PREHISTORIA ETYKI
MEDYCZNEJ
Jednym z najstarszych dokumentów dotycz¹cym zagadnieñ zwi¹zanych z etyk¹ medyczn¹ jest
pochodz¹cy z 1750 r. przed Chr. Kodeks Hammurabiego, w którym mowa m.in. o relacjach, jakie
powinny zachodziæ miêdzy lekarzem a pacjentem,
oraz o wynagrodzeniu lekarza za leczenie1 . Oprócz
tego opisuje siê w nim równie¿ rodzaje kary wynikaj¹ce z b³êdów w sztuce. Je¿eli medyk przyczyni³
siê do umiercenia cz³owieka wolnego, sam podlega³ karze mierci; je¿eli natomiast spowodowa³
mieræ niewolnika, zobowi¹zany by³ do zap³acenia
okrelonej sumy w³acicielowi2 .
Mianem wielkiej karty etyki medycznej
mo¿na okreliæ Przysiêgê Hipokratesa (370 r. przed
Chr.), która sta³a siê podstaw¹ deontologii medycznej nie tylko w staro¿ytnoci, ale równie¿ w czasach wspó³czesnych. Przysiêga Hipokratesa nak³ada³a na lekarzy oraz adeptów sztuki lekarskiej obowi¹zek traktowania sztuki medycznej jako sztuki
wiêtej. Przywo³ani w inwokacji Przysiêgi bogowie
Por. S. Leone, Bioetica, fede e cultura, Roma 1995,
s. 15.
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Por. A. Angeletti, Le origini delletica medica, w: C. Romano, G. Grassani (red.), Bioetica, Torino 1995, s. 54.
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maj¹ nie tylko pomagaæ, ale równie¿ wiadczyæ o
wiêtoci zawodu lekarza, którego nie mo¿na traktowaæ jako profesji jednej z wielu3 .
Nauczanie medycyny obejmowa³o nie tylko
sam sposób kuracji poszczególnych chorób, ale wi¹za³o siê równie¿ z przyjêciem okrelonego stylu ¿ycia przez przysz³ego lekarza. Lekarz-nauczyciel musia³ dawaæ swoim uczniom dobry przyk³ad w ¿yciu codziennym. Adepci medycyny byli zobowi¹zani do prowadzenia wspólnego ¿ycia z ich mistrzem. Dlatego medycyna by³a traktowana jako
powo³anie, z którym wi¹za³ siê wybór okrelonego stylu ¿ycia. Nie mo¿na zapominaæ równie¿, ¿e
uczniowie byli winni czeæ i wdziêcznoæ swojemu nauczycielowi4 . Lekarze oraz adepci sztuki medycznej tworzyli braterstwo medyczne, w którym
stosunki miêdzy mistrzem i uczniami mia³y charakter religijny. W tym kontekcie sama wiedza medyczna mia³a charakter prywatny, rodzinny, a dopiero w sposób poredni  spo³eczny lub polityczny. Z tego fundamentu religijnego braterstwa medycznego wynika³ obowi¹zek przekazywania wiedzy lekarskiej5 .
Por. V. Mele, R. Sinno, Giuramento dIppocrate, w:
S. Leone, S. Privitera (red.), Dizionario di bioetica, Acireale-Bologna-Palermo 1994, s. 432.
4
Por. tam¿e, s. 432-433.
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Por. A. Puca, Il contributo della teologia alla bioetica,
Torino 1998, s. 43.
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Obowi¹zek kuracji (therapeia) zawarty
w Przysiêdze odnosi³ siê do dyscypliny ¿ycia (dieta), rodków leczniczych (zakaz podawania specyfików mog¹cych spowodowaæ mieræ chorego lub
dziecka poczêtego w ³onie matki), chirurgii (zakaz
operowania chorych na kamicê nerkow¹), odwiedzin chorych w domu oraz zachowania tajemnicy
zawodowej. Leczenie by³o zarazem zobowi¹zaniem
moralnym - lekarz mia³ obowi¹zek nie tylko leczyæ
chorego farmakologicznie (diaita), ale tak¿e postêpowaæ sprawiedliwie (dike), tzn. unikaæ rzeczy z³ych
i niesprawiedliwych. Dlatego od lekarza wymagano wiêtoci ¿ycia (hosia), a przez to szacunku dla
ka¿dego ¿ycia ludzkiego. Ów szacunek zakazywa³
np. stosowania rodków truj¹cych (pharmakon)
oraz sugerowania kobiecie u¿ycia rodków aborcyjnych. Zasada primum non nocere obowi¹zywa³a lekarza podczas wizyty domowej, szczególnie
odnosi³o siê to do niewchodzenia w intymne relacje z pacjentami  ludmi wolnymi i niewolnikami,
kobietami i mê¿czyznami6 .
Przysiêga Hipokratesa ma wiêc charakter
swoistego paternalizmu medycznego. Lekarz by³
osob¹, która mog³a wp³ywaæ równie¿ na ¿ycie
moralne chorego. Chory natomiast mia³ obowi¹zek
pos³uszeñstwa wobec lekarza, co wiêcej, traktowania go jak boga7 .
6
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Por. tam¿e, s. 43.
Por. tam¿e, s. 44.
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W I w. przed Chr. Scribonius Largus pisa³, ¿e
lekarz musia³ byæ plenus misericordiae et humanitatis. Dlatego, zgodnie z Przysiêg¹ Hipokratesa, nie
wolno mu przepisywaæ szkodliwych substancji, co
dotyczy³o równie¿ wrogów. Lekarz mia³ obowi¹zek pomagaæ wszystkim, którzy zwracali siê do niego o pomoc, bez wzglêdu na stan posiadania. Medycyna to sztuka leczenia, a nie zabijania. Jeli
medycyna nie by³aby ca³kowicie w s³u¿bie chorym,
bez wzglêdu na okolicznoci, zatraci³aby ideê mi³osierdzia, wpisan¹ w jej naturê. Medicus gratiosus
to figura lekarza charyzmatycznego i modelu medycyny paternalistycznej o charakterze charyzmatycznym8 .
W pierwszych gminach chrzecijañskich prze¿ywanie wiary pozostawa³o czym diametralnie ró¿nym od ka¿dej formy humanizmu pogañskiego.
Moralnoæ pierwotnych chrzecijan by³a owocem
wiary w Boga oraz pos³uszeñstwa Jemu i Jego zbawczemu planowi. To stanowi³o etos chrzecijañski,
którego charakterystyczne cechy mo¿na znaleæ
w 1 Licie w. Piotra oraz w Licie w. Jakuba. W ich
nauczaniu uderza fakt, ¿e wiara musi siê przek³adaæ
na ¿ycie moralne chrzecijanina  pos³uszeñstwo
wierze oraz postêpowanie moralne, wynikaj¹ce z tego pos³uszeñstwa, maj¹ zaowocowaæ powstaniem
nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie9 .
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Por. tam¿e, s. 44-45.
Por. tam¿e, s. 22-23.

W kontekcie medycyny okrelenie lekarz
duszy i cia³a Ojcowie Kocio³a odnosili przede
wszystkim do Jezusa Chrystusa; mo¿na je znaleæ
w Licie do Efezjan w. Ignacego Antiocheñskiego
(zm. ok. 110 r.)10 . Ojcowie nie mogli zaakceptowaæ
- z jednej strony - filozofii medycyny helleñskiej,
która wyrasta³a z religii politeistycznej lub te¿ z monistycznej wizji wiata, oraz - z drugiej strony 
obrzêdów magicznych, typowych dla medycyny
ludowej tamtych czasów11 .
Opieka nad chorymi w nauczaniu Ojców
Kocio³a stanowi³a wyraz mi³osierdzia chrzecijañskiego. w. Justyn (zm. ok. 165 r.) mówi³ o obowi¹zku troski ze strony gminy chrzecijañskiej wobec sierot, wdów, chorych, biednych, uwiêzionych,
goci zagranicznych, s³owem wobec tych wszystkich, którzy potrzebuj¹ pomocy12 . Podczas epidemii d¿umy, panuj¹cej w Kartaginie w 252 r., w.
