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Omówienia i recenzje

Ks. Jerzy BAJDA

OPŁODNOŚCI WKONTEKŚCIE GODNOŚCI OSOBY

Opinia publiczna świata, z szeroką gamą
kultur, wydaje się toczyć spór o wizję
przyszłości cywilizacji, którą wielki Pa
pież Jan Paweł II nazwał sporem i zma
ganiem się cywilizacji miłości z cywili
zacją śmierci” (s. 5). Autorzy artykułów
zamieszczonych w pierwszym numerze
kwartalnika odważnie podejmują trudne
tematy, starając się sprostać stawianym
przez założycieli pisma zadaniom.
Artykuł Mariana S. Gabrysia Medy
cyna wokół początków życia ludzkiego
jest apelem o powrót w medycynie do
podstawowych prawd o człowieku. Su
mienie lekarza potrzebuje bowiem ja
snego światła w tej dziedzinie.
Stanisław Grygiel w artykule Życie
objawia się w płodności przedstawia syn
tetyczne ujęcie obu aspektów ludzkiego
istnienia, nadając egzystencji ludzkiej
rangę „wydarzenia” i wskazując na wy
miar spotkania z rzeczywistością trans
cendentną - dochodzi tu do głosu głębo
ko chrześcijański personalizm autora.
Tekst ks. Stanisława Warzeszaka
Zycie i płodność w perspektywie chrze
ścijańskiej oparty został na podstawo
wych dokumentach Magisterium, takich
jak Instrukcja o szacunku dla rodzącego
się życia ludzkiego i o godności jego
przekazywania Donum vitae i Encyklika
o wartości i nienaruszalności życia ludz
1
„Zycie i Płodność. Kwartalnik interdyskiego Evangelium vitae. Autor ukazuje
niezmienność zasad teologiczno-morałcyplinarny” 1(2007) nr 1.

Pojawienie się interdyscyplinarnego
kwartalnika „Zycie i Płodność”1 wyda
wanego w Krakowie przez fundację o tej
samej nazwie, jest odpowiedzią na po
trzebę naszego czasu. Współczesny kli
mat kulturowy przyczynia się bowiem do
rozszczepienia dwóch z natury związa
nych z sobą aspektów istnienia człowieka:
życia i płodności. Oznacza to w konse
kwencji oddzielenie istotnych przejawów
ludzkiego życia od tego, co stanowi o czło
wieczeństwie. Pojęcia życia i płodności
dla wielu straciły już swój wymiar oso
bowy. Omawiany kwartalnik, świadomie
nawiązujący do antropologicznych i personalistycznych podstaw podejmowa
nych zagadnień, próbuje stworzyć pomost
epistemologiczny pomiędzy rozdzielo
nymi sferami człowieczeństwa.
Iwona Rawicka, redaktor naczelna
kwartalnika, pisze we wstępie do pierw
szego numeru: „Nowe pismo [. §] będzie
prezentowało poglądy ludzi nauki na ty
tułowe problemy z punktu widzenia etyki,
medycyny, psychologii, pedagogiki i de
mografii. Potrzeba stworzenia pisma,
które wyrażałoby opinie wyrastające z pra
wa naturalnego i etyki katolickiej na te
mat ludzkiego życia w kontekście płod
ności człowieka, jest w obecnej dobie
szczególnie ważnym wyzwaniem. [...]
♦
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nych wyjaśnianych w tych dokumen
tach. Gwarantem owej niezmienności
jest Słowo Boże, na którym opiera się
nauczanie Kościoła. Kościół prowadzony
przez Ducha Świętego trafnie odpowia
da na pytania aktualnego czasu i broni
godności człowieka przed zafałszowa
niem w dobie cywilizacyjnych zagrożeń.
O. Ksawery Knotz OFMCap w arty
kule Akt małżeński - specyfika współżycia
w okresie płodnym i niepłodnym dotyka
niejako sytuacji „krytycznej”, w której
poprzez wolną decyzję człowieka roz
strzyga się kształt relacji między życiem
a płodnością. Autor analizuje szczegóło
wo rolę czynników psychologicznych,
fizjologicznych, etycznych, religijnych
i innych, od których zależy pełna praw
da małżeńskiego spotkania w misterium
zjednoczenia ciał, prawda, która powin
na uzyskać charakter swoistej celebracji,
czegoś w rodzaju liturgii małżeńskiej.
Jest to postulat uzasadniony faktem, że
małżonkowie są podmiotem sakramentu
i w ich ciele Bóg ma być uwielbiony
właśnie jako Autor tajemnicy płodności.
Temat ten zasługuje na dalsze pogłębia
jące analizy z punktu widzenia teologii
sakramentu.
Artykuł ks. Piotra Ślęczki SDS W po
szukiwaniu logosu płodności na tle pozabiblijnych, pogańskich kultur ukazuje
oryginalność biblijnego spojrzenia na
fenomen płodności, sięgającego do taje
mnicy Stworzenia. Bóg objawiający się
jako Stwórca sprawia, że człowiek staje
się uczestnikiem Jego planu, czyni czło
wieka podmiotem „logosu”, to jest prawdy.
Prawda - mądrość zaczerpnięta z samej
istoty Boga - zostaje dana człowiekowi,
aby była zasadą jego działań w świecie.
Ważne jest, żeby człowiek dostrzegał
różnicę między tym, co jest dziełem same
go Boga, a tym, co zostało zadane czło
wiekowi do spełnienia w sposób ludzki,
czyli rozumny i wolny, przez uczestnictwo
w Logosie. „Zrodzenie” bowiem jest
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wydarzeniem, które nie może zostać
sprowadzone do kategorii „wytwarzania”.
W kolejnym artykule Zycie i płod
ność w hinduizmie Przemysław Piekarski
wskazuje, że światopogląd hinduistycz
ny, przepojony elementami panteizmu
i swoistej sakralności, stwarza klimat
pozytywnego stosunku do życia i płod
ności. W hinduizmie brakuje jednak
tego, co wiąże się z personalizmem i właś
ciwym personalizmowi ethosem życia czci dla godności osoby.
Numer zamknięty został tekstem Zbig
niewa Stawrowskiego Płodność, twór
czość, miłość, w którym autor w sposób
bardzo interesujący pokazuje, jak biolo
giczny fenomen płodności uruchamia
w psychice ludzkiej pewien dynamizm
twórczości, ujawniający się na różnych
poziomach aktywności. Najwyższym prze
jawem ludzkiej aktywności jest oczywi
ście miłość, rozumiana jako pragnienie
dobra dla innych.
Drugi numer kwartalnika otwiera ar
tykuł Stanisława Grygla Prawo natural
ne a istota osoby ludzkiej. Autor poddaje
w nim krytyce błędne koncepcje prawa
naturalnego i wiąże prawo naturalne
z istotą osoby ludzkiej - wolnego podmio
tu zdolnego do kształtowania siebie.
Podkreśla jednak, że osoba otwarta jest
na transcendencję, a więc przekracza ten
wymiar bytu, który nazywa się „naturą”.
Pierwszoplanową rolę spełnia bowiem
czynnik duchowy, który „przemienia
człowieka tak, że wszystkie inne wymia
ry jego bycia (biologiczny, psychiczny,
społeczny) stają się w nim zrozumiałe
dopiero, kiedy je widzimy w przemie
niającym świetle ducha. Duch czyni
człowieka kimś transcendentnym w sto
sunku do samego siebie. W tak pojmo
wanej naturze człowieka dzieje się do
świadczenie daru wolności, daru, którego
przyjęcie utożsamia się z określoną misją
oraz ze związanymi z nią moralnymi zo
bowiązaniami” (s. 11). Filozofia ta wy
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daje się głęboko przeniknięta światłem
Objawienia.
Biskup Henryk Hoser SAC w arty
kule „Deus Caritas est% „Evangelium
vitae” i „ Humanae vitae”: przełożenie
na praktykę medyczną , odróżniając bi

blijne (i teologiczne) rozumienie życia
oraz „życie” jako kategorię naukową,
skupia uwagę na zagadnieniu wielkości,
godności i świętości życia ludzkiego,
które to cechy współistnieją z jego słabo
ścią i kruchością. Życie wymaga ochro
ny przed różnego rodzaju zagrożeniami
oraz promocji w formie zorganizowa
nych działań. Ochronie życia służy me
dycyna jako nauka i jako sztuka. Dys
cyplina ta w swej historii przeszła szereg
przeobrażeń. Autor opisuje kolejne „mu
tacje” medycyny, która odeszła od idea
łu Hipokratesowego i weszła na drogę
kompromisu, ulegając różnym wpły
wom ideologiczno-politycznym, obycza
jowym i ekonomicznym. W rezultacie
wzrosło zagrożenie dla życia ludzkiego.
Powołując się na dokumenty Kościoła,
biskup Hoser wskazuje na potrzebę po
wrotu do podstaw antropologicznych
i etycznych medycyny.
Artykuł Mariana S. Gabrysia Wy
brane zagadnienia ginekologiczno-po
łożnicze w praktyce lekarskiej przedsta

wia szczegółowe problemy, takie jak
ciąża pozamaciczna, sztuczne zapłodnie
nie, powikłania przy porodzie, które
właśnie w praktyce lekarskiej wymagają
uwzględnienia etycznych zasad medycz
nego działania wynikających z godności
osoby ludzkiej i świętości życia. W tego
rodzaju przypadkach lekarz musi roz
strzygać poważne dylematy moralne,
wiedząc, że brak szybkiej decyzji może
stać się powodem tragedii. Wiele wów
czas zależy od formacji sumienia lekarza.
Podobne kwestie podejmuje Maria
Luisa Di Piętro w artykule Kontrowersje
natury etycznej i moralnej w praktyce po
łożniczo-ginekologicznej, omawia też pro

cedury diagnozowania niepłodności i tech
niki sztucznego zapłodnienia. W swoich
analizach autorka przyjmuje punkt wi
dzenia moralnego nauczania Kościoła.
George J. Woodal w artykule Sprze
ciw sumienia a praktyka lekarska poddaje
rzetelnej analizie etycznej sytuację lekarzy
w krajach, w których medycyna i prawo
odrzucają jednoznaczny moralnie profil
tradycji Hipokratesa. Lekarze, którzy nie
chcąc uczestniczyć w niedopuszczalnych
moralnie działaniach medycznych, przyj
mują postawę sprzeciwu, napotykają na
poważne trudności prawne i zawodowe.
Zycie i płodność według judaizmu to
temat artykułu Julii Makosz, która wska
zuje, że ukształtowane przez rabinów
stanowisko w takich sprawach, jak abor
cja czy antykoncepcja nie we wszystkich
punktach zgodne jest z teologią Starego
Testamentu. Rabini odwoływali się do
podstawowych nakazów Starego Testa
mentu, ale posługując się metodą kazuistyczną, starali się do każdej sytuacji
życiowej dostosować sens przykazań, co
w rezultacie doprowadziło do pewnych
kompromisów w dziedzinie ethosu mał
żeństwa i płodności.
Artykuł Anny Dmowskiej Ocena
wpływu sytuacji społeczno-demograficz
nej małżeństwa na wybór metod i środ
ków regulacji poczęć przedstawia wyniki

badań przeprowadzonych na reprezenta
tywnej grupie małżeństw. Trudno na
podstawie badań tego typu wykryć jakąś
wyraźną prawidłowość w zakresie stoso
wanych „metod i środków”, zwłaszcza
że nie dokonano rozróżnienia między
metodami diagnostycznymi a metodami
antykoncepcyjnymi, które z punktu wi
dzenia etyki płodności mają zdecydowa
nie odmienny charakter. Artykuł daje
jednak pewien wgląd w sposób myślenia
charakterystyczny dla małżeństw znaj
dujących się w różnych sytuacjach spo
łecznych i rodzi nowe pytania dotyczące
promocji określonej kultury.
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Aleksandra Barczak w artykule Naprotechnologia - technologia naturalnej
prokreacji przekazuje ważne informacje
na temat tej nowej dziedziny medycyny,
która dzięki dokładnym i wszechstron
nym badaniom uwarunkowań płodności
może się poszczycić prawdziwymi suk
cesami w leczeniu niepłodności, opar
tym na rozpoznaniu jej przyczyn. Meto
dy wypracowane przez naprotechnologię
stanowią naturalną alternatywę dla tech
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niki in vitro. Naprotechnologia zasługu
je ze wszech miar na poparcie i należy
propagować jej zdobycze.
Dwa pierwsze numery omawianego
kwartalnika zawierają bogaty materiał,
wartościowy dla wszystkich, którzy
pragną pogłębiać swą wiedzę na temat
życia i płodności. Prezentowane w cza
sopiśmie poglądy wyrażają poszanowa
nie godności człowieka.

