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Stanis³aw Warzeszak, Bioetyka w obronie ¿ycia cz³owieka, Kraków, Petrus
2010, ss. 344.

Pojawienie siê na rynku ksiêgarskim
kolejnej ksi¹¿ki z zakresu bioetyki potwierdza fakt, ¿e wspó³czesna nauka
i technika stanowi¹ dzisiaj szczególny
przedmiot uwagi i gor¹cych dyskusji.
Dziejê siê tak ze wzglêdu na z³o¿onoæ
zagadnieñ etycznych, które zdominowa³y
przede wszystkim mass-media, politykê
i medycynê. Ksi¹¿ka ks. Stanis³awa Warzeszaka, kierownika katedry bioetyki
i ekoteologii w Uniwersytecie Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, dobrze wpisuje siê w aktualn¹ debatê publiczn¹ nad sensem wspó³czesnego postêpu w dziedzinie nauk przyrodniczych,
biotechnologii i biomedycyny. Stanowi
tak¿e przyk³ad uwa¿nego i ¿ywego
uczestnictwa chrzecijañskiego etyka
w rozstrzyganiu z³o¿onych kwestii bioetycznych. Jak bardzo publikacja ta jest
aktualna, wiadczy fakt, ¿e ukaza³a siê ju¿
jako drugie, uzupe³nione wydanie w stosunku do pierwszego, pod tytu³em: Przyj¹æ ¿ycie. Bioetyka w obronie cz³owieka
(Niepokalanów, WOF 2008, ss. 312).

Na publikacjê sk³adaj¹ siê trzy czêci,
które przedstawiaj¹ wybrane zagadnienia
z zakresu bioetyki fundamentalnej i szczegó³owej. Pierwsza czêæ podejmuje konfrontacjê ró¿nych nurtów myli filozoficznej i etycznej, które pozytywnie lub
negatywnie wp³ynê³y i wci¹¿ wp³ywaj¹
na sposób interpretacji aktualnego postêpu naukowego i technologicznego. Znajdujemy tu kompetentnie przedstawion¹
krytykê takich nurtów ideologicznych jak
redukcjonizm naukowy, utopia i nihilizm.
Obok tego zosta³y przedstawione tak¿e
pozytywne elementy postêpu w zakresie
biotechnologii i biomedycyny. Druga
czêæ publikacji porz¹dkuje wybrane zagadnienia szczegó³owe z dziedziny bioetyki, a wród nich problemy zwi¹zane
z in¿ynieri¹ genetyczn¹, opiek¹ paliatywn¹ i praktyk¹ medyczn¹. Czytelnik znajdzie tam równie¿ poprawne przedstawienie najwa¿niejszych problemów etycznych zwi¹zanych z opiek¹ nad pacjentami
dotkniêtymi chorob¹ AIDS w terminalnej fazie choroby. Interesuj¹co zosta³o
tam ujête zagadnienie przekazywania informacji na temat zdrowia pacjenta,
w jego oczekiwaniu na trudne do przyjêcia decyzje. W trzeciej czêci znajdziemy
wywiady, które podejmuj¹ wa¿ne problemy bioetyczne na poziomie popularno-
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naukowym, w tym m.in. problemy zwi¹zane z ludzkim cierpieniem, prokreacj¹
i powo³aniem lekarskim. Wszystkie trzy
czêci stanowi¹ zwart¹ ca³oæ, której
przywieca idea bioetyki jako dyscypliny
etycznej, stoj¹cej w obronie ¿ycia cz³owieka.
Publikacja ks. S. Warzeszaka stanowi wa¿ny wk³ad do debaty publicznej
w obszarze bioetyki, gdy¿ stawia sobie za
cel próbê sformu³owania adekwatnej odpowiedzi na wyzwania bioetyczne naszych czasów. We wszystkich poruszanych zagadnieniach bioetycznych autor
wykazuje g³êbokie zrozumienie ich kontekstu wiatopogl¹dowego i spo³ecznego.
Dziêki temu problematyka bioetyczna
znajduje wiele wywa¿onych rozwi¹zañ,
dostêpnych dla umys³owoci uprzedzonej
w stosunku do wiatopogl¹du chrzecijañskiego i etyki katolickiej. Chocia¿ Autor przedstawia problematykê bioetyczn¹
z punktu widzenia etyki chrzecijañskiej
i w ca³kowitej zgodnoci z nauczaniem
Kocio³a katolickiego, to jednak pozwala na rozwiniêcie debaty, w której ró¿ne
stanowiska mog¹ znaleæ miejsce i skonfrontowaæ siê z obiektywn¹ prawd¹
o cz³owieku i wartoci jego ¿ycia. Mimo
jednoznacznoci stwierdzeñ o charakterze
doktrynalnym, debata bioetyczna pozostaje otwarta na poszukiwania wspólnego
konsensu w istotnych dla cz³owieka i jego
przysz³oci rozwi¹zañ. Niemniej, pozostaje krytyczna wobec dominuj¹cych
trendów utylitarystycznych i redukcjonistycznych, które s¹ nie do przyjêcia ze
wzglêdu na ci¹¿¹cy na nich b³¹d antropologiczny, otwieraj¹cy mo¿liwoæ wielu
nadu¿yæ.
Uwa¿ny czytelnik zwróci uwagê na
preferencje filozoficzne i etyczne, jakie
dominuj¹ w tekcie publikacji. Z jednej
strony jest to egzystencjalizm Martina
Heideggera, a z drugiej personalizm eg-