Cyprian (zm. 258 r.) pisa³ w De mortalitate, ¿e
troska wobec chorych jest sprawdzianem naszej
cnoty. W ten sposób mo¿na siê przekonaæ, czy zdroIgnazio di Antiochia, Agli Efesini, nr VII/2, w: I Padri apostolici, Roma 1998, s. 102. Non cè che un solo
medico, materiale e spirituale, generato e ingenerato, fatto Dio in carne, vita vera nella morte, nato da Maria e da
Dio, prima passibile poi impassibile, Gesù Cristo nostro
Signore.
11
S. Di Cristina, Padri della Chiesa, w: S. Leone, S. Privitera (red.), dz. cyt., s. 686.
12
A. Puca, dz. cyt., s. 66.
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wi s¹ gotowi s³u¿yæ chorym, czy krewni oka¿¹ siê
bardziej wra¿liwi wobec swoich krewnych, czy panowie s¹ mi³osierni dla swoich s³ug, czy lekarze
nie opuszcz¹ pacjentów, którzy b³agaj¹ o pomoc13 .
Postawa mi³osierdzia wobec chorych mia³a byæ
postaw¹ charakterystyczn¹ dla uczniów Chrystusa.
Medycyna oraz troska o chorych nie mog³a
mieæ nic wspólnego z zabobonami i szarlataneri¹. Da³
temu wyraz w swoich pismach w. Augustyn, dla
którego praktyki magiczne by³y jedn¹ z form ba³wochwalstwa. Zabobonne jest to wszystko, co zosta³o
wprowadzone przez ludzi w celu wytwarzania pos¹gów oraz oddawania im czci. (...) W kategorii tej,
lecz niestety w formie bardziej szarlatañskiej, mieszcz¹ siê te¿ pisma wieszczów i wró¿ów. Do niej tak¿e zaliczaj¹ siê amulety oraz cudowne leki, potêpiane nawet przez medycynê, czy to bêd¹ zaklêcia, czy
tatua¿e zwane «piêtnem», albo jakie przedmioty zawieszane, przywi¹zywane czy przyk³adane, nie dla
ul¿enia cia³u, ale ze wzglêdu na jawny lub utajony
zabobon. Wszystko to nosi przyzwoitsze miano «fizyki» dla zmylenia, ¿e nie jest uwik³ane w zabobon,
bo posiada moc naturaln¹. Mo¿na do tego zaliczyæ
wisiorki przy uszach, kapsu³ki z koæmi strusia noszone na palcach, alby rady takie jak ta, ¿eby praw¹
rêk¹ trzymaæ lewy kciuk, kiedy ma siê czkawkê. Do
tego rodzaju zabobonów zalicza siê tysi¹ce najbardziej niedorzecznych praktyk stosowanych na przy13
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Tam¿e, s. 67.

k³ad wtedy, gdy kto zwichnie staw albo gdy miêdzy id¹cych razem przyjació³ wpadnie kamieñ, pies
albo dziecko14. Uleganie zabobonom jawi³o siê jako
co obcego chrzecijañskiemu duchowi i zarazem
sprzecznego z chrzecijañsk¹ moralnoci¹.
