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X av ie r Thévenot: La Bioéthique, D ébut et fin  de vie, P aris  1989, 
■ss. 126, C enturion — Edition Paulines

Poszerzające się ciągle możliwości techniczne w  medycynie, biologii 
oraz innych dziedzinach dotykajcych problem u zdrow ia i życia ludz
kiego, sk łan ia ją  do staw iania licznych pytań  n a tu ry  etycznej co do 
godziwości ich zastosowań. W w ielu k rajach  tw orzone są kom itety 
etyczne złożone ze specjalistów  różnych dziedzin, a pow ołane do udzie
lenia odpowiedzi na py tan ia  z zakresu rozstrzygnięć m oralnych w 
istotnych kw estiach medycznych. X. Thévenot salezjanin, profesor In 
sty tu tu  Katolickiego w  Paryżu  i w iceprzewodniczący ATEM (Stowa
rzyszenia dla studiów  nad moralnością) jest au tory tetem  w  zakresie 
etyki medycznej. Jest on też ekspertem  w ielu kom itetów  etycznych. 
Publikacja jest owocem jego studiów  i w ykładów  prowadzonych 
w Paryżu.

Już na w stępie au to r p rzedstaw ia trudności w  określeniu bioetyki 
jako nauki. Wymaga, ona bow iem  badań  in terdyscyplinarnych. Nie 
w ystarczają już proste ap likacje ogólnych zasad etycznych do szcze
gółowych sytuacji. Złożoność w yzw ań staw ianych m edycynie w  po
w iązaniu  z szybkim rozw ojem  środków i m etod technicznych możli
wych do zastosow ania w  lecznictwie, w ym aga pogłębionej refleksji 
nad  sam ą n a tu rą  tych zabiegów i ich ew entualną w artością dla co
raz  większego hum anizow ania egzystencji człowieka. Sięgnięcie do d a
nych psychologii czy psychoanalizy może znacznie ułatw ić zrozum ienie 
tego, co praw dziw ie przyczynia się do tego, by życie nasze było b a r
dziej ludzkim.

Pierw szy rozdział pracy dostarcza danych biologicznych, m edycz
nych oraz psychologicznych w  zakresie p roblem atyki dotyczącej po
czątku i k resu  życia. A utor om awia różne rodzaje sztucznych zapłod
nień  (tak ze względu na dawców kom órek, jak  i na techn ik i p rze
prow adzania tego typu zabiegów). D rugą część tego rozdziału stano
wi opis p rak tyk  medycznych związanych ze stanam i term inalnym i 
i ze śm iercią. Przytoczone zostały rów nież argum enty, w ysuw ane w  
niektórych środowiskach, n a  korzyść eutanazji, jako możliwości um ie
ralnia „z godnością” (s. 25).

Jako niezbędne dla w łaściwego postanow ienia problem u au to r do
strzega przypom nienie pryncypiów  etycznych w śród których podej
m uje tak ie  zagadnienia, jak : potrzeba oświecenia sum ienia i koniecz
ność postępow ania zgodnego z n im ; zaw artość fak tu  m oralnego i p rze
słanki isto tne dla jego etycznej oceny; problem  konieczności norm  
etycznych w  każdej dziedzinie ludzkiego życia; in tencja jako jeden 
z podstawowych czynników w arunkujących  dobro czynu. Dużą w ar
tością te j części opracow ania stanow i sposób przedstaw ienia tych  k la 
sycznych przecież tez fundam entalnych z zakresu etyki ogólnej. J ę 
zyk przekazu jest tu ta j niezw ykle prosty i przejrzysty, a posłużenie 
się argum entam i na tu ry  psychoanalitycznej pozwala łatw iej zrozu
mieć człowiekowi Zachodu nieznane m u często kategorie tomistyczne. 
A utor w skazuje także, dż rozw iązania problem ów początku i k resu  
życia ludzkiego trzeba szukać na drodze analizy zaw artości pojęcia 
osoby.

