
BIOETICA
Responsabilitatea faţă de viaţa umană





ISIDOR CHINEZ

BIOETICA
Responsabilitatea 

faţă de viaţa umană

Sapientia
Iaşi 2015



Imprimatur

† Petru Gherghel
episcop de Iaşi

29 septembrie 2015

Redactor: pr. dr. Ştefan Lupu
Tehnoredactare: Laurenţiu Turbuc
Copertă: Petru Ciobanu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
CHINEZ, ISIDOR
Bioetica – responsabilitatea faţă de viaţa umană 

/ Isidor Chinez. – Iaşi: Sapientia, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-578-230-3

57:17

Pe copertă: Crearea lui Adam, mozaic din Catedrala „Santa Maria 
Nuova a Monreale” (Palermo).

© 2015 Editura SAPIENTIA
Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Văscăuţeanu 6
RO – 700462 Iaşi
Tel. 0232/225228
Fax 0232/211476
www.editurasapientia.ro
www.librariasapientia.ro
e-mail: slupu@itrc.ro



CUPRINS

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Capitolul I: Valoarea vieţii umane . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Viaţa ca dar al lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Fundamentele biblico-teologice 

ale valorii vieţii umane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1. Valoarea vieţii umane percepută de raţiune . . . . . .21
2.2. Valoarea vieţii umane în lumina Scripturii . . . . . . 24

2.2.1. Omul – „imagine” 
şi „asemănare” a lui Dumnezeu . . . . . . . . . . 25

a. O relaţie de origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
b. O relaţie de finalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.2. O viaţă apărată, 
dar şi asumată de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . 31

2.2.3. Sacralitatea vieţii umane . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.4. Valoarea vieţii în lumina poruncii a cincea . . .37

2.3. Zămislirea – „participare deosebită” 
la „lucrarea creatoare” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3. Concluzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Capitolul II: Ameninţări la adresa vieţii umane . . . 45
1. Situaţia conflictuală actuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2. Rădăcinile conspiraţiei împotriva vieţii . . . . . . . . . . . . . 47
3. Schimbări în concepţia despre viaţă . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1. Omul antic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2. Creştinul medieval: homo viator (pelerin). . . . . . . 50
3.3. Omul modern: homo faber (omul meşter) . . . . . . . 51
3.4. Omul postmodern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. Ameninţările la adresa vieţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.1. Gesturi de violenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.2. Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3. Ambientul  vieţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.3.1 Primul ambient al vieţii: Dumnezeu . . . . . . . 61
a. „De ce” este viaţa un bine? . . . . . . . . . . . . . . . 61



6 BioetiCa

b. „Cum” şi „când” este viaţa un bine . . . . . . . . 63
c. Pierderea orizontului lui Dumnezeu . . . . . . . 65

4.3.2. Al doilea ambient al vieţii: Universul . . . . . . 67
a. Marea bogăţie a Universului 

în creşterea umană. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
b. Educaţia pentru o bună relaţie 

cu Universul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.3.3. Al treilea ambient al vieţii: omenirea . . . . . . 69

a. Familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
b. Statul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
c. Voluntariatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5. Concluzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Capitolul III: Corporalitatea umană . . . . . . . . . . . . . . 83
1. Natura sau identitatea corpului uman . . . . . . . . . . . . . 83

1.1. Concepţiile dualiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
1.1.1. Dualismul grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
1.1.2. Dualismul cartezian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

1.2. Influenţa dualismului în creştinism . . . . . . . . . . . 87
1.2.1. Fuga mundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1.2.2. Mentalitatea organicist-funcţională . . . . . . . 87
1.2.3. Pozitivismul cognoscivist . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1.2.4. Monismul materialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
1.2.5. Curentele psihologice contemporane. . . . . . . 89

1.3. Concepţia unitară despre om şi corporalitate . . . . . . 90
1.3.1. La popoarele primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1.3.2. Concepţia unitară 

din antropologia ebraică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. Viziunea biblică despre corpul uman. . . . . . . . . . . . . . . 91
3. Corporalitatea în perspectiva personalistă . . . . . . . . . . 96

Capitolul IV: Bioetica în orizontul Bisericii . . . . . . 101
1. Contextul istoric al apariţiei bioeticii . . . . . . . . . . . . . 101

1.1. Experienţele sălbatice din lagărele 
de concentrare naziste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

1.2. Progresele biologiei şi medicinii. . . . . . . . . . . . . . 103
1.3. Abuzuri răsunătoare 

în cadrul experienţelor făcute pe om. . . . . . . . . . . 107



Excursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Începuturile bioeticii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Un neologism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
O bifurcaţie de sens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2. Definiţia bioeticii 
şi problemele pe care le tratează. . . . . . . . . . . . . . . . . 115

3. Criteriile morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.1. Finalităţile urmărite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.2. Mijloacele folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.3. Consecinţele prevăzute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Capitolul V: Procreaţia artificială –
probleme bioetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

1. Adevărul despre procreaţia umană . . . . . . . . . . . . . . . 127
1.1. „De ce procreaţia umană 

trebuie să aibă loc în căsătorie?” . . . . . . . . . . . . . . 127
1.2. Soţii – colaboratorii lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . 131

2. Procreaţia nu este doar un fapt biologic . . . . . . . . . . . 132
2.1. Terminologia şi sensul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2.2. Obstacolele culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

2.2.1. O viziune mecanicistă. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2.2.2. Cultura tehnologică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.2.3. Relativismul etic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

2.3. Primire „umană” 
şi respectarea drepturilor fundamentale . . . . . 137

2.3.1. O atitudine „primitoare” . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.3.2. Un „context uman” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.3.3. Respectarea drepturilor . . . . . . . . . . . . . . . . 139

3. Procreaţia artificială  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.1. Definiţia şi termenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.2. Fecundarea intracorporală . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.2.1. Inseminarea artificială . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
a. Definiţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
b. Diferite forme de inseminare artificială. . . . . . 141
c. Motivele recurgerii la această tehnică . . . . . .142
d. Modalitatea inseminării . . . . . . . . . . . . . . . . 143
e. Rezultatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
f. Evaluarea morală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Cuprins 7



8 Bioetica

3.2.2. Alte tehnici de fecundare intracorporală. . . . . 147
a. GIFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
b. LTOT şi DIPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

3.3. Fecundarea extracorporală  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3.3.1. FIVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

a. Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
b. Definiţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
c. Motivele recurgerii la această tehnică . . . . . 151
d. Modul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
e. Rezultatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
f. Evaluarea etică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Zece adevăruri despre FIVET . . . . . . . . . . . . . . 156

3.3.2. Maternitatea substitutivă . . . . . . . . . . . . . . 157
a. Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
b. Evaluarea etică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Capitolul VI: Respectul faţă de embrionii umani . 159
1. Embrionul uman şi conceptul de persoană  . . . . . . . . 159

1.1. Conceptul de persoană
la intersecţia cu ştiinţele biologice. . . . . . . . . . . . . 159

1.2. Folosirea conceptului de persoană în bioetică . . . . . 160
1.2.1. Conceptul de persoană 

în curentele reducţioniste . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
1.2.2. Conceptul de persoană 

în gândirea personalist-ontologică . . . . . . . . . . 166
1.3. Individul uman şi persoana . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

1.3.1. Definirea funcţionalistică a persoanei . . . . . . .169
1.3.2. Definirea actualistică a persoanei . . . . . . . . 170

2. Embrionul uman este persoană . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2.1. Câteva elemente de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
2.2. Statutul embrionului uman  . . . . . . . . . . . . . . . . 174

2.2.1. Începutul fiinţei umane . . . . . . . . . . . . . . . . 174
2.2.2. Dezvoltarea fiinţei umane . . . . . . . . . . . . . . 175
2.2.3. Câteva dificultăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2.2.4. Cele trei proprietăţi principale 

ale procesului biologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3. Respectul faţă de embrionii umani . . . . . . . . . . . . . . . 187

3.1. Un respect absolut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187



3.2. „Ca o persoană” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
4. Diferite intervenţii pe embrion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

4.1. Diagnoza prenatală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.1.1. Prezentarea problemei . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.1.2. Metodele şi procedeele tehnice. . . . . . . . . . . 195
4.1.3. Finalizarea rezultatelor . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.1.4. Evaluarea etică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

4.2. Manipularea embrionilor umani 
şi experienţele pe embrioni . . . . . . . . . . . . . . . . 199

4.2.1. Manipularea embrionilor umani . . . . . . . . . 199
a. Prezentarea problemei . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
b. Manipulări 

care alterează viaţa embrionului. . . . . . . . . 200
c. Manipulări (intervenţii) terapeutice. . . . . . . 201

4.2.2. Experienţele pe embrioni . . . . . . . . . . . . . . . 202
a. Prezentarea problemei . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
b. Evaluarea etică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

5. Clonarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
a. Prezentarea problemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
b. Evaluarea etică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Capitolul VII: Problemele etice ale avortului . . . . . 211
1. Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

1.1. Ambiguitatea termenului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
1.2. Definiţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

2. Diferite forme de avort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2.1. Avortul „terapeutic” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

2.1.1. Un termen impropriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2.1.2. „Indicaţiile” 

pentru avortul „terapeutic” . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2.2. Avortul eugenetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
2.3. Avortul „cu naştere parţială”. . . . . . . . . . . . . . . . 216
2.4. Forme „ascunse” de avort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2.5. Avortul spontan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

3. Problemele etice ale avortului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
3.1. Cauzele care induc la avort . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

3.1.1. O sarcină nedorită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
3.1.2. O sarcină din constrângere . . . . . . . . . . . . . 226

9Cuprins



10 BioetiCa

3.1.3. O sarcină cu riscuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
a. Prezentarea problemei . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
b. Cazuri dramatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

3.1.4 O malformaţie embrională sau fatală. . . . . . 232
3.2. Legalizarea avortului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

3.2.1. O mentalitate avortistă . . . . . . . . . . . . . . . . 233
3.2.2. Orientări în practica 

şi datoriile politice actuale . . . . . . . . . . . . . . . . 236
3.3. Problemele etice ridicate 

de legalizarea avortului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
3.3.1. Obiecţia de conştiinţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
3.3.2. Complicitate şi responsabilitate. . . . . . . . . . 243

a. Responsabilitatea personală a mamei. . . 243
b. Responsabilitatea personală a tatălui . . . . . 244
c. Alţi responsabili din contextul familial . . . . . .245
d. Responsabilitatea lucrătorilor sanitari . . . . . .245
e. Responsabilitatea legislatorilor . . . . . . . . . . 246
f. O responsabilitate generală . . . . . . . . . . . . . . 248

Excursus: Practica actuală canonică . . . . . . . . . . . . . 249

Capitolul VIII: Eutanasia
şi problemele ei morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

1. Terminologia şi definiţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
1.1. Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
1.2. Definiţia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

1. În lumea antică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
2. În Evul Mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
3. În epoca modernă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
4. În perioada actuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

a. Cazul Germaniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
b. Mişcări pro-eutanasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

2. Contextul cultural  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
2.1. Motivaţii în favoarea eutanasiei . . . . . . . . . . . . . 265
2.2. Argumente împotriva eutanasiei . . . . . . . . . . . . . 271

3. Doctrina Bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
3.1. Decretul Sfântului Oficiu (1940) . . . . . . . . . . . . . 273
3.2. Magisteriul lui Pius al XII-lea (1939-1958) . . . . . . .275



11

3.2.1. Statul în faţa valorii vieţii umane . . . . . . . . 276
a. Statul şi intangibilitatea persoanei umane . .276
b. Statul şi pedeapsa cu moartea . . . . . . . . . . . 277

3.2.2. Subiectul titular al vieţii . . . . . . . . . . . . . . . 278
a. Inviolabilitatea vieţii umane. . . . . . . . . . . . . 278
b. Indisponibilitatea vieţii umane. . . . . . . . . . . 279

3.2.3. Personalul medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
a. Deontologia medicului. . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
b. Până la ce punct 

se extinde această datorie? . . . . . . . . . . . . . 280
c. Mijloacele ordinare 

şi mijloacele extraordinare. . . . . . . . . . . . . . 281
d. Trei cazuri legate de

folosirea mijloacelor extraordinare . . . . . . . 282
e. Folosirea analgezicelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

3.3. Magisteriul lui Ioan al XXIII-lea (1958-1963) . . . . . 287
3.4. Conciliul al II-lea din Vatican (1962-1965) . . . . . 287
3.5. Magisteriul lui Paul al VI-lea (1963-1978) . . . . . 288
3.6. Congregaţia pentru Doctrina Credinţei,

Declaraţia despre eutanasie (1980) . . . . . . . . . 288
3.6.1. Valoarea vieţii umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
3.6.2. Eutanasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
3.6.3. Creştinul în faţa suferinţei 

şi folosirea analgezicelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
3.6.4. Folosirea proporţionată 

a mijloacelor terapeutice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
3.7. Magisteriul lui Ioan Paul al II-lea (1978-2005) . . 297

3.7.1. Cauzele eutanasiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
3.7.2. Îngrijirile paliative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
3.7.3. Condamnarea eutanasiei . . . . . . . . . . . . . . . 301

3.8. Parabola unui „bolnav terminal”. . . . . . . . . . . . . 303

Concluzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Adaos: Declaraţia despre eutanasie . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Cuprins





INTRODUCERE

Viaţa umană: spre ea se îndreaptă centrul atenţiei 
acestui curs. Ce este viaţa? Ce este viaţa umană? Care 
este valoarea ei? Cum trebuie respectată din momen-
tul în care apare în lume şi până se termină? Sunt între-
bări fundamentale, care ridică problemele pe care le 
vom aborda în paginile următoare; sunt întrebări des-
pre sensul global al vieţii, având speranţa şi scopul de 
a reuşi să înţelegem cum trebuie trăită această viaţă 
pentru a putea ajunge la împlinirea ei. Sunt întrebări 
de o importanţă care trece dincolo de domenii şi per-
spective specifice şi parţiale, căci privesc viaţa umană 
în complexitatea şi în totalitatea sa.

Provocările etice principale ale timpului nostru 
sunt date de convergenţa a doi factori: degradarea meta-
fizică a omului din partea ştiinţelor moderne şi creşte-
rea enormă a puterii lor asupra vieţii umane datorită 
progresului tehnologic. Ştiinţa tehnică despre viaţa 
umană nu numai că s-a impus asupra înţelepciunii, re-
fuzând să fie condusă de ea, dar pretinde să înlocuias-
că în totalitate orice a mai rămas cu sensul de mister, 
supunând momentele decisive şi delicate ale trăirii 
vieţii unui fapt de tip tehnic. 

În faţa acestor provocări trebuie să afirmăm în ter-
meni sintetici şi elementari că, în lumina experienţei 
universale, a reflecţiei raţionale corecte, viaţa umană 
este un bine, o valoare, apoi, în lumina credinţei, viaţa 
umană se revelează ca un mare dar oferit de Creator, 
căci „Domnul Dumnezeu a plăsmuit omul din pulberea 
pământului şi a suflat în nările sale un suflu de viaţă, 
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aşa încât omul a devenit o fiinţă vie” (Gen 2,7). De aici, 
şi sacralitatea sa. 

Fiind viaţa un dar „sacru” al lui Dumnezeu, apare 
o altă serie întrebări: care este actul demn din punct 
de vedere etic care face să vină pe lume o persoană 
umană sau, mai bine spus, când este zămislită persoana 
umană într-un mod adecvat demnităţii sale, fără ca 
valoarea sa să fie negată chiar de la început? Posibili-
tăţile pe care le oferă tehnologia – inseminarea artifici-
ală, FIVET – sunt compatibile cu o astfel de demnitate? 
Intră ele în planul lui Dumnezeu, participând la opera 
sa creatoare? În lumina revelaţiei divine, a tradiţiei teo-
logice şi a magisteriului Bisericii, vedem că de fapt nu 
este vorba doar despre o evaluare generică a vieţii, ci 
despre viaţa persoanei umane care are valoare etică – 
şi nu viaţa ca atare (viaţa unei plante, a unui animal, 
nu are în sine o valoare cu caracter propriu-zis etic, ci 
doar cu caracter de slujire a omului) –, căci „omul viu 
este gloria lui Dumnezeu”. În acest sens, respingerea 
şi condamnarea procedeelor de procreare artificială nu 
înseamnă altceva decât afirmarea demnităţii persoa-
nei. Nu orice mod de a da origine vieţii este acceptabil 
din punct de vedere etic, după cum nu este etic nici a o 
prelungi în mod artificial: „omul viu” este în centrul 
preocupărilor Bisericii, întrucât este persoană. De aceea 
i se datorează „un respect absolut” şi chiar din primele 
momente ale existenţei sale noua fiinţă trebuie tratată 
„ca persoană umană”, şi nu ca un conglomerat de celule. 
De aceea trebuie apărată împotriva tuturor „atentate-
lor” şi „conspiraţiilor” care vor să o distrugă: omorul 
de orice fel, genocidul, avortul, eutanasia, sinuciderea 
voluntară. De aceea, în momentul în care este lovită de 
boală şi suferinţă, trebuie să i se acorde îngrijirile nor-
male, să fie alinată şi susţinută cu iubire şi respect 
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până în ultimul său moment de împlinire care este 
moartea naturală.

Asupra tuturor acestor probleme pe care le ridică 
viaţa persoanei umane în arcul său de timp – mai ales 
în primele şi în ultimele sale momente – ne vom opri în 
acest curs, pentru a le analiza şi a le găsi rezolvarea în 
lumina ultimelor documente ale magisteriului eclezi-
astic. 

introduCere





CAPITOLUL I

VALOAREA VIEŢII UMANE

1. Viaţa ca dar al lui Dumnezeu

Viaţa este, înainte de toate, un dar al lui Dumne-
zeu, care face trecerea de la nimic la „a fi”: este paştele 
fundamental. Apoi, continuă să primească semnul lui 
anastasis1. Evoluţia care caracterizează fiinţa creatu-
rală este împinsă spre ulterior, spre un ad-venire. Şi în 
acest cadru, atunci când viaţa ne pare ruină, este doar 
transformată. „Nimicul care ni se pare promis, limita 
de saturaţie care ni se pare că am atins-o, moartea 
care se prezintă nu ascund pe «non esse», ci un «super-
esse» şi o transmutaţie”2.

