeczywiscie zmierza do 
zgody na udzial w usmiercaniu innych samob6jc6w. Z opubliko
wanej w "New England Journal of Medicine" analizy ponad 130 
przypadk6w usmiercenia, do kt6rych przyznaje si~ dr Jack Kevor
kian, wynika, ze chorzy terminalnie (w sensie: "lekarze nie dawali 
im wi~cej niz p61 roku zycia") stanowili mniej niz jednq czwartq 
usmierconych, natomiast byli w tej grupie ll;ldzie, kt6rzy nie mieli 
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zadnych problem6w zdrowotnych8 . Jest tajemnicC) poliszynela, ze 
w Holandii, korzystajC)c z bezkarnosci eutanazji, usmierca si~ nie 
tylko chorych terminalnie9

. 

Ot6z aprobata dla samob6jstwa - wlasnego lub cudzego - gwalci 
oba kantowskie kryteria moralnosci czynu ludzkiego. Zresztc) zauwa
zyl to juz sam Kant. Po pierwsze, slusznosci moralnej nie wyznaczajC) 
poglC)dy ani interesy poszczeg6lnej osoby czy partykularnej grupy. 
Post~puj tylko wedlug takich zasad - brzrni imperatyw kategoryczny 
- kt6re chcialbys widziec prawem powszechnym. Po wt6re, warun
kiem slusznosci moralnej naszych czyn6w jest uszanowanie wlasne
go i cudzego cziowieczenstwa. St2)d postulat personalistyczny: Nigdy 
nie posluguj si~ swoim ani cudzym czlowieczenstwem jako tylko srod
kiem, gdyz jest ono celem samym w sobie. 

Chociaz wskazujC)c na niezgodnosc samob6jstwa z pierwszym 
kryterium, Kant nie dba 0 to, zeby jego argument byl psycholo
gicznie przekonujC)cy, jednak wydaje si~ on nie do zbicia: 

Ktos, komu zyeie sprzykrzyto sj~ wskutek szeregu nieszez~sc, kt6re 
wzrnogty si~ az do beznadziejnoSci, posiada jeszeze na tyle rozurnu, ze rnoze 
si~ siebie zapytac, ezy odebranie sobie zyeia nie sprzeeiwia si~ obowiqzkowi 
wobee siebie. Pr6buje wtedy, ezy tez rnaksyrna jego ezynu rnoze si~ stac og61
nym prawern przyrody. Maksyma jego brzrni zas: Z milosci wtasnej bior~ so
bie za zasad~ skr6eie sobie zyeie, jezeli w razie swego d!uzszego trwania bar
dZieJ grozi ono eierpieniarni, niZ obieeuJe przyjernnosei. Zaehodzi tylko jesz
eze pytanie, ezy ta zasada milosei w!asnej rnoze stae si~ og6lnyrn prawern 
przyrody. Ale tutaj widzirny wnet, ze przyroda, kt6rej prawem byloby nisz
czenie sarnego zyeia przez to samo uezueie, kt6rego eelern jest pobudza nie 
do popierania zyeia, popadalaby sarna z sob,! w sprzeeznose, a wi~e nie mo
glaby istniec jako przyroda, ze zatem owa rnaksyma zadn'! rniar,! nie moze 
bye og61nym prawern przyrody i dlatego ealkowicie sprzeeiwia si~ naJwyz
szej zasadzie wszelkiego obowi,!zku10 

8 ,,wiadomosci KAI", 12 grudnia 2000, s. 28. 
'Wskazuje na to chocbyzdumiewajijcy pospiech, z jakim spelnia s i<;, prosb<;, 0 euta

nazj 'i' . Wbrew oficjalnym zapewnieniom, ze prosba taka badana Jest z najwyzszij sta
ra nnoSci,! p rzez kilkustopniowe komisje, lnspektor Zdrowia G. Van den Wal stwierdza 
w swoim studium, ze spetnienie tej prosby nast<;,puje "W 59% przypadk6w w cii)gu jed
nego dnia i w 11 % przypadk6w w ci,!gu godziny od wypowiedzenia prosby" (Ryszard 
Fenigsen, Eutanazja. Smierc z wyboru 7, Poznan 1994, s. 126). Z artykulu innego powai.
negll autora dowiadujemy si'i', ze "badania przeprowadzone w Ho[andii pokazaly, i.e 
tylko w 10 prLypadkach nit 187b6t byl jedynym powodem pragnienia eutanazji;. w pra
wie polowie przypadk6w bal nie odgrywal zadnej roli" (Robert Spaemann, Sm ierc 
samob6jslwo - elltanazja, "Ethos" 12 (1999), nr 47, s. 109). 

10 Immanuel Kant, Uza sadnienie metaJizyki mora/nosei, tlum. Mscislaw Wartenberg, 
Warszawa 1984, s. 51-52. 
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Wylqczmy na razie poza nawias te prosby 0 eutanazj~ i te pr6
by samob6jcze, kt6re Sq wolaniem 0 pomoc. Ograniczmy nasz ko
mentarz do taldch decyzji poloi.enia kresu swemu i.yciu, kt6re 
naprawd~ zmierzajq do poloi.enia kresu swojemu i.yciu. Kan t nie
wqtpliwie rna racj ~, i.e nie da si~ popelnic samob6jstwa, ani prosic 
o eutanazi~, tylko na wlasny rachunek. Mysl~, i.e wie 0 tym kai.dy, 
kto pami~ ta, jak doswiadczal odejscia blisldej sobie osoby. Smierc 
najzupelniej naturalna, r6wniez ta od dawna oczeldwana, zawsze 
rna w sobie cos niespodziewanego, brutalnego i "niesprawiedliwe
go". Nie chcemy pogodzic si~ z tym, ze blisldej nam osoby nie 
moi.emy jui. zobaczyc ani z niq porozmawiac, naprawie wyrzqdzo
nq jej krzywd~ itp. Nie umiem sobie wyobrazie, zeby ktos, kto pa
mi~ta 0 tym wymiarze smierci, byl zwolennildem eutanazji. 

Dodajmy, i.e kai.de swiadomie popelnione samob6jstwo, w lym 
r6wniei. swiadome poddanie si~ eutanazji, jest zlozeniem falszy
wego swiadectwa, jakoby ostatecznym horyzon tem naszego i.ycia 
byl bezsens. A przeciez to nieprawda. 

Zdaniem Kanta odebranie sobie zycia jest ponad to przekresle
niem swojej godnosci osoby. Jesli moje samopoczucie jest wai.niej
sze niz ja sam - a wlasnie taka logika, twierdzi Kan t, popycha nas 
do samob6jczego dzialania - to znaczy, i.e ja samego siebie traktu
j ~ tylko jako srodek do ucieczld przed zlq jakosciq i.ycia. Tymcza
sem "czlowiek nie jest rzeCZq, a wi~c czyms, czego by moi.na bylo 
uzywae tylko jako srodka, lecz musi bye przy wszystldch swych 
czynach uwai.any zawsze za cel sam w sobie" ll. 

W spos6b bez por6wnania bardziej przekonujqcy formuluje ten 
argument Kanta Ryszard Fenigsen, radykalny przeciwnik eutana
zji, kt6ry konsekwentnie unika argumentacji religijnej : 

Z antropoeentrycznego punktu widzenia (k t6ry podzieJam ze zwolenni
kami eutanazj i, ale nie ieh konkluzje) eierpienie, kt6re przekraeza SWq fu nk
ejt; biologieznq, tak sa mo n ie ma "sensu" jak trzt;sienie ziemi ezy inne zjawi
ska przyrod y. "Sens" takiego eierpienia dJa ezlowieka zaJezy od tego, co z ei er
pieniem naszym umiemy poezqe. ( ... ) Cdy s i~ juz nie da :lye bez eierpienia, 
eierpi si~, aby zyc; i to jest "sens" eierpienia: eena, kt6rq placimy, zaehowujqe 
wa rtosc wyZSZq, jedynq i niepowta rza lnq : nasze zyeie l2 

" Immanuel Kant, dz. cyt., s. 62-63. 
12 Rysza rd Fenigsen, dz. cy t., s. 67. 
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Jako lekarz, Fenigse'n poucza 0 wspanialych mozliwosciach, 
r6wniez medycznych, chronienia ludzi przed nieznosnym cierpie
niem. Jednak stanowczo odrzuca eutanazj~ nie dlatego, ze dzisiaj 
medycyna paliatywna tak znakomicie si~ rozwin~la: 

Wprawdzie zwolennicy eutanazji uwazaj'l wartosc zyeia ludzkiego za 
wzgl~dnq, za wartosc, kt6r'l da si~ iloseiowo wyeenic, a takZe zestawic i po
r6wnac z innymi wartosciami, jak u wolnienie od eierpien, ulZenie rodzinie, 
nawe t spoleczenstwu. Ale to nieprawda. Te wartosei s,! nieporownywalne. 
Cierpienie jest tylko jednym z elementow, kt6re skladajq si~ na zycie eierpiq
eego ezlowieka, obei<jzenie krewnyeh - tylko jednq z wielu spraw w ieh zy
eiu, nie mowi'le juz 0 spoleezenstwie; ale dla "wybierajqeego" jego zyeie jest 
wszys tkim i jedynym, co ma. Nie jest to prawdziwy wybor dlatego, ie gdy 
ezlowiek wybiera smierc i zostaje usmiereony, wartosei, kt6re wybrat, prze
staj<j istniec. Nie rna jui eierpienia, ale nie rna tei wyzwolenia; tylko czlowiek 
moze zostac wyzwolony, ale ten ezlowiek jui nie istnieje. ( .. . ) Kto "wybor" 
taki probuJe uzasadnic, oszukuje sarnego siebie lub innychlJ. 

Wsr6d zwolennik6w eutanazji, nawet jesli Sq filozofarni, nie 
widac takich, kt6rzy umieliby zauwazyc te argumenty ina nie od
powiedziec. 

5. Aprobata dla eutanazji jako dla sposobu rozwiClzywania pro
blem6w wlasnych, a r6wniez spolecznych, odslania niekt6re ne
gatywne cechy naszej indywidualistycznej mentalnosci, 0 czym 
r6wniez zbyt malo rozmawiamy. 

Opowiadai mi ktos, kto sp~dzil kilka lat w krajach arabskich, 
ze kiedy znajomi Arabowie naprawd~ go polubili, zacz~1i mu sta
wiac powtarzajClce si~ pytanie. "To na pewno nieprawda - zastrzega
Ii si~ zazenowani,ze w og6le 0 cos takiego pytajq - ale u nas ludzie 
plotkuj'l, ze wy w Europie macie takie domy dla starc6w". Z twa
rzy pytajClcych widac bylo, ze sam pomysl dom6w dia ludzi sta
rych wydawai im si~ tylez niewiarygodny, co potworny. Znajomy 
odpowiadal swoim arabskim przyjacioiom, ze u nas ludzie starzy 
majq na og61 wlasne rnieszkania albo rnieszkajq u swoich dzieci, 
zas domy opieki Sq ratunkiem tylko dla tych starych i niedol~z
nych ludzi, kt6rzy Sq bezdzietni alba kt6rych dzieci juz po marly. 
Ale wiasnie wtedy zgorszenie Arab6w naszymi obyczajami osiq
galo sw6j szczyt. "To zrozurniale - odpowiadano zazwyczaj - ze 

13 Oz. cyt., S. 67-68. 
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niektorzy ludzie nie majq dzieci, ale przeciez ich kuzyni majq dzie
ci! Przeciez to niemozliwe, zeby w rodzinie nie znalazl si~ nikt, kto 
zajmie si~ cztowiekiem niedol~znym!" 

Rozpad rodziny patriarchalnej na rodziny nuklearne jest wy
nikiem zmian ekonomiczno-cywilizacyjnych i my, Europejczycy, 
niekoniecznie musimy z tego powodu odczuwae wyrzuty sumie
nia. Naprawd~ niepokojqce jest co innego, a tego Arabowie zapew
ne nawet si~ nie domyslajq: ze domy opieki Sq dla wi~kszosci swo
ich mieszkancow miejscem dojmujqcej samotnosci, ze tylko nie
liczni szcz~sliwcy Sq w nich regularnie odwiedzani przez swoich 
bliskich. Przeczytalem kiedys porazajqcq wiadomose, ze 10% do
roslych Francuzow nie wie przynajmniej 0 jednym ze swoich ro
dzicow, czy jeszcze zyje. Krotko mowiqc, to malo powiedziec, ze 
dose powszech nie jestesmy ogarni~ci znieczulicq na ludzkq bied~; 
nauczylismy si~ juz przechodzie oboj~tnie nawet obok slabosci i bie
dy naszych najblizszych. 

Uwienczcniem tej znieczulicy oraz ucieczki od obowiqzku 50

lidarnosci wobec najslabszych jest wolanie 0 legalnq eutanazj~. To 
wlasnie ta indywidualistyczna mentalnose narzuca naszej spotecz
nej wyobrazni obrazy ludzi pogrqzonych w bolu i beznadziei, rze
komo z ut~sknieniem czekajqcych na usmiercajqcq pigulk~, ktorej 
jednak bezduszne doktrynerstwo chorym odmawia. 

Otoz trzeba tu powiedziee jasno i bez oslonek: Te niepraw
dziwe i peIne pogardy dla ludzi chorych obrazy Sq tworzone i pro
pagowane w celu usprawiedliwienia ucieczki od czlowieka ci~z
ko chorego. Wypaczone sumienia, ktore nie zamierzajq si~ na
wracae ze swojej znieczulicy, marzylyby 0 tym, zeby ci~zko cho
rzy mozliwie jak najliczniej zglaszali si~ w kolejce do usmierce
nia. 

Prawda 0 ludzkiej slabosci, bolu i biedzie jest irma: Czlowiek 
w sytuacji terminalnej i w ogole praktycznie kazdy ci~zko chory 
czlowiek jest spragniony zyczliwego serca, aprobaty dla swojego 
cztowieczenstwa; czlowiek oczekuje wtedy przekonujqcego zaprze
czenia, jakoby sens jego zycia juz si~ wyczerpal i jakoby teraz byl 
juz tylko ludzkim zlomem. Jezeli taki czlowiek niekiedy rzeczywi
scie prosi 0 usmiercenie, to - po pierwsze - dlatego ze atmosfera 
spoleczna nieustannie mu podpowiada takie rozwi'lzanie, a po 
wtore, dlatego ze jego autentycznie czlowiecze oczekiwania zo
staty przez bliznich zlekcewazone. 
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6. "Tak" dla eutanazj'i moze pojawic si~ dopiero na gruncie okre
slonej antropologii - i r6wniez ten wymiar problemu warto sobie 
bardziej uswiadamiac. Pomysl rozwiqzania za pomocC) eutanazji 
r6znych dramatycznych problem6w jest mozliwy, jak sC)dz~, tylko 
tam, gdzie uwierzono, ze niekiedy "zycie czlowieka nie rna juz 
iadnego sensu" i ze istniejC) sytuacje, w kt6rych "nie warto j uz zye". 

Ot6i takie stanowisko da si~ wyobrazic dopiero na gruncie uty
litarno-hedonistycznej wizji czlowieka, bo dopiero w takiej per
spektywie moina racjonalnie sqdzic, ii zycie ludzkie rna tylko tyle 
sensu, ile jestesmy w stanie zrozurniec. Nie widac natomiast miej
sca dla eutanazji, nawet w samej tylko teorii, tam gdzie w czlo
wieku widzi si~ ludzkq osob~. Jesli bowiern czlowiek jest osobq, to 
sens jego iycia przekracza wszelkie dost~pne nam miary i nie 
moina go mierzyc ani rachunkiem ciEi;zar6w i poiytk6w spolecz
nych, ani zestawianiem osobistych udr~k i niemoinosci czlowieka 
z bardziej pomyslnymi sytuacjami innych ludzi. 

Redukcja czlowieka do wymiaru zjawiskowego, wylC)czenie 
poza nawias realnego przeciez w czlowieku wymiaru tajernnicy 
to og61nokulturowe powody, kt6re ulatwiajq pojawienie si~ mysli 
o eutanazji. Ale i sarna medycyna ulega dehumanizacji, kt6ra - je
sli si~ b~dzie pogl~biac - b~dzie przyczyniala si~ do zalamania si~ 
zasady "nie zabijaj" w stosunku do ludzi znajdujqcych si~ na ostat
nim etapie zycia. 

Jui od dawna slychac glosy, ie r6wniei w szpitalach dokonuje 
si~ tak charakterystyczna dla naszych czas6w ucieczka od czlo
wieka. M6wigc skr6towo i symbolicznie: Niekt6rych lekarzy bar
dziej interesuje choroba i chory organ nii osoba pacjenta, totei 
zajmujq si~ oni raczej remontem ludzkiego ciala nii leczeniem czlo
wieka. Ubocznym skutkiem budzC)cego najwyzszy podziw rozwoju 
technik medycznych jest dalsze jeszcze zmniejszanie si~ kontak
t6w pacjenta z lekarzem (bo moina je zastC)pic kontaktem pacjen
ta z maszynC)) oraz formalizowanie si~ tych kontakt6w, jakie jesz
cze pozostaly (bo lekarz, jesli nie docenia ludzkiego wymiaru swo
ich kontakt6w z pacjentern, czuje si~ gl6wnie slugq maszyny, kt6
ra jest od niego "mqdrzejsza"). 

Tam, gdzie zwyci~ia techniczne podejscie do pacjenta, zgoda 
na eutanazj~ wydaje si~ tylko kwestiC) czasu: dla mentalnosci tech
nicznej jest czyms oczywistym, ze to, co si~ jui nie nadaje do re
montu, wyrzuca si~ na zlom. StC)d wydaje si~, ie podstawowC) za
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poq przeciwko mentalnosci dopuszczajqcej '?utanazj~ jest nie
ustanna troska 0 ludzki charakter medycyny. Chodzi 0 to, zeby 
pacjent byl dla tych wszystkich, ktorzy si~ nim zajmujq, nie tyle 
chorym czlowiekiem, co czlowiekiem choryrn . 

7. W swoim zyciu przeprowadzilem wiele, naprawd~ wiele roz
mow z ludzmi, ktorych dr~czyly pokusy popelnienia samobojstwa. 
Dzi~ki tym rozmowom sporo wiem 0 tym, jak przygniatac moze 
czlowieka poczucie, ze "moje zycie nie rna juz zadnego sensu", 
oraz 0 tym, jak straszliwych udr~k egzystencjalnych niektorzy lu
dzie nieraz doswiadczajq. Na wlasnej tez skorze doznawalem tego 
poczucia bezsilnosci, jakie moze ogarniac czlowieka wowczas, kie
dy probuje si~ takiemu bliiniemu pomoc. 

Jedno wiem na pewno: ze niegodziwosci dopuszcza si~ ten, 
kto podczas takiej rozmowy nie stara si~ okazac temu biedakowi 
jak najwi~cej ciepla i nie probuje rozproszyc jego pokus. Zapew
niam ponadto, ze po takich rozmowach nie mialem najmniejszej 
ochoty do rozmyslai1 teoretycznych nad ewentualnq dopuszczal
nOSciq samobojstwa. 

Na wlasne uszy slyszalem rowniez narzekanie chore go, ze 
u nas nie jest jak w Holandii i nie mozna poprosic 0 usmiercajqcy 
zastrzyk. Dziesi~c minut potem ow ch~tny do eutanazji rozrna
rzyl si~, ze jesli wroci do zdrowia, to b~dzie si~ zajmowal swoim 
obloznie chorym kuzynem, bo dopiero teraz rozumie, jak mu trud
no. 

Tak, tak, wielokrotnie czytalem zapewnienia, ze w Holandii 
spelnia si~ prosb~ 0 eutanazj ~ tylko takich chorych, ktorzy wielo
krotnie 0 to proSZq i po starannyrn sp rawdzeniu zasadnosci tej 
prosby przez kilka komisji lekarskich. Podobnie jak w czasach, kie
dy aborcj~ wykonywalo si~ u nas na zqdanie, wielokrotnie slysze
lismy zapewnienia, ze jest ona podejmowana tylko wowczas, kie
dy "naprawd~ nie rna innego wyjscia". 

Fakty Sq jednak inne, fakty krzycZq 0 tym, ze medycyna, ktora 
podejmuje si~ uslugi usmiercania, nieuchronnie ulega znieprawie
niu. I tak ginekologowie, ktorzy zdecydowali si~ lamac norm~ "nie 
zabijaj", b~dq zqdali od kobiety ci~zarnej poddania si~ aborcji jako 
warunku rozpocz~cia niemal kazdej terapii; b~dq wywierali na
cisk na kolegow, ktorzy jeszcze nie zdecydowali s i~ wykonywac 
aborcji, aby wreszcie przestali draznic swoj'l innosci'l i zacz~li ro
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bie to, co "wszyscy". Ja sam, jako aktywny niegdys uczestnik ru
chu "Gaudium vitae", wysluchalem dziesiqtki swiadectw, ze ko
bieta, kt6ra poszla do ginekologa z radosnq nadziejq, ze zapewne 
jest w ciqzy, natychmiast po stwierdzeniu faktu ciqzy slyszala py
tanie: "To rodzimy czy przerywamy?" Znieprawienie medycyny 
dopuszczajqcej zabijanie nie jest przypadkiem, kt6ry moze si~ zda
rzye, jest koniecznq, nie dajqcq si~ uniknqe cechq tej medycyny. 

Znieprawienie medycyny, zgadzajqcej si~ na eutanazj~, opisal 
szczeg610wo, we wspomnianej tu juz ksiqzce, dr Ryszard Fenig
sen, kt6ry przez dwadziescia lat (1971-1990) pracowal w Holandii 
jako lekarz oraz wykladowca wydzial6w medycznych . Spr6buj~ 
wypunktowac jego opis, zawarty w przywolywa '1ej ksiqzce 0 eu
tanazji: 

- Lekarz czy piel~gniarka ap robujqcy eutanazj~ CL~Sto w og6
Ie nie slyszq tego wolania 0 pomoc, jakie zazwyczaj ukryte jest 
w prosbie chorego 0 usmiercenie. Oni po prostu starajq si~ t~ prosb~ 
spelnie (najcz~sciej juz w ciqgu tygodnia od jej wypowiedzenia, 
w 59% przypadk6w - w tym samym dniu). 

- Silq rzeczy, ksztaltuje si~ w takim lekarzu czy pie l~gniarce 

(albo nawet w danym srodowisku medycznym) postawa "zauwa
zania" wsr6d swoich pacjent6w takich, kt6rych zycie "nie ma juz 
sensu" - i bardziej lub mniej ogl~dnego podpowiadania im, zeby 
poprosili 0 eu tanazj~ . "Pani urruze w straszliwych m~czarniach" 
straszyllekarz kuzynk~ doktora Fenigsena, m6wiClc, co jCl czeka, 
jesli nie poprosi 0 usmiercenie (por. s. 71). 

- Koszmarna logika "nowej medycyny" domaga si~ kroku 
nast~pnego : skoro eutanazj~ uwaza si~ za dobrodziejstwo, to nie 
powinno si~ "pozbawiae niekt6rych cierpiClcych tego dobrodziej
stwa tylko dla tego, ze nie sCl w stanie 0 to poprosie" (s. 50). Wedlug 
opublikowanego w ksiClzce Fenigsena raportu zyczliwej procede
rowi eutanazji komisji rzqdu holenderskiego w roku 1991 zdarzy
10 si~ "w Holandii 14691 przypadk6w niedobrowolnej eutanazji. 
Liczba ta stanowi 11,3% wszystkich zgon6w w kraju" (s. 125). 

- Lekarz, kt6ry si~ poczul panem zycia i smierci swoich pa
cjent6w, traci skrupulatnosc - i sumiennose, jakie w srodowisku 
lekarskim dotychczas bardzo ceniono. "Zjawisko poniechania po
tencjalnie skutecznej terapii pod wplywem idei eutanazji jest juz 
dobrze znane w kolach lekarskich i ukazaly si~ na ten temat ob
szerne publikacje" (s. 107). "W calej mojej 40-1etniej karierze lekar
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skiej - pisze Fenigsen, dokumentujqc t~ tez~ konkretnymi przy
kladami - nie spotkalem si~ nigdy z takq seriq powaznych bl~d6w 
jak te, kt6re popelnili eutanasci. Klamstwa, przekr~canie fakt6w, 
zupelne porazenie zdolnosci obserwacji i koncentracji umyslowej. 
(...) Takie odejscie od zasad post~powania lekarskiego i wszelkiej 
dobrej roboty nie moze bye przypadkowe" (s. 90). 

- W panstwach demokratycznych eutanazja ma szans~ na le
galizacj~ tylko pod sztandaranli hasel humanitarnych i wolnoscio
wych. Jednak niemal nazajutrz od chwili, kiedy uzyskala bezkar
nose, zacz~to jq stosowae - "r6wniez w interesie spoleczenstwa 
i te racje nieraz explicite wymieniano" (s. 39). Typowo ekstermina
cyjnym uzasadnieniom zacz~lo towarzyszyc - wlasciwe tej men 
talnosci, kt6ra dopuszcza eksterminacj~ niewinnych istot ludzkich 
- okrucienstwo. Podane przez fcnigsena przyklady konkretnych 
zachowan lekarzy, kt6rzy zastosowali "w interesie spolecznym" tak 
zwanq eutanazj~ biernq, Sq makabryczne (s. 16-34) . 

- Nieuchronny w tej sytuacji l~k ludzi starych i niedol~znych 
przed lekarzami, kt6rzy zajmujq si~ r6wniez zabijaniem, jest czyms 
az nadto zrozumialym. Podobnie jak nie trzeba si~ dziwic, ze wsr6d 
ci~zko chorych pojawia si~ poczucie winy z tego powodu, ze nie 
poprosili jeszcze 0 eutanazj~ i w ten spos6b narazajq rodzin~ i spo
leczens two na ponoszenie ci~zar6w wynikajqcych z ich rzekome
go tch6rzostwa. 

Zastanawiajqce, ze powyzsze opisy i alarmy zwolennicy euta
nazji trak tujq per non est. Jezeli jakies fakty czy zjawiska przema
wiajq przeciwko zgodzie na eutanazj~, to przeciez nie zaslugujq 
na zauwazenie przez rozumnego czlowieka ani na jego refleksj~. 
Rozwiqzania post~powe nalezy przyjmowac bez dyskusji. Co naj
wyzej - wsr6d gt'omkich wezwan do "deba ty publicznej" . 

lACEK SALIl or, ur. 1942, prof. dr hab., wykJadowca Uniwersytelu Kardyna la Siefana 
Wyszynskiego, autor kilkudziesi'i'ciu ksi'lzek. Oslatnio wydal Ewangel /arz (2000). 
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Hebrajskie Pisma m6wiq, iz trzeba "wybrae zycie" (Pwt 30, 
19) i ze jest "czas umierania" (Koh 3, 2). Mi~dzy tymi 
dwiema Jrazami powstaje nawias, w kt6rym miesci sif 

problem eutanazji. Tradycja zydowska odr6znia przedluZanie 
zycia od przedluzania smierci: zycie musi bye przedluzane; 

smierci nie wolno przedluzac. 

"WYBIERAJCIE WI~C
. 
ZYCIE" A "CZAS 


UMIERANIA" 

Rabbi Byron L. Sherwin 

Ludzie 0 silnych przekonaniach moralnych - zarowno religij
nych, jak i swieckich - cz~sto domagajq si~ od panstwa, by owe 
przekonania przej~!o i narzuci!o jako prawo i norm~ zycia publicz
nego. Jesli zatem obywatel wierzy, ze eutanazja winna bye zabro
mona ze wzgl~dow moralnych, domaga si~ zazwyczaj, by jego rZCjd 
p rawnie jej zabronil. Jesli natomiast wierzy, ze eutanazja winna 
bye dozwolona, wowczas domaga si~ na ogo! prawodawstwa ze
zwalajqcego na niq w pewnych okolicznosciach, widzqc w nim afir
macj~ indywidualnej autonomii moralnej . Innymi s!owy, indywi
dualne przekonania moraine danej osoby - bez wzgl~du na to, czy 
wywodzq si~ ze zrode! religijnych czy swieckich - oraz jej zapatry
wanie na to, jakie winny bye normy zycia publicznego i prawo, SCj 
na ogo! tozsame. Kiedy jednak spojrzee na to z perspektywy tra
dycji amerykanskiej (do ktorej - jako Amerykanin - jestem przy
wiCjzany), podej scie to uznae trzeba zarowno za b!~dne, jak i za 
niebezpieczne. 

Celem spo!eczenstwa demokratycznego jest maksymalizacja 
ludzkiej wolnosci i wyboru. Jesli cos (za!ozmy, ze b~dzie to aborcja 
lub eutanazja) jest legalne, prawo wyboru jednostki jest zmaksy
malizowane. To nie oznacza, ze ja, jako jednostka, musz~ owo cos 
wybrae tylko dlatego, iz zezwala na to prawo. Przykladowo, jesli 
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sprzeciwiam si~ eutanazji lub aborcji z przyczyn moralnych i/lub 
religijnych, nie jestem w zadnej mierze przymuszony, by skorzy
stae z prawa do nich. Natomiast inni mogq swobodnie z niego ko
rzystae, jesli tego chq i jesli wierzq, ze jest to moralnie wlasciwe. 
Co wi~cej, jesli panstwo moze ograniczye mojq wolnose WybOl'l 

w przypadku aborcji lub eutanazji, moze tez ograniczye mojC) wol
nose religijnq, tudziez inne swobody. Jesli moraine zapatrywania 
grup religijnych - poprzez ich wplyw na normy zycia publiczne
go i prawo - mogq ograniczae wybory moraIne Iudzi niereligijnych, 
to ci ostatni - poprzez sw6j wplyw na normy zycia publicznego 
i prawo - mogq ograniczae wybory moraine i swobody Iudzi wie
rzqcych. Dla tego wlasnie w wolnym i demokratycznym spoleczen
stwie wskazane jest, aby prawo wyboru bylo maksymalizowane, 
mimo ze pozwala to ludziom podejmowae moraine decyzje i po
st~powae w spos6b, kt6ry mog~ uwazae za niepozqdany Jub zly 
w swietle moralnego nauczania mojej religii. 

Dia panstwa jest sytuacjq niebezpiecznq, gdy ma ono zbyt wieI
kq wladz~ nad wyborami, kt6re podejmuje jednostka. Jak zauwa
zyl Lord Acton: "Kazda wladza deprawuje; wladza absolutna de
prawuje absolutnie". Zezwalajqc panstwu, by zakazywalo prak
tyk w rodzaju eutanazji czy aborcji, potencjainie zezwala si~ mu 
takZe na zakazywanie praktyk religijnych. Ten rodzaj panstwowe
go przymusu moze ograniczae indywiduainy wyb6r, a zatem moze 
bye antydemokratyczny. 

Historycznie rzecz biorqc, Amerykanie byli zawsze nieufni 
wobec wladzy rzqdu i chcieli ograniczye jej wplyw na moraIne zycie 
obywateli. Pozostajqc w zgodzie z tq tradycjq, jednostka moze 
moralnie sprzeciwiae si~ aborcji i eutanazji, lecz r6wnoczesnie po
pierae uprawnienie kobiety do aborcji i obywatelskie prawo jed
nostki do zakonczenia swego zycia poprzez poddanie si~ jakiejs 
formie eutanazji. Innymi slowy, mog~ sprzeciwiae si~ poglqdom 
ludzi niereligijnych lub ateist6w na gruncie moralnym i/lub reli
gijnym, lecz nie oznacza to, ze musz~ sprzeciwiae si~ im na arenie 
politycznej lub prawnej. Zar6wno osobie religijnej, jak i niereligij
nej - jako obywatelom wolnego i demokratycznego spoleczenstwa 
- przyswieca wsp61ny cel: maksymalizacja ludzkiej wolnosci i pra
wa wyboru. Z tych powod6w jestem zwolennikiem legalizacji eu
tanazji . Pans two nie powinno miee mocy, by uznae j'l za nieJegal
n'l . Z drugiej strony panstwo nie powinno miee mocy, by i'l pod 
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jakimikolwiek warunkami nakazywae; nie powinno tez urucha
miae zadnych rzqdowych funduszy, ktore moglyby do niej zach~
cae czy tez jej bezposrednio sluzye. 

Na arenie politycznej i prawnej kwes tia stosownosci eutanazji 
jes t kwestiq praw. Jesli chodzi jednak 0 moje osobiste wybory, 
musz~ spoglqdae na moj wlasny system wartosci. Jako religijny 
Zyd szukam wskazowek w zydowskiej tradycji etycznej i praw
nej. 
Wi~kszose nowoczesnych systemow prawnych i etycznych jest 

pochloni~ta kwestiq uprawnien: jakie Sq moje uprawnienia, co 
dzieje si~, gdy moje uprawnienia pozostajq w konflikcie z upraw
nieniami innych itd.? Tradycja zydowska jednak jest odmienna. 
Judaizm skupia si~ raczej na zobowiqzaniach niz uprawnieniach. 
Wlasnie dlatego zgodnie z zydowskim Prawem i etykq mam obo
wiqzek zapytywae: co - w konkretnej sytuacji - winienem uczy
nie, co mi wolno, co jest zabronione7 To podejscie i pytania majq 
takZe zwiqzek z eutanazjq. 

Judaizm nie traktuje zycia jako daru od Boga . Zycie ujmuje ra
czej jako kaucj~, pozyczk~ od Boga. Dlatego pytanie, ktorc przede 
mnq staje, brzmi: jak mog~ najlepiej zaopiekowae si~ zyciem, kto
re zostalo mi uzyczone przez Boga? Co wi~cej , judaizm nie akcep 
tuje nowozytnej teorii indywidualnej moralnej autonomii, rozwi
ni~tej przez Kanta w jego probie podwazenia autorytetu religijne
go, ktory - w owych czasach - uznal za opresywny. (Dzis autory
tet religijny w spoleczei1stwach demokratycznych jest oczywiscie 
znacznie slabszy niz w czasach Kanta). O toz judaizm przyjmuje 
raczej SWq odziedziczonq tradycj~ jako naroslq w ciqgu stuleci 
mqdrose przeszlosci, zakorzenionq w akcie Boskiego objawienia. 
W tej perspektywie indywidualna autonomia moralna jest niewy
baczalnym aktem pychy. Indywidualna autonomia moralna zakla
da, ze moja ograniczona wiedza, mqdrose, doswiadczenie i oSqd 
moralny gorujq nad kumulatywnq mqdrosciq i moralnym osqdem 
wielu mqdrych ludzi niezliczonych minionych pokolen. Czy mq
drze jest odrzucae t~ kumula tywnq mqdrose przesztosci? 

Hebrajskie Pisma mowiq, iz trzeba "wybrae zycie" (Pwt 30, 19) 
i ze jest "czas umierania" (Koh 3, 2) . Mi~dzy tymi dwiema frazami 
powstaje nawias, w ktorym miesci si~ problem eutanazji. Kiedy 
powinnismy wybrae zycie, a kiedy rozpoznae, ze nastat juz czas 
umierania? Dzis odpowiedz na to pytanie jest nawet trudniejsza 
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nil. dawniej, poniewaz wydluzyl si~ statystyczny czas zycia czlo
wieka, a r6wnoczesrue dost~pna stala si~ wsp6lczesna technolo
gia medyczna. 

Tradycja zydowska odr6znia przedluzanie zycia od przedlu
zarua smierci: zycie musi bye przedluzane; smierci nie wolno przed
luzae. Na przyklad jeSli dany pacjent jest sztucznie podtrzymywa
ny przy zyciu i rue ma nadziei na wyzdrowienie, a smiere zbliza 
si~ nieuchronnie, mozna pozwolie mu umrzee. W przypadku, gdy 
pacjent z rozleglym uszkodzeniem ruezb~dnych do zycia organow 
(nie rokujqcy nadziei na wyzdrowienie i zblizajqcy si~ do natural
nej smierci) podlqczony jest do respiratora, mozna go od niego 
odl'lczye, pozwalaj'lc mu umrzee. Post~powanie takie nazywa si~ 
"pasywn'l eutanazj'l" i zydowskie prawo religijne na niq ze?;wala. 
JednakZe nawet w takim przypadku trzeba zachowae ostroznose. 
J esli na przyklad pacjent jest diabetykiem, to nie wolno mu zrezy
gnowae z zastrzyk6w insulinowych, poniewaz jest to r3ost~pny 
spos6b, dzi~ki kt6remu moze zaradzie swej chorobie. 

Tradycja mojej religii uwaza zycie za cenne i swi~te w samej 
swej istocie. To twierdzenie moze bye odrzucone przez ludzi nie
religijnych lub ateist6w. Wydaje si~ jednak, ze trudno odrzucie 
twierdzenie 0 potrzebie afirmowania wartosci ludzkiego zycia 
w swietle wydarzen ubieglego stulecia. Akty ludob6jstwa, kt6rych 
bylismy swiadkami w rueodleg!ej i calkiem wsp6lczesnej historii, 
pokazujq, do jak groznych skutk6w moze prowadzie nieuznawa
nie kazdego ludzkiego zycia - wliczaj'lc w to nasze wlasne - za 
wewn~trzrue wartosciowe. Odrzucenie twierdzenia, ze kazde ludz
kie zycie jest w swej istocie wartosciowe, jest r6wnoznaczne 
z otwarciem drzwi dla usprawiedliwierua morderstwa lub nawet 
ludob6jstwa. Czlowiek niereligijny ma prawo zaprzeczae we
wn~trznej swi~tosci i waznosci kazdego ludzkiego zycia - w lqcza
jqC w to jego wlasne - lecz musi takZe rozwazye implikacje zycia 
w spoleczenstwie, w kt6rym jego poglqd stanie si~ dominujqcy. 
Nawet David Hume, kt6ry by! rzecznikiem prawa jednostki do 
samob6jstwa i eutanazji, utrzymywa!, ze w przypadku gdyby mialo 
to stanowie rzeczywiste lub potencjalne zagrozenie dla praw in
nych w spoleczenstwie, danq osob~ nalezaloby pozbawie takiego 
prawa. 

Tradycja zydowska generalnie sprzeciwia si~ temu, co zazwy
czaj nazywa si~ "aktywnq eutanazjq", to ~naczy podejmowaniu 
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dzialan, kt6re majq przyniese smiere wlasnq lub cudzq. Jednakie, 
co wykazalem w innym miejscu (na przyktad w mojej ksiqzce Je
wish Ethics for the 21th Century), na gruncie zydowskiego prawa 
i etyki mozna wskazae kazus praktykowania aktywnej eutanazji 
w przypadku, gdy przedluzany jest proces umierania i kiedy obec
ne Sq trzy czynniki: 1) choroba jest terminalna; 2) smiere naturalna 
jest bliska; 3) pacjent cierpi b61 ponad wytrzymalose. 

Kolejnq kwestiq do rozwazenia w zwiqzku z eutanazjq jest de
finicja "smierci" . Na przyklad, czy smiere dokonuje s i~ wraz z usta
niem oddychania i aktywnosci serca, czy tez rozs trzyga 0 niej brak 
aktywnosci m6zgu (plaskie EEG); czy jest pojmowana jako pro
ces, czy tez raczej jako precyzyjnie okreslone zdarzenie. W moim 
przekonaniu osoba pozbawiona aktywnosci m6zgu, kt6ra jednak 
wci,!z oddycha i wykazuje aktywnose serca - oczywiscie dzi~ki re
spiratorowi - moze bye poddana eutanazji, nawet jesli przyjmuje
my kardio-respiracyjnq definicj~ smierci Uak czyni to choeby pra
wo zydowskie). 

Warto zaznaczye, ze w sondazach i badaniach opinii publicz
nej wi~kszosc zwolennik6w eutanazji to ludzie mlodzi, kt6rzy pa
trzq na smiere jako na cos odleglego w czasie. W stanie Oregon, 
gdzie w pewnych szczeg6lnych okolicznosciach eutanazja jest 
prawnie dopuszczalna, si~ga po niq znacznie mniej ludzi, niz prze
widywano przed jej legalizacjq. Co wi~cej, lekarze w Ameryce od
kryli, ze pacjenci, kt6rzy proszq 0 przyspieszenie smierci ze wzgl~
du na przemozny b61, cz~sto zmieniajq zdanie, jesli b6l zostanie 
usmierzony. Problem z wyborem eutanazji i konsekwencjq tego 
wyboru polega na tym, ze skoro akt zostanie dokonany, pacjent 
nie moze juz zmienie zdania. Kiedy czlowiek jest martwy, nie rna 
juz mozliwosci wyboru mi~dzy zyciem i smierciq. 

W tradycjach kulturowych odziedziczonych po Rzymianach, 
a wzmocnionych i rozwini~tych przez filozof6w w rodzaju Davi
da Hume'a samob6jstwo generalnie, a eutanazja w szczeg61nosci 
Sq cz~sto opisywane jako "heroiczne". JednakZe w tradycjach ju
daizmu i chrzescijanstwa postrzega si~ je cz~sto jako nieheroicz
ne, a nawet tch6rzliwe. Czasem wydaje si~ rzeczq latwiejszq wy
brae smiere i uciec od wyzwan i problem6w zycia. 

John Milton w Raju utraconym (ksi~ga X, 992) kresli portret Ada
rna opierajqcego si~ zqdaniu Ewy, by przyj~li wsp61ny pakt 0 sa
mob6jstwie. J esli zgodzilby si~ zakonczye swe zycie i pozwolil Ewie, 
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by zakonczyla wlasne, nie byloby nas dzisiaj i nie moglibysmy 
dyskutowac kwestii eutanazji. Kazdy z nas musi "wybierac zycie" 
do czasu, gdy nadejdzie nieuchronny "czas umierania". Nadcho
dzi on dostatecznie rychlo. Czemu mielibysmy sprawiac, by przy
chodzit wczesniej niz to konieczne? 

tlUnt. Lukasz Tischner 

RABIN BYRON L. SHERWIN, uczen Abrahama J. Heschela, profesor zydowskiej filo 
zofii i teologii, mistycyzmu i etyki w Spertus Institute of Jewish Studies w Chicago. 
W Polsce ukazala si~ jego ksi~zka Duchowe dziedzictwo Zyd6w polskich (1995) . 

