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W nawale krytyk, problemów i trudnoœci, które
szczególnie w ostatnich latach zaci¹¿y³y na
naszej rodzimej medycynie, z uznaniem nale¿y
podnieœæ fakt, ¿e zakaz dekalogu „Nie zabijaj”,
zgodny z duchem Przysiêgi Hipokratesa, kontynuowany i wzbogacany nowymi wartoœciami
i uœciœleniami przez tradycjê chrzeœcijañsk¹,
podzielany równie¿ nie tylko przez wierz¹cych,
ale te¿ niezwi¹zanych z ¿adn¹ religi¹, jest
powszechnie akceptowany (2).
W swojej szerszej zaœ interpretacji dotyczyæ
mo¿e: zabójstwa, samobójstwa, uszkodzeñ cia³a
zagra¿aj¹cych ¿yciu, a nawet nale¿ytej troski
i zaniedbywania u chorych wymagaj¹cych pomocy (2, 7).
Sam zaœ termin „eutanazja” (gr. dobra œmieræ) –
oznaczaj¹cy œmieræ ³agodn¹ i zaszczytn¹ – ma
ma³o wspólnego ze wspó³czesn¹ interpretacj¹
tego pojêcia.
Pojêcie eutanazji – zabójstwo cz³owieka na jego
¿¹danie lub pod wp³ywem „wspó³czucia”,
pojawi³o siê dopiero pod koniec dziewiêtnastego
stulecia. Godnym przypomnienia jest tu fakt, ¿e
w licz¹cym blisko pó³tora tysi¹ca stron Polskim
s³owniku lekarskim Franciszka Giedroycia, wydanym w 1931 r., nie znajdujemy has³a „eutanazja”. Mo¿na st¹d wnosiæ, ¿e problem ten nie by³
zauwa¿alny w medycynie zarówno klinicznej, jak
i praktycznej na co dzieñ, skoro w owym zrewidowanym i skodyfikowanym wydawnictwie nie figuruje (5). W czasie drugiej wojny œwiatowej realizacji masowego mordowania ludzi niepo¿¹danych

politycznie, spo³ecznie czy ekonomicznie podjêli
siê hitlerowcy. Dzia³o siê to pod pretekstem
swoiœcie pojêtej eugeniki i eutanazji, a przybra³o
wiadom¹ formê ca³kowitego niemal wyniszczenia w obozach i krematoriach ¯ydów, a w du¿ym
stopniu równie¿ duchowieñstwa, inteligencji
w Polsce i okupowanych krajach Europy (2).
Nie zawsze pamiêtamy o tym groŸnym
memento!
Obowi¹zuj¹cy kodeks etyki lekarskiej w paragrafie 31. jasno formu³uje „Lekarzowi nie wolno
stosowaæ eutanazji” (9). Nadzwyczajny VII
Krajowy Zjazd Lekarzy, odbyty w dniach 19–20
wrzeœnia 2003 r. w Toruniu, poszerzy³ to sformu³owanie, ¿e nie tylko nie wolno stosowaæ
eutanazji, ale te¿ nie wolno pomagaæ choremu
w pope³nieniu samobójstwa (8). Ta ostatnia
uchwa³a zapad³a w atmosferze nieraz bardzo
ostrych, wrêcz haniebnych nacisków ideologicznych i medialnych. Delegaci jednak udowodnili,
¿e s¹ w pe³ni œwiadomi zarówno swej to¿samoœci lekarskiej, jak i leczonych chorych.
Pozornie mo¿e siê wydawaæ, ¿e na bie¿¹co w tej
materii, bez niepotrzebnego uciekania siê do
synkretyzmu, obiektywnie mo¿na stwierdziæ
zgodnoœæ obowi¹zuj¹cego prawa z kodeksem
etyki lekarskiej i ¿yczyæ sobie, a¿eby i w innych
dziedzinach medycyny istnia³a taka zgoda
wiêkszoœci.
Warto przypomnieæ, co powiedzia³ o eutanazji
Jan Pawe³ II: „bezpoœrednie i umyœlne zabójstwo
niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem
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g³êboko niemoralnym (…). Nikt i nic nie mo¿e
daæ prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej,
czy to jest embrion – czy p³ód, dziecko, czy
doros³y cz³owiek, stary, nieuleczalnie chory, czy
umieraj¹cy (6)”.
Przy innej zaœ okazji Ojciec œw. podnosi³, ¿e
wiele problemów zwi¹zanych z medycyn¹ wywodzi siê zarówno z tradycji chrzeœcijañskiej, jak
przedchrzeœcijañskiej i pozachrzeœcijañskiej.
Osobiœcie pisz¹c przed 3 laty Eutanazja problem
zaraŸliwy (2), nie s¹dzi³em, ¿e problem stanie siê
zaraŸliwy ponad oczekiwania. Za g³oœna bowiem
jest debata o tym poza medycyn¹, a wiadomo,
¿e gdy „zaraza” zaatakuje na dobre, na obronê
mo¿e byæ ju¿ za póŸno.
St¹d jeœli komuœ (raczej poza naszym gronem
ni¿ spoœród nas) nie wystarcza: Dekalog, Ewangelia, transcendencja, prawo naturalne i elementarne pojêcie moralnoœci (te¿ poddawane relatywizmowi) (12), to mo¿na siêgn¹æ do logiki, owej
tradycyjnej, prostej logiki Arystotelesowskiej, tak
przydatnej i w dzisiejszej medycynie (3).
Zas³ug¹ W³adys³awa Biegañskiego jest przeniesienie zasad logiki do nauk lekarskich w d¹¿eniu do zaspolenia teorii z praktyk¹ medycyny (1,
4). W³adys³aw Szumowski zaœ naucza³, ¿e w filozofii medycyny najjaœniej zarysowuje siê w³aœnie
logika i etyka lekarska (15), pozwalaj¹c na
racjonalne uzasadnienie naszych poczynañ, ich
sensownoœæ i p³yn¹ce z tego konsekwencje, jak
porz¹dek rozumowania i nieodzownie towarzysz¹cy mu krytycyzm (14). Wspó³czeœnie w refleksji nad etyk¹ lekarsk¹ podnosi siê potrzebê
zdecydowanego przeciwstawienia siê nieprawid³owym postêpowaniem na ka¿dym odcinku
szczególnie zaœ na polu etyki (10, 11).
Ju¿ Hipokrates podnosi³ iudicium difficile –
wydawanie s¹du, szczególnie w medycynie, jest
rzecz¹ istotnie trudn¹. O tym pamiêta³y ca³e
pokolenia, ¿e w organizmie ludzkim wchodzi
w rachubê wiele czynników. Równie¿ Hipokratesowskie „na proœby niczyje nie podam trucizny”
by³o w ci¹gu stuleci nie tylko komentowane, ale
te¿ wzbogacane o nowe przemyœlenia. Dzia³o
siê to drog¹ dedukcji, wyprowadzania z ogólnie
przyjêtego zdania (zasady) jego logicznych
nastêpstw. Zwykle owo poprawne rozumowanie
by³o bli¿sze zdrowego rozs¹dku ni¿ dzisiejsze
tendencje matematyzacji, co ka¿dego problemu
nie rozwi¹zuje.
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Zwolennicy eutanazji s¹ czêsto rzecznikami
mylnego z punktu widzenia logiki medycyny
przekonania o niepodwa¿alnoœci i bezwzglêdnej
pewnoœci ocen lekarskich (13). I tu warto przytoczyæ na ten temat wyj¹tek g³osu prof. Andrzej
Szczeklika ze zbioru esejów Katharsis: „Gdybyœ
ty wiedzia³ mi³y czytelniku, ile razy ja siê w swoim
wyrokowaniu lekarskim myli³em!. Ile razy bywa³o
w ci¹gu roku! Gdyby œmieræ mia³a zale¿eæ od
mojego os¹du lekarskiego (wspartego – zapewne zgodnie przez grupê pokrewnych specjalistów), ile mniej ludzi chodzi³oby dziœ po ziemi”
(13). Jeœli do tego dodamy jeszcze uproszone
rozumowanie o nieodwracalnej nieuleczalnoœci
choroby, podczas gdy istniej¹ mo¿liwoœci leczenia, i to bez specjalnych nak³adów. A nie mo¿emy
te¿ zapomnieæ, ¿e owi chorzy „prosz¹cy” o eutanazjê to s¹ ludzie odrzuceni zwykle przez rodziny, u których rozumowanie bywa zachwiane czy
spaczone, a ile¿ tu mo¿e byæ b³êdnych os¹dów.
W czasie omawiania na æwiczeniach sylwetki A.
Schweitzera, staram siê poddaæ refleksji studentów jego wszechstronny szacunek dla ¿ycia
(Ehrufurcht zum Leben). Jeœli nale¿y mieæ szacunek dla ka¿dej formy ¿ycia, nawet nie zrywaæ
kwiatów bez powodu czy nie deptaæ trawy, co
nale¿y siê cz³owiekowi? Przekonuje to o szacunku dla ¿ycia, nawet tych niezdecydowanych,
twierdz¹cych, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo wyboru. A wiêc mo¿na zast¹piæ relatywizm moralny
prawid³owym rozumowaniem, szczególnie u m³odego pokolenia mo¿e to wp³yn¹æ na uformowanie w³aœciwej postawy wobec ¿ycia.
Konkluduj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e istniej¹
równie¿ mocne logiczne przes³anki, a¿eby
moralny nakaz Dekalogu „nie zabijaj” wesprzeæ
hipokratesowskim iudicium difficile – mówi¹c
jêzykiem praktyki na co dzieñ – os¹d poszczególnego lekarza czy komisji jest bardzo trudny,
wszak obarczony jest du¿ym prawdopodobieñstwem b³êdu, którego konsekwencje s¹ ju¿ nieodwracalne.
Warto o tym przypomnieæ, gdy¿ problem eutanazji mo¿e przejœæ z prasy do cia³ ustawowych, a
jakakolwiek regulacja prawna na wzór Holandii
mo¿e spowodowaæ utratê dotychczasowego
zaufania do lekarzy, które ci¹gle spada równie¿
z innych powodów. Z niejednej strony podnosi
siê te¿, ¿e upowszechnienie eutanazji mo¿e
spotêgowaæ przyzwyczajenie do zabijania ludzi,
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czego dowodem by³o doœwiadczenie obu wojen
œwiatowych i obecnych ci¹g³ych konfliktów
zbrojnych.
Eutanazja nie jest te¿ wy³¹cznie zagadnieniem
religijnym, dziedzin¹ wiary. Dla wykazania jej
szkodliwoœci dla moralnoœci najszerzej pojêtej
(odró¿nienie dobrego od z³ego bez relatywizowania sprawy) nie ma potrzeby uciekania siê wy³¹cznie do religii. Silnych argumentów dostarcza
tu owa prosta logika, a tak¿e, o czym nie mo¿emy zapominaæ, jest to sprawa humanistycznego i humanitarnego podejœcia do drugiego
cz³owieka. Poni¿ej tego zejœæ nie mo¿emy, jeœli
nie chcemy podci¹æ korzeni, z których wyrasta
medycyna – tych przedchrzeœcijañskich i pozachrzeœcijañskich.

Streszczenie
Zakaz Dekalogu „nie zabijaj”, zgodny z duchem
przysiêgi Hipokratesa, jest w medycynie
powszechnie akceptowany. By³ on kontynuowany i rozwijany przez tradycjê chrzeœcijañsk¹,
akcentowany zarówno przez ludzi wierz¹cych,
jak i niezwi¹zanych z religi¹, jest w medycynie
powszechnie akceptowany.
Ma jednak miejsce nag³aœnienie zarówno aborcji, jak i eutanazji, prowadzone w œrodkach masowego przekazu. Czêstsze jest te¿ piêtnowanie lekarzy stoj¹cych na gruncie humanitarnego podejœcia do cz³owieka. Problemy te, bêd¹ce nie tylko zagadnieniem religijnym, budz¹
powa¿ny niepokój i wymagaj¹ pog³êbionych refleksji natury nie tylko etycznej, ale szerzej pojêtej, równie¿ filozoficznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem logiki i p³yn¹cego z niej porz¹dku
rozumowania i krytycyzmu.
Zwolennicy eutanazji s¹ czêsto rzecznikami
mylnego z punktu widzenia logiki przekonania
o bezwzglêdnej pewnoœci i niepodwa¿alnoœci
ocen lekarskich. Przekonania te k³óc¹ siê z Hipokratesowskim iudicium difficile (os¹d najtrudniejszy), a tak¿e z klasyczn¹ zasad¹ logiki plusquam
premise conclusion non vult (wniosek nie mo¿e
przekraczaæ danych wynikaj¹cych z przes³anek).
Niezale¿nie od wniosku wynikaj¹cego z etyki
normatywnej – przeszkody nie mog¹ tu byæ wiêksze ni¿ spodziewane korzyœci ze swoiœcie rozumianego wspó³czucia – warto podnieœæ, ¿e pro-

mowanie eutanazji stoi równie¿ w sprzecznoœci
z podstawowymi prawid³ami logicznego myœlenia.
S³owa kluczowe: eutanazja, moralnoœæ,
etyka, filozofia medycyny, logika medycyny
Summary
The Decalogue prohibition „You stall not kill”,
conforming with the spirit of the Hippocratic Oath
is commonly accepted in medicine. It has been
continued and developed by the Christian tradition, emphasized both by believers and thosenot
devoted to reliogion. Euthanasia together with
abortion are being publicized in the media, and
what is more, doctors who present humanitarian
and human attitude towards the man. This being
not only a religious question, are freqenly citized.
Such phenomena are the source of anxiety and
require thorough cosideration, not only in ethical,
but also philosophical terms.
The euthanasia supporters have made an argument, one of many, that there exist concictiomand absolute certainly, moreover, that doctors
estimationin unquestionable. Such an argumenta, consmdereing the logic of medicine is wrong.
Its contradicts te Hippocratic iudicium difficile –
the most difficult judgment, and also disagrees
with the classical logic rule plusquam premise
conclusion non vult – the conclusion cannot exed
the data resulting from the premises.
The conclusion arisen from normative ethics
states the comparission in this case may appear
to be more damaging than profitable. Independy,
it is woth mentioning that euthanasia promotion
evidently contradicts to logical thinking principles.
Key words: euthanasia, morality, ethic,
philosophic of medicine, logic of medicine
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