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Jan Pawe³ II (19202005)
Mówi³ do nas rzeczy wa¿ne i najwa¿niejsze.
Tê garæ papieskich tekstów dotykaj¹cych naszej zawodowej
to¿samoci zebra³em, by u³atwiæ ich zachowanie w pamiêci
oraz owocowanie  w refleksji i praktyce.
Jacek Wciórka
Fragmenty Listu apostolskiego Salvifici Doloris o chrzecijañskim sensie ludzkiego cierpienia (Rzym, 11 lutego
1984, w szóstym roku pontyfikatu).
(...) 5. Chocia¿ w swoim podmiotowym wymiarze, jako
fakt osobowy, zamkniêty w konkretnym i niepowtarzalnym
wnêtrzu cz³owieka, cierpienie wydaje siê jakby niewyra¿alne oraz nieprzekazywalne  to równoczenie, mo¿e nic
tak jak ono nie domaga siê, w swej w³anie przedmiotowej
rzeczywistoci, podjêcia, refleksji, ujêcia w kszta³t wyrazistego problemu, postawienia radykalnych pytañ i szukania odpowiedzi. Jak widaæ, nie chodzi tu tylko o opis cierpienia. S¹ inne kryteria, wykraczaj¹ce poza sferê opisu,
które musimy wprowadziæ, kiedy decydujemy siê wnikn¹æ
w wiat ludzkiego cierpienia.
Byæ mo¿e, i¿ medycyna jako nauka i zarazem sztuka
leczenia ods³ania na wielkim obszarze cierpieñ cz³owieka
rejon najbardziej znany, najdok³adniej nazwany i stosunkowo najbardziej zrównowa¿ony metodami przeciwdzia³ania
(czyli terapii). Ale przecie¿ jest to tylko jeden rejon. Pe³ny
obszar ludzkiego cierpienia jest o wiele rozleglejszy, bardziej
zró¿nicowany i wielowymiarowy. Cz³owiek cierpi na ró¿ne
sposoby, nie zawsze objête przez medycynê, w jej nawet najdalszych rozga³êzieniach. Cierpienie jest czym bardziej jeszcze podstawowym od choroby, bardziej wielorakim, a zarazem g³êbiej jeszcze osadzonym w ca³ym cz³owieczeñstwie.
Jaki pogl¹d na tê sprawê daje nam rozró¿nienie pomiêdzy
cierpieniem fizycznym a cierpieniem moralnym. Rozró¿nienie to przyjmuje za podstawê dwoisty wymiar ludzkiego
bytu, wskazuje na pierwiastek cielesny i duchowy jako bli¿szy czy te¿ bezporedni podmiot cierpienia. O ile mo¿na do
pewnego stopnia u¿ywaæ zamiennie wyrazów cierpienie
i ból  to cierpienie fizyczne zachodzi wówczas, gdy
w jakikolwiek sposób boli cia³o, cierpienie moralne natomiast jest bólem duszy. Chodzi za o ból natury duchowej, a nie tylko o psychiczny wymiar bólu, który towarzyszy cierpieniu zarówno moralnemu, jak i fizycznemu.
Rozleg³oæ i wielorakoæ cierpienia moralnego jest z pewnoci¹ nie mniejsza ni¿ fizycznego, równoczenie za zdaje
siê ono jakby mniej zidentyfikowane i mniej objête terapi¹.

6. Pismo wiête jest wielk¹ ksiêg¹ o cierpieniu. Przytoczmy z Ksi¹g Starego Testamentu niektóre tylko przyk³ady
sytuacji, które maj¹ znamiona cierpienia, i to przede
wszystkim moralnego: niebezpieczeñstwo mierci, mierci
w³asnych dzieci, zw³aszcza za mierci pierworodnego
syna i jedynaka, ale równie¿: bezdzietnoæ; sk¹din¹d: têsknota za ojczyzn¹, przeladowanie i wrogoæ otoczenia,
szyderstwo i wymiewanie cierpi¹cego, samotnoæ i opuszczenie; sk¹din¹d: wyrzuty sumienia; i jeszcze: trudnoæ zrozumienia, dlaczego z³ym dobrze siê powodzi, podczas gdy
sprawiedliwi doznaj¹ cierpieñ, niewiernoæ i niewdziêcznoæ ze strony przyjació³ i bliskich; wreszcie: nieszczêcia
w³asnego narodu.
Stary Testament, traktuj¹c cz³owieka jako ca³oæ psychofizyczn¹, ³¹czy czêsto cierpienia moralne z bólem
okrelonych czêci organizmu: koci, nerek, w¹troby (¿ó³ci), wnêtrznoci, serca. Nie da siê bowiem zaprzeczyæ,
¿e cierpienia moralne miewaj¹ równie¿ swoj¹ komponentê
fizyczn¹ (somatyczn¹), a czêsto odbijaj¹ siê na stanie
ca³ego organizmu.
7. Jak widaæ z przytoczonych przyk³adów, znajdujemy
w Pimie wiêtym obszerny rejestr sytuacji na ró¿ny sposób bolesnych dla cz³owieka. Ten zró¿nicowany rejestr
z pewnoci¹ nie wyczerpuje wszystkiego, co na temat cierpienia powiedzia³a ju¿ i wci¹¿ na nowo mówi ksiêga dziejów cz³owieka (jest to raczej ksiêga niepisana), a bardziej
jeszcze: ksiêga dziejów ludzkoci, odczytywana poprzez
dzieje ka¿dego cz³owieka.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek cierpi wówczas, gdy
doznaje jakiegokolwiek z³a. Zwi¹zek pomiêdzy jednym
a drugim uwydatnia siê poprzez s³ownictwo Starego Testamentu jako to¿samoæ. S³ownictwo to nie posiada³o bowiem odrêbnego wyrazu na cierpienie, wobec czego
wszystko, co by³o cierpieniem, okrela³o jako z³o. Dopiero jêzyk grecki, a wraz z nim Nowy Testament (oraz
greckie przek³ady Starego), pos³uguje siê czasownikiem
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BF(T  doznajê..., odbieram wra¿enie, cierpiê, dziêki
czemu cierpienie nie jest bezporednio uto¿samione ze z³em
(obiektywnym), ale okrela ono tak¹ sytuacjê, w której
cz³owiek doznaje z³a, a doznaj¹c z³a, staje siê podmiotem
cierpienia. Cierpienie ma charakter równoczenie aktywny
i pasywny (od patior). Nawet wówczas, gdy cz³owiek sam
zadaje sobie cierpienie, gdy jest jego sprawc¹, cierpienie to
w swej metafizycznej istocie pozostaje czym pasywnym.