Astfel, a spune viaţă înseamnă a afirma existenţa 
unui proces de dezvoltare autogen, cu o trăsătură tenden-
ţială spre mai mult: este exigenţa vieţii ca durată; şi în 
mai mult: exigenţa vieţii în intensificarea dimensiunilor 

1 Cf. J. Guitton, Nouvel éloge de la philosophie, în J. Guitton, 
Oevres complètes. IV. Philosophie, Desclée de Brouwer, Paris 1978, 
19. Orizontul în care autorul intenţionează să se mişte este acela 
denumit de el ontologia concreta. Este discursul asupra fiinţei ca 
dinamism de a fi, potenţat de viziunea evenimentului istoric al învi-
erii Fiului Omului, în care natura condensează Cosmosul şi istoria. 
Aşa cum se vede, aici „nu este vorba despre considerarea statică şi 
abstractă, ci mai curând despre aceea a lui deveni spre mai mult. 
Fiinţa se revelează concret, adică observată în tendinţele sale de 
fond, ca deschisă spre a-fi-mai-mult. Ea se defineşte ca a fi pentru 
a-fi-mai-mult spre Fiinţă. Este structurală expansiunea sa spre 
înalt şi înainte” (S. palumBieri, L’uomo e il futuro. III. L’Emmanuele, 
il futuro dell’uomo, Dehoniane, Roma 1994, 433).

2 J. Guitton, Filosofia della risurrezione, Paoline, Roma 1981, 68.
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sale. Viaţa are o putere interioară, care o caracterizează 
ca dinamism, ca ameliorare a structurilor sale. Distru-
gerea este un aspect al fenomenului. Dinamismul de 
ameliorare, la nivel antropologic, se prezintă ca auto-
transcendenţă. „Persoana nu este fiinţa, ci mişcarea lui 
a fi spre fiinţă”, afirmă în acest sens Emmanuel Mou-
nier3. Face referinţă la Abraham Heschel, care vorbeş-
te despre „o chemare la a fi mai mult decât este. […] 
Esenţa omului nu se termină în ceea ce este, ci în ceea 
ce poate fi”4. La acest nivel, anastasis, comună oricărei 
fiinţe care trăieşte, se revelează ca proces de evoluţie 
progresivă5. Această tendinţă spre forma sa de a fi, 
care este fiinţa întotdeauna deschisă spre plinătatea 
perfecţiunii, îşi află în promisiunea escatologică împli-
nirea sa doar prin har6.

Astfel, dacă vrem să studiem nu în mod superficial, 
ci în profunzime învăţătura Bisericii cu privire la viaţa 
umană, trebuie să pornim de la mesajul lui Cristos. 
Intenţia misiunii lui Isus este de a face ştiut că „omul 
este chemat la o plinătate de viaţă care depăşeşte cu 
mult dimensiunile existenţei sale pământeşti, deoarece 
constă în participarea la însăşi viaţa lui Dumnezeu”7. 
De fapt, prezentându-se ca Răscumpărător, Isus spune: 
„Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din plin” (In 
10,10). Cu alte cuvinte: în viaţa sa, nouă şi veşnică, 
orice viaţă umană îşi află deplina semnificaţie, în toate 
aspectele şi în toate momentele.

3 E. mounier, Il personalismo, AVE, Roma 1989, 101.
4 A. HesCHel, L’uomo non è solo, Rusconi, Milano 1970, 215.
5 Cf. J. Guitton, Filosofia della risurrezione, 50.
6 Cf. S. palumBieri, „Celebrazione della vita e generazione della 

soglia”, în M. toso, ed., Educare alla vita. Studi sull’„Evangelium 
vitae” di Giovanni Paolo II, LAS, Roma 1996, 116-117.

7 ioan paul al ii-lea, Scrisoarea enciclică Evangelium vitae, 25 
martie 1995, 2. De acum înainte, se va cita EV.
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Antropologia porneşte de la cristologie şi este puter-
nic legată de ea. 

În Isus, „Cuvântul vieţii”, este, aşadar, vestită şi împăr-
tăşită viaţa dumnezeiască şi veşnică. Graţie acestei ves-
tiri şi acestui dar, viaţa fizică şi spirituală a omului, chiar 
şi în faza ei pământească, îşi dobândeşte plenitudinea 
valorii şi a semnificaţiei: într-adevăr, viaţa dumnezeiască 
şi veşnică este finalitatea către care este orientat şi che-
mat omul care trăieşte în această lume. Evanghelia vieţii 
cuprinde astfel ceea ce experienţa însăşi şi raţiunea umană 
spun despre valoarea vieţii; ea o primeşte, o înalţă şi o 
poartă spre desăvârşirea ei (EV 30).

De aceea, Dumnezeu a voit să anunţe, ca o veste 
bună, că naşterea fiecărui copil reprezintă un eveni-
ment plin de bucurie: „Vă vestesc o mare bucurie, care 
va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi 
s-a născut un Mântuitor care este Cristos Domnul” 
(Lc 2,10-11). Acel copil venit la lumină la împlinirea 
timpurilor ca membru al neamului omenesc descoperă 
sensul deplin al oricărei naşteri umane şi se prezintă 
ca fundament şi împlinire a bucuriei pentru orice copil 
care se naşte (cf. In 16,21).

Este important a porni de la această vestire a bucu-
riei mesianice. Ea se referă la comuniunea de viaţă cu 
Tatăl, la care este chemat în mod gratuit fiecare om în 
Cristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Această înălţime 
a chemării supranaturale ne descoperă măreţia şi valoa-
rea vieţii umane chiar în faza sa temporală, de pe pământ. 
Viaţa în timp şi spaţiu, de fapt, este condiţie de bază, 
moment iniţial şi integrant al întregului proces al exis-
tenţei umane (cf. EV 2).

În acest context, este, aşadar, normal ca Biserica să 
primească orice viaţă umană cu o mulţumire plină de 
iubire, să o vestească, cu o convingere neclintită, ca 

Cap. I: Valoarea VIeţII umane
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dar divin şi, ca atare, să o apere, cu un curaj neobosit 
şi constant, ca valoare existenţială primară şi funda-
mentală. Viaţa umană este, pentru Biserică, un drept 
inviolabil şi inalienabil dăruit de Dumnezeu însuşi fie-
cărui om din momentul conceperii sale până la moar-
tea naturală: vine de la Dumnezeu şi este chemată să 
participe la filiaţie. 

Astfel îşi atinge culmea adevărul creştin asupra vieţii. 
Demnitatea acesteia nu este legată numai de originile ei, 
de faptul că vine de la Dumnezeu, ci şi de scopul ei, de 
destinul ei de comunicare cu Dumnezeu în cunoaşterea 
şi iubirea lui. În lumina acestui adevăr precizează şi 
completează sfântul Irineu preamărirea omului: într-
adevăr, „omul viu” este „gloria lui Dumnezeu”, dar „viaţa 
omului constă în vederea lui Dumnezeu” (EV 38).

De aceea, papa Ioan Paul al II-lea, fără retorică, 
afirmă că 

Biserica […] îmbrăţişează această valoare cu uimire mereu 
nouă şi se simte chemată să vestească oamenilor din toate 
timpurile această „Evanghelie”, izvor de speranţă neîn-
vinsă şi de bucurie adevărată pentru fiecare epocă a isto-
riei (EV 2).

2. Fundamentele biblico-teologice 
ale valorii vieţii umane

„Pentru ce viaţa este un bine?” (EV 34) Pentru ce 
ea este întotdeauna un bine? Pentru ce trebuie să merite 
întotdeauna din partea omului un respect absolut şi 
necondiţionat, fără a lua în considerare avantajele şi 
dezavantajele pe care le are pentru sine şi pentru alţii? 
Sunt întrebări care străbat întreaga Biblie şi încă din 
primele ei pagini aflăm un răspuns eficient şi minunat. 
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Viaţa pe care Dumnezeu o dă omului este diferită şi origi-
nală faţă de aceea a oricărei alte făpturi vii, pentru că, deşi 
e înrudit cu pulberea pământului (cf. Gen 2,7; 3,19; Iob 
34,15; Ps 103/102,14; 104/103,29), omul este în lume mani-
festare a lui Dumnezeu, semn al prezenţei lui, urmă a glo-
riei lui (cf. Gen 1,26-27; Ps 8,6). Este ceea ce a vrut să sub-
linieze şi sfântul Irineu din Lyon prin celebra sa definiţie: 
„Gloria lui Dumnezeu este omul viu”. Omului îi este dăru-
ită o preaînaltă demnitate care îşi are rădăcinile în legătura 
intimă care îl uneşte cu Creatorul său: în om străluceşte 
un reflex al realităţii înseşi a lui Dumnezeu (EV 34).

Viziunea completă despre valoarea vieţii este aceea 
care vine din viziunea de credinţă. Valoarea vieţii face 
parte din vestea bună a mântuirii totale a omului şi 
este percepută de raţiune, dar în totalitatea sa şi mai 
bine este percepută de raţiunea luminată de credinţă. 
Biserica nu poate considera marginală angajarea 
pentru viaţă, ci esenţială, aşa cum esenţială este şi 
Scriptura.

2.1. Valoarea vieţii umane 
percepute de raţiune 

Respectul faţă de viaţa umană, interzicerea de a 
dispune de ea prin manipulare, oprirea de a o distruge 
reflectă percepţia originară prezentă în inima omului 
pentru care celălalt este un subiect, şi nu un obiect, o 
persoană, şi nu un lucru. S-a afirmat cu claritate că 
tocmai de recunoaşterea acestei originare şi ireducti-
bile a demnităţi altuia depinde şi demnitatea de subiect 
al primului interlocutor. „Cu măsura cu care voi măsu-
raţi, veţi fi măsuraţi” (Mt 7,2). 

Celălalt este păzitorul demnităţii mele. Iată de ce etica – 
aceea care începe de la această privire asupra celuilalt – 
păstrează adevărul şi demnitatea omului: omul are 
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nevoie de ea pentru a fi el însuşi şi pentru a nu pierde 
identitatea sa în lumea lucrurilor8. 

Numai omul care ştie să recunoască demnitatea 
personală a altuia şi ştie să o respecte trăieşte în mod 
demn fiinţa sa de persoană9.

Sub ideologiile şi afirmaţiile înţelepţilor acestei 
lumi rămâne întotdeauna realitatea unei naturi care 
poartă în sine, într-un anumit mod, viaţa şi destinul 
lui Dumnezeu. De aceea, „valoarea vieţii nu este exclu-
sivă pentru credincioşi; este pentru toţi […], ea aparţine 
oricărei conştiinţe umane care aspiră la adevăr şi este 
atentă şi preocupată de soarta omenirii” (EV 101). Rea-
mintirea acestor adevăruri devine un stimul pentru a 
le descoperi. Cardinalul J. Ratzinger, în prezentarea 
enciclicei, observa: 

Oricât de mare ar fi obscuritatea lui Dumnezeu în lume, 
Dumnezeu nu s-a retras total niciodată în incognoscibil, 
nu a dispărut total niciodată din memoria omului. Există 
un element fundamental de cunoaştere a lui Dumnezeu 
şi de autocunoaştere a omului, care nu poate fi distrus 
total în inima noastră. În realitate, conştiinţa sfinţeniei 
vieţii umane, care ne este dată nu ca un lucru de care să 
dispunem în mod liber, ci ca dar de păstrat cu fidelitate, 
aparţine moştenirii morale a omenirii […]. Suntem aici 
în prezenţa a ceea ce a înscris Dumnezeu în inima orică-
rui om (Rom 2,15). Etica credinţei şi etica raţiunii coin-
cid aici; credinţa trezeşte doar raţiunea care doarme. Din 
acest punct de vedere, nu vine nimic impus din exterior, 
ci este doar rechemată în sine însăşi10.

8 J. ratzinGer, „Il diritto alla vita e l’Europa”, Studi Cattolici 
323 (1988) 3-8.

9 Cf. L. melina, Linee antropologiche di Evangelium Vitae: 
http://www.clerus.org/clerus/dati/1999-05/10-2/Vangelovita.html.

10 L’Osservatore Romano (31 mai 1995), 15.
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Poate fi o concepţie neacceptată de mulţi, întrucât 
cultura dominantă într-un anumit timp sau într-o soci-
etate are puterea de a favoriza sau întuneca viziunea 
sau perceperea adevărului. Dar este adevărat că viaţa, 
atunci când este privită nu numai cu ochii raţiunii, ci 
cu ochii inimii, străluceşte pentru toţi ca fiind ceva ce 
trebuie admirat şi venerat11. 

Există cu siguranţă în viaţă o valoare sacră şi religioasă, 
dar ea nu-i interpelează nicidecum numai pe credincioşi: 
într-adevăr, este vorba despre o valoare pe care o poate 
percepe orice fiinţă umană, chiar şi în lumina raţiunii, şi 
care, de aceea, îi priveşte în mod necesar pe toţi (EV 101).

Aşadar, raţiunea poate şi singură să cunoască trăsă-
turile esenţiale ale valorii vieţii umane şi să perceapă 

11 Marele gânditor creştin Romano Guardini a exprimat în for-
mule incisive şi transparente această percepţie naturală a valorii 
vieţii, comună tuturor oamenilor din naştere: „Omul nu este in-
tangibil pentru faptul că trăieşte. De acest drept ar fi titular şi un 
animal, întrucât şi el trăieşte… Viaţa omului rămâne inviolabilă 
pentru că el este o persoană… A fi persoană nu este un dat de na-
tură psihologică, ci existenţială: în mod fundamental, nu depinde 
nici de vârstă, nici de condiţia psihologică, nici de darurile naturii 
cu care este înzestrat un subiect… Personalitatea poate rămâne 
sub pragul conştiinţei – aşa cum se întâmplă în timpul somnului –, 
totuşi ea rămâne şi la ea trebuie făcut referinţă. Personalitatea 
poate fi încă nedezvoltată ca atunci când suntem copii, totuşi, încă 
de la început, ea cere respectul moral. Este chiar posibil ca perso-
nalitatea în general să nu apară în acte, întrucât lipsesc supoziţiile 
fizico-psihice, cum se întâmplă în cazul bolnavilor mintal… Şi, în 
sfârşit, personalitatea poate şi să rămână ascunsă ca în embrion, 
dar ea este dată încă de la început în el şi are drepturile sale. 
Această personalitate le dă oamenilor demnitatea. Ea îi distinge de 
lucruri şi îi face subiecţi… Un lucru este tratat ca un lucru, atunci 
când îl posezi, îl foloseşti şi la sfârşit îl distrugi, sau, în cazul fiin-
ţelor umane, se ucid. Interzicerea uciderii fiinţei umane exprimă 
în forma cea mai acută interzicerea de a o trata ca şi cum ar fi un 
lucru” (R. Guardini, „I diritti del nascituro”, Studi Cattolici [mai-
iunie 1974]).
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exigenţa respectului absolut datorat persoanei. Dar 
este vorba despre o raţiune dispusă să se deschidă mis-
terului, nu despre o raţiune care pretinde să măsoare 
în totalitate realitatea cu parametri limitaţi. Raţiunea 
care calculează, capabilă de a interveni eficace asupra 
vieţii ca fenomen biologic, trebuie să se lase condusă de 
înţelepciune, care percepe valorile şi scopurile existen-
ţei. „A face” – din punct de vedere tehnic în ceea ce pri-
veşte viaţa – trebuie să se subordoneze logicii 
„acţiunii”12, care pune pe primul plan raportul dintre 
libertatea umană şi scopurile imanente acţiunii. Lu-
mina credinţei, revărsându-se asupra umanului şi pla-
sându-l în perspectiva sa ultimă şi completă, dă noi mo-
tive raţiunii în relaţie cu valoarea vieţii umane. Astfel, 
ea salvează dimensiunea sapienţială a raţiunii de o 
reducere tehnicistă ce plasează omul pe planul lucru-
rilor care pot fi manipulate fără responsabilitate.

2.2. Valoarea vieţii umane 
în lumina Scripturii

Caracterul transcendent al vieţii umane faţă de ori-
zontul fizic este dat de deschiderea omului spre relaţia 
cu Dumnezeu. Omul este plasat pe pământul creat 
pentru el şi încredinţat lui (Gen 1,28-30; 2,15.19-20). 
Dar pe pământ este pus „în faţa lui Dumnezeu”: lui îi 
vorbeşte Dumnezeu; Dumnezeu nu se interesează 
doar de el şi de posibilităţile sale de viaţă, ci îi descoperă 
această grijă pe care o are faţă de el; nu îi pregăteşte 
un pământ propice pentru viaţa sa, ci i-l încredinţează 
şi îl conduce să exercite dominaţia sa asupra creaţiei. 
Intră în planul lui Dumnezeu ca omul să fie domn al 

12 Distincţia clasică dintre agere şi facere a fost repropusă în 
mod critic de R. BuBner, Azione. Linguaggio e ragione. I concetti 
fondamentali della filosofia pratica, Il Mulino, Bologna 1985, 55-109.
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lumii: el dă numele animalelor, pământul stă la dispo-
ziţia sa. 

Revelaţia biblică oferă un fundament solid şi sur-
prinzător demnităţii vieţii personale a omului cu doc-
trina imaginii. 

2.2.1. Omul – „imagine” 
şi „asemănare” a lui Dumnezeu

Aceasta constituie – cum afirma Ioan Paul al II-lea 
în scrisoarea apostolică Mulieris Dignitatem – „baza 
imutabilă a întregii antropologii creştine”13.

a. O relaţie de origine

Motivaţia teologică a valorii vieţii umane – afirmă 
Evangelium vitae – stă în „legătura deosebită şi speci-
fică cu Creatorul său”, stabilită în deliberarea de la 
început: „Să facem omul după chipul şi asemănarea 
noastră” (Gen 1,26). „Viaţa pe care Dumnezeu o oferă 
omului este un dar prin care Dumnezeu împărtăşeşte 
ceva din sine creaturii sale” (EV 34).

Dacă orice lucru creat există în forţa unui raport cu 
Creatorul şi dacă, în special, orice formă de viaţă mani-
festă ceva din bogăţia vieţii lui Dumnezeu – „în om 
străluceşte un reflex al realităţii înseşi a lui Dumne-
zeu” (EV 34) –, există totuşi o distincţie clară între 
viaţa umană şi viaţa celorlalte creaturi. Această distinc-
ţie este surprinsă de teologia imaginii: persoana umană 
este într-un raport unic şi special cu Dumnezeu. În timp 
ce toate celelalte fiinţe vii sunt într-o relaţie generică 
şi mediată cu Creatorul, fiinţa umană, orice fiinţă 
umană, se află într-o relaţie imediată, personală, cu el.