ZOBACZ niewidome dzieci 
Jui od dziesit;!ciu lat Siowarzyszenie Tt;!cza zajmuje si~ pomoc'l 
dla dzieci niewidomych ze sprzt;!zonq niepelnosprawno~ci'l . 
Podopieczni Osrodk6w Tt;!Czy to dzie . ome i slabowidz'lce. 
kt6re opr6cz uposledzenia wzro i'l na dodatkowe 
schorzenia i zaburzenia jak np.: m6zg poraienie dziecit;!Ce 
i niepelnosprawno~c ruchow'l, padacz inienie rozwoju 
psychoruchowego, upo~ledzenie umysl osluch, zaburze
nia emocjonalne i zaburzenia zachow , inne przewle
kle schorzenia neurologiczne, nowotw ujemy sit;! nie tylko 
leczeniem i diagnostyk<j. ale i poradni edukacj'l, wyjazda
mi wakacyjnymi etc. Nazywamy to kompleksowa. Nasi 
podopieczni nie S'l dla nas przyn"rlkJII 
nymi dzieemi, kt6re w pewnym 
z nas. Cierpienie otwiera oczy na 
pozostaj'l niewidoczne. 

STOWARZYSlENIE 
T{ClA 

PKO BP III o/Warszawa 10201039·110363·270·1 
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Normy moralnosei nie muszq si{? zawsze zbiegac z przepisami 
prawa, a ezasem wr{?ez nie powinny si{? z nimi pokrywac. 

Prawo maze zatem zezwalac na ezyny, kt6ryeh moralnosc nie 
dopusuza alba nie zaleea; maze r6wniez, na odwr6t, 

zakazywac ezyn6w, w kt6ryeh moralnosc nie widzi nie zlego. 

TOMASZ Z AKWINU 

o ZABIJANIU 


Wlodzimierz Galewicz 

Akademiccy etycy nie budzq sympatii. Nie robiq zresztq wiele, 
by na niq zasluzyc. Akademicki etyk - zamiast jasno powiedziec, 
czy jest za czy przeciw (w tej albo innej kontrowersji poruszajqcej 
opirti~ publicznq) - mnozy subtelne dystynkcje, wazy argumenty 
i kontrargumenty, tiumaczy si~, ze n i e m 0 z e powiedziec, i usi
luje wyjasnic, dlaczego nie moze. A koncowy pIon tych jego roz
wazan i staran - mi~sis ty praktyczny konkret - jest zwykle ubogi. 

Dotyczy to w szczeg6lnosci kwestii eutanazji. Wydaje si~, ze 
w tej sprawie ismiejq tylko dwa mozliwe stanowiska: kto nie jest 
przeciw, jest tym samym za lub wcale si~ nie liczy - wypada z de
baty. Asertoryczne kunktatorstwo, jakie uprawiajq tutaj (rtiekt6
rzy przynajmniej) przedstawiciele a kademickiej etyki, wypada 
szczeg6lnie zalosnie, jesli je por6wnac z paradygmatycznq wr~cz 
jednoznacznosciq znamiennq dla wypowiedzi (znowu p rzynaj
mniej niekt6rych) rzecznik6w oficjalnej nauki Kosciola katolickie
go. Niech zatem akademicki etyk, kt6ry nie chce sam siebie ze
pchnqc na margines, wylqczyc si~ eskapistycznie z tak wazkiej 
dyskusji, wezmie sobie do serca te paradygmaty i nie chowa si~ 
w g~stwirtie zawilych rozr6zrtien, nie tlurnaczy si~, czemu nie moze 
powiedziec, po kt6rej to wlasciwie jest stronie - niech powie! 

Tak si~ cz~sto mysli, a nieraz i pisze. Trudno si~ zatem dziwic, 
ze niekt6rzy uniwersyteccy etycyl uginajq si~ pod tym naciskiem 

I Nie mam tu oczywiscie na mysJi zadnego z autorow, ktorych wypowiedzi za
mieszczono w tym numerze "Znaku". Chodzi mi raczej 0 pewn'l ogolnq populistycznq 
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"spolecznej potrzeby" i rzeczywiscie zaczynajq "m6wie" (tzn. wy
powiadae si~ w j~zyku ambon albo gazet). Trudno si~ dziwie, ale 
tei nie ma powodu si~ cieszye. Albowiem z punktu widzenia hi
storyka teorii etycznych - gdyi z tej pozycji chcialbym si~ tu wy
powiedziee - domaganie si~ zwi~zlej odpowiedzi na pytanie, "czy 
eutanazja jest moralnie godziwa?", to wym6g bezprawny, czysta 
uzurpacja. By sformulowae jakis niedeklaratywny, odpowiedzial
ny poglqd w tej kwestii, trzeba wyjasnie dwie sprawy: przede 
wszystkim powiedziec, czym jes t eutanazja, a dopiero potem, czy 
jest ona dopuszczalna. Sytuacja przedstawia si~ przy tym w ten 
spos6b, ie wprawdzie na kaide z tych pytan da si~ odpowiedziee 
stosunkowo prosto, lecz tylko na kaide z osobna, nie na oba na
raz. Tak wi~c, aby na n i e t r yw i a In e pytanie2

, czy eutanazja jest 
zawsze niedopuszczalna, dalo si~ lakonicznie od powiedziee "tak", 
definicja eutanazji musi bye dosye zloiona i na tyle dopracowana, 
by pozwalala nam precyzyjnie odr6inie praktyki eutanatyczne od 
rozmaitych innych ingerencj i medycznych Uak choeby rezygna
cja z tzw. uporczywej terapii), bardzo im nieraz pokrewnych, a in
tuicyjnie godnych aprobaty. W przeciwnym natomiast razie - jesli 
eutanazja zostanie zdefiniowana stosunkowo pros to - kwestii jej 
dopuszczalnosci nie da si~ rozstrzygnqe calkiem jednoznacznie; 
rozstrzygni~cie musi w6wczas brzmiee na przyklad: "tak, 0 ile..." 
lub "nie, chyba ie...", lub w jakis podobny, nieprzejrzysty spos6b. 
Komplikacje Sq zatem nie do unikni~cia i w kt6ryms miejscu mu
SZq si~ pojawie - nie tu, to tam. 

TakZe oficjalna nauka, jakq glosi w tej sprawie KOSci61 katolic
ki, opierajqc si~ przy tym dose mocno na etycznych teoriach To
masza z Akwinu, nie jest - jesli jq dobrze rozumiem - ai tak nieza
wila, jak to s i~ niekt6rym jej zwolennikom (lub przeciwnikom) 
wydaje. I wlasnie na tym historycznym tie - w nawiqzaniu do Sw. 
Tomasza i jego poglqd6w w sprawie zabijania - chcialbym tutaj 
ukazae pewien aspekt problematyki "zab6js twa z litosci". 

tendencj~, kt6ra szerzy si~ u nas ostatnio w r6i.nych d ziedzinach zycia duchowego i nie 
omija takZe filozofii. 

2 Pytanie 0 moralnq dopu szczalnosc euta nazji moze bye bowiem zupelnie trywial
ne, na przykJad wtedy gdy przez eutanazJ ~ rozumie s i ~ po prostu zamordowanie cho
rego czlowieka. Ale to tylko dowod zi, ze "e utanazja" to nazwa raczej nieprzydatna, by 
uzywac jej w "sporze wok61 eutanazji". 
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1. 24 lutego 1957 roku Pius XII wyglosil pam.i~tne, cz~stokroc 
p6zniej cytowane przem6wienie do uczestnik6w IX Kongresu Wlo
skiego Stowarzyszenia Anestezjolog6w. W trakcie tej mowy Papiez 
odpowiedzial na wazne pytanie zadane przez uczestnik6w kon
gresu. Lekarze pytali: "ezy religia i etyka pozwalajq lekarzowi i pa
cjentowi na usuni~cie b61u i swiadomosci przy pomocy narkoty
k6w (nawet gdy zbliza si~ smierc i gdy przewiduje si~, ze zastoso
wa nie narkotyk6w skr6ci zycie)?" . Papieska odpowiedz brzmiala: 
"Jezeli nie istniejq inne srodki i jezeli w danych okolicznosciach nie 
przeszkadza to w wypelnieniu innych obowiqzk6w religijnych 
i moralnych: tak"3 . 

W tym oswiadczeniu Piusa XII, na kt6re powoluje si~ Deklara
cja Swiftej Kongregacji Doktryny Wiary 0 eutanazji z 1980 roku4 

, jak 
r6wniez encyklika Evangelium vitae Jana Pawla IP, Kosci61 katolic
ki niedwuznacznie uznaje moralnC) i religijnq dopuszczalnosc pew
nej medycznej pra ktyki, kt6rC) mozna by kr6tko nazwac r ad y
k a 1 n C) a n a 1 g e z j C). Zgodnie z przytoczonym pytaniem lekarzy 
praktyka ta polega na usuwaniu b6lu za pomocC) srodk6w usmie
rzajC)cych, n awe t g d Y s i ~ P r z e wid uj e6 ,ze ich zastosowanie 
doprowadzi do rychlejszej smierci. Anestezjolodzy pragnC) zatem 
wieciziec, czy tak rozumiana radykalna analgezja jest praktykC) 
uprawnionC), a najwyzszy autorytet Kosciola katolickiego od powia

3 Ten przeklad fragmentu przem6wienia Piusa XU podaj/i' za polskoj~zyczn,! wer
sj'! DeklamCJi a eutanazji Kongregacji Doktryny Wiary (por. nast~pny przypis). Ze wzgJ~
du na wag~ tego oswiadczenia przytocz~ tei. Jego oryginaJnq wersj~ fracuskoj~zyczn,!: 
"En resume, VOtl .' Nous demandez: »La suppression de la douleur el de la conscience par Ie moyen 
des narcotiqlles (lorsqu'elle esl dc/amee par line indication nu!dicaleJ, est -elle permise par la 
religion et la morale au medecln el au palienl (meme ill'approche de la mort et si I'on prfuoll que 
/'emploi des narcOliques abregera la vie)?«. Jl faudra repondre: »5'il n 'exisle pas d'aulres moyens 
et si, dans les circonslanees donnees, eela n'empeche pas I'aeeomplissement d'autres devoirs reli
gieux et moraux. Oui,," (Pius PE XII, AI/ocutio, "Acta Apostolicae Sedis" 49: 1957, s. 147). 

, Polska wersja: KongregacJa Ooktryny Wiary, Deklnraeja a eulanazji, "I.:Osservato
re Romano", sierpieil1980, or 8; wersja lacinskoj~zyczna: Sacra Congregatio Pro Doctri
na Fidei , Dec/a ralia de eulhanasia, "Acta Apostolicae Sedis" 72: 1980, s. 547-548. 

S Por. Jan Pawel II, "Evangelillm vitae". Teksl i komentarze, red. T Styczen 50S, ks. 
J. Nag6rny, Lublin 1997, 5.68. 

'Podkreslam te slowa, poniewai. w pytaniu anestezjolog6w, w zasadzie pozytyw
nie rozstrzygni/i'tym przez Papieza, szlo naJwyrazniej 0 to, czy Jekarz rna prawo apliko
wac ~ rodki usmierzaJ'lce b61 nawet w wypadku, gdy jest do przewidzenia, i.e spowo
duj" one szybsz'l smierc pacjenta, a nie tylko, gdy jest to mozliwe lub niewykluczone. 
Deklaracja a elltanazji zdaje si~ wprawdzie nieco oslabiac se ns tego pozytywnego roz
strzygni~cia, odnosz'lc je do sy tuacji, w kt6rych nie tyle "przewiduje si/i''' ("si I'on pre
vail... "J smierc pacjenta, ile "podejmuje si/i' jej ryzyko" (podobnie w wersji lacinskiej:"in 
eills periClilum inellrrilur"); por. przypis 9. 
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da: "tak". To papieskie lieet jest co prawda opatrzone podw6jnym 
"jezeli"; jest to zatem "tak" jedynie warunkowe, "tak" bardzo ostroz
ne, lecz mimo to "tak". Nie ulega bowiem w'1tpliwosci, ze zgodnie 
z intencj'l odpowiadaj'1cego te dwa wymagane warunki byw a j C) 
przynajmniej niekiedy spelnione; zdarzajC) si~ zatem takie sytu
acje, w kt6rych radykalna analgezja j es t jedynym praktycznie 
mozliwym sposobem usrn.ierzenia nieznosnych cierpien bliskiego 
juz smierci czlowieka i w kt6rych posluzenie si~ tym srodkiem 
(a wi~c na przykiad aplikowanie coraz to mocniejszych dawek 
narkotyku) n i e prz e s z ka d za pacjentowi w wypelnieniu zad
nych obowiC)zk6w, kt6rym ten bylby jeszcze w stanie podolac. 
W tych skrajnych, lecz przeciez wcale nie odosobnionych przypad
kach radykalnq analgezj~ uwaza si~ za metod~ moralnie dozwolo
n'1. Zgodnie z tresciq przytoczonego pytania prawo do niej przyslu
guje w6wczas zar6wno cierpiC)cemu pacjentowi, jak i opiekujqcym 
si~ nim lekarzom. Pacjentowi wolno zatem z'1dac od lekarzy, by 
uwolnili go od trudnych do wytrzymania cierpien, chocby za cen~ 
mozliwego lub prawdopodobnego przyspieszerua smierci, a leka
rzom wolno - przynajmniej z punktu widzenia etyki - spelnic to 
jego wyrazne (czy moze nawet tylko domruemane?) zyczerue. 

Dopuszczajqc tak pojmowanq radykaln'1 analgezj~, cytowana 
Deklaraeja Swir;tej Kongregaeji Doktryny Wiary ostro odgranicza jq 
od eutanazji, kt6r'1, rzecz oczywista, stanowczo wyklucza. Przez 
t~ osta tni'1 rozurn.ie si~ p rzy tym "dzialanie lub wstrzymanie si~ od 
dzialania, powodujqce smierc z samej swej natury, lub dokonane 
w intencji spowodowania smierci, w celu wyeliminowarua wszel
kiego b6Iu"7. 

Takie radykalna analgezja bywa wszelako dzialaniem, jesli nie 
wprost powodujC)cyrn, to w kazdym razie przyspieszajqcym smierc, 
i podejmowanym w celu wyeliminowania b6lu. To niewqtpliwie 
zbliza jq do eutanazji, jednakie z tym podobienstwem ma si~ tc) 

czyc istotna r6znica. W przeciwienstwie do eutanazji radykalnej 
analgezji nie da si~ mianowicie uznac ani za dzialanie "powodujq
ce smierc z samej swej natury", ani za takie, kt6re zostaje "doko
nane w intencji spowodowania smierci". Pierwszy z tych punk

7 W wersji lac inskiej : "Nomine euthanasiae signifientur aclio vel omiss io quae sua pie na
tllra vel consilio mentis morlem affert, ut hoc modo omnis dolQr removealu(', s. 546. 
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tow w Oeklaracji 0 eutan~zji nie jest wyjasnionf ' drugi jednak sta
ra si~ ona tak oto wytlumaczyc: ,,widac jasno, ze w tym wypadku 
smierc nie jest ani zamierzona, ani w zaden sposob si~ do niej nie 
dqzy, chociaz z rozumnych racji podejmuje si~ jej ryzyko, pragnqc 
po prostu zlagodzic b61 przy uzyciu srodk6w usmierzajqcych, ja
kimi dysponuje medycyna"9. 

Tak wi~c przy radykalnej analgezji, inaczej niz w wypadku 
eutanazji, ewentualna smier<: poddawanego jej pacjenta nie jest 
niczym wi~cej jak "skutkiem ubocznym", nast~pstwem jedynie 
przewidywanym, lecz niezamierzonym. Ujmujqc roznic~ dzielqcq 
te dwie praktyki w taki wlasnie spos6b, deklaracja czyni wyrazny 
uzytek z pewnych etycznych idei sw. Tomasza, ku kt6rym tym sa
mym musimy si~ zwr6cic. 

2. Posr6d r6znych pytan na temat zab6jstwa, rozwazanych 
przez Tomasza w Sumie teologicznepo, znajdujemy rowniez pyta
nie "Czy wolno kogos zabic we wtasnej obronie?"l1. Jego odpo
wiedz jest nast~pujqca: 

Ta sama czynnosc moze miec dwa skutki, w tym jeden zamierzony [in 
intelltione j, a drugi nie zamierzony [praeter intentionemj. <0 przynaleznosci 
czynu etycznego do okreSlonego gatunku stanowi wszakZe to, co si~ w tym 
czynie zamierza, nie zas to, co nie nalezy do jego zamiaru, a tym samym jest 

8 Moi.na by powiedziee, i.e stosowanie srodk6w przeciwb610wych jest "z samej 
swej na mry " dzialaniem usmierzaj,!cym b61, a nie powoduj'lcym smiere. I to, oczywi
·".Lie, prawda; problem jednak w tyrn, i e to samo dZialanie, kt6re opisujem y jako "p oda
nie srodka usm ierzaj'lcego", w niekt6rych razach da si~ tei opisae na przyklad jako 
"podanie srodka, kt6ry bye moie Jub prawdopodobnie spowoduje szybsz'l smiert'. 
I nie jes t jasne, czy tak scharakteryzowane dzialanie nie jest d zia laniem "powoduj'lcym 
smiere z samej swej namry", a tym samym spelniaj'lcyrn przytoczonq definiCJ<;' eutana
zj i; zaJei.y to chyba od tego, jak rozumiec " na tur<;," jakiegos dzialan ia lub czynu . 

9 W wersji lacinskiej : "Quo in casu, IIti palel, mors nullo modo est animo in tenia aut 
quesila, etsi rationabiii de causa ill eius pericuium incurrilur; id Inntummodo in proposilis jllit, 
ut dolores efficaeiter lenirentur, adhibitis ad id analgesieis remediis, quae medieae arti praesto 
sunt" (wyd . cyt. , s. 548). Por. takie sformulowanie w Evangelium vitae: "W takim przy
padku bowiem nie pragnie si<;, smierci i nie dqiy si~ do niej, choc z uzasadnionych przy
czyn dopuszcza si<;, ryzyko sm ie rci" (wyd. cyt., s. 68) . 

JO S. Thomae Aquinati s, Sum ma Theologiae, cura et s tudio sac. Petri Caramello, Ma
rie tti: Taurini 1952, Secullda Seeundae, q. 64. W dalszym ci'lgu cytujqC to d zielo, posluguj<;, 
si<;, skr6tem S1 Podaj'lc tlumaczenia jego fragment6w, korzystam na og6J z istniej<jcych 
polskich przekJad6w. Niekiedy jednak dokonuj ~ w nich pewnych zmian, kt6re za kai
dym razem uJmuj<;, w sp iczaste nawiasy < > i usprawiedliwiam w przypisach . 

11 Sw. Tomasz z Akwinl1, Suma teologiczna, t. 18: Sprawiedliwoic, prze/. F. W Bednar
ski Or, Londyn 1970, s. 118. 
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dla niego czyms przygodnym > 12. Z samoobrony zas moze wyniknqc dwoja
ki skutek: zachowanie wlasnego zycia oraz zabicie napastnika. Tak wi~c 
czynnosci, w kt6rych si~ zmierza do ocalenia wlasnego zycia, nie s,! wzbronio
ne, gdyz dla kazdego jestestwa jest rzecz'! naturalnq, by w miar~ nioznosci bro
nilo swego Zycia. Moze si~ jednak zdarzyc, ze czyn pochodzqcy z dobrego za
miaru b~dzie niedozwolony, a mianowlCie gdy b~dzie niewsp61mierny z ce
lem. Jesli wi~c ktos w obronie wlasnego zycia uzywa wi~kszego gwaltu , nil: 
trzeba, b'i!dzie to niedozw()lone. Dozwolona jest na tomiast samoobrona, w kt6rej 
ktos w spos6b umiarkowany odpiera gwalt, gdyz wolno sil'i! odeprzec silq (... ). 

Poniewaz jednak zabijac czlowieka wolno tylko tym, kt6rzy sprawujq 
wladz'i! panstwowq, i to dla dobra spolecznosci, dlatego nie wolno zmierzac 
do tego, by podczas samoobrony zabic drugiego, chyba ze chodzi 0 przedsta
wiciela wladzy, kt6ry zmierzaj qc do zabicia jakiegos czlowieka we wlasnej 
obronie, odnosi to do dobra spolecznosci, np. gdy chodzi 0 zolnierzy walczq
cych z wrogami albo 0 strozow porzqdku publicznego, walczqcych z lotrami. 
Ale n awet ci grzeszq, jesli si~ kierujq osobistq nami'i!tnoscii)13 . 

Sw. Tomasz podaje wit:;?c tutaj dwa gt6wne warunki, jakie mu
sz'! byc spetnione, aby zab6jstwo w obronie wtasnej mogto byc 
czynem moralnie usprawiedliwionym. Tak zatem od osoby, kt6ra 
broni sit:;? przed napastnikiem, nalezy przede wszystkim wymagac, 
by nie dzialata z zamiarem zadania mu smierci; smierc napastnika 
moze byc jedynie niezamierzonym czy tez nieintencjonalnym skut
kiem jej dziatania, zmierzaj,!cego do zachowania wlasnego zycia 
Jub zdrowia. To pierwsze wymaganie nazwt:;? wit:;?cwarunkiem nie
in ten cjon a I no s c i. Drugim natomiast warunbem, jaki musi 
spetniac dopuszczalna samoobrona, jes t warunek proporcjonalno
sci: czyn broni,!cego sit:;? nie moze byc "niewsp61mierny z celem" 
(non proportionatus fini). 

Jesli chodzi 0 proporcjonalnosc, nie polega ona, ma si~ rozu
miec, na wsp6tmiernosci z og61nym celem samoobrony, czyli z ce
Jem obrony wtasnej jako takiej, tym bowiem jest za kaidym razem 

12 "Mora les alltem actus recipiunt speciem secundum id quod illlendilur, non aulem ab eo 
quod esl praeler intentionem, cum sil per accidens". W cytowanym t1umaczeniu Bednar
skiego (s. 119) czytamy: "Ot6z zr6zn icowanie czyn nosci moralnych zalezy od tego, co 
si~ zamierza, a nie od tego, co jest wbrew zamierzeniu, gdyz to jest dla nich czyms 
przygodnym". Ten przeklad budzi jednak dwa zas trzezenia . Po pierwsze, m6wi 'lc, ze 
"zr6i-nicowanie czynnosci moralnych zalezy od tego, co si~ zamierza ...", nie zaznacza 
s i ~ w nim, ze chodzi 0 zroznicowanie tych czyn6w co do ich przynalei-nosci gatunko
wej. A po drugie, okreslenie "wbrew zamierzeniu" jest zbyt mocnym odpowiednikiem 
dla lacinskiego "praeler inlenlionem". Wbrew czyjemus zamierzeniu dochodzi jedynie 
do tego, czego ten ktos zamierzal un.i.kn,!c; praeter inlentiorI<?I11 natomiast staje si~ to wszyst
ko, czego on nie zamierza l dokonac, co nie lezalo w jego intencjach. 

1J Sw Tomasz z Akwinu, SUlna leologiczna, t. 18, s. 11,9-120. 
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to samo, a mianowicie zachowanie zycia, wlasne ocalenie. Reali
zacja tego og61nego celu moze jednakie w poszczeg61nych sytu
acjach wymagae podj~cia takich lub innych srodk6w, na przyklad 
zaleznie od tego, czy napastnik jest nieuzbrojony czy uzbrojony 
w n6z bqdz jeszcze innq brotl.. Proporcjonalne srodki samoobrony 
muszq wi~c, scisle bior'lc, bye dostosowane wlasnie do tych oko
licznosci. Poniewaz jednak szczeg61ne okolicznosci, w kt6rych re
alizuje si~ og6lny cel samoobrony, wraz z nim skladajq si~ na jej 
cel bardziej konkretny - uchronienie si~ przed takim to a takim 
niebezpieczenstwem - wi~c mozna tez wymagae od tych srodk6w, 
by byly "wsp6lmierne z celem". 

Decydujqc'l wszakie rol~ w wywodzie Tomasza - szczeg61nie 
w zwi'lzku z interesuj'lcym nas tutaj tematem - odgrywa waru
nek nieintencjonalnosci. Aby u5wiadomie sobie, na czym doklad
niej polega ta rola, zastan6wmy si ~ najpierw nad sensem uwagj 
Tomasza, ze ,,0 przynaleznosci czynu etycznego do okreslonego 
gatunku stanowi to, co si~ w tym czynie zamierza, nie zas to, co 
nie nalezy do jego zamiaru, a tym samym jest dla niego czyms przy
godnym". Tomasz z Akwinu w rozmaitych miejscach 14 zglasza sw6j 
akces do pewnej koncepcji etycznej, kt6rq wsp6kzesnie okreSla 
si~ nieraz mianem pryncypializmu IS . Zgodnie z tq teoriq istniej'l 
pewne rodzaje lub gatunki czyn6w, kt6re w iadnej sytuacji nie Sq 
dopuszczalne. Jednym z takich gatunk6w jest dla Tomasza choeby 
bezprawne zab6jstwo. Jak wynika z przytoczonego tekstu, nie kai
de zab6jstwo, czyli umyslne zabicie czlowieka, musi bye od razu 
zab6jstwem bezprawnym. Nie jest tak na przyklad,kiedy zabija
ny jest skazanym na smiere zbrodniarzem, a zabijajqcy - upowaz
nionym przedstawicielem wladzy. Co innego jednak, kiedy smiere 
czlowieka powoduje osoba prywatna, na przyklad broni'lca si~ 
przed napastnikiem. W takim wypadku spowodowanie smierci 
byloby mimo wszystko bezprawnym zab6jstwem, a tym samym 
czynem moralnie niedozwolonym, gdyby tylko bylo istotnie za
b6jstwem.O tym jednakie, czy tak naprawd~ jest - czy wi~c dZia

14 Na przyklad w ST 1-2, q. 99, a. 8, gdzie zastanawia si'i' nad tym, "ezy od przyka
zan de.kalogu mozna dyspensowaC", i rozstrzyga to pytanie w zasadzie przeez'lco (por. 
sw. Tomasl z Akwinu, Suma IcologicZI"/a, t.13: Prawo, tlum. o. P Belch, Londyn 1985, 5.150 
nn.). 

15 Por. np. lja Lazari-Pawlowska, Problemy ehJki sytunC1jjnej, w opracowanym przez 
P j. SmoezYliskiego wyborze jej pism: EhJkn - pisma wybrnnc, Wroc\aw 1992. 
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lanie powodujqce smiere czlowieka moze bye sklasyfikowane jako 
takie etycznie niedopuszczalne zab6jstwo - rozstrzygajq, zgodnie 
z omawianq tezq sw. Tomasza, wlasciwe intencje tego dzialania: 
to, czy jego podmiot zamierzal spowodowae smiere, czy tez spo
wodowal jq w spos6b niezamierzony, majqc jedynie zamiar obro
nie si~ przed agresorem. 

Stqd nieco wyrainiej widzimy, dlaczego Tomasz, rozwazajqc 
tak zwane "zab6jstwo w obronie wlasnej", uzaleznia jego moralnq 
dopuszczalnose od tego, czy spelnia ono warunek niein tencjonal
nosci: pr6buje mianowicie w ten spos6b uchylie jeden z intuicyj
nych kontrprzyklad6w, na jakie inaczej bylby narazony jego pryn
cypializm, uznajqcy mi~dzy innymi niedopuszczalnose wszelkich 
w og6le zab6jstw. W tej swojej pr6bie Tomasz czyni po raz pierw
szy uzytek z pewnej nosnej reguly etycznej , dia kt6rej znaleziono 
p6iniej wiele innych zastosowan, tal'ze w debatach wok61 euta
nazji.Regul~t~,nazywanqzwyklezasa dq podw6 j nego sk ut 
k u, mozna by sformulowae tak oto: 

Czyn, kt6ry powoduje pewien etycznie negatywny skutek Sn 
i kt6ry bylby czynem moralnie niedopuszczalnym, gdyby go do
konano z zamiarem spowodowania tego skutku, moze bye czynem 
moralnie usprawiedliwionym, jezeli dokonuje si~ go w intencji 
spowodowania pewnego innego, etycznie pozytywnego skutku 
Sp gdy tymczasem Snjest jedynie jego skutkiem nieintencjonainym 
- przewidywanym wprawdzie, Iecz niezamierzonym. 

Jak nietrudno zauwazye, jednym ze wspomnianych przed 
chwiIq "innych zastosowan" tak poj~tej zasady podw6jnego skut
ku (przez samego Tomasza stosowanej w celu usprawiedliwienia 
- na gruncie jego "pryncypialnej" teorii etycznej - "zab6jstwa 
w obronie wlasnej") jest jej wykorzystanie w debatach wok61 eu
tanazji , a w szczeg6lnosci do tego, by odr6znie niedopuszczaInq 
eutanazj~ od dozwolonej radykalnej analgezji. Usuwanie cierpien 
bliskiego juz smierci pacjenta przy uzyciu radykalnych srodk6w 
przeciwb6lowych jest bowiem dzialaniem, z kt6rego r6wniez mogq 
wynikae dwa skutki: ulga w cierpieniu i wczesniejsza smiere. Zgod
nie z omawianq koncepcjq dzialanie to byloby moralnie niedozwo
lone, a zatem stanowiloby form~ "eutanazji", gdyby jego zamia
rem bylo spowodowanie drugiego z tych skutk6w - doprowadze
nie do wczesniejszej smierci. Co innego jednak, gdy ten drugi sku
tek, chociaz przewidywany, jest niezamierzony, a wlasciwym za
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miarem lekarza jest tylko i wylqcznie przyniesienie ulgi. W takim 
wypadku radykalna analgezja przynajmniej moze bye - a przy 
spelnieniu pewnych dodatkowych warunk6w takZe jest - prakty
kq moralnie usprawiedliwionq . 

3. Jak wszakZe rozumiee OWq "nieintencjonalnose", czyli cech~ 
"niezamierzonych, lecz tylko przewidywanych" nast~pstw, 0 kt6
rych mowa jest w zasadzie podw6jnego skutku? Spr6bujmy uzmy
slowie to sobie dokladniej, trzymajqc si~ nadal wypowiedzi sw. 
Tomasza na temat warunk6w moralnej dopuszczalnosci zab6jstwa 
w obronie wlasnej. 

Co zatem znaczy, ze srniere napastnika, do kt6rej ewentualnie 
dochodzi w wyniku uprawnionej samoobrony, nie moze bye w za
den spos6b zamierzona? W pierwszej chwili mozna by to sprowa
dzae do tezy, ze ten, kto si~ broni, nie powinien nigdy dqzye do 
zabicia przeciwnika jako do ostatecznego lub samoistnego celu 
swojego dzialania. Gdyby wszakZe chodzilo tylko i wylqcznie 0 to, 
w6wczas srniere napastnika moglaby bye mimo wszystko zamie
rzona w pewien inny spos6b, a mianowicie jako s rod e k do dal
szego i w lasciwego celu, kt6rym byloby oczywiscie wlasne ocale
nie. Zwroemy jednak uwag~ na to, co sw. Tomasz m6wi w drugim 
akapicie przytoczonego fragmentu. Rozr67:nia on tam wyraznie 
sytuacj~ kogos, kto zabija niejako w imieniu wladzy, jak na przy
klad zolnierz wakzqcy z wrogami, od sytuacji, w jakiej znajduje 
si~ ten, kto czyni to "na wlasnq r~k~", jako osoba prywatna. Przed
stawiciel wladzy rna prawo zmierzae do zabicia wroga, osoba pry
watna nie rna tego prawa. Ale nawet zolnierz walczqcy z wrogami 
nie moze dqzye do ich smierci jako do celu samego w sobie; srniere 
wroga musi bye dIan srodkiem do innego celu, jakim w tym wy
padku jest dobro wsp61noty. Skoro wi~c uprawnienia osoby pry
watnej majq bye pod tym wzgl~dem istotnie szczuplejsze, to zna
czy, ze jej nie wolno dqzye nawet i do tego; smiere napastnika nie 
moze wi~c bye przez niq zamierzona w zaden w og6le spos6b 
nie tylko jako cel, lecz takZe jako srodek; moze bye ona jedynie 
ubocznym, jakby peryferyjnym nast~pstwem dzialania, kt6re 
w intencji dzialajqcego - rna spowodowae pewien inny skutek. Stqd 
wlasnie Tomasz zaczyna sw6j wyw6d od zdania, ze " ta sarna czyn
nose moze miee dwa skutki, w tym jeden zamierzony, a drugi nie 
zamierzony" . 
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SW. Tomasz pisze nast~pnie, ze nawet gdy chodzi 0 tych, kt6
rzy majq prawo dzialae z zamiarem zadania smierci - a wi~c 
,,0 zolnierzy wa\czqcych z wrogami albo 0 strozow porzqdku pu
blicznego, walczqcych z lotrami" - grzeszq oni, "jesli si~ kierujq oso
bistq nami~tnosciq". W jakim wypadku mozna powiedziee, ze ten, 
kto zabija jakiegos czlowieka, kieruje sj~ przy tym osobistq nami~t
nosciq? Zapewne wtedy gdy pozqda on lub pragnie smierci zabi
janego i gdy to pragnienie czy tez pozqdanie jest jednym (chociaz
by nawet nie najistotniejszym) z motywow jego dzialania. Tak wi~c 
smiere zadawana przez upowaznionego przedstawiciela wladzy 
moze bye wprawdzie smierciq zamierzonq, lecz nie powinna bye 
upragniona lub tez pozqdana. Stqd widae, ze formulujqc swoj wa
runek nieintencjonalnosci, zgodnie z kt6rym smiere zadawana 
przez osob~ prywatnq w trakcie jej uprawnionej samoobrony n ie 
moze bye przez t~ osob~ nawet zamierzona, Tomasz z Akwinu 
domaga si~ czegos wi~cej niz jedynie tego, azeby ta smiere - dla 
zadajqcej jq osoby - byta smierciq niepozqdanq, nie b~dqcq przed
miotem jej "zmyslowych" lub irracjonalnych pragnien. Jak jednak 
pozytywnie okreslie to ,;wi~cej"? 

4. Skoro owego "niezamierzonego skutku", 0 ktory chodzi w To
maszowym warunku nieintencjonalnosci, nie mozna utozsamie ani 
ze skutkiem nie b~dqcym celem, ani ze skutkiem niepozqdanym, 
nasuwa si~ pokusa, by pojqe go jako skutek n i e c h c i a n y, nie b~
dqcy przedmiotem zadnej pozytywnej postawy wolicjonalnej. Jak 
jednak za chwil~ zobaczymy, i ta interpretacja nie bylaby trafna. 
Podczas gdy dwa pierwsze rozumienia nieintencjonalnosci oka
zaly si~ za slabe, to ostatnie - w swietle wypowiedzi samego To
masza - wydaje si~ z kolei zbyt mocne. Widae to moze najwyrai
niej dzi~ki pewnej znamiennej uwadze, ktorq znajdujemy w jego 
komentarzu do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa. 

W piqtym rozdziale III ksi~gi tego dziela rozwazany jest pro
blem odpowiedzialnosci, jakq czlowiek ponosi za wlasny charak
ter, za swoje etyczne zalety lub wady. W uj~ciu Arystotelesa ta "do
browolnosC" trwalych dyspozycji moralnych, ich zaleznose od woli 
wyposazonego w nie podmiotu, wynika stqd, ze powstajq one 
i utrwalajq si~ w rezultacie odpowiednich czynnosci, ktore 6w 
podmiot z wlasnej woli wykonuje: 
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Tylko wi~e zupelnie t~py ezlowiek moze nie dostrzee, ze dzi~ki wykony
waniu w przypadkaeh jednostkowyeh [pewnyeh] ezynnosei powstajq trwale 
dyspozyeje; niedorzeezne jest tez przypuszezenie, ze ezlowiek post~pujqey 
niesprawiedliwie nie ehee bye niesprawiedliwym lub ze ten, co prowadzi roz
wiijzly tryb zyeia, nie ehee bye rozwiqzlym; j e 5 liz ask t 0 5 n i e b ~ d '1 e 
nieswiadomym wykonuje te ezynno s ei , skutkiem kt6ryeh 
staje si~ ezlowiekiem niesprawiedliwym, to staje si~ nim 
zgod nie ze SWq WOlql6 (1114a9-13) [podkresl. moje - W.C.]. 

Jak wskazuje ostatnie z przytoczonych ZdaI1, Arystotelesowska 
koncepcja dobrowolnoSci cech charakteru opiera si~ na pewnej 
implicite przyj~tej zasadzie, dotycz,!cej w ogole tego, co dobrowol
ne czy tez zalezne od woli. Arystoteles zaklada mjanowicie, ze jesli 
ktos z wlasnej woli wykonuje jakies dzialanie, przewidujC!c lub li
czc!c si~ z tym, ze doprowadzi ono do okreslonego skutku, to po
woduje rowniez dobrowolnie ten przewidywany albo dopuszcza
ny skutek. Tomasz z Akwinu w swoim komentarzu podejmuje t~ 
- jak mozna by jC! nazwac - za sa d ~ posre d nie j do browo I
nos c i i rozwija jC! tak oto: 

Jezeli bowiem ktos ehee jakiejs przyezyny, wiedz'le 0 tym, ze spowoduje 
ona okreslony skutek, to w konsekweneji ehee tego skutku. I ehoeby nawet 
nie eheial tego skutku samego w sobie, to jednak woli, by do niego doszlo, niZ 
gdyby nie miala zajse p rzyezyna. Tak np. jesli ktos ehee zazye przeehadzki 
w letnim skwarze, przewiduj'le, ze si~ spoei, to w konsekweneji ehee si~ spo
eie. Chociazby nawet nie ehcial tego samego w sobie, to jednak woli raezej si~ 
spocie, niZ zaniechae przeehadzki. Nie bowiem nie przeszkadza, by cos nie 
bylo eheiane samo w sob ie, leez by to eheiane ze wzgl~du na cos innego, tak 
jak gorzki nap6j jest cheiany ze wzgl~du na zdrowie . Inaezej byloby, gdyby 
ezlowiek nie wiedzial, ze z danej przyezyny wyniknie okreslony skutek. Tak 
np. gdy ktos podezas przeehadzki wpada w r~ee zb6je6w, nie staje si~ to zgod
nie z jego wolq, gdyz nie bylo przewidywane l7 

. 

16 Fragmenty Etyki nikomachejskie) cytuj~ wedlug przekladu Da nieli Gromskiej (Ary
stoteles, Etyka nikomachejskn, w: Arystoteles, Dziela wszystkie, t. 5, Warszawa 1996). Cyta
ty lokalizuj li! za pomoGj numer6w stron i wierszy w wydaniu Bekkera. 

17 uSi enin! aliquis vult nliqullm Cilusam ex qua scit sequi talem eifectwn, consequens est 
quod velit illlim eifectum. Et quamvis forte non velit ilium effcctum secundum se, pot ius tamen 
vult ii/um effeclum esse quam Cilusa non sit. Sicut si quis velit ambulnre in aestu, prnesciens se 
sudatliru m, cOlJsequelJs est quod velit sudare. Quam vis enim hoc secundum se nOll ve/it, vult 
tamen pot ius sudorem pati quam ab itinere abstinere. Nihil enim prohibet aliquid non esse seClln
dum se volulltarium, quod tamen est voluntarium propter aliud, siwt potio amara propter sllni
tatem. Aliter autem esse! si hOl11o nesciret quod tlliis eifectus sequeretur ex tali caliSIl. Puta si 
aliquis ambulnns in via, incidit in latrones, non efficietur hoc voluntnrilim, quia non f uit praesci
tllill" (S . Thomae Aquina tis, In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachelll1 expositio, 
cura et studio R. M. Spiazzi, Torino 1949, n. 512); tlum . moje. 
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Uznawana zatem rowniez przez Tomasza zasada posredniej 
dobrowolnosci nie pozwala na to, aby "niezamierzone, a tylko prze
widywane" skutki, 0 ktorych mowa jest w jego zasadzie podwoj
nego skutku, rozumiee po prostu jako skutki niechciane, w zaden 
sposob nie akceptowane przez wol~ . Jezeli bowiem jakis skutek 
jest przewidywany i jesE jest to skutek pewnej chcianej przyczy
ny, to i on - na mocy zasady posredniej dobrowolnosci - musi bye 
r6wniez w jakis spos6b chciany. Bye moze nie w calkjem taki sam 
sposob, w jaki chciana jest przyczyna, ale w jakis spos6b na pew
no. W tej sytuacji mowa 0 "przewidywanych, lecz niezamierzo
nych" skutkach jakiegos dzialania - dobrowolnego dzialania - moze 
wydae si~ nieco mylqca. Bye moze trafniej byloby mowie, i.e row
niez te "uboczne" skutki czynu Sq poniekqd obejmowane przez 
jego intencj~, tyle ze nie centralnq, lecz wlasnie ubocwq. W kaz
dym zas razie warto zdawae sobie spraw~, ze wymagana przez 
Tomasza nieintencjonalnose, bez ktorej nie da si~ usprawiedliwie 
zab6jstwa w obronie wlasnej (a per analoglam takZe i smiertelnej 
analgezji), nie moze bye utozsamiana z nieumyslnosciq czy tez cal
kowitq niezaleznoSciq od woE. 

5. Toczy si~ dyskusja, czy odr6znieniu nast~pstw zamierzonych 
od tylko przewidywanych (Iub tez zamierzonych "centralnie" i tyl
ko "ubocznie") da si~ przypisac az tak wielkq wag~, jak to sugeruje 
zasada podwojnego skutku18 . B~dzie to zapewne zalezee od punktu 
widzenia. Zperspektywy moralnosci ta intencjonal n a r o z 
n i c a jest niewqtpliwie wazna, jesli nie wr~cz rozstrzygajqca. Czy 
jednak jest ona istotna rowniez i dla prawa? Trudno 0 to nie spy
tae, jezeli si~ zwazy, i.e we wsp6lczesnych sporach wok61 eutana
zji chodzi tel, 0 mozliwose jej legalizacji. 

