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Transplantacje narz¹dów, substancji i tkanek
s¹ dziœ zabiegami powszechnie stosowanymi
i znanymi. W wielu oœrodkach medycznych s¹
zabiegami wrêcz rutynowymi. Po kilkudziesiêciu
latach stosowania transplantacji ucich³y nieco
kontrowersje etyczne z nimi zwi¹zane. Oczywiœcie, nie znaczy to, ¿e spory filozoficzne wygas³y
ca³kowicie. Zapewne czêœæ uwagi filozofów skupi³y na sobie problemy klonowania, komórek
macierzystych i mo¿liwoœci ich terapeutycznego
wykorzystywania oraz zakoñczenie gigantycznego Projektu Poznania Genomu Ludzkiego,
które mia³o miejsce na pocz¹tku 2003 roku. Ponadto opinia publiczna oswoi³a siê nieco z myœl¹
o tym, ¿e pobiera siê czêœci cia³a od jednych
(martwych) ludzi i obdarowuje siê nimi innych
(¿ywych i pragn¹cych ¿yæ).
Pomimo nielicznych opinii przeciwnych transplantologii1 uznaæ mo¿na, ¿e przeszczepianie
narz¹dów zyska³o znacz¹c¹ aprobatê spo³eczn¹
i przyjê³o siê nad wyraz dobrze. Niektórzy autorzy
– jak Jerzy Kopania – s¹ nawet zaskoczeni tak
du¿¹ akceptowalnoœci¹ transplantologii w polskim spo³eczeñstwie. „Powinna wydaæ siê nam
niepokoj¹co dziwn¹ (...) ³atwoœæ i oczywistoœæ,

z jak¹ zaakceptowano przeszczepianie ludzkich
organów, w szczególnoœci ze zw³ok, osobom ¿yj¹cym”2. Jednak¿e dane na ten temat s¹ obiektywne i nieugiête. „Wedle badañ CBOS z marca
1997 r. 87% respondentów popiera transplantacje, a jedynie 7% jest przeciwnych”3.
Byæ mo¿e jedn¹ z wielu przyczyn pozytywnego odniesienia siê do transplantacji jest stosunek
Koœcio³a katolickiego do tego problemu. Wprost
nie sposób zignorowaæ wagi tej monolitycznej
instytucji jako wartoœciuj¹cego Ÿród³a informacji.
Informacji docieraj¹cych do milionów odbiorców
niecierpliwie oczekuj¹cych na jasn¹ i wyraŸn¹,
a najlepiej jednoznaczn¹ ocenê etyczn¹.
Koœció³ katolicki jest przychylnie nastawiony
do przeszczepiania narz¹dów. Przychylnie, lecz
nie bezkrytycznie i z kilkoma wa¿kimi zastrze¿eniami. Koœció³ uznaje zabiegi przeszczepiania
za moralnie pozytywne, gdy¿ s¹ pewn¹ form¹
altruizmu i dlatego zas³uguj¹ na uznanie. WyraŸnie mówi o tym Katechizm Koœcio³a Katolickiego:
„Oddawanie narz¹dów po œmierci jest czynem
szlachetnym i godnym pochwa³y; nale¿y do
niego zachêcaæ, poniewa¿ jest przejawem wielkodusznej solidarnoœci”4. W podobnym duchu