13 ioan paul al ii-lea, Scrisoarea apostolică Mulieris Dignitatem 
(15 august 1988), 6.
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Este vorba, înainte de toate, despre o relaţie de ori-
gine. În a doua relatare iahvistă a creaţiei (Gen 2,7), 
omul, deşi este plăsmuit din ţărână, nu este în continu-
itate cu dinamismul biologic inferior; el apare printr-o 
nouă şi extraordinară intervenţie a lui Dumnezeu, care-i 
insuflă o suflare divină. 

Relatarea iahvistă a originilor […] vorbeşte despre o 
suflare divină care este insuflată omului pentru ca acesta 
să intre în viaţă: „Domnul Dumnezeu l-a plăsmuit pe om 
din pulberea pământului şi i-a suflat în nări suflare de 
viaţă şi omul a devenit fiinţă vie” (Gen 2,7) (EV 35).

Aici papa face apel la doctrina tradiţională catolică, 
învăţată de Pius al al XII-lea în Humani generis14, con-
form căreia sufletul nemuritor al oricărei persoane 
este creat imediat de Dumnezeu şi cu acesta sunt 
transmise imaginea şi asemănarea. Deşi procesul bio-
logic din care izvorăşte viaţa umană poate fi început de 
oameni în forme uneori nedemne sau arbitrare, în fie-
care caz viaţa unui persoane este într-o legătură directă 
şi unică cu Dumnezeu, care „se apleacă” astfel şi pune 
actul său creator în dependenţă de creaturile umane.

Putem recunoaşte astfel că omul este înzestrat cu o 
mare demnitate, pentru că Dumnezeu l-a aşezat în 
culmea activităţii sale creatoare, ca o încoronare a 
întregii creaţii, la sfârşitul procesului care merge de la 
un haos indistinct la creatura cea mai perfectă, adică la 
fiinţa „chip şi asemănare a lui Dumnezeu” (cf. Gen 1,28). 

b. O relaţie de finalizare

Orice om este creat în vederea unei comuniuni per-
sonale cu Dumnezeu, în cunoaştere şi în iubire. Această 

14 pius al Xii-lea, Scrisoarea enciclică Humani generis (12 
august 1950): AAS 42 (1950) 575: „Animas enim a Deo immediate 
creari catholica fides nos retinere iubet”.
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vocaţie la viaţa veşnică (cf. EV 38) ne face să înţelegem 
mai mult semnificaţia originii „după imaginea şi ase-
mănarea” cu Dumnezeu. Omul este creat pentru ceva: în 
vederea darului gratuit şi supranatural care este par-
ticiparea la viaţa însăşi a lui Dumnezeu ca „fiu în Fiul”. 
De fapt, „aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe 
tine, unicul Dumnezeu adevărat şi pe acela pe care l-ai 
trimis, Isus Cristos” (In 17,3). 

Valoarea deplină a vieţii umane, chiar în fazele sale 
de început şi în dimensiunile sale din punct de vedere 
biologic mai umile, poate fi surprinsă în mod adecvat 
doar în perspectiva scopului supranatural la care este 
destinată. Dacă singur Dumnezeu poate lua iniţiativa 
de a chema o creatură să participe la însăşi viaţa sa 
divină şi dacă orice fiinţă umană creată de el este pre-
destinată la această chemare înaltă, atunci trebuie să 
afirmăm că, tocmai din primul moment al ivirii unei 
vieţi umane, Dumnezeu este implicat în iniţiativa sa 
trinitară şi personală într-o legătură unică şi irepeta-
bilă de vocaţie. 

Interpretarea semnificaţiei şi conţinutului „imaginii” 
a fost obiect de discuţii aprinse între Părinţii şi Doctorii 
Bisericii şi continuă să fie şi astăzi între exegeţi şi teo-
logi15. Afirmaţia din Gen 1,26, care conţine termenii 
ebraici sélem (imagine) şi děmūt (asemănare), cu refe-
rinţă în teologia tradiţională scolastică mai ales la facul-
tăţile spirituale superioare (intelect şi voinţă), este 
interpretată de câţiva exegeţi (de exemplu J.J. Stamm) 
în relaţie cu figura corporală în picioare a omului, care 
îl diferenţiază de animale şi îl pune într-o situaţie de 

15 Pentru o scurtă panoramă asupra acestor discuţii, se poate 
vedea H.u. von BaltHasar, Le persone del dramma: l'uomo in Dio, 
în H.u. von BaltHasar, Teodrammatica, II, Jaca Book, Milano 
1982, 298-316.
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dominare a lor. Karl Barth, în schimb, leagă această 
expresie enigmatică din Geneză de raportul bărbat-
femeie – şi mai generic de raportul om-om –, ceea ce 
face să se întrevadă în Dumnezeu o comuniune de per-
soane. Adevăratele interpretări ale semnificaţiei ima-
ginii creaturii, departe de a se exclude reciproc, sur-
prind aspecte diferite şi complementare ale unei unice 
afinităţi misterioase cu Creatorul. De fapt, definiţia 
conţinutului specific al acestei asemănări cu Dumne-
zeu, care constituie demnitatea specială a fiinţei umane, 
deschide o stradă pentru a sonda diferitele dimensiuni 
antropologice, intersectate între ele: dominarea asu-
pra creaţiei, accesul la lumea spiritului, deschiderea 
spre comuniunea interpersonală.

Oricum ar fi interpretată această afinitate a omului 
cu Dumnezeu, este vorba despre o nobleţe misterică, 
ce nu poate fi surprinsă pe deplin: şi dacă arhetipul 
însuşi (Dumnezeu) nu poate fi definit, nu ar trebui să 
conchidem că şi copia (omul), făcută după imaginea sa, 
este în ultimă instanţă de nedefinit, de necuprins? Sau 
şi: că numai Dumnezeu care a creat omul într-o condi-
ţie de asemănare cu sine poate cuprinde misterul pro-
fund şi personal? Numai Creatorul cunoaşte nucleul 
originar al asemănării şi deci raţiunea demnităţii cu 
totul singulare a oricărei persoane.

Tensiunea dintre originea creaturală şi finalizarea 
gratuită se reflectă şi în unele interpretări patristice 
despre raportul dintre „imagine” şi „asemănare”, înţe-
lese ca două momente sau faze ale unei dezvoltări dina-
mice care, plecând de la nucleul ontologic ireductibil, 
se dezvoltă spre un scop superior prin angajarea liber-
tăţii. Se profilează aici interpretarea clar cristologică a 
imaginii, în sensul din Col 1,15: „El este imaginea Dum-
nezeului invizibil, născut înaintea oricărei creaturi”. 
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Cristos este imaginea perfectă a Tatălui: omul a fost 
creat precis în vederea acestui arhetip originar, pre-
destinat în el să reproducă imaginea cerescului Adam, 
aşa cum a purtat imaginea pământescului Adam (cf. 
2Cor 15,49). Această teologie a imaginii a fost elaborată 
în sens clar cristocentric, mai ales de sfântul Irineu: 

În timpurile precedente se spunea, desigur, că omul a 
fost creat după imaginea lui Dumnezeu, dar aceasta nu 
s-a văzut imediat, deoarece Cuvântul, după a cărui ima-
gine a fost făcut omul, era încă invizibil şi din această 
cauză şi asemănarea era cu uşurinţă pierdută. Dar când 
Cuvântul s-a făcut trup, a fost pentru amândouă baza 
solidă: el a descoperit adevărul imaginii, întrucât devine 
tocmai ceea ce era imaginea sa şi a reconstituit puternic 
asemănarea întrucât prin Cuvântul, acum vizibil, l-a fă-
cut pe om asemenea Tatălui invizibil16. 

Aici trebuie să ne oprim, ca să vedem alegerea meto-
dei adoptate de enciclica Evangelium vitae, alegere 
care are o mare densitate teologică. În fundamentarea 
demnităţii unice şi singulare a vieţii umane, Ioan Paul 
al II-lea se mişcă cu claritate în perspectiva teologică 
centrată pe „imaginea lui Dumnezeu” în om, interpre-
tată cristologic (cf. EV 34-39). Ea comportă două scan-
dări: mai întâi, recunoaşterea că în Cristos străluceşte 
adevărul deplin şi definitiv al omului, conform unicu-
lui şi imutabilului proiect al lui Dumnezeu, care încă 
de la creaţie este orientat de el (polarizarea cristologică 
a antropologiei)17; în al doilea rând, constatarea că tocmai 

16 irineu, Adversus Haereses, V, 16, 2.
17 Pentru o prezentare riguroasă şi în acelaşi timp elementară a 

tezei teologice a „cristocentrismului obiectiv”, se poate vedea G. 
Bim, Approccio al cristocentrismo. Note storiche per un tema eterno, 
Jaca Book, Milano 1994. Cu referire la teologia lui H.U. von 
Balthasar se poate vedea şi A. sCola, Hans Urs von Balthasar: uno 
stile teologico, Jaca Book, Milano 1991, 59-67.
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în orizontul credinţei sunt salvate şi garantate ele-
mentele adevărului, pe care şi raţiunea umană singură 
le poate descoperi, cu privire la înţelegerea demnităţii 
unice a vieţii personale a fiecăruia (a face distincţiile 
în cadrul întregului credinţei)18.

Răspunsul pe care enciclica îl oferă întrebării neli-
niştitoare despre valoarea vieţii este, aşadar, de o netă 
factură cristologică: „Evanghelia vieţii este o realitate 
concretă şi personală, întrucât constă în vestirea per-
soanei însăşi a lui Isus”’ (EV 29). În acelaşi timp, ea 
are o mare importanţă antropologică. De fapt, nu numai 
că evanghelia vieţii „răsună în orice conştiinţă de la 
început… şi poate fi recunoscută în trăsăturile sale 
esenţiale şi de raţiunea umană”, dar ea, manifestată 
de Revelaţie în lumină deplină, permite „cunoaşterea 
întregului adevăr cu privire la valoarea vieţii umane” 
(EV 29), depăşind dubiile, ezitările, nesiguranţele şi 
ducând la cel mai înalt punct imaginabil ceea ce inima 
prezintă timid.

Dacă formula „evanghelia vieţii” nu apare ca atare 
în Sfânta Scriptură (cf. EV 2), o expresie biblică, deşi 
nu este citată direct în textul enciclicei, se apropie de 
ea în mod extraordinar. Este vorba despre un pasaj din 
Scrisoarea a doua către Timotei; aici se vorbeşte des-
pre harul care, dat în Isus Cristos chiar din veşnicie, 
„a fost descoperit doar acum odată cu apariţia Mântu-
itorului nostru Isus Cristos, care a învins moartea şi a 
făcut să strălucească viaţa şi imortalitatea prin evan-
ghelie” (2Tim 1,10). Viaţa, aşadar, străluceşte în ade-
vărul său originar şi deplin prin evanghelia lui Isus 
Cristos. De aceea, „cu privirea fixată asupra Domnului 
Isus”, este remediată evanghelia vieţii (EV 30). Teologia 

18 Cf. G. Biffi, Cultura cristiana, distinguere nell’unito, Jaca 
Book, Milano 1983.
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lui Ioan despre Cristos-Viaţa constituie aici izvorul 
principal de inspiraţie a documentului pontifical. Căci 
el este Cuvântul vieţii: acela în care se află acea viaţă 
care este lumină pentru oameni, acela în care viaţa 
este făcută vizibilă pentru oameni. Biserica a făcut expe-
rienţa acestei vieţi veşnice: despre ea trebuie să dea 
mărturie în faţa lumii. De aceea, „într-adevăr, mare 
este valoarea vieţii umane, dacă Fiul lui Dumnezeu a 
luat-o” (EV 33), dacă el şi-a dat sângele preţios, pentru 
ca oamenii „să aibă viaţă şi să o aibă din plin” (In 
10,10) (EV 25).

Tocmai din centrul evangheliei izvorăşte mesajul 
creştin despre viaţă. Cât priveşte enciclica Evange-
lium vitae, Ioan Paul al II-lea, pentru a vorbi despre 
respectul datorat vieţii fizice a oricărei fiinţe umane, 
mai ales dacă este slabă, nu se teme să pornească de pe 
culmea revelaţiei. El porneşte din interior, de la plină-
tatea vieţii creştine, de la acea lumină orbitoare care 
vine de la Fiul lui Dumnezeu făcut om, mort şi înviat 
pentru noi. Din perspectiva credinţei izvorăşte adevă-
rul complet despre valoarea vieţii, încât apoi se pot dife-
renţia dimensiunile binelui vieţii şi atitudinile de dăru-
ire care trebuie luate. Se va vorbi despre distingerea în 
unitate a unui dar, care chiar din momentul iniţial 
este vocaţie gratuită de a participa la viaţa divină.

2.2.2. O viaţă apărată, 
dar şi asumată de Dumnezeu

Scriptura ne spune încă din Vechiul Testament că 
Dumnezeu protejează viaţa pământească, o eliberează 
de oprimarea distructivă a faraonului, o întăreşte cu 
bunurile pe care le produce pământul, o păstrează prin 
lege. Aşa cum spun Cartea lui Iob şi mulţi psalmi de 
lamentaţie, rămân încă multe cazurile în care suferinţa 

Cap. I: Valoarea VIeţII umane



32 Bioetica

şi moartea prematură apar fără sens, chiar dacă cre-
dinţa lui Israel intuieşte că Dumnezeu nu este indife-
rent faţă de toate acestea şi, pentru că nimic nu-i este 
imposibil, se speră într-o intervenţie a sa răsunătoare 
chiar în cazurile extreme în care moartea pare să-şi 
păstreze forţa de răpire a vieţii omului, uneori chiar 
apăsându-l cu cruzime. Vestea bună a vieţii trebuie să 
răspundă, înainte de toate, acestor cazuri extreme în 
care viaţa pare să se contrazică pe ea însăşi până acolo 
că îl face pe om să-şi dorească moartea. Însă la scanda-
lul suferinţei nu se poate răspunde în mod adecvat invo-
când moartea.

Tocmai de aceea, în Isus Cristos, interesul divin 
faţă de viaţa ameninţată se manifestă, în primul rând, 
ca ajutor faţă de cei slabi, săraci, suferinţe cărora le 
este dată imediat o mângâiere, pentru a confirma ves-
tea cea bună că Dumnezeu are grijă şi de viaţa lor ca 
de un tezaur preţios. Dacă viaţa este însănătoşită şi 
reconstruită în aceste persoane, în care părea aproape 
că se stinge, aceasta înseamnă că Dumnezeu vrea să 
întărească viaţa omului fără să excludă pe nimeni, decât 
pe cel care i se opune cu o stupidă şi încăpăţânată pre-
tenţie de autosuficienţă.

Dar faptul cel mai surprinzător şi decisiv este altul: 
Fiul lui Dumnezeu îşi însuşeşte el însuşi o viaţă slabă 
şi marcată de moartea pe cruce. Asumând-şi viaţa umană 
în forma sa cea mai precară şi tragică, Isus ne descoperă 
că Dumnezeu consideră ca a sa viaţa umană fără re-
zerve, în orice grad sau formă s-ar manifesta.

Vestea bună despre valoarea vieţii umane în ochii 
lui Dumnezeu se prezintă astfel nu în forma abstractă 
a unei doctrine, ci în realitatea unei existenţe trăite. 
Evanghelia vieţii nu este atât predată sau proclamată, ci 
făcută să transpară din modalitatea concretă cu care Fiul 
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lui Dumnezeu s-a făcut om şi acceptă să trăiască uman 
toate măreţiile şi toate limitele, incluzând moartea.

Odată ce chiar moartea îl implică pe Dumnezeu în 
persoana Fiului, ea nu mai apare ca prag de netrecut 
dincolo de care nu există decât neantul, ci ca un moment 
dureros şi cutremurător, da, însă în care – nu numai 
dincolo de el – este prezent şi lucrează Dumnezeul vieţii, 
care nu încetează să creeze cu iubire. Dacă cel care 
face să existe toate experimentează moartea, aceasta 
înseamnă că moartea poate fi subordonată şi integrată 
într-un proiect divin de viaţă: moartea face parte din 
viaţă, este ultimul ei moment. Iată pentru ce evanghe-
lia vieţii se identifică cu persoana însăşi a lui Cristos şi 
cu misterul său pascal de moarte şi înviere. Nu începu-
tul vindecărilor miraculoase – acelea puţine pe care 
le-a făcut sunt doar un semn –, ci începutul credinţei 
este acela care redă sens chiar şi durerii şi morţii: este 
o însănătoşire a spiritului, o revigorare a speranţelor 
autentice, întrucât îşi au fundamentul în Dumnezeu.

Nimic din ceea ce este creat nu poate fi explicat în 
mod adecvat în totalitatea valorii sale fără a face apel 
la Dumnezeu, pentru că totul este opera voinţei sale 
creatoare şi, în acest sens, tot ceea ce există face apel 
la Dumnezeu şi trimite la el, dar omul se distinge de 
tot restul şi se înalţă deasupra a toate, nu printr-un fel 
de mândrie a speciei, aşa cum susţin anumiţi expo-
nenţi ai bioeticii laice, ci pentru că, după credinţa 
noastră, Dumnezeu însuşi, în persoana Fiului, şi-a 
asumat omenitatea noastră în care se exprimă persoana 
sa divină. Aşadar, revelaţia ne spune că viaţa umană 
nu numai că este protejată de Dumnezeu în scopul de 
a întârzia cât mai mult posibil încheierea finală odată 
cu moartea şi a garanta acestei perioade limitate o îmbu-
curare suficientă, ci că ea este, într-un anumit sens, 
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asumată de Dumnezeu şi făcută proprie în persoana 
Fiului şi făcută părtaşă, în Duh, de infinitatea şi plină-
tatea existenţei sale divine19.