Pewne, ciekawe, a dla niejednego moze dose zaskakujqce swia
tlo rzuci na t~ kwesti~ inna teo ria sw. Tomasza. W Sumie teologicz
nej, w jednym z artykul6w traktatu 0 prawie, Akwinata rozwaza 
pytanie: Czy nakazowi prawa podlega spos6b post~powania wla
sciwy dla moty (Utrum modus virtutis cadat sub praecepto legis)?'9 

18 Par. Helga Kuhse, Eutnnazja, przel. A. Przylucka-Fiszer, w: Przewodnik po etyee 
pod red. P 5ingera, Warszawa 1998, s. 343. 

195T 1-2, q. 99, a. 9; Hum. moje. W przywolywanym jui przekJadzie Belcha (TOmaSl 
z Akwinu, Suma feoiopcznn , t. 13, s. 154) tyhllowe pytani e tegoartykulu oddaje si~ niezbyt 
trah1ie jako: "Czy przykazanie prawa nakazuje spos6b, w,jaki nalezy pelnic cnot<;?" 
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M6wiqe 0 " pos t~powaniu w spos6b wlaseiwy dla enoty", Tornasz 
rozumie to poj~cie w seislym nawiqzaniu do Arystotelesa. W II ksi~
dze Etyki nikomachejskiej ezytamy: 

PostEi'powanie zas zgodne z poszezeg61nymi enotami jest np . sprawiedli
we ezy umlarkowane, nie jesli posiada samo pewne wlasciwosci, leez jesli 
nadto pod miot jego w ehwili dzialania posiada pewne dyspozyeje20 , to zna
ezy, jesli dziala, po pierwsze, swiadomie; po drugie, na podstawie postano
wienia 21 

, i to postanowienia powziEi'tego nie ze wzglEi'du na cos innego22 
; po 

trzeeie, dziEi'ki trwalemu i niewzruszonemu usposobieniu (1105a28-33) . 

Arystoteles wymienia wi~e trzy niejako subiektywne ezy tez 
wewn~trzne warunki, k t6re - opr6ez warunku zewn~ trznej lub 
obiektywnej poprawnosei - rnusi spelniae post~powanie w spo
s6b wlaseiwy dla enoty; najkr6eej mozna by je okreslie jako: waru
nek s w i a d om osei, warunek 5 to 5 ow n e j in t e n c j i oraz wa
runek utrw alon ej dy sp ozyeji. TakZe wuj~eiu Sw. Tomasza 
pewne zewn~trznie poprawne (i w tyrn ezysto obiektywnyrn zna
ezeniu "zgodne z enotq") dziaianie, kt6re rna bye rzeezywiseie prze
jawem odpowiedniej enoty, mllsi posiadae nadto trzy podobne 
(ehoeiaz nie ealkiem takie sameD ) eeehy. Po pierwsze za tem, jego 
sprawea mllsi dokonywae go w spos6b swiadorny, wiedzqe, co robi 

2" 1105a30-31: call 170 praltan pas ech6n pralli!i, co nieco dokladniej moze nalezaloby 
tlumaczyc: "jesli nadto podmiot jego w chwili dzialania znajduje s i ~ w okreslonym sta
nie". "Dyspozycje", ktore pojawiaj<j si~ w przekJadzie Gromskiej, wydaj,! sif(! tuta) ter
minem 0 tyle nie calkiem stosownym, ze z wymienia nych dalej warunkow etycznej 
wartosciowosci czynu ani swiadomosc czy tei. aktualna wiedza (gd yz wlasnie aktualn'l 
wiedz~ sygnalizuje slowo eid6s w a31), ani postanowie nie (proairesis) nie jest dyspozy
cj,!; s,! to racze) akty. 

21 proairOllmenos, a31-32. Arystotelesowsk'l proaires is mozna by tez oddawae jako 
"decyzj~" lub "wybor" . Chodzi wif(!c 0 to, ze etyczn ie wartosciowy ("zgodny z eno t'l") 
czyn musi bye dokonywany z wyboru. Ten drugi warunek e tyczne j wartosciowosci 
dobrze ilu struj e fragment z V ksi~gi: "Bo mozna przeciei. nawe t miee stosu nek z kobie
t'!, wiedz'lc, ki m ona jest, ale czynie to nie na podstawie postanowienia [dia proairese6s 
archen J, lecz pod wplywem nam i~tnosci [dia pathosJ. Popelnia si~ w6wczas czyn nie
sprawiedliwy, nie b~d,!c jednak czlowiekiem niesprawiedJiwym" (1134a19-21). 

-, ka; proairOllmenos di ' aliia 1105a31-2. Nieco inaczej mozna by za tem powiedziec, 
i.e czyny b~d'lce przejawami en6t (ta de kata las aretas ginomVla, a28-29) musz'! bye przez 
podmiot wybierane, i to wybierane ze wzgl~du na nie same (di' auta). Naturalnie jest 
przy tym przyj,!e (por. John M. Cooper, Reason, Moral Virtlle, and Moral Vallie, w: Rationa
lity in Greek Thought, ed. by Michael Frede and GiseJa Striker, Oxford University Press 
1996, s. 113), ze wybierae jakies moralnie wartosciowe dzialanie "ze wzgl~du na nie 
samo" to tyle, co wybierae je ze wzgJ~du na jego moraln'l wartosc lub tei. - jak w innych 
miejscach (por. 11 15b12-13; 1120a24, a28; 1122b6; 1123a24-5) powiada sam Arystoteles
na jego moraine pi~kno (lOll kalou heneka) . 

2J Por. nast~pny przypis. 
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(sciens); nast~pnie, musi on dokonywae tego dzialania w spos6b 
intencjonalny, i to z wlasciwq intencjq: "wybierajqc je i to wybie
rajqc ze wzgl~du na to, a nie co innego" (eligens et propter hoc eli
gens)24; po trzecie wreszcie, wymaga si~ r6wniez od niego, "aby 
byl trwalym i niezwruszonym w swoim charakterze i post~powa
niu" (ut firme et immobiliter habeat et opereturf5 . 

Te trzy warunki czy tez aspekty "post~powania w spos6b wla
sciwy dla cnoty" musimy tez - wedlug sw. Tomasza - rozr6znie, 
gdy mamy powiedziee, czy jest ono w og6le nakazywane przez 
prawo, a jesli tak, to przez jakie. W zaleznosci od tego, kt6ry z tych 
aspekt6w bierze si~ pod uwag~, odpowiedz na to musi bye zr6zni·· 
cowana, poniewaz, jak pisze Tomasz: 

Tak prawo ludzkie, jak i prawo Boskie pod jakims wzgl~dem biorq pod 
uwag~ < spos6b post~powania wlasciwy dla cnoty>26; pod jakims wzglCi!dem 
bierze go pod uwag~ prawo Boskie, a ludzkie nie; pod jakims wzgl~dem wresz
cie nie bierze go pod uwag~ ani prawo ludzkie, ani prawo Boskie27 

. 

Tak zatem sposr6d wymienionych warunk6w "post~powania 
wlasciwego cnocie": (1) tym, kt6rym interesuje si~ zar6wno pra
wo Boskie, jak i prawo ludzkie, jest - wedtug sw. Tomasza - waru
nek swiadomosci; (2) tylko prawo Boskie, lecz nie prawo ludzkie 
rna uwzgl~dniae warunek stosownej intencji; (3) ani prawo ludz
kie, ani prawo Boskie nie zwaza natomiast na aspekt utrwalonej 
dyspozycji (a wi~c nie karze na przyklad kogos, kto post~pujqC 
w spos6b sprawiedliwy, nie czyni tego z tq naturalnq tatwosciq, jaka 
znamionuje czlowieka w pelni juz ina wskros sprawiedliwego). 

M To sformulowanie sw. Tomasza (w przekJadzie Belcha, s. 156, b!E;dnie tlumaezo
ne jako: "z wyboru, a przez to wybierajqe") ma odpowiadac Arystotelesowskiemu: pro
airoumenos, kni proairoumenos di ' auta (por przypis 22). Jak jednak wyraznie widac na 
podstawie innego miejsca Sumy (ST 1-2, q. 61, a. 4), okreslenie "propter hoc" jes t w tym 
kontekSeie dla Tomasza r6wnoznaezne z "propter debitum finem" ("ze wzgl~du na nale
zyty eel"). Zatem twierdz'lc, ze post~powanie w spos6b etyeznie wartosciowy ("cha
rakterystyezny dla enoty") wymaga, bysmy ezynili to, co ezynimy, nie tylko wybierajqc 
to, leez takZe "wybieraj'le ze wzgl~du na to, a nie co innego" (propter hoc eligens), Tomasz 
nie ma na mysli - tak jak to jest u Arystotelesa - ze powinnismy dokonywac etyeznie 
dobrego ezynu dla niego samego (ezyli traktujqe go )ako eel sam w sobie); ehodzi mu 
raezej 0 to, bysmy go dokonywali ze wzgl~du na to, co trzeba (ezyli ze wzgl~du na 
wlasciwy cel, ktory niekonieeznie musi pokrywac si~ z samym tym ezynem). 

25W przekladzie Belcha, s. 156: "aby byl trwalym i niewzruszonym w post~powa
niu" 

2h W przekladzie Belcha, s. 156: "s pos6b pelnienia cnoty". 
27 Tomasz z Akwinu, Sumo te% giczna, t. 13, s. 156. 
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Ostatruq z wyr6zruonych cz~sci tej koncepcji - tez~ uznajqcq 
"prawnq oboj ~tnose" niejako habitualnej strony etycznego czynu 
(a wi~c tego, czy jego ir6diem jest pewna mocno utrwalona dys
pozycja etyczna - habitus) - sw. Tomasz uzasadnia, wskazujqc na 
najistotniejszq bodaj funkcj~, jakq powinno speiniae wszelkie pra
wo, a mianowicie jego rol~ wychowawczq, funkcj~, kt6ra przyslu
guje mu jako narz~dziu moralnego post~pu: 

Z nauki Filozofa jest jasne, ie tylko ten zdola postr;>powac w ten spos6b, 
w jaki postr;>puje czlowiek cnotliwy, kto rna sprawnosc cnoty. Ktokolwiek zas 
przekracza przykazanie prawa, zasluguJe na karr;>. Z tego by wynikalo, ie ten, 
kto nie rna sprawnosci cnoty, cokolwiek by uczynil, zaslug1walby na karr;>. Ale 
to jest wbrew zamiarowi prawa; one bowiem zmierza ku temu, aby czlowie
ka przyzwyczajac do dobrego postr;>powania j przez to prowadzic do cnoty. 
< A wir;>c prawo nie kaie postr;>powac w spos6b wlasciwy dla cnoty>28. 

Z dw6ch pozostalych warunk6w etycznej wartosciowosci czy
nu pierwszy, czyli warunek swiadomosci, jest istotny dla obu ro
dzaj6w prawa, rozr6znianych przez sw. Tomasza: 

I 0 tym wydaje s'ld tak prawo Boskie, jak i prawo ludzkie. Co bowiem 
ktos czyni,:lie zdajqc sobie z tego sprawy, co czyni, czyni mimochqc (per 
accidens). Stqd tei zaleinie od [stopnia] nieswiadomosci niekt6re sprawy ska
zuje sir;> na karr;> lub uniewinnienie: tak wedlug prawa ludzkiego, jak i we
dlug prawa Boskiego29 . 

Bodajze najwazniejszq z Tomaszowych tez okreslajqcych stosu
nek mi~dzy etykq a prawem jest jednak teza druga, czyli ta, w kt6
rej mowa jest 0 warunku stosownej intencji. Jak juz wiemy, waru
nek ten ma bye istotny z punktu widzenia prawa Boskiego, lecz rue 
prawa ludzkiego. TakZe t~ tez~ Tomasz uzasadrua, wskazujqC na funk
cj~ prawa, w tym jednak wypadku karzqcq i zmuszajqcq: 

Przykazanie prawa ma silr;> zmuszajqcq. To zatem podlega wprost przy
ka zaniu p rawa, do czego prawo przymusza. Ot6i jak m6wi Filozof, prawo 
przymusza przez to, ie grozi karq, bo to wlasciwie podlega przykazaniu pra
wa, za n iezachowanie czego prawo wymierza karr;>. Do wymierzania zas kary 
inaczej ustosl,nkowuje sir;> prawo Boskie, a inaczej prawo ludzkie. Prawo bo
wiem wymierza karf;' jedynie za te [przekroczeniaJ, 0 kt6rych prawodawca 
moie sqdzic, bo prawo karze na podstawie sqdu. Ot6i: czlowiek, kt6ry jest 

28 Tami.e, s. 155. W przekladzie Belcha oslalnie zdanie brzmi "A wi~c przykazanie 
nie nakazuJe sposobu pelnienia cnoly ". 

29 Tam:i.e, s. 156. 
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tw6rcq prawa ludzkiego, moze wydawac s,!d jedynie 0 zewn~trznych post~p
kach, stosownie do sl6w Bozych: "Czlowiek patrzy na to, co widoczne dla 
oczu". Do samego tylko Boga, kt6ry jest tw6rcq prawa Boskiego, nalezy wy
dawanie siJdu 0 wewn~trznych poruszeniach woli kazdego, stosownie do sl6w 
psalmisty: "Boze, Ty przenikasz serce i nerki" JO . 

Wlasciwa intencja czynu, skryta dla ludzkich oczu, polega 
jak juz wiemy - na tym, by nie tylko czynic to, co trzeba, lecz takZe 
dokonywac tego czynu, "wybierajqc go, i to ze wzgl~du na to, a nie 
co innego". Nieco dalej Tomasz dodaje wi~c jeszcze: 

Kryje si~ tu dwojaki ruch wewn~trzny, mianowicie: woli i zamiaru31 (.. .): 
10 tych dw6ch nie wydaje s'ldu prawo ludzkie, a tylko prawo Boskie: Prawo 
bowiem Judzkie nie karze tego, kto chce zabic, a nie zabija; natomiast karze 
go prawo Boskie, stosownie do sl6w Paftskich: "Kazdy, kto si~ gniewa na swego 
brata, podlega s,!dowi"32. 

Jezeli wi~c przez "prawnq kwalifikacj~" czynu b~dziemy rozu
miec t~ kwalifikacj~, kt6ra przysluguje mu z punktu widzenia pra
wa ludzkiego, w6wczas przedstawiony poglqd Tomasza z Akwi
nu mozemy tez sformulowac w ten spos6b, ze prawna kwalifika
cja czynu zalezy jedynie od jego materii - od tego zatem, c z e go 
sprawca czynu swiadomie dokonal (tub usilowal dokonae), nie zas 
od jego intencjonalnej formy_ Intencjonalna forma czynu - a za
tern to, kt6ry z przewidywanych w nim skutk6w byl zamierzony 
jako ten wlasciwy, kt6ry zas tylko dopuszczony jako skutek ubocz
ny - nie moze miee wplywu na to, czy jest to czyn prawnie zakaza
ny czy dozwolony przez prawo, karalny czy tez wyj~ty spod kary 

W swietle tej teorii sw. Tomasza - jego tezy 0 in tencjonalnej 
neutralnoSci przepis6w prawnych lub tez, korelatywnie rzecz uj
m ujqc, prawnej oboj~tnosci moralnych intencji - r6wniez kwestia 
tak zwanej legalizacji eutanazji przedstawia si~ w pierwszej chwi
Ii w dose zaskakujqcy spos6b. Odpowiadajqc na pytanie wloskich 
anestezjolog6w, Pius XII dopuscil mozliwosc usmierzania przed
smiertnych cierpien przy uzyciu srodk6w, kt6re prowadzq nieraz 
do wczesniejszej smierci. Nalezy sobie wprawdzie dobrze uswia

30 Tamze, s. 155-156. 
31 Wola (valuntas) nie obejmuJe tutaj, jak widac, wszelkich akt6w chcenia, lecz ozna

cza specj alnie chcenie jakiegos celu, natomiast zamiar (intent io) - chcenie srodk6w pro
wadz'lcych do celu; st'ld mowa 0 "dwojakim ruchu wewn~trznym" (duplex mai llS inte
ri or). 

32 Tami,e, s. 156. 
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domie, co wlasciwie Papiez w ten spos6b potwierdzil, a czego 
przynajmniej bezposrednio - przez to nie powiedzial. Powiedzial 
on, ze taka praktyka jest moralnie dopuszczalna, a nie ze powinna 
ona zostae dopuszczona przez p rawo. Tych dw6ch rzeczy nie na
lezy naturalnie mieszac. Normy moralnosci - nawet gdy chodzi 
o ich zakres, nie m6wiqc 0 tresci - nie muszq si~ zawsze zbiegae 
z przepisami prawa, a czasem wr~cz nie powinny si~ z nimi po
krywae. Prawo moze zatem zezwalae na czyny, kt6rych moralnose 
nie dopuszcza alba nie zaleca; moze r6wniez, na odwr6t, zakazy
wac czyn6w, w kt6rych moralnose nie widzi nic zlego. Gdy jed
nak pierwsza z tych rozbieinosci rozumie si~ sama przez si~ (skora 
prawo ma doskonalie czlowieka, nie moie od niego jui w punkcie 
wyjscia wymagae doskonalosci), to druga ma w sobie cos, co w kai
dym razie wypada nam usprawiedliwie. Wydaje si~, i e prawo nie 
powinno bez wainych powod6w zakazywae sposob6w post~po 

wania, kt6re same w sobie rue budzq moralnych obiekcji. Bye moze 
przy takim post~powaniu jak usmierzanie cierpien za pomocq srad
k6w, kt6re mogq prowadzie do rychlejszej smierci, takie wazne po
wody istniejq (nieostrose granic, groiba naduiye itp.). Co jednak, 
jesli te waikie racje, przemawiajqce przeciwko wyrainemu upra
womocnieniu radykalnej analgezji, Sq r6wnowazone przez r6wnie 
istotne lub jeszcze bardziej doniosle kontrracje? 

W takim wypadku z etycznej teOlii sw. Tomasza wynikajq kon
sekwencje dose niespodziewane. Jeieli bowiem zgodzie si~ i z tym, 
ie prawo nie powinno nie dopuszczae (lub wr~cz zakazywae) ta
kich ingerencji lekarskich, ktore niosq pacjentom ulg~, a przy tym 
Sq moralrue dopuszczalne, i z tym, i e radykalna analgezja stosowa
na bez (centralnej) intencji doprawadzenia do smierci pacjenta jest 
praktykq moralnie dozwolonq, podczas gdy zwiqzana z takq inten
cjq stanowi postac niedopuszczalnej eutanazji, i z tym wreszcie, ie 
ludzkie prawo nie moie rozr6iniae czynow zabronionych i dozwo
lonych ze wzgl~du na ich (centralne) intencje, to z tego wszystkiego 
wypada wnioskowac, i e ludzkie prawo powinno dopuszczac przy
najmniej niekt6re dzialania typu eutanatycznego, a w kazdym ra
zie takie, kt6re przy niestosownosci ich (centralnych) in tencji spro
wadzajq si~ do eutanazji. Niejednemu z czytelnik6w ten wniosek 
wyda si~ paradoksalny. Paradoksy powinny dawac do myslenia . 

Wl:.ODZIMIERZ GALEWICZ, ur.1952, profeso( filozofii UJ. Ostatniowydal : Studia z eh)ki 
przekonon (1998) oraz Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej (2000). 
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przes1adowan za niq, wyjscie z katakumb. To sif nie podoba 

przeciwnikom, chcqcym narzucic swojq wiarf innym. 

EUTANAZJA 

I BIOLATRIA 


Boguslaw Woln iewicz 

1. Eutanazja jest najrozurnniejszyrn sposobern koflczenia wlas
nego zycia, gdy staje si~ ono juz tylko cierpieniern bez sensu i bez 
nadziei1

. Dlatego kazdernu, kto jej sobie wtedy zyczy, trzeba jq 
ula twiac. Wysuwane przeciw niej argurnen ty Sq paralogizrnami, za 
kt6rymi kryje si~ rnalodusznosc lub doktrynerstwo. Stopniowa le
galizacja eutanazji jest w cywilizacji Zachodu jedynie kwestiq cza
su, pewne niezbyt nawet dlugiego - jakichs trzydziestu lat. 

2. Trzeba wyraznie odr6zniac eutanazj~ samob6jczq od zab6j
czej. W pierwszym wypadku de cy z j ft 0 przerwaniu zycia osoby 
beznadziejnie chorej podejmuje sarna ta osoba; w drugim - pode
jrnuje jq ktos postronny. 

Nazwijmy te dwa przypadki umownie "eutanazjq wlasnq" i "eu
tanazJq cudzq". S'! one od siebie logicznie niezalezne: rozs trzyg
niftcia w pierwszym nie przesqdzajq rozstrzygniftc w drugim, ani 
odwrotnie. 

W dalszym ci,!gu bftdzie mowa tylko 0 eutanazj i wlasnej. Euta
nazja cudza nastr~cza kwestie zupelnie innego rodzaju, trudniej
sze niz wlasna. 

0 eutanazji i biolatrii pisalem takie w dW6ch artykulach: ElIfal1azja w swiefle 
filozofii (w : B. Wolniewicz, Filozofia i warfosci II, Warszawa 1998) oraz Perspekfywy 
eUfanazjl, "Edukacja Filozoficzna", tom 26/1998. 
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3. Elzenberg mowi w Klopocie ... (28 VI 1910): "Istota duchowa 
w czlowieku strachu nie zna; strach jest cech'l istoty zyj'lcej, biolo
gicznej, cech'l »ciala« i tego, co z ciala". 

Wola eutanazji oznacza w czlowieku zwyci~stwo jego istoty 
duchowej nad biologiczn'l : tego, co dyktuje rozum, nad tym, co 
dyktuje instynkt samozachowawczy Winna budzie szacunek i po
dziw. 

4. Przez "ruch na rzecz eutanazji" rozumiem ogol dzia!an spo
lecznych i politycznych, zmierzaj'lcych do zalegalizowania euta
nazj i wlasnej; to znaczy do uznania za niekaraln'l pomocy, ktora 
udzielana jest osobie beznadziejnie chorej w jej wlasnowolnym 
zakonczeniu zycia. 

Ruch ten odnios! swoj pierwszy wielki sukces. Parlament ho
lenderski zalegalizowal eutanazj~ wlasn'l' i to wyrazn'l wi~kszo 

sci'l glosow: izba nizsza w listopadzie 2000 r. stosunkiem 5:2, izba 
wyzsza w kwietniu 2001 r. stosunkiem gtos6w 3:2. Sondaze poka
zuj'l' ze legalizacj ~ popiera 92% doroslych mieszkancow Holandii. 
U nas we wrzesniu 1999, ledwo trzy miesi'lce po wizycie papie
skiej , przeszlo polowa ankie towanych opowiedziala si~ za eutana
zjq - ku konsternacji kol koscielnych . Obecnie wedlug CBOS-u 
(" Poli tyka", 11 XI 2000) za jej legalizacjq opowiada si~ 51 % respon
dentow (w tym 19% "zdecydowanie", 32% "raczej"); przeciw - 36% 
(w tym znowu 19% "zdecydowanie", 17% "raczej"); pozos tale 13% 
nie rna zdania. 

Takie S'l znaki czasu, dose tutaj czytelne. 

5. Ruch na rzecz eutanazji jest wyrazem gl~bokich przemian, 
jakie dokonujq si~ w swiadomosci spolecznej Zachodu pod naci
skiem cywilizacj i naukowo-technicznej. Zmienia ona radykaln ie 
sytuacj ~ czlowieka w swiecie, przydajqc mu stopni swobody, 0 ja
kich ongis nawet si~ nie snilo. Coraz wi~cej spraw, ktore dotqd 
rozstrzygallos, staje si~ przedmiotem sWiadomego wyboru. Inwa
zja biotechnologiczna w ludzkie cialo - jak operacj ~ t~ okresla cel
nie Lem - zmienia nasz obraz 5wiata i nasz system wartosci. 

Staj e si~ w szczegolnosci oczywiste, ze na drodze zycia ludz
kiego istnieje punkt - nazwijmy go punktem "E" - poza ktory przed
luzanie go jest tylko ponurym nonsensem. Przykladem Sq rozne 
formy tak zwanej "intensywnej terapii", pozwalajqce podtrzymy
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wac sztueznie pewne funkeje zyeiowe organizmu, choe uszla juz 
z niego dusza - jego Arystotelesowa "enteleehia". W ten sposob 
pojawia si~ w swieeie jakas nowa kategoria bytow, nie mieszezqea 
si~ w drzewie Porfiriusza, ktoq slusznie mozna by nazywae "zy
wymi trupami". 

Coraz bardziej dramatyczny staje si~ kontrast mi~dzy biotech
nologieznq racjonalnoseiq a zwierz~eym dogorywaniem. Na dal
SZq met~ nie da si~ go utrzymae: przeciwwagq dla bioteehnologii 
nie moze bye mitologia, ehoeby najszaeowniejsza. 

6. Lekarze okropnie bojq si~ zalegalizowania eutanazji; na tym 
polega ich malodusznosc. Albowiem jej legalizacja nie naklada na 
lekarza zadnego obowiqzku, nadaje mu jedynie pewne p raw o. 
Czy zechee on z niego skorzystae ezy nie, to jego spraw a, ktorq 
rozstrzygae musi we wlasnym sumieniu: moze prosbie umierajq
cego uezynic zadose i moze jej odmowie - prawnie b~dzie zawsze 
w porzqdku 

Lekarze s i~ bojq, a eheq bye wazni: ze niby wiele tu od nieh 
zalezy. Tymczasem nie potrzeba tu wielkiej sztuki lekarskiej: jed
na uniwersalna recepta nada si~ dla wszystkich, a mozna jq podac 
w trzeeh zdaniaeh. Potrzebne srodki farmakologiczne Sq proste 
i nieliczne. Daloby si~ zapewne ieh uzycie zoptymalizowac, ale 
medyeyna nigdy si~ tym dotqd serio nie zajmowala. Lekarze wie
dZq tu zatem tyle, co my wszyscy. Cala kwestia sprowadza si~ do 
do s t ~ P nos e i owyeh srodkow, rna wi~e charakter prawno-ap
teczny, nie medyczno-szpitalny. 

Wlaseiwym miejseem do umierania jest nie szpital, nie "hospi
cjum" ani przytulek dla starcow, lecz wlasny dom. Rola lekarza jest 
przy tym niewielka lub zadna. 

Eutanazj a jest sprawq wi a r y, wyraza bowiem pewien stosu
nek czlowieka do wlasnej smiertelnosci . Stosunek ten jes t rozny 
u jej zwolennikow i przeciwnikow: Sq to zatem ludzie roznej wi a
ry. Kto zgnieciony staroseiq lub chorobq sam ehce polozye kres 
swemu zyciu i szuka pomocy technieznej, moze si~ 0 niq zwrocie 
do lekarza - ale nie do by Ie jakiego, lecz jedynie do wspolwyznaw
cy. Legalizacja eutanazji oznacza tylko, ze ten drugi nie musi si~ 
juz krye przed przesladowaniem ze strony innowiercow. Latwiej 
go zatem znaleze. 
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Eutanazja jest nOWq 'wiarq, a jej legalizacja oznacza koniec prze
sladowan za niq, wyjscie z katakumb. To si~ nie podoba przeciwni
kom, chcqcym narzucic s w 0 j q wiar~ innym. 

7. Przeciw eutanazji wytacza si~ r6zne argumenty. Pierwszy 
dotyczy jej samob6jczego charakteru . Powiada si~: wszelkie sa
mob6jstwo jest niedopuszczalne, wi~c ona tez. Ale dlaczego az 
"wszelkie", moze Sq tu wyjqtki? Na to slyszymy starq odpowiedz 
orfickq, t~ , kt6rq w Platonskim Fedonie daje Sokrates: 

Nauka taJemna m6wi 0 tej sprawie, i.e my, ludzie, jestesmy niejako w wili'zie
niu i nie wolno z niego siebie samego wyzwalac ani uciekac. Ja w tym widzli' 
pew nq mysl, wielkq i nielatwq do przejrzenia ( ...) i.e bogowie nas utrzymujq, 
a my, ludzie, jestesmy prywatn'l wiasnosci'l bog6w. 

Nie wolno, bo wedlug orfickiej "nauki tajemnej" taka jest wola 
bog6w. Oto caly argument, jawnie teologiczny. Powtarzajq go bez
krytycznie autorzy dZisiejsi, tak na przyklad odzegnujqc si~ od 
eutanazji: "Ola chrzescijanina zycie ludzkie jest wlasnosciq Boga 
i los choroby znajduje si~ w r~ku Wszechwiecznego" (P Semka, 
"Zycie", 2-3 XII 2000) . Czemu wi~c si~ leczy? Nie widac, dlaczego 
argument z Wszechwiecznego mialby dzialac tylko w jednq stro
n~. 

W naszych nieteologicznych czasach powolywanie si~ na wol~ 
bog6w to za malo, by przeciwstawic si~ biotechnologii . A poza 
tym w Biblii nigdzie tego orfickiego zakazu nie ma; przeciwnie, 
jednym z heros6w jest tam Samson, ginqcy smierciq samob6jczq, 
by nie musial znosic dalej ponizenia od Filistyn6w. Wprawdzie 
zakaz taki, choc bez autorytetu Biblii, nalezy do tradycji Kosciola, 
ale ta wiqze przeciez tylko jego czlonk6w i wyznawc6w. Prawo 
panstwowe nie moze jej narzucac og610wi obywateli - tak przy
najmniej jestesmy dzis sklonni myslec. 

8. Orugi argument jest utylitarny. Wskazuje si~ w nim, ze lega
lizacja eutanazji wlasnej toruje w swiadomosci spolecznej drog~ 
zqdaniom, by legalizowac takie cudzq. To zas - ciqgnie si~ dalej 
mogloby z kolei doprowadzic kiedys do masowego usmiercania 
wszystkich os6b spolecznie uciqzliwych: starc6w, kalek, obloznie 
chorych. W "Tygodniku Powszechnym" (10 XII 2000) pewien du
chowny twierdzi juz wprost, ze "ruch na rzecz eutanazji jest ru
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chem eksterminacyjnym". Znaczy to chyba, ze jej zwolenrucy to 
jacys nowi hitlerowcy - bo jak to inaczej rozumieC? 

Wstyd sluchae tak ruerozwaznych enuncjacji. Nie ma wqtpli
wosci, ze prawo do eutanazji moze bye naduzyte i pewnie b~dzie
ale coz z tego? Naduzywane Sq wszelkie prawa i urzqdzenia ludz
kie : wolnose slowa przez demagogow i nihilistow, samoloty pasa
zerskie przez terrorystow, prawo do zrzeszen religijnych przez Sply
ciarzy i oszustOw. ezy wi~c mielibysmy zniese t~ wolnose, poza
mykae linie lotnicze, zakazae owych zrzeszen? Oczywiscie rue, Sq 
inne sposoby. Skqd zatem tutaj taki radykalizm, taka daleka profi
laktyka kryminalistyczna? Bardziej zagrozona przest~pczosciq jest 
chociazby ludoiercza praktyka transplantacji, zwlaszcza gdy sto
suje si~ oszukanczq zasad~ tak zwanej "zgody domniemanej" . Jed
nakZe tam alarmu si~ nie podnosi. Znaczy to znowu, ze stosowana 
jest podwojna miara: argument z "potencjalnych zagrozen" sluzy, 
gdy szkodzi oponentowi, a nie sluzy, gdy szkodzi nam. Koslawa to 
logika i zle swiadczy 0 sprawie tych, co si~ do niej muszq udekae. 

Jest mozliwe, ze do usmiercania osob spolecznie uciqiliwych 
kiedys znowu dojdzie, jak juz nieraz w dziejach bywalo; ale nie 
eutanazja to spowoduje. Jui pr~dzej przeludnienie globu, ktore 
dawno przekroczylo bezpiecznq granic~; alba biotechnologiczne 
uprzel~miotowienie ciala ludzkiego, przeksztalcajqce je w obiekt 
i teren dowolnych manipulacj i iniynierskich; alba to masowe sp~
dzanie plod ow w imi~ "podmiotowosci kobiety" (dzis w samej Rosji 
dwa miliony takich bezceremonialnych zab6jstw rocznie); alba 
moze najpr~dzej owa ideologia "samorealizacji", z reklam i freu
dyzmu rodem, co niedawno pozwolila matce dae utopie w Wisle 
swe kilkuletnie, normalne dziecko, bo nie pozwalalo jej "rozwinqe 
skrzydel". 

9. Procz tych dwu argumentow przeciwko legalizowaruu eu ta
nazji, ktore wlasnie om6wilismy - ie grzeszna i ze potencjalnie 
ruebezpieczna - jest jeszcze trzeci: ze niepotrzebna. Jego or~dow
rucy powolujq si~ na trzy przeslanki. Primo, na to, ze jakoby "kaidy 
bol mozna dzis zlikwidowaC". Secunda, na to, ze "wedlugpracowni
k6w polskich hospicj6w iaden ich pacjent nigdy nie domagal si~ 
smierci. Bo stworzyli chorym wlasciwq atmosfer~". Zatem tertia: 
"zamiast legalizowae eutanazj~, starczy udoskonalie opiek~ lekar
sko-piel~gniarskq nad umieraj qcymi". 
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Caly ten argument to piasek w oczy i usypianie sumien - wlas
nego i cudzych. 

Pierwsza przeslanka jest zwyczajnym klamstwem. Wystarczy 
przestudiowae ksiqzk~ dwu znawc6w przedmiotu: Roberta Twy
crossa i Sylvii Lack Terapeutyka w koncowej Jazie raka (Londyn 1984, 
Warszawa 1991), by pozbye si~ wszelkich ztudzen w tej mierze . 
Dlatego formulujq jq cz~sto ogl~dniej : "Prawie kazdy b61 moz
na dzis zlikwidowae". Takie ograniczenie pozbawia jq jednak wszel
kiej mocy. Zwolennikom legalizacj i chodzi bowiem wytqcznie 0 te 
wlasnie przypadki - im mniej liczne, tym oczywiscie lepiej - w kt6
rych go zlikwidowae ni e mozna; w kt6rych umierajqcemu pozo
staje tylko wycie. 

Druga przeslanka jest moze nawet prawdziwa, ale znaczy cos 
calkiem innego, niz si~ mysli . Zawarta w niej informacja pochodzi 
zapewne od tych pracownik6w hospicj6w, po ktorych umierajqcy 
litosci si~ nie spodziewa - ani niezb~dnej odwagi. Wie z gory, ze 
odmowiq; wi~c rnilczy. 

A co d o trzeciej: gdyby nawet bylo prawdq - choe absolutnie 
nie jest - ze doskonala opieka zdolna jest zagwarantowae kazde
mu spokojnq smiere - ezy "komfort urnierania", jak to gruboskor
nie i makabryeznie lubiq okreslae jej "bioetyczni" zachwalacze - to 
i tak stoi si~ wobec fa ktu, ze opieka ta jest z reguly marna i ze ni
gdy doskonalq dla wszystkich nie b~dzie. Nie starczy ni woli, ni 
srodkow. I znowu umierajqcemu p ozostaje tylko wycie. Kto wie
rzy, ze mile Bogu - jego sprawa. Ja nie wierz~. 

Nie ehodzi tylko 0 udr~k~ fizycznq, choe ona sarna stanowi 
wystarezajqcy pow6d do legalizacji. Rownie wazne jest sponie
wieranie moraine umierajqcego: jego zniedol~znienie, catkowite 
zdanie na innych, cz~sto swiadomose, ze cuchnie. Pozostaje mu 
tylko czekae, kiedy si~ to wreszcie skonczy i co jeszcze przedtem 
przyniesie. Wiadomo zas, ze nie przynosi nigdy nic dobrego - poza 
zgonem, oczywiscie. Sponiewierania tego nie da si~ niczym usmie
rzye, chyba tylko przez wprowadzenie w permanentny i dozgon
ny stan odurzenia. Ale jaki w tym sens? 

10. Przeciwko zalegalizowaniu eutanazji wlasnej wytacza si~ 
niekiedy argumenty logicznie wr~cz egzotyczne. Jeden taki wy
prowadzil ostatnio w pole red. Pawel Lisicki z "Rzeczypospolitej". 
Oto jego argument (cytujemy za "Zyciem" z 11 IV 2001): "Jesli 
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mam prawo decydowae 0 zniszczeniu swego zycia, to dlaczego nie 
mog~ tei. decydowae 0 zniszczeniu cudzego? Jaka wyzsza zasada 
ogranicza mojq wol~? ( ... ) Czy zostala ona objawiona? Czy po pro
stu ta k si~ umowilismy?" Potrzeba "wyi.szej zasady ograniczajq
cej" moi.e si~ tu pojawie tylko wtedy, gdy przyj~lo si~ nast~pujqcy 
schemat wnioskowania; "Jesli mam prawo decydow ae 0 tym, co 
moje, to mam tei. prawo decydowae 0 tym, co Twoje". Absurdal
nose tego schematu bije w oczy, ale uprzytomnijmy sobie jeszcze, 
z czego si~ ona bierze. Otoi. decydowae 0 tym, co moje, mam pra
wo zawsze, gdy tylko nie ogranicza go w danym przypadku jakis 
wyrazny z a k a z. To wynika z samej definicji slowka "moje". Na
tomiast decydowae 0 tym, co Twoje, mam prawo tylko wtedy, gdy 
zos talo rni one wyraznie p rzyznane czyims aktem p r z y z w 0 I e
nia - na przyklad dan ego p rzez Ciebie. Brak tamtego zakazu 
oczywiscie przyzwolen ia takiego nie implikuje: legalizacja euta
nazji w lasnej n ie imp likuje cudzej. 

Autor 6w mysli : jezeli mam prawo decydowae 0 wydawaniu 
swych pieni~dzy, to dlaczego nie mog~ tez decydowae 0 wydawa
niu cudzych? Ot6z mog~, lecz nie ma to zwiqzku z tam tym pra
wem. Sq ludzie, co nie uznajq roznicy rni~dzy swoim i cudzym, przy
najmniej w jed nq s tron~: nazywa si~ ich malwersLmtami. Inni jed 
nak uznajq jq, jako p ewnq "wyzsz,! zasad~ ograniczaj'!c,! naSZq 
wol~" . Uznanie to n ie jest kwestiq ani umowy, an i Objawienia, 
tylko sumienia. To, co komus mowi jego obce mi i n iezrozumiale 
sumienie, mog~ jedynie bez dalszych dyskusji odrzucie i zw alczae 
w p raktyce. Teoria z logikq tu si~ kOl1cZq i res ad triarios venit: sp ra· 
w~ rozstrzyga juz tylko stosunek sil- w stanie barbarzynstwa okre
slany liczbq maczug, w stanie cywilizowanym liczbq glos6w, tym 
uprzejmiejszym substytutem tamtych . 

Argumenty przeciw zalegalizowaniu eutanazji w lasnej nie Sq 
przekonujqce, a sama ich rozmaitose wskazuje, ze dobrego nie mao 
Pelniq one pewnq funkcj~ propagandowq: stwarzajq wok61 spra
wy szum informacyjny, ktory przeslania jej istot~ i do czasu po
zwala jq dose skutecznie blokowae. Anglicy okreslajq takq taktyk~ 
jako "wpuszczanie do dyskusji w~dzonego sledzia" (a red herring). 
Sledz Lisickiego nie jest w niej jedyny. 

11. Zawzi~ tosc, z jakq zwalcza si~ eutanazj~, nie jest w rozsqd
nej proporcji ani do sHy argumentow, jakimi si~ przeciw niei dys

, ' 
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ponuje, ani do czysto humanitarnych intencj i jej zwolennik6w. Nie 
chcq oni przeciez nikomu n iczego narzucae. Chcq tylko, by dana 
im zye i umierae po swojemu - tak, jak im to dyktuje ich sumienie 
i rozum; i zeby tych, co sklonni Sq udzielie im w tym pomocy, nie 
scigano potem za to jak przest~pc6w. Czy to az tak wiele? Zr6dlo 
zawzi~ to§ci musi bie gdzie indziej. 

I bije. Zewszqd rozbrzmiewa dzi§ hasta: "zycie jest wartosciq 
najwyzszq". Jego sensu blizej si~ nie objasnia, jego slusznosci ni
gdy si~ nie uzasadnia - traktowane jest jako nieodparta oczywi
stose, z jakich§ jednak wzgl~d6w warta powtarzania w k6lko. Ot6i 
sprawa rna si~ tak: haslo to jest podstawowym dogrnatem nowej 
wiary kt6ra od drugiej polowy XX wieku ogarnia swiat Zachodu. 
A jego nieustanne powtarzanie jest cz~sciq jej rytualu, na naszych 
oczach powstajqcego; jest jej gl6wnq czynnosciq obrz~dowq. Wy
powiadan ie owej formuly sakralnej daje recytujqcemu jq poczucie 
wznioslosci i wlasnej szlachetnosci, a jakiekolwiek wqtpliwosci 
wobec niej brane Sq natychmiast za znak zatrwazajqcej niegodzi
wosci tego, kto je zywi . Tak jak dotqd spiewalo si~ "swi~ty, swi~ty 
swi~ty jest Pan Zast~p6w, peine Sq niebiosa chwaly Jego", tak teraz 
mozna by juz spiewae podobnie: IIswi~te, swi~ te, swi~ te jest zycie 
ludzkie, pelna jest ziemia chwaly jego". W t~ stron~ to idzie. 

Nowa wiara jest balwochwalczq apoteozq "zycia" - zycia za 
wszelkq cen~, zycia jak najdluzej. Skoro bowiem jes t ono najwyz
SZq wartosciq, to srnien: musi bye najwi~kszym nieszcz~sciem 
alba raczej najstraszniejszq zmorq, przed kt6rq kazda droga ucieczki 
jes t dobra i usprawiedliwiona. B~dziemy nazywae t~ nOWq wiar~ 
biola tri q. Ma tez ona swojq etyk~, kt6ra miesci si~ w tym oto 
trylogu: "przedluzaj zycie za wsze, kazdym sposobem i ile tylko 
s i~ da". Inaczej m6wiqc: by choc troch~ przedluzyc zycie, wszystko 
wolno - bo to przeciez wartosc najwyzsza; czyli taka, dla kt6rej 
poswi~ca si~ doslownie wszystko inne. 