1 Do najbardziej znanych polskich filozofów przeciwnych transplantacjom nale¿y B. Wolniewicz. Przeszczepy
narz¹dów nazywa³ „neokanibalizmem”, „¿erowaniem na trupach”, „nowoczesnym ludo¿erstwem”. Neokanibalizm, „Res Publika”, nr 9–10, 1991, s. 116 oraz Filozofia wartoœci, Warszawa 1993, s. 260.
2 J. Kopania: Transplantacje – oznaka nowej moralnoœci, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 1, 1999, s. 127.
3 Ibidem, przypis 1, s. 127.
4 Katechizm Koœcio³a katolickiego, wyd. II poprawione. Wyd. Pallotinum, Poznañ 2002, p. 2296, s. 531.
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wypowiada siê papie¿a Jan Pawe³ II. Wed³ug
niego zgoda na poœmiertne przekazanie narz¹dów
do transplantacji jest darem z samego siebie,
a tym samym manifestacj¹ jednego z najwa¿niejszych i najstarszych zasad chrzeœcijañskiej etyki
– mi³oœci bliŸniego. Zdaniem niektórych etyków,
zaniechanie transplantacji by³oby po prostu
czystym marnotrawstwem jak¿e cennych zasobów naturalnych. „By³oby rzecz¹ nierozs¹dn¹
poddawanie cia³a zmar³ego rozk³adowi, podczas
gdy inny cz³owiek œmiertelnie chory móg³by byæ
uratowany przez eksplantacjê narz¹du ze zw³ok
i jego implantacjê”5.
Pobieranie narz¹dów ze zw³ok jest moralnie
dopuszczalne pod warunkiem, ¿e dawca udzieli³
na to wczeœniej wyraŸn¹ zgodê, jest to dar bezp³atny, a zw³oki z których pobiera siê materia³ do
transplantacji, traktowane s¹ z nale¿nym im szacunkiem. Ponadto musi byæ absolutna pewnoœæ,
¿e dawca w chwili pobierania narz¹dów nie ¿yje.
To jednak – mimo zaawansowania wspó³czesnej
medycyny i u¿ywanych przez ni¹ œrodków technicznych – nigdy nie jest w 100% pewne. Dlatego etycy katoliccy ostro¿nie i podejrzliwie przygl¹daj¹ siê transplantacjom, zw³aszcza newralgicznych dla ¿ycia narz¹dów. „Zak³adaj¹c zatem
moraln¹ suwerennoœæ osoby ludzkiej i oparte na
tym jej niezbywalne prawo do ¿ycia, musimy
stwierdziæ, ¿e transplantacja serca w tym stanie
rzeczy dokonuje siê zawsze w warunkach praktycznej mo¿liwoœci naruszenia tego prawa”6.
Bezpieczniejsze i etycznie poprawne jest uzyskanie absolutnej pewnoœci zgonu dawcy, nawet
jeœli odbêdzie siê to kosztem utraty narz¹dów do
transplantacji7.
¯ycie ludzkie – wed³ug Koœcio³a katolickiego
posiadaj¹ce znamiona œwiêtoœci – jest wartoœci¹
bezwzglêdn¹. Dlatego powinno byæ chronione
w sposób nadzwyczajny, powinno znajdowaæ siê
pod specjaln¹, rygorystyczn¹ ochron¹. Z tego
w³aœnie powodu – mimo najszczerszych chêci –
powodowani najszczytniejszymi pobudkami,
z dobroci serca i z mi³oœci do najbli¿szych nam
osób, nie mo¿emy podarowaæ im swoich pojedyn-

czych i niezbêdnych do ¿ycia narz¹dów. Ze swojego ¿ycia (co by³oby naturaln¹ konsekwencj¹
oddania g³ównego narz¹du), ani z ¿ycia innych
osób nie mo¿na robiæ prezentów. Stanowczo
zakazuje tego Katechizm Koœcio³a katolickiego:
„(...) jest rzecz¹ moralnie niedopuszczaln¹
bezpoœrednie powodowanie trwa³ego kalectwa
lub œmierci, nawet gdyby to mia³o przed³u¿yæ
¿ycie innych osób”8.
Po kilkudziesiêciu latach eksperymentowania
i zdobywania przez lekarzy technicznej bieg³oœci, wiele narz¹dów, substancji i tkanek ludzkich
oraz zwierzêcych jest dziœ przeszczepialnych.
„Przeszczep mo¿e siê dokonywaæ w obrêbie jednego organizmu (autotransplantacja), pomiêdzy
osobnikami tego samego gatunku (homotransplantacja lub synonimicznie – allotransplantacja), pomiêdzy osobnikami ró¿nych gatunków
(heterotransplantacja lub synonimicznie – ksenotransplantacja) oraz pomiêdzy identycznymi genetycznie (izotransplantacja – bliŸniaki jednojajowe)”9. Co jest dziœ przeszczepialne? Jest to
ca³kiem liczny zbiór: serce, p³uca, (czasem serca
i p³uca ³¹cznie), nerki, trzustka, w¹troba (w ca³oœci lub w czêœci), rogówka, skóra, szpik kostny,
ucho œrodkowe, j¹dra (czêsto wraz z przysadk¹
mózgow¹), jajniki, fragmenty mózgu (pobrane
od martwych, poronionych p³odów). Ponadto
dokonuje siê rutynowych zabiegów przetaczania
krwi (transfuzja, autotransfuzja).
W zwi¹zku z notorycznym niedoborem odpowiedniej iloœci dawców narz¹dów, a jednoczeœnie
wzrastaj¹cym zapotrzebowaniem na nie, zaczêto siêgaæ po narz¹dy naszych zwierzêcych krewnych o podobnych parametrach. Pobiera siê
wiêc nerki, serce i zastawki od ma³p i œwiñ. Nie
tylko ze wzglêdu na bliskoœæ uk³adów immunologicznych, ale tak¿e ze wzglêdu na gabaryty tych
zwierz¹t. S¹ one bowiem – podobnie jak cz³owiek – kilkudziesiêciokilogramowe, o porównywalnej wielkoœci narz¹dach wewnêtrznych, mog¹cych przej¹æ obowi¹zek ciê¿kiej pracy w ludzkim organizmie. Gwa³towny postêp i sukcesy
biologii, chemii i genetyki spowodowa³y, ¿e

5 K. Kornas: Wspó³czesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej. Czêstochowskie Wydawnictwo
Diecezjalne, Czêstochowa 1986, s. 213.
6 Ks. J. Œlipko: Granice ¿ycia. Dylematy wspó³czesnej medycyny. ATK, Warszawa 1988, s. 216.
7 Ibidem, s. 339.
8 Katechizm Koœcio³a katolickiego, p. 2296, s. 531.
9 M. Wichrowski: Etyczne aspekty transplantacji, „Postêpy Rehabilitacji”, nr 4, 2000, s. 107–108.
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mo¿liwe jest tak¿e hodowanie niektórych czêœci
cia³a ludzkiego. Szczególnie skóra, której kilkoma metrami obleczony jest doros³y cz³owiek, nadaje siê do takiej „hodowli”. Pobrana od samego
dawcy, po pomno¿eniu jej, nie jest odrzucana jako „obca”, bo pochodzi od tego samego organizmu.
Transplantologia rozwija siê bardzo dynamicznie, bo choæ kosztowna, to w przypadku takich
narz¹dów jak nerki, jest mimo wszystko tañsza,
ni¿ wieloletnie leczenie pacjentów; zw³aszcza
leczenie szpitalne. „Jeœli transplantacja nerek
jest zdecydowanie bardziej op³acalna od dializy
(np. w USA koszt przeszczepu wynosi od 5000
do 8000 USD, a roczne dializowanie – 35000
USD), to jednak koszty innych przeszczepów s¹
ogromne (w¹troba: od 75000 USD do 24000
USD; serce: od 50000 USD do 150000 USD)”10.
Zapotrzebowanie na przeszczepy narz¹dów
nieustannie wzrasta. Wzrasta równie¿ liczba
czêœci ludzkiego cia³a mo¿liwych do zast¹pienia.
Dziœ jest ju¿ mo¿liwe zrekonstruowanie ca³ej
ludzkiej twarzy. Nosa, ust, policzków, podbródka, uszu. Takie transplantacje s¹ czasem jedyn¹
szans¹ na powrót do normalnego wygl¹du, zdrowia i ¿ycia. Zw³aszcza wtedy, gdy deformacje s¹
nieusuwalne metodami chirurgii plastycznej. Ca³e twarze tworzy siê dziœ tak¿e z nowoczesnych
tworzyw sztucznych. Podobnie piersi. Od czasu
do czasu (na razie sporadycznie) przeszczepia
siê rêce i intymne czêœci cia³a ludzkiego. W najbli¿szym czasie liczba przeszczepialnych czêœci
cia³a jeszcze wzroœnie.
Coraz wiêksze mo¿liwoœci transplantologów
wzbudzaj¹ najczêœciej podziw, niekiedy jednak
grozê. Tak dzieje siê w przypadku g³oœnych
eksperymentów dokonywanych przez prof. Roberta G. White’a. Jest on dla transplantologii
tym, kim dla problemu eutanazji Jack Kevorkian.
Obydwaj rozs³awili dyscypliny, którymi siê zajmuj¹, niekoniecznie stawiaj¹c je w jasnym œwietle. Prof. White obcina³ g³owy ma³pom i skutecznie im je zamienia³. Pod³¹cza³ równie¿ wyizolowany mózg do cia³a innego osobnika, a nowa
ca³oœæ nadal funkcjonowa³a. Udowodni³ ponadto, ¿e mózg nie jest odrzucany przez uk³ad
immunologiczny biorcy, co jest najczêstszym