2.2.3. Sacralitatea vieţii umane

Scriptura ne spune că viaţa este ceva sacru. Orice 
viaţă vine de la Dumnezeu, dar sufletul omului vine de 
la el într-un mod cu totul special: pentru a face o fiinţă 
vie, Dumnezeu i-a suflat în nări omului un suflu de 
viaţă (Gen 2,7; Înţ 15,11), pe care îl ia înapoi în clipa 
morţii (Iob 34,14ş.u.; Qoh 12,7). De aceea, Dumnezeu 
ia sub ocrotirea sa viaţa omului şi interzice uciderea 
(Gen 9,5ş.u.; Ex 20,13), chiar şi pe cea a lui Cain (Gen 
4,11-15). Pentru omul biblic, chiar viaţa unui animal 
are ceva sacru; omul se poate hrăni cu carnea lui, cu 
condiţia ca tot sângele să se fi scurs, pentru că „viaţa a 
tot trupul este în sânge” (Lev 17,11), loc al sufletului 
viu care respiră (Gen 9,4), iar omul intră în contact cu 
Dumnezeu prin sângele jertfelor.

a) Conceptul de bază al Vechiului Testament este 
acesta: viaţa umană este sacră, întrucât este în centrul 
unei iubiri speciale a lui Dumnezeu, pentru că Dumne-
zeu vrea să fie garantată libertatea noastră de a ne 
orienta spre el şi pentru că numai el, Dumnezeu, este 
„Domnul” vieţii noastre. 

b) În economia mântuirii dobândeşte o sacralitate 
ulterioară, întrucât din creaturi devenim fii ai lui 
Dumnezeu şi Cristos va considera ca făcută pentru 
sine orice atitudine sau omisiune faţă de fiinţele umane 
(Mt 15,31-46).

19 Cf. R. Cavedo, „Il mistero grande e ineffabile della vita in «Evan-
gelium vitae». Un metodo esemplare di ascolto della Parola di 
Dio”, în G. russo, ed., Evangelium vitae. Commento all’enciclica 
sulla bioetica, Elle Di Ci, Leuman (Torino) 1995, 19-20.
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Tema vieţii în Noul Testament, mai ales la Ioan, este 
sintetizată aici în termeni în care o expune în mod obiş-
nuit exegeza biblică. Trebuie amintit că Ioan vorbeşte 
adesea simplu despre viaţă, alteori despre viaţa veşnică, 
folosind adjectivul nu într-un sens exclusiv temporal, 
ci pentru a spune că este vorba despre însăşi viaţa divină 
de care ne face părtaşi Isus. De aceea, se poate afirma 
că „viaţa veşnică este viaţa însăşi a lui Dumnezeu şi în 
acelaşi timp viaţa fiilor lui Dumnezeu” (EV 38). Este o 
viaţă comunicată de Duh şi primită în credinţă, o viaţă 
superioară existenţei umane pământeşti, „dar tocmai 
în această «viaţă» dobândesc semnificaţie deplină toate 
aspectele şi momentele vieţii omului” (EV 1).

Este atins aici punctul central al concepţiei creştine 
despre viaţa umană. Pentru a o sintetiza s-ar putea 
folosi în mod progresiv cei doi termeni: creatural şi filial. 
Este creaturală, adică făcută să existe de Dumnezeu şi 
numai de Dumnezeu, în sensul cel mai profund al cuvân-
tului, întrucât depinde de el în toată existenţa sa, în 
început, în dezvoltare şi în împlinire. Această depen-
denţă este atât de puternică, încât viaţa umană nu 
poate fi definită fără a include în ea ca element esenţial 
relaţia cu Dumnezeu: „Viaţa umană prezintă un carac-
ter sacru şi inviolabil, în care se oglindeşte inviolabili-
tatea Creatorului” (EV 53). Dumnezeu a voit în mod 
gratuit ca participarea la viaţa sa să facă parte din împli-
nirea deplină a vieţii umane şi, atunci când aceasta 
este primită de omul credincios cu adeziune deplină a 
gândului şi voinţei, dependenţa creaturală se dezvoltă 
în adeziune filială. Depăşirea limitei morţii, deşi este 
un aspect mai evident, este doar consecinţa acestei 
relaţii, pe care Dumnezeu a înţeles-o dintotdeauna, 
chiar dacă actualizarea se desfăşoară progresiv în 
timp, în raportarea reciprocă dintre revelaţie şi credinţă.
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Evanghelia vieţii constă în această incluziune a comu-
niunii cu Dumnezeu în esenţa trăirii umane şi aici stă 
şi diferenţa radicală dintre concepţia creştină şi cea 
laică. În acest sens, viaţa umană poate fi considerată 
sacră. În ciuda faptului că mulţi bioeticieni au criticat 
ca un vechi tabú mitologic noţiunea de sacralitate a 
vieţii, enciclica o foloseşte fără rezerve de mai multe 
ori. Nu este vorba, de fapt, despre un fel de axiomă 
preştiinţifică, care ignoră dimensiunea animală şi bio-
logică a multor aspecte ale existenţei umane, folosită 
ca pretext pentru fundamentarea imperativelor morale 
care nu pot fi justificate din punct de vedere raţional, 
aşa cum consideră unii exponenţi ai bioeticii laice. 
Creştinul afirmă că viaţa este sacră nu pentru a men-
ţine, cu fascinaţia magică a unui cuvânt solemn, anu-
mite tabú-uri de neatins, ci pentru a declara credinţa 
sa că esenţa adevărată a omului este a fi imagine şi fiu 
al lui Dumnezeu.

Aceasta se poate sintetiza în renumita expresie a 
sfântului Irineu, incisivă ca un slogan modern: „Gloria 
lui Dumnezeu este omul care trăieşte şi viaţa omului 
este vederea lui Dumnezeu”20. 

Aşadar, caracterul sacru şi inviolabil al vieţii umane 
reiese din interior şi pe baza unui ansamblu de adevă-
ruri cu privire la fiinţa umană, la persoana şi la dem-
nitatea sa, originea şi destinul ultim al omului şi toate 
acestea deja pe un plan pur raţional, şi mult mai clar 
încă în lumina revelaţiei, mai ales în lumina lui Cris-
tos, Cuvântul întrupat. 

Evanghelia vieţii nu este o afirmaţie ciuntită despre 
demnitatea omului considerat singur, căci astfel e doar 
praf, ci revelaţia că omul este mare dacă îşi dă seama 

20 „Gloria Dei homo vivens, vita autem hominis visio Dei” (irineu, 
Adversus haereses, IV, 20,7: SCh 100/2, 648-649).
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că Dumnezeu îl ţine aproape de sine, demn să participe, 
pe urmele lui Cristos, la însăşi viaţa sa. Dacă discursu-
rile despre om şi despre Dumnezeu nu rămân unite în 
mod indisolubil, dispare vestea bună a vieţii21.

2.2.4. Valoarea vieţii 
în lumina poruncii a cincea

Trebuie să pornim de la premisa că „poruncile lui 
Dumnezeu îi arată omului calea vieţii şi conduc la 
ea”22. Ele sunt o manifestare ulterioară a iubirii lui 
Dumnezeu pentru om: „Dumnezeu, care singur este 
bun, cunoaşte în mod perfect ceea ce este bun pentru 
om şi în forţa însăşi a iubirii sale i-l propune în porunci” 
(VS 35). La începutul capitolului al III-lea al enciclicei 
Evangelium vitae, dedicat poruncii „să nu ucizi”, apare 
imediat această optică: 

Porunca lui Dumnezeu nu este niciodată despărţită de 
iubirea lui: este întotdeauna un dar pentru creşterea şi 
bucuria omului. Ca atare, constituie un aspect esenţial şi 
un element al evangheliei la care nu se poate renunţa, 
mai mult, se înfăţişează ca „evanghelie”, ca veste bună şi 
plină de bucurie (EV 52).

De obicei, se crede că doar a cincea poruncă are în 
vedere tutelarea binelui vieţii, în timp ce celelalte 
porunci tutelează alte bunuri ale persoanei. Sfântul 
Părinte notează că întregul Decalog urmăreşte tutela-
rea binelui fundamental al vieţii: 

Nu numai porunca specifică «să nu ucizi» (Ex 20,13; Dt 
5,16) asigură ocrotirea vieţii: Legea Domnului în întregime 
21 Cf. R. Cavedo, „Il mistero grande e ineffabile della vita in «Evan-

geliu, vitae»”, 20-22.
22 ioan paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Veritatis splendor, 

despre câteva probleme fundamentale ale învăţăturii morale a Bise-
ricii (6 august 1993), 12. De aici înainte, se va cita VS.
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se află în slujba acestei ocrotiri, deoarece dezvăluie ade-
vărul în care viaţa îşi află semnificaţia deplină (EV 48).

Această viziune a Decalogului ca un tot, finalizat 
spre tutelarea deplină şi eficace a vieţii umane, nu este 
un fel de rafinament intelectual, scop în sine, ci oferă 
un ajutor preţios în înţelegerea dominantei culturi a 
morţii ca eclipsă difuză a valorii vieţii. Legătura orga-
nică dintre porunca a cincea şi toate celelalte porunci 
presupune, printre altele, că ea nu poate fi corect înţe-
leasă şi trăită corect decât în cadrul unei primiri sincere 
a celorlalte porunci. 

Aşadar, ansamblul legii este cel care ocroteşte pe deplin 
viaţa omului. Aceasta arată cât este de greu pentru om 
să rămână fidel poruncii de „a nu ucide” când nu sunt 
respectate celelalte „cuvinte de viaţă” (Fap 7,38) de care 
această poruncă este legată. În afara acestei perspective, 
porunca sfârşeşte prin a deveni o simplă obligaţie exteri-
oară, căreia i se vor căuta foarte curând limite, atenuări 
şi excepţii. Numai în deschidere faţă de plinătatea adevă-
rului despre Dumnezeu, despre om şi despre istorie, cuvân-
tul „să nu ucizi” ajunge să străbată ca un bine pentru om 
toate dimensiunile şi relaţiile lui (EV 48).

„Să nu ucizi” (Ex 20,13) este porunca divină care 
sancţionează intangibilitatea naturală a oricărei fiinţe 
umane. Dumnezeu a oferit omenirii creaţia, dar nimeni 
nu a fost pus ca „stăpân” al omului, pentru că omul 
trebuie să rămână liber pentru relaţia sa cu Dumnezeu. 
Cel care violează intangibilitatea umană îl ofensează 
pe Dumnezeu, pentru că orice fiinţă umană este sacră, 
adică rezervată lui Dumnezeu, întrucât poartă imagi-
nea sa şi trebuie să-şi orienteze viaţa spre el. De aceea, 
Dumnezeu, Creatorul, se face răzbunătorul sângelui 
vărsat (Gen 9,5 ş.u.) şi va cere cont şi sângele celui vino-
vat (Gen 4,15). În special, sângele celui nevinovat strigă 
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către Dumnezeu răzbunare împotriva ucigaşului (Gen 
4,10; Ex 24,7) şi Dumnezeu însuşi va face să cadă sân-
gele nevinovat asupra capului celui vinovat (Jud 9,23; 
1Rg 2,32).

Interzicerea din Decalog de a nu ucide există la toate 
popoarele şi culturile, ca stavilă morală principală împo-
triva violenţelor individuale şi colective. Actuala răs-
pândire a comportamentelor agresive poate corespunde 
unei slăbiri a percepţiei unei oprelişti care, de altfel, 
aparţine legii naturale, adică este profund înrădăcinată 
în însăşi natura raţională a omului.

Evangelium vitae dedică al treilea capitol, în totali-
tate, expunerii detaliate a conţinutului, fundamentării 
biblice şi justificării raţionale a poruncii: „să nu ucizi”. 
Întregul text este orientat în mod clar pentru a reafirma 
valoarea vieţii şi inviolabilitatea sa, prin intermediul 
definirii solemne a trei principii etice.

Primul, cu caracter general, declară că „uciderea 
directă şi voită a unei fiinţe umane nevinovate este întot-
deauna în mod grav imorală” (EV 57).

Celelalte două aplică această normă la cele două 
comportamente care constituie cea mai gravă infracţi-
une la începutul şi la sfârşitul vieţii, afirmând că 
„avortul direct, adică voit ca scop sau ca mijloc, consti-
tuie întotdeauna o dezordine morală gravă” (EV 62) şi 
că „eutanasia este o gravă violare a legii lui Dumne-
zeu” (EV 66).

Este evident că se ţine cont de dezbaterea asupra 
valorii absolute a unor principii ale legii morale natu-
rale care a dominat teologia morală din ultimii ani. 
Conform tezei susţinute de unii moralişti, nu s-ar putea 
vorbi propriu-zis despre norme de valoare absolută, 
întrucât ele fie că au un caracter nedeterminat şi în 
acest caz ar sluji numai ca indicatori de bunuri umane, 
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fără a impune însă obligaţii etice precise, fie au o for-
mulare determinată şi atunci ar fi valide numai pentru 
unele situaţii concrete23.

Problema este, desigur, complexă, iar enciclica nu a 
voit să o abordeze în termenii săi teoretici, mai ales că de 
acest argument s-a ocupat recent o altă enciclică: Verita-
tis splendor. În schimb, Evangelium vitae, propunând cu 
mare autoritate cele trei principii citate, vrea să intro-
ducă trei norme morale determinate, care, pe de o parte, 
apar evidente în conţinutul lor moral precis – căci nu au 
nevoie de explicaţii ulterioare – şi, pe de altă parte, sunt 
afirmate ca valide întotdeauna şi în toate situaţiile. 
Principiile citate nu sunt altceva decât determinări con-
crete şi în ele însele clare ale poruncii a cincea din Deca-
log. Toate trei exprimă interziceri absolute, care nu admit 
excepţii: niciun motiv, oricât de grav sau dramatic poate 
să apară, nu poate justifica suprimarea unui om nevino-
vat24. Aceeaşi judecată se aplică şi momentelor iniţiale şi 
finale ale existenţei umane (→ absolutele morale).

23 Cu alte cuvinte, normele legii morale naturale nu ar fi valide 
semper et per semper, adică pentru toţi oamenii şi în fiecare caz şi 
circumstanţă, ci numai ut in pluribus, adică în majoritatea cazuri-
lor. Aceasta înseamnă recunoaşterea existenţei excepţiilor mai 
mult sau mai puţin consistente de la preceptul concret despre care 
este vorba. Pentru a ilustra o astfel de teză, s-a citat adesea a cin-
cea poruncă. Expresia „să nu ucizi” ar reprezenta mai ales o afir-
mare a faptului că viaţa în mod obişnuit este un bine pentru om, 
fără a exclude însă contrariul, cel puţin în unele situaţii-limită. În 
orice caz, această expresie nu ar trebui să fie luată ca o interzicere 
absolută, întrucât există circumstanţe în care este licit a ucide. Con-
form acestei teze, legitima apărare, pedeapsa cu moartea şi războ-
iul drept reprezintă excepţii de la norma care opreşte omuciderea.

24 Cf. EV 55. Apărarea vieţii autorizează, într-un caz extrem 
unde nu rămâne o alternativă, o acţiune care are ca efect moartea 
agresorului nedrept. Şi în acest caz însă intenţia nu trebuie să fie 
moartea aproapelui, ci tutelarea vieţii în pericol. Ura – ca voinţă de 
rău pentru cineva – nu este niciodată admisă.
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Principiul inviolabilităţii vieţii umane este de o impor-
tanţă fundamentală pentru soluţionarea celor mai 
grave şi frecvente probleme morale în care este în joc 
viaţa. Însă porunca a cincea din Decalog nu este fun-
damentul unic pe care se bazează afirmaţia sacralităţii 
şi inviolabilităţii umane. Din toată concepţia biblică, 
din Vechiul şi Noul Testament, cu privire la viaţa umană 
izvorăşte ca o consecinţă de netăgăduit sacralitatea şi 
inviolabilitatea sa. 

2.3. Zămislirea – „participare deosebită” 
la „lucrarea creatoare”

A voi să „posezi” propria viaţă este o minciună despre 
viaţă: dacă ea există, este darul lui Dumnezeu şi darul 
altuia; dacă are un sens, este acceptare încrezătoare 
a acestui dar şi se împlineşte într-un răspuns care 
înseamnă a face să trăiască celălalt, un răspuns dat 
împreună cu Dumnezeu şi cu cel pe care el l-a pus ală-
turi ca „semen”.

Acest dar divin al vieţii este încredinţat de Dumne-
zeu, înainte de toate şi mai presus de toate, iubirii con-
jugale dintre un bărbat şi o femeie: „Dumnezeu i-a 
binecuvântat şi le-a zis: «Creşteţi şi vă înmulţiţi!»” 
(Gen 1,28) De aici apare în mod evident cât de mare 
valoare şi demnitate reprezintă procreaţia umană, întru-
cât soţii colaborează cu Dumnezeu în comunicarea vieţii 
unei noi fiinţe umane, adică unei noi persoane. Prin 
iubirea lor reciprocă unitivă şi procreativă, un bărbat 
şi o femeie devin nu numai părinţi, ci mai ales coope-
ratori responsabili ai lui Dumnezeu în transmiterea 
unei noi vieţi umane25.

25 Cf. pontifiCio ConsiGlio della pastorale per Gli operatori 
sanitari, Carta degli Operatori Sanitari, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1994, 11.
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Printre experienţele-cheie ale vieţii, aducerea pe 
lume a unui copil, „eveniment profund uman şi înalt 
religios”, se plasează în continuitate cu creaţia şi cu 
transmiterea imaginii şi asemănării lui Dumnezeu (cf. 
EV 43). Ea este colaborare cu iniţiativa lui Dumnezeu. 
Pentru a fi cu adevărat responsabil, cere conştiinţa 
transmiterii unui dar care s-a primit. Cere memoria 
unei origini şi perspectiva unui destin care nu ne apar-
ţine, dar ai căror miniştri suntem. A genera, aşadar, 
nu poate să se configureze ca un proiect autonom al 
părinţilor, stabilit conform unui plan formulat şi con-
trolat de ei în mod perfect, ci mai curând ca o ascultare 
de o promisiune bună, căreia i se încredinţează ei şi în 
acelaşi timp copilul26.

A da naştere apare astfel, prin voinţa divină, ca o 
responsabilitate specifică din partea soţilor faţă de 
transmiterea vieţii umane. Este o „participare deose-
bită” a omului la domnia lui Dumnezeu. 

Vorbind despre această „participare deosebită” a bărba-
tului şi femeii la „lucrarea creatoare” a lui Dumnezeu, 
Conciliul vrea să sublinieze ce eveniment profund uman 
şi înalt religios este zămislirea unui copil, întrucât îi im-
plică pe soţi, care formează „un singur trup” (Gen 2,24), 
şi în acelaşi timp pe Dumnezeu însuşi, care se face pre-
zent. […] Când, din unirea conjugală a celor doi, se naşte 
un om nou, el aduce cu sine lumii un chip şi o asemănare 
particulară cu Dumnezeu însuşi; în biologia generării 
este înscrisă genealogia persoanei (EV 43). 