Tutaj pojawia si~ jednak pewne pytanie: zycie jest wartosciq 
najwyzszq - ale c z y j e zycie i dla kogo "najwyzszq"? Tego swi~
tokradczego pytania woll si~ raczej nie stawiae, bo odpowiedz jest 
prosta a wstydliwa: el la kazdego jego wlasne! Biolatria odslania 
w tedy swe p rawdziwe oblicze: monumentalnego egotyzmu, kultu 
wlasnej osoby.Dzies i~e lat temu w Poznaniu na jakims murze moz
na bylo zobaczye naszprycowane olbrzymimi z6/tymi literami 510

wa: "KOCHAM SIEBIE". A niekt6re odlamy odradzajqcego si~ po
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ganstwa gloSZq juz otwarcie, ze "kazdy sam sobie Bogiem", Nowa 
wiara kroczy przez swiat Zachodu. 

Pot~znemu ssaniu sil, ktore zrodzily biolatri~, ulega tez chrze
scijanstwo. Jej podstawowy dogrnat probuje si~ inkorporowae do 
wlasnego symbolu wiary, uznajqc go ex post za rzekomo z samego 
ducha chrzescijanstwa plynqcy. Nie znajduje to jednak pokrycia 
ani w Pismie, ani w 1radycji. Starczy znowu wczytae si~ dokladnie 
w encyklik~ Evangelium vitae, by zobaczye, jak nikla i swiezej daty 
jest w niej jej podstawa teologiczna, a jak silny napor wsp6lczes
nosci. Inkorporacja jest rna newrem czysto obronnym, a moze zdac 
si~ niewinnq jedynie przez ukrytq w niej ekwiwokacj~: "zycie" ro
zumie si~ raz jako "zycie doczesne", raz jako "wieczne", zaleznie 
od potrzeby. Jest to taktyka, nie strategia. Strategii Kosci61 katolic
ki dzis nie rna, 0 innych wyznaniach chrzescijanskich juz nie mo
wiqc. 

W chrzescij anstwie najwyzszq wartosciq jest c h w a la B0 z a 
- i tylko ona. Z definicji bowiem wartose "najwyzsza" moze bye 
tylko jedna, stanowi supremum pewnego ich porzqdku; inaczej nie 
bylaby najwyzsza. Natomiast zycie Judzkie rna pewnq wartosc je
dynie 0 tyle, 0 ile chwale tej sluzy i jq glosi - nie slowem, lecz czy
nem: samym swoim ksztaltem i tresciq. Nie czyni tego jednak au
tomatycznie, swym golym tlwaniem biologicznym - trzeba w nim 
czegos wi~cej. Nasze zycie nie zawsze rna wartose i sens. 

1ak brzmi odpowiedz chrzescijanska na pytanie 0 sens zycia. 
Poza swoim sensem nadprzyrodzonym zycie czlowieka to jedynie 
"marnose nad marnosciami". Chrzescijanstwo nie glosi chwaly zy
cia ludzkiego, lecz jego znikomose. Biolatria jest mu obca, jej duch 
jest poganski. 

12. Eutanazja jest najsilniejszym zakwestionowaniem biola
trii, jakie mozna sobie wyobrazie. M6wi si~ w niej wyrainie: zycie 
n i e jest wartosciq najwyzszq, nie zawsze warto je przedluzae Zy
cie rna wartose, dopoki rna sens; a rna sens, dopoki czemus sluzy
dopoki staje si~ przez nie cos dobrego. Dogorywanie w m~ce nie 
sluzy niczemu. Trzeba je zatem przeciqe - i im pr~dzej, tym lepiej. 

Eutanazja napelnia biolatrow zgroZq, jakby ujrzeli upiora. 
Oznacza bowiem zgod~ na wlasnq smiere, pogodzenie si~ z niq; 
cos dla nich niepoj~tego. 0eden powiedzial nam kiedys: "umierae 
mozna tylko glosno protestujqc"). Oni chc~ si~ czue tu, na ziemi, 
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nle przechodniami, lecz jej mleszkancami na stale. Perspektywa 
smierci ich przeraza, nie chcq 0 niej myslec ani mowic. Tymczasem 
legalizacja eutanazji to koniec udawania: uznanie, ze zyje si~ na 
odchodnym. 

13. Cywilizacja Zachodu to dzis ziemia Ulro, jak za Blakiem 
nazwal jq Milosz: ziemia bez wiary, bo vvyzuta ze swych wiar daw
nych przez dominujqcego w niej ducha praktycznej racjonalnosci 
technicznej. Jej wyroznikiem dziejowym jest zywiolowo pogl~
biajqca si~ racjonalizacja dzialania, ogarniajqca coraz to nowe i co
raz dalsze sfery zycia. 

Duch ziemi Ulro sprawia, ze w swiadomosci czlowieka Zacho
du dokonujq si~ olbrzymie tektoniczne przesuni~cia. Majq one 
w istocie charakter religijny, gdyz dotyczq stosunku do smierd. 
Rysujq si~ w tej mierze dwie posta",,},, w dwie przeciwne strony 
zwrocone. 

Pierwszq okreslilibysmy jako "paniczno-manipulatorskq". Ce
chuje jq rosnqcy strach przed smierciq - polqczony z rosnqcq wiarq 
i nadziejq, ze dzi~ki "nauce" mozna jq b~dzie nieograniczenie od
raczac, od siebie odsuwac. Przejawem tej wiary jest bezkrytyczny 
entuzjazm dla transplantacji, klonowan i eugenicznych perspek
tyw inzynierii genetycznej, niwelujqcy jak walec drogowy wszel
kie opory moraine. Tu tez nalezq gorqczkowe poszukiwania cu
downych lekow "na raka", elihirow damskiej i m~skiej mlodosci, 
oraz "krioniczne" konserwowanie zwlok w cieklym azocie, by w do
brym stanie mogly doczekac swego scjentystycznego dnia zmar
twychwstania . 

Postawa paniczno-manipulatorska jest sprz~zona z biolatriq, 
a wspolnym ich instrumentem ideologicznym jest tak zwana bio
etyka. Obie razem oznaczajq pojawienie si~ nowej quasi-religii, 
o wiele powazniejszej niz rozne niedowarzone sekty. Ta nowa reli
gia jest rownie niezgodna z trzeiwq myslq chrzescijanskq, jak z du
chern prawdziwej nauki i jej 10gikq. 

Drugq postaw~ nazwijmy "stoicko-fatalistycznq". Ta jest sprz~
zona z eutanazjq. Uznaje tamtq za niebezpiecznie naiwnq i zywi 
si~ przeswiadczeniem, ze smierc - zawsze za rychla - jest nieod

, Por. rozpraw~ 0 is/ocie religii, w: B. Wolniewicz, FilozoJia i war/osci, Warszawa 
1993. 
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Iqczna od kondycji ludzkiej; nie mowiqc juz 0 kondycji pokolen 
akurat dzis zyjqcych. Odrzuca si~ tutaj scjentystyczne mrzonki 
i probuje zachowae wobec wlasnej smiertelnoSci zimnq krew i tech
nicznq rzeczowose. Bo tylko one przystojq w surowym klimacie 
duchowym ziemi Ulro. 

Skoro od smierci nie rna dla nas ucieczki, to trzeba zrobic wielki 
zwrot i wyjse jej naprzeciw, czyniqc to, co w naszej mocy: odjqe jej 
groz~ umierania w bezsensownej m~ce. Czys wierzqcy czy nie, kie
rowae si~ trzeba zasadq, ze k to umiera, przestaje bye: jego przed
smiertnej m~ki nic nigdy nie wyrowna. Nalezy jq zatem przeciqe, 
gdy sam tego chce. Bo gdyby nawet zasada owa miala si~ okazac 
falszywa - choe zaiste malo za tym przemawia - to jednak wolno 
ufac, ze czyn nasz rue b~dzie poczytany za zlo. Dzialalismy we
dlug swej najlepszej wiedzy i ch~ci, coz mozna wi~cej? Chyba tyl
ko powtorzyc to, co powiedzial Luter do zebranych w Worms do
stojnikow: "Tu stoj~ i inaczej nie mog~. Niech Bog zmiluje si,? nade 
mnq grzesznym". 

Ziemia Uiro to ziemia bez zludzen. Jej etyka jest doczesna, ale 
niezwykle rygorystyczna. Obowiqzujq w niej bowiem dwie waz
ne reguly. Pierwsza glosi, ze nikt za nas zadnych rachunkow cier
pien i win nikomu nie wyrowna. Drugq zas sformulowal Gombro
wicz: "nie rrzeba si~ ludzic, bol nie rozplywa si~ w czasie i krzyk 
dziecka sprzed trzydziestu wiekow nie jest ani troch~ mniej krzy
kiem od tego, ktory trzy dni temu si~ rozlegal" 3. Zapomnienie nie 
anuluje bolu, jego groza pozostaje na wieki. 

Przeciwnicy eutanazji domagajq si~, by m~k~ umiera jqcych zlo
zye w ofierze bezpieczenstwu zywych. Tego zqda biola tria, ich wiara 
Uiro. Zdaniem wyznawcow innej zqda za wiele. 

BOG USLAW WOLNIEWICZ, ur. 1927, profesor filozofii. Wydal m.in.: Rzeczy i jakhj 
(1968), Ontologia syluacji (1985), Filozojia i war/asci (1993), Filozajia i war/asci TI (1 998). 

3 Por. Cz. Milosz, Ziernia Ulra, Paryz 1977, 55.196-197 . 
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Niewqtpliwie najbardziej skutecznq metodq przeciwdzialania 
eutanazji tam, gdzie zostala ona jui zalegalizowana, jes t 

rozw6j opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego. 
Doswiadczenia wskazujq, ze opieka paliatywna moze 
wplynqc na zmian~ stanowiska wi~kszosci chorych 

proszqcych 0 eutanazjr 

PRZECIW BEZSILNOS" CI 
Tomasz Dangel 

l. Czy eziowie k rna p raw o deey do wac, kiedy na
s t q P i j eg o 5 m i e rc? To zalezy od wyznawanej filozofii. Jako 
katolik, podzielam poglqd wyrazony przez Piusa XII i Jana Pawia 
II, kt6ry m6wi, ze "eziowiek nie jest panem swojego zyeia, ale otrzy
muje je, aby nim uzytkowai; nie jest jego wiaseieielem, ale admini
stratorem, poniewaz sam B6g jest Panem zyeia". Z tego wynika 
og6lna zasada, ze "zaden eziowiek nie moze samowolnie deeydo
wac 0 tym, ezy rna zyc ezy umrzec" (Evangelium vitae). Uzupeinia 
jq wypowiedz Papieskiej Rady "Cor Unum": "iyeie ludzkie jest 
dobrem podstawowym, ale nie absolutnym; z tego powodu nale
zy okreslic graniee obowi,!zku pod trzymywania iyeia ludzkiego" . 
Moina wi~e powiedziec, ie ka tolik jest zarzqde,! swojego zyeia, 
nie majqcym prawa decydowac 0 jego przerwaniu, jednak r6w
niei nie majqcym obowiqzku podtrzymywania i ycia w sytuacji 
granicznej, na przyklad w terminalnej fazie nieuleczalnej choro
by. Chodzi tu 0 postaw~ szacunku zar6wno d la i ycia, jak i dla 
smierci. Swiatowa Organizacja Zdrowia formuluj e t~ mysl w nas

t~pujqcy spos6b: "zycie nie jest absolutnym dobrem, zas smierc 
absolutnym zlem - nadchodzi bowiem taki moment, gdy oparte 
na techGice dqzenie do podtrzymywania zycia, wchodzi w kon
flikt z wyzszymi wartosciami osobowymi cziowieka". 

2. J a k i e s q r ae j e " z a i p r z e c i w" leg a l iz a c j i e uta 
n a z j i? Zwolennicy legalizacji eu tan azji wskazujq na takie przede 
wszystkim wartosci jak autonomia i wolnosc czlowieka. Natomiast 
przeciwnicy twierdzq, ie autonomia i wolnosc powinny podlegac 
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pewnym ograniczeniom wobec innych wartosci i zasad, na kto
rych opiera si~ cywilizacja chrzescijanska (V przykazanie Dekalo
gu). Wsrod innych kontrargumentow mozna wymienie ryzyko 
naduzye, takich jak stosowanie eutanazji wbrew woli chorego (na 
przyklad pO to, by uniknqe wydatkow na jego leczenie), a takZe 
naruszenie poczucia bezpieczenstwa pacjentow i ich zaufania do 
lekarzy. Osobnym i stosunkowo malo poznanym problemem jest 
wplyw wykonywania aktow eutanazji na psychik~ lekarza. 

3. Jak mozna przeciwdzialae eutanazji w kraju, 
w ktorym zostala juz ona zalegalizowana? Niewqtpli
wie najbardziej skutecznq metodq jest rozwoj opieki paliatywnej 
i ruchu hospicyjnego. W tym celu potrzebna jest odpowiednia po
lityka panstwa, ktore naklada na lekarzy i piel~gniarki obowiqzek 
ksztalcenia w dziedzinie leczenia bolu i opieki paliatywnej oraz 
zapewnia wszystkim potrzebujqcym dost~p do swiadczen w tym 
zakresie. Rzqd powinien wspolpracowae w tej dziedzinie z Koscio
lem1 i organizacjami pozarzqdowymi. Instytucje finansujqce swiad
czenia muszq dysponowae mozliwosciq weryfikacji jakosci i sku
tecznosci opieki paliatywnej - nie zawsze bowiem wzrost nakla
dow musi prowadzic do poprawy jakosci zycia chorych. Pacjenci 
powinni bye chronieni prawem przed tzw. uporczywq terapiq i eks
perymentalnym leczeniem w ostatnim okresie zycia, ktore Sq iro
dlem dodatkowego cierpienia, naruszajq godnose czlowieka, unie
mozliwiajq rozpocz~cie opieki paliatywnej oraz powodujq marno
trawstwo ograniczonych srodkow. Pozqdane jest wprowadzenie 
"testamentow zycia" - tzw. living will (respektowanych w niekto
rych stanach USA), czyli dokumentow zawierajqcych zyczenia 
pacjenta do tyczqce kontynuowania medycznych zabiegow pod
trzymujqcych jego zycie, wiqzqce dla lekarza w sytuacji, gdy cho
ry nie moze juz sam podjqe decyzj i. Poli tyka panstwa powinna 
takZe objqe szeroko poj~tq edukacj~ spolecznq, majqcq na celu 
zwalczanie przesqd6w na temat nieuniknionego cierpienia osob 
nieuleczalnie chorych, a takZe obnizanie powszechnego l~ku 
przez informowanie 0 mozliwosciach i sku tecznosci holistycznej 
opieki paliatywnej. 

f Katechizm KOScioia Katolickiego (2279) stwierdza: "Opieka paliatywna stanowi 
pierwszorzl!dnq postae bezinteresownej milosci. Z tego tytulu powinna bye popiera
na". ezy rzeczywiscie jest wystarczaj'lco popierana? 
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4. C z Y 0 pie k a p ~ I i at y W n a j est do s tat e c z n y m le
karstwem na pokusft' eutanazji?Doswiadczeniai publ.ika
cje doktora Zbigniewa Zylicza, dyrektora Hospicjum Rozenheu
vel i profesora Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen w Holan
dii, wskazujq, ze opieka pal.iatywna moze wplynqc na zmianft' sta
nowiska wift'kszosci (choe nie wszystkich) chorych proszqcych 0 eu
tanazjft' . Zylicz wyr6znia 5 typ6w pacjent6w, analizujqc ich moty
wy oraz rozpatrujqc w tym kontekScie mozliwosci prowadzenia 
opieki paliatywnej i jej skutecznose jako alternatywy wobec euta
nazj i. 

Pierwsza, najliczniejsza grupa (ok. 80%) obejmuje pacjent6w, 
kt6rzy nie czujq sift' bezpiecznie. Ich obawy mogq dotyczye na przy
klad utraty godnosci, opuszczenia, b61u lub niedostft'pnosci leka
rza, gdy bft'dzie potrzebny. Nalezy dqzye do wyjasnienia przyczy
ny lft'ku. Moze on si~ brae z rzeczywistych lub urojonych zagTO
zen . W tym ostatnim przypadku wyczerpujqca informacja oraz 
zapewnienie fachowej i ciqglej opieki vv hospicjum juz po kilku 
dniach przywraca pacjentom poczucie bezpieczenstwa. W tej gru
pie prawie wszyscy chorzy odstft'pujq od zqdania eutanazji. 

Druga, znacznie mniej liczna grupa (ok. 5%) obejmuje cho
rych doswiadczajqcych tzw. zespolu wypalenia. Polega on na wy
czerpaniu emocjonalnym, depersonalizacji stosunk6w z opieku
nam; (emocjonalna izolacja chorego) oraz na obnizeni u poczucia 
wlasnej wartosci i mozliwosci wplywu na sytuacj~. Zesp61 ten 
wyst~puje w przebiegu dlugotrwalej nieuleczalnej choroby, 
zwlaszcza gdy rozwija sift' ona bardzo powoli lub wrft'cz zatrzy
muje si~. "Wypalenie" dotyczy zar6wno chorego, jak i os6b, kt6
re sift' nim opiekujq . Moze to doprowadzie do powaznego kryzy
su wsr6d p racownik6w hospicjum i w rodzinie. Problemy egzys
tencjalne chorego, okreslane r6wniez jako cierpienie duchowe, 
przewyzszajq znacznie objawy fizyczne . Co znacZqce - zesp61 
wypalenia nie poddaje si~ leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi 
i dlatego stanowi bardzo trudny problem terapeutyczny. CZft'sto 
jedynq opcjq wobec dojmujqcego cierpienia pozostaje zastoso
wanie sedacji (Ieki uspokajajqce i przeciwlft'kowe), kt6ra ograni
cza swiadomosc chorego. Podj ~cie takiej decyzji jest bardzo trud
ne. Pos t~powanie takie, mimo ze akceptowane w opiece palia
tywnej, moze bye krytykowane z innych pozycji jako tozsame 
z eutanazjq. 
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Trzecia, niewielka (ok. 1 %), ale znaCZqca grupa to pacjenci bar
dzo niezalezni, pragmatyczni, skoncentrowani na sobie, 0 przemoz
nej potrzebie kontroli i wplywu na wszystkie zachodzqce procesy, 
lqcznie z ich smierciq. Nie akceptujq oni zaleznosci od innych. Sami 
podejmujq wszystkie wazne decyzje, wykluczajqc jakikolwiek 
wplyw ze strony swoich !1ajblizszych. Najcz~sciej nie zauwazajq 
cierpienia doswiadczanego przez otaczajqce ich osoby, poniewaz 
koncentrujq si~ wylqcznie na wlasnym cierpieniu. Dzi~ki uswia
domieniu im, ze spoczywa na nich od powiedzialnose r6wniez za 
ich bliskich, mogq odzyskae poczucie, iz Sq potrzebni i nadal zyjq 
dla innych. Ta zmiana perspektywy moze wplynqe na odstqpienie 
od decyzji 0 eutanazji. 

Czwartq grup~ stanowiq chorzy z depresjq. W r6znych bada
niach dotyczqcych pacjent6w obj~tych opiekq paliatywnq ich licz
b~ szacowano w zakresie 10-40%. W takich przypadkach prosby 
o eutanazj~ i mysli samob6jcze mogq bye uwazane za objawy de
presji. Rozpoznanie depresji jest jednak u pacjent6w w kOI'1cowym 
okresie nieuleczalnej choroby znacznie trudniejsze niz u innych 
os6b. Czasami rozpoznanie zostaje ustalone w wyniku wczesniej
szego zastosowania lek6w przeciwdepresyjnych z innych wska
zan (np. w leczeniu b6Iu). Mimo ze zdarzajq si~ pacjenci z de pre
sjq, kt6rzy odmawiajq przyjmowania lek6w przeciwdepresyjnych, 
to jednak wlasnie ta metoda leczenia wydaj e si~ najbardziej sku
teczna w zapobieganiu prosbom 0 eutanazj~ w tej grupie chorych. 

Piqta grupa (ok. 3-4%) obejmuje pacjent6w, kt6rzy proszq 0 eu
tanazj~ z powodu wyjqtkowo doj mujqcego cierpienia fizycznego. 
Sq to chorzy, u kt6rych objawy takie jak b6l, nudnosci, swiqd lub 
dusznose nie odpowiadajq na stosowane dotychczas leczenie, bqdi 
tez nie wyraZajq oni zgody na podj~cie Ieczenia z powodu wcze
sniejszych rozczarowan i niepowodzen terapeutycznych. Ekstre
maIne cierpienie fizyczne usprawiedliwia, a w zasadzie nakazuje, 
zastosowanie agresywnych metod leczenia objawowego, a jesli te 
zawiodq - tzw. terminaInej sedacji (tzn. farmakologicznego ogra
niczenia lub wylqczenia swiadomosci chorego). 

Nie mniej skutecznq, chociaz nieco innq rol~ wobec eutanazji 
moze odegrae opieka paliatywna w warunkach hospicjum dia dzie
ci. Dzieci ponizej 16lat, zgodnie z prawem, majq ograniczonq moz
liwose decydowania 0 sobie. Z tego wzgl~du decyzje 0 kontynu
owaniu Ieczenia przedluzajqcego zycie, od~t~powaniu od takiego 
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leczenia, opiece paliatywnej czy tez eutanazji podejmujq ich ro
dzice. Czynnikami, kt6re wplywajq na podejmowanie tak trud
nych decyzji, Sq - z jednej strony - odpowiedzialnose i milose do 
dziecka, z drugiej zas - dojmujqce cierpienie rodzic6w, kt6rego 
gl6wnym zr6dlem jest bezsilnose.Najcz~sciej to rodzice, a nie dziec
ko, doswiadczajq depresji, mysli samob6jczych, zespolu wypale
nia, braku bezpieczenstwa, l~ku lub cierpienia duchowego. Dlate
go opieka paliatywna powinna obejmowae r6wniez, a moze przede 
wszystkim, rodzic6w nieuleczalnie chorych d zieci - zar6wno 
w okresie terminalnym, jak i w czasie zaloby. Niestety problem ten 
nie jest - mimo pozornej oczywis tosci - dostatecznie zrozumiany 
i prawdopodobnie dlatego rozw6j opieki paliatywnej nad dZiee
mi i ich rodzinami pozostaje nadal kwestiq przyszlosci . 

TOMASZ DANGEL, kierownik Zakladu Opieki PaliatywneJ lnsty tutu Matki i Dziecka, 
wiceprezes Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. 
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CZYLI LITERA BET 


Pawel Spiewak 

Pi ~cioksiqg, zwany Torq, w hebrajskim oryginale rozpoczynajq slo
wa: "Berejszit bam Elohim" ("Na poczqtku stworzyl Bog"). Ksi~g~ nad 
Ksi~gami otwiera zatem li tera bet ("b"). Ostatniq literq Tory jest lamed 
("I"). Bet i lamed, czytane od tylu, tworzq slowo lew ("b" w hebrajskim 
przechodzi w "w", a znakow diakrytycznych, czyli samoglosek, zwy
kle si~ nie zapisuje), to znaczy "serce". A serce bywa uwazane za sie
dlisko ludzkiej duszy. 

Dlaczego Pi~cioksiqg zaczyna si~ wlasnie od drugiej litery alfabe
tu? Najpi~kniejszq odpowiedz daje mana od XIII wieku mistyczna 
ksi~ga Zohar (czyli "blask", "swiatlosC"), b~dqca filarem tradycji kaba
listycznej . Na dwa tysiqce lat przed stworzeniem swiata Pan oglqdal 
litery. "A gdy stan~lo przed Jego obliczem zyczenie stworzenia swia
ta, zgromadzity si~ przed tronem Jego chwaly wszystkie litery - od 
osta tniej do pierwszej". Kazda wyjasniala, dlaczego to wtasnie jej po
winien przypasc przywilej otwarcia Tory. Po kolei Swi~ty, Btogosla
wiony On, oddalat kolejne litery, az przyszta kolej na liter~ bet . "Panie 
swiata! - prosila bet. - Ode mnie racz zaczqc stwarzanie, bo wtasnie 
przeze mnie Blogostawiq Ci w niebiosach ina ziemi". (Po hebrajsku 
"blogostawi" brzrni: birech, a "blogostawienstwo": bmcha). I tak si~ sta
to. Z kolei pierwsza litera alfabetu alefzostala ustanowiona "naczelni
kiem wszys tklch liter ". I Bog powiedziat: "Tylko z tobq b~d~ stanowil 
Jedno, Ja, Bog" . Ale!, ktorego wartosc numeryczna jest jeden, stoi p rzed 
wszystkimi literami, przed catym stworzeniem. Na wet przed Torq. Jak 
czytamy w ksi~dze Sefer Jecira (Ksi~ga Stworzenia): "Uczynit znak ten 
krolem w wietrze, nalozyl mu koron~, stopil jedno z drugim i zapie
cz~towat nim powietrze w swiecie ..." 
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Litera bet zapowiada blogoslawienstwo. A czym jest blogoslawien
stwo? - pyta autor dziela zatytulowanego Bahir (czyli "jasnosc"), wyda
nego po raz pierwszy w 1176 roku. "Blogoslawienstwo jest niczym in
nym jak mqdrosciq, poniewaz w Psalmie 111 napisane jest: "Poczqtkiem 
jest mqdrosc, a ta jest bojazniq Bozq«. M,!drosc jest blogoslawienstwem. 
Napisane jest przeto: ,,1 B6g poblogoslawil Salomona« i napisane jest 
r6wniez: »1 B6g dal mqdrosc Salomonowi«". Przypomnijm y w tym miej
scu fragment innego Psalmu (104:24): ,,0 jakoz wielkie S,! sprawy twoje, 
Panie! Ty wszystkie m'!drzes uczynil, a napelniona jest ziemia bogac
twem twoim". "Blogoslawienstwo" (bracha) - powiada dalej autor ksi~
gi Bahir - pochodzi od slowa berech ("kolano"). "A napisane jest: »mnie 
klaniac si~ b~dzie wszelkie kolano« (Izajasz 45:23). Blogoslawienstwo 
to miejsce, przed kt6rym zgina si~ wszelkie kolano". 

Wedle kabalist6w swiat zostal stworzony dziesi~cioma powiedze
niami Boga, a podstawq planu stworzenia byla Tora, kt6ra poprzedzala 
swiat, byla jego zapowiedziq. Powolaniem czlowieka jest odkryc w To
rze sens i cel stworzenia. Tora jest domem (bajit) czlowieka danym mu 
przez Boga. Na poczqtku bylo slowo - ito slowo hebrajskie. Duchowq 
substa ncj~ swiata stanowiq litery hebrajskiego alfabetu, a Pi~cioksiqg, 
jak twierdz,! kabalisci, nie jest niczym innym jak Wielkim 1mieniem 
Boga Samego. Owym dZ:2Si~ciu powiedzeniom odpowiada dziesi~c 
sefirot. Sq to kolejne swiatla, kt6re odslaniajq i wyrazajq wielkosc Boga. 
Zarazem Sq one naczyniami, kt6re ograniczajq i opisujq nieskonczone 
swiatlo Boga, wpisuj,!c je w skonczonq realnosc tego swiata. Przez nie 
niejako, niczym przez okno, B6g, czyli Nieskonczonosc, rozswietla 
swiat stworzony. Sefirot zwane Sq tez emanacjami lub szatami Boga. 
Pierwszq i najwyzsz,! z dziesi~ciu sefirot jest Keter - korona; drug,! -
Chochma, czyli mqdrosc. 

Korona (Keter) symbolizuje absolutnq zwierzchnosc Boga nad 
wszystkimi silami stworzenia. Poprzedza wszelkie stworzenie. I jest 
poza zakresem ludzkiego poj~cia. B6g stworzyl swiat, wiecznosc - olam, 
a korzen tego slowa jest taki sam jak elam ("przesloni~cie", "ukrycie"). 
WszechSwiat przeslania Boga i nie pozwala Go zobaczyc wprost. Rze
czywistosc widzialna jest ukryciem, poniewaz skonczony ludzki urnysl 
nie moze poj'!c nieskonczonego czasu. Kabalisci powiadaj,! r6wniez, 
ze po to, by mogl powstac swiat, Bog musial niejako cofnqc si~ w swej 
doskonalej pelni (po hebrajsku akt samoograniczenia Boga zwany jest 
cimcun), by w ten spos6b mogla zaistniec niepelna rzeczywistosc. Za
nim si~ to stalo, B6g wypelnial wszystko. Nie pozostawalo miejsca na 
inne stworzenia. Ograniczajqc si~ i tym samym ukrywaj'!c, "wchodz'!c 
w siebie samego", moglo cos powstac - rzeczywistosc ograniczonej 
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woli. Ukrycie odsyla nas do sefiry Keter, do czegos, co jest ponad glo
W'l , a co stanowi zwienczenie calego aktu stworzenia. Pierwszej z bo
skich emanacji odpowiada litera alef. Swiatlo, kt6re zawiera w sobie ta 
sefira, bli'dzie widoczne dopiero w Przyszlym Swiecie, bowiem - jak 
czytamy w talmudycznym traktacie (Berakhot 17a) - "sprawiedliwi bli'dq 
siedzieli z koronami na glowach". Co znaczy, ze wtedy i tylko wtedy 
zdolamy poj'lC sens stworzenia i dostrzec 6w pierwotny blask. 

M'ldrosc (Chochma) pojli'ta jest tu przede wszystkim jako czysty, 
niezroznicowany umysl, ktory dociera do samej istoty rzeczy. Dla zro
zumienia tego, czym jest mqdrosc - twierdz'l kabalisci - nalezy przyj
rzec sili' graficznemu ksztaltowi litery bet: J.. Jest ona zamknili' ta ze 
wszystkich stron i otwarta z przodu. Jest niczym dom (bajit) swiata. 
"Bog jest miejscem swiata, ale swiat nie jest Jego miejscem". Przypo
mina, jak napisano we wspomnianej ksili'dze Bahir; czlowieka uksztal
towanego przez Boga z m'ldrosci: "jest za mknili' ty ze wszystkich stron, 
ale pozostaje otwarty z przodu". W samym przedstawieniu tej litery 
zawiera sili' zasad nicze napili'cie - napili'cie mili'dzy stawaniem sili' 
(otwarcie litery) i zakorzenieniem czy osadzeniem (na co wskazuje jej 
zamknili'ty i mocno obrysowany ksztalt). 

Co to mowi 0 biblijnej mqdrosci? Jak pisal Emmanuel Levinas, fi
lozofia europejska jest filozofi 'l odpowiedzi - liczy si~ tylko odpowiedz. 
M'ldrosc polega na zdolnosci odpowiadania na pytania w sposob zro
zumialy i satysfakcjonuj'lcy, tak by kolejne odpowiedzi tworzyly ra
zem sp6jn'l calosc. Czlowiek mqdry w tej tradycji jest w pelni siebie 
swiadomy i tym samym jest istotq nie tylko pochlonili'tq, ale i zamkni~t'l 

w swojej wiedzy. 0 nim mozna powiedziec, ze jest, ale nie staje si~ . 

Zachowuje swoj'l tozsamosc ita tozsamosc daje mu poczucie sHy 
i miejsca. M'ldrosc talmudyczna, jak i m'ldrosc biblijna, nie tyle pole
ga na zdolnosci odpowiadania, ile na umiej~tnosci stawiania pytan. 
Kazdy talmudyczny mli'drzec w koI'lcu stawia pytanie, na kt6re nie 
znajduje odpowiedzi. W tym sensie jest kims, kto ci'lgle szuka, a szu
kaj'lc nie jest zadowolony z kolejnych odpowiedzi i to go wlasnie po
pycha do przodu. Nowe pytania domagaj'l si~ zmiany, ci'lglego szu
kania, ruchu, w~drowania umyslu. W tym sensie m'ld rosc wyklucza 
posiadanie wiedzy absolutnej, doskonalej, raz na zawsze gotowej 
i przysposobionej do kazdej sytuacji . Stawiaj'lc pytania, wkracza w ob
szar rozmowy. Czlowiek m'ldry w tradycji judaistycznej jest czlowie
kiem otwartym, tak jak otwarta jest litera bet. 

Zarazem li tera bet, posiadaj'lca wartosc numeryczn'l dwa, wpro
wadza element rozdzielenia, rozbicia owej jednosci obecnej w pierw
szej li terze alfabetu (ale!), li terze otwieraj'lcej Tablice PrzykazaI'l . Pier
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wotna rzeczywistosc ulega rozdzialowi na przeciwne sobie byty: ja
snosc i ciemnosc, wody nizsze i wody wyzsze, morza i suchy l')d. Two
rzenie jest rozdzielaniem (hawdala) i oddzielaniem. Jest podzialem na 
dwa podstawowe elementy. "Kazd') rzecz, jedn') naprzeciw drugiej 
uczynil Bog: dobro naprzeciw zla ... dobro okresla zlo, a zlo okresla 
dobro"!. Nawet sam akt stworzenia, zdaniem Rasziego, najwi~ksze
go komentatora Tory z XII wieku, zaczyna si~ dnia drugiego. W ory
ginale pierwszy dzien nie jest nazwany "dniem pierwszym" (jak czy
tamy w polskich przekladach), ale "dniem jeden": " .. .i stal si~ wiecz6r, 
i stal si~ zaranek, dzien jeden" (Ksi~ga Rodzaju 1:5) Dopiero dni na
st~pne nazwane Sq dniem wt6rym, trzecim, czwartym... Dzien pierw
szy nazwany zostal dniem jeden, poniewaz tego dnia B6g byl jeszcze 
sam. Wtedy to dokonalo si~ radykalne przeksztalcenie wszechogar
niaj')cej jednosci w sam') mozliwosc istnienia czegos wi~cej niz Jeden. 

Dopiero dnia drugiego stworzone zostaly, wedle Rasziego, anioly. 
A anioly mialy sw6j udzial w powstaniu czlowieka. Bowiem czytamy 
(1:26): "I uczynmy czlowieka". "Z tego zdania - pisal sredniowieczny 
badacz Tory - mozemy wniesc, jak wielka byia pokora i skromnosc 
Boga. Czlowiek mial bye stworzony na podobienstwo aniol6w, a one 
mogly poczuc si~ 0 niego zazdrosne.I dlatego pytal ich 0 zdanie.l'ro
sil 0 zgod~ swojego dworu". 

Wszystko, co powstaje, rna swoj') par~. Nawet czlowiek, stworzo
ny najpierw jako kobieta i m~zczyzna, zostaje rozdzielony, by potem 
m6g1 przyl')czye si~ do zony swojej i byc z ni') jednym cialem. A stwo
rzony jest z dwoch przeciwnych sobie zywiolow: prochu ziemi i "de
chu zywota". Pary nie maj') tylko Lewiatan i dzien siodmy. Lewiatan 
pol')czy si~ ze swoj') samicq dopiero na koncu swiata - dlatego ze gdy
by mogl si~ rozmnazac, swiat uleglby zniszczeniu. Sobota zas nie ma 
swej pary az do powstania narodu Izraela, ktory - zgromadzony 
w pi')tkowy wieczor na przywitanie Szabatu - od pokolen spiewa 
piesn: Lecha dodi likras kala, pnej szabat nekabela ("P6jdz, przyjacielu moj, 
naprzeciw obJubienicy, oblicze Szabatu przywitajmy"). 

I w samym akcie stworzenia odkrywamy podzial. Cala natura 
powstaje moc') kolejnych powiedzen Boga. "Tylko czlowiek zostal 
stworzony r~kami Boga, jak jest napisane: »polozyles na mi~ r~k~ two
j')«" (Psalm 139:5). Cziowiek zostal stworzony inaczej: zostal ulepio
ny, jak garnek, mis~, dzban Jepi garncarz, co siedzi przy kr~gu. "Oto 
jak glina w r~ce garncarzowej, takescie wy w r~ce mojej", powiada 

Sejer jecira, czyli Ksifga Stworzenia, przekJad Wojciech Brojer, Jan Do kt6r, Bohdan 
Kos, Warszawa 1995, s. 139. 
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Bog do Jeremiasza (18:6). Mog~ z wami uczynie wszystko. Mog~ uczy
nie z was naczynie lepsze alba was wygubie, albo zepsue. Bog, niczym 
garncarz zrozpaczony ulepionq przez siebie istotq, skazuje jq na smiere 
w wodach potopu. 

To po co w ogole Bog stworzyl czlowieka? - zapytuje Raszi. Prze
ciez z gory wiedzial, jaki on b~dzie. I Raszi odpowiada: ze wzgl~du 
na sprawiedliwych (cadikim). Taka jest cena stworzenia czlowieka. Nie 
sposob ulepie doskonalego naczynia, nie ryzykujqc, ze po drodze po
wstanie wiele form niepelnych. Stworzenie nie oznacza kontroli, pel
ni wladzy. Stworzenie jest nieodlqcznie zwiqzane z wolnq i ograni
czonq wolq czlowieka, z ludzkim dzialaniem. A wi~c z bl~dem, grze
chem, rozpaczq. "Jesli stworz~ czlowieka - powiada Bog w midraszu 
Rasziego - wyrosnq z niego rowniez grzesznicy. Ale jesli go nie stwo
rz~, to jak mogq zen wyrosnqe ludzie sprawiedliwi?" 

Spelnieniem procesu stworzenia jest mqdrose i sprawiedliwose. 
Jedno nie moze istniee bez drugiego. Bog stworzyl swiat dla Tory, kto
ra nazwana jest reszit - "poczqtkiem drogi swej" (Przypowiesci Salo
monowe 8:22), i dla sprawiedliwych, ktorzy nazwani Sq reszit - "po
czqtkiem, pierwocinami urodzajow jego" (Jeremiasz 2:3). 

Opis stworzenia nie uczy nas chronologicznego porzqdku stawa
nia si~ wszechswiata. Wstydi si~, jesli tak myslisz, upomina czytelni
ka Raszi . Przeciez wody istnialy przedtem, nim ziemia i niebiosa po
wstaly. Napisane jest przeciez, ze duch Bozy unosil si~ nad wodami, 
nim cokolwiek zaistnialo. Na poczqtku Tory opisane Sq nie tyle przy
czyny i droga stawania si~ swiata, ile cel czy potencjalnose, dla ktorej 
on istnieje. Obraz stworzenia odnosi nas zarazem do irodla wszelkie
go istnienia, jak i do jego spelnienia. Stworzenie, tak jak litera bet, jest 
z przodu otwarte i nieskOIlczone, nakierowane ku czemus, co si~ do
piero stanie. ,,» Robienie« swiata pozostawia Bog czlowiekowi na kon
cu pierwotnego procesu stworzenia, gdy Bog zaprzestal swego dziela 
Stworzenia, ktore byl juz uczynil"2. Zawiera ono w sobie wezwanie 
do samoprzemiany czlowieka ku takiemu jego istnieniu, by mogl, 
mimo wszystko, stanqe w obecnosci Boga, jak stan~li Zydzi pod gorq 
Synaj, by dostae Tor~, jak stoi "okrqg ziemi" (1 Kroniki 16:30), i odpo
wiedziec na pierwsze z postawionych mu pytan: "Gdzie jestes?" 

PAWEL SPIEWAK, ur. 1951, dr hab., historyk idei, publicysta, wspolpracownik "Res 
PubJiki Nowej" i "Przegl~du Politycznego". Redaktor ksi'!zki Sp6r 0 Polsk~ 1989-1999 
(2000). Ostatnio wydal: W slrol1~ wsp61nego dobra (1998). . 

2 Avivah Zornberg, The Begi11lJillg of Desire, 1995, s. 31-. 
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TE SAME GWIAZDY? 

Malgorzata Lukasiewicz 

Nie zawsze tlumacze SCI winni, jesli cos si~ nie udaje. Mickiewicza 
t!umaczono na niemiecki wielokrotnie, od lat 30. XIX wieku. Rolf Fie
guth stwierdza jednak, ie jest to poeta w Niemczech nieznany. Czy 
dlatego, ie przeklady SCI zle? Nie SCI bynajmniej gorsze nii niemieckie 
przeklady poezji swiatowej od Dantego, przez Byrona po Mallarmego 
i Mandelsztama, a przeciei nic nie przeszkodzilo Niemcom fascyno
wac si~ tymi poetami - powiada Fieguth, a podaje tei przyktady na
tchnionych i odkrywczych tlumaczen Mickiewicza. Polski wieszcz nie 
przyjC)1 si~ w Niemczech, poniewai w XIX wieku i ai do potowy wie
ku XX niemiecka elita nie interesowata si~ poezjC), sytuacjq i kulturq 
wschodnioeuropejskich s,!siad6w. Calosc wywodu Fiegutha warto 
przeczytac w ksiqzce Adam Mickiewicz und die Deutschen, gromadzqcej 
pion konferencji, kt6ra odbyta si~ w 1998 roku w Marbach z udzialem 
polskich i n iemieckich badaczy. 

Tamie Brigitte Schultze omawia niemieckq recepcj~ Mickiewicza 
na podstawie antologii poetyckich. Antologie Sq podst~pne: niezalei
nie od jakosci przeldadu, poj~cie, jakie czytelnik wytworzy sobie 0 po
ecie, zalezec b~dzie od tego, co z niego wybrano i w jakim sC)siedz
twie go umieszczono. W dziewi~ tnastowiecznych antologiach, oiy
wianych ide"! "titeratury swiatowej" i wartosci og6lnoludzkich, Mic
kiewicz prezentuje si~ jako najwainiejszy polski poeta, ale zarazem 
zostaje niejako wyrwany z polskich ram: zysk na uniwersalnosci oku
piony jest utratq odniesien do specyficznie polskich przekl~tych pro
blem6w. 

Zanim Niemcy mogli czytac Mickiewicza, Mickiewicz czytal i tlu
maczyl Niemc6w. Tadeusz Namowicz anatizuje te zwiC)zki i wytawia 
to, co najciekawsze - zagadk.i. Mickiewicz ttumaczyl ballad y Schillera, 
ale nie zaj"!t si~ jego rozprawami. Z dokument6w wynika, ie czytal 
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oswieceniowych estetyk6w, Przedmowa do Ballad i romansow nosi tym
czasem sJady zupelnie innych lektur-Hamanna, Herdera i A. W SchJe
gla. Jakq drogq niemieckie spory estetyczne docieraly do "dalekiego 
Wilna"? 