zystencjalny i prudencjalny, obecny
w niektórych nurtach bioetyki katolickiej,
reprezentowanej zw³aszcza przez takich
bioetyków jak: B.M. Ashley, K.D. O’Rourke, E. Sgreccia, E. Pellegrino, D. Tettamanzi, T. Biesaga. Egzystencjalna interpretacja dowiadczenia postêpu technologicznego, któr¹ niezwykle g³êboko uj¹³
Heidegger, pozwala uwiadomiæ sobie,
jakim przeznaczeniem jest dla cz³owieka
technika i jej w³adza nad przyrod¹. Niemo¿liwoæ unikniêcia ani wstrzymania
postêpu techniki sugeruje, ¿e cz³owiek
zdany jest na ni¹ na dobre i na z³e.
Dotyczy to zw³aszcza jej narzêdziowego
charakteru, ale tak¿e oddzia³ywania na
ludzk¹ cywilizacjê. Przede wszystkim za
ontologiczny charakter determinacji techniki dobrze oddaje fakt, ¿e cz³owiek jest
skazany na technikê. Wynika to z natury
rzeczy i jej poddania w³adzy cz³owieka.
Z kolei personalizm egzystencjalny i prudencjalny wyranie postuluje zdolnoæ
cz³owieka do panowania nad technik¹
oraz jej skutkami dla ludzkiego ¿ycia.
Roztropnoæ i wolnoæ stanowi¹ dwie
wartoci, które s¹ absolutnie nieroz³¹czne
aby mog³y spe³niæ w³aciw¹ funkcjê
w ¿yciu cz³owieka jako odpowiedzialnego podmiotu dzia³ania.
Szczególnym przedmiotem uwagi
podczas lektury ksi¹¿ki ks. S. Warzeszaka powinna byæ refleksja nad nihilizmem
jako wiod¹cym kierunkiem nowo¿ytnego
pojmowania ludzkiej egzystencji. Autor,
siêgaj¹c do inspiracji sformu³owanych
przez Fryderyka Nietzschego, ukaza³ niezwykle niebezpieczn¹ tendencjê, która
przek³ada siê na podejcie wspó³czesnego
cz³owieka do w³asnego cia³a, a nawet
w³asnego ¿ycia. Jeli wi¹zaæ sens ¿ycia
wy³¹cznie z mo¿liwoci¹ realizacji woli
mocy  jak chcia³ tego Fryderyk Nietzsche – wówczas choroba i cierpienie bezporednio postuluj¹ eutanazjê i zabójstwa