Nie znaczy to jednak, a¿eby cierpienie w znaczeniu psychologicznym nie by³o nacechowane specyficzn¹ aktywnoci¹. Jest to owa wieloraka i podmiotowo zró¿nicowana aktywnoæ bólu, smutku, zawodu, przygnêbienia czy
wrêcz rozpaczy  zale¿nie od intensywnoci cierpienia, od
jego g³êbi, porednio za zale¿nie od ca³ej struktury cierpi¹cego podmiotu, od jego specyficznej wra¿liwoci. Porodku tego wszystkiego, co stanowi psychologiczny kszta³t
cierpienia, tkwi zawsze jakie doznanie z³a, z powodu którego cz³owiek cierpi. (...)
8. Cierpienie ludzkie samo w sobie stanowi jakby swoisty wiat, który bytuje wraz z cz³owiekiem, pojawia siê
w nim i przemija, a czasem nie przemija, ale utrwala siê
w nim i pog³êbia. Ów wiat cierpienia, roz³o¿ony na wiele,
na ogromnie wiele podmiotów, bytuje jakby w rozproszeniu.
Ka¿dy cz³owiek przez swe osobiste cierpienie jest nie tylko
cz¹stk¹ owego wiata, ale równoczenie ów wiat jest
w nim jako ca³oæ skoñczona i niepowtarzalna. W parze
z tym idzie jednak¿e wymiar miêdzyludzki i spo³eczny. wiat
cierpienia ma jak gdyby sw¹ w³asn¹ spoistoæ. Ludzie cierpi¹cy upodabniaj¹ siê do siebie podobieñstwem sytuacji,
dowiadczeniem losu, sk¹din¹d potrzeb¹ zrozumienia i troski, a nade wszystko chyba natarczywym pytaniem o sens.
Jakkolwiek wiêc wiat cierpienia bytuje w rozproszeniu, to
równoczenie zawiera on w sobie jakie szczególne wyzwanie do wspólnoty i solidarnoci. Za tym wezwaniem bêdziemy te¿ starali siê iæ w niniejszym rozwa¿aniu. (...)
26. Je¿eli pierwszy wielki rozdzia³ ewangelii cierpienia
pisz¹ przez pokolenia ci, którzy cierpi¹ przeladowania dla
Chrystusa, to w parze z tym idzie przez dzieje drugi wielki
rozdzia³ tej¿e ewangelii cierpienia. Pisz¹ go wszyscy ci,
którzy cierpi¹ wraz z Chrystusem, jednocz¹c swoje ludzkie
cierpienie z Jego cierpieniem odkupieñczym. Wype³nia siê
na nich to wszystko, co pierwsi wiadkowie mêki i Zmartwychwstania powiedzieli i napisali o uczestnictwie w cierpieniach Chrystusowych. Wype³nia siê na nich wiêc ewangelia cierpienia, a równoczenie ka¿dy z nich pisze j¹ jako
w dalszym ci¹gu  pisze i g³osi wiatu, przepowiada swemu otoczeniu i ludziom wspó³czesnym. Poprzez wieki i pokolenia stwierdzono, ¿e w cierpieniu kryje siê szczególna
moc przybli¿aj¹ca cz³owieka wewnêtrznie do Chrystusa,
jaka szczególna ³aska. Tej ³asce zawdziêcza swoje g³êbokie nawrócenie wielu wiêtych, jak choæby w. Franciszek
z Asy¿u, w. Ignacy Loyola i wielu innych.
Owocem owego nawrócenia jest nie tylko to, ¿e cz³owiek
odkrywa zbawczy sens cierpienia, ale nade wszystko to, ¿e
w cierpieniu staje siê ca³kowicie nowym cz³owiekiem.
Znajduje jakby now¹ miarê ca³ego swojego ¿ycia i powo³ania. Odkrycie to jest szczególnym potwierdzeniem wielkoci duchowej, która w cz³owieku ca³kiem niewspó³miernie
przerasta cia³o. Wówczas, gdy to cia³o jest g³êboko chore,
ca³kowicie niesprawne, a cz³owiek jakby niezdolny do ¿ycia
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i do dzia³ania  owa wewnêtrzna dojrza³oæ i wielkoæ
duchowa tym bardziej jeszcze siê uwydatnia, stanowi¹c
przejmuj¹c¹ lekcjê dla ludzi zdrowych i normalnych.
(...) Przypowieæ o mi³osiernym Samarytaninie nale¿y
do ewangelii cierpienia, wskazuje bowiem, jaki winien byæ
stosunek ka¿dego z nas do cierpi¹cych blinich. Nie wolno
nam ich mijaæ, przechodziæ mimo z obojêtnoci¹, ale winnimy przy nich zatrzymywaæ siê. Mi³osiernym Samarytaninem jest ka¿dy cz³owiek, który zatrzymuje siê przy cierpieniu drugiego cz³owieka, jakiekolwiek by ono by³o. Owo
zatrzymanie siê nie oznacza ciekawoci, ale gotowoæ. Jest
to otwarcie jakiej wewnêtrznej dyspozycji serca, które ma
tak¿e swój wyraz uczuciowy. Mi³osiernym Samarytaninem
jest ka¿dy cz³owiek wra¿liwy na cudze cierpienie, cz³owiek,
który wzrusza siê nieszczêciem bliniego. Je¿eli Chrystus,
znawca wnêtrza ludzkiego, podkrela owo wzruszenie, to
znaczy, ¿e jest ono równie¿ wa¿ne dla ca³ej naszej postawy
wobec cudzego cierpienia. Trzeba wiêc w sobie pielêgnowaæ ow¹ wra¿liwoæ serca, która wiadczy o wspó³czuciu
z cierpi¹cym. Czasem owo wspó³czucie pozostaje jedynym
lub g³ównym wyrazem naszej mi³oci i solidarnoci z cierpi¹cym cz³owiekiem.