Ale z Kr6lewca do Wilna nie jest przeciez daleko. W tym miejscu 
porzucamy tom konferencyjny, polecajqc go w calosci wszystkim za
interesowanym . Sami zas rzucamy si~ w innq zagadk~ i, korzystajijc 
z zyczliwych wskaz6wek Marii Prussak, si~gamy do Kroniki iycia i twor
czosci oraz Dziel Mickiewicza. Program wyklad6w z Jogiki na un iwer
sytecie wilenskim przewidywal na rok 1818/19, ,,0 ile czas pozwoli, 
rozbi6r krytyczny najpierwszych zasad, na kt6rych si~ wspiera filo
zofia transcendentalna slawnego m~za Immanuela Kanta". W lutym 
1819 na posiedzeniu filom at6w Mickiewicz streszczal poswi~cony 
Kantowi artykul z "Bibliotheque Universelle". I na co przede wszyst
kim zwr6cil uwag~? Oczywiscie na por6wnanie - "dziwne, ale bar
dzo trafne i najlepiej dajijce poznae systemat Kanta". "Wyobraimy (.. . ) 
zwierciadlo zywe i wiedzijce, jakie fenom ena pokazuje ludziom; wy
obraimy, iz to zwierciadlo doszlo, dJaczego te sprawuje fenomena. 
B~dzie tedy posiadae dwie·viadomosci: pierwsza, iz sprawuje i do
swiadcza takich fenomen6w, na przyklad wystawiania ksztaltu przed
miot6w, po wt6re, iz rna wlasnosci, np. gladkose, twardose, nieprze
nikliwose dJa promieni slonecznych etc. Pierwszy sijd b~dzie a poste
riori, czerpany juz Z doswiadczenia, a drugi a priori, bo poprzedza 
wszelkie doswiadczenie. Dalej wystawmy, iz zwierciadlo chce cos wie
dziee 0 przedmiotach. Widzi, iz one krzyzujij si~ na jego powierzchni, 
nie majij zadnej brylowatosci, przenikaj'l si~ wzajemnie ( ...); wniesie 
stijd zwierciadlo, ze przedmioty wszystkie Sq plaskie, p rzenik!iwe etc, 
i tysiijczne bl~dne potworzy fenomena, biorijc sw6j spos6b widzenia 
za istot~ przedmiot6w. Jesli zas zwierciadlo chce cos pewnie wiedziee, 
powinno wprz6dy dochodzie swojej natury". I jeszcze list do Malew
skiego, z Iipca 1824: "Co si~ tycze Kanta czy Kantu, nie umiem go na
klonie (deklinowae), przypominam ostrzezenie Sniadeckiego, ze ten 
Kant wiele gl6w zawr6cil, a chociaz z tej strony nic si~ nie I~kam (. .. ), 
wszakZe Kant zawsze niebezpieczny". 

Kanta na og6l nie ceni si~ dla walor6w literackich. Sucha proza, 
niezwazajqca nawet na wymogi naukowej elegancji, w6z bez ogu
mienia, tOCZijcy si~ z ci~zkim szurgotem po kamienistej drodze. W Kry
tyce wladzy sqdzenia pi~kno jest rozpoznawane, definiowane, opatry
wane warunkami - rzadko bywa bezposrednio ewokowane. I ten w!a
snie suchy Kant, Kant pedant, wprowadzil do ksi'lg filozoficznych 
najpi~kniejszq rzecz na swiecie: gwiaidziste )1iebo. Niebo gwiazdzi
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ste nade mnq i prawo moraine we mnie - dwie perspektywy, wskaza
ne w zakonczeniu Krytyki praktycznego rozumu, zbiegajqce si~ w ludz
kiej jazni. Bezmiar swiata ma po swej stronie urod~, nosicielowi pra
wa moralnego odm6wiono juz strojnych metafor, co zresz tq doskona
Ie pasuje do mysliciela, kt6ry talent tw6rczy na dobrq spraw~ przypi
sywal tylko jednemu artyseie, ukrywanemu pod kryptonimem Intel
leetus Archetypus. 

Wiadomo, od gwiazd w poezji az si~ roi, a juz zwlaszeza w poezji 
romantycznej, kt6ra na lowy wyehodzi n0G!. Sq ulubionym swiad
kiem, niezawodnym partnerem rozm6w, rze telnym przekaznikiem 
wiesei. Nikt nie musial ezytac Kanta, zeby si~ p rzekonac 0 znaczeniu 
gwiazd. A jednak strasznie ehcialabym uzyskac wiarygodnq informa
cj~, ze Mickiewicz czytal albo przynajmniej znal z drugiej r~ki Krytyk~ 
praktyczllego rozumu alba p rzynajmniej jej zakonezenie, i to w okresie 
Ballad i romans6w. Nie po to, zeby m u podniesc oeen~ z filozofii , ale 
zeby si~ dowiedziec, czy trzeei wers trzeeiej strofy Switezi odnosi si~ 
wprost do Kanta. 

"Niebo gwiazdziste nade mnc( - "Gwiazdy nad tobq i gwiazdy 
pod tobq". Mamy zwi~zly a tresciwy dialog filozofa i poety. Gwiaz
dziste niebo Kanta przytlaeza bezmiarem, ale od tego widoku rozpo
czyna si~ rozm yslanie nad swia tem . I co prawda rozmyslanie to moze 
zawiesc na manowce, jednak przy zaehowaniu postawy krytycznej, 
po pi~traeh architektoniki rozumu, obieeuje coraz szerszy wglCld w bu
dow~ swia ta. Ot6z poeta kwestionuje sC)d fi lozofa i wprowadza swojq 
korekt~. Grubo si~ mylisz juz w6wczas, powiada, gdy twierdzisz, ze 
gwiazdy Sq n ad tobq - one Sq wsz~dzie, pod i nad, i wystarczy wybra c 
si~ do Pluzyn, zeby si~ 0 tym przekonac. W glosie Miekiewieza moz
na by wi~e dosluehac si~ dalszego eiC)gu polemiki z Romantyczllosci. 
Kant usadzony zostaje posr6d m~drcaw holdujqeyeh szkielku, oku 
i sys temom, a poe ta miazdzy go replikC) - tym zuehwalszq, ze udzie
Ionq jak gdyby mimoehodem, w przejsciu do innych, scisle roman
tycznych zad an. 

Ale moze glos Mickiewieza weale nie kl6ci si~ z Kantem, tylko go 
uwydatnia. Switei to w ogale dziwna ballada. Wlasciwie balladowa, 
z wodnymi pannami, ze wszystkimi efektami specjalnymi jest dopie
ro trzeeia ez~sc. Poprzedza jC) opowiesc 0 panu na Pluzynach, praw
dziwym bohaterze poznania, ktary nie waha si~ spenetrowac jeziora: 
troch~ strach, ale ciekawosc zwyci~za. Z najwiE;kszq silq jednak prze
mawia do nas ehyba poczqtek, n1 ezwykle kilka strof, ktarymi Mickie
wicz zaprasza nas w okolice Switezi. 
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Zakochae mozna si~ juz w czasownikach pierwszej strofy: "kto
kolwiek b~dziesz" - zwyczajny tryb oznajmujqcy, czas przyszly, dru
ga osoba, ale podmiotem jest zaimek wielkiego kwantyfikatora, wi~c 
orzeczenie zaraz rozszerza si~ na wsze czasy i wszystkich ludzi; "wje
chawszy" - czasownik, ktory jest prawie przymiotnikiem; "pomnij 
zatrzymae twe konie, bys si~ przypatrzyl" - dawno juz zagubiona 
w polszczyznie skladnia trybu lqcz,!cego. Jesli dopelnimy tych czyn
nosci, a noc b~dzie pogodna, wkroczymy w innq przestrzen, bezkre
snq, bez dotu i gory, z dwoma ksi~zycami. 

"Lecz zeby w nocy jechae do jeziora, trzeba bye najsmielszym z lu
dzi". To zastrzezenie odnosi si~ do balladowych dziwow, 0 ktorych 
b~dzie mowa dalej. Ale przypomina nieodparcie zuchwalstwo czto
wieka z Sonet6w krymskich, tego, ktory nie wahal si~ spojrzee w prze
pase, ktory wspiql si~ na szczyt swiata, tam, gdzie nad jego turban 
"byta tylko gwiazda". I zawieszenie w otchlani bl~kitu, pomieszanie 
gory i dolu, pomieszanie nieba z ziemiq tez przypominajq geografi~ 
Sonet6w. Moze wi~c noene doznania nad Switeziq majq za sobq nie 
tylko mag1~ cudownosci, mag1~ ballady i "przyjemnej utudy", ale tak
ie prawdziwq groz~ metafizyki. Ten najsmielszy z ludzi tez musiat 
w sobie cos miee - choe raczej nie prawo moraine w rozumieniu Kan
tao No i pami~tajmy 0 porownaniu ze zwierciadlem, tak trafnie ponoe 
ujmujqcym systemat - a tak bliskim obrazom Switezi. 

Wi~c czekam na wiadomose. Moze gdzies ktos (najlepiej Jan Zie
linski) odkryje nieznany list Mickiewicza, z wtrqconq w nawiasie uwa
gq w rodzaju "wczoraj do p6zna Kant, calose ci~zka, ale zakonczenie 
doskonate", jakis rewers biblioteczny albo choeby kwit z pralni, z no
tatkq na odwrocie "Kant - zabrae do Pluzyn" . Z Krolewca do Wilna 
i Nowogr6dka nie jest tak daleko i bqdz co bqdz swiecily im te same 
gwiazdy. 

Adam Mickiewicz und die Deulschen, red. E. Mazur-K/i'blowska, U. Ott, Wiesbaden 2000; 
A. Mickiewicz, Dziela, t. VI: Pismn fllomackie. Pismn polltyczne z lat 1832-1834, t. XIV: Llsly , 
Wydanie Rocznicowe, Warszawa 2000; M. Dernalowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, 
Kronlka zycia I tw6rczoscl Mlckiewlcza. Lata 1789-1824, Warszawa 1957; 1. Ka nt, K,-ytyka 
praktlJcznego rozumu, przel. J. Galecki, Warszawa 1972. 

MALGORZATA LUKASIEWICZ, ur. 1948, tlumaczka, eseistka. 

122 



temT 

3!tfleksje 


A JESLI CZAS TO 

" KAMIEN? 


Ewa Cichon 

Kim 
Jestes? Czyjq 
Ciszq jestes? 
Kim (bqdi cicho) 
Jestes (cicho jak kamienie) 

Thomas Merton 

Niewysoki, lekko przygarbiony m~iczyzna z wlosami zwi'lzany
mi w kok usmiecha si~, gdy pytam 0 jego rzezby z kamienia. Choc 
zajmuje si~ materi'l z pozoru zimn'l i nieczul'l, nie ma w nim nic z ka
miennego chlodu. To dobrze. Jest wprawdzie gor'lcy czerwiec, ale roz
mawiamy w zimnych murach klasztornych kruzgank6w. Tematem 
rozmowy, z pozoru r6wnie chlodnym, S'l tajemnicze Klangsteine, czyli 
"brzmi'lce" albo "dzwi~kowe" kamienie mojego rozm6wcy, Arthura 
Schneitera. Te rzezby-instrumenty przywiezione z malego miastecz
ka Schbnenberg nad Jeziorem Bodenskim, gdzie znajduje si~ pracow
nia artysty, graly w scenicznym oratorium szwajcarskiego kompozy
tora Ulricha Gassera"'. 

* 18 czerwca 2000 roku na zakonczenie 12. Oni Muzyki Kompozytor6w Krakow
skich wystawiono to oratorium w kosciele 00. Augustian6w w Krakowie. Wykonaw
cami byli szwajcarscy arty:ki - flecisci z Ensemble "Les jouers de flute" grajqcy na osmiu 
rodzajach flet6w, a laki:e dwunastu spiewak6w (trzy glosy zenskie i trzy m/i'skie) i ak
tor6w zarazem, kt6rzy ponadto wydobywali dzwi/i'ki z litofon6w. Dyrygowal Peter 
Bauer. Bylo to pierwsze wykonanie utworu w Polsce. Prawykonanie mial0 miejsce 
w Sch~ffhausen, w Szwajcarii, 6 maja 1995 roku. 
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Pytam tw6rc~ tych kamiennych swiatow, jak to si~ dzieje, ze z "glu
chei" materii udaje mu si~ wydobye muzyk~ i jak zacz~la si~ jego przy
goda z brzmiqcymi rzeibami-kamieniami, kt6re, sprzeciwiajqc si~ ste
reotypom, wcale nie pozostajq "gluche" ani tym bardziej nieme. Od
powiada przekornie, ze z pewnosciq wszystko wzi~lo si~ od jego nie
udanych prob grania na flecie. "A naprawd~ wtedy, gdy poznalem 
Urlicha Gassera - stwierdza powaznie. - Chcial on napisae utwor, 
kt6ry wykorzystywalby kamienne instrumenty, wi~c zlozyl u mnie 
zam6wienie. Bylo to przed dwudziestu laty. Od tego momentu takie 
inni kompozytorzy zacz~li zamawiae u mnie grajqce rzeiby". 

Z czasem powstawalo coraz wi~cej utwor6w wykorzystujqcych 
kamienne obiekty Schneitera, a nawet sluchowisko radiowe z udzia
lem perkusis ty, Fritza Hausera, grajqcego na owych Klangsteine, ina
czej -litofonach. Sluchowisko, w kt6rym przemawialy kamienie . OglC)
dam album podarowany mi przez Arthura na pamiC)tk~ naszej roz
mowy. Dolqczono do niego nagranie. Slucham: z diwi~kow kamieni 
- spiewajqcych, smiejqcych si~, roziskrzonych i zawodzqcych wydo
bywa si~ niezwykla muzyka, pierwotna jakas. Pierwotna? Dzwi~czq
cy kamien ma w sobie tajemnic~, niezwyklose, kt6rq chcialoby si~ 
wydrzee nieozywionej materii. 

Zaintrygowana rozmowq, pr6buj~ p6zniej wyluskae z interneto
wej sieci par~ informacji. Wpisuj~ sounding stones, potem stone instru
ments. Mn6stwo stron, ale malo na interesujqcy temat. Cos jednak udaje 
mi s i~ znalde. Okazuje si~ przy tym, ze coraz wi~ksze zainteresowa
nie wzbudzajq instrumenty wykonane z kamienia. Ktos oglasza, ze 
wykonuje litofony. Reklamuje instrumenty 0 dziwacznych nazwach 
- stonaphone i sto naphonino. Jakis muzyk wyszukuje w centralnym re
gionie Francji specjalny rodzaj kamieni diwi~czqcych i buduje z nich 
wlasny instrument, na kt6rym improwizuje. Powstaje z tego nagra
nie. Ten muzyk to Jan Marmenout. Nie trzeba zresztq szukae zbyt da
leko. Wystarczy zajrzee "za miedz~". Litewski kompozytor Bronius 
Kutavicius wykorzystuje w jednym ze swoich oratoriow pradawne 
brzmiqce obiekty z kamienia. 

Zainteresowanie dosi~ga tez naukowcow. Do tej pary, na podsta
wie zachowanych fragmentow kosci, datowano pierwsze instrumen
ty muzyczne na okolo 40 tysi~cy lat przed Chrystusem, podczas gdy 
znaleziska krzemiennych narz~dzi jJochodzq nawet sprzed 2,5 milio
na lat. Archeolodzy zaczynajq si~ zastanawiae. Dwoch z nich (Frank 
Cowan z Cincinnati Museum Center i Ezra Zubrow z University of 
Buffalo) przy pomacy jednego muzykologa (Ian Cross z University of 
Cambridge) pr6buje ze znalezionych plytek wykreawac ow przypusz
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czalny, pierwotny instr~ment. Krzemienne plytki uderzane jedna 
o drugq wydajq dz'vi~czne tony 0 r6znej wysokosci. Wystarczy je 
uporzqdkowac wedlug skali i barw. Czy to pierwsze na ziemi instru
menty muzyczne? Czy kamien by! sprzymierzencem czlowieka w je
go muzycznej inwencji, w tworzeniu dzwi~k6w? Ten gluchy z pozo
ru gtaz? 

Pradawny instrument zlozony z nastrojonych kamieni umocowa
nych we wzmacniajqcym ich brzmienie lozysku odkryto na teryto
rium Maj6w i Toltek6w. Dwa identycznie skonstruowane kamienne 
instrumenty odnaleziono w Wietnamie, a ich miniaturki, tyle ze 
umieszczone w pionie, znane byly tez w Chinach i Korei. 

Nigdzie jednak nie udaje mi si~ przeczytac, aby ktos wsp6lcze
snie lub dawniej tworzyl w kamieniu grajqce rzezby.lqczyl dwie sztuki 
w jednq . Arthur twierdzi, ze byl jeszcze jeden rzezbiarz "grajqcych" 
kamieni, niedawno zmarly Niemiec, ale nigdy nie mieli okazji si~ po
znac. Wiedz~ 0 tym, jaki ksztalt nadac kamieniom dla uzyskania od
powied niego dzwi~ku, zdobywal wi~c metodq pr6b i bl~d6w: "Roz
mawialismy najpierw wiele z Urlichem Casserem, kt6ry opowiadal 
mi 0 m uzyce i jej istocie. Wi edza przez niego p rzekazana pomogta mi 
w duzym stopniu . Form~ rzezb odkrytem jednak sam. Pojawily si~ 
r6zne rozwiqzania. Jeden z moich obiekt6w dzwi~kowych sklada si~ 
na przyklad ze 146 brzmiqcych sztabek (okolo 150 cm dtugosci kazda) 
zamocowanych na wielkiej konstrukcji (2 m x 2 m x 2 m). Jest to pra
wie 600 kg kamieni, przez kt6re mozna przeciskac sj ~ wlasnym cia
tem. Ma si~ wtedy zupetnie inny, cielesny odbi6r brzmienia. Kiedy 
ktos zn ajduje si~ wewnqtrz, kamien brzmi niezbyt przyjemnie, ale na 
obrzezach wydaje dzwi~k bardzo pi~kny" . 

Wydaje si~, ze 0 kamieniach Arthur wie wszystko, zna ich tajem
nice i potrafi wydobyc z nich, co tylko zechce. Cdy go 0 to pytam, za
przecza jednak: "Wiem wiele, ale nie wszystko. Pozwalam kamienio
wi zachowac cz~sc jego tajemnic, nie chc~ mu ich odbierac. Wiele si~ 
od niego ucz~. Pracuj ~ nie tylko z samymi kamieniami, ale takZe z ideq 
kamienia". 

Oglqdam wystaw~ . Ksz talty rzeib Sq zazwyczaj abstrakcyjne, oble, 
butelkowate i inne jeszcze. Kazda posiada odmienne cechy, ale sta
Iym elementem Sq p ionowe lub poprzeczne naci~cia tworzqce cos w ro
dzaju k1awiszy czy j ~zyczk6w. Te elementy pocierane mokrq dloniq 
zaczynajq odczuwalnie wibrowac, wydajqc przy tym dzwi~k przy
wodzqcy na mysl spiew alba j ~k, bardziej glos ludzki niz instrument. 
Niekt6re majC) ton gl~boki, ciemny i niski, inne - jasny i przeni
kliwy. 
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Rzeiby, kt6re graly w oratorium Gassera - plaskie, pofalowane 
z obu stron powierzchnie z naci~ciami od spodu, wyglijdajijce jak za
stygla powierzchnia strumienia lawy - nastrojone zostaly od najnii
szych do najwyiszych ton6w. SZeSe ciemnych kamiennych tablic (im 
wi~ksza, tym g~sciej pofalowana), szese czarnych ekran6w pelnych 
sprzecznych znaczen, intrygujijcych swojij zludnij naturij rzeib i in
strument6w. We wn~trzu katedry ich diwi~k pot~inial echem. 

Wykonanie jednej rzeiby brzmiijcej zajmuje okolo trzech tygo
dni. Sij to godziny jednostajnego szLifowania sp~dzone sam na sam 
ze sobij i skatij, z przyrodij nieoiywionij, kt6rij rzeibiarz oi ywia. Jest 
to praca prawie alchemiczna, prowadzijca do niezwyklej przemiany: 
cos, co kojarzone jest z odwiecznym milczeniem, wydaje nagle diwi~k, 
przemawia . Tylko co w tej pracy jest (nomen omen) "kamieniem filozo
ficznym" - sam kamien? "Pojmuj~ kamien jako material, w kt6rym 
zawarty jest czas - m6wi Arthur. - Kiedy z nim pracuj~, wie le si~ do
wiaduj~ 0 tym czasie. Szczeg6lnie, kiedy poleruj~ jui gotowij rzei
b~ i nie musz~ wiele przy tym myslee, bo jest to zaj ~cie dose mecha
niczne - wtedy mog~ miee wgl,!d w swoj'! dusz~ . Widz~ czasami bar
dzo pi~kne rzeczy. A czasami straszne, takie, 0 kt6rych wolalbym za
pomniee. Temat, trese kompozycji nie ma tu nic wsp6lnego z tym, co 
dzieje si~ podczas samej pracy nad rzeibij . To jest spraw a tylko mi~
dzy mnq a kamieniem. On niejako odpowiada mi, oddzialuje na 
mnie ..." 

Kamienie m6wi,!7 Tak. Nie sij tei nieruchome. Przeciei to ich w i
bracja wywoluje diwi~k. Na przyklad slynne ka mienie w Stone
henge wcale nie stojij od wiek6w nieruchome i nieme. Poczyniono 
specjalne badania i okazalo si~, ie w szczeg61nych momentach w ro
ku wydajij drgania wywolujijce emitowanie ultradiwi~k6w. Grajijce 
kamienie znaly niekt6re szczepy afrykanskie. M~iczyini udawali s i~ 

w g6ry, gdzie odnajdywali znane im skaly, kt6rych uiywa Li jak b~b
na. 

Nieczuiose, niewrazliwose na doznania zmyslowe to jeszcze inne, 
powszechne skojarzenia z kamieniem. Jest on symbolem braku uczue, 
zaprzeczeniem zycia. M6wi si~ , ze ktos ma serce z kamienia albo ie 
sam jest jak kamien - martwy, gluchy i zimny. Ale jest tez inny wy
miar rozumienia kamieni, kt6ry kaie je widziee jako twory zyjijce 
wewn~trznym iyciem i posiadaj,!ce w lasnq energi~ . Wiedza ezoterycz
na przypisuje kamieniom, szczeg61nie szlachetnym, odpowiedniij 
wibracj~, kt6ra nie jest oboj~tna dla czlowieka. Moze na przyklad od
d?:ialywae leczniczo i takie dzialanie kamieni bylo znane w tradycyj
nej medycynie. O d Arthura dowiaduj~ si~ , ie w celach terapeutycz
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nych uzywany byl niegays takie "grajqcy", wydrqzony wewnqtrz 
kamien. Znanq praktykq bylo nucenie wewnqtrz takiego wydrqzone
go kamienia, dop6ki nie poczulo si~ w ciele leczniczej wibracji. Dop6
ki nie nastqpil rezonans z glazem i zmyslowe doznanie przezen wy
wolane. 

Kiedy obserwowalam sam proces wydobywania dzwi~ku z rzezb 
Arthura Schneitera poprzez pocieranie ich mokrq powierzchniq dlo
ni, nie moglam oprzec si~ w razeniu, ze jest w tym cos bardzo zmyslo
wego i zywego. Ze kontakt z tq pozornie nieozywionq materiq rna 
wymiar intymny, bezposredni, a oddzialywanie jest obop61ne. Pytam 
o to samego tw6rc~ . Potwierdza. "Nie pojmuj~ kamieni jako chlod
nych i martwych. To tylko pozory. Sam jestem troch~ jak kamien: z ze
wnqtrz twardy i zimny, ale czuly w srodku". 

W kamieniach jest jednak jakas bezwzgl~dnosc. rch zmyslowosc 
zawarta w dzwi~ku kryje tak.Ze tajemnic~ i niepokoi . Nieprzypadko
wo moze jedna z brzmiqcych kamiennych konstrukcji Schneitera in
spirowana jest milosciq Abelarda i Heloizy. Tworzq jq dwie polqczone 
ze sobq rzezby z bia lego kamienia, z kt6rych jedna tylko posiada gra
jqce "klawisze". "Tema tem Abelarda i Heloizy zainteresowal mnie 
Ulrich Gasser, kt6ry planowal napisanie opery. Do jej rea lizacji nie 
doszlo, ale po latach historia powr6cita do mnie i doszed lem do wnio
sku, ze nadszedl czas, by przedstawic jq w rzezbie. Jest to historia wiel
kiej nami~tnosci, kt6ra, jak wiadomo, skonczyla si~ dJa Abelarda tra
gicznie. Zostal on pozbawiony swojej m~sko§ci. Kiedy juz kochanko
wie przebywali w klasztorze, pisali do siebie slynne listy milosne. 
Heloiza poruszyla w nich temat swoich przezyc, zmyslowych doznaft, 
pi~kna . Wtedy Abelard odpisal jej, ze nie chcialby juz nigdy wi~cej 
o tym slyszec i m6wic na ten temat. To jest prawdziwa historia. Wy
tworzytem sobie bardzo idealistycznq wizj~ tego zwiqzku i z tq ideq 
przystqpilem do pracy. Na poczqtku powstaty dwa odpowiadajqce 
sobie ksztaltem elementy, kt6re stworzyly interesujqcC) rzezb~ . Oba te 
elementy mialy oczywiscie brzmiec. Zrobitem odpowiednie naci~cia 
i sprawdzilem, czy wydajq dzwiE;ki. Przypadek sprawi!, ze najpierw 
wypr6bowalem »Heloiz~« . Okazalo si~, ze brzmi wspaniale. Bylem 
przekonany, ze si~ udalo. Ale kiedy chcialem w ten sam spos6b spraw
dzic »Abelarda«, nie wydal on dzwi~ku. Bylo to dziwne, poniewaz 
oba elementy mialy dokladnie taki sam ksztalt. Sqdzilem poczqtko
wo, ze przyczyna lezy w ich ulozeniu. »Abelard«, umieszczony pod 
»Heloizq«, podtrzymywany byl p rzez specjalnq konstrukcj~, kt6ra 
mogla powodowac tlumienie wibracji. Kiedy jednak ulozylem kamie
nie odwrotnie, »Ona« nadal brzmiata, a »On« nada! milczal. Wobec 
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tego raz jeszcze przestudiowalem cal'l histori~ i doszedlem do wnio
sku, ze przeciez Abelard juz na zawsze utracil swoj'l zmyslowosc, naj
pierw fizycznie, a potem sam si~ jej wyrzekaj'lc, dlatego nie moze 
brzmiec. Kamien byl 0 wiele blizej p rawdziwej historii niz ja sam". 
Tak konczy Arthur sw'l zadziwiaj'lc'l opowiesc 0 symbolicznej kastra 
cji kamienia. Rzei biarz-stw6rca zdecydowal si~ odrzucic elemen tYI 
kt6re nie wydawaly diwi~ku, jako po prostu nieprzydatne. "Bylo to 
bolesne, gdyz rzei ba wydawala mi si~ bardzo pi~kna w tej pierwot
nej formie . Ze zdziwieniem jednak odkrylem, ze nawet po obci~ciu 
zb~dnych fragment6w zachowala swoje pi~kno. Na tym wlasnie opiera 
si~ moja rozmowa z kamieniem. M6wi~ cos i kamien cos mi m6wi. 
Kazdy kamien rna swoj'l histori~. Jesli nie odpowiada mu dana forma, 
wtedy wylamuj~ si~ z niej". 

Oto prawda zawarta w samej materii, oczekuj'lca na wyzwolenie. 
Ale aby j'l wyzwolic, potrzeba wielogodzinnego skupienia i ogrom
nej cierpliwosci, oddania si~ kamieniowi, zgl~bienia go. "Kamien wy
maga czasu, gdyz jest powolny" - m6wi Arthur. Wymaga czasu, tak 
jak muzyka, kt6ra w nim istnieje . Praca nad materi'l wyzwala ten za
kl~ty w kamieniach czas . 

Pytam, czy kamienie bywaj'l tez zazdrosne, czy nie zawlaszczaj'l 
zycia prywatnego rzeibiarza? Zaprzecza. Ale odnosz~ wrazenie, ze 
jest inaczej. Kamienie dajq 0 sobie znac takZe podczas naszej rozmo
wy. Od jakiegos momen tu odbywa si~ ona przy lomocie kamienia rzy 
pracujqcych w kruzgankach. Ich apokaliptyczna muzyka rozbrzmie
wa echem w starych murach, nie pozwalajqc ani na chwil~ zapomniec, 
kto jest tu prawdziwym rozm6wcq. Tak jakby kamienne mury krzy
czaly: "Zamilczciez!" . 

EWA ClCHON, muzykolog i kry tyk muzyczny, wsp61pracuj e z "Gaze t~ Wyborcz~ 
w Krakowi eO 
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Bernhard Welte, CZYM JEST WIARA? ROZWAZANIA 
o FILOZOFII RELIGII, przel. Wojciech Patyna, 

In5tytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000, 55. 90 

Bernhard Welte, CZAS I TAJEMNICA, przel. Krystyna 
Swi~cicka , 

In 5tytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, ss. 376 

Do niedawna centralnymi problemami podejmowanymi na grun
cie rozmaitych badal'l nad religiij byla, z jednej strony, kwestia racjo
nalnosci re ligji jako pewnego typu zachowania si~ czy stylu zycia, 
z drugiej - pytanie 0 prawdziwosc poszczegolnych doktryn religjj
nych, z ktorych wi~kszosc (pomimo radykalnych mi~dzy nimi roz
nic) p re tenduje do uniwersalnosci, a nawet wylijcznosci. W swietle 
jednak coraz cz~stszych (a przede wszystkim coraz bardziej auten
tycznych) postaw ekumenicznych (i to, wbrew scep tykom, postaw 
motywowanych bynajmniej nie utratij wiary czy powszech nij modij 
na relatywizm, lecz wlasnie przekonaniem 0 istnieniu jednej prawdy 
dla wszystkich) kwestie roznic pomi~dzy religiami schodzij na plan 
dalszy. Na ich miejsce pojawia s i~ pytanie bardziej pods taw owe, a mia
nowicie czy religia nalezy do is toty czlowieka czy tez jest jednym z je
go dziejowych i nieuchronnie przemijajijcych tworow. Problem ten 
(aczkolwiek na duzo mniejszym poziomie ogolnosci) stoi przed kaz
dym wierzijcym i wyraza si~ w pytaniu, czy wyznawana przez niego 
religia, ktora powstala w pewnym specyficznym okresie dziejow i kto
ra ulegala w ciijgu swego istnienia wielu bardziej lub mniej radykal
nym przeobrazeniom, moze jeszcze dzis stanowic dian. znaczijcij pro
pozycj~ egzystencjalnij. Innymi slowy, czy wyznawana przezen reli
gia jes t w stanie odpowiedziec na dr~czij ce go pytania, dotyczijce sen
su jego iycia oraz nieodtijcznych od niego cierpien i smierci. 
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Pytania te lezq u podstaw omawianych dwu ksiqzek Bernharda 
Weltego, przy czym Welte analizuje je nie tyle w odniesieniu do reli
gii jako takiej, ile przede wszystkim w odniesieniu do chrzescijanstwa . 
Z tego powodu zasadniczym problemem jest dla Weltego to, czy chrze
scijans two, jako religia objawiona w pewnym okresie historii, moze 
zawierae jakiekolwiek uniwersalne przesianie, adresowane do ludzi 
wszystkich epok, a takie, w jakim j~zyku to przes lanie winn o bye 
wyrazane, by moglo bye zrozumiane i zaa kcep towane przez ludzi 
zyjqcych wsp6lczesnie . To, co historyczne, nosi przeciez na sobie pi~t

no nieuchronnej przygodnosci, a nawet przypadkowosci (kazde wy
darzenie dziejowe mogloby r6wnie dobrze bye inne, niz bylo, lub na
wet nigdy nie zaistniee); jako przypadkowe zas jest r6wniez absolut
nie indywidualne i niepowtarzalne, ograniczone do konkretnego miej
sca I czasu. 

Jezeli jednak taki wlasnie dziejowy charakter rna Objawienie chrze
scijanskie, to pojawia si~ uzasadnione pytanie, czy moze ono miee 
jakiekolwiek znaczenie dla dowolnej innej epoki his torycznej, w tym 
zwlaszcza dla ludzi zyjqcych dzisiaj. W pytaniu tym chodzi nie tyle 
o to, czy jestesmy w stanie odkrye i r6dlowq i pie rwotnq trde Obja
wienia, ile przede wszystkim 0 to, czy prawda Objawienia moze sta
nowie dla kogokolwiek z nas fundament zycia. Problem ten skompli
kuje s i ~ jeszcze bardziej, jezeli zwazymy, ze prawda Objawienia do
ciera do nas posrednio, poprzez dogmatyczne orzeczenia Kosciola; 
kazde bowiem z tych orzeczen powstalo w okreslonych okoliczno
sciach historycznych i dla ce16w, kt6rych dzis mozemy juz nie rozu
miee. Z tej "niewoli historii" nie byloby zapewne ucieczki, gdyby wia
r~ pojmowae wylqcznie jako a kceptacj~ dogmat6w, pozbawionq ele
mentu osobistego doswiadczenia rzeczywistosci, kt6rej wiara doty
czy. Zdaniem Weltego jednak wiara jest przede wszystkim doswiad
czeniem egzystencjalnym, w kt6rym dana jest czlowiek6wi nadzieja 
na wykroczenie poza to, co zniszczalne. Wi~cej, wiara rodzi si~ z do
swiadczenia czasu, nie chodzi tu jednak 0 doswiadczen ie historyczne 
w wymiarze og61noludzkim, lecz 0 indywidualne, osobiste doswiad
czenie czasowosci naszego istnienia . 

Kazdy z nas moze doswiadczae czasu przynajmniej dwojako: bqdi 
to jako otwartego przed sobq pola mozliwych projekt6w i dzialan, bqdi 
to jako nieuchronnego przemijania. W pierwszym przypadku czas jawi 
si~ jako otwarta i niezdeterminowana co do swego ksztai tu przyszlose; 
bez wzgl~du wszak na to, co czlowiek juz osiqgnql, nastawiony jest 
na wi~cej , na wciqz si~ mu wymykajqCC) nieskonczonose. Co wi~cej , 

jak argumentuje Welte, przyszlose jawi si~ w J;laszym doswiadczeniu 
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z jednej strony jako niei asluzony dar (nie lezy wszak w naszej mocy 
chocby minimalne przedluzenie czasu naszego zycia), z drugiej - jako 
skierowany do nas ape!, by z danq nam przyszlosciq cos zrobic, by 
naszem u zyciu nadac pewien okreslony ksz tait aksjologiczny. 00
swiadczajqc tych dwu wymiar6w p rzysztosci - jako da ru i jako apelu 
- nie jestesmy wprawdzie jeszcze w stanie okreslic, kto 6w dar nam 
ofiarowal ani kto nas wzywa, jestesmy jednak w pelni swiadomi wagi 
i znaczenia danego nam czasu, jako tego, co mozemy i powinnismy 
wypelnic sensem i wartosciq, a zarazem jako tego, co mozemy bez
powrotnie utracic i zmarnowac. 

Mozliwosc bezpowrotnej utraty danej nam przysztosci odslania 
drugq z mozliwych postaci doswiadczenia czasu - jako p rzemijania. 
Wszystko przeciez, co jest nam dane jako bardziej lub mniej bliska 
przyszlosc, kiedys nieuchronnie stanie si~ bezpowrotnq i niemozliwq 
do odzyskania przeszlosciq. Co wi~cej, u kresu nieuchronnie nadcho
dzqcej przyszlosci lezy smierc, definiowana przez Weltego (za Heideg
gerem) jako kres wszelkich mozliwosci. Tym samym czasowosc ludz
kiego istnienia odslania czyhajqcq na nas na kazdym niemal kroku 
nicosc. Ooswiadczenie nicosci jednak, jak dowodzi Welte, n ie jest jed
noznaczne. Wprawdzie nicosc moze si~ nam jawic jako bezwzgl~dna 

i zla moc panujqca nad wszystkim, co istnieje (jako moc nieby tu), za
razem jednak - stajqc wobec nicosci - s taj~ wobec nieprzeniknionego 
mroku, kt6ry wcale nie musi okazac si~ absolutnq pustkq; przeciwnie, 
mrok ow moze byc przenikni~ ty swiatiem, pozostajqcym jednak (przy
najmniej na razie) w ukryciu. W tym drugim przypadku doswiadcze
nie nicosci nie mialoby charakteru wylqcznie negatywnego, przeciw
nie, otwieraloby przed nami wymiar tajemniczego se nsu. Tym samym 
tez moc, ktorej doswi adczamy w obliczu nicosci, moze si~ okazac 
(zgodnie z sugestiami Weltego) mocq pozytywnq, mOCq wzywajqcej 
nas - i zarazem wyzwalajqcej - tajemnicy. W ta kiej zas interpretacji 
doswiadczenia nicosci dwie wskazane wyzej postaci doswiadczenia 
czasu - jako pola projektow i dzialan oraz jako przemijania i nicosci 
chociaz na pozor radykalnie rozbiezne (a nawet p rzeciwstawne so
bie), okazalyby si~ dwoma aspektami nadziei na to, iz ludzkie istnie
nie, jakkolwiek drama tycznie przez nas przezywane i skazane na nie
uchronny kres, nie jest wysilkiem daremnym. Innymi slowy, doswiad
czenie czasu zdaje si~ odslaniac podstawowy ontologiczny wymog 
ludzkiego zycia - wymog sensu. Wymog ten, jako najbardziej funda
mentalny aspekt naszego istn ienia, mozna, zdaniem Weltego, okre
slic mianem apriorycznej i absolutnie pierwotnej (transcendentalnej) 
w ia r y. 
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Wiara transcendentalna, jako najbardziej podstawowa forma ludz
kiej obecnosci w swiecie, stanowi wyraz naszej zgody na swiat i jego 
porzqdek. Wi~cej, wiara ta konstytuuje ludzi jako ludzi, bez niej wszak 
nie bylibysmy w stanie podjqe zadnego dzialania ani nawet kontynu
owae naszego istnienia (ten wszak, kto wszelkq wiar~ w sens swiata 
utracil, kto pogrqzony jest w absolutnej rozpaczy, nie jest w stanie dlu
zej zye). Wiara transcendentalna jes t, zdaniem Weltego, bardziej pod
stawowa od wszelkiej (bardziej lub mnie jaw nej) negacji Boga; wi~cej 

- jest bardziej p ierwotna od jakiegokolwiek sporu teizmu z ateizmem. 
Nie jest ona bowiem wiarq przedmiotowq, nie wiqze si~ tez z niq zad
na okreslona trese . Jest ona raczej podstawowq ufnosciq czlowieka 
wobec swiata, ufnosciq jednak takq, ktora pozwala domyslae si~ u 
podstaw zastanego porzqdku swiata istnienia jakiejs absolutnej istoty 
czuwajqcej nad n aszym losem. Z tej racji wiar~ transcendentalnq 
mamy prawo, zdaniem Weltego, uznae za fundament (a zarazem po
czqtek) wiary religijnej. "Nasze dzialanie zawsze niewidocznie wyra
sta z wiary w rzeczywisty sens i rzeczywistq trwalose gruntu, po kto
rym stqpamy. Wiara, ze we wszystkim i ponad wszystkim, co p rzezy
wamy pod roznymi postaciami w naszym ziemskim, relatywnym ist
nieniu, zawiera si~ rzeczywisty, nieprzemijalny i konieczny sens, jest 
wczesniejsza od wszelkiego poznania . Jako takq wiar~ mozna okres lie 
wiar~ w Boga" (Czym jest wiara?, s. 31). Dopiero na tej wierze zasadzae 
si~ moze w i ara w osobowego Boga, dalej zas wiara chrzesci
janska jako wiara w Boga pop r ze z wiar~ w Chrystusa. 

W;ara religijna, stanowiqca dopelnienie wiary transcendentalnej , 
ma postae daru. Da r jednako tyle tylko jest darem, 0 ile zostanie przy
j ~ty, i to przyj~ty wlasnie j a ko dar. Wiara jednak to, zdaniem Welte
go, dar specyficzny, mianowicie dar slowa, ktory oprocz tego, ze musi 
zostae przez czlowieka przyj~ty jako dar, musi tez zostae zrozumiany. 
Tymczasem rozumienie slowa skierowanego do czlowieka jest zawsze 
rozumieniem n asp 0 sob 1u d z k i, w ka tegoriach wlasciwych kon
kretnej epoce i w charakterystycznym dla niej j ~zyku . Sytuacja ta po
woduje wskazane na poczqtku obecnej recenzj i napi~cie pomi~dzy 
ponadczasowosciq Bozej Prawdy a historycznosciq Siowa, stanowiq
cego jej Objawienie i najpelniejszy wyraz. Wi~cej, dynamika wiary 
jako daru powoduje, ze wszelkie Objawienie zaklada aktywne uczest
nictwo czlowieka w ukonstytuowaniu si~ Objawienia: "Cziowiek mocq 
swego rozumu wspoluczestniczy w d okonywaniu si~ zdarzenia, 
w ktorym obdarowywany jest przez Boga slowem i duchem wiary" 
(Czym jest wiara?, s. 12). To jednak powod uje, ze u samych irode! Ob
jawienia i wiary poj awia si~ niebezpieczenstwQ niezrozumienia, a na
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wet deformacji Slowa. W 'chrzescijanstwie ujawnia si~ ono, zdaniem 
Weltego, wspo!czesnym kryzysem wypowiedzi dogmatycznych na 
temat Chrystusa. 

