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Wypada szczerze podziękować prof. Kazimierzowi Szewczykowi za podjęcie 

polemiki z moim głosem w dyskusji na temat terapii uporczywej1. Rzeczywiście, moja 

wypowiedź była zgoła odmienna od sformułowanych przez niego tez. Oba nasze 

stanowiska nie są jednak odosobnione, ale w pewnym sensie reprezentatywne dla 

dwóch różnych koncepcji etosu lekarskiego. Polemika prof. Szewczyka jeszcze 

wyraźniej, niż Jego poprzedni głos wskazuje na sedno kontrowersji. 

Jest nim pytanie o wartość ludzkiego życia. Z tego, co wiem, była to przez całe wieki 

wartość niekwestionowana, uznawana za fundament posługi lekarskiej. Właśnie to 

miałem na myśli, pisząc o „całościowej wizji etosu lekarskiego” (biorąc oczywiście pod 

uwagę jego ewolucję, wraz z niektórymi „ślepymi uliczkami”). Lekarz był pojmowany 

nie jedynie jako usługodawca, który ma spełniać życzenia klienta, ale jako ktoś, kto służy 

życiu i zdrowiu chorego (stąd określenie: „Służba Zdrowia”). Życie ludzkie zasługiwało 

na ochronę, gdyż było wartością, która w jednakowym stopniu zobowiązywała moralnie 

lekarza i pacjenta, i w tym sensie wartością obiektywną. Nie chodziło przy tym ani o jakąś 

konfesyjną moralność, ani też o próbę narzucania „obywatelom partykularnego 

rozumienia dobra” przez lekarzy (s. 4), ale o wspólne przekonanie, właśnie – o pewną 

wizję antropologiczną. Immanuel Kant, który niezwykle mocno podkreślał znaczenie 

autonomii jednostki, sformułował to przekonanie w postaci kategorycznego imperatywu 

w wyakcentowanym dystansie do wszelkich uzasadnień religijnych. To właśnie 

nieredukowalna wartość osoby (Kant określił ją jako godność, w odróżnieniu od wartości 

                                                 
1
  Dotychczasowe dwa teksty prof. Szewczyka oraz mój tekst są dostępne w: 

http://www.ptb.org.pl/pdf 
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innych istot i przedmiotów2) jest moralnym punktem odniesienia zarówno dla niej samej, 

jak i jej otoczenia.  

Jeżeli dobrze rozumiem, przekonanie to nie jest podzielane przez prof. Szewczyka. 

W ramach proponowanego przez niego paradygmatu nie ma już wspólnej, 

niekwestionowanej wartości życia, która łączy lekarza i pacjenta, ale także stanowi jeden 

z filarów państwa prawa. Lekarzowi zostaje odebrany „przywilej budowania reguł 

moralnych uprawiania profesji” (s. 4), natomiast pacjent samodzielnie definiuje wartość 

własnego życia (lub jej brak) według swobodnie dobranych kryteriów. Jeżeli uzna, że jest 

ono niegodne kontynuacji (tak z racji ciężkiej choroby, jak też z innych subiektywnych 

racji), lekarz powinien nie tylko milcząco (w sensie oceny normatywnej) zaakceptować tę 

decyzję, ale także użyć całego dostępnego mu arsenału środków medycznych, by pacjent 

mógł bez zbędnych perturbacji zakończyć swoje życie.  

Taka wizja etosu lekarskiego wydaje mi się nie tylko niezgodna z duchem 

Ewangelii Chrystusa (to można by uznać za „konfesyjne zwichnięcie”), ale głęboko 

nieludzka. Nie zawaham się mówić o dwóch diametralnie różnych medycynach: 

dotychczasowej, która uznawała niekwestionowaną wartość życia ludzkiego za 

podstawową zasadę etycznego działania lekarza; oraz nowej, która neguje obiektywną 

wartość życia, pozostawiając jej ocenę jednostce, a lekarzowi nakłada obowiązek 

(normatywnego) milczenia wobec decyzji pacjenta i spełniania jego życzeń, nawet 

wtedy, gdy godzą one wprost we własne istnienie.  