problemem w przypadku przeszczepiania narz¹dów i tkanek. Jemu zawdziêczamy równie¿
wynalazek sch³adzania narz¹dów oczekuj¹cych
na transplantacje. Nie tylko on zreszt¹ eksperymentuje w ten sposób ze zwierzêtami. „Prof.
Nobufumi Kawai z Akademii Medycznej Jichi
w Tochigi w Japonii odci¹³ g³owê dwunastodniowemu szczurowi i na 90 minut och³odzi³ j¹ do
temperatury 19°C, a nastêpnie wszczepi³ w udo
doros³ego osobnika. ‘Przeszczepiona g³owa
porusza³a pyskiem jak podczas odruchu ssania.
Mózg nie wykazywa³ ¿adnych uszkodzeñ’ –
twierdzi japoñski uczony”11.
Eksperymenty te mog¹ stanowiæ uzasadnion¹ podstawê nadziei dla osób czêœciowo lub
ca³kowicie sparali¿owanych. Osób, które pad³y
ofiar¹ udaru mózgu, choroby Lou Gehriga
(stwardnienia zanikowego bocznego – ALS),
trwa³ych urazów krêgos³upa lub rozwydrzonego
raka, który poch³on¹³ ca³e cia³o – oprócz g³owy.
Nadziejê dla tych, którzy stracili w³adzê i kontrolê
nad swoim w³asnym cia³em. W wielu przypadkach na zawsze. WyobraŸmy sobie, co czuje
taka osoba, która zosta³a uwiêziona w jednoosobowej celi–ciele jak w wiêzieniu. Wiêzieniu o wyj¹tkowo zaostrzonym rygorze, gdzie jest siê
do¿ywotnio skazanym na bycie skrêpowanym.
Czasem bez najmniejszej mo¿liwoœci kontaktu
ze œwiatem zewnêtrznym. To musi byæ koszmar!
Nadzieja zwi¹zana z efektami zaawansowanych eksperymentów transplantacyjnych mo¿e
o¿ywiaæ nie tylko ludzi sparali¿owanych. Tak¿e
tych, którzy przeszli rozleg³e operacje chirurgiczne, pozbawiaj¹ce ich znacznych po³aci cia³a. Nie
pozbawiaj¹c ¿ycia mo¿na przecinaæ pacjentów
w po³owie, powy¿ej miednicy, w okolicy brzucha.
Hemisomatektomia – bo tak siê nazywa ta operacja – wykonywana jest w USA i we Francji
w przypadkach raka pêcherza i przerzutach na
koœci miednicy. „Moczowody i jelito wszczepiono
w skórê, robi¹c coœ w rodzaju sztucznego pêcherza i sztucznego odbytu”12. „Wstawienie”
g³owy sparali¿owanego pacjenta do w pe³ni
sprawnego cia³a wziêtego od nie¿ywego dawcy
by³oby wspania³e i niepokoj¹ce zarazem.
Zw³aszcza wtedy, gdyby ta nowa ca³oœæ mog³a
swobodnie funkcjonowaæ. Mo¿e jednak za takimi

10 Ibidem, s. 113.
11 Z. Wojtasiñski: Akt stworzenia, „Wprost”, 5 stycznia 2003, s. 73–74.
12 K. Szewczyk: Etyka i deontologia lekarska. PAU, Kraków 1994, s. 42.
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operacjami czasem przemawia³yby wa¿ne wzglêdy spo³eczne. Np. zachowanie ¿ycia lub przywrócenie sprawnoœci fizycznej takim geniuszom,
jak Stephen W. Hawking. Niemal ca³kowicie sparali¿owany, nie panuj¹cy nad swoim bezw³adnym cia³em, komunikuj¹cy siê ze œwiatem dziêki
zainstalowanemu na jego wózku syntetyzatorowi
mowy sprzê¿onemu z komputerem. Podobne
wzglêdy mog³y by przemawiaæ za takimi zabiegami w przypadku przywódców politycznych, który
nie ukoñczyli wa¿nego dzie³a lub papie¿a.
Prêdzej czy póŸniej operacje takie stan¹ siê
technicznie mo¿liwe i wykonalne. Ju¿ teraz jednak powinniœmy postawiæ sobie szereg pytañ,
z jednym na czele: „Czy powinniœmy to robiæ?”
A je¿eli nie, to dlaczego. „Udoskonalenie techniki ³¹czenia rdzenia krêgowego, a tym bardziej
wypracowanie metody przenoszenia w nowe cia³o samego mózgu, mog¹ doprowadziæ do sytuacji, kiedy przeszczepy ca³ego cia³a stan¹ siê takim samym zabiegiem medycznym, jak obecnie
przeszczepy serca. Sprzeciw wobec takiej mo¿liwoœci, odczuwanie jej jako czegoœ makabrycznego, bierze siê przecie¿ z pobudek emocjonalnych, ze swoistego przyzwyczajenia, z¿ycia siê
z w³asn¹ cielesnoœci¹, co prowadzi do przeœwiadczenia, ¿e nasza to¿samoœæ osobowa kszta³towana jest tak¿e przez nasz¹ cielesnoœæ”13.
Lekarze podchodz¹ dziœ do cz³owieka jako
reperowalnej bio-maszyny, rezerwuaru potencjalnych czêœci zamiennych. Takie myœlenie zawdziêczamy Kartezjuszowi i La Mettrie. Racjê
ma Zbigniew Szawarski pisz¹c: „Medycyna traktowana jest bowiem jako szczególny rodzaj in¿ynierii biologicznej i w³aœnie nauki techniczne stanowi¹ obecnie g³ówny paradygmat myœlenia
lekarskiego. Jeœli zatem cia³o, a tak¿e umys³ cz³owieka to nic innego, jak tylko pewien niebywale
skomplikowany biomechanizm, g³ówn¹ rol¹ lekarza staje siê swoista obs³uga i naprawa tego
mechanizmu”14.
W pewnym stopniu jesteœmy organicznymi maszynami o du¿ym stopniu komplikacji, z ogromn¹
iloœci¹ delikatnych podzespo³ów. Czym¿e innym
jest bowiem serce, jak nie pomp¹ ss¹co-t³o-

cz¹c¹, p³uca miechami, nerki filtrami, uk³ad
krwionoœny systemem logistycznym, aprowizuj¹cym ca³y organizm w niezbêdne mu do ¿ycia
sk³adniki. Ale nie jesteœmy tylko maszynami!
Dlatego techniczna wykonalnoœæ przeszczepów
bynajmniej nie jest warunkiem wystarczaj¹cym
dla etycznego uzasadnienia takich wyj¹tkowo
inwazyjnych zabiegów. Drug¹ stron¹ medalu
stanowi jednak cierpienie i dramatyczna sytuacja
tysiêcy pacjentów z ró¿nych przyczyn unieruchomionych we w³asnych cia³ach. „Mo¿na wiêc
zasadnie postawiæ pytanie, dlaczego moralne
ma byæ przeszczepianie cz³owiekowi serca, p³uc,
nerki, w¹troby, rêki itd., a niemoralne mia³oby
byæ przeszczepianie wszystkich tych czêœci z ich
wzajemnym powi¹zaniem? Z czysto racjonalnego punktu widzenia ró¿nica zdaje siê byæ
wy³¹cznie iloœciowa”15.
Jako to¿samy z samym sob¹ odczuwam siebie jako psychofizyczn¹ ca³oœæ. Wiêcej jeszcze:
moja to¿samoœæ jest ufundowana w³aœnie na tej
ca³oœci, w której ogromn¹ rolê odgrywa fizycznoœæ, cielesnoœæ. Radykalna zmiana wygl¹du,
utrata zdolnoœci ruchowych, istotne pogorszenie
stanu zdrowia, ma bardzo du¿y wp³yw na postrzeganie siebie, swojej wartoœci, godnoœci; na
samoidentyfikacjê. Moje cia³o towarzyszy mi od
kiedy tylko pamiêtam, dbam o nie, troszczê siê,
pielêgnuje je. Przekroczenie pewnej subiektywnej granicy, pogorszenie stanu zdrowia o kolejny, niewielki ju¿ nawet stopieñ, powoduje czasem utratê sensu ca³ego ¿ycia. Tak jak w przypadku trwale kontuzjowanego zawodnika, nie
mog¹cego ju¿ uprawiaæ dyscypliny sportu, której
poœwiêci³ prawie ca³e swoje ¿ycie. Nierzadko
konsekwencj¹ takiego stanu jest podjêcie decyzji
o samobójstwie.
Przyjrzyjmy siê psychicznym, moralnym i filozoficznym kosztom transplantacji. Mo¿e to podpowie nam, czy warto zabieraæ siê za tak
zaawansowane zabiegi, jakimi jest zamiana cia³,
g³ów czy mózgów ludzkich. Wprawdzie nie jest to
precyzyjne równanie matematyczne, ale przynajmniej dokonamy kolejnych przybli¿eñ. Bo
okazuje siê, ¿e tych kosztów jest bardzo du¿o.
Po pierwsze: leki immunosupresyjne.

13 M. Nowacka: Metafizyczny i teologiczny kontekst medycznego wykorzystywania zw³ok ludzkich, „Idea. Studia
nad struktur¹ i rozwojem pojêæ filozoficznych”, t. XIII, 2001, s. 114.
14 Z. Szawarski: M¹droœæ i sztuka leczenia, „Przegl¹d Filozoficzny – Nowa Seria”, nr 1, 1999, s. 158.
15 M. Nowacka: Metafizyczny i teologiczny kontekst..., s. 114.
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Pacjenci przygotowywani do transplantacji,
a po niej do koñca ¿ycia musz¹ poddaæ siê
surowemu re¿ymowi i regularnie przyjmowaæ
leki immunosupresyjne. Zadaniem tych leków
jest zmniejszanie aktywnoœci uk³adu odpornoœciowego, aby nie odrzuci³ wszczepionego do
organizmu narz¹du (lub tkanki). GroŸba odrzutu
wisi wiêc nad biorc¹ do koñca ¿ycia jak miecz
Damoklesa. Czasem leki te wywo³uj¹ wiêksze
dolegliwoœci i niebezpieczeñstwo dla zdrowia,
ni¿ sama choroba, na któr¹ cierpia³ pacjent
przed przeszczepem. Tak jest w przypadku leczenia cukrzycy poprzez transplantacjê trzustki.
„Niestety, niezbêdne leczenie immunosupresyjne (...) jest obecnie groŸniejsze ni¿ sama cukrzyca”16. Niekiedy pacjenci maj¹ szczêœcie.
Zw³aszcza wtedy, gdy na czas zostaj¹ wynalezione odpowiednie specyfiki. „Tak by³o z Glivekiem,
lekiem na bia³aczkê, którego stosowanie pozwoli³o wielu osobom unikn¹æ przeszczepu szpiku
kostnego. Glivec wszed³ na rynek po trzech
latach od uzyskania patentu”17.
Po drugie: koszty psychiczne.
Niejednokrotnie bardzo d³ugie oczekiwanie na
odpowiedni narz¹d powoduje, ¿e biorca mentalnie
¿yczy rych³ej (i jak¿e po¿¹danej) œmierci nieznanemu mu osobiœcie, anonimowemu dawcy. Po jego
faktycznym zgonie biorca mimowolnie odczuwa
winê wywo³an¹ œmierci¹ tamtego cz³owieka. Poczucie winy bywa na tyle du¿e, ¿e wymaga specjalistycznej opieki psychologa, czêsto psychiatry.
Negatywne stany psychiczne, takie jak depresja,
trwoga, przera¿enie, towarzysz¹ pacjentom ju¿ od
momentu podjêcia decyzji o poddaniu siê transplantacji. „Zadaniem rehabilitacji pooperacyjnej
by³oby wiêc tak¿e redukowanie poczucia winy,
zwi¹zanego ze œwiadomym oczekiwaniem na
dawcê, a raczej na jego œmieræ”18.
Poza tym bardzo czêsto biorcom cudzych
narz¹dów towarzyszy silne poczucie „obcoœci”
we w³asnym ciele. Œwiadomoœæ tego, ¿e w organizmie znajduje siê czêœæ pochodz¹ca od nie¿ywego cz³owieka, wywo³uje powa¿ny dyskomfort
psychiczny. Jest to dojmuj¹ce uczucie tak¿e
wtedy, gdy narz¹d pochodzi od zwierzêcia. Pa-

cjenci s¹ oczywiœcie zadowoleni z tego, ¿e ¿yj¹,
ale to uczucie jest dokuczliwe, czasem wrêcz
nieznoœne. Jak siê wiêc bêd¹ czuli ci ludzie,
którym przeszczepi siê ca³e cia³o, od szyi a¿ po
stopy? Z jednej strony radoœæ i fascynacja spowodowana tym, ¿e nareszcie mo¿na siê samodzielnie poruszaæ (w przypadku ca³kowicie sparali¿owanych), z drugiej zaœ przewidywalne
poczucie tego, ¿e „to przecie¿ nie ja”, to jakiœ
cielesny wehiku³. Nie wyobra¿am sobie tego
uczucia, ale te¿ nie wiem, jak to jest byæ sparali¿owanym. I nigdy nie chcia³bym siê a posteriori
o tym dowiedzieæ.
Dalsze rozwa¿ania tchn¹ futurologi¹ i science
fiction, lecz mimo to nadal pozostaj¹ w granicach
antropologii filozoficznej. Bo czy przy tak zaawansowanych zabiegach transplantacyjnych,
jak przeszczepy ca³ego cia³a czy te¿ samego
mózgu (gdy tylko on pozostanie sprawny),
zachowana zostanie to¿samoœæ cz³owieka? Czy
i w jakim stopniu ulegnie ona jednak zmianie?
Czy cz³owiek ci¹gniony przez dryfuj¹ce w swoj¹
stronê, do pewnego stopnia obce i narowiste
cia³o, bêdzie mu w jakimœ stopniu spolegliwy?
Czy nowa, psychofizyczna ca³oœæ bêdzie podatna na choroby: cielesne (dawcy), umys³owe
i emocjonalne (biorcy), czy te¿ jakieœ nowe, pochodne ich obu? Czy cia³o (np. sprawne i muskularne) zdeterminuje swoj¹ budow¹ anatomiczn¹,
kondycj¹ i wytrzyma³oœci¹ fizyczn¹ do uprawiania jakiejœ dyscypliny sportu? Czy cz³owiek-hybryda pozostanie na zawsze pacjentem, czy te¿
bêdzie móg³ samodzielnie i niezale¿nie funkcjonowaæ? Jaka bêdzie jego natura? Czy stanowiæ
bêdzie wypadkow¹ nowej, psychofizycznej ca³oœci? Co z poczuciem szacunku do siebie
samego, poczuciem w³asnej godnoœci?
To zapewne nie jedyne mo¿liwe pytania
nasuwaj¹ce siê przy eksploracji tak wa¿kiego
i brzemiennego w skutkach tematu, jakim jest
transplantologia du¿ych obszarów cia³a. Ale te¿
s¹ to pytania nadzwyczaj wa¿kie. Odpowiedzi na
nie stanowiæ mog¹ drogowskazy dla wspólnej
przysz³oœci. Poza tym dotycz¹ problemów bêd¹cych na styku wielu ró¿nych dyscyplin, takich

16 R. M. Youngson: Medycyna. S³ownik encyklopedyczny. Prze³. W. Grzybowisk i A. Grzybowisk, Wyd. RTW,
Warszawa 1997, s. 405.
17 K. Chlipalski: Cztery sposoby na wygas³e patenty, „Profit”, nr 9, 2002, s. 61.
18 S. Konstañczak: Niedoceniony aspekt rehabilitacji – radoœæ z daru ¿ycia, „Postêpy Rehabilitacji”, nr 4, 2000, s.
16.

53

Transplantacje a natura ludzka. Refleksje filozoficzne

jak filozofia, etyka, (szczególnoœci bioetyka),
prawo (w przypadku, gdy osoba po przeszczepie
zyskiwa³aby now¹ to¿samoœæ), medycyna i rehabilitacja. Z. Szawarski zwróci³ uwagê na fakt, ¿e
niepe³nosprawnoœæ jest „(...) pewnym stanem
psychicznym i fizycznym jednostki oraz implikuje
pewien szczególny stosunek do samego siebie,
do innych osób i do ca³ego œwiata”19. Dlatego
obdarowanie niepe³nosprawnej osoby nowym
cia³em (mo¿e nawet bêd¹cej klonem jej samej)
bynajmniej nie zakoñczy, lecz dopiero rozpocznie
szereg nowych problemów natury etycznej. Jean
Bernard zada³ celne pytanie: „(...) z cudzym
ramieniem, cudz¹ nerk¹, obc¹ tak¿e skór¹ i sercem (...). Ile kilogramów, ile metrów kwadratowych
jej osoby mo¿na wymieniæ, by pozosta³a jednak
sob¹”20. I czy taka osoba bêdzie szanowa³a
siebie sam¹?
Wydaje mi siê, ¿e pytania te nie s¹ wyimaginowanymi problemami filozoficznym, a ewokowana przysz³oœæ mo¿e ich dostarczyæ znacznie
wiêcej. W literaturze przedmiotu znaleŸæ mo¿na
szereg doniesieñ na temat pacjentów, którzy
z powodu koniecznoœci korzystania ze sta³ej,
po-transplantacyjnej pomocy medycznej, maj¹
poczucie mniejszej wartoœci. Poczucie bycia
„wadliwym”, „gorszym”, „odmiennym”, „innym”.
Przyczynia siê do tego równie¿ noszenie w sobie
czêœci cia³a zmar³ych osób lub zwierz¹t. To czasem zmienia optykê w sposób radykalny. „Przyjêcie w siebie czêœci cia³a drugiego cz³owieka
zmienia sposób postrzegania samego siebie,
swojej osobowoœci. Biorca zaczyna uto¿samiaæ
siê z dawc¹, podejrzewa, ¿e jego osobowoœæ jest
teraz jakby wypadkow¹ jego dotychczasowej
osobowoœci oraz jakiejœ czêœci osobowoœci
nieznanego mu dawcy”21. A skoro tak, to w tym
kontekœcie pytanie o naturê ludzk¹ pozostaje
nadal aktualne.

Streszczenie
Artyku³ Transplantacje a natura ludzka.
Refleksje filozoficzne podejmuje etyczne i filozo-

ficzne problemy wspó³czesnej transplantologii.
Mowa jest w nim o du¿ej akceptowalnoœci
spo³ecznej przeszczepiania narz¹dów, substancji i tkanek. Wymienia siê te narz¹dy, które s¹
dziœ przeszczepialne. Analizowane s¹ równie¿
koszty transplantacji: finansowe, psychiczne i moralne. Ponadto w artykule podejmowany jest
problem, do jakiego stopnia i ile w cz³owieku
trzeba wymieniæ, aby móc mówiæ o nowej to¿samoœci. Czy cz³owiek, któremu wymieni siê ca³e
cia³o, nadal bêdzie tym samym cz³owiekiem?
S³owa kluczowe: transplantacja, problemy
moralne, rehabilitacja, fizjoterapia
Summary
The paper: Transplantations and the human
nature. Philosophical reflections takes up ethical
and philosophical problems of contemporary
transplant surgery. In the paper significant social
acceptability of organs, substances and tissues
is discussed. Organs, which are nowadays
transplanted, are specified. Financial, psychological and moral costs are also analyzed. Besides the paper considers the problem: to which
extent and how much the organs, substances
and tissues must be exchanged in a man to be
able to talk about a new personality. Will the
human with the whole brand-new body still be the
same human?
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