Najwazniejszej przyczyny kryzysu w chrystologii Welte upatruje 
w odmiennosci j~zyka , za pomoq ktorego Jezus przedstawiany jest 
w Biblii oraz w orzeczeniach soborow, zwlaszcza n icejskiego (325) 
i chalcedonskiego (451), okreslajqcych Go jako wspolistotnego Ojcu 
w Bostwie (Nicea) i wspolistotnego nam w cz!owieczenstwie (Chal
cedon). Biblia bowiem, zdaniem Weltego, operuje kategoriq wydarze
nia, w zwiqzku z czym mowi nie tyle, kim Jezus jest sam w sobie (jako 
okreslone indywiduum metafizyczne), ile przede wszys tkim czego 
przez Jezusa dokonuje Bog w swiecie i ludzkim zyciu: "W Biblii mniej 
opisuje si~ to, co jest, a opowiada si~ raczej i og!asza to, co s i ~ d z i e
j e ( ... ) tytu ly, jakie Jezus nosi w Biblii, odzwierciedlajq raczej to, co si~ 
przez Niego wydarzylo, niz to, czym by! »sam w sobie«" (Czas i taJem
nica, s. 365, podkr. B.W). Sobory tymczasem, zdaniem Welte go, mo
wiq 0 Jezusie w kategoriach przedmiotowych, w kategoriach tego, kim 
jest jako specyficzny byt. Poniewaz jednak, zd aniem Weltego, projekt 
metafizyki jako ujmowania "wydarzania si ~ bytu" w kategoriach 
przedmiotowych uleg! wyczerpaniu, wyczerpaniu ulegly rowniez 
chrys tologiczne orzeczenia soborow nicejskiego i chalcedOIlskiego. 
Tym samym d rogq do przezwyci~zenia kryzysu w ypowiedzi dogma
tycznych 0 Chrystusie jest pow rot do j~zyka biblijnego: "Zywa i po
zbawiona upi~kszen mowa Biblii jest nam blizsza niz imponujqcy, ale 
abstrakcyjny j~zyk ontologii greckiej" (Cza s i tajemnica, s. 369) . 

Widae wyrainie, iz konflikt wiary i historii zinterpretowany jes t 
przez Weltego jako konflikt j~zyka ch rzescijanskiego ("wydarzenie") 
i j~zyka greckiego ("byt" ). Pomijajqc problem, czy Heideggerowskie 
te rminy, z ktorych ko rzysta Welte, Sq najbardziej adekwatnymi na
rz~dziami przezwyci~zenia kryzysu w chrystologi i (temat ten musi
my zostawie teologom), nalezy postawie pytanie, czy powrot do j~zy
ka biblijnego jest (bqdi przynajmniej moze bye) rzeczywistym powro
tem do i rodlowego i his torycznie (j ~zykowo, kulturowo etc. ) n ieza
posredniczonego doswiadczenia Bozego Slowa. Na pierwszy rzut oka 
wydaje si~ oczywis te, ze odpowiedi winna bye nega tywna, j ~zyk Bi
blii jest przeciez j~zykiem pewnej epoki dziejow, charakterystycznym 
dla okreslonych grup ludzi, wyrazajqcych swe doswiadczenia w taki 
wlasnie, a nie inny sposob. Tym samym jednak, niezaleznie od tego, 
czy poprzestaniemy na tekScie Biblii czy opowiemy s i~ za orzeczenia
mi soborow, odwolamy si~ w istocie do j ~zyka konkretnej epoki hi
storycznej, nie zas do ponaddziejowego, niezin terpre towanego "wy
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darzenia". Wi~cej, glosz'lc hasto powrotu do Biblii, popadamy w pa
radoks uzasadnienia kryterium przynaleznosci okreslonych ksi'lg i po
dan na temat Chrystusa do zbioru ksi'lg kanonicznych; kryterium to 
nie jest przeciez immanentne (zawarte w samej Biblii), lecz transeen
dentne (sformulowane i ogloszone przez Kosei61 pierwszyeh wiek6w). 
Tym samym jednak swoista opozyeja zarysowana przez Weltego 
Biblia-sobory - okazuje si~ niemozliwa do utrzymania, to bowiem, co 
konstytuuje Bibli~, w istotnej mierze zalezy od deeyzji sobor6w. Czy 
w takim jednak razie jes t mozliwe jakiekolwiek przezwyei~zenie hi
storii, jakikolwiek powr6t do i.r6dlowego doswiadczenia Slowa? 

Zdaniem Weltego odpowiedi na to pytanie, wbrew wszelkim trud
nosciom i pozorom, winna bye pozytywna; kluezowe jest tu poj ~eie 
Objawienia wlasnie jako "wydarzenia". Wydarzenie wsza k, kt6rym 
jest przyjseie Chrystusa, stanowi d la swiata absolutny wstrz'ls, wtar
gni~eie ezegos radykalnie innego, co porusza podstawami dotyeheza
sowego porz'l dku bytu. Jako radykalnie inne wydarzenie Objawienia 
nie moze bye ograniczone do scisle okreslonego ezasu i miejsea, prze
eiwnie, dokonuje radykalnej przemiany ealyeh dziej6w jako takieh. 
Znaezy to, ze ehoeiaz Objawienie wydarza si~ 10k a In i e , to jednak 
jego dzialanie rna zasi~g g lob a 1 n y. Inaezej m6wi'lc, jezeli wydarze
nie Objawienia rzeezywiseie kiedykolwiek nast'lp ilo, to wei'lZ jest 
o bee new historii swia ta, nadaj'le jej kierunek i sens. Jeszeze ina
ezej, jezeli wydarzenie Objawienia bylo kiedykolwiek realne, musi po
zostae realne na zawsze i w tym sensie - ehoeiaz historyeznie zwi'lza
ne z pewni) epok'l- wykraeza poza czas, bez przerwy go przemienia
j'le (uzywaj'le j~zyka n iech~tnie akeeptowanej przez Weltego metafi
zyki greekiej - wydarzenie Objawienia wei'll. jest, l'!limo iz w sensie 
historyeznym ezas Objawienia zostat definitywnie zakonezony). W ta
kim zas razie musi bye tez zawsze mozliwe i r6dlowe doswiadczenie 
Objawienia jako wei'lZ obeenego wydarze nia . 

Jesli powyzsza hipoteza ei'lglej obeenosei wydarzenia jest uzasad
niona, to nalezaloby przyj'lc, iz j~zyk Biblii i j~zyk sobor6w (nieejskie
go i ehalcedonskiego) nie musz'l bye traktowane jako opozyeyjne; 
przeeiwnie, mozna je potraktowae jako komplementarne, ito nie tyl
ko dlatego ze intenej'l orzeczen sobor6w bylo ustalenie prawdziwej 
nauki 0 Chrystusie wyrazonej w Biblii, leez r6wniez dlatego ze (jak 
zauwaza sam Welte) natura Jezusa najpelniej ujawnia si~ przez Jego 
dzialania, ezyli przez to, co za Jego posrednictwem rzeezywiseie s i~ 

w swieeie dokonalo i weii)z dokonuje. Co wi~eej, jesli zaproponowa
n'l tu metafizyczn'l wykladni~ "wyda rzenia" uznamy za zasadn'l , zy
skamy kluez do jeSli n ie zniesienia, to przynpjmniej zlagodzenia su
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gerowanego wyzej napi~cia pomi~dzy ponadczasowosciC! Bozej Praw
dy a historycznosciC! Objawienia (czy, sze rzej, uniwersalnosciC! p rze
slania chrzescijanstwa a partykularnosciC! jego historycznych :h6del); 
historia wszak bynajmniej nie musi bye traktowana jako zniszczenie 
(czy zagubienie) Bozego Slowa, lecz raczej jako jego ciC!gla obecnosc 
i dost~pnosc. 

Wiara, definiowana przez Weltego jako dar rozumienia slowa, rna 
jednak jeszcze inne zwiC!zki z historiC!, z kt6rych przynajmniej niekt6re 
warte sc! podkreslenia. Jezeli bowiem zgodzimy si~ z Weltem, ze wia
ra jest slowem prawdy, to musimy stwierdzic, ze stanowi ona r6w
niez nieuchronnie swois ty osC!d historii (chociazby wedlug tego, w ja
kim stopniu ludzkie dzieje dajC! swiadectwo 0 "wydarzeniu"). Wi~cej, 
jako glos prawdy kazdemu z nas m6wi on a, kim naprawd~ jestesmy, 
i to nawe t w6wczas, gdy prawda ta jes t d la nas nad wyraz bolesna, 
odslania bowiem przed nami naszC! grzesznosc. Zarazem jednak, jako 
doswiadczenie obecnosci wydarzenia, wiara musi r6wniez budzic 
nadziej~, ze wszys tko, co w indywidualnej czy og6lnoludzkiej histo
rii zle i niep rawe, pr~dzej czy p6iniej przeminie (czy moze raczej 
zostanie w taki spos6b przemienione, iz zaowocuje dobrem) . Nadzie
ja ta nie oznacza, rzecz jasna, latwego optymizmu czy slepoty na zlo; 
przeciwnie, w nadziei tej wyraza si~ szczeg61nie mocno podkreslana 
przez Weltego totalnose wiary. Prawdziwie wszak wierzyc w Boga to 
przyj mowa c wszys tko, cokolwiek nas spotyka (takZ.e cierp ienie 
i smierc) jako przychodzC!ce z Je go r'lk. Ta totalnosc wiary jest zara
zem jej najwi~kszq pr6b'l i ryzykiem - bez ryzyka jednak i zW'l tpien 
wia ra jest niemozliwa. Z tego powodu sama wiara (zar6wno w wy
miarze indywidualnym, jak wsp6lnotowym) zawsze rna histori~ : "Wia
ra moze zyc w swiecie tylko jako dziejC!ca si~ historia. Skazana jest na 
p rzezywanie wlasnych wzlot6w, upadk6w i przeobrazen" (Czym jest 
wiara?, s. 68). Mimo to ten, kto prawdziwie wierzy (kto wi~c dost'lpil 
auten tycznego daru wiary i dar 6w przyjC!i), wie, ze u kresu wiary 
lezy przezwyci~zenie wszelkiej dziejowosci, wszelkiej histo rii; wiara 
wszak, b~d'lca w zyciu ziemskim oczekiwaniem na pe lni~ , do pelni 
tej musi ostatecznie doprowadzic. 

IRENEUSZ ZIEMINSKI, ur. 1965, adiunkt w Zakladzie Filozofii i Socjologii ATR w Byd
goszczy. Wydal Zagadnienie slIlierci wjilozojli analitycznej (1999). 
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GENETYKA NA "ROWNI 

POCHYLEJ" 
Andrzej Paszewski 

Barbara Chyrowicz, BIOETYKA I RYZYKO. ARGUMENT 
"ROWNI POCHYtEJ" W DYSKUSJI WOKO t OSIJ\GNI~c': 

WSPOtCZESNEJ GENETYKI, 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000 

Nie wiem, kto pierwszy uzyt terminu "bioetyka", ale w ostatnich 
latach zrobit on karier~. Trudno si~ tem u dziwie. Burzliwy rozw6j bio
logii (zwlaszcza gene tyki i embriologii) doprowadzil do znacznego 
poszerzenia wiedzy. Poznano juz pelnq i nformacj ~ genetycznq (ge
nomy) kilkudziesi~ciu organizm6w, w tym czlowieka; wzrasta wie
dza 0 mechanizmach gene tycznej kontroli rozwoju i funkcjonowania 
organizm6w zywych, rosnq tez mozliwosci gl~bokiej i coraz bardziej 
precyzyjnej ingerencji w ich wyposazenie genetyczne oraz jego celo
wej modyfikacji przez zmian~, dodanie lub unieczynnienie okreslo
nych gen6w. To wszystko wzbudza nadziej ~ na szybki post~p w ho
dowli i medycynie, ale rodzi tez powazne niepokoje, iz moze on do
prowadzie do nieprzewidzianych, nega tywnych skutk6w, zwlaszcza 
naruszenia godnosci i integraJnosci czlowieka jako osoby. 

Studium Barbary Chyrowicz dose szczeg6lowo - a jednoczesnie 
precyzyjnie i jasno - omawia bioJogiczne aspekty zastosowaI'l nowo
czesnych technik w biomedycynie. CzyteJnik, bez si~gania do specja
li stycznej Iiteratury, znajdzie tu opis diagnostyki genetycznej i zaplod
nienia in vitro, wytlumaczenie, na czym poJega terapia somatyczna 
i terapia lin ii za rodkowej, klonowanie itp. Utatwia to sledzenie roz
waza I'l autorki na temat pojawiaj,!cych si~ p roblem6w etycznych i zaj 
mowanych wobec nich stanowisk. 

Te os tatnie poddane Sq analizie i krytycznej ocenie. Chyrowicz 
odwotuje si~ tu do koncepcji "r6wni pochytej", czyli wchodzenia na 
drog~, na kt6rej - rozpoczynajqc od tego, co mora ln ie akcep towalne 
mozna stopniowo zeslizgiw ac si~ w kier unku dzialal1 nagannych. 
Cz~sto mi~dzy jednym a drugim typem owych dziala6 wyst~p uje "sza 
ra stre fa", w kt6rej wydanie sq d u moralneg? jest trudne. Argument 
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"r6wni pochylej" pojawia si~ w debatach etycznych cz~sto, st'ld au
torka rozwaza szczeg610wo r6zne jego wersje, zar6wno od strony se
mantycznej, jak i logiczn ej (ma to duze znaczenie, poniewaz argu
ment ten bywa stosowany bezzasadnie lub wr~cz bl~dnie, czasem 
naduzywa si~ go, a w innych przypadkach odrzuca, choc powolywa
nie si~ nan jest usprawiedliwione). 

Barbara Chyrowicz p rzedstawia r6wniez dwa rodzaje ryzyka zwi'l
zanego z biomedycynq. Pierwszy wynika z niedostatecznej wiedzy lub 
slabo opanowanej techniki : dana proced ura nie jes t w6wczas wystar
czaj'lco kontrolowana. Jej stosowanie moze spowodowac in ne niz za
mierzone, a czasem wr~cz szkodLiwe skutki . Wlasnie dlatego wypra
cowano precyzyjne metody post~powania przy wprowadzaniu no
wych lek6w lub procedur leczniczych, dqzqc do minimalizacji ryzyka 
wystqpienia takich negatywnych skutk6w. (Pi sz~ tu 0 minimalizacji, 
bowiem takiego ryzyka nigdy nie mozna w pelni wyeliminowac - nie 
tylko w przypadku nowych, ale takie przy stosowaniu wypr6bowa
nych metod leczenia. To samo dotyczy technologii, 0 kt6rych m6wi
my. W tej sprawie panuje duza zgodnosc poglqd6w, zar6wno wsr6d 
lekarzy, jak i w srodowiskach etyk6w). 

Drugi typ ryzyka (kt6ry jest, moim zdaniem, najis totniejszy) wiq
ze si~ z zagrozeniem dobra czlowieka jako osoby. W kontekScie prak
tycznych zastosowan genetyki dobrem tym jest "istnienie czlowieka 
oraz jednosc i integralnosc jego psychofizycznej konstytucji" . Chodzi 
tu wi~c 0 technologie i procedury, kt6rych n i gd Y nie powinno s i~ 
stosowac wobec czlowieka, nawet w sytuacj i, gdy Sq one doskonale 
opanowane. 

"Obawy przed naruszeniem dobra osoby - pisze Chyrowicz - uza
sadniane Sq przez odwolanie si~ do trzech podstawowych zalozen: 1) 
rodzaju psychofizycznej kondycji czlowieka, decydujqcej 0 przyzna
niu mu statusu osoby, 2) momentu rozwoju prenatalnego czlowieka, 
od kt6rego naleialoby chronic rozwijajqcy s i~ organizm ludzki, w imi~ 
jego osobowych praw oraz 3) warunk6w identycznosci i integralno
sci osoby, od kt6rych mialoby zalezec, czy i w jakim stopniu identycz
nosc i integralnosc osoby zostaje naruszona przez genetyczne inge
rencje". 

Zaleinie od przyj~tych zalozen powstajq r6zne koncepcje osoby 
ludzkiej, a w konsekwencji rozne stanowiska etyczne. Koncepcje de
skrypcyjne usilujq okreslic cechy, kt6re nadajq istocie ludzkiej status 
osoby. "Jesli deskrypcja - pisze autorka - staje si~ podstawq norma
tywnosci, tj . moralnego respektu d la istot ludzkich uznanych na pod
stawie tejze deskrypcji za osoby, to nie jest to osta tecznie norma od
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noszqca si~ do osoby, lecz do gatunku". Deskrypcyjne opisy osoby 
prowadzq tez do zastqpienia kategorii wartosci zycia kategoriq jego 
jakosci. Zastqpienie to uruchamia automatycznie mechanizm "r6wni 
pochytej", poniewaz w praktyce kryterium jakosciowe nie zna zad
nych ograniczen, przez co nie rna mozliwosci niearbitralnego okresle
nia osoby. Co wi~cej , "wartosc os6b podlega stopniowaniu zaleznie 
od ich psychofizycznej kondycji". 

Jesli natomiast traktuje si~ zycie ludzkie jako wa rtosc nie podlega
jqcq kwantyfikacj i i jako wartosc niewymienialnq, to z g6ry eliminuje 
si~ post~powania, w stosunku do kt6rych uzasadnione by toby stoso
wanie argumentu "r6wni pochytej". Nie ma wi~c sytuacji powstajqcej 
przy deskryptywnym uj~ciu osoby, gdy ostrzega si~ na przyklad, ze 
"akceptacja unicestwiania ci~zko uposledzonych dzieci moze dopro
wadzic do podobnego traktowania lzej uposledzonych", poniewaz 
bariera etyczna stawiana jest wczesniej: zadnych dzieci nie mozna 
unices twiac. 

Ta koncepcja jes t zgodna z faktem, ze uta sarna zywa jednostka 
trwa w swym istnieniu, mimo wszystkich zmian zachodzqcych w jej 
rozwoju", z kt6rych zadnej nie mozna uznac za zmian~ jakosciowq, 
nadajqcq rozwijajqcemu si~ organizmowi ludzkiemu status osoby. Tak 
wi~c przy przyj~ciu koncepcji op6i nionej personifi kacji i jednocze
snym braku jednoznacznego kryterium "stawania si~ osobq" stajemy 
w sytuacji, gdy "nie mozna z calq pewnosciq stwierdzic, z kim mamy 
w danym momencie morfogenezy do czynienia : jedynie z biologicz
nym przedstawicielem gatunku Homo sapiens czy tez z osobq". Barba
ra Chyrowicz zauwaza dalej, ze "juz sama wielosc proponowanych 
cezur powinna stanowic ostlzezenie dla zwolennika op6inionej per
sonifikacji, by - nie mogqc wykluczyc istnienia osoby - nie ryzykowat 
jej dobra". Poniewaz nie ma tutaj niearbitralnego sposobu ucieczki 
z "pochytosci r6wni", lepiej przyjqc, ze zarodek jest czlowiekiem. 

Z deskrypcyj nego definiowania czlowieka wynikajq tez tenden
cje eugeniczne. Choc pojawialy si~ one r6wniez w przesztosci, to te
raz, wraz z nowymi technikami biomedycznymi, nabierajq szczeg61
nego znaczenia. Wynika to przede wszystkim z mozliwosci precyzYJ
nego diagnozowania genetycznego os6b i ich wartosciowania na tej 
podstawie, a takZe z mozliwosci modyfikowania ich wyposazenia ge
netycznego. 0 tej drugiej mozliwosci m6wi si~ gt6wnie waspekcie 
terapii genetycznej, polegajqcej, og61nie m6wi'lc, na wprowadzaniu 
(w celach leczniczych) do organizmu osoby chorej z powodu wadli
wego genu jego odpowiednika "zdrowego". Tq samq technikq mozna 
jednak prowadzic modyfikacje genetyczne w ,kierunku "ulepszania" 
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organizmu, czyli celowego dzialania zmierzajqcego do uzyskania os6b 
posiadajqcych "zaprojektowane" cechy, w czym Barbara Chyrowicz 
widzi ryzyko zeslizgiwania si~ po "r6wni pochylej" w eugenik~. War
to zwr6cie uwag~, ze jest to post~powanie od dawna stosowane p rzez 
czlowieka w hodowli roslin i zwierzqt. Podobnie ma si~ sprawa z klo
nowaniem - choe zachodzi ono w naturze, zastosowane swiadomie 
w celu otrzymania wi~kszej liczby osobnik6w 0 identycznych genach 
jest tez procedurq hodowlanq. Jesli wi~c dyskutujemy etyczne aspek
ty podobnego post~powania z czlowiekiem, dobrze jest postawie so
bie pytanie: czy czlowieka mozna "hodowae"? 

W kulturze europejskiej, w kt6rej powstalo poj~cie osoby, za je
den z jej atrybut6w uznano autonomicznose, co oznacza mi~dzy 1n
nymi niedeterminowalnose przez osoby trzecie. Determinowanie ge
netyczne lamie autonomicznose osoby, zasadniczo wi~c powinno bye 
uznane za n iemoralne. Czlowiek powinien pozostawae wo[ny, tak aby 
- "pr6cz ograniczen zwiqzanych w spos6b konieczny z gatunkiem 
(kt6re b~dq m u towarzyszye do konca zycia) - nie podlegae niczyim 
p\anom, bye swoistq carte blanche". JednakZe w przypadku genetycz
nego modyfikowania czlowieka w celach prewencyjnych, na przyklad 
d\a zabezpieczenia przed chorobq, takie stanowisko moze budzic Wq t
p liwosci. 

Oczywiscie, to samo mozna powiedziee 0 klonowaniu, kt6re jest 
instrumentalnym potraktowaniem nie tyle osoby klonowanej, ile klo
nu. Osoba zastuguje na to, zeby bye kims innym niz czyjqS kopii). Nie 
mozna si~ wi~c zgodzie z twierdzeniem, ze klonowanie jest kolejnq 
metodq leczenia bezptodnosci, nie r6zniqCC! si~ zasadniczo od zaplod
nienia in vitro. 

Inna sp rawa, ze samo zaptodnienie in vitro, kt6re dzis staje si~ ru
tynq, wzbudza powazne zastrzezenia autorki, kt6ra uwaza je za za
st~powanie biologicznej ludzkiej natury technikq. Chyrowicz stoi na 
stanowisku, ze zaptodnienie takie grozi wprowadzeniem do ludzkiej 
seksualnosci imperatywu i determinizm u technicznego, mogqcego 
zepchnqc jq na "r6wni~ pochylq". 

Niewqtp liwie trzeba si~ zgodzie, ze liczne, przytaczane w tekScie 
przyklady zaplodnienia in vitro potwierdzajq twierdzenia autorki 0 za
st~powaniu ludzkiej seksualnosci technikq, jednakZe nie kazdy przy
padek jego zastosowania wzbudza we mnie opory moraine - choeby 
sytuacja, w kt6rej kochajqca si~ para nie moze miee upragnionego 
dziecka z powod6w fizjologicznych. Mamy w tym przypadku do czy
nienia z parq normalnie wsp61zyjqcych ze sobq ludzi, gdzie seks spel
nia waznq rol~ jednoczqcq. Nie ma tu wi~c zast~powania go w funkcji 
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sluzenia milosci. Trafna intuicja zawarta jest w zdaniu, ze "dziecko 
powinno bye owocem milosci", a nie aktu seksualnego. Sprowadza
nie ludzkiej seksualnosci do fizjologii jest slusznie krytykowane jako 
"biologizm". Sqdz~ jednak, ze "biologizmem" jest rowniez kladzenie 
wi~kszego nacisku na fizjologi~ pocz~cia dziecka niz na stosunek 
malzonkow do siebie i do niego. 

W wywodzie dotyczqcym zaplodnienia in vitro Barbara Chyro
wicz kladzie silny nacisk na kwesti~ z as t ~ pow ani a . Wyraz ten jest 
jednak dosyc pojemny znaczeniowo - mozna mowic 0 zast~powaniu 

chorego pluca respiralorem i 0 zast~powaniu konia traktorem. Nie
wqtpliwie, w przypadku tu rozwazanym chodzi 0 zast~powanie 

pierwszego lypu: technik~ stosuje si~ tu nie zamiast, ale z braku alter
natywy. 

W zwiqzku z tym n,::' obawiam si~, zeby normalne pary, chcqce 
i mogijce miec dzieci, ulegly "technicznemu impera tywowi", przecho
dzqc na zaplodnienie in vitro. Nie jest bowiem tak, ze to, "co staje si~ 
technicznie mozliwe, winno bye zaakceptowane", ani tak, ze "mozli
wosc wyznacza koniecznosc zastosowan". Sqdz~, ze za zastosowaniem 
mozliwosci technicznych cz~sciej stoi pragnienie realizacji jakiegos celu 
niz imperatyw techniki . Jesli zwolennicy eugeniki b~dq stosowac me
tody inzynierii gene tycznej, to ze wzgl~du na swoje zapatrywania, 
a nie techniczny imperatyw. Cyklon B nie byl technicznym imperaty
wem prowadzqcym do Holokaustu, chociaz mu sluzyl. Medyczne 
wspomaganie reprodukcji nie jest, przynajmniej w swym zasadniczym 
wymiarze, wynikiem technicznego determinizmu, tak jak nie jest nim 
zast~powanie chorego pluca respiratorem. 

W zaplodnieniu in vitro widz~ natomiast inny powazny problem 
moralny. W praktyce bowiem w tej p rocedurze tworzy si~ zawsze kil
ka lub kilkanascie embrionow, z ktorych przewaznie tylko jeden prze
znaczony jest do rozwoju. Mi~dzy zaplodnieniem a implantacjq do 
macicy wyst~puje wi~c dodatkowy etap, ktorego nie byloby w przy
padku tworzenia pojedynczego embrionu. Jest to etap s e Ie kc j i. Stwa
rza to zupelnie nowq sytuacj~ moralnq. (Chyrowicz opisuje calq pro
cedur~ w pierwszej cz~sci ksiqzki, ale omaw iajqc pozniej jej etyczne 
aspekty, nie zwraca na selekcj~ uwagi). To wlasnie tworzenie wielu 
embrionow jest momentem, w ktorym trzeba przerwac post~powa
nie po "rowni pochyle( w stosowaniu tej metody w celach reproduk
cyjnych. 

Oczywiscie, zaplodnienie in vitro mozna rozpa trywac w kontek
scie innym niz reprodukcja . Jest ono e tapem niezb~dnym dla wpro
wadzania trwalych, tj. dziedzicznych modyfi~acji genetycznych lub 
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tworzenia embrionow dla cel6w eksperymentalnych albo terapeutycz
nych. W tych przypadkach aspekt etyczny lezy nie w samym zaplod
nieniu, lecz w instrumentalnym traktowaniu embrionu. Chodzi tu 
o jego status ontyczny - jest czy nie jest osobij? W bioetyce problem 
ten lezy w centrum sporow 0 czlowieka. Nic dziwnego, ze autorka 
poswi~ca mu wiele uwagi. 

Barbara Chyrowicz w swych rozwazaniach mowi 0 identyczno
sci i integralnosci osoby. Identycznosc rozumie jako identycznosc ga
tunkowij. Stijd "zmiany pozostajijce w obr~bie gatunku nie niweczij 
osobowej identycznosci", chociaz mogij "naruszac identycznosc or
ganicznij konkretnego indywiduum - naruszac integralnosc osoby". 
Wplata tez w nie poj~cie duszy, co, moim zdaniem, nie jest w tym przy
padku posuni~ciem najszcz~Sliwszym, gdyz czyni rozpraw~ mniej 
intersubiektywnij. Jednoczesnie sta ra si~ uniknijc powrotu do duaLi
stycznej wizji czlowieka, kt6ra od dawna wydaje s i~ przezwyci~zona. 
Czy jednak do konca? 

Sijdz~ , ze wizja ta w jakims stopniu nadal funkcjonuje , moze na
wet nie b~dijc w pelni uswiadamiana. Czy nie jest tak, ze czlowieka 
postrzegamy i jako biologicznego osobnika, i jako osob~7 Zgadzamy 
s i~, ze kazda ingerencja medyczna narusza integralnosc osobnika, ale 
intuicyjnie wyczuwamy, ze nie m usi ona naruszac integralnosci oso
by. Przeciez nie odbieramy jako takiego naruszania nawet tak powaz
nych zabieg6w chirurgicznych jak przeszczepy organ6w. Co wi~cej, 
spodziewam si~, ze nie b~dziemy odbieraLi jako takiego naruszenia 
rowniez ksenotransplantacj i (organy z innych gatunk6w), jesli stanE) 
si~ one mozliwe. 

Czy nie mozna podobnie podchodzic do ingerencj i genetycznych? 
Trzeba sobie zdawac spraw~, ze znakomita wi~kszosc naszego wypo
sazenia genetycznego decyduje 00g61nobiologicznych cechach na
szego ludzkiego organizmu, 0 tyro, ze po prostu zyjemy, zas tylko cz~sc 
genow specyficznie decyduJe 0 "osobowej ekspresji" czlowieka. 

PozostajE)c wi~c przy koncepcji jednosci psychofizycznej (ducho
wo-cielesnej) czlowieka, mozna wysunijc hipotez~, ze czlowiek nie 
caiym swoim "biologizmem" w tej jednosci uczestniczy. W konsekwen
cji tylko niektore ingerencje gene tyczne, podobnie jak medyczne, na
ruszatyby integralnosc czlowieka jako osoby. Sijdz~, ze nawet wpro
wadzanie do organizmu czlowieka obcych gatunkowo gen6w nieko
niecznie musialoby t~ integralnosc naruszac (np. obecnie wprowadza 
si~ obce bialka jako szczepionki w celu uzyskania odpornosci immu
nologicznej przeciwko okreslonej infekcji - dlaczego wi~c nie mozna 
by wprowadzac genow kodujijcych te bialka?). 
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"Poj~cie osoby - przypomina Barbara Chyrowicz - nie jest poj~ciem 
biologicznym, trud filozoficznej refleksji nad problemem poczqtku oso
bowej egzystencji czlowieka zwiqzany jest natomii\st cz~stokroc wia
snie z pr6bq interpretacji danych biologicznych". Ma tez ona w pelni 
racj~ piszqc, ze "w momencie, gdy przedstawiciel nauk biologicznych 
powotuje si~ wprost na dobro osoby, wykracza poza kompetencje swo
jej dyscypliny, dajqc jednoczesnie wyraz swoim intuicjom moralnym". 
Ja to wlasnie robi~. Jednak musimy miee jak..ies przelozenie filozoficz
nego poj~cia osoby na kategorie biologiczne, bo wybory moraIne oie 
zapadajq w gabinetach etyk6w, lecz w zyciu. Przed takimi wyborami 
staje lekarz w obliczu pacjenta - dobrze, aby opr6cz swiadomosci, ze 
jego ingerencja moze naruszye integralnose osoby, dysponowal r6w
niez kryteriami pozwalajqcymi mu rozeznae, kiedy to moze nastqpie. 
Nowe biotechnologie stawiajq tu znaczne wyzwania. 

Z powyzszych powod6w odczuwam wielk..i brak refleksji nad oso
bq w dyskusjach bioetycznych . Jedni, jeSli w og61e poslugujq si~ tym 
poj~ciem, pomijajq jego on tologiczny sens, przechodzqc od razu do 
pytania, co z osobq mozna robie . 1nni z kolei dokladnie wiedzq, "jak 
to jest z tq osobq", i nie widzq potrzeby dalszej refleksji . Chyrowicz 
powoluje si~ na argumenty etyk..i p ersonalistycznej, ale - jak sama 
stwierdza - w szerok..im rozumieniu tego terminu, bez powolywania 
si~ na konkretnq wersj~ personalizmu. Czyzby obecnie nie bylo "po
gody" na personalizm w zadnej wersji? Czyzby przeszedl do historii 
akurat w momencie, gdy n astqpila rewolucja biomedyczna? Skutk..i 
tego widae jak na dloni . Powstala pr6znia, w kt6rq wchodzi utylita
ryzm i konsekwencjonizm. Podejrzewam, ze bez renesansu persona
lizmu filozoficznego pozostanq one panujqcymi teoriami e tycznymi 
w naszym kr~gu kulturowym. 

Na poczqtku tekstu wspomnialem, ze Barbara Chyrowicz znako
micie p rzedstawila biologiczne i medyczne aspekty nowych techno
logii genetycznych i embrionalnych, kt6rych zastosowanie, zwlasz
cza wobec czlowieka, budzi niepok6j i ozywionq debat~ etycznq. 
Chciatbym dodae, ze autorka r6wnie znakomicie przeds tawila pre
zentowane w tej debacie stanowiska etyczne, co, przynajmniej nie
specjalistom, umozbwia zorientowanie si~ w stanie tej debaty bez si~
gania do obszernej juz dzis literatury przedmiotu . Chyrowicz, b~dqc 
lojalnq polemistkq, jasno i bez uproszczen przedstawia r6zne stano
wiska, a krytyk~ opiera na rzetelnej argumentacji. 

Poglqdy autorki Sq mi bardzo bliskie. Co wi~cej, w wielu przypad
kach znalazlem w jej tekScie doskonalq werba.lizacj~ wlasnych prze
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myslen. W kilku sprawath z niq polemizuj~ . Chodzi mi 0 to, zeby do
strzegajqc zagrozenia, kt6re niosq ze sobq nowe biotechnologie, za
chowywac wobec tych technologii postaw~ otwartq, poniewaz one
odpowiednio kontrolowane - mogq p rzyniesc czlowiekowi wiele do
brego. 

AN DRZEJ PASZEWSKI, ur. 1938, biolog, prof. dr hab. PracuJe w Instytucie Biochemii 
i Biofizyki PAN. Wieloletni dzialacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. 

ROMANTYCZNE 
PIELGRZYMOWANIE 

Agnieszka Sabar 

Alfred Dablin, PODROZ PO POLSCE, 
Wydawnictwo Literackie, Krak6w 2000 

IstnieJe ustanowiona przez Boga niepodleglosc. Niepodleglosc 
poszczeg61nego czlowieka. Kazdego czlowieka. Glow~ na kar
ku kazdy dzwiga sam. 

Metropolia uprawia polityk~, na prowincji podqza za ni q po
wolniejsza religia. 

Alfred Dbblin 

Czlowiek swoich czas6w. Calkowicie zasymilowany niemiecki Zyd, 
a raczej Niemiec zydowskiego pochodzenia - podobny do tych, kt6
rzy jeszcze w XIX wieku murzyli 0 wielkiej i sprawiedliwej rewolucji 
spolecznej . Albo do tych, kt6rzy za kilka !at, po dojsciu do wladzy 
Hitlera, bezskutecznie udowadniac b~dq sw6j patriotyzm Zelaznymi 
Krzyzami, zdobytymi w czasie I wojny swiatowej, a za lat kilkanascie, 
tuz p rzed Katastrofq, wygnani za wschodniq granic~ Rzeszy, gt~boko 
odczujq cywilizacyjne i kulturowe r6znice, dzielqce ich od tamtejszych 
Zyd6w, w kt6rych jakZe trudno przyjdzie im zobaczyc wsp6tbraci . 
Decydujqc si~ na podr6z do Polski, Alfred Dablin mia! w pami~ci je
dynie zamglony obraz synagogi w swi~to Jom Kippur, wyniesiony 
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z gl~bokiego dzieeinstwa, oraz kilka hebra jskieh sl6w. Od kiedy w 1912 
roku ozenil si~ z e6rkq bogatego fabrykanta, rozpoezql praktyk~ jako 
lekarz p syehiatra , a w dodatku zajql s i~ pisarstwem - z gminq zydow
skq nie wiqzalo go juz nie . Kolejnyeh syn6w ehrzeil w Koseiele pro te
stanekim. 

Cos jednak eiqgn~lo go na Wseh6d. Moze bezposrednim pow o
dem byly antysemickie wystqpienia w Berlinie w listopadzie 1923, kt6
re bolesnie p rzypominaly mu 0 jego korzeniach? Moze przetrwala 
gdzies w nim pami~e 0 rodzinie ojea pochodzqcej z Poznania i dziw
ny, szeleszczqey j~zyk, kt6rym potrafila si~ jeszcze poslugiwae uro
dzona w Szamotulach matka? A moze jakqs rol~ odgrywaly w tym 
wszystkim polityezne zapatrywania pisarza, kt6ry w swoim roman
tyeznym soejalizmie oeieral si~ wr~cz 0 ana rchizm? W kazdym razie, 
w 1924 roku, maj qc do wyboru wyjazd do Palestyny lub do Polski, 
Doblin zdeeydowal si~ na podr6z blizszq geograficznie, ale kto wie, 
ezy nie odleglejszq w kazdym innym wymiarze. Przyjeehal, aby oso
biseie doswiadezye odradzania si~ dlugo nie istniejqcego pal1stwa i aby 
m6e z calq szczerosciij napisae: "Poj muj~ ogrom bezmiernie trudnej 
praey organizacyjnej. Zeby si~ z n iq uporae, potrzebny jest ealy na
r6d. Potrzebna jest duma i radose z majqeego si~ dokonae dziela . Ra
dose, kt6rq silnie wsp610dczuwam". Przyjechal, aby w tyglu zmienia
jqcyeh si~ system6w wladzy, kodeks6w i kultu r, w mieszaninie naro
d6w, religii i j~zyk6w, z kt6ryeh narodzie si~ miala jednorodna catose, 
jeszeze raz przemyslee takie poj ~eia jak "panstwo", "nar6d", "histo
ria" i "polityka" . Wreszeie - z cali) masq niesp6jnych uprzedzen, na
dziei i oezekiwan - przyjechal do Polski po to, aby spotkae tu jedy
nyeh "prawdziwych Zyd6w". 

Alfred Doblin nie byl zawodowym dziennikarzem. Pewnie dlate
go mial swiadomose ograniczen narzucanyeh przez innosc nowego 
doswiadczenia. Daly one 0 sobie znac juz na matym dworeu, tuz po 
przekroezeniu granicy - tylko ki lka godzin jazdy od rodzinnego Ber
lina: "Na scianaeh przy sehodaeh tablice ze slowami, sylabami, kt6
ryeh sensu nie pojmuj~. Prawdopodobnie znaczij tylko tyle, ze taki 
a taki pociqg odjezdza z tego peronu; ale w obeym j~zyku brzmiq pod
niecajqco, trzymajq mnie w napi~ciu . JakZeby mialo bye inaczej? Prze
ciez wlasnie zaniemawiam, gluchn~". Swiadomosc wieloznacznej, bo 
nie tylko j~zykowej "gluchoty" wyostrza na tyehmiast inne zmysty. 
W efekeie Podr6i po Polsce nie jest klasycznym zbiorem reportazy. To 
raezej eiqg przesuwajqeyeh s i~ przed oczami obraz6w, budowanyeh 
samodzieln ie i intymnie z pojedynezych sytuaeji, smak6w, niezrozu
mialyeh diwi~k6w. Raz po raz oko-kamera zatrzymuje si~ na zrujno
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wanej budowli, przesuwa po gwarnej przestrzeni placu targowego, 
zbliza do twarzy przypadkowego p rzechodnia . Jak w niemym kinie, 
kt6rego Dablin by! nami~tnym wielbicielem. 

W kilka 1a t po podr6zy pisarza zydowscy producenci filmowi przy
gotowali cykl dokument6w, p rezentujqcych polsko-zydowskie zycie 
pi~ciu miast. Autor Podrozy po Polsce zapewne nigdy ich nie zobaczyt. 
Ale fi lmy istniejq do dzis i dokladnie tak same jak w jego opowiesci 
na starej tasmie fi lmowej przesuwaji:) si~ kolejne kadry: "Nalewkami 
jezdzq tramwaje. Domy majq tu fasady jak wi~kszose dom6w w War
szawie, sypiqce si~ , brudne. W gtqb kazdego domu daje nura pod\\'6r
ko". We Lwowie "nieustannie maszerujq zie10ni zo!nierze. Stalowy 
helm, karabin ukosnie przewieszony przez plecy. Milowymi krokami 
jesien". W Krakowie "biale, kamienne pacholki wok6! koscio!a. "l,A!y
glqdajq jak kl~czqcy ksi~za w ornatach, w dtugim szeregu, z pochylo
nymi glowa mi". 

Na Polsk~ patrzy czterdziestoszescioletni pisarz z calq emocjonal
nq i niekonsekwentnC) mtodosciq wiecznego romantyka. Dynamicz
na, pelna kon trast6w Warszawa, do kt6rej przyjezdza prosto z Berli
na, nie rna jasno sprecyzowanej, stabilnej terazniejszosci - funkcjo
nuje pami~ciq przeszloSci i nadziejami na przyszlosc. Mtoda stolica 
jest ciqgle jeszcze pomi~dzy jednym a d rugim. I do konca nie wie, 
w kt6rym podqzy kierunku. Niemiecki podr6zny ma tego pelnq swia
domose: "Siedzq teraz we wlasnych domach. Bo wladza tyran6w rna 
kres. Rzecz w tym, zeby niczego nie zapomniec, r6wniez zeby si~ nie 
zapomnieC". Dziewi~tnastowiecznC) histori~ Polak6w widzi Dablin 
oczami Garibaldiego i Mickiewicza, jako walk~ narodu, w irni~ Bra
terstwa Lud6w, z tyranarni, kt6rzy zabrali m u wartosc nadrz~dnq 
wolnose. Wyraznie fascyn ujC) go rewolucyjne portrety tych, kt6rzy 
przez zielon'l gran ic~ przerzucali nielegaln'l pras~, wysadzali w po
wietrze rosyjskie pociqgi alba pomagali Pilsudskiemu w ucieczce z wi~
zienia. Uwaznie sledzi irracjonalne polskie mity. Przyjezdza w chwili, 
gdy W odrodzonej p rzed kilku laty Republice wspomina si~ jeszcze 
gigantyczne, zorganizowane w 1921 roku obchody stulecia smierci 
Napoleona . Ciqgle mysli si~ tu 0 nim jako 0 wskrzesicielu oj czyzny, 
co zdumiewa Dablina, kt6ry cesarza Francuz6w sam zaliczylby ra
czej do grupy tyran6w Europy. Losy socjalistycznych dZialaczy i nie
pokornych duchownych stojqcych na czele powstanczych oddzial6w 
mieszajq si~ ze sobq. 

Dablin poszukuje ruin i rys6w przeszlosci, aby podejmowae z ni
mi wielowqtkowq dyskusj~ i aby spr6bowac zrozumiec sensy nieko
niecznie oczywiste. Jak wtedy, gdy wsr6d modnych wystaw warszaw
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skich sklep6w, klakson6w samochod6w i pokrzykiwan gazeciarzy 
dostrzega cerkiew Aleksandra Newskiego: "Oto zapieraj<jca dech 
w piersiach Azja stan~la d~ba i zastygla" . Pocz<j tkowo "widok tego 
burzonego, mordowanego budynku przeraza , wywoluje niesamowi
ty, mroczny niepok6j. Jest cos bolesnie przejmuj<jcego, wzruszaj<jce
go w tej cerkwi, kt6r<j niegdys poswi~cono Bogu - i to z gl~bokq wi a
r<j - a ktor<j teraz si~ niszczy, jakby byla czyms zlym" . Po chwili przy
chodzi jednak zupelnie inna refleksja: "To cos, ta budowla nie byla 
pomyslana, zamierzona jako swi<jtynia. To miala bye pi~se (... ). Czym 
jest ten plot? Klatk<j, krat<j, za ktor<j zamkni~to potwora. Czuj~ smu
tek, litosc, ale nie mog~ sprzeciwie si~ temu rozwiqzaniu". Albo gdy 
na wilenskim zamku czuje przejmujqcy zapach strachu Murawiewa, 
ktory kiedys, otoczony powszechnq nienawisciq, mial w nim miesz
kac. I ten sam zapach lqczy z Napoleonem, ktory wczesniej uciekal 
t~dy w czasie odwrotu z Rosji. 

Myslenie 0 przyszlosci peine jest nadziei, ale i niepewnosci. W War
szawie dominuje jeszcze radosc "siedzenia we wlasnym domu". Ale 
miesza si~ ona z czujnym nasluchiwaniem. "Ouzo oficerow. W pobli
ZU miesci si~ Sztab Generalny. Kraj umacnia si~ w pot~g~; ma dobrq 
pami~c. (.. . ) Polacy dopiero od niedawna maj<j wojsko, strasznie go Sq 
lakomi". Obblin rozumie to poczucie zagrozenia i niestabilnosci . Jest 
przeciez przedstawicielem pokolenia, ktore samo w najwi~kszym stop
niu doswiadczylo wielkiej wojny: "liczby z ostatniej wojny, ktorej to 
panstwo zawdzi~cza swoje powstanie. W sumie ze wszystkich panstw 
bylo 7 milionow zabitych, 14 milionow rannych . Zmobilizowano 55 
milionow. Brakuje jeszcze chorych, zaglodzonych przez wojn~ cywi
low. I dzieci, ktorych te miliony m~zczyzn nie zd<jzyly splodzic. Nie 
mam wqtpliwosci, ze te liczby szybko popadnq w zapomnienie. Zeby 
tylko nie zapomnieli ich zabici. To znaczy: zabici wsrod dzisiejszych 
zywych. Tych 7 milionow, ktore przypuszczalnie polegnq, sposrod 55 
milion6w, ktore poma szerujq na nast~pnq wojn~. Albo tych 70 milio
now sposrod 550 milionow". Oopiero co zakonczona wielka wojna 
nie b~dzie ostatnia . Ola Polakow to jedno z po tencjalnych zagrozen, 
dla niemieckiego Zyda - niezachwiana pewnose. 

Pomi~dzy podroznikiem a krajem, przez kt6ry podrozuje, zaczy
naj<j tworzye si~ rysy i dysona nse. Jego romantyczne, mlodziencze 
widzenie Polski jako pogromcy tyranow niewiele ma przeciez wspol
nego z 0 wiele bardziej skomplikowanq rzeczywistosciq. I najmniej 
chodzi tu 0 stosunek do tego, co dzieje si~ w bolszewickiej Rosji, z kt6rq 
Polacy skonczyli wlasnie wojn~ i kt6rq niemiecki socjalista, jak nikt 
wyczulony na ludzkq n~dz~, mniej lub bard~iej wi<jze ze zmianq sto
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sunkaw spolecznych (co ;lie przeszkadza mu jednak trafnie zauwa
zyc, ze wlasnie antynarodowosc rewolucji sprawila, ze nie dali si~ jej 
uwiesc polscy robotnicy). 

1m dalej od Warszawy, tym obraz odradzajqcego si~ kraju staje si~ 
coraz mniej idylliczny. Inaczej wyglqdajq stosunki narodowosciowe 
i spoleczne. W stolicy slyszal 0 prawach mniejszosci i autonom ii . Na 
prowincji dowiedzial si~, ze wazniejsze jest budowanie drag i osu
szanie bagien. I p rzypomnialy mu si~ podobne zdania z not rosyjskich 
dyplomataw sp rzed stu lat, opisujqce sytuacj~ w Polsce. Polskie mia
sta i ukraiftskie wioski na wschodzie. Nieustanne dqzenie jednych 
i drugich do oddzielenia si~ i zraznicowania. Mawiono pisarzowi 
wczesniej , ze rZqd chce zalozyc ukrainski uniwersytet w Krakowie. 
Dopiero jednak we Lwowie zaczyna rozumiec, dlaczego wlasnie tam, 
tak daleko od srodowisk ukrainskich. W Lublinie widzi po raz pierw
szy plakaty, wzywajqce poboznych chrzescijan, aby nie kupowali 
u Zyd6w. W Lodzi dowiaduje si~, ze niemieccy i polscy przemyslow
cy dogadujq si~ bez p roblem6w. Gorzej z innymi warstwami spotecz
nymi. Poznaje brutalnq prawd~, ze patriotyzm rosnie w miar~ uby
wa nia pie ni~dzy. Od krywa tez podobieftstwo sytuacji Zyd6w i Niem
c6w w tym wsp6ttworzonym przez nich przemyslowym miescie; sy
tuacji, ktarq nazywa "rawnouprawnieniem w braku uprawnienia" . 
Czy dla obydwu nacji nie jest to wyjqtkowa szansa? Nagle w witrynie 
niemieckiej ksi~garni przy ulicy Piotrkowskiej dostrzega ksiqzk~ ze 
swastykq na okladce ... 

Zastanawia regularnosc, z jakq pisarz odwiedza szkoty. Okazuje 
si~, ze wlasnie w nich najostrzej rysujq si~ wszelkie konflikty, a ich 
podzialy Sq jeszcze trudniejsze do ogarni~cia niz granice historii i tra
dycji. Po dw6ch stronach podwarka dwie szkoly. W jednej ksztalci si~ 
"hebraist6w", a w drugiej "jidyszyst6w". R6znica !lie polega wcale na 
j~zyku nauczania. Konkurujq, udowadniaj'lc sobie nawzajem, kto jest 
p rawdziwszym, lepszym Zydem. 1piel~gnujq w sobie obcosc. Dla jed
nych "hebrajski musi stac si~ j~zykiem potocznym Zyd6w. Jidysz to 
j~zykpozyczony, rodzaj niemieckiego dialektu. Pozycza si~ cylinder, 
ale nie j ~zyk". Dla innych hebrajski jest wyl'lcznie j~zykiem syjoni
st6w. Naturalnym j~zykiem diaspory jest jidysz. Z upetnie inaczej 
wygl'lda to wszystko w narodzie, kt6ry dopiero si~ rodzi. Doblinowi 
imponuje powszechny p~d do nauki wsr6d ukrainskich chlop6w. "Po
niewaz chq postawic na nogi sw6j nar6d, walczq zaciekle 0 wlasne 
szkolnictwo. Przybysz z Zachodu z trudem musi si~ wczuwac war
chaicznq epok~, kiedy to nar6d powoluje do zycia szkol~ jako sw6j 
organ" . Niemieckie gimnazja w Lodzi, w kt6rych ubywa uczni6w, bo 
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rokrocznie wymaga si~ od rodzic6w kolejnych oswiadczen i dokumen
t6w. A wszystko to prowadzi do katastrofy: "Wiem, jak naucza si~ »hi
storii <c mani~ wielkosci lqczy si~ z ignorancjq . Wiem, jak naucza si~ 
»wolnosci(c wraz z nienawisci q do sqsiada". 

I oto ten niepoprawny, egzaltowany potomek dziewi~tnastowiecz
nych anarchist6w stawia brutalnq i jakZe trafn,! diagnoz~: "Zasymilo
wac Ukrainc6w, Bialorusin6w, Litwin6w, Zyd6w, Niemc6w Polsce si~ 
nie uda . Nie potrafi tego ugryzc, Ameryka tego dokonuje, to otwarty 
zbiornik. Masy ch~tnie tam naptywajq, istnieje tam wielka i godna 
pozqdania cywilizacja. Tu panuje sielskie nieuctwo z analfabetyzmem 
wlqcznie, elitarna miejska kultura z silnymi akcentami narodowymi, 
a przede wszystkim silny skostnialy katolicyzm". Nowoczesnego, wie
lonarodowego panstwa nie uda si~ Polakom stworzyc pomimo, a mo
ze wtasnie dlatego, ze jeszcze nie tak dawno sami stanowili mniej
szosc w pot~znych i obcych mocarstwach. A 0 dawnej Rzeczypospo
litej Wielu Na rod6w zdqzyli zapomniec w wake 0 zachowanie naro
du o"Swiadomosc narodowa" przeistoczyla si~ wedlug Dbblina w "na
rodowq u trat~ swiadomosci". Dotyczy to wszystkich mieszkajqcych 
tu narod6w, kt6re "izolujq si~ , przegrzewajq psychicznie. I zacinajq 
si~, coraz bardziej si~ zacinajq". Dla apologety wolnosci to wielkie roz
czarowanie: "Odechciewa mi si~ pocieszac i grozic, ze »wtadza tyra
n6w ma kres«, kiedy widz~ tyrani~ tego, co narodowe". I jeszcze 
ostrzej: oto niedawni rewolucjonisci sami zamienili si ~ w tyran6w. 

A przeciez przyjechal do Polski, bo chciai zobaczyc cos innego od 
wszystkiego, co "zachodnioeuropejskie", "mieszczanskie" i "oswiece
niowe" . We Lwowie z rozrzewnieniem wspomina Wilno, "gdzie jed
na stara kobieta od rana do wieczora siedziala pod kosciolem; byia 
slepa, posadzili jq tam, no to spiewala: wcale niezle spiewala. W ciz
bie szli chlopi, w kolorowych chustkach na szyjach, jeden w worku 
na plecach ni6s1 kwiczqce prosiaki; nikt nie zwracal na niego uwagi". 
A tu? "Ci Europejczycy i p61-Europejczycy tak strasznie bezbarwni. 
(...) Juz si~ boj~, ze majq tu kawiarnie, uprawiajq literatur~, rozmawia
jq 0 Tagorem". Podr6zny unika, jak tylko moze, zasymilowanych Zy
d6w, dansing6w z wiedenskimi wakami i kobiet w najmodniejszych 
sukienkach. Znacznie lepiej czuje si~ na warszawskiej Rogatce Ke rce
lego, wsr6d handlujqcych kaszq, mqkq i starzyznq, albo na Lubartow
skiej, najwazniej szej zydowskiej ulicy w Lublinie, gdzie "tlok, nieprzy
tomne wymijanie si~ w biegu". W niezwyldych opisach tych miejsc 
wiele jest z Prusa i Zeromskiego, kt6rych Dbblin n igdy nie przeczy
tal, a w samym autorze, lekarzu-spoleczniku, wiele z irracjonalnosci 
poszukiwan doktora Judyma i Cezarego Baryki . Choc jednoczesnie 
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z calq niekonsekwencjq ko'rzysta pisarz z "mieszcza nskich" rozrywek: 
zasmiewa si~ z przyg6d Pata i Pa taszona, oglqda propagandowy film 
o Finlandii, a w teatrze popularnq fa rs~ "z dawnych, dobrych czas6w". 
Zdarza mu si~ narzekac na nieprofesjonalnych przewodnik6w znale
zionych wsr6d zydowskich lazik6w w Lublinie alba na to, ie ktos, 
kogo wlasnie spotkal, nie m6wi an i po francusku, ani po niemiecku. 
Gdzies rodzi si~ podejrzenie, ze bieda ma dla niego przede wszyst
kim estetycznq wartosc pi~knego obrazu. Zresztq sam to w sobie od
krywa: "Co to jest, z czym wsz~dzie si~ stykam? Europa wyiszych 
warstw spolecznych. We mnie tei niejedno z niej pochodzi" . Ale 
w miar~ poznawania kolejnych przedmiesc i zaulk6w rodzi si~ jesz
cze jeden aspekt tych obraz6w, bardzo bliski religijnemu przezyciu. 

Przyjechal tu, aby spotkac "prawdziwych Zyd6w". Gdy jednak 
po raz pierwszy zobaczyt wylaniajqcego si~ z Humu starego m~zczy

zn~ z brod atq twarzq, w czarnym, obszarpanym chalacie, kt6ry per
swadowal cos energicznie malej, n~dznie ubranej dziewczynce, w j~
zyku, w kt6rym slychac bylo wyrai ne slady niemieckiego - przezyl 
gl~boki szok. Nikt poza pisarzem nie zwr6cit uwagi na ten, jakie eg
zotyczny obrazek z biblij nej niemal p rzesztosci. Przeraze nie - wi~c to 
Sq jego rodacy? Obcosc rodzi jednak tym wi~ksze zainteresowanie czy 
raczej poznawczq rzetelnosc profesjonalnego dziennikarza . Warsza
wa, w ktorej mieszka w 1924 roku okolo 350 tysi~cy Zyd6w, przenosi 
w zu pe lnie nieznanq do tq d przestrzeft. Syp iqce si~ kami enice 
z czworokqtnymi, gwarnymi podw6rkami petnymi m~zczyzn w dlu
gich chalatach i kobiet w czarnych perukach. Gazeciarze wykrzyku
jqcy w jidysz tytuly gazet. Starcy pogrqzeni w bezczynnym oczeki
waniu. Drobni handla rze zachwalajqcy przeciqgle swoje towary. Po
czqtkowo zainteresowanie niemieckiego inteligenta ma podloze wy
lqcznie spoleczno-polityczne. Jego analiza sytuacj i w Polsce jest wie
low'ltkowa, klarowna i pelna dystansu : "Panstwo polskie przechodzi 
obecnie kryzys stabilizacyjny. Szczeg6lnie ci~zko dotyka on Zyd6w. 
S'l bowiem wsr6d nich cale masy handla rzy zyjqcych wyl'lcznie z nie
zdrowej spekulacji. Tym masom przeszkadzano dotqd wekspansji 
gospodarczej srodkami politycznymi, nie pozwalano im si~ normal
nie organizowac ( ... ). Haslo: »Zamiast handlu praca fizyczna i produk
cyjna« staje si ~ wymogiem chwili. A przy tym, jak oficjalnie zapowie
dziano, »jedna trzecia robotnik6w przemyslowych musi emigrowac, 
jedna trzecia musi ulec deklasacji, jedna trzecia pozostaje do wyko
rzystania w kraju«. ( ...) 0 przemian~ ekonomiczn'l mas zydowskich 
z handlarzy w robotnik6w produkcyjnych, rolnikow i rzemieslnik6w 
zabiega energicznie towarzystwo »O rt«". Na obraz biednych, zanie
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dbanych zydowskich dzielnic naklada si~ marzenie 0 nowoczesnej 
cywilizacji miasta, masy i maszyny. 

Niepostrzezenie COS si~ jednak zmienia. Okazuje si~, ze wsr6d 
brudnych i zaniedbanych zau!k6w na Nalewkach, krakowskim Kazi
mierzu i Lubartowskiej w Lublinie kryje si~ COS dot'ld nieznanego. COS, 
CO jest obc'l i nieogarni~t'l sil'l, ale co jednoczesnie pozwala przyby
szowi z cywilizacji Oswiecenia przezye nie doswiadczan'l dotqd bli
skose niezliczonych mas ludzi z innego swiata w sredniowiecznych 
chalatach i dziwacznych nakryciach glowy. Wigilia zydowskiego Swi~
ta Pojednania na cmentarzu przy Okopowej. Krzyki, zawodzenia, lka
nia . T!umy szukajqce wsparcia u swoich zmarlych. A potem gl~boki 
spiew kantora intonujqcego prastarq modlitw~ w wypelnionej po brze
gi synagodze. I Swi~to Szalas6w, przyvvo!uj'lce na wschodnioeuropej
skie balkony i podw6rka wspomnienie pustyni . Prostota, rytm i ta
jemnica. Ola Obblina staje si~ to przezywan'l z buntem, ale i z fascy
nacj'l inicjacjq, odkryciem wielkosci jeszcze nie do konca wlasnego 
narodu: "Oreszcz mnie przenika po tym, co widzialem i slyszalem. 
(.. . ) To cos przerazaj'lcego. Jakies echo pierwotnej natury, jakis ata
wizm. ( ... ) Uczucie przekazane ludziom tego narodu wraz z religiq". 
W tych ciqgle zywych dzi~ki ulotnosci metafory sladach przeszlosci, 
zachowywanych od tysi'lcleci w obcych miejscach, odkrywa pisarz 
najgl~bszy sens i cel istnienia tego narodu, kt6ry sw6j byt polityczny 
i geograficzny w calosci zastqpil duchowym. "Wraz z panstwem, kra
jem stracili z ocz u caly ogromny r6znobarwny swiat tego, co spiewa, 
fruwa, rosnie. ( ... ) Tkwiq od rana do w ieczora w todze metafizyki, 
zwiqza ni z ponadswia towym Bogiem. U niekt6rych narod6w dop ro
wadzilo to do pesymizmu i ascezy. Zydzi zachowali sil ~, nie oderwali 
si~ od ziemi, stae ich nawet (... ) na optymizm ludzi, kt6rzy do czegos 
d'lz'l. ( .. . ) Ouch, wola spajajq tych ludzi. ( ... ) Blqdz'lcy, chwiejn i, prze
p~dzani p rzez tysiqclecia, symbolizujq t~ jedynq ostoj ~ przyszlosci, 
narodzin, stworzenia, jak'l jest Duch i sila ludzkiego Ja". U Polak6w 
najbardziej ceni berlin ski in telektualista nieustanne dqzenie do "sie
dzenia we wlasnym domu" - wytrwale i konsekwentne pomimo ko
lejnych krwaw ych katastrof oraz ci'lgnqcych za nimi pokus wygody 
i rezygnacji . U Zyd6w najwazniejsze i najcenniejsze wydaje si ~ mu 
cos zupeln ie odwrotnego: budowanie metafizycznej wsp61noty po
nad panstwem narodowym. ,,1m zawsze chodzi!o 0 swiqtyni~ (.. . ) to 
oni sami sta li si~ narodem-swiqtyniq, narodem, kt6ry nosi w sobie 
swi'ltyni~". Bye moze dopiero teraz zrozumial, dlaczego - majqc do 
wyboru Pales tyn~ i Polsk~ - przyjechal wlasnie tutaj . Dbblin nie jest 
syjonistq. Nie przeczuwa nadchodzqcej z Be~lina miarowymi kroka
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mi katastrofy. Moze dla tego nie wierzy, ze zbudowa '1ie wtasnego pan
stwa jest zydowskim celem i szcz~sciem. Nawet jezeli eksperyment 
taki kiedys dojdzie do skutku i Zydzi dostanq Syjon, moze to stae s i~ 
ich kl~skq , bo upodobniq si~ wowczas do wszystkich innych narodow 
ziemi, tracqc swojq duchowq wyj 'l tkowose. Diasp ora ma dla pisarza 
wartose szczegolnego zadania Narodu Wybranego wobec swiata. 
"Przetrwae mozna tylko w tym, co d uchowe, dlatego tez trzeba na 
tym, co duchowe, poprzestaC". To przestanie odnosi si~ zresztq nie 
tylko do Zydow, ale do kazdego narodu i kazdego cztowieka. 

W tym momencie nas t~puje dramatyczny przelom. Podrozowa
nie po Polsce przestaje bye jej opisywaniem i zamienia si~ w roman
tyczne pielgrzymowanie w poszukiwaniu wlasnego "Ja". Przewodni
kami i mistrzami w tej intymnej drodze mogq bye tylko religie oraz 
natura, na ktorej duchowy wymiar jes t Dablin otwarty w rownym 
stopniu co dziewi~tnastowieczn i poeci. Czymze bowiem innym, jak 
nie do konca uswiadamianq sobie samemu pielgrzymkq, jest podroz 
do cadyka z Gory Kalwarii? Choe jej prawdziwego celu nie nalezy 
bynajmniej szukae w spotkaniu z dziwnym i niezrozumialym starcem, 
blogoslawiqcym setki i tysi'lce zebranych. To nie on stanie si~ mistrzem 
dwoch wyksz takonych, po europejsku ubranych Zydow, m6wiE)cych 
j ~zykiem przypominaj E)cym tylko troch~ jidysz. Znacznie wazniejsz E) 
rol~ spetn i Hum ufnych i wierzE) cych ludzi, kt~biqcych si~ pod jego 
drzwiami, walczE)cych 0 miejsce przy jego stole, niemal zwierz~cych 
w swoich zachowaniach. To oni przekazq zachodniemu przybyszowi 
dziwnq mqdrose, przekazywanq od czas6w sredniowiecznych kaba
list6w i tw6rc6w bezkompromisowego, mistycznego chasydyzmu. 
OpowiedzE) mu 0 trzydziestu szesciu sprawiedliwych cadykach, ukry
waj qcych si~ wsr6d pros tego ludu, na kt6rych spoczywa odpowie
dzialnose za istnienie 5wiata. 0 rabinie Remu, kt6ry mia! trzydziesci 
trzy lata, napisal trzydziesci trzy ksiqzki i zmarl dawno temu, w trzy
dziesci trzy dni po swi~cie Szewuot. Wyjasniq, ze spozywanie posilku 
nie ma nic wspolnego z zaspokajaniem glodu, ale stanowi jeden ze 
sposob6w komunikowania si~ ze Stw6rcq. I to wtasnie w nich, w tych 
jakZe innych od oswieconych berlinczyk6w zydowskich "chalacia
rzach" zobaczy Dablin prawdziwych "rewolucjonistow ducha". 

ldentycznq prawd~ odkryje w krakowskim kosciele Mariackim: 
"Chrystus na krzyzu, niesamowity. Wisi pod sufitem, zwisa z sufitu, 
rozposciera ramiona ( ... ). Martwy Czlowiek, Stracony, nad modlqcy
mi si~, zywymi ludimi, na tIe t~czowych, gt~bokich barw okien ( ...). 
Tyle na swiecie cierpienia, b6lu, tyle na swiecie ludzko-zwierz~cego 
mocujqcego si~ uczucia. To ten martwy Cz!owiek na gorze, Chrystus. 
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Jego rany, jego stracenie, jego przebite kosci. ( ... ) To straszne: i to 0 tym 
opowiada wszystko w kosciotach, ta tajemnica takZe jest jaw na, kaz
dy moze j'l poznac. Trzeba otoczyc jq kolorami, pi~knem, zeby mac j'l 
zniese". W kilkanascie lat poiniej, gdy mordowany b~dzie zydowski 
swiat, Dablin stanie si~ ezlonkiem Koseiola katoliekiego. Towarzyszye 
mu b~dzie obraz cierpiqeego Czlowieka z krueyfiksu Wi ta Stwosza. 

W notatkach Dablina coraz bardziej mieszajq si~ j ~zyki, kultu ry 
i religie. Na glos kantora w Jom Kippur naklada si~ spiew kobiet przed 
maryjnym obrazem. Rabin mija ciqgnqey ulicq katolieki pogrzeb. Co
raz bardziej objawia si~ tajemnicza i n iepoznawalna mistyka niereal
nego kraju - eoraz bliZszego, a jednoezeSnie az do konea podrozy bar
dzo odlegtego. 

AGN IESZKA SABOR, ur. 1970, historyk sztuki, korespondent miesi,:eznika "Con
naissanee des arts". 

KRONIKARZ ZMIERZCHU 
EPOKI ZIEMIANSTWA 
Magdalena Micifzska 

Kajetan Kraszewski, SILVA RERUM. KRONlKA DOMOWA. 
WSPOMNIENIA I ZAPISKI DZIENNE Z LAT 1830-1881, 

opr. Zbigniew Sudolski, 
Wydawnietwo Aneher, Warszawa 2000, 55. 661, indeks os6b, i]ustracje 

Autor pami~tnika, najmIodszy brat Jozefa Ignacego Kraszewskie
go, urodzil si~ w 1827, a zmarl w 1896 roku, sp~dziwszy wi~kszosc 

zycia w rodzinnyeh dobraeh w guberni grodzienskiej ina Podlasiu . 
W dziejach Polski bylo to siedemdziesi~eioleeie gl~bokich przeobra
zen spolecznyeh i gwaltow nych wstrz'!sow polityeznych, czas powstan 
narodowyeh i bezpreeedensowych zmian ekonomieznyeh, wielkich 
idei i codziennej praey. Wielu aktorow i statystow tamtych wydarzen 
pozostawilo po sobie wspomnienia, ez~sto 0 ogromnej wartosci me
rytoryeznej, a nierzadko takZe li teraekiej. POll,1imo to nasz obraz XIX 

152 




ZDARZENIA - KSIl\ZKI - LUDZIE 

stulecia Polak6w wciqz jest niepelny i Jednostronny. Obszerne zapi
ski Kajetana Kraszewskiego nie wniosq don nowych danych na temat 
waznych wydarzen poli tycznych jego czasu, nowych pOGr~czniko
wych ustalen ani dat. Sq jednak kapi talnym ir6dlem wiedzy 0 dzie
jach mentalnosci, kultury i umyslowosci tamtych czas6w, niezwykJym 
dokumentem zycia towarzyskiego i domowego w cieniu wielkich 
przemlan. 

Autor pami~tnika - podobnie zresztq jak jego bracia: najstarszy, 
slawny J6zef Ignacy i sredni Lucjan - mial szerokie zainteresowania 
artystyczne i naukowe. Zajmowal si~ genealogiq, astronomiq i mete
orologiq, gral i komponowal, mia! duzq latwosc rymowania, pisywal 
artykulypopularyzujqce nauk~ oraz opowiadania w typie XVIII-wiecz
nej gaw~dy szlacheckiej, w ktorych ozywaly postacie i obrazy przed
rozbiorowego swiata. R6wniez w zyciu staral si~ dochowac wiernosci 
patriarchalnym tradycjom polskich ziemian. W swych dobrach w pod
laskim Romanowie i w Dolhem kolo Pruzany rownie wiele czasu po
swi~cal gospodarce i podejmowaniu gosci, codziennym obowiqzkom 
ziemianina oraz swym roznorodnym pasjom. Pierwszy w okolicy za
prowadzii system plodozmianowy i zaczql stosowac maszyny rolni
cze. W 1852 zalozyl w Romanowie prywatne obserwatorium astrono
miczne, w kt6rym badal wplyw Ksi~zyca na Ziemi~, przez lata kom
p letowal rodzinny ksi~gozbi6r i archiwum oraz galeri~ obraz6w. Nie 
sprawowal nigdy zadnych eksponowanych urz~d6w publicznych (byl 
tylko s~dziq pokoju powiatu wlodawskiego), zostal jednak honoro
wym czlonkiem kilku towarzystw naukowych, polskich i zagranicz
nych. 

Zainteresowaniom swym da! wyraz \IV obszernej, prowadzonej 
przez po!wiecze kronice. Lqczy ona zapis pami~tnikarski z biezqcymi 
zapiskami dziennymi oraz - zgodnie z formuiq Silva rerum (las rze
czy) - wiadomosci z najrozniejszych dziedzin zycia. Czytelnik odnaj
dzie tu rys genealogiczny domu Kraszewskich, wspomnienia po§wi~
cone krewnym i przyjaciolom, cytaty z dawno zapomnianych ksiqg, 
wskazowki, jak z pozycji Ksi~zyca i pr~dkosci wiatru p rzewidziec po
god~, barwne anegdoty, mniej lub bardziej zlosliwe plo tki, zaslysza
ne legendy oraz utwory piora samego Kajetana, publikowane na la
mach prasy lub pozostawione w r~kopisie, na kartach pami~tnika . 

Wi~kszosc tomu wypelniajq jednak spisywane na biez'!co obser
wacje dni i lat, wydarzen znaczqcych w skali kraju i w skali prowin
cjonalnego dworu na wschodnich rubiezach Krolestwa Polskiego. 
Znalazly si~ w nim m.in. opisy manifestacji narodowych z lat 1860
1862 oraz powstania styczniowego, uwlaszczenia chlopow w Kr61e
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stwie, represji popowstaniowych, zwlaszcza tych wymierzonych 
w Kosci61 katolicki oraz w spolecznosc unit6w na Podlasiu. Wiele miej
sca zajmuje diagnoza stosunk6w ekonomicznych kraju w nowej sy
tuacji spoleczno-politycznej. Sq tu wreszcie echa wielkiej polityki i to
czonych w Europie wojen, a takZe wydarzen poruszajqcych wyobraz
ni~ w sp6lczesnych, jak Wystawa Powszechna w Paryzu, otwarcie Ka
nalu Sueskiego czy przebicie tunelu pod Mont Cenis w Alpach. Obok 
tego Kraszewski opisuj e zaj~cia gospodarcze, wyglqd swego majqtku, 
wprowadzane w nim zmiany, drobne sukcesy i porazki codziennego 
bytowania . Bardzo wiele uwagi poswi~ca zyciu towarzyskiemu zie
mian stwa w warszawskich salonach i wiejskich dworach . Sumiennie 
notuje wszystkie swe wyjazdy do Warszawy, do Galicji, do w6d i na 
zach6d Europy; jest tez pedantycznym kronikarzem kolejnych wesel, 
narodzin i zgon6w, chrzcin, zjazd6w rodzinnych, swiqt oraz zabaw 
karnawalowych w gronie krewnych i sqsiad6w. Wsr6d setek przewi
jajqcych si~ w ksiqzce os6b znalazly si~ czolowe osobistosci 6wcze
snego politycznego i kulturalnego zycia Polski i Europy, jak O tto von 
Bismarck i car Aleksander II, J6zefIgnacy Kraszewski i Antoni Edward 
O dyniec, Aleksander Wielopolski, Andrzej Zamoyski i Ludwik Mie
roslawski. Karty ksiqzki zaludniajq jednak przede wszystkim blizsi 
i dalsi znajomi Kajetana, arystokraci, a zwlaszcza nieutytulowani zie
mia nie, owi Horodyscy, Jasienscy, Szlubowscy, Zabiellowie czy Ruli
kowscy, wlasciciele okolicznych majqtk6w, skrz~tJlj lub lekkomy§lni, 
zapobiegliwi lub rozrzutni, a cz~sto przede wszystkim bezradni w no
wej rzeczywistosci . 

W rezultacie otrzymujemy zapis zmierzchu epoki ziemianstwa, 
kt6ry autor obserwuje z przenikliwosciq i niepokoj em. Obawom 
o przyszlosc polskich dwor6w i ludzkosci w og6le towarzysZq wyra
zy ni eskrywanej niech~ci wobec gloszonego p rzez pozytywist6w po
s t~pu cywilizacyjnego, wobec rozwoju ind ustrializacji i urbanizacji 
Kr61estwa (mias to - wedle doswiadczenia prowincjusza - "psuje 
i kosztuje wiele"). R6wnie niech~tnie Kra szewski odnosi si~ do rosnq
cej pozycji Zyd6w, nazywanych istnq pla gq europejsk'l , co "na nawo
zie bez nasienia wyrasta". Uwagi na temat karier Kronenberg6w czy 
Epsztein6w, a zwlaszcza faktu kupowania przez nich szlachectwa i her
bu, nalez'l do najbardziej uszczypliwych w calej ksiqzce. 

Jednocze§nie Kraszewski dobitnie wypowiada si~ przeciwko zry
worn powstanczym. Niech~c i uprzedzenie sprawiajq, ze jego komen
tarze do wydarzen lat 60. ocierajq si~ 0 granice paszkwilu, a cz~sto 
nawet granice te przekraczajq. Inicjatorzy powstania to w opinii Kra
szewskiego wylqcznie "rozmaite indywidua cjemne a czerwone, me
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ne ry gole, czyhajqce, aby'w m~tnej wodzie lapac ryby, pod pokrywkq 
pa triotyzmu wlasne zaopatrzec kieszenie"; partie powstancze tworzq 
"\udzie z motlochu, darmozjady, pijaki, prozniaki" oraz grupa oszu
kanej mlodziezy. Konsekwentnie czarny obraz powstania jest inte
gralnym elementem zaprezentowanego w Silva rerum oglqdu swiata, 
w ktorym ostojq polskosci jest dwor ziemianski, wierny odwiecznym 
tradycjom i wartosciom, wszelkie zas gwaltowne wystqpienia inter
pretuje si~ wylqcznie jako rewolucyjne ruchawki wymierzone w zy
cie narodowe i w religi~. 

Jednak obserwacje wlasnego swiata rowniez nie sklaniajq autora 
do optymizmu. W drugiej polowie XIX wieku roli obroncy ducha na
rodowego nie petnila arystokracja, budzqca zgorszenie Kraszewskie
go nie tylko z powodu upadku obyczajow, ale takZe coraz cz~stszych 
kontaktow i zwiqzkow matrymonialnych z rodzinami zydowskimi. Jej 
miejsce zajqc powinno zamozne, zasiedziale ziemianstwo, rody co 
prawda nie dygnitarskie ani senatorskie, ale "ekstraszlacheckie" (tym 
mianem okresla autor famili ~ Kraszewskich). Jednak idea szlachec
twa jako obowiqzku wobec narodu umierala na oczach Kajetana. Cz~sc 
ziemian przegrywala w wake ekonomicznej, cz~sc nie mogla lub nie 
chciala sprostac tak wysokim wymaganiom. Kraszewski nie dostrze
gat i n ie mogl dostrzec zadnych metod nap rawy otaczajqcej go rze
czywistosci. Byc moze tym nalezy ttumaczyc fakt, ze kronika urywa 
si~ w roku 1881, choc jej au tor zyl jeszcze przez pi~ tnascie lat i niemal 
do ostatniej chwili kontynuowal SWq prac~ literackq. 

Gorycz Kraszewskiego sprawia, ze niektore jego komentarze bu
dzq znuzenie, przygn~bienie lub nawet irytacj~ czytelnika. Od czasu 
do czasu jednak uwagi, sformulowane przed stu kilkudziesi ~ciu laty, 
brzmiq w n aszych uszach niezwykle aktualnie. "Wiek tera iniejszy 
pisal Kajetan Kraszewski w swym romanowskim zaciszu -lubi szcze
golnie p rzechwalac si~ i szafowac dwoma slowami: cywilizacjq i po
st~pem; jeieli cywilizacjq Sq tysiqc razy straszniejsze wojny jak daw
niej, jezeli post~pem jest brak wiary lub w najlepszym razie indyfe
rentyzm, materia lizm i samolubstwo, to si~ zgodz~ na te denomina
cyj ne cechy naszego wieku". W nast~pnym stuleciu diagnozowane 
przez Kraszewskiego zmiany nabraly 0 wiele wi~kszego tempa, ich 
kierunek nie zmienil si~ wcale, my zas stajemy w obl iczu kresu kolej
nej epoki n iewiele mqdrzejsi niz nasi przodkowie. 

Opublikowany po raz pierwszy pami~tnik Kajetana Kraszewskie
go rna n iewqtpliwe walory literackie i anegdotyczne, mogqce zach~
cic do lektury nie tylko specjalist6w. Umiej~tnosc obserwacji, zamilo
wanie do szczeg616w, niewqtpliwy talent gaw~dziarski autora i prze
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blyski jowialnego humoru sprawiajq, ze czytelnik otrzymuje zywy, 
mieniqcy si~ barwami obraz przeszlosci. Przede wszystkim jednak 
pami~tnik zasluguje na uwag~ ze wzgl~du na typowosc zawartych 
w nim opinii konserwatywnego ziemianina z Podlasia (obszaru slabo 
reprezentowanego w polskim pami~tnikarstwie), kt6ry potrafil zaob
serwowac, zapisac i na sw6j spos6b zinterpretowac doniosle zmiany 
polityczne, spoleczne, ekonomiczne i duchowe, zachodzqce na zie
miach pol skich w ciqgu XIX wieku. Utorowaly one drog~ nowocze
snosci, niszczqc zarazem stary swiat szlacheckich wartosci i wielowie
kowy porzqdek spoleczny. 

Ksiqzk~ uzupelnia aneks, w ktorym znalazly si~ zyciorysy r6znych 
czlonk6w rodziny Kraszewskich (w tym Kajetana) i ich powinowa
tych, a takZe oswieceniowego poety Franciszka Karpinskiego; zamiesz
czono tu r6wniez nostalgiczny opis majqtku w Romanowie pi6ra J6
zefa Ignacego Kraszewskiego. Wydawca dodal do tego liczne szcze
g6lowe informacje zamieszczone w przypisach, obszerne noty bio
graficzne wazniejszych postaci, dokladny ind eks os6b oraz ilustracje 
(w wi~kszosci ze zbior6w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romano
wie). Sepiowy koloryt starych fotografii jeszcze bardziej podkresla 
przemijalnosc swiata, kt6ry zostal zatrzymany na kartach ksiqzki. Si
lva rerum Kraszewskiego jest kolejnym wydawnictwem i.r6dtowym, 
przygotowanym przez Zbigniewa Sudolskiego i jego wsp6lpracow
nik6w i opublikowanym przez warszawskie wydawnictwo Ancher. 
Wszystkie one - budzqca respekt edycja spuscizny wilenskich filoma
t6w czy Oziennik Heleny Szymanowskiej-Malewskiej , czolowej po
staci kolonii polskiej w Petersburgu w XIX wieku - reprezentujq wy
soki poziom merytoryczny, b~dqc zarazem udanq pr6bq pogodzenia 
pracy naukowej skierowanej do wqskiego kr~gu znawc6w z pozycjq 
atrakcyjnq dla in teligentnego czytelnika niespecjalisty. Oby takich 
pozycji nigdy nie zabraklo na polskim rynku ksi~ga rskim! 

MAGDALENA MICINSKA, dr hab. Instytutu Historii PAN w Warszawie. Wydala: Mif
dzy Krr5lem Duchon II mieslcwl1illem. Obmz boha/era nnrodowegn w pismiel1nictwie polskim 
przelomu XIX i X){ w. (1995), Golqb i orzel . Obchody rocznic kosciuszkowskich w latach 1894
1917 (1997), Zdmda c6rka nOel;' Pojrcie zdrady narodowej w swiadomosci Polak6w w latlld, 
1861-1914 (1998). 
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TWOJGLOS 

WDYSKUSJI 


DIALOG RELIGIJNY PO DOMINUS IESUS 

Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus odbila sif szero
kim echem zar6wno w Kosciele katolickim, jak i wsr6d chrzeScijan-niekatoli
k6w. Pamiftajqc 0 tym, do dyskusji na jej temat (i wok61 problem6w z niq 
zwiqzanych, np. kwestii dr6g do zbawienia) zaprosilismy Czytelnik6w "Zna
ku", "Coscia Niedzielnego", strony internetowej Fundacji "Opoka" oraz Slu
chaczy Radia Plu s. 

Nie rozumiem "halasu" wok61 deklaracji Dominus Iesus. Po pierw
sze: Stolica Apostolska wypowiada si~ d la wiernych Kosciola kato
lickiego - ten dokument jest dla mnie, abym lepiej rozumiala mojq 
wiar~ (katolickq) i gl~biej odkrywala jej pi~kno. (W ten spos6b wcale 
nie neguj~ wartosci innych wyznan!). Po drugie: w deklaracji nie ma 
nic nowego, jest tylko przypomnienie i odswieienie dotychczasowe
go nauczania Kosciola . 

Dorota Ksiqiek 

W obronie tej deklaracji cz~sto przytacza si~ argument, ie jest ona 
tylko przypomnieniem dotychczasowego nauczania Kosciola. Taki, 
a nie inny charakter tego dokumentu swiadczy jednak 0 braku post~
pu w refleksji nad eklezjologiq, kt6rej przeformulowania domaga si~ 
poszukiwanie jednosci Kosciol6w. Co wi~cej, deklaracja w niekt6rych 
punktach ucina rozwijajqcy si~ namysl eklezjologiczny, np. zakwe
stionowala ona jedno z kluczowych poj~c wypracowanych w dialo
gu z Kosciolem Wschodnirn, mianowicie poj~cie "Kosciol6w siostrza
nych". Szkoda. 

Karol Zakowicz 

Dla rnnie, prawoslawnego (wierzqcego, ie to Cerkiew prawostaw
na, jako jedyna, w petni zachowala Prawd~), deklaracja Dominus Iesus 
jest znakiem pozytywnyrn. Bo wol~ Kosci61 rzymski t r a d y c Y j n y nii 
posoborowy: tam ten byl bliiszy prawdy, chociai jego stosunek do 
prawoslawia by!, jak wiadomo, szczeg61nie zly. Dzi~ki deklaracji wia
dorno, na czym stoimy: my wierzymy w swoje, wy w swoje - a na 
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Sqdzie Ostatecznym i tak si~ wszystko okaze. A ze ostudzi to ekume
nizm? To bardzo dobrze, bo przybierat on niepokojqce formy (np. "eku
menizm" z innymi religiami). Nie chodzi przeciez 0 to, zeby zye eku
menicznym mirazem, ale 0 to, zeby si~ znaleze w Krolestwie Niebie
skim, a to jest mozliwe tylko dzi~ki Chrystusowi ("Nie rna innego 
Imienia, w kt6rym moglibysmy bye zbawieni"). 

Jaroslnw Starost in 

Wiem, ze poza Kosciolem nie rna zbawienia, lecz jest to dla mnie 
trudne - bo kocham wszystkich ludzi i pragn~, aby wszyscy tqcznie 
ze mnq trafili do Nieba. 