W tym miejscu warto ponownie nawiązać do problemu koncepcji antropologicznej, 

na której z konieczności opiera się każda etyka. Pisząc o potrzebie „jakiejś” 

antropologicznej wizji człowieka, starałem się wskazać na to, że taka koncepcja zawsze 

będzie „uwikłana” światopoglądowo. Uznając zasadność tej tezy, prof. Szewczyk 

sugeruje konieczność wyboru antropologii „zgodnej z założeniami światopoglądowo 

zróżnicowanego demokratycznego państwa prawa” (s. 1), co pozwoli uniknąć oparcia 

prawodawstwa na „katolickim ujęciu człowieka”. Nie wdając się w dyskusję nad 

zasadnością tego przeciwstawienia, warto jednak zadać pytanie: Czy w 

                                                 
2
  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności 434, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984, s. 

70 
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demokratycznym państwie prawa życie człowieka dopiero wtedy nabiera wartości, jeżeli 

on sam uzna je za wartościowe? 

  Owszem, nie sposób nie zgodzić się z tym, że zadaniem demokratycznego 

państwa jest ochrona „wolności decyzyjnej jednostek i […] prawa do prywatności” (s. 2). 

Zaprzeczyć też muszę konstatacji mojego szanownego Adwersarza, jakobym negował 

„ujęcie człowieka jako jednostki mającej prawo do samostanowienia” (s. 2). Wyżej 

wymienione wyróżniki demokratycznego państwa są jak najbardziej zgodne z 

chrześcijańskim systemem wartości. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy 

samostanowienie jednostki będzie rozumiane jako (szanowana przez państwo i 

pociągająca za sobą obowiązki po stronie lekarza) swoboda uznania swojego życia za 

bezwartościowe – i to na podstawie dowolnie przez nią przyjętego kryterium.  

Dlaczego to zagadnienie wydaje mi się podstawowe? W ostateczności chodzi tu o 

kwestię, którą Albert Camus nie bez powodu określił jako jedyny naprawdę ważny 

problem filozoficzny: o moralną godziwość samobójstwa3. Gdy w dyskusjach 

dotyczących terapii uporczywej przywołuje się tę kwestię, współdyskutanci reagują 

nierzadko irytacją, negując jej zasadność w tym kontekście. Jednak właśnie od 

odpowiedzi na to pytanie zależy konkretny kształt etosu lekarskiego dotyczącego kresu 

życia. Mówiąc krótko, zgoda na definiowanie granic terapii uporczywej wyłącznie w 

kontekście autonomii jednostki, z pominięciem debaty o wartości życia, oznacza w dalszej 

konsekwencji zgodę na eutanazję. Dlatego właśnie teraz, gdy spieramy się o definicję i 

granice terapii uporczywej, należy pytanie o wartość życia postawić w całej jego 

jednoznaczności.  

Przekonanie o nieredukowalnej wartości życia ludzkiego, które, chociaż jest 

rzeczywistością „przedostateczną”, to jednak pozostaje święte i nienaruszalne (zob. Jan 

Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, nr 2), stanowi swego rodzaju hermeneutyczny 

klucz do rozumienia wypowiedzi Magisterium Kościoła katolickiego. Poddając analizie 

wypowiedzi Kościoła (s. 6), prof. Szewczyk nie zastosował, jak się wydaje, tego klucza. 

W kilku zdaniach chciałbym również odnieść się do przedstawionej przez prof. 

Szewczyka rekonstrukcji historii etyki medycznej. Wydaje mi się ona nieco 

                                                 
3
  A. Camus, Mit Syzyfa. Rozumowanie absurdalne, w: tenże, Mit Syzyfa i inne eseje (tłum. 

J. Guze), Warszawa 1999, s. 59.   
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fragmentaryczna i uproszczona. Kwituje on całe wieki chrześcijańskiej Europy jako czas, 

w którym nastąpił „upadek medycyny jako sztuki leczenia i jako etosu” (s. 3), nie 

wspominając ani słowem o działalności zakonów (szczególnie tzw. zakonów 

szpitalniczych). Hospicja nie są w żadnym stopniu „rewolucyjnymi nowościami w 

zachodniej medycynie” (s. 5), ale wskrzeszeniem dawnej idei opieki nad chorymi i 

umierającymi.  

Mocno też zdumiewa teza prof. Szewczyka o „strachu ludzi Kościoła przed 

śmiercią”. Czym ten strach miałby być podyktowany, skoro właśnie Kościół oferuje 

nadzieję sięgająca poza jej granicę? Być może w dzisiejszej perspektywie treści 

późnośredniowiecznych traktatów z gatunku ars moriendi – sztuki umierania, są trudne 

do zrozumienia, jednak jest faktem, że to właśnie we wspólnocie Kościoła wypracowano 

zarówno elementy duchowości przygotowującej na śmierć, jak i zasady towarzyszenia 

umierającym.  

 