Jednak¿e mi³osierny Samarytanin z Chrystusowej przypowieci nie poprzestaje na samym wzruszeniu i wspó³czuciu. Staje siê ono dla niego bodcem do dzia³añ, które maj¹
na celu przyniesienie pomocy poranionemu cz³owiekowi.
Mi³osiernym Samarytaninem jest wiêc ostatecznie ten, kto
wiadczy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek by³oby ono
natury. Pomoc, o ile mo¿noci, skuteczn¹. W tê pomoc
wk³ada swoje serce, nie ¿a³uje równie¿ rodków materialnych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e daje siebie, swoje w³asne ja,
otwieraj¹c to ja dla drugiego. Dotykamy w tym miejscu
jednego z kluczowych punktów ca³ej chrzecijañskiej antropologii. Cz³owiek... nie mo¿e odnaleæ siê w pe³ni inaczej,
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego.
Mi³osierny Samarytanin  to cz³owiek zdolny do takiego
w³anie daru z siebie samego.
29. Id¹c za ewangeliczn¹ przypowieci¹, mo¿na by powiedzieæ, ¿e cierpienie, które pod tylu ró¿nymi postaciami
obecne jest w naszym ludzkim wiecie, jest w nim obecne
tak¿e i po to, a¿eby wyzwalaæ w cz³owieku mi³oæ, ów w³anie bezinteresowny dar z w³asnego ja na rzecz innych
ludzi, ludzi cierpi¹cych. wiat ludzkiego cierpienia przyzywa niejako bez przestanku inny wiat: wiat ludzkiej mi³oci
 i tê bezinteresown¹ mi³oæ, jaka budzi siê w jego sercu
i uczynkach, cz³owiek niejako zawdziêcza cierpieniu. Nie
mo¿e cz³owiek: blini wobec niego przechodziæ obojêtnie. W imiê najbardziej nawet podstawowej ludzkiej solidarnoci, tym bardziej w imiê mi³oci bliniego musi siê
zatrzymaæ, wzruszyæ, postêpuj¹c tak, jak ów Samarytanin z ewangelicznej przypowieci. Przypowieæ sama
w sobie wyra¿a prawdê g³êboko chrzecijañsk¹, ale zarazem jak¿e bardzo ogólnoludzk¹. Nie bez przyczyny równie¿ w jêzyku wieckim nazywa siê dzia³alnoci¹ samarytañsk¹ wszelk¹ dzia³alnoæ dla dobra ludzi cierpi¹cych
i potrzebuj¹cych pomocy.
Dzia³alnoæ ta przybiera w ci¹gu wieków zorganizowane formy instytucjonalne i stwarza teren dla pracy w odnonych zawodach. Jak¿e bardzo samarytañski jest zawód lekarza czy pielêgniarki, czy inne im podobne! Ze wzglêdu na
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ewangeliczn¹ treæ, jaka siê w nim zawiera, sk³onni jestemy myleæ tutaj bardziej o powo³aniu, nie tylko o zawodzie.
Instytucje za, które na przestrzeni pokoleñ pe³ni³y pos³ugê
samarytañsk¹, w naszych czasach jeszcze bardziej siê rozbudowa³y i wyspecjalizowa³y. wiadczy to niew¹tpliwie o tym,
¿e cz³owiek wspó³czesny z coraz wiêksz¹ uwag¹ i wnikliwoci¹ zatrzymuje siê przy cierpieniach swoich blinich, coraz dok³adniej stara siê je zrozumieæ i im zapobiegaæ. Coraz

wiêksz¹ te¿ posiada w tej dziedzinie umiejêtnoæ i specjalizacjê. Patrz¹c na to wszystko mo¿emy powiedzieæ, ¿e przypowieæ o ewangelicznym Samarytaninie sta³a siê jednym
z istotnych sk³adników ogólnoludzkiej kultury moralnej i cywilizacji. Myl¹c za o wszystkich ludziach, którzy swoj¹
wiedz¹ i umiejêtnoci¹ oddaj¹ wielorakie przys³ugi cierpi¹cym blinim, nie mo¿emy siê powstrzymaæ od wyrazów
uznania i wdziêcznoci pod ich adresem.

Wypowied na audiencji udzielonej miêdzynarodowej delegacji psychiatrów
(Watykan, 4 stycznia 1993)
4 stycznia 1993 r. zaproszony przez Dr Josepha T. Englisha, Prezydenta Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) uczestniczy³em w audiencji, jakiej udzieli³ psychiatrom Papie¿ Jan Pawe³ II. O audiencjê zwróci³o siê APA, które w tym roku pracowa³o nad
zagadnieniem utrzymania wartoci zawodowych w sytuacji trudnoci ekonomicznych. Do udzia³u w niej zaprosi³o: Prezydenta wiatowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA) dr Jorge Alberto Costa e Silva, Prezydenta Elekta WPA dr Felice Lieh-Mak, Sekretarza
Generalnego WPA dr Juan Jose Lopez-Ibor Alino, Prezydenta Kanadyjskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dr Jean-Yves Gosselin,
Prezydenta W³oskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dr Carlo Cazzullo i Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W czasie
audiencji dr English zwróci³ siê do Papie¿a o udzielenie moralnego wsparcia w opiece nad najbardziej potrzebuj¹cymi opieki  chorymi
psychicznie i upoledzonymi. Podkrela³ przy tym starania psychiatrów w d¹¿eniu do wysokich standardów wartoci zawodowych. Nawi¹za³
do sympozjum, które ówczesny kardyna³ Wojty³a organizowa³ na temat filozofii i psychiatrii w Krakowie w latach siedemdziesi¹tych.
Ten tekst jest t³umaczeniem s³ów wypowiedzianych wtedy przez Papie¿a. (prof. Jacek Bomba)

Panie i Panowie,
Z wielk¹ przyjemnoci¹ witam w Watykanie prezydentów i cz³onków Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i wiatowego Towarzystwa Psychiatrycznego
oraz reprezentantów i cz³onków innych psychiatrycznych
i psychoanalitycznych towarzystw ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Spotkanie to daje mi mi³¹ okazjê do
wyra¿enia szacunku Kocio³a dla licznych lekarzy i innych
osób zawodowo zajmuj¹cych siê wa¿nym i delikatnym obszarem medycyny psychiatrycznej. Wasze cierpliwe wysi³ki
zmierzaj¹ce do zrozumienia warunków zdrowia psychicznego ogó³u i zapewnienia opieki tym, którzy cierpi¹ z powodu zaburzeñ psychicznych, maj¹ w sobie ogromny potencja³
czynienia dobra dla jednostek i dla ¿ycia spo³eczeñstwa.
Towarzystwa takie jak Wasze s³u¿¹ wartociowym celom
promuj¹c wysokie standardy wiedzy naukowej oraz g³êbok¹ wiadomoæ wymogów zawodowych i etycznych, jakie
nak³ada praktykowanie psychiatrii.
Wasza praca, z samej swojej natury, czêsto doprowadza
Was do granic tajemnicy cz³owieka. Wymaga wra¿liwoci
na nierzadko zawik³ane drogi ludzkiego umys³u i serca;
i otwartoci na sprawy ostateczne, które nadaj¹ znaczenie
ludzkiemu ¿yciu. S¹ to sprawy najwy¿szej wagi dla Kocio³a
i przypominaj¹ o pilnej potrzebie konstruktywnego dialogu
miêdzy nauk¹ a religi¹ dla dobra rozwietlenia tajemnicy
cz³owieka w jej pe³ni. Historia w³asna Kocio³a zaanga¿owania w opiekê nad chorymi, zw³aszcza biednymi i wyrzuconymi poza margines, zakorzeniona jest w przekonaniu, ¿e
osoba ludzka jest jednoci¹ cia³a i ducha, posiada nienaruszaln¹ godnoæ jako stworzona na obraz Boga i powo³ana do
transcendentnego przeznaczenia. Dlatego Koció³ jest przekonany, ¿e nie mo¿na adekwatnie oceniæ natury osoby ludzkiej, ani wymogów ludzkiego spe³nienia i dobrostanu psychospo³ecznego bez poszanowania wymiaru duchowego
cz³owieka i jego zdolnoci samotranscendencji. Tylko przez

przekroczenie siebie samego, dawanie siebie i otwartoæ na
prawdê i mi³oæ jednostka mo¿e osi¹gn¹æ spe³nienie i przyczyniæ siê do budowania autentycznej spo³ecznoci ludzkiej.
Towarzystwo Wasze s³usznie skupia siê na wspieraniu
godnoci ludzkiej i nienaruszalnoci jednostki i jej wolnoci. Podstaw ludzkiej godnoci szukaæ trzeba w prawdzie
o cz³owieku i w jego ludzkiej wolnoci do kszta³towania
swoich instynktów i uczuæ wed³ug obiektywnych wymogów porz¹dku moralnego. Jak sugeruje Pismo istnieje nierozerwalna wiê miêdzy prawdziw¹ wolnoci¹ i prawd¹
(por. J 8,3132); rzeczywicie, wolnoæ jednak w pe³ni jest
dowartociowana jedynie poprzez przyjêcie prawdy (Centesimus annus, 46). Co za tym idzie, prawdziwa terapia czy
leczenie zaburzeñ psychicznych nie mo¿e nigdy pozostawaæ w konflikcie z moraln¹ powinnoci¹ pacjenta do d¹¿enia za prawd¹ i wzrastania w cnocie. Ten moralny sk³adnik
zadania terapeutycznego nak³ada znaczne wymagania na
psychiatrów, którzy musz¹ d¹¿yæ do osi¹gniêcia bardziej
adekwatnego obrazu prawdy w³asnego ¿ycia i do okazywania g³êbokiego respektu dla godnoci swoich pacjentów.
Psychiatrzy musz¹ te¿ czuæ siê odpowiedzialni za spo³eczne rozga³êzienia swojej praktyki. Jest to szczególnie
prawdziwe obecnie, gdy janiejszy jest zwi¹zek miêdzy
wystêpowaniem i nasilaniem siê pewnych chorób i zaburzeñ psychicznych, a kryzysem wartoci jakiego dowiadcza spo³eczeñstwo. Wy i Wasi koledzy w istotny sposób
przyczynicie siê do przysz³oci spo³eczeñstwa wykazuj¹c,
w wietle bezstronnego d¹¿enia do prawdy, ograniczenia
pewnych modeli ¿ycia spo³ecznego prowadz¹cych do manipulowania osob¹ i szkodliwego warunkowania wolnoci
ludzkiej. Mo¿ecie byæ pewni uznania Kocio³a i jego gotowoci do wspó³pracy w Waszych staraniach zmierzaj¹cych
do przezwyciê¿enia stygmatu czêsto kojarzonego z chorobami psychicznymi, zaprzestania nadu¿ywania psychiatrii
dla przyczyn ideologicznych i wzmocnienia rodziny jako
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podstawowej komórki spo³eczeñstwa, oraz w Waszych wysi³kach zwrócenia uwagi spo³eczeñstwa na specjalne potrzeby biednych, bezdomnych i wykorzystywanych.
Zadanie uzdrawiania innych i zapewniania im równowagi psychospo³ecznej jest naprawdê wa¿ne i delikatne.

Tym, którzy powiêcaj¹ siê tej pracy, obok wiedzy naukowej potrzeba wielkiej m¹droci. Zapewniaj¹c Was raz
jeszcze o szacunku Kocio³a, gor¹co proszê Boga Wszechmocnego aby zes³a³ na Was i cz³onków Waszych Towarzystw Swoje hojne b³ogos³awieñstwa.

Ludzie najs³absi i najbardziej potrzebuj¹cy w ¿yciu spo³eczeñstwa
Fragmenty przes³ania do uczestników Miêdzynarodowego Sympozjum na temat:
Godnoæ i prawa osoby z niepe³nosprawnoci¹ umys³ow¹ (Watykan, 5 stycznia 2004)
(...) 2. Punktem wyjcia ka¿dej refleksji nad niepe³nosprawnoci¹ musz¹ byæ fundamentalne za³o¿enia chrzecijañskiej antropologii: osoba niepe³nosprawna, tak¿e wówczas, gdy zraniony jest jej umys³ lub zaburzona zdolnoæ
postrzegania czy rozumienia, jest podmiotem w pe³ni ludzkim, maj¹cym wiête i niezbywalne prawa przynale¿ne ka¿demu cz³owiekowi. Istota ludzka bowiem, niezale¿nie od
warunków, w jakich toczy siê jej ¿ycie, oraz od zdolnoci,
jakimi mo¿e siê wykazaæ, ma wyj¹tkow¹ godnoæ i szczególn¹ wartoæ od pocz¹tku swego istnienia a¿ po naturaln¹
mieræ. Osoba niepe³nosprawna  mimo wszelkich ograniczeñ i cierpieñ, jakie s¹ jej udzia³em  ka¿e nam pochyliæ siê
z szacunkiem i m¹droci¹ nad tajemnic¹ cz³owieka. Im bardziej bowiem zag³êbiamy siê w mroczne i nieznane obszary
ludzkiej rzeczywistoci, tym lepiej rozumiemy, ¿e w³anie
w sytuacjach najtrudniejszych i najbardziej niepokoj¹cych
ujawnia siê godnoæ i wielkoæ ludzkiej istoty. Zranione cz³owieczeñstwo osoby niepe³nosprawnej jest dla nas wyzwaniem, aby dostrzec, zaakceptowaæ i ukazywaæ w ka¿dym
z tych naszych braci i sióstr niezrównan¹ wartoæ ludzkiej
istoty, któr¹ Bóg stworzy³ po to, aby by³a synem w Synu.
3. Miar¹ jakoci ¿ycia w spo³ecznoci jest w du¿ym
stopniu opieka, jak¹ otacza ona najs³abszych i najbardziej
potrzebuj¹cych, oraz poszanowanie ich ludzkiej godnoci.
Prawa nie mog¹ byæ przywilejem tylko zdrowych. Tak¿e
osobie niepe³nosprawnej nale¿y umo¿liwiæ uczestniczenie  na miarê jej mo¿liwoci  w ¿yciu spo³eczeñstwa
i dopomóc w wykorzystaniu ca³ego swojego potencja³u
fizycznego, psychicznego i duchowego. Tylko wówczas
gdy uznawane s¹ prawa najs³abszych, spo³eczeñstwo mo¿e
twierdziæ, ¿e jest zbudowane na fundamencie prawa i sprawiedliwoci: niepe³nosprawny nie jest osob¹ w inny sposób ni¿ pozostali, a zatem uznaj¹c i chroni¹c jego godnoæ
i prawa, uznajemy i chronimy godnoæ i prawa nas wszystkich i ka¿dego.
Spo³eczeñstwo, w którym by³oby miejsce tylko dla osób
w pe³ni sprawnych, ca³kowicie samodzielnych i niezale¿nych, nie by³oby spo³eczeñstwem godnym cz³owieka. Dyskryminacja wed³ug kryterium sprawnoci jest nie mniej haniebna ni¿ dyskryminacja z powodu rasy, p³ci czy religii.
Ukryta forma dyskryminacji wystêpuje te¿ w polityce i programach edukacyjnych, które próbuj¹ przemilczeæ lub zanegowaæ ograniczenia osoby niepe³nosprawnej, proponuj¹c style ¿ycia i cele nie odpowiadaj¹ce jej mo¿liwociom,
a wiêc frustruj¹ce i niew³aciwe. Sprawiedliwoæ nakazuje
bowiem uwa¿nie i z mi³oci¹ przygl¹daæ siê ¿yciu drugiego
cz³owieka i zaspokajaæ poszczególne, odmienne potrzeby
ka¿dego, bior¹c pod uwagê jego zdolnoci i ograniczenia.

4. Odmiennoæ wynikaj¹ca z niepe³nosprawnoci mo¿e
staæ siê integraln¹ czêci¹ niepowtarzalnej to¿samoci,
w czym powinni pomóc najbli¿si, nauczyciele, przyjaciele,
ca³e spo³eczeñstwo. Nie jest istotne, aby cz³owiek niepe³nosprawny, podobnie jak ka¿dy inny, robi³ to, co robi¹
inni, ale to, co jest naprawdê dobre dla niego, aby coraz
lepiej wykorzystywa³ swoje bogactwo, aby wiernie realizowa³ swoje powo³anie ludzkie i nadprzyrodzone.
Z uznaniem praw musi zatem ³¹czyæ siê szczere d¹¿enie
wszystkich do stworzenia konkretnych warunków ¿ycia,
struktur pomocy i ochrony prawnej odpowiadaj¹cych potrzebom i dynamice rozwoju osoby niepe³nosprawnej oraz
tych, którzy jej towarzysz¹, przede wszystkim cz³onków
rodziny. Niezale¿nie od wszelkich innych wzglêdów lub
interesów indywidualnych czy grupowych nale¿y troszczyæ
siê o integralne dobro tych osób, nie mo¿na im te¿ odmawiaæ niezbêdnej pomocy i ochrony, nawet jeli poci¹ga
to za sob¹ zwiêkszone koszty ekonomiczne i spo³eczne.
Osoby opónione umys³owo potrzebuj¹  mo¿e bardziej
ni¿ inni chorzy  naszej uwagi i ¿yczliwoci, zrozumienia
i mi³oci: nie mo¿na ich pozostawiæ samych, aby niemal
bezbronne i bezradne stawia³y czo³o trudnemu zadaniu,
jakim jest ¿ycie. (...)
6. Osoby niepe³nosprawne, w których z ca³¹ ostroci¹
uwidacznia siê kruchoæ ludzkiej kondycji, s¹ niew¹tpliwie
jednym z przejawów dramatu cierpienia. Dlatego w dzisiejszym wiecie, opanowanym przez hedonizm i zalepionym
przez ulotne i z³udne piêkno, ich trudnoci s¹ czêsto
postrzegane jako skandal lub prowokacja, a ich problemy
jako k³opot, którego trzeba siê pozbyæ lub pospiesznie siê
z nim uporaæ. A przecie¿ osoby te s¹ ¿ywymi ikonami
ukrzy¿owanego Syna. Ods³aniaj¹ przed nami tajemnicze
piêkno Tego, który dla nas ogo³oci³ samego siebie i sta³
siê pos³uszny a¿ do mierci. Ukazuj¹ nam, ¿e najg³êbsza
istota cz³owieka  poza wszelkimi pozorami zewnêtrznymi
 ukryta jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego s³usznie zosta³o
powiedziane, ¿e osoby niepe³nosprawne to uprzywilejowani wiadkowie cz³owieczeñstwa. Mog¹ wszystkich uczyæ,
czym jest mi³oæ, która zbawia, mog¹ staæ siê zwiastunami
nowego wiata, którym nie rz¹dzi ju¿ si³a, przemoc, agresja, ale mi³oæ, solidarnoæ, otwartoæ na drugiego  nowego wiata, przemienionego przez wiat³oæ Chrystusa, Syna
Bo¿ego, który dla nas ludzi sta³ siê cz³owiekiem, zosta³
ukrzy¿owany i zmartwychwsta³.
7. Drodzy uczestnicy sympozjum, wasza obecnoæ tutaj
i wasza dzia³alnoæ s¹ dla wiata wiadectwem, ¿e Bóg
zawsze jest po stronie ma³ych, ubogich, cierpi¹cych i odepchniêtych. (...)
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Cz³owiek chory zawsze zachowuje sw¹ godnoæ
Fragmenty wypowiedzi do uczestników Miêdzynarodowego Kongresu Lekarzy Katolickich
(Rzym, 20 marca 2004)
(...) 2. Koció³ z g³êbokim podziwem i zarazem z ¿yw¹
nadziej¹ popiera wysi³ki ludzi nauki, którzy na co dzieñ,
czasem za cenê wielkich wyrzeczeñ, prowadz¹ dzia³alnoæ
naukow¹ i badawcz¹, maj¹c¹ na celu zwiêkszanie mo¿liwoci diagnostycznych, terapeutycznych, prognostycznych
i rehabilitacyjnych w odniesieniu do pacjentów w pe³ni
zale¿nych od opiekuj¹cych siê nimi osób i od lekarzy. Cz³owiek znajduj¹cy siê w stanie wegetatywnym nie daje bowiem ¿adnych oznak samowiadomoci czy wiadomoci
otaczaj¹cego go rodowiska oraz zdaje siê niezdolny do
jakiegokolwiek kontaktu z innymi czy te¿ do reakcji na odpowiednie bodce. (...)
W³anie dla okrelenia sytuacji pacjentów, którzy znajduj¹ siê w stanie wegetatywnym przez okres d³u¿szy ni¿
rok, wprowadzono termin «trwa³y stan wegetatywny».
W rzeczywistoci jednak okrelenie to nie wi¹¿e siê z odrêbn¹ diagnoz¹, ale jedynie umown¹ prognoz¹, wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e przebudzenie pacjenta jest, ze statystycznego punktu widzenia, tym mniej prawdopodobne, im d³u¿ej
trwa stan wegetatywny.
Nale¿y jednak pamiêtaæ i braæ pod uwagê, ¿e istniej¹
dobrze udokumentowane przypadki przynajmniej czêciowego powrotu pacjentów do zdrowia, czasem wrêcz po
wielu latach; dlatego te¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e medycyna
jak na razie nie jest w stanie orzec z pewnoci¹, który
ze znajduj¹cych siê w tym stanie pacjentów powróci do
zdrowia, a który nie.
Cz³owiek pozostanie zawsze cz³owiekiem
3. Mówi¹c o pacjentach znajduj¹cych siê w tym stanie
klinicznym, niektórzy wrêcz podaj¹ w w¹tpliwoæ ich
cz³owieczeñstwo, jak gdyby przymiotnik wegetatywny
(dzi w powszechnym u¿yciu), bêd¹cy metafor¹ pewnego
stanu klinicznego, móg³ czy te¿ powinien byæ u¿ywany
w odniesieniu do samego chorego, umniejszaj¹c jego wartoæ i osobow¹ godnoæ. Nale¿y w zwi¹zku z tym podkreliæ,
¿e termin ten, choæ u¿ywany tylko w zakresie klinicznym,
nie jest zbyt trafny w odniesieniu do podmiotów ludzkich.
Przeciwstawiaj¹c siê podobnym tendencjom mylowym, czujê siê zobowi¹zany ponownie przypomnieæ, ¿e
istotna wartoæ i osobowa godnoæ ka¿dego cz³owieka nie
ulegaj¹ zmianie nigdy, niezale¿nie od konkretnych okolicznoci jego ¿ycia. Cz³owiek, nawet ciê¿ko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej z³o¿onych czynnoci, jest
i zawsze pozostanie cz³owiekiem, nigdy za nie stanie siê
«rolin¹» czy «zwierzêciem».
Tak¿e nasi bracia i siostry, którzy znajduj¹ siê w klinicznym stanie «wegetatywnym», w pe³ni zachowuj¹ sw¹
ludzk¹ godnoæ. Nadal spoczywa na nich mi³uj¹ce spojrzenie Boga Ojca, który postrzega ich jako swoje dzieci potrzebuj¹ce szczególnej opieki.
Prawo chorego do opieki zdrowotnej
4. W stosunku do tych osób lekarze i personel medyczny, spo³eczeñstwo i Koció³ maj¹ okrelone obowi¹zki

moralne, od których nie mog¹ siê uchyliæ, gdy¿ sprzeniewierzyliby siê wymogom etyki zawodowej oraz ludzkiej
i chrzecijañskiej solidarnoci.
Tak wiêc znajduj¹cy siê w stanie wegetatywnym pacjent,
w oczekiwaniu na przebudzenie lub na swój naturalny kres,
ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej (od¿ywianie,
podawanie p³ynów, higiena, zachowanie odpowiedniej temperatury itd.) oraz do leczenia zapobiegaj¹cego komplikacjom, które poci¹ga za sob¹ stan ob³o¿ny. Ma te¿ prawo do
odpowiedniej rehabilitacji oraz do uwa¿nej obserwacji klinicznych oznak ewentualnego przebudzenia.
(...) Ocena szans, oparta na niskim prawdopodobieñstwie powrotu do zdrowia, kiedy stan wegetatywny trwa
ponad rok, nie mo¿e, z moralnego punktu widzenia, usprawiedliwiæ decyzji o zaniechaniu lub zaniedbaniu minimalnej opieki nad pacjentem, która obejmuje od¿ywianie
i podawanie p³ynów. Jedyn¹ i nieuniknion¹ konsekwencj¹ takiej decyzji by³aby bowiem mieræ z g³odu i z pragnienia. Dlatego te¿, jeli jest podjêta wiadomie i dobrowolnie, nabiera znamion autentycznej eutanazji przez
zaniechanie.
Chcia³bym tu przypomnieæ, co napisa³em w Encyklice
Evangelium vitae, wyjaniaj¹c, ¿e «przez eutanazjê w cis³ym i w³aciwym sensie nale¿y rozumieæ czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji dzia³aj¹cego powoduje mieræ w celu usuniêcia wszelkiego cierpienia»;
takie postêpowanie zawsze «jest powa¿nym naruszeniem
Prawa Bo¿ego jako moralnie niedopuszczalne dobrowolne
zabójstwo osoby ludzkiej» (n. 65).
Jest ponadto powszechnie znana moralna zasada, wed³ug
której nawet jeli istnieje w¹tpliwoæ, ¿e mamy do czynienia z ¿yw¹ osob¹, musimy okazywaæ jej szacunek i powstrzymaæ siê od jakichkolwiek kroków zmierzaj¹cych do
przyspieszenia jej mierci.
Nie ulegaæ presji spo³ecznej
5. Nad t¹ ogóln¹ zasad¹ nie mo¿e przewa¿aæ wzgl¹d na
tzw. «jakoæ ¿ycia», bêd¹cy czêsto rezultatem presji psychologicznej, spo³ecznej czy ekonomicznej.
Przede wszystkim ¿adna kalkulacja kosztów nie mo¿e
przes³oniæ wartoci podstawowego dobra, które podlega
ochronie, a mianowicie ¿ycia ludzkiego. Poza tym, jeli
przyjmiemy, ¿e mo¿na decydowaæ o ludzkim ¿yciu na podstawie zewnêtrznej oceny jego jakoci, to uznajemy tym samym, ¿e ka¿dej osobie mo¿na z zewn¹trz przypisaæ ni¿szy
lub wy¿szy poziom jakoci ¿ycia, a wiêc i ludzkiej godnoci: konsekwencj¹ tego by³oby wprowadzenie do stosunków spo³ecznych zasady o charakterze dyskryminacyjnym
i eugenetycznym. (...)
Pomoc pacjentom oraz ich rodzinom
6. Nie wystarczy jednak przypominanie ogólnej zasady,
wed³ug której jakoæ ¿ycia cz³owieka nie mo¿e podlegaæ
ocenie ze strony innych ludzi; nale¿y podj¹æ konkretne kroki, przeciwstawiaj¹c siê presji, jaka czêsto jest wywierana,
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aby pozbawiæ tych pacjentów pokarmu oraz p³ynów i tym
samym po³o¿yæ kres ich ¿yciu.
Nale¿y przede wszystkim wspieraæ rodziny, których cz³onkowie znajduj¹ siê w tym ciê¿kim stanie klinicznym. Nie
mo¿na zostawiæ ich samym sobie, z ca³ym ciê¿arem ludzkich,
psychicznych i ekonomicznych konsekwencji tej sytuacji. (...)

7. Szanowni pañstwo, na koniec zachêcam was  jako
naukowców odpowiedzialnych za godnoæ zawodu lekarskiego  abycie gorliwie przestrzegali zasady, wed³ug
której prawdziwym zadaniem medycyny jest «w miarê
mo¿liwoci leczyæ, a zawsze zapewniaæ opiekê» (to cure if
possible, always to care).

Jak pomagaæ ludziom cierpi¹cym na depresjê?
Fragmenty wypowiedzi do uczestników XVII Miêdzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady
do spraw Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia na temat: Depresja chorob¹ naszych czasów
(Rzym, 14 listopada 2003)
(...) Z uznaniem mylê o wszystkich, którzy z oddaniem s³u¿¹ chorym na depresjê, pomagaj¹c im zachowaæ
wiarê w ¿ycie. Myl¹ ogarniam te¿ oczywicie rodziny,
które z mi³oci¹ i w sposób delikatny opiekuj¹ siê swoimi
bliskimi.
Przyczyny choroby
2. Podczas waszych obrad, drodzy uczestnicy kongresu,
zwracalicie uwagê na ró¿ne z³o¿one aspekty depresji:
pojêcie to obejmuje g³êbokie stany chorobowe, mniej
lub bardziej trwa³e, ale tak¿e formy przejciowe, zwi¹zane z trudnymi dowiadczeniami  takimi jak konflikty
ma³¿eñskie i rodzinne, powa¿ne problemy zawodowe,
poczucie osamotnienia  które prowadz¹ do os³abienia
lub wrêcz do zerwania wiêzi spo³ecznych, zawodowych,
rodzinnych. Chorobie towarzyszy czêsto kryzys egzystencjalny i duchowy, który sprawia, ¿e cz³owiek traci
z oczu sens ¿ycia.
Coraz powszechniejsze wystêpowanie stanów depresyjnych budzi niepokój. Ujawniaj¹ siê bowiem ludzkie s³aboci  psychiczne i duchowe  które czêciowo przynajmniej s¹ skutkiem oddzia³ywania spo³eczeñstwa. Trzeba
sobie koniecznie uwiadomiæ, jaki wp³yw maj¹ na ludzi
treci szerzone przez rodki przekazu, które g³osz¹ pochwa³ê konsumpcjonizmu, wzywaj¹ do natychmiastowego zaspokajania pragnieñ, do zabiegania o coraz wiêkszy dobrobyt materialny. Trzeba proponowaæ nowe wartoci, a¿eby
ka¿dy móg³ budowaæ swoj¹ osobowoæ rozwijaj¹c ¿ycie
duchowe, które jest fundamentem dojrza³ej egzystencji.
Entuzjastyczny udzia³ przedstawicieli nowych pokoleñ
w wiatowych Dniach M³odzie¿y pokazuje, ¿e m³odzi szukaj¹ Kogo, kto owietli ich codzienn¹ drogê, wskazuj¹c
im powody, dla których warto ¿yæ, i pomagaj¹c im pokonywaæ trudnoci.

Spieszyæ z pomoc¹
3. Jak sami podkrelilicie, depresja jest zawsze dowiadczeniem duchowym. Ci, którzy opiekuj¹ siê osobami cierpi¹cymi na depresjê, a nie spe³niaj¹ okrelonych funkcji
terapeutycznych, powinni przede wszystkim dopomagaæ im
w odzyskaniu szacunku dla samych siebie, wiary we w³asne
umiejêtnoci, zainteresowania przysz³oci¹ i woli ¿ycia. Dlatego wa¿ne jest, aby wyci¹gn¹æ do chorych pomocn¹ d³oñ,
pozwoliæ im odczuæ dobroæ Boga, w³¹czyæ ich we wspólnotê
wiary i ¿ycia, w której mogliby czuæ siê akceptowani, rozumiani, wspomagani; w której  jednym s³owem  czuliby siê
godni, aby kochaæ i byæ kochanymi. Dla nich, jak dla ka¿dego, kontemplacja Chrystusa i zarazem przyzwolenie, aby On
na nich patrzy³, to dowiadczenie, które otwiera na nadziejê
i przynagla do wyboru ¿ycia (por. Pwt 30, 19). (...)
4. Zjawisko depresji uwiadamia Kocio³owi i ca³emu
spo³eczeñstwu, jak bardzo wa¿nym zadaniem jest wskazywanie ludziom, zw³aszcza m³odym, wzorców osobowych
oraz proponowanie okrelonych praktyk, które pomog¹ im
wzrastaæ na p³aszczynie ludzkiej, psychicznej, moralnej
i duchowej. Brak takich punktów odniesienia z pewnoci¹
przyczynia siê do os³abienia struktury osobowoci, prowadzi bowiem do przekonania, ¿e wszystkie rodzaje zachowañ zas³uguj¹ na tak¹ sam¹ ocenê. Z tego wzglêdu rola
rodziny, szko³y, ruchów m³odzie¿owych, stowarzyszeñ parafialnych jest bardzo istotna, jako ¿e wywieraj¹ one istotny wp³yw na formacjê osoby.
Wa¿ny jest tak¿e udzia³ instytucji publicznych w zapewnieniu godziwych warunków ¿ycia zw³aszcza ludziom
opuszczonym, chorym i starszym. Równie niezbêdne s¹
odpowiednie programy polityczne s³u¿¹ce m³odzie¿y, które
maj¹ wskazywaæ nowym pokoleniom motywy nadziei,
chroni¹c je przed pustk¹ i takimi próbami jej wype³nienia,
które mog¹ okazaæ siê niebezpieczne.

Audiencja generalna (Watykan, roda, 4 kwietnia 2001)
(Po pozdrowieniu pielgrzymów w ró¿nych jêzykach Ojciec
wiêty powiedzia³)
W tym roku wiatowy Dzieñ Zdrowia bêdzie obchodzony 7 kwietnia pod has³em: Zdrowie psychiczne: Nie odrzucaj. Spróbuj pomóc. Z tej okazji ponawiam mój apel, by ka¿dy, odpowiednio do swej odpowiedzialnoci, anga¿owa³ siê

dla obrony godnoci i praw osób cierpi¹cych z powodu choroby psychicznej. Niech nikt nie pozostanie obojêtny wobec
tych naszych braci i sióstr. Koció³ spogl¹da z szacunkiem
i mi³oci¹ na tych, którzy cierpi¹ z powodu tych chorób
i zachêca ca³¹ rodzinê ludzk¹ do ich akceptacji, otaczaj¹c
szczególn¹ trosk¹ najs³abszych i najbardziej odrzucanych.