Grzegorz Szpara 

W Kosciele katolickim mamy dzis do czynienia z szalejqcym eku
menizmem, maniq dialogu (kt6ry, jak si~ zdaje, zastqpit poj~cie pra w
dy) i coraz wi~kszym laksyzmem dogmatycznym. Reakcje na deklara
cj~ wskazujq, ze stara i tradycyjna nauka Kosciola Rzymskiego zbul
wersowala wielu - rowniez katolikow. Ten fakt swiadczy 0 tym, w ja
kim stopniu w swiadomosci wiernych nastqpiia erozja katolicyzmu. 
Pytanie tylko, czy za tym dokumentem pojdq dalsze czyny: zdyscypli
nowanie heretyk6w (albo gloszq nauk~ katolickq, albo ekskomunika), 
wprowadzenie porzqdku w liturgii i solidna formacja kaplanow. Moze 
i biskupi obudzq si~ z d rzemki i poza czujnosciq duszpasterskq zacznq 
wykazywae czujnose doktrynalnq. Jezeli tak si~ nie stanie, to ow doku
ment pozostanie kolejnq manifestacjq niewydolnosci Watykanu, wy
dajqcego pi~kne enuncjacje, z ktorych jednak nic nie wynika. 

Pawel Dlugosz 

Chcialbym zwrocie uwag~ na niepokojqce glosy, kt6re zaczynajq 
si~ pojawiae w obronie deklaracji: 0 manii dialogu, 0 szalejqcym eku
menizmie, 0 pseudokatolicyzmie itd . Uwazam takie stanowisko za ... 
przeciwne Tradycji (tej najnowszej, w sklad ktorej wchodzi naucza
nie II Soboru Watykanskiego, encyklika Ut unum sint, przemowienia 
Jana Pawla II itp.). Przypominam ponad to, ze pragnienie jednosci 
chrzescijan to nie wymysl Soboru ani "mania pseudoka tolikow", ale 
prosba samego Chrystusa zawarta w Ewangelii. 

Robert jaksol1owicz 

Po przeczytaniu deklaracji stwierdzilem: "Na reszcie". Jestem, na
turalnie, zwolennikiem ekumenizmu, ale ten nie pol ega chyba na za
rzucaniu wlasnej nauki. Dqzenie niektorych srodowisk do tak poj~te-
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go pojednania prowadzilo do uznania, ze Kosci61 jest tylko jednq z wie
lu "organizacji". Rozmywalo to nauk~ katolickq i klarownosc idei Ko
sciola jako Mistycznego Ciala Chrystusa. 

Chcialbym podkreslic, ie deklaracja nie poniia innych Kosciol6w 
i religii - wyjasnia jedynie, czym jest i po co istnieje Kosci61 katolicki. 
Oczyszcza tez dqzenie do ekumenizmu ze zlych nalecialosci, wcale 
go nie niszczqc. 

Leon Adamczyk 

Bardzo si~ ciesz~, ze pojawil si~ dokument, kt6ry przypomina, jak 
daleko moze isc dyskusja i co to jest dialog. Przy og61nym zacieraniu 
si ~ granic dobra i zla trzeba wiedziee, gdzie jestesmy. Przy okazji: 
wsp6lno ty Odnowy w Duchu Swi~tym - w ramach formacji pogl~
biajqcej kerygmat - otrzymaly zadanie przestudiowania w grupach 
deklaracji Dominus Iesus . To dobrze, bo wraz z problemem gtoszenia 
Ewangelii (zwlaszcza tym, kt6rzy si~ gdzies pogubili), pojawia si~ pro
blem, jak daleko mozemy wchodzic w dyskusj~. 

Asia Kozak 

Jako rnisjonarz, widz~, jak potrzebne jest gloszenie 5wiatu Chry
stusa i Jego Ewangelii, a takie jak tragiczne w skutkach bywa przepo
wiadanie, kt6re zawiera bl~dy. Ludzie na misjach nie potrzebujq mgli
stych interpretacji Biblii. Oni czekajq na Prawd~. 

Leszek Leszkiewicz 

Kosci61 od poczqtku nauczal, ze "poza nim nie ma zbawienia". 
W niczym nie narusza to idei ekumenizmu, bo stopnie owej "przyna
leznosci" do Kosciola mogq bye r6zne: w jakims sensie wszyscy lu
dzie nalezq do Chrystusa i do Kosciola. Ciesz~ si~, ze jestem ka toIicz
kq, bo posiadam wszystkie "instrumenty" pomocne do zbawienia, ale 
przeciez to wcale nie znaczy, ze ludzie innych wyznan nie mogq bye 
zbawieni! Bardzo pi~knie powiedzial to kt6rys z biskup6w luteran
skich: Deklaracja m6wi przede wszystkim 0 tym, ze Jezus jest naszym 
wsp6lnym Panem. Dla mnie nie rna wi~c problemu: Kosci6t po Domi
nus Iesus b~dzie taki, jak i przed ... 

Ania Kordalewska 

Nie wydaje mi si~, aby po Dominus Iesus dokonala si~ jakas rewo
lucja . Kosci61 przypomnial to, w co wierzy i co od dawna jest zawarte 
w Tradycji (r6wniez w dokumentach II Soboru Watykanskiego). Je
dynq nowosciq tego dokumentu jest jego ranga - chociaz jest to "tyl
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ko" deklaracja Kongregacji, to zdanie m6wiqce 0 jej za twierdzeniu daje 
do myslenia: "Jan Pawel II (... ), kierujqc si~ niezawodnq wiedzq i dzia
lajqc na mocy swej wladzy apostolskiej, zatwierdzil i uprawomocnil 
niniejszq deklaracj~ .. . ". (Dotychczas deklaracje Kongregacji Nauki 
Wiary k0l1czyia formula: "Ojciec Swi~ty... zaaprobowal nin iejszq de
klaracj~ i nakazal jq opublikowac"). 

Robert WawrzCI1 iecki OM! 

Nie chcialbym nikogo zaszokowac bezposredniosciq wypowiedzi, 
ale - wraz z up lywem p ontyfikatu Jana Pawla II - obserwuj~ pewne
go rodzaju "konserwatyzacj~" Kosciola. Ten Papiez, tak nowatorski 
na poczqtku pontyfikatu, z latami traci impet kontynuacji posoboro
wej odnowy Kosciola. Mysl~, ze to nie Jego wina, to raczej otoczenie 
Ojca Swi~tego, wykorzystujqC podeszly wiek Papieza, usiluje rozgry
wac wlasnq "polityk~" ekumenicznq. 

Przypominam, ze ekumenizm polega na szukaniu tego, co lqczy, 
a nie wyolbrzymianiu tego, co dzieli. Nie da si~, oczywiscie, jedno
znacznie oceniac deklaracj i Dominus Jesus, bo niesie ona ze sob,! wiele 
cennych tresci. Potrzebna jednak bylaby, moim zdaniem, wi~ksza tro
ska 0 taki j~zyk przekazu, kt6ry by nie dzielil, a Iqczyl chrzescijan. 

Robert Jaksol1owicz 

Szkoda, ze jubiJeuszowe Credo Kosciola zostalo zlqczone z inter
pretacjq negatywnych tend encji teologicznych. Moze warto bylo tro
ch~ odczekac.. . A jesli chodzi 0 j ~zyk, to utozsamiam si~ z glosem ks. 
Tomasza W~dawskiego . Stawia on tez~, ze deklaracja zwerbalizowala 
jedynie trudnosci wyst~puj,!ce w dialogu ekumenicznym, kt6re przez 
niekt6rych wydajq si~ przemilczane bqdz marginalizowane. Zamiast 
biadolic, trzeba podj qc kompe tentnq re fleksj~, kt6ra rozwinie i pogl~

bi ukazane w dolumencie p roblemy i wyzwania . 
diakon Wojciech Wojtowicz 

Moim zdaniem, to, co 0 deklaracj i powiedzial Papiez (Dominus Je
sus "nie jest przejawem arogancji i lekcewazenia innych religii" i "w 
zaden spos6b nie chce uchybic szacunkowi naleznemu innym Koscio
lorn i Wsp61notom koscielnym"), ostatecznie wyjasnia wszelkie nie
porozumienia i problemy interpretacyjne. A te problemy mogq poja
wiac si~ i z "prawa" (wtedy w tekScie odnajdziemy dum~, ze tylko my 
jestesmy prawdziwym Kosciolem Chrystusa), i z "lewa" (wtedy w oczy 
rzuci si~ nam przede wszystkim brak postawy ekumenicznej). 

Bogdan Dudn 
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ZAKONNE 

VADEMECUM 


Miroslaw Daniluk sq, 

ENCYKLOPEDIA INSTYfUTOW 


ZYCIA KONSEKROWANEGO 

I STOWARZYSZEN ZYCIA 


APOSTOLSKIEGO. POJ~CIA 
TERMINY - INSTYfUqE 

DOKUMENTY - CZASOPISMA, 

Redakcja Wydawnictw Katolickiego 


Uniwersytetu Lubelskiego, 

l.ublin 2000, ss. 418 


Ia ksi'lzka to obszerne opracowanie 
encyklopedyczne, kt6re zawiera podsta
wowe informacje dotycz'lce zycia zakon
nego w Kosciele rzymskokatolickim, a tak
ze w Kosciolach wschodnich. Wencyklo 
pedii zamieszczono ponad tysiijc hasel 
ulozonych w porz'ldku a lfabe tycznym; 
zawieraj'l one wyjasnienie pojfic i termi· 
n6w, przedstawiaj'l struktury i instytucje 
zakonne, czasopisma, dokumenty, normy 
prawne zwi'lzane z zakonami, jak r6w· 
niez problemy teologii i duchowosci za
konnej. 

Autor wykazal doskonal'l znajomosc 
literatury przedmiotu: przy poszczeg61
nych haslach - obok literatury polskiej 
mozna znalezc prace francuskie, wloskie, 
hiszpanskie, angielskie, niemieckie, a tak
ze wydawnictwa ir6dlowe. 

Encyklopedia, ubejmujijc problema
tyk~ zakonn'l zarowno w Kosciele po 
wszech nym, jak rowni ez polskim, 
uwzglfidnia wszystkie rodzaje zycia ko n
sekrowanego. Om6wione Sij wi~c his to 
ryczne za kony (ktorych czlonkowie skla 
daj 'l sluby uroczyste), zgromadzenia za
konne (ich czlonkowie skJadaj'l zwykJe 
sluby -czasowe .Iub wieczys te) oraz insty
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tuty swieckie rozw ijaj,!ce si~ szczegolnie 
w czasach najnowszych. S'l ruchy eremic
kie oraz wsp6lnoty religijne zyj'lce bez slu 
b6w, takie jak sredniowieczni begar dzi, 
beginki czy tei Bracia Wsp6lnego Zycia 
powi'!za ni z pi~tnastowiecznij devotio rna
derna. Nie pomini~to r6wniez wazniej
szych pr'ld6w chrzeScijanskiej duchowo
sci zwi'lzanych ze srodowiskami iycia 
wsp6lnego, na przyklad pokro tce omo
wi one zo staly ma lo zna ne w Polsce 
wschodnie nurty duchowej odnowy: he
zychazm, kt6rego celem bylo zjednocze
nie z BOgiem, i scisle z nim zwi'lza na mo
dlitwa Jezusowa (modlitwa serca). Ponad
to czytelnik znajdzie tu podstawowe in 
formacje 0 Ojcach pustyni, teologii mona
stycznej i kontemplacji stanowi'lcej zasad
niczy cel monas tycyzmu chrzeScijanskie
go, ~ takZe odr~bne hasla informujijce 
o tzw. starcach w iod'lcych zycie n a wz6r 
Ojc6w pustyni, 0 sta rozytnych diakoni
sach i 0 pie rwotnej tradycji konsekracji 
dziewic. I e problemowe hasla s,! szczeg61
nie in teresujijce, dotycz'l bowiem auten
tycznej tradycji chrzescijanskiej duchowo 
Sci wywodz<,!cej sifi z czas6w a pos tolskich 
i pa trystycznych. 

Wydaje si~ zatem, ze gen eralna kon
cepcja encyklopedii zycia zakonnego jes t 
sluszna, choc mozna sifi zastanawiac nad 
doborem niekt6rych hasel i ich obj~tosciij. 
Iak na przyklad wyodr~bnione zostaly: 
Kellia (osiedle anachoreckie kolo Nitry) 
czy Kyriako n (ce rkiew klasz tor6w na 
Athos), czytelnik nie znajdzie natomiast 
odrfibnego hasla informuj'lcego oosrod
ku monastycznym Athos czy 0 monaste
rach zachodnioeu ropejskich Monte Cas
sino lub Cluny. Skoro zamieszczone zo
stalo haslo poswi~cone essenczykom, to 
budzi w'l tpUwosc pomini~cie hasla 0 waz
nej h is torycznie wsp61nocie rel igijn ej 
Qumran, powi'lzanej zresz t'l z essenczy
kami , 
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Te zastrzezenia nie pomniejszajq by
naJmniej wartosci EnCljklopedii instylu low 
zycia kall sekrawanega i slawarzyszeri Zycia apo
Slalskiego, starannie opracowanej zar6wno 
pod wzgJ~dem m erytorycznym, jak i re
dakcyjnym. Ksiqdz Miroslaw Daniluk wy
konal prac~ niezwykle czasochlo nn'l 
przygotowal dJ a polskiego czy telni.ka dzie
10 waine i nader interesuj'lce. 

Ks. Daniel Olszewski 

POETYCKI REPORTAZ 
I ROMANS 

tOTRZYKOWSKI 

Bohumil Hrabal, WESELA 
W DOMU, przel. Piotr Godlewski, 

Warszawa 2000 

OBSlUGIWAlEM ANGIELSKIE
GO KROLA, przel. Jan Stachow

ski, Warszawa 2001 
Obie ksiqzki: Panstwowy Instytut 

Wydawniczy, seria "Ostroga. Ksi')z ki 
najlepsze" 

Tryl ogia Wesela w domu i powiese Ob
slugiwa/em allgielskiega kr61a pochodz'l z te
go samego okresu tw6rczosci Bohumila 
Hrabala. Wesela powstaly w pierwszej po
lowie lat 80., drugi z utwor6w w ci~gu jed
nego letniego miesiqca 1971 roku . W Pol
sce niepelna wersja trylogi i zostala wyda
na w dru gim obiegu w 1988 i 1989 roku 
(przekJad Piotra Godlewskiego ogJoszo
ny pod pseudonimem Pawel Heartman), 
natom iast Obslugiwalem angielskiego kr6/a 
w przekJadzie Jana Stachowskiego - poza 
cenzurq w 1987 (tlumaczenie pod pseudo
nimem Maciej Prazak), a oficjalnie po raz 
pie rwszy w 1990. 

W obu utworach pisarz s i~ga po t~ 
sam ') metod~ tw6rczq, kt6r') nazywal "au
tomatyczn,)". Polega ona na zapisie tek
stu per la prima volta, a wi~c bez zadnego 
poprawiania, bez przeredagowywania, 
bez zamierzonej stylizacj i, dla zachowa
nia autentycznosci opisywanych obraz6w 
i mysli, dla oddania spon ta nicznosci pro

cesu tw6rczego. To wplyw surrealizmu, 
malarstwa am erykanskiego, zwlaszcza 
Jacksona Poliocka, i wreszcie pisarstwa 
Jamesa Joyce'a. 

Obiektem opisu czy obserwacji jest 
w Weselach sam au tor, kt6ry wprowadza 
wprawdzie nie nowy, ale rzadki zabieg for
malny polegajqcy na oddaniu roli narrato
ra opowiesci autobiograficznej najbliZszej 
osobie. Tak wi~c zona pisarza Eliszka zdaje 
relacj~ z przebiegu ich wsp6lnego zycia od 
momentu, gdy si~ poznali, czyli od 1955 
roku , ai do konca Jat 60., kiedy to Hrabal, 
w konsekwencji wydarzen politycznych 
w Czechoslowacji, staje si~ "pisarzem w li
kwidacji". Ni erzadko wlasne uwagi na te
mat zycia i charakteru swojego malzonka 
konfrontuje Eliszka z opowiesciami matki 
pisarza. Ten zas dokonuje na kartach Wesel 
czegos w rodzaju "publicznej spowiedzi". 
Wyznania zatrqcajq 0 ekshibicjonizm i nar
cyzm, ale pisa rza ratuje autoironia . Konie
syjny charakter uwydatniajq CZt;sto powra
cajqce samooskarienia, poczucie winy 
o trudnych do zdefini owania zr6d lach. 
Eliszka opowiada tesoowej: "mamusiu, ten 
m6j skarb wci'li jest taki, jak gdyby cos 
przeskrobal, sam mawia , i.e ci'lgle czuje si~ 
tak, jakby stale dostawal zle cenzurki i bal 
si'i' is': do domu". Tworzywem snu tych 
w ksiqzce historii uczynil Hrabal codzien
nose, rzeczywistos.: w sta nie surowym, 
chwytan'l exabrupla. M6wi 0 tym do Elisz
ki, kiedy w dniu urlopu wraca do domu 
"olsniony" piwem po swoim rytualnym 
obchodzie praskich knajp: "Po co dziew
czyno pisae ... To co przei.ylem to byla po
wiese... faktycznie powiese ... 0 tym i.e cal
kiem zwyczajne iycie mi starczy ... ponie
waz ja nie chc~ wojny i ja nie chct; l.wyci'i'
zye ja chc'i' tylko i eby tak jak ten m6j jed
nodniowy urlop i.eby m6g1 starczyc kai 
demu aby zrozumial sed no sprawy... bo 
dZiewczyno ja jui nie chc~ lI czestniczyc 
w pi~knych tragediach ... mnie wystarcza
jq te kt6re zwaWy si'i' na m nie z zewnq trz .. 
tak jak an tyczne fatum... ja chc~ by swiat 
pozosta l przynajmniej taki jaki jest bo ja 
dziewczyno boj~ si'i' tej wspanialej i swie
tla nej przyszlosci ... ja pragn~ tylko i.eby 
wiosna nie miala kOIlca ... jak napisal to 
Mahler... gorqco pragnt; by bryly swiata jui 
nie rllsza no Z posad jui dose tego wszyst
kiego ja pragn'i' by jak napisa l to Mahler.., 
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zeby swiat byl wieczystq terainiejszoSciq .. 
wsp6!czesnOSclij .. -". T~ "wieezyst<) terainiej
szosc" p rzedstawia autor Poslrzyzyn jako 
ciqg wydarzel1., w kt6rych przebiegu stale 
i wei'lZ od nowa poszukuje si~ celu, w kt6
ryeh nie ma dokladnie wytyczonej drogi 
"skqds dolqds". Zycie jest wiecznq impro
wizacjij. Ale za natlokiem banalnyeh zda
rze l1 kryje si~ u Hrabala t~sknota za trans
eendenejq. I to dzi~ki niej opis szarej, moz
na by rzee, eodziennosci 1.mienia si~ w po
etyeki reportaz. Hraba l okazuje si~, po 
pierwsze, mistrzem akeeptacji swiata, po 
drugie - mistrzem Iiteraekiej zurnalistyki. 
jej fomla natomiast oparta na "bezcelowej" 
pozornie "pisaninie", forma protokola rne
go zapisu ezy tez wr~cz "happeningu" 
metodq najbardziej trafionq. "M6j mijz i je
go pisanina to byl pr1.erazliwy balagan 
i nieporzqdek, nie dbal nawet 0 styl tego, 
co pisal, nawet nie staral si~, ja znalam gra
matyk~ slabo, ale swietnie vviedzialam, ze 
m6j mqz w gruncie rzee1.Y nigdy nie umial 
porz.qdnie pisae po c1.esku, jego pisanina 
sprawiala na m nie wrazenie przekladu 
z obeego j~zyka, tylko notatek, nad kt6ry
mi b~dzie dopiero pracowac, tylko lekko 
nas1.kieowanych epizod6w, kt6re czekajq 
na eierpliwe opracowanie ... Lecz m6j mqi: 
to wlasnie wysoko sobie ceni!, byl pelen en
tu1.ja1.mu, gdy magi zostawic sw6j tekst 
niedopraeowany, na p61 rozwaJ ony, kied y 
opadal z niego tynk i ukazywala si~ gola 
Sciana, kruszqee si~ cegly. .." Bo tylko tak 
mogla powstawac wiarygodna "korespon
dencj a milosna pisana do calego swia ta", 
jak swoje pisarstwo okresli! HrabaL 

PowieS<" Obslugiwalem angie/skiego kr6
Iff posiada z kolei psno ustalony porzqdek. 
Uwazana za jedno 1.e szczyto\vych osiij
gni~c tw6rczosci c1.eskiego pisarza jest bli
ska gatunkowo burlesce, a jeszcze wyraz
niej pikaresee. To opowiesc protagonisty 
praskiego kelnera-o kolejaeh wlasnego zy
cia. Polskiemu czytelnikowi moze si~ koja
rL.yc z ZaklfhJmi rwirami Henryka Worcel
la . Hrabal jednak, inaczej nil Worcell, czy
ni swojego bohatera swiadkiem wazkich 
historycznych wydarL.en. Ten, jako nieza
angazowany obserwator, widzi wi~cej 
i wyrazniej. Prze1. to staje si~ takZe oskar
zycielem histolii ro1.sadzanej przez ideolo
gie sprowadzajqce wartosei wypracowane 
przez eywilizacj'i' do granic absurdu. 

Tak jak typowy bohater romansu 10
trzykowskiego pikolak z powiesei Hraba
la dziala wbrew normom moral nym. Pi
sarz swietnie oddaje psychologiczny me
ehanizm rodzenia si~ takiej postawy, 
wskazujijc jako przyczyn~ kompleks niz
szosci bohatera, przesladujijee go poczu
cie osaczenia. Przy tym kresli obraz roz
maitych srodowisk spolecznych. lqcz'le 
zas patos z pospolitosciq i wulgarnosci,! 
(szokujqce, ale i pi~kne seeny erotyczne), 
nadaje swojej opowiesci form~ tragiko
mie1.nej groteski. 

Dzieje kelnera-pikolaka to jedyna u 
Hrabala calosciowa wizja ludzkiego losu. 
U jej kOl1ca bohater dobrowolnie wybiera 
samo tnose, opuszcza "teatr absurdu". 
Odtqd narracja, zamierzona jako swobod
ne, niczym nie skr~powane opowiadanie 
ciekawyeh historii (kazdy rozdzial rozpo
czyna si~ slowami: "Posluchajeie, co wam 
teraz powiem"), zostaje wyraznie zdomi
nowana przez sfer~ wypowiedzi intyrn
nej. Spowiedz zmierza ku finalowi: "czlo
wiek ( ... ) najch~tniej rozmawia sam Z 50

bq - najpierw po ciehu, jakby bawiqc si~ 
w kino, przesuwa w myslach obrazy 
1. przeszlosci, a potem (... ) zwraca si~ do 
siebie, radzi si~ i wypytuje, zadaje sobie 
pytania, przesluchuje samego siebie chcijc 
s i ~ 0 sobie dowiedziec tego, co najskryt
sze, oskarza samego siebie niczym proku
rator i broni si~, i w ten spos6b, poprzez 
tak zmienn'l rozmow~ z samyrn sob,! do
ciera do sensu zycia, nie do tego, co byte 
i wydarzylo si~ dawno, ale do tego, jak isc 
naprz6d - jakaz to droga , kt6rq juz prze
bylem, a jakq jeszcze nlusz~ przebyc, i czy 
mam jeszc1.e czas, zeby mysli osiqgn~ly 
taki spok6j, kt6ry uchroni czlowieka przed 
pragnieniem uciec1.ki od samotnosci, 
uciec1.ki od pytar'! najbardzieJ zasadni
czych, bo c1.lowiek powinien miec sil~ 
i odwag~, zeby je sobie zadawac ..." Dla 
bohatera nauka plyn,!ca z uc1.estnictwa 
w his toni tego swia ta polega na odkryciu 
jego absurdalnosci - tego ze w wyniku 
d1.iejowych 1.mian mog'! si~ radykalnie 
zmieniac takZe wartosci, czego 1.wykly 
c1.lowiek e1.~sto nie jest w stanie pojijC. 
Pozostaje mu jedynie d1.iwic, jak "niewia
rygodne staje si~ faktem". 

Jakub Paczesniak 
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Cicely Saunders 

Moje obiekcje wobec jakiejkolwiek zalegalizowanej fonny "wspo
maganego samob6jstwa" czy eutanazji wynikaj~ st~d , ze zapis praw
ny umozliwiaj~cy takie zabiegi podwaza prawo slabych do opieki. 
Moze on w konsekwencji dop rowadzie do tego, ze ludzie terminalnie 
chorzy b~d~ czuli, iz s~ dla innych brzemieniem - powinni si~ za tem 
wycofae. Istnieje ponadto grozba, ze spoleczens two zacznie stopnio
wo dochodzie do przekonania, iz ludzie ci s~ bezuzyteczni. Pojawi~ 
si~ glosy: "Czemu ci chorzy nie zdecyduj~ si~ na odejscie?" I zacznie 
bye kierowany pod ich adresem dyskretny sygnal, ze powinni zdecy
dowae si~ na eutanazj~. Kiedy przed kilku laty kwestia eutanazji byla 
dyskutowana w Izbie Lord6w, arcybiskup Yorku przestrzegal, ze pra
wo do smierci moze zbyt latwo zamienic si~ w obowi~zek smierci. 

Trzeba oczywiscie pami~tac, ze wci~z bardzo wiele jest do zrobie
nia, jesl i chodzi 0 popraw~ opieki paliatywnej, bo przeciez wsp6lcze
sna medycyna potrafi juz zaradzie fizycznemu b610wi . Nie da si~ jed
nak wyeliminowae cierpienia odchodzenia, slabosci, utraty sensu zy
cia ... Dlatego mysl~, ze mimo najlepszej, wszechstronnej opieki za
wsze si~ znajdzie na swiecie garstka ludzi - nie mam w~tpliwosci, ze 
jest to mniejszose - kt6ra b~dzie chciata umrzee. Nie mozna temu za
przeczac, przekonuj~c, ze dobra opieka paliatywna to rozwi~zan ie 

wszelkich problem6w - oni bezwzgl~dnie b~d~ z~dac smierci. Jestem 
jednak przekonana, ze nie da si~ spelnie ich z~da nia "wspomaganego 
samob6jstwa" czy eutanazji bez podwazania praw innych cie rpi~cych 
- a zatem wi~kszosci - kt6ra nie chce miee takiego wyboru . 

Dzi§ juz nie zajmuj~ si~ opiek~ medyczn~ nad pacjentami (mam, 
dzi~ki Bogu, 82 lata!), ale maj~c do czynienia z bardzo skomplikowa
nym rodzajem b6lu alba - co bardziej prawdopodobne - ostatecznym 
wyczerpaniem, podalabym choremu dostat,ecznie duzo lek6w, by 
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uliyc mu w cierpieniu. Oczywiscie pojawia si~ w tedy mozliwosc, ze 
tak znaczna dawka srodk6w farmakologlcznych skr6ci zycie, lecz to 
jest zasada podw6jnego skutku, a skutek 6w nie jest r6wnoznaczny 
ze smierci,! . Podw6jny efekt istnieje podczas operacji, chemoterapii. 
W lecze niu zawsze trzeba wywazye spodziewane dobrodziejstwa 
i mozliwe minusy. 

W trudnym sporze 0 legalizacj ~ eutanazji trudno pogodzic stano
wisko ludzi wierz,!cych z tym, kt6re rep rezen tuj,! ateisci. Ka tegoria 
swi~tosci zycia dla tych ostatnich nic nie znaczy. Trzeba pami~ta c, ze 
zyj emy w swieckim swiecie, nie ma wi~c sensu ;Josluglwac si ~ tym 
sform ulowaniem, poniewaz uzywaj,!c go, sytuujemy si~ na innym 
poziomie dyskusji. Dlatego wlasnie postuguj~ si~ argumentacj,! scisle 
socjologlczn,!, mimo iZ osobiscie uwazam, ze czlowiek nie ma p rawa 
odbierae sobie zycia, bo jest ono w r~kach Boga . 

Ludzie s,! cenni - to w pewien spos6b odpowiednik tego, co kryje 
si~ pod sformulowaniem "swi~tose zycia". W 1976 roku napisalam 
artykulo eutanazji w "The Nursing Times". Przekonywalam w6wczas, 
ze najistotniejszy przekaz, jaki op iekuj,!cy si~ chorym powinni niese 
swemu podopiecznemu, brzmi: ,,Testes wazny, bo jestes Tab,!. Jestes 
wazny az do ostatniego momentu swego zycia. Zrobimy wszystko, co 
potrafimy, nie tylko, by pom6c Ci umrzec w p okoju, ale bys zyl az do 
momentu smierci". Pacj enci oczywiscie bywaj,! nieznosni i nie wolno 
ich idea lizowac, w kazdym czlowieku jedna k istnieje cos niepowta
rzalnego, cos nie do zast,!pienia - jakies wewn~trzne swiatlo. Pewne
go dnia jechalam samochodem w deszczu i nagle z tylu wyszlo slon
ce i rozbtysto w niezliczonych tysi,!cach krop el na d rodze, a kazda 
kropla zawierala cale stonce. To paradoks - te drobiny, pozos taj'!c wci,!z 
drobinami, skupialy w sobie pot~zne slonce! Jak m6wi Julianna z Nor
wich, w gl~bi kazdej osoby jest obecny B6g. A za tem ludzie s,! cenni, 
bo s'l sob'l, a takZe dlatego, ze nalez,! do N iego - odbijaj'l Jego swia tlo. 

Kiedys, dawno temu, oprowadzano mnie po starym hospicjum 
prowadzonym przez siostry milosierdzia i w salach, w kt6rych lczeli 
ludzie z zaawansowan'! demencj'l, zamiast nazwisk wypisane bylo na 
16zkach im i~ Jezus. To cos m6wilo, ale nie m6wilo wszystkiego. Oni 
powinni miec tam takZe zapisane swoje imiona. To swia tlo, kt6re z nich 
wci'lZ przebijalo, bylo takZe ich wlasnym swiatlem. 

tillm. Lllkasz Tischner 

CI CELY SAUNDERS (ur. 1918) jest tw6rczyni'l hospicjum sw. Krzysz tofa w Londynie, 
ktorego pows tanie dalo pocz'! tek nowoczesnemu ruchowi hospicyjnemu. Marzyta 
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o tym, by zostac piel~gniarkq, ale ehoroba kr~goslupa uniemozliwila jej podj'i'eie praey 
w tym zawodzie. Poezqtkowo zatrudniona byla jako pracownica soejalna w jednym 
z londynskich szpitali. W wieku lat 33 rozpocz~la studia medyczne, kt6re ukonczyla 
z wyr6znieniem. Hospicjum sw. Krzysztofa zacz~lo dzialac w 1967 roku i stalo si~ wzor
cowym w swiecie osrodkiem opieki nad umierajqcymi. Najwainiejszym osi,!gni~ciem 
Cicely Saunders jest upowszechnienie metod skutecznego leczenia przewleklego b61u 
nowotworowego i zapoczqtkowanie zmiany w podejSciu swiata medycznego do smierci. 
W 1980 roku Cicely Saunders otrzymala z fqk kr610wej Elibiety tytul Damy Imperium 
Brytyjskiego. W J986 roku Komitet Ekspert6w Swiatowej Organizaeji Zdrowia wydal 
raport rekomendujqcy opiek~ paliatywn'l stosowanq w hospicjach. Cicely Saunders jest 
autorkq blisko dwustu artykul6w naukowych na temat leczenia b6lu. 

/

BYCPRZY 

CIERPI1\CYCH 


Jean Vanier 

Eutanazja sytuuje si~ w gruncie rzeczy bardzo blisko takich zja
wisk jak rozpacz, zniech~cenie, narkomania, alkoholizm1 

. Chodzi 
o utra t~ poczucia sensu zycia. Eutanazja to r6wniez samob6jstwo. 

Najwazniejsz,! odpowiedzi,! na sam,! eutanazj~ jest opieka palia
tywna, kt6ra w wielu krajach wysoko rozwini~tych poczynila w ostat
nich latach znaczne post~py. W Anglii m6wi si~ obecnie, ze kazda oso
ba w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej przy odpo
wiednim dawkowaniu he roiny i morfiny moze umrzec z peln,! swia
domosci,! i bez cierpienia. Ale opieka palia tywna polega n ie tylko na 
tym . Chodzi tez 0 odbudowanie wi~z i w rodzin ie, obecnosc przy 
umieraj,!cych, aby nie czuli si~ samotni. Towarzyszy!em kilkakro tnie 
osobom umieraj,!cym i bylo to wazne zar6wno d la nich, jak dla mnie. 
Jestem gl~boko przekonany, ze odpowiedzi,! na eutanazj~ nie s,! wiel
kie slowa a moralnosci. Chodzi po prostu a to, by towa rzyszyc Ju
dziom, kt6rzy cierpi,! . To samo zreszt'! dotyczy alkoholik6w czy nar
koman6w. Nasze spoleczenstwo stalo si~ spoleczenstwem rywalizacji 
i indywidualizmu. Co zrobic, zeby w tym swiecie pojawilo si~ wi~cej 

wsp6lczucia? 

'Odpowiedz na pytanie 0 eutanazj~ zadane Jeanowi Vanierowi przez redakcj~ 
"Zna ku" w czasie konferencji prasowej , kt6ra odbyla si~ w $zczecinie 24 wrzesnia 1999. 
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Problem eutanazji to z jednej strony kwestia prawa, ustawodaw
stwa i oczywiscie trzeba dbae 0 to, by zle prawa nie niszczyly naszego 
spoleczenstwa. Si) jednak ludzie, kt6rzy majq nadmiernq sklonnose 
do regulowania wszystkiego na poziomie jurysdykcji. Tymczasem jest 
rzeCZq znacznie wazniejszq, by poswi~cac wi~cej wysilku rozwojowi 
opieki paliatywnej i r6znych form towarzyszenia ludziom cierpiqcym. 
Nie chodzi przeciez 0 to, by odg6rnie zabronie eutanazji i pozostawie 
ludzi samotnych w fizycznym cierpieniu czy w stanie, w kt6rym utra
ciii sens zycia . 

To samo dotyczy aborcji. Przede wszystkim trzeba towarzyszye 
mlodym kobietom, kt6re zatracily sens macierzynstwa - na przyklad 
w6wczas gdy dowiadujq si~, ze dziecko, kt6re majq urodzie, jest dziec
kiem z uposledzeniem umyslowym. Rozw6j badan prenatalnych 
umozliwia dzis bardzo wczesne rozpoznanie tego faktu. I Sq matki, 
kt6re nie potrafiq si~ z tq sytuacjq pogodzie. Jak im towarzyszyc? Jak 
budowae spoleczei1stwo tak, by p otrafilo przyjmowac ludzi slabych? 
Jezeli stworzymy spoleczenstwo czysto legalis tyczne i oparte na ry
walizacji, to - czy tego chcemy, czy nie - b~dzie i aborcja, i eutanazja. 
By nie zye w takim swiecie, musimy tworzye spoleczenstwo, w kt6
rym b~dzie wi~cej wsp6!czucia. Ale to n ie jest problem prawny i nie 
chodzi tez 0 to, by wladze odg6rnie tworzyly nowe stowarzyszenia 
czy instytucje. Chodzi 0 to, by kazdej osobie, kazdemu pochloni~te
mu rywalizacjq i sukcesem obywatelowi pom6c odkrye wartose dzie
lenia si~ i wsp6lczucia. To dotyka samych fundament6w naszego spo
leczenstwa. 

tlum. Agnieszka Kurys 

JEAN VANIER, ur. 1928, oficer maryna rki, dr filo zofii , b. wykladowca Uniwersytetu 
w Toronto, zalozyciel ruchu "Arka" i wsp61zalozyciel ruchu "Wlara i swiatlo", zajmuj'!
cych 5 i ~ osobami z uposledzeniem umyslowym. Jest jednym ze wsp6lczesnych autory
tet6w zycia duchowego. W Polsce wydano m.in. nast'i'pu],!ce Jego k.siqzki: Wsp61l1ota 
(1985), Wsp61l1ota miejscem radosci i przebaczerzia (1985), Mri czyznq i rnewiastq shuorzyl ich 
do zycia w prawdziwcj milosci (1988), Zrnnione cialo (1993), Jews, dar milosci (1994), Kazda 
osoba jest historiq swi?tq (1999). 
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Summary 

In July ' s "Znak" advocates and objectors to making euthanasia le
gal meet up to hold a discussion. Their dispute hovers in fact around 
the "dignity in dying" as the issue's subtitle reads. 

Should a democratic vote be the exclusive factor in decidingwhe
ther or not"assisted suicide" is to become a legal right? If so, then the 
result would hang merely on a coincidence, depending on varying 
ratios between opposite groups of parliament depu ties against and in 
favor of it respectively. There may exist, however, strong arguments 
of ethical nature capable of setting the two contending parties at one 
on the issue. Is it fe asible to pinpoint some common ground for the 
both religious and atheistic standpoints or are they by necessity mu
tually incongruous? 

Firm supporters of the legaliza tion of "mercy killing", represented 
by the consistently atheistic Jacek Hol6wka and Helena Eils tein argue 
that ample access to it constitutes a guaran tee of human dignity in 
a situation when it is being threatened the most. Boguslaw Wolnie
wicz speaks in a similar manner, even though hi~ stance is a theistic 
one. Tadeusz Gadacz, S. Barbara Chyrowicz and F. Jacek Salij are of 
a contrary opinion. According to them, man's dignity does not arise 
from his vital abili ties or his body's physical condition but consis ts, in 
its most profound dimension, in a bond of love tying him to his 
neighbors and ultimately to God. Rabbi Byron Sherwin says that a mo
rally grounded objection to "mercy killing" isn't necessarily tantamount 
with a disagreement to legalizing "assisted suicide". Tomasz Dangel 
speaks of a feeling of loneliness as the most frequent motivation of 
requests for rendering help in departing from life. To Jacek Filek's mind 
in the con troversy over euthanasia a non-believer's approach doesn' t 
have to be much differen t from that assumed by a religious person. 
Wlodzimierz Galewicz points out the many paradoxes ethics encoun
ters when trying to establish a universal norm that could govern 
a question so complex as moral admissibility of euthanasia. Final con
tributions by Cicely Saunders and Jean Vanier, who warn against the 
right to euthanasia turning into a dea th dictate for the weak and "the 
superfluous", round up the discussion. 

Reflection on fault and reconciliation by F. Tomasz W~dawski, regu
lar author 's columns, an essay on "voices of playing stones" and re
views of newly come ou t books are as well to be found in the number. 
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4. Rocznq prenumerat~ zagranicznq mozna rozpOCZqC od wybranego numeru. Koszty prenume
raty wraz z oplat~ za wysylk~ [otniczq : Europa - 80$, Ameryka Pn. i Afryka - 95$, Ameryka Pd. 
i Lac., Azja - 115$, Austra lia i Oceania -140$. Oplacajqcy prenumerat~ zagranicznq w Polsce powi
nien wplacic r6wnowartosc powyzszych sum w zlot6wkach (wedlug aktua[nego kursu NBP). 
Wplaty przyjmuje Spoleczny Instytut Wydawniczy "ZNAK" Sp . z 0.0., 30-105 Krak6w, 
ul. Kosciuszki 37, LC Petro Bank SA/O. Krak6w 15501118-30826587. 

PRENUMERATA PROWADZONA PRZEZ RUCH 

PRENUMERATA KRAJOWA I ZAGRANICZNA 

Cena prenumeraty w trzecim kwartale 2001 wynosi 33.00 z1. Szczeg6!owe i.nformacje we wlasci
wych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oddzia lach "Ruch" lub w urz~dach 
pocztowych. Prenumerata zagraniczna jest 0 100% drozsza od prenumeraty krajowej i za 1II kwar
tal 2001 r wynosi 66.00 zl. 

Propozycja handlowa dla ksi'i!garn zainteresowanych sprzedaz<j 
miesi'tcznika "Znak" 

1. Przy zakupie do 4 egz kazdego nllmeru 20% rabatu (tj. cena jednego egz. z rabatem = 11.20), 
bez prawa zwrotu, termi.n platnosci 30 dni; 
2. Przy zakupie od 5 do 10 egz. kaidego numeru 25% rabatu (~. cena jednego egz. z rabatem = 
10.50), z prawem zwrotu do p61 roku, termi.n platnosci 30 dni; lub przy zakupie od 5 do 10 egz. 
kaidego numeru 30% rabatu (tj . cena jednego egz. z rabatem = 9.80), bez prawa zwrotu; termi.n 
platnosci 30 dni; 
3. Przy zakupie powyzej 10 egz. kazdego numeru 30% rabatu (tj. cena jednego egz. z rabatem = 
9.80) z prawem zwrotu do p61 roku, termi.n platnosci 30 dni; lub 40% rabatu (tj. cena jednego egz. 
z rabatem = 8.40) bez prawa zwrotll, termin platnosci 30 dni. 

SkJad i lamanje: Studio Crafiki Komputerowej i FotoskJadu "PM", 
uL Mackiewicza 23/30, 31-214 Krak6w, tel. 0501 184373 

Druk i oprawa: Drukamia GS, uL Zablocie 41, Krak6w 

mailto:miesiecznik@znakcom.pl


Felietony, reportaze, eseje, 
recenzje, teksty literackie, 

korespondencje z Polski 
i ze swiata 

Kres wszystkich /udzj. 0 smierci. 

Malgorzata Kordowicz Wedrowka Dusz 
Monika Krajewska Bez oblicza 
Konstanty Gebert Uswiecajilc imie 
Anna Cialowicz Kanarek Anty... Anty... Anty... 

o antysemityzmie. antysyjonizmie
Bella Szwarcman-Czarnota i negacjonizmie. 
Gdy przychodzi aniol smierci 

MichalOtorowski 
Biblioteka Panteon antysemicki 
Rabin Daniel Epstein ks. Stanislaw Musial 
Od fenomenologii do etyki Antysemityzm czy antyjudaizm 

Robert Redeker 
Literatura Od negacji komor gazowych do.. . 
Ida Fink 
Mdlosci Tomasz Zukowski 

Panu Bogu swieczke i diablu ogarek 

Dostepny w dobryeh ksiegarniaeh oraz w EMPiK-aeh 

Prenumerata krajowa i zagraniezna: Poezta Polska SA, RUCH SA, oraz w redakeji. 
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