Cu alte cuvinte, generarea unei fiinţe umane noi nu 
se referă doar la legile biologiei, ci la prezenţa lui Dum-
nezeu în maternitatea şi paternitatea umană. „Într-
adevăr, numai de la Dumnezeu poate proveni acest 

26 Pe această temă, se poate vedea L. melina, „Paternità e sacrifi-
cio”, în Communio, 139 (1995) 98-104.
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«chip», această «asemănare», care este proprie fiinţei 
umane, aşa cum s-a realizat în creaţie. Generarea este 
continuarea creaţiei” (EV 43). De aici începe slujirea 
vieţii, de la această iubire unitivă şi procreativă, întru-
cât este cooperatoare cu Dumnezeu în transmiterea 
unei vieţi noi. 

3. Concluzie

Din această viziune teandrică a vieţii umane provin 
câteva consecinţe de principiu: Dumnezeu este unicul 
domn al vieţii umane. El se îngrijeşte de ea (cf. EV 39); 
viaţa omului este sacră şi inviolabilă, iar porunca din 
Decalog exprimă adevărul înscris chiar de la început în 
inima omului (cf. EV 40); responsabilitatea care este 
încredinţată omului cu privire la viaţa umană se referă 
nu numai la „a nu ucide”, dar şi în sens pozitiv de res-
pect, veneraţie şi iubire faţă de fratele său; această 
responsabilitate se reflectă asupra proceselor procrea-
ţiei care comportă transmiterea imaginii lui Dumne-
zeu creaturii cele noi (cf. EV 43) şi se extinde şi, făcând 
distincţia necesară ontologică şi axiologică, asupra vieţii 
altor fiinţe vii care sunt în slujba omului şi în acelaşi 
timp sunt încredinţate omului în custodie.

Dumnezeu este Dumnezeul vieţii, în ea însăşi veş-
nică şi comunicată în timp. Viaţa veşnică, potrivit con-
ceptului global din Noul Testament, este viaţa Celui 
Veşnic, provine de la Cel Veşnic şi tinde spre Cel Veşnic. 
Omul participă din ea nu numai pe planul iconicităţii 
sale (chip şi asemănare), care atinge punctul cel mai 
înalt al creaturalităţii, dar şi pe planul conaturalităţii 
(părtaş la natura divină: „Dumnezeu ne-a dat bunuri 
foarte mari şi preţioase, care au fost promise ca să deve-
nim, prin mijlocul lor părtaşi, ai naturii divine” [2Pt 1,4]). 
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CAPITOLUL II

AMENINŢĂRI LA ADRESA VIEŢII UMANE

1. Situaţia conflictuală actuală

Deja cu aproape patruzeci de ani înainte, părinţii 
conciliari deplângeau numeroasele delicte şi atentate 
împotriva vieţii umane: omucideri, genocid, avort, euta-
nasie, suicid, violări ale integrităţii persoanei umane, 
cum sunt mutilările, torturile corporale şi psihice şi 
aşa mai departe. Conciliul al II-lea din Vatican oferă o 
panoramă amplă a acestor acte:

Tot ce se opune vieţii înseşi, cum ar fi omorul de orice fel, 
genocidul, avortul, eutanasia şi chiar sinuciderea volun-
tară; tot ce violează integritatea persoanei umane, ca 
mutilările, tortura fizică sau psihică, încercările de a con-
strânge însuşi sufletul; tot ce insultă demnitatea umană, 
cum ar fi condiţiile neomeneşti de viaţă, detenţia arbitrară, 
deportarea, sclavia, prostituţia, traficul de femei şi tineri; 
de asemenea, condiţiile înjositoare de muncă, în care 
muncitorii sunt socotiţi simple unelte de profit, şi nu 
persoane libere şi responsabile (GS 27).

La această panoramă neliniştitoare, Ioan Paul al II-lea 
adaugă alte noi atentate la demnitatea fiinţei umane, 
deschise de progresul ştiinţific şi tehnologic: 

Din păcate, acest tablou plin de ameninţări, departe de a 
se restrânge, mai degrabă se extinde: odată cu noile per-
spective deschise de progresul ştiinţific şi tehnologic, se 
nasc noi forme de atentate la demnitatea fiinţei umane, 
în timp ce se conturează şi se consolidează o nouă situaţie 
culturală care dă delictelor împotriva vieţii o înfăţişare 



46 Bioetica

inedită şi – dacă se poate – şi mai nelegiuită, trezind, în 
consecinţă, şi mai multă îngrijorare: straturi largi ale 
opiniei publice justifică anumite delicte împotriva vieţii 
în numele drepturilor libertăţii individuale şi, pornind 
de la aceasta, pretind ca aceste delicte nu numai să nu fie 
pedepsite, ci chiar să fie autorizate din partea statului 
spre a fi practicate cu libertate absolută, ba chiar cu inter-
venţia gratuită a structurilor sanitare (EV 4).

Timpul nostru experimentează în mod dramatic:
– un nou gen de atentate, care privesc viaţa în fazele 

ei iniţială şi terminală;
– caracteristici noi în cazul acestor noi delicte, faţă 

de trecut, care ridică probleme de o gravitate deosebită, 
pentru că tind să piardă, în conştiinţa colectivă, carac-
terul de „delict” şi să dobândească în mod paradoxal 
caracterul de „drept”, până acolo că se pretinde recunoaş-
terea legală din partea statului şi, ca urmare, realizarea 
lor prin intervenţia gratuită a operatorilor sanitari.

Atunci când a fost dată enciclica, mulţi au reacţio-
nat spunând că este vorba despre obişnuitele denun-
ţări, chiar dacă în multe dintre paginile sale au un stil 
apocaliptic. Alţii, mai atenţi, scot în evidenţă unele 
puncte care pentru ei constituie o noutate: un concept 
despre viaţă care cuprinde nu numai viaţa fizică, ci 
viaţa în toate aspectele sale şi în toate perioadele sale, 
chiar şi în aspectul prelungirii sale dincolo de viaţa 
pământească; atitudine diferită faţă de pedeapsa cu 
moartea; denunţarea afirmării relativismului etic; 
contrastul dintre legea civilă şi legea morală; atitudi-
nea legislatorului în faţa unei legi care limitează spa-
ţiul amplu al posibilităţilor de avort; dreptul la obiec-
ţia de conştiinţă. 

Atentatele împotriva vieţii, în noutatea, gravitatea 
şi extensiunea lor, sunt mereu o criză, o pierdere de 
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valori, un rău în sine. Victimele legilor nedrepte – legi 
pe care sfântul Augustin le numeşte „latrocinia” („de 
tâlhărie”)1 – sunt copiii care trebuie să se nască, bolnavii, 
bătrânii, dar sunt şi popoarele sărace din cauza presi-
unilor politicilor demografice.

Ioan Paul al II-lea, împreună cu episcopatul catolic, 
ia poziţie 

în faţa unei obiective „conspiraţii împotriva vieţii” în 
care sunt implicate şi instituţii internaţionale, angajate 
în încurajarea şi programarea unor adevărate campanii 
pentru răspândirea contracepţiei, a sterilizării şi avortu-
lui (EV 17 şi 59).

2. Rădăcinile conspiraţiei împotriva vieţii

Rădăcinile acestei conspiraţii planetare împotriva 
vieţii se află:

1) în deformarea conceptului de subiectivitate, în 
baza căruia „este recunoscut ca titular de drepturi 
doar cel care se prezintă cu o autonomie deplină sau 
cel puţin incipientă”, cel care nu depinde de alţii sau 
cel care poate comunica în mod explicit (cf. EV 19);

2) în deformarea conceptului despre libertate; papa 
vorbeşte despre „o idee perversă de libertate” (EV 21): 
este o libertate care exaltă alegerile individuale, uitând că 
ea „posedă o dimensiune esenţială relaţională” şi că toc-
mai de aceea trebuie trăită ca slujire şi acceptare a celui-
lalt. Mai presus de toate, libertatea se autodistruge dacă 
se neagă legătura sa constitutivă cu adevărul (cf. EV 19);

3) în relativism, care transformă natura însăşi a soci-
alităţii: „totul este supus convenţiei, totul este supus 

1 „Remota igitur iustitia, quid sunt regna nisi magna latroci-
nia?” (auGustin, De Civitate Dei, 4)
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negocierii: chiar şi primul dintre drepturile funda-
mentale, dreptul la viaţă” (EV 20); în domeniul politic, 
relativismul duce democraţia la degenerare:

A revendica dreptul la avort, la infanticid, la eutanasie şi 
recunoaşterea lor legală echivalează cu a atribui libertăţii 
umane o semnificaţie perversă şi nedreaptă: aceea a unei 
puteri absolute asupra celorlalţi şi împotriva celorlalţi. 
Dar aceasta este moartea adevăratei libertăţi (EV 20).

4) în eclipsa simţului lui Dumnezeu. Cu aceasta 
suntem „în centrul dramei trăite de omul contempo-
ran” (EV 21). Se creează astfel un teribil cerc vicios: 
„Pierzând simţul lui Dumnezeu, se tinde la pierderea 
şi a simţului omului, a demnităţii şi a vieţii sale” (EV 
21). Materialismul practic, în care proliferează indivi-
dualismul, utilitarismul şi hedonismul, duce la răs-
turnarea valorilor: 

Valorile lui „a fi” sunt substituite de cele ale lui „a avea”. 
Unicul scop care contează este obţinerea propriei bunăs-
tări materiale. Aşa-zisa „calitate a vieţii” este interpretată 
într-un mod prevalent sau exclusiv drept eficienţă econo-
mică, consumism dezordonat, frumuseţe şi plăcere a vieţii 
fizice, uitându-se dimensiunile mai profunde – relaţionale, 
spirituale şi religioase – ale existenţei (EV 23). 

Astfel, trupul este redus la pură materialitate („este 
numai un complex de organe, funcţii şi energii care 
pot fi folosite după criteriul plăcerii şi al eficienţei”), 
sexualitatea este depersonalizată şi instrumentalizată 
(„în loc de semn, loc şi limbaj al iubirii, adică al dăruirii 
de sine şi al primirii celuilalt în toată bogăţia persoa-
nei, ea devine din ce în ce mai mult ocazie şi instru-
ment de afirmare a propriului eu şi de satisfacţie ego-
istă a dorinţelor şi instinctelor”), viaţa este acceptată 
numai dacă este programată („procreaţia devine «duş-
manul» de evitat în exercitarea sexualităţii”), relaţiile 
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interpersonale suferă o gravă sărăcire (cf. EV 23). În 
sfârşit, eclipsa simţului lui Dumnezeu duce la confuzia 
între bine şi rău (cf. EV 24).

Pe scurt, rădăcinile agresiunilor contemporane împo-
triva vieţii stau în răsturnarea ierarhiei valorilor indi-
cată de legea naturală, în timp ce rădăcina ultimă stă 
în ateismul practic şi în indiferenţa religioasă.

3. Schimbări în concepţia despre viaţă2

Cum s-a ajuns la această luptă a „culturii morţii” 
împotriva „culturii vieţii”? Pentru a înţelege acest fapt 
trebuie să ne oprim asupra transformărilor socio-cul-
turale care au dat naştere acestei „conspiraţii împotriva 
vieţii” care se manifestă într-un mod nemaiîntâlnit 
până acum.

3.1. Omul antic

Omul greco-iudeu avea o concepţie naturală şi ciclică 
despre viaţă. Dincolo de ea era locul umbrelor (Hadesul, 
Sheolul); darul cel mai mare al divinităţii era pentru 
om să aibă posibilitatea de a se bucura pe acest pă-
mânt de o viaţă lungă şi bogată (bogată în copii, bu-
nuri, victorii asupra duşmanilor). Doar odată cu filoso-
fia platonică, ce introduce dualismul trup-suflet, apar 
premisele pentru o reflecţie asupra vieţii de dincolo 
(care totuşi nu înaintează mult, lipsind în lumea grea-
că Revelaţia); apare totuşi morala naturală, pusă la 
punct de stoicism. Oricum, niciuna dintre marile filoso-
fii ale Antichităţii nu ajunge să gândească viaţa de aici 
ca o pregătire pentru adevărata viaţă, aceea care începe 
dincolo de moarte. Chiar Vechiul Testament ajunge cu 

2 Cf. S. martelli, „Vita sotto condizione. Societa post-moderna 
ed aggressioni alla vita”, în M. toso, Educare alla vita, 13-28.
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greu, în ultimele timpuri, la această concepţie şi afir-
maţiile sunt făcute în mod episodic (în Iob, Macabei). 
Doar Revelaţia creştină va face din mântuirea sufletu-
lui tema capabilă să dea un sens cu totul nou vieţii 
pământeşti.

3.2. Creştinul medieval: homo viator (omul pelerin)

Concepţia creştină despre viaţă, animată de o puter-
nică tensiune escatologică, îşi află expresia plastică în 
figura pelerinului: „Suntem pelerini în timp”, scria 
sfântul Augustin în Confesiuni. Imaginea lui homo via-
tor traduce bine concepţia creştină despre viaţă ca dar 
care angajează, obogăţie care este în acelaşi timp o res-
ponsabilitate: o dată cu naşterea pământească începe o 
relaţie cu Creatorul, care-şi va afla împlinirea doar în 
noua naştere pentru cer, în viziunea beatifică a comu-
niunii sfinţilor (cf. EV 38).

De-a lungul secolelor, creştinătatea medievală a văzut 
diferite elaborări culturale ale acestei concepţii despre 
viaţă (şi despre moarte). În primele secole, influenţa 
filosofiei platonice (şi plotinice), cu impostaţia unei 
relaţii neechilibrate între suflet şi trup (numai sufletul 
era considerat „esenţă”), a dus la un spiritualism exce-
siv: de aici, tema „mortificaţiei trupului”, considerat 
„temniţa sufletului”, ca element care pune bazele asce-
zei monastice, care a avut mare influenţă asupra pietă-
ţii populare, mai ales în Italia meridională. Ca urmare a 
unor interpretări milenariste, prezente în predica 
unor figuri ca Gioacchino da Fiore (sec. XII) sau în ac-
tivitatea socio-politică a grupurilor pauperiste (secole-
le XIII-XIV), adesea ajungând până la poziţii eretice, 
au contribuit la accentuarea sensului provizorietăţii 
vieţii, la emfatizarea cultului morţii şi a morţilor şi la 
creşterea tensiunii apocaliptice. În schimb, unele mari 
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ordine religioase au ştiut să concilieze spiritualitatea 
şi activitatea pământească – alimentând impulsul 
transformării lumii într-o casă în care poate locui omul 
(acel ora et labora din regula sfântului Benedict) –, 
simţul creaturalităţii şi raportul armonios cu creaţia 
(Cântarea creaturilor de sfântul Francisc). Scolastica 
şi mai ales gândirea tomistă au ştiut să reechilibreze 
raportul dintre suflet şi trup (concepţia despre om ca 
formă şi materie) şi să dea un impuls reînnoirii sociale 
şi politice, capabilă să reglementeze cetatea pămân-
tească după legi conforme moralei creştine.

Plecând de la diferite interpretări culturale, omul 
creştinătăţii medievale s-a conceput pe sine ca pelerin, 
a cărui patrie adevărată era cerul, sau ca un servitor 
fidel care, conform preceptului evanghelic, trebuia să 
administreze talanţii primiţi împreună cu darul vieţii 
şi să-i facă rodnici, în aşteptarea întoarcerii glorioase a 
Domnului.

Această concepţie „în doi timpi” despre viaţa umană 
a început însă să se „încovoaie” şi să se ascundă în 
orizontul imanent, pe măsură ce asceza din mănăstiri 
s-a transferat în lume, astfel că datoria unei elite monas-
tice a devenit precept zilnic pentru toţi laicii. 

3.3. Omul modern: homo faber (omul meşter)

Trecerea de la societatea premodernă la cea modernă 
a dus la o profundă transformare a concepţiei despre 
viaţă. Dacă cel de-al doilea om era un pelerin între pă-
mânt şi cer, cel de-al treilea om, cel modern, se concepe 
ca homo faber, un pelerin numai pe acest pământ. Mo-
dernitatea începe un mare proces de transformare a 
vieţii sub egida raţionalizării: industrializarea, emi-
grarea, mobilitatea teritorială şi socială, aplicarea desco-
peririlor ştiinţifice la producerea bunurilor materiale, 
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toate acestea schimbă rapid comportamentele şi obiceiu-
rile proprii unei societăţi agricole. Secularizarea este pro-
cesul propriu acestei transformări în domeniul religios.

Din timpul lui Galileo Galilei (1564-1642), ştiinţa 
care a adoptat metoda experimentală (observaţie, ipo-
teză, experiment, formularea legii, verificarea) a dobân-
dit şi o finalitate care este aceea de a domina natura şi 
lumea. 

Sub privirea sa (a ştiinţei), natura lucrurilor, reduse la 
atomi şi cauze lipsite de scop, a fost lăsată fără nicio fărâmă 
de demnitate proprie. Dar ceea ce nu trezeşte niciun res-
pect poate fi subjugat şi, eliberat de propria inviolabilitate 
cosmică, orice lucru devine obiect al unei folosiri nelimi-
tate. Dacă nu este nimic definitiv în natură, nicio struc-
tură în produsele sale care să răspundă la un scop, atunci 
este licit orice, fără ca prin aceasta să se violeze integri-
tatea sa, pentru că nu este nicio integritate de violat într-o 
natură concepută exclusiv în termeni de ştiinţe naturale 
– o natură nici creată, nici creatoare. Dacă natura este 
un simplu obiect, în niciun sens un subiect, dacă ea nu 
exprimă nicio voinţă creatoare, atunci omul rămâne sin-
gurul subiect şi singura voinţă. Lumea, aşadar, mai îna-
inte obiect al cunoaşterii omului, devine acum mai de-
grabă obiect al voinţei sale, care – este clar – este voinţă 
de putere asupra lucrurilor. Această voinţă, odată ce pute-
rea ei a crescut, a depăşit necesitatea şi devine dorinţă 
pură şi simplă, o dorinţă care nu are limite3. 

Această dominare, exprimată în afirmaţia a şti în-
seamnă putere, atunci când atinge domeniul uman, are 
repercusiuni asupra vieţii, libertăţii şi viitorului omu-
lui însuşi.