Tem u zagadnieniu poświęcony jest trzeci, bardzo w nikliw y rozdział 
pracy. S tając na gruncie ujęć persanalistycznych au to r stw ierdza, że 
filozofia, próbując zdefiniować osobę, uśw iadam ia sobie natychm iast



paradoks, że osoba w odróżnieniu od rzeczy, n ie  pozw ala się całkowi
cie zdefiniować. Podać definicję to przecież postaw ić granice, to ja k 
by zam knąć rzecz w  słowie, k tó re  p retendu je  do ujęcia tego w szyst
kiego, czym dana rzecz jest. Osoby nie można całkowicie zdefinio
wać, ale m ożna się do niej przybliżyć z szacunkiem , by ją  powoli 
poznawać. W tak im  przybliżaniu do pojęcia osoby spostrzegam y b a r
dzo szybko, że stoimy wobec tajem nicy, to  znaczy wobec rzeczywis
tości, o k tórej można wypowiedzieć pew ną ilość słów, ale k tó ra  po
zostanie zawsze w  jak iejś części niepoznaw alna, gdyż m a możliwość 
rozwoju, co obliguje do ciągle na nowo jej odkryw ania. W tym  od
k ryw aniu  osoby nauk i n ie  pozostają bezużyteczne. Biologia może po
wiedzieć, że ta  osoba m a tak i a rnie inny typ  chromosomów, psycho
logia, że odznacza się ona tak im  czy innym  charakterem , socjologia, 
że jest ona naznaczona przez określoną ku lturę . To wszystko jest je 
dnak  niew ystarczające. Aby poznać drugiego jako osobę, trzeba w ejść 
z nim  w relację  szacunku. To w łaśnie w  re lacji etycznej można le
piej spostrzec, że ten drugi jest osobą oraz że przez nasz w zajem ny 
kontak t pom agam y sobie, by staw ać się coraz pełniej osobami.

Przytaczając isto tne dame stanow iące o osobie au to r podkreśla, że 
jest ona najp ierw  bytem , k tóry  posiada ciało. Je st też rzeczywistością 
niepodzielną. Można więc w  pew nych przypadkach oddzielić ta k ą  czy 
inną część jej ciała, ale nie można jej podzielić na dwie, tak  by stw o
rzyć w ten sposób dwie osoby. Cechą specyficzną dla osoby je st m o
żliwość kom unikow ania za pomocą języka, dzięki którem u może ona 
n ie tylko nazyw ać rzeczy zew nętrzne w  stosunku do siebie, ale także 
uzew nętrzniać swoje stany w ew nętrzne. W tak i sposób osoba nie ty l
ko może sens tego, co jej się przekazuje, ale także nadaw ać sens 
otaczającej ją  rzeczywistości. T ak  mocne uw ypuklenie ro li języka w 
struk tu rze  bycia osobowego jest w  om awianej publikacji jednym  
z wielu refleksów psychoanalizy Lacana, k tóra pomaga au torow i 
ujaśniać opis faktów  etycznych, które później zostaną poddane m o
ralnej ocenie.

Osoba jest w olna i to n ie  w  znaczeniu jak iejś globalnej sam ow y
starczalności czy niezależności o innych. Wolność jest mocą istn iejącą 
w człowieku, dającą m u możliwość albo w łasnej alienacji, albo zin
tegrow ania w sobie ludzkiej historii, co pogłębia nasze człowieczeń
stwo. Praw dziw a wolność m a jako drugie im ię odpowiedzialność. 
W łaśnie odpowiedzialność stanow i o godności osoby. Osoba jest w re 
szcie jedyna i n iepow tarzalna w  świecie.

Analiza zaw artości pojęcia osoby pozw ala autorow i przejść do sfor
m ułow ania norm y o konieczności okazyw ania szacunku od stadium  
em brionalnego aż po stany term inalne ludzkiego życia. Ten rozdział 
zakończony jest pogłębioną refleksją  wokół respek tu  należnego zwło
kom człowieka zmarłego.

W rozdziale p iątym  au to r przeprow adza szczegółową ocenę etyczną 
zjawisk, których fenomenologiczny opis zam ieścił w  początkowej czę
ści publikacji. P ragnien ie zrodzenia potom stw a należy do podstaw o
wych ludzkich aspiracji. , Je st ono godziwe i dobre. Nie oznacza to 
jednak, że uspraw iedliw ia w szelkie sposoby jego zrealizowania. W p er
spektyw ie personalistycznej sztuczne zapłodnienie choć w ykonalne tech 
nicznie, w ydaje się m etodą niedopuszczalną dla zadośćuczynienia po
trzeb ie prokreacji. Pew ne w ątpliw ości mogą się rodzić, zdaniem  autora, 
w  przypadku sztucznego zapłodnienia kobiety nasieniem  jej męża gdy 
nie może się to dokonać na drodze naturalnego  ak tu  m ałżeńskiego.



W ydaje się, że taka sytuacja w ym aga jeszcze większego ośw ietlenia 
i pogłębionej refleksji. Personalistyczna analiza życia ludzkiego pro
w adzi także do w niosku o b rak u  możliwości zastosow ania eu tanazji 
jako sposobu zapew nienia człowiekowi godnej śmierci. Czyn tak i za
liczyć trzeba do wykroczeń m oralnych.

Dla uzupełnienia obrazu w arto  jeszcze dodać, że refleksja filozo
ficzna wzbogacona je s t w  książce przez dane teologiczne, co pozwa
la na pełniejsze zrozum ienie doktryny m oralnej Kościoła w  zakresie 
ochrony godności życia ludzkiego od poczęcia aż po jego na tu ra lny  
kres.

W św ietle całości rozw ażań au tora w ydaje się, że chociaż przychy
la się on bardziej do koncepcji bioetyki jako n au k i norm atyw nej, po
legającej na zastosow aniu zasad etyki ogólnej dó oceny szczegóło
wych zjaw isk przyrodniczych, (również w świecie medycyny), w idzi 
on jednocześnie potrzebę szerokiego w ykorzystyw ania danych nauk  
szczegółowych dla zbudow ania możliwie najpełniejszego opisu sytuacji, 
k tórej m oralną w artość chce się ustalić, w ielokrotne posługiw anie się 
argum entacją zaczerpniętą z psychoanalizy, zwłaszcza hum anistycznej 
psychoanalizy Lacana, je§t zabiegiem  celowym i znacznie pogłębia 
późniejszą refleksję etyczną. Tego rodzaju sposób up raw ian ia  etyki 
zdaje  się wychodzić naprzeciw  dzisiejszem u zapotrzebow aniu na uka
zanie konieczności przestrzegania norm  m oralnych w  świecie często 
nadm iern ie zapatrzonym  w możliwości techniczne. D ane psychologii 
mogą w  tym  bardzo pomóc.

Za pew ną słabość pracy można jednak  uznać oparcie się zwłaszcza 
n a  psychoanalizie, a pom inięcie w yników  badań  prowadzonych przez 
psychologów reprezentujących inne kierunki. Choć dla współczesnego 
człowieka Zachodu, do którego przede w szystkim  au to r k ie ru je  sw oje 
wywody, psychoanaliza jest bardzo bliska i zdaje się najlep iej odpo
w iadać n a  trudne  py tan ia i w yzw ania egzystencji, korzystanie tylko 
z tego rodzaju  badań  może znacznie zawęzić k rąg  czytelników tej 
skądinąd ciekawej i w artościow ej publikacji.

Książka jest też kolejnym  dowodem  na to-, że myśl chrześcijańska 
m a rów nież do powiedzenia doniosłe słowo na tem at w artości etycz
nej działań podejm ow anych przez medycynę.
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