RECENZJE

ka¿dego ¿ycia niewartego ¿ycia. Podobnie te¿ redukcjonizm biologiczny
i utopia, wziête w swych skrajnych sformu³owaniach, stanowi¹ ideologiczne niebezpieczeñstwo podwa¿ania wartoci ¿ycia jako ¿ycia w konkretnej ludzkiej kondycji istnienia. Odrzucenie uwarunkowañ
realnego istnienia cz³owieka w wiecie,
a zarazem przeznaczonego do pe³ni istnienia w Bogu, prowadzi do nieskoñczonych nadu¿yæ i stosowania przemocy
wobec ludzkiego ¿ycia. W odpowiedzi na
obecny stan ducha ks. S. Warzeszak
formu³uje zasady etyczne, które zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê w obszarze bioetyki. S¹ to zasady personalizmu prudencjalnego, nawi¹zuj¹ce do klasycznych zasad kazuistyki, swoistych regu³ dzia³ania,
a zarazem uwzglêdniaj¹ce godnoæ i powo³anie osoby ludzkiej w relacji do Boga,
do spo³ecznoci i w³asnego podmiotu.
Godna odnotowania pozostaje jeszcze
kwestia aplikacji ogólnych zasad bioetyki do przypadków szczegó³owych. Na
przyk³adzie biotechnologii, choroby AIDS
oraz opieki paliatywnej i etyki umierania
autor ukaza³ mo¿liwoci rozwi¹zywania
z³o¿onych kwestii bioetycznych przy zachowaniu pe³nego poszanowania nienaruszalnoci ¿ycia ludzkiego, jego godnoci i nadprzyrodzonego przeznaczenia.
Szczególnie uwa¿nie nale¿a³oby przyjrzeæ siê zasadom kieruj¹cym dzia³aniem
lekarza w terminalnej fazie choroby pacjenta, stosowania terapii przed³u¿aj¹cej
jego ¿ycie i proporcjonalnego stosowania
rodków terapeutycznych. Zaufanie do
lekarza, do jego kompetencji i wiarygodnoci, znajduje podstawy w osobowym
odniesieniu do pacjenta. W ostatnim rozdziale ksi¹¿ki autor zamieci³ wywiad,
w którym porówna³ moralny i duchowy
status lekarza i kap³ana. Te dwie formy
powo³ania wyró¿niaj¹ siê szczególnym
sposobem podejcia do cz³owieka i pozo-

221

staj¹ w specjalnej relacji do jego fundamentalnych potrzeb.
Ksi¹¿ka ks. S. Warzeszaka zas³uguje
na uwagê ka¿dego czytelnika, który jest
zainteresowany problematyk¹ obrony ¿ycia i odpowiedzi¹ na aktualne wyzwania
w dziedzinie medycyny i biotechnologii.
Mo¿na w niej znaleæ b¹d lekturê naukow¹ b¹d popularnonaukow¹. Zosta³a
ona tak pomylana, aby czêæ popularna,
któr¹ stanowi¹ wywiady, by³a komentarzem do argumentacji bardziej z³o¿onej,
czy to na poziomie filozoficznym, czy
cile bioetycznym. Aparat naukowy zosta³ dyskretnie ukryty w przypisach zamieszczonych ta koñcu, aby nie obci¹¿a³
uwagi czytelnika, a jednoczenie precyzyjnie pokazywa³ ród³a rozwijanych
myli. Równie¿ pos³owie, którym zosta³a
opatrzona ksi¹¿ka, ma za zadanie nakreliæ w sposób popularnonaukowy najwa¿niejsze za³o¿enia doktrynalne bioetyki
w ujêciu Jana Paw³a II. W ten sposób
czytelnik otrzymuje dobre i twórcze opracowanie ró¿norodnych zagadnieñ bioetycznych na zró¿nicowanym poziomie
trudnoci pojmowania i zdolnoci przyswajania.
ZDZIS£AWA S. SPECHT-ABRAMIUK

Jerzy Szyran OFMConv, Dialogalny
charakter przymierza ma³¿eñskiego.
Studium teologiczno-moralne, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, ss. 367.

U progu swojego ma³¿eñskiego ¿ycia,
ka¿da para w obliczu Boga i wspólnoty
Kocio³a zawar³a sakramentalne przymierze, bêd¹ce konsekracj¹ mi³oci i fundamentem ma³¿eñskiej jednoci. Na co
dzieñ jednoæ ma³¿eñsk¹ buduje siê przez