3 H. Jonas, Dalla fede antica all’uomo tehnologico, 262-263.
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3.4. Omul postmodern

Însăşi modernitatea intră într-o criză dramatică, 
tocmai din motivul profundităţii şi rapidităţii schim-
bării socio-culturale favorizate de aceste transformări. 
Lumea nu mai este ospitalieră cu pelerinii: în societa-
tea modernă avansată, atât identitatea, cât şi obiectele 
au pierdut propriile caracteristici de încredere şi pre-
vizibil; consumismul face identităţile reversibile, 
obiectele sunt proiectate pentru a se învechi rapid. 
Trăirea momentului şi încheierea cât mai repede posi-
bil a oricărei lucrări sunt principiile-ghid ale oricărei 
conduite raţionale, într-o societate care-şi schimbă 
continuu propriile reguli de joc; aceasta însă comportă 
evitarea de a-şi lua angajamente pe termen lung, refu-
zul de a prevedea şi organiza viitorul, nu se jură perse-
verenţă şi fidelitate la nimic şi nimănui. Prezentul con-
tinuu este forma temporală a postmodernităţii, abili-
tatea de a nu rămâne pe loc (evitarea oricărei fixări) 
este virtutea cea mai importantă în construirea identi-
tăţii postmoderne.

Pe scurt, dacă pelerinul era timpul ideal adaptat să 
simbolizeze strategia proprie a identităţii moderne, în 
condiţia socio-culturală postmodernă, caracterizată de 
fragmentarea tuturor „marilor naraţiuni ale moderni-
tăţii” şi de schimbare continuă, este greu să identifi-
căm un timp socio-antropologic unic. Analiştii vorbesc 
despre patru tipuri ale omului postmodern: trândavul, 
vagabondul, turistul şi jucătorul, care numai împreună 
pot surprinde varietatea situaţiei, „oroarea” de a fi legaţi 
şi „fixaţi”, care este trăsătura caracteristică a postmo-
dernităţii din punct de vedere psiho-social. Fiecare 
dintre cele patru tipuri de om conţine, de fapt, o mare 
doză de ambivalenţă, care exprimă bine „neastâmpă-
rul, variabilitatea şi nehotărârea strategiilor de viaţă” 
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practicate în postmodernitate4. Această pluralitate de 
tipuri exprimă clar tendinţa comună a modernităţii 
târzii spre fărâmiţarea legăturilor sociale şi spre rela-
tivizarea valorilor. De fapt, diferitele strategii de viaţă 
postmoderne, reprezentate plastic de cele patru tipuri 
ideale, amintite mai sus, 

au în comun tendinţa de a face raporturile umane frag-
mentare […] şi discontinue; toate sunt în luptă împotriva 
„firelor care îi leagă” şi împotriva consecinţelor de lungă 
durată şi militează împotriva construirii de reţele de 
datorii şi obligaţii reciproce care să fie permanente. Toate 
sunt în favoarea promovării unei distanţe între un indi-
vid şi altul şi îl consideră pe celălalt ca obiect de evaluare 
estetică, nu morală, ca pe o problemă de gust, nu de res-
ponsabilitate. De fapt, revendică autonomia individuală 
împotriva responsabilităţilor morale (şi de alt tip) şi sus-
trag o mare arie de interacţiune umană, chiar şi cea mai 
intimă, judecăţii morale […]. A urma impulsul moral 
înseamnă a-şi asuma responsabilitatea pentru alţii, lucru 
care, la rândul său, duce la implicarea în destinul celui-
lalt şi la angajarea pentru bunăstarea sa. A nu se angaja 
şi a evita de a-şi face obligaţii, prin intermediul tuturor 
celor patru strategii postmoderne, au un efect retroactiv 
care constă în suprimarea impulsului moral şi în negarea 
şi denigrarea sentimentelor morale5.

Cu alte cuvinte: societatea postmodernă constituie 
un ambient deosebit care nu impulsionează persoanele 
să-şi asume responsabilităţi morale pe termen lung şi 
deci şi să-şi asume responsabilităţi precise şi de durată 
faţă de viaţă, în faza sa iniţială sau finală. 

Două sunt tendinţele pe care le favorizează în dome-
niul etic: 

4 Cf. Z. Bauman, „Da pellegrino a turista”, în Rassegna Italiana 
di Sociologia, XXXVI, 1 (1995) 21.

5 Z. Bauman, „Da pellegrino a turista”, 22.
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Prima este îndepărtarea responsabilităţilor de indi-
vid în favoarea instituţiilor; această delegare generali-
zată are drept consecinţă riscul de a suprapune etica 
(codice social de reguli şi convenţii, dictate de instituţii) 
moralei (care implică aspiraţiile individuale şi princi-
piile revelate). De aici creşte enorm riscul, pe care 
Evangelium vitae îl denunţă în repetate rânduri, că în 
democraţie marea majoritate promulgă legile civile 
contrare legii naturale (cf. EV 70-73). 

A doua tendinţă a societăţii postmoderne este ten-
dinţa de a dispensa o bună parte a acţiunilor umane de 
judecata morală sau chiar de semnificaţia morală. Astfel 
se explică relativismul în domeniul moral. Acest relati-
vism transformă natura însăşi a societăţii: „convieţui-
rea socială este profund deformată”; „totul este supus 
convenţiei, totul este supus negocierii: chiar şi primul 
dintre drepturile fundamentale, dreptul la viaţă” (EV 20).

Condiţia postmodernă se caracterizează prin ten-
dinţa de a estetiza viaţa. Această tendinţă duce la a 
face indiferente conţinuturile şi obiectele: distanţa es-
tetică, spre deosebire de alte tipuri de distanţă socială 
(cum este cea morală sau cognitivă), are ca referinţă 
dorinţele şi atributele subiectului. De aici urmează că 

lumea se transformă într-un ansamblu de obiecte poten-
ţial interesante, iar datoria este aceea de a stoarce din ele 
tot ceea ce ele conţin interesant […]. Este puţin sau ni-
mic de făcut pentru sau cu privire la obiecte. Punând în 
centrul atenţiei subiectul-interesat, se pierd contururile 
lumii în care sunt căutate interesele6. 

Ceea ce omul postmodern îşi propune ca scop suprem 
al propriei acţiuni este păstrarea bunăstării atinse şi 

6 J.F. lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, 
Feltrinelli, Milano 1992, citat de Z. Bauman, „Da pellegrino a 
turista”, 24.
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beneficierea de oportunităţile lui „a se bucura de viaţă”, 
pe care societatea de consum ştie să i le propună într-o 
varietate infinită. Adaptarea la nivelul cel mai înalt 
posibil al propriului habitat într-un fel de „prezent 
etern” este scopul celui de-al „patrulea om”, desigur, 
nu Paradisul, pe care omul medieval îl vedea ca scop al 
propriului pelerinaj pământesc, şi nici noua societate, 
pe care homo faber modern şi-o propunea s-o constru-
iască transformând lumea. Această pre-înţelegere a 
semnificaţiei vieţii ca adaptare are consecinţe clare la 
toate nivelurile: economic, politic, social, cultural. Mai 
presus de toate, schimbă modul însuşi de a trăi: nu 
mai este viaţa ca precondiţie pentru un scop de atins, 
ci „viaţa de calitate” este obiectul de urmărit de către 
cel de-al patrulea om: mai mult, este obiectivul suprem. 
Aceasta are consecinţe precise, ducând la acele „agre-
siuni împotriva vieţii” pe care Evangelium vitae le 
stigmatizează ca fiind contrare legii naturale.

Astfel, dacă omul medieval avea un scop ultrapă-
mântesc, iar omul modern unul pământesc, este greu 
a spune care este scopul acţiunii omului postmodern, 
dacă nu narcisismul autosatisfacţiei urmărite în rela-
ţiile multiple, dar cu totul neangajante. Aceasta are 
consecinţe puternice şi grave asupra problemelor etice, 
care devin obiect de analiză pentru Evangelium vitae.

4. Ameninţările la adresa vieţii: 
gesturi, cultură, ambient

Ne aflăm în faţa unei inevitabile şi dramatice confrun-
tări dintre rău şi bine, dintre moarte şi viaţă, dintre „cul-
tura morţii” şi „cultura vieţii”. Ne aflăm nu numai „în 
faţa”, ci inevitabil „în mijlocul” acestui conflict: suntem 
toţi implicaţi activ şi nu ne putem sustrage responsabili-
tăţii noastre de a face o alegere necondiţionată în favoa-
rea vieţii (EV 28). 
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De această alegere depinde viitorul omenirii. Pare 
să învingă cultura morţii, căci progresul tehnic, civil, 
economic este însoţit astăzi de „noi forme de atentate 
la demnitatea fiinţei umane”; 

se conturează şi se consolidează o nouă situaţie culturală 
care dă delictelor împotriva vieţii o înfăţişare inedită şi 
– dacă se poate – şi mai nelegiuită, trezind, în consecinţă, 
şi mai multă îngrijorare: straturi largi ale opiniei publice 
justifică anumite delicte împotriva vieţii în numele drep-
turilor libertăţii individuale şi, pornind de la aceasta, 
pretind ca aceste delicte nu numai să nu fie pedepsite, ci 
chiar să fie autorizate din partea statului spre a fi practi-
cate cu libertate absolută, ba chiar cu intervenţia gratu-
ită a structurilor sanitare (EV 4). 

Mulţi nici nu-şi dau seama de acest fapt dramatic, 
întrucât este în act o slăbire crescândă a conştiinţei şi 
a responsabilităţii faţă de viaţa umană, care devine 
principalul pericol pentru însăşi supravieţuirea ome-
nirii (EV 4). De fapt, atunci când se pierde respectul 
faţă de viaţă, de orice viaţă, în orice timp al evoluţiei 
sale, se pierde omul. Şi pierzând omul se pierde totul.

Este un strigăt de alarmă împotriva gesturilor care 
se comit cu privire la viaţă şi care întotdeauna s-au 
comis în cursul istoriei; dar este mai mult: denunţarea 
unei culturi suicide care se afirmă mereu mai mult şi 
devine caria ce distruge omul întreg şi întreaga omenire. 
Unul dintre momentele acestui proiect suicid este dis-
trugerea progresivă a spaţiilor în care viaţa omului 
găseşte aliment pentru a creşte şi spaţiu pentru a se 
exprima. Se atentează la viaţă nu numai prin acţiuni 
criminale împotriva vieţii fizice, ci privând persoana 
de acele spaţii care îi sunt indispensabile pentru a deveni 
conştientă de multe aspecte care formează viaţa sa şi 
care o stimulează şi o mişcă să le exprime şi să le trăiască: 
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căci viaţa este ca o floare care îşi arată frumuseţea sub 
influenţa luminii şi căldurii soarelui. Dacă omul vrea 
să apere şi să promoveze viaţa, va trebui să se preocupe 
şi de căutarea şi promovarea acelor locuri pline de 
lumină care conduc viaţa să fie şi să se dezvolte în toată 
vitalitatea sa complexă, după cum va trebui şi să 
denunţe ca atentate la viaţă acele fapte (idei, legi, 
comportamente, cultură etc.) care tind să o ignore sau 
să o distrugă. 

Ne oprim puţin asupra acestor gesturi de violenţă 
împotriva vieţii şi asupra culturii care favorizează 
aceste gesturi, precum şi asupra lipsei de atenţie faţă 
de acele spaţii de care viaţa are nevoie pentru a se 
exprima şi a trăi.

4.1. Gesturi de violenţă

Adesea suntem tentaţi să facem lista cu „gesturile” 
vechi şi noi în care se exprimă voinţa de a ucide. Evan-
gelium vitae ne aminteşte principalele şi cele mai actu-
ale: avortul, infanticidul, pedeapsa cu moartea, războ-
iul, eutanasia, foamea, comerţul cu arme; şi pe acelea 
care apar mai puţin, dar tot atât de violente, cum sunt 
experienţele genetice, riscurile legate de diagnoza pre-
natală, diferitele forme de procreaţie asistată, sterili-
zarea, lipsa de prejudecăţi când este vorba de trans-
plant, drogurile şi SIDA, mentalitatea contraceptivă, 
politicile antidemografice, dezechilibrul ecologic. Lista 
ar putea fi prelungită cu descrierea acelor violenţe 
care ucid psihic, chiar dacă nu şi fizic: de la abuzarea 
sexuală a minorilor la incest. Nu există limite pentru 
agresivitatea omului. 
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4.2. Cultura

Există forme şi mai impalpabile dar nu mai puţin 
distructive pentru viaţă. Principala este „cultura”, 
care obţine rezultate mai eficace şi de durată decât 
gesturile. Iar astăzi cultura dominantă nu este favora-
bilă vieţii, ci mai curând o cultură a morţii. Se naşte 
dintr-un mod superficial de a concepe viaţa, este uşoa-
ră şi pătrunde omul, până la umbrirea şi aplatizarea 
conştiinţei când este vorba despre problemele vieţii şi 
despre respectul care îi este datorat. „Cultura morţii” 
este mai dăunătoare şi dezastruoasă decât oricare gest 
de moarte: pentru că în faţa gesturilor de moarte per-
soana este încă în stare să reacţioneze (ajunge să 
amintim reacţia de dezgust şi de oroare când au fost 
publicate imagini cu tăierea mâinii drepte şi a picioru-
lui stâng unui tânăr etiopian care a fost surprins furând); 
dar atunci când cultura morţii a intrat să facă parte 
din mentalitatea unui popor, persoanele singure nu 
mai sunt în stare să distingă binele de rău, viaţa de 
moarte, interesul personal de respectul care este dato-
rat fiecărui om, mai ales celui mic şi lipsit de apărare. 
Atunci, raţionalitatea – care dă fiecărui lucru valoarea 
sa justă – este înlocuită de arbitru, care dă valoare numai 
la ceea ce interesează; personalismul – care concepe 
viaţa fiecăruia ca relaţionată la viaţa tuturor – este înlo-
cuit de individualism, care consideră că viaţa celorlalţi 
trebuie să fie pusă în serviciul propriei vieţi; etica, aceea 
care recunoaşte şi respectă principiile comune care 
stau la baza unei convieţuiri civile, este înlocuită de 
relativismul etic ce pretinde să impună tuturor respec-
tarea convingerilor individuale; solidaritatea, care 
uneşte persoanele şi popoarele, este înlocuită de ego-
ism, care fărâmiţează societatea în mii de grupări con-
trapuse. Cel mai puternic se impune asupra celui slab; 
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cel care are mai multă voce pune sub tăcere drepturile 
celui care nu are încă voce sau ale celui a cărui voce 
este slăbită. Regulile de convieţuire civilă sunt doborâte 
de arbitrul celui care are mai multă putere. Ne întoar-
cem la omul primitiv, chiar dacă în loc de caverne se 
locuieşte în palate luxoase, cu piscină şi încălzire cen-
trală, iar în loc de buzdugan se folosesc ticăloşi.

4.3. Ambientul vieţii

Există încă un pericol pentru viaţă: constă în favo-
rizarea sau în negarea „spaţiilor” de care viaţa are 
nevoie pentru a se exprima şi pentru a se dezvolta. 
Fără îndoială, omul poartă în sine principiul trăirii 
sale; dar, la fel, nu există dubiu că dacă vieţii îi este 
luat oxigenul, principiul vital este lipsit de condiţia 
esenţială pentru a se exprima şi omul moare. Omul are 
nevoie de anumite ambiente pentru a exista şi a se 
dezvolta. Este adevărat că este fiinţa perfectă care a 
ieşit din mâinile lui Dumnezeu. E iarăşi adevărat că 
are un caracter de absolut prin care se poate afirma că 
omul este unica fiinţă pe care Dumnezeu a creat-o pen-
tru sine. Dar acest absolut, dacă, pe de o parte, înseamnă 
indisponibilitate de a fi posedat de cineva („Fiii voştri 
– spunea Gibrah Khalil – nu sunt ai voştri… şi chiar 
dacă sunt cu voi, ei nu vă aparţin, sunt ai vieţii”), pen-
tru că omul este al său însuşi şi al lui Dumnezeu, pe de 
altă parte, nu înseamnă absolută independenţă şi auto-
nomie. Omul este părtaş la fiinţa divină şi deci există 
întrucât depinde de el. Nu numai, dar se naşte şi se 
dezvoltă ca persoană umană printr-o multiplă reţea de 
relaţii. Socialitatea face parte din esenţa sa.

Aceste relaţii dau naştere la ambiente (sau spaţii) 
care formează contextele vieţii umane. Sunt în principal 
trei: Dumnezeu, Universul, ceilalţi. Şi când se vorbeşte 
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despre „ceilalţi” vedem că omul are nevoie de „unul 
asemenea lui” în trei moduri: în iubire, dreptate şi soli-
daritate. Fiecare dintre aceste moduri dă naştere unui 
loc special de promovare a vieţii şi umanizării: familia, 
societatea, comunitatea. Să le examinăm pe fiecare 
dintre aceste „ambiente” sau „spaţii” de care are nevoie 
omul pentru a trăi şi pentru a deveni persoană umană.

4.3.1. Primul ambient al vieţii: Dumnezeu

„Viaţa omului provine de la Dumnezeu, este darul 
lui, chipul şi pecetea lui, participarea la suflarea lui de 
viaţă” (EV 39).

Leopardi, în Canto notturno di un pastore errante, 
exclamă cu tristeţe: „Pentru mine viaţa este un rău” 
(v. 104). În Evangelium vitae găsim afirmaţia de bază: 
„Viaţa este întotdeauna un bine” (EV 34). De ce? Cum 
putem să susţinem această afirmaţie atunci când ve-
dem că omul este cufundat în suferinţă, oboseală şi 
trăieşte în atâtea înşelăciuni, nedreptăţi şi violenţe? 
Răspunsul îl aflăm numai plasând viaţa omului în ori-
zontul lui Dumnezeu. În el aflăm răspunsul la „de ce” 
este viaţa un bine şi „cum” trebuie să fie trăită ca să se 
păstreze în această demnitate de bine.

a. „De ce” este viaţa un bine? 

„În condiţia sa pământească […] a înmugurit deja 
şi este în creştere viaţa veşnică” (EV 38). Categoria filo-
sofică şi teologică ce fundamentează această afirmaţie 
este aceea de „participare”. Omul participă (adică 
poartă în sine o parte) din frumuseţea şi măreţia vieţii 
lui Dumnezeu. „Codicele genetic” al vieţii lui Dumne-
zeu – dacă ne putem exprima astfel – a fost, într-un 
oarecare mod, transferat în om. Însuşi Dumnezeu afirmă 
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aceasta atunci când, la sfârşitul creaţiei Universului, 
ia marea decizie: „Să facem omul după chipul şi ase-
mănarea noastră” (Gen 1,26) şi suflă asupra lui sufla-
rea vieţii (cf. Gen 2,7). 

Numai crearea lui este prezentată ca rod al unei hotărâri 
speciale din partea lui Dumnezeu, al unei deliberări care 
constă în stabilirea unei legături deosebite şi specifice cu 
Creatorul… Viaţa pe care Dumnezeu o oferă omului este 
un dar prin care Dumnezeu împărtăşeşte ceva din sine 
creaturii sale (EV 34). 

Omul, pentru a se înţelege, trebuie să privească în 
sine şi să se descopere ca o oglindă care reflectă viaţa 
lui Dumnezeu. Dar nu numai că o reflectă, o posedă. O 
dovadă este veşnica lui insatisfacţie. Nu este un semn 
negativ, ci este demonstrarea că se transcende în orice 
moment pe sine însuşi şi experienţa pe care o trăieşte; 
şi aceasta – atunci când este înţeleasă bine – îi permite 
să nu se oprească la realităţile create, ci să le evalueze 
şi să le trăiască drept fragmente de viaţă care îi permit 
să se umanizeze şi să ajungă la plinătatea vieţii. Cu 
alte cuvinte: insatisfacţia reprezintă nostalgia şi che-
marea lumii lui Dumnezeu din care provine şi pe care 
o poartă în sine (cf. EV 35).

Dar mai ales în orizontul întrupării Fiului se reîn-
ţelege pe sine însuşi. Sângele lui Cristos îi descoperă 
omului măreţia sa: „Arată că omul este de preţ în ochii 
lui Dumnezeu şi că valoarea vieţii sale este nepreţuită 
[…]. Credinciosul învaţă să recunoască şi să aprecieze 
demnitatea aproape divină a fiecărui om” (EV 25). 
Omul descoperă că este preţioasă viaţa lui Dumnezeu, 
înţelege că în venele sale pulsează sângele lui Dumne-
zeu. Este din natura sa (1In 3,1). Nu are importanţă 
cum şi ce trăieşte: structura sa ontologică rămâne mereu 
aceeaşi în orice circumstanţă. Din primul moment 
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până la sfârşit, în boală şi în sănătate, atunci când nu 
are încă glas şi atunci când devine un interlocutor capa-
bil de a-şi face respectate drepturile sale. Este întot-
deauna o creatură „conformă cu imaginea Fiului său” 
(Rom 8,29). „Nici măcar ucigaşul nu-şi pierde demni-
tatea personală şi Dumnezeu însuşi se face garantul 
ei” (EV 9). De aceea, este necesar a „cultiva în noi şi în 
ceilalţi o privire contemplativă” (EV 83), pentru că numai 
acest mod de a privi îl determină să „venereze şi să 
cinstească pe orice om”, aşa cum ne îndemna Paul al 
VI-lea într-unul dintre mesajele sale de Crăciun (1967).

În această privire contemplativă omul descoperă că 
viaţa sa se mişcă în istorie, dar o transcende: nu numai 
calitativ (în sensul că omul este mai mult decât toate 
realităţile existente, care au existat şi vor exista), ci 
chiar cât priveşte timpul (în sensul că nu se scufundă 
în timp şi nu este absorbit de el), pentru că trăieşte în 
istorie cu viaţa lui Dumnezeu. Omul este deja „viaţă 
veşnică”, chiar dacă devine. Înaintează în timp, dar 
posedă deja de la începutul trăirii sale şi pe toată durata 
succesivă – chiar în acea perioadă pe care o numim 
bătrâneţe – prospeţimea unei vieţi care nu slăbeşte nici-
odată. Istoria cu undele zilelor şi anilor netezeşte, face 
să lucească şi poartă mereu mai mult la suprafaţă 
această viaţă „veşnică”, eliberând-o de riduri şi de cră-
păturile timpului, până când va înflori în lumina plină 
de bucurie şi perenă a viziunii „faţă în faţă” cu Dum-
nezeu.

b. „Cum” şi „când” este viaţa un bine? 

„Sensul cel mai adevărat şi mai profund al vieţii: 
acela de a fi un dar care se împlineşte în dăruirea de 
sine” (EV 49). În orizontul lui Dumnezeu, omul înţelege 
cum trebuie să-şi trăiască viaţa pentru ca viaţa să fie 
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adevărată. Sunt cuvinte care merg împotriva curentu-
lui. Oamenii spun că a trăi înseamnă a te bucura de 
viaţă, a domina, a avea, a consuma, a face, a te afirma. 
Dumnezeu spune că viaţa progresează înaintând pe 
calea poruncilor: nu numai pe calea poruncii „să nu 
ucizi” (Ex 20,13; Dt 5,17), ci a tuturor poruncilor, pen-
tru că 

ansamblul Legii Domnului ocroteşte pe deplin viaţa 
omului. Aceasta arată cât este de greu pentru om să 
rămână fidel poruncii de „a nu ucide” când nu sunt res-
pectate celelalte „cuvinte de viaţă” (Fap 7,38) de care 
această poruncă este legată (EV 48).

De fapt, omul are putere de „a se face” şi „se face” 
pe sine însuşi cu acele acte umane care îl umanizează. 
Sunt – aşa cum le defineşte sfântul Toma – paşii sufle-
tului care îl duc treptat la perfecţiune7. „Porunca «să 
nu ucizi» stabileşte deci punctul de plecare al unui 
drum de adevărată libertate, care ne duce la promovarea 
activă a vieţii şi la dezvoltarea anumitor atitudini şi 
comportamente în slujba ei” (EV 76). Dar nu ajunge. 
Tânărului care întreba ce trebuie să facă pentru a avea 
viaţa veşnică, Isus îi răspunde cu propunerea porunci-
lor; dar imediat după aceea adaugă că se va realiza pe 
deplin pe sine însuşi, urmându-l: „Vino şi urmează-mă!”

Şi se înţelege de ce. Dacă omul poartă în sine viaţa 
însăşi a lui Dumnezeu, trăieşte pe deplin viaţa sa 
atunci când trăieşte „ca” Dumnezeu. Şi Dumnezeu 
este dăruire de sine înlăuntrul comunităţii trinitare şi 
este dăruire de sine în creaţie şi în răscumpărare. A 
trăi înseamnă a se dărui. 

Este Legea Nouă, „legea Duhului vieţii în Cristos Isus” 
(Rom 8,2), a cărei expresie fundamentală este dăruirea 

7 Cf. toma de aquino, Introducere la Summa theologiae, I-II.
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de sine în iubirea faţă de fraţi, imitându-l pe Domnul 
care îşi dă viaţa pentru prietenii săi (cf. In 15,13): „Noi 
ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că îi iubim 
pe fraţi” (EV 49). 

A-l urma pe Isus înseamnă a-l urma pe calea sa 
până la cruce, unde 

proclamă că viaţa atinge centrul său, sensul său şi plinăta-
tea sa atunci când este dăruită […]. Şi noi suntem chemaţi 
să ne dăm viaţa pentru fraţi, realizând astfel în plinătate 
de adevăr sensul şi destinul existenţei noastre (EV 49).

Cu această privire contemplativă, omul intră în 
străfundul fiinţei sale şi înţelege adevărul deplin des-
pre viaţa sa. Una dintre maximele din templul din 
Delfi recomanda: „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. Dar 
omul nu ajunge să înţeleagă viaţa, viaţa sa ca şi pe 
aceea a celuilalt, decât stând în ambientul vieţii lui 
Dumnezeu, pentru că – aşa cum întrevedeau vechii filo-
sofi greci – ceva din divin este înlăuntrul nostru.

c. Pierderea orizontului lui Dumnezeu

„Pierzând simţul lui Dumnezeu, se tinde la pierde-
rea şi a simţului omului, al demnităţii vieţii sale” (EV 
21). Dumnezeu este, într-adevăr, habitatul vieţii omu-
lui, chiar mai mult decât acel habitat – universul – în 
care a fost pus să trăiască timpul istoric al vieţii sale. 
De aceea, atunci când omul se rupe de orizontul lui 
Dumnezeu, sau îl alungă pe Dumnezeu din orizontul 
existenţei sale, nu se mai înţelege, îi este ruşine de 
sine însuşi, rămâne acoperit sieşi. A pierdut primul şi 
fundamentalul principiu pentru înţelegerea vieţii şi a 
demnităţii sale. 

De aceea, când dispare simţul lui Dumnezeu, şi simţul 
omului este ameninţat şi pângărit, după cum afirmă lapidar 
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Conciliul al II-lea din Vatican: „Creatura fără Creator dis-
pare… Mai mult, prin uitarea de Dumnezeu, creatura în-
săşi devine de neînţeles” (GS 36). Omul nu mai reuşeşte 
să se perceapă ca „în mod tainic altul” faţă de diferitele 
creaturi de pe pământ; se consideră ca una dintre nume-
roasele fiinţe vii, ca un organism care, cel mult, a ajuns 
la un stadiu foarte înalt în perfecţiune. Închis în orizontul 
îngust al realităţii sale fizice, se reduce, într-un fel, la „un 
lucru” şi nu mai percepe caracterul „transcendent” al 
„existenţei sale ca om” (EV 22).

Rupând raportul cu Dumnezeu ca raţiune de a fi a 
propriei fiinţe, omul a voit să se fundamenteze pe sine 
însuşi: să-şi fie el însuşi motiv al propriei existenţe. Nu 
este vorba despre acel act de libertate care este păcatul 
şi care implică întotdeauna o „aversio a Deo”, ci des-
pre un eveniment spiritual diferit, şi mai radical şi tul-
burător: voinţa de a fi el însuşi, fundamentându-se pe 
sine însuşi, şi nu pe Puterea care ne fundamentează. 
Sub această greutate, omul este strivit şi a ajuns de 
acum la plictiseala resemnată a unei existenţe care nu 
mai ştie de unde vine şi unde merge: se mulţumeşte 
doar să fie. Ei bine, această situaţie generează o cultură 
a morţii, o cultură în care se ajunge chiar la „a atribui 
libertăţii umane o semnificaţie perversă şi nedreaptă: 
aceea a unei puteri absolute asupra altora şi împotriva 
altora” (EV 20). Coordonatele esenţiale ale acestei cul-
turi a morţii sunt două forme de disperare: o disperare 
provocată de încăpăţânarea (Kierkegaard) de a nu voi 
să fie ceea ce este, adică nedemn de moarte, şi o dispe-
rare prin slăbiciune: neputând fi ceea ce este, numeşte 
moartea o cucerire a civilizaţiei (aşa cum s-a întâmplat 
cu avortul şi se face cu eutanasia)8. 

8 Cf. C. Caffarra, Il valore della vita umana nel magistero di 
Giovanni Paolo II: http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-01/12-2/
valorevita.rtf.html
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De aici se naşte marea responsabilitate a celor care 
în orice mod iau omului simţul lui Dumnezeu, sau 
combătându-l ori ignorându-l, sau considerându-l o 
entitate superfluă, îl îndepărtează de viaţa omului. Pă-
catul a atenuat foarte mult această cunoaştere în con-
ştiinţa omului, dar nu a distrus-o complet. 

4.3.2. Al doilea ambient al vieţii: Universul
Odată exclusă referinţa la Dumnezeu, nu surprinde fap-
tul că sensul tuturor lucrurilor rămâne profund deformat, 
iar natura însăşi nu mai este „mater”, ci este redusă la 
„material” deschis tuturor manipulărilor (EV 22).

Al doilea ambient care i-a fost dat omului pentru 
viaţa sa este Universul. I-a fost dat ca loc de locuit, ca 
realitate de dominat, ca habitat din care să-şi ia tot 
ceea ce îi este necesar pentru a trăi şi pentru a deveni 
în Univers şi cu Universul gloria externă a lui Dumne-
zeu. Şi în ceea ce priveşte creaţia, omul trebuie să aibă 
acea privire contemplativă care îi permite să o vadă 
aşa cum o vede Dumnezeu. Numai cu această viziune 
sapienţială omul reuşeşte să surprindă în el toate acele 
bogăţii care îi permit să existe, să crească şi să se 
exprime ca om. 

a. Marea bogăţie a Universului 
în creşterea umană 

Universul nu este doar o mină din care omul poate 
să scoată produsele care-i sunt necesare vieţii materi-
ale. Dimpotrivă, poartă în sine bogăţii de natură dife-
rită, care contribuie la creşterea umanităţii sale în 
diverse aspecte.

Universul este, înainte de toate, splendoare, frumu-
seţe, armonie care – la sfârşitul fiecărei zile a creaţiei 
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– îi smulge lui Dumnezeu exclamaţia „a văzut că era 
bun” şi care exercită asupra omului, educat să-l vadă 
ca Dumnezeu, acea acţiune educativă pentru frumos 
care poate deveni „scară” pentru a ajunge la însuşi 
Dumnezeu. Cerurile – spune psalmistul – cântă gloria 
lui Dumnezeu şi Universul, cu frumuseţea sa delicată 
şi puternică, povesteşte perfecţiunea lui Dumnezeu. 
Viaţa omului se hrăneşte şi din această frumuseţe. 
Natura este şi în acest sens „mamă”, pentru că gene-
rează şi cultivă în om simţul frumosului.

Dar natura este mamă şi într-un alt sens: pentru că 
îi permite omului să se exprime şi trezeşte fantezia şi 
creativitatea sa. Puterea de dominare a Universului 
înseamnă puterea de a dezvolta şi de a exercita asupra 
lui capacităţile sale de analiză, de cercetare, de expre-
sie, de tehnică, de artă: şi, astfel, omul creşte în reali-
tatea sa de „imagine a lui Dumnezeu”, deoarece conti-
nuă în Univers opera creatoare a lui Dumnezeu. Nu îl 
creează asemenea lui Dumnezeu, pentru că nu-l face 
să iasă din nimic, ci îl creează în sensul că are capaci-
tatea de a-l transforma şi de a-l face mereu mai mult o 
grădină de frumuseţe: îi imprimă imaginea sa, îl uma-
nizează. Natura este, într-adevăr, „mater”, pentru că 
are grijă de creşterea omului, de simţul său estetic, de 
creativitatea sa.

Dar mai este „mater” deoarece, cu bogăţiile sale, îi 
oferă tot ceea ce îi este necesar pentru a se hrăni, a se 
proteja, a se apăra, a se cultiva. Nu numai din punct de 
vedere corporal, dar şi uman. Nu putem uita că omul 
începe toată viaţa sa, chiar cea spirituală, din viaţa 
fizică. Iar viaţa fizică îşi află în Cosmos începutul şi 
drumul a tot ceea ce urmează în dezvoltarea sa fizică, 
psihică, spirituală.
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b. Educaţia pentru o bună relaţie cu Universul

Omul însă trebuie să aibă pentru Univers respectul 
care-i este datorat întrucât este „mamă”. Enciclica 
insistă asupra atitudinii inteligente şi respectuoase pe 
care omul trebuie să o aibă faţă de natură. Spune că 
unele ameninţări la viaţă provin din natura însăşi; dar 
adaugă că aceste ameninţări „sunt agravate de delăsa-
rea vinovată şi neglijenţa oamenilor, care nu rareori ar 
putea aduce remedii” (EV 10). Intervenţia omului asu-
pra naturii face parte din responsabilitatea sa de păzi-
tor al unui bine pe care i l-a încredinţat Dumnezeu nu 
ca să abuzeze de el, ci ca să-i fie păzitor creativ. 

Chemat să cultive şi să păstreze grădina lumii (cf. Gen 
2,15), omul are o responsabilitate specifică faţă de ambi-
entul vieţii, adică faţă de creaţie, pe care Dumnezeu a 
pus-o în slujba demnităţii sale personale, a vieţii sale: în 
raport nu numai cu prezentul, dar şi cu generaţiile vii-
toare. Este problema ecologică – de la păstrarea habita-
tului natural al diferitelor animale şi diferitelor forme de 
viaţă până la „ecologia umană” propriu-zisă –, care află 
în pagina biblică o indicaţie etică puternică pentru o rezol-
vare respectuoasă a marelui bine al vieţii, al oricărei 
vieţi. În realitate, stăpânirea acordată de Creator omului 
nu este o putere absolută, nici nu se poate vorbi despre 
libertatea de a uza şi de a abuza, sau de a dispune de 
lucruri cum doreşte […]. Faţă de natura vizibilă, suntem 
supuşi legilor nu numai biologice, dar şi morale, care nu 
se pot încălca nepedepsite9.

4.3.3. Al treilea ambient al vieţii: omenirea
Toţi suntem chemaţi să-l asigurăm pe aproapele nostru, 
ca viaţa lui să fie apărată şi promovată întotdeauna, dar 

9 ioan paul al II-lea, Enciclica Sollicitudo rei socialis, 30 de-
cembrie 1987, 42.
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mai ales când e mai slabă sau e ameninţată. E o grijă nu 
numai personală, ci şi socială, pe care cu toţii trebuie să 
o cultivăm… (EV 77). 

Dumnezeu dă sensul prim şi ultim al vieţii omului. 
Universul este locul în care omul locuieşte, se mişcă, 
se exprimă, se hrăneşte. Dar omul se umanizează mai 
ales în raportul cu ceilalţi oameni. Şi poate stabili cu ei 
trei forme diferite de raport, toate trei necesare, pen-
tru că fiecare dintre ele răspunde la o necesitate deose-
bită de viaţă. Sunt: raportul de iubire, care dă origine 
ambientului familiei; raportul de dreptate, care dă naş-
tere statului şi societăţii; şi raportul de solidaritate, 
care naşte o structură nouă, intermediară între socie-
tate şi familie, voluntariatul şi comunitatea. Omul 
devine om, îşi dezvoltă diferitele sale potenţialităţi 
umane şi trăieşte în mod conform demnităţii sale, în 
cadrul acestor trei relaţii.

a. Familia 
– loc al vieţii întrucât este loc al iubirii

Doresc să renască sau să se întărească la toate nivelurile 
angajarea tuturor în susţinerea familiei, pentru ca şi 
astăzi – deşi se află în mijlocul a numeroase dificultăţi şi 
ameninţări grele – ea să se păstreze mereu, potrivit pla-
nului lui Dumnezeu, ca „sanctuar al vieţii” (EV 6). 

„Ca să-şi poată realiza vocaţia sa de «sanctuar al 
vieţii»… este necesar şi urgent ca familia însăşi să fie 
ajutată şi sprijinită” (EV 94).