Wed³ug w. Augustyna, medycyna by³a dobra, je¿eli nie nosi³a znamion szarlatanerii i rzeczywicie s³u¿y³a choremu. Leczenie chorób cia³a porówna³ do uzdrawiaj¹cego dzia³ania ³aski Bo¿ej i odkupieñczej misji Jezusa Chrystusa. Jak kuracja cia³a prowadzi do zdrowia, tak owa kuracja podjêta
zosta³a w celu uleczenia i wzmocnienia grzeszników. I jak lekarze przewi¹zuj¹c rany czyni¹ to nie
byle jak, lecz starannie, by banda¿e s³u¿¹c zdrowiu
nie razi³y swoim wygl¹dem, tak lek M¹droci przyjmuj¹cej postaæ ludzk¹ dostosowuje siê do naszych
ran, lecz¹c jedne przez przeciwieñstwa, inne przez
podobieñstwa, na przyk³ad zimne do gor¹cego,
wilgotne do spieczonego i tym podobnie, to znowu aplikuje niektóre rzeczy podobne, jak okrê¿n¹
opaskê do rany okr¹g³ej, a pod³u¿n¹ do d³ugiej, i nie
stosuje jednakowego opatrunku dla wszystkich
cz³onków, ale dostosowuje go do w³aciwoci ka¿dego z nich, tak te¿ m¹droæ Bo¿a, lecz¹c cz³owieka, podjê³a siê dzie³a sama, sama staj¹c siê lekarstwem, sama bêd¹c lekarzem15 .
w. Augustyn, O nauce chrzecijañskiej, II/30-31,
Warszawa 1989, s. 83.
15
w. Augustyn, dz. cyt., I/13, s. 22-23.
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Podsumowuj¹c nale¿y podkreliæ, i¿ medycyna i opieka nad chorymi stanowi³y, wed³ug Ojców Kocio³a, mo¿liwoæ konkretnej realizacji przykazania bêdziesz mi³owa³ bliniego swego jak siebie samego. Medycyna nie mog³a byæ uprawiana
w duchu pogañskiego politeizmu, ani tym bardziej
w po³¹czeniu z praktykami magicznymi. Lekarzchrzecijanin musia³ pamiêtaæ, ¿e jedynym i prawdziwym lekarzem cia³a i duszy jest Jezus Chrystus.
Ta wiadomoæ mia³a mu towarzyszyæ we wszystkich poczynaniach zwi¹zanych z realizacj¹ swojego powo³ania. Mi³osierdzie wobec chorych, s³abszych i dzieci wyklucza³o eutanazjê, opuszczanie
pacjentów czy praktykowanie aborcji. Postawa
chrzecijañskiego lekarza, jak ka¿dego chrzecijanina, mia³a odzwierciedlaæ postawê Mi³osiernego
Samarytanina, który nie patrz¹c na osobiste korzyci, udziela pomocy ka¿demu potrzebujacemu.

STATUS DZIECKA
NIENARODZONEGO
Szacunek dla ¿ycia ludzkiego pozostawa³
spraw¹ fundamentaln¹ chrzecijanina. Wynika³o to
z wiary, ¿e Bóg jest jedynym Panem ¿ycia  On
daje i odbiera ¿ycie. Dlatego o nakazie szacunku
dla poczêtego ¿ycia jest ju¿ mowa w pochodz¹cej
z pocz¹tków II w. Nauce Dwunastu Aposto³ów:
Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie uprawiaj pederastii,
nie uprawiaj nierz¹du, nie kradnij, nie czaruj, nie
truj, nie zabijaj p³odu, nie odbieraj ¿ycia niemowlêciu16 . Na ten fragment Katolickiej nauki... powo³uje siê równie¿ autor Listu Pseudo-Barnaby ze
130 r.17 . Nale¿y wnioskowaæ, ¿e ochrona dzieci
poczêtych wynika³a z przewiadczenia, i¿ w embrionie istnieje ludzkie ¿ycie; zarodek nie by³ uwa¿any
za czêæ organizmu matki czy te¿ nagromadzenie
Nauka Dwunastu Aposto³ów, nr II/2, w: ks. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa
1975, s. 17. W tekcie w³oskim zakaz zabijania dzieci przez
aborcjê sformu³owany jest bardziej bezporednio: non
uccidere il bambino con laborto (Didache, nr II/2, w:
I Padri Apostolici, s. 30). Embrion uznawany by³ wiêc za
dziecko, a wiêc cz³owieka.
17
Por. Lettera di Barnaba, nr XIX/5, w: I Padri Apostolici, s. 212: Non ucciderai il bambino con laborto e non
lo farai morire appena nato.
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