Pentru a fi şi pentru a trăi, omul are nevoie de iubire. 
Se naşte printr-un act de iubire, creşte pentru că este 
înconjurat de o atmosferă de iubire, îşi dezvoltă ome-
nitatea sa pentru că se simte iubit şi iubeşte. Iubirea şi 
viaţa se identifică într-un oarecare mod. Deja revelaţia 
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a trecut de la afirmaţia că „Dumnezeu este acela care 
este” la afirmaţia că „Dumnezeu este iubire”. Şi noi, 
care participăm la viaţa lui Dumnezeu, nu trebuie să 
considerăm natura noastră în mod generic ca „a fi”, ci 
în mod specific ca „iubire”. Într-un dublu sens: în sen-
sul pasiv de „a fi pentru că suntem iubiţi” şi în sensul 
activ de „a fi pentru că ne iubim”. De fapt, numai iubi-
rea face persoana să-l primească pe celălalt aşa cum 
este, pentru ceea ce este, respectându-l în fiinţa sa şi 
promovându-l în linia fiinţei sale. Orice alt raport este 
posedare, manipulare, instrumentalizare: pleacă de la 
o cunoaştere deformată a persoanei şi produce un tip 
de relaţie care o deformează în fiinţa sa.

Iubirile sunt multe. Dar între toate aflăm o iubire 
particulară – cea conjugală şi familială –, pe care o indi-
căm cu două adjective: iubirea care dă naştere unui 
raport personalizat şi totalizant. Este un raport perso-
nalizat, pentru că mai întâi această iubire duce la a 
considera persoana iubită ca persoană, adică o fiinţă 
inteligentă şi liberă, care are un caracter de absolut şi 
care, prin urmare, nu poate fi posedată, apoi, pentru 
că se configurează pe exigenţele persoanei iubite, res-
pectând-o şi promovând-o pe linia acestei caracteris-
tici. Este un raport totalizant, pentru că în această 
iubire cel care iubeşte se dăruieşte celui iubit cu totul, 
pentru totdeauna, în orice moment, căutând să răs-
pundă tuturor aşteptărilor sale de viaţă. Este relaţia 
care, mai mult decât oricare alta, imită modul de a se 
raporta al lui Dumnezeu cu creatura sa. Căci Dumne-
zeu are grijă de orice creatură respectându-i natura.

În acest raport, omul se descoperă pe sine însuşi 
pentru că se simte iubit; şi devenind conştient de bogă-
ţia sa se simte condus la a se dărui altora. De fapt, a se 
simţi iubit înseamnă a se descoperi ca o fiinţă „bogată 
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şi preţioasă”, care este capabilă să trezească şi să atragă 
atenţia celuilalt; devine conştient de sine şi de propria 
valoare atunci când îşi dă seama că este obiectul aten-
ţiei şi iubirii. Şi din această luare de conştiinţă se trece 
la cunoaşterea că posedă ceva de dăruit altora, adică 
devine capabil să iubească. Nu numai de a iubi în sen-
sul de a se îndrepta spre alţii pentru a se bucura de 
frumuseţea lor şi a le folosi darurile şi bogăţiile umane 
(iubirea de concupiscenţă şi de complăcere), ci în sen-
sul de a-l îmbogăţi pe altul cu bogăţia propriei vieţi 
(iubirea de bunăvoinţă).

Responsabilitatea familiei este decisivă: 
Este o responsabilitate ce izvorăşte din însăşi natura ei 
– de a fi comunitate de viaţă şi de iubire, bazată pe căsă-
torie – şi din misiunea ei de a „ocroti, dezvălui şi împăr-
tăşi iubirea” […], iubirea care se face gratuitate, primire, 
dăruire: în familie, fiecare e recunoscut, respectat şi cin-
stit pentru că e persoană şi, dacă cineva are mai mare 
nevoie, grija faţă de el e cu atât mai intensă şi mai atentă. 
Familia este implicată în întregul arc de existenţă al 
membrilor săi, de la naştere până la moarte (EV 92).

Această grijă atentă trebuie exprimată mai ales în 
două momente ale vieţii: la început şi la vârsta înain-
tată, adică atunci când viaţa are mai mare nevoie de 
susţinere, pentru că este mai lipsită de apărare. Se con-
stată însă că atentatele împotriva 

vieţii umane în situaţii de maximă precaritate, când este 
lipsită de orice capacitate de apărare, […] în mare parte 
sunt săvârşite chiar în cadrul şi cu concursul familiei, 
care în mod constitutiv este, în schimb, chemată să fie 
„sanctuar al vieţii” (EV 11). 

Aceste „situaţii de maximă precaritate” se referă 
tocmai la cele două momente ale vieţii, viaţa în starea 
de la început, care este suprimată prin avort, şi viaţa 
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în momentul de declin, când ar avea mai mare nevoie 
de grijă şi de prezenţă plină de iubire. Adesea se creează 
în jurul femeii care aşteaptă un copil un climat negativ: 

În deciderea morţii copilului încă nenăscut sunt adesea 
implicate, alături de mamă, şi alte persoane. În primul 
rând, poate fi vinovat tatăl copilului, nu numai atunci 
când în mod expres o împinge pe femeie la avort, ci şi 
când îi favorizează indirect o asemenea decizie, pentru că 
o lasă singură în faţa problemelor gravidităţii (EV 59). 

Din practică se poate vedea că poziţia pe care soţul 
o ia este cel mai des determinantă în decizia de a con-
tinua sau nu să aducă pe lume o nouă viaţă; nu este 
necesară o cerere explicită în acest sens, ci este sufici-
ent să fie lăsată singură să decidă, ştiind că, în faţa 
dificultăţilor care vor fi în viitor, soţul îi va reproşa cu 
fraza tipică: „Tu ai hotărât să-l ţii!” Dar nu este numai 
atitudinea tatălui: 

Nu trebuie trecute sub tăcere nici îndemnurile care vin 
uneori de la contextul familial mai larg şi de la prieteni. 
Nu rareori femeia este supusă unor presiuni atât de puter-
nice, încât se simte psihologic constrânsă să cedeze avor-
tului (EV 59).

Acelaşi climat negativ poate fi creat chiar de familie 
în jurul bătrânului: „Omul bătrân este simţit ca o po-
vară inutilă şi părăsit: într-un astfel de context, poate 
apărea mai uşor ispita de a recurge la eutanasie” (EV 
94). Lipsa de iubire şi singurătatea favorizează refuza-
rea vieţii şi fac persoanele să renunţe la viaţă. Nu ra-
reori se aud din partea bătrânilor sau a bolnavilor in-
curabili cuvinte amare care exprimă conştiinţa că sunt 
„o greutate” şi că nu mai au motive de trăit, pentru că 
„nu mai am pe nimeni ca să iubesc şi pe nimeni care să 
mă iubească”. 
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Iată de ce familia trebuie să devină mereu mai mult 
ceea ce este: o comunitate intimă de viaţă şi de iubire, 
„sanctuarul vieţii”, adică locul care prin natura sa are 
chemarea de a face să se nască, să crească, să protejeze, 
să iubească viaţa. Familia ar trebui să fie exemplul viu, 
modelul ideal al atitudinii pe care orice persoană care 
trăieşte trebuie să o aibă faţă de viaţă.

Din păcate, familia este adesea lăsată singură în 
această datorie a sa de a fi sanctuarul vieţii. 

Ca să-şi poată realiza vocaţia de „sanctuar al vieţii”, 
celulă a unei societăţi care iubeşte şi acceptă viaţa, este 
necesar şi urgent ca familia însăşi să fie ajutată şi spriji-
nită. Societăţile şi statele trebuie să le asigure întreg 
sprijinul, inclusiv economic, necesar pentru ca familiile 
să poată răspunde în mod mai uman propriilor probleme. 
Din partea ei, Biserica trebuie să promoveze neobosit o 
pastoraţie familială în stare să stimuleze orice familie să-şi 
redescopere şi să-şi trăiască cu bucurie şi curaj misiunea 
faţă de evanghelia vieţii (EV 94). 

Neglijarea familiei înseamnă neglijarea nu numai a 
societăţii, ci şi a viitorul omenirii: pentru că oamenii 
nu pot supravieţui fără iubire. Iar familia este prin na-
tura sa locul iubirii şi deci al vieţii.

b. Statul 
– loc al vieţii întrucât este loc al dreptăţii 

Nu poate avea baze solide o societate care – în timp ce 
afirmă valori ca demnitatea persoanei, dreptatea şi pacea 
– se contrazice în mod radical acceptând sau tolerând 
cele mai diferite forme de dispreţuire şi violare a vieţii 
umane, mai ales când e slabă şi marginalizată (EV 101).

Familia, cu raportul său de iubire totalizantă, răs-
punde exigenţelor originare şi radicale ale persoanei, 
întrucât asigură prima personalizare şi prima socializare. 
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Statul, la rândul său, plecând de la această formare 
originară dată de familie, garantează persoanei condi-
ţii şi instrumente pentru a dezvolta şi a exprima toate 
acele virtualităţi umane de care nu poate să se îngri-
jească familia.

Această operaţie este garantată nu numai de iubire, 
dar şi de dreptate, adică de recunoaşterea drepturilor 
şi datoriilor de care fiecare este purtător întrucât este 
persoană; şi este realizată prin formarea „binelui 
comun”, adică acel ansamblu de bunuri de care toţi au 
nevoie pentru propria dezvoltare umană, dar pe care 
nimeni nu este în stare să le producă singur (şcoala, 
asistenţa, organizarea lucrului, mijloacele de trans-
port, cultura, valorile etc.). I se spune „comun” nu 
doar pentru că este produs cu aportul tuturor, ci pen-
tru că toţi au apoi dreptul de a se folosi în mod propor-
ţional aportului dat şi după exigenţele particulare de 
viaţă care depăşesc posibilităţile angajării personale, 
astfel că tuturor le este garantat necesarul pentru viaţă 
şi pentru dezvoltarea sa.

Primul element care permite construirea acestui 
bine comun este recunoaşterea pentru toţi şi pentru 
fiecare a dreptului la viaţă şi la respect şi la promova-
rea vieţii. N-ar folosi de fapt la nimic recunoaşterea 
dreptului la cuvânt, la exprimare, la religie, dreptul la 
muncă şi la libertatea de mişcare etc., dacă nu ar exis-
ta garanţia primară de a fi respectat în propria viaţă, 
mai ales atunci când viaţa este expusă acţiunii şi arbi-
trului altuia. „Numai respectul faţă de viaţă poate fun-
damenta şi garanta bunurile cele mai preţioase şi nece-
sare societăţii, cum sunt democraţia şi pacea” (EV 101).

Acest drept la viaţă trebuie să fie recunoscut, afir-
mat şi tutelat de stat fie direct, prin intervenţii legisla-
tive, culturale, organizatorice, grijă pentru a apăra 

Cap. II: amenInţărI la adresa VIeţII umaneCap. II: amenInţărI la adresa VIeţII umane



viaţa, fie indirect, prin susţinerea dată tuturor forme-
lor de asociere (de la cea naturală a familiei la cele inspi-
rate de iniţiativa liberă a cetăţenilor) care îşi propun 
promovarea şi apărarea vieţii.

În schimb, trebuie să constatăm că în ambele cazuri 
statul prezintă carenţe vizibile şi adesea o absenţă 
completă. Astfel, la nivel legislativ, în multe state se 
legalizează avortul, experienţele pe embrioni, eutana-
sia, pedeapsa cu moartea, războiul, multe forme de 
procreaţie artificială, o politică demografică ce eludează 
adevăratele probleme puse de viaţă etc. Principiul ac-
ceptat în mod universal pare acela de a-l favoriza pe cel 
care are mai mult posibilitatea de a-şi face respectate 
propriile drepturi, lăsând neascultate drepturile celui 
care nu are glas ca să le apere. Este comportamentul 
exact contrar celui pe care ar trebui să-l aibă un stat 
drept şi democratic, în care dreptul este egal pentru 
toţi, şi cu o atenţie deosebită pentru cei slabi şi lipsiţi 
de apărare.

Acelaşi lucru este valabil pentru atitudinea de indi-
ferenţă pe care statul o arată nu numai faţă de volun-
tariat şi de toate acele asociaţii care se organizează 
pentru apărarea şi promovarea vieţii, dar şi faţă de 
familie şi de problemele pe care aceasta trebuie să le 
rezolve singură, neavând adesea posibilităţi materiale 
şi morale.

În Evangelium vitae este reluată problema raportu-
lui dintre legea civilă şi legea morală şi se ia o decizie 
clară în favoarea legii care tutelează viaţa, mergând 
până la a cere neascultare faţă de legile ucigaşe. De 
aceea, este revăzută poziţia tradiţională a pedepsei cu 
moartea şi a conceptului de „legitimă apărare”; de ase-
menea, este abordată problema complexă a colaborării 
fie la legea nedreaptă, fie la actualizarea acestei legi, 
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invitând la obiecţia de conştiinţă. Sunt teme pe care le 
vom trata în ultima parte a cursului.

Mereu Magisteriul eclezial denunţă acel climat social 
care favorizează o cultură nefavorabilă vieţii, atât la 
nivel naţional, cât şi internaţional, şi care generează 
în mod lent în conştiinţa cetăţenilor o atenuare a sim-
ţului vieţii şi a respectului care le este datorat. Se spune 
deschis că legislatorul îşi depăşeşte puterea atunci 
când dispune ca structurile publice, profesioniste, teh-
nice să se pună la dispoziţia acţiunilor ucigaşe, ele, 
care de fapt ar trebui să fie în apărarea vieţii. Aici, absur-
dul pare să atingă unul dintre momentele cele mai înalte: 
dominarea pe care omul o dobândeşte asupra Univer-
sului şi asupra legilor sale nu este pusă la dispoziţia 
omului, ci este angajată în distrugerea omului.

c. Voluntariatul 
– loc al vieţii întrucât este loc de solidaritate

Susţinerea şi promovarea vieţii umane trebuie să se înfăp-
tuiască prin slujirea carităţii, care se exprimă în mărtu-
ria personală, în diferite forme de voluntariat, în activi-
tatea socială şi în implicarea politică (EV 87). Duhul, 
care este făuritor de comuniune în iubire, creează între 
oameni o nouă fraternitate şi solidaritate, adevărat reflex 
al misterului de dăruire şi primire reciprocă din Prea-
sfânta Treime (EV 76).

Viaţa este o realitate extrem de delicată şi exigentă. 
Are nevoie să fie îngrijită cu iubire totalizantă care se 
realizează în familie; are nevoie să fie tutelată de stat 
prin legi drepte şi printr-o acţiune culturală şi organi-
zativă care să o promoveze în toţi cetăţenii. Dar încă 
nu ajunge. Viaţa are nevoie şi de o altă formă de susţi-
nere, care stă exact între iubirea totalizantă şi împlini-
rea dreptăţii: aceasta este relaţia de solidaritate.
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De fapt, omului cel mai adesea nu-i ajunge drepta-
tea; şi în acelaşi timp nu poate cere ca alţii să-şi asume 
faţă de el acea atitudine care este proprie familiei, 
unde bărbatul şi femeia trăiesc într-o dăruire totală 
între ei şi cu fiii lor. Cu toate acestea, nu rareori per-
soana umană are nevoie să fie înconjurată cu o atenţie 
personalizată, chiar dacă nu totalizantă, deşi nu poate 
să o ceară ca un drept. Ajunge să ne gândim la cazul 
bolnavului, al bătrânului singur, al copilului părăsit, al 
celui în depresie, al persoanei în criză etc. Această 
atenţie umană personalizată este asigurată de solida-
ritate. Este vorba în practică despre „faptele de milos-
tivire trupească şi sufletească”. La baza lor nu este o 
datorie de dreptate; şi nu este nici acel tip de iubire 
care se realizează între soţi sau în familie; ci este acea 
atitudine interioară de primire care este inspirată de 
simţul de respect pentru demnitatea persoanei şi în 
acelaşi timp de o atenţie milostivă pentru fragilitatea 
sa. Solidaritatea presupune adesea că persoana a trăit, 
într-un oarecare mod, ceea ce altul trăieşte acum şi 
revede în altul ceea ce simţea atunci când era într-o 
situaţie analogă şi dă ceea ce ar fi dorit să primească în 
acele momente. De aceea, compasiunea (adică a suferi 
cu şi precum celălalt) devine un izvor sigur de solidari-
tate. Săpând în experienţa umană proprie şi retrăind-o 
în persoana altuia, devenim mai umani cu celălalt.

Acţiunea de dreptate a statului are foarte multe limite 
şi nu are instrumentele pentru a le depăşi, chiar atunci 
când este organizat perfect ca stat social. De exemplu, 
statul poate garanta persoanei în vârstă structuri de 
asistenţă, persoane pregătite din punct de vedere profe-
sional, ambient plin de demnitate. Dar nu poate garanta 
şi nu are datoria de a garanta acel tip de asistenţă care 
este inspirat de iubire. Iubirea nu intră în datoriile 
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statului faţă de cetăţeni şi nici în drepturile cetăţeanu-
lui faţă de stat. Şi totuşi persoana în vârstă are nevoie 
de ea; şi când rămâne complet singură, poartă înăun-
trul său o exigenţă nesatisfăcută pe care nu o poate 
prezenta ca un „drept” în faţa nimănui. Anumite 
structuri de asistenţă pentru vârstnici au fost botezate 
cu expresia „cimitire pentru elefanţi”, adică locuri în 
care persoanele puteau să găsească toate comodităţile, 
serviciile, asistenţa materială de care aveau nevoie, 
dar în care rămâneau triste din cauza lipsei de iubire. 
Şi nimeni nu este mai sărac decât cel care nu se simte 
în centrul de atenţie iubitoare. De aceea, Isus a spus: 
„Pe săraci îi veţi avea întotdeauna cu voi”. În anii 1970 
se credea că, odată cu apariţia unui adevărat stat social, 
această frază din evanghelie va fi depăşită. Apoi, lumea 
şi-a dat seama că fraza continua să-şi aibă sensul, nu 
doar pentru că statul social nu s-a realizat (şi nu se va 
realiza niciodată complet pentru toţi), dar şi pentru că 
am devenit conştienţi că omul trăieşte nu numai cu 
pâine, dar şi cu iubire, iar iubirea, în anumite situaţii, 
devine mai importantă şi mai necesară decât pâinea.

În acelaşi timp, persoana în necesitate nu poate 
pretinde ca alţii să aibă pentru ea acel tip de raport 
care se dezvoltă în familie, unde persoana este protejată 
în totalitate, întotdeauna şi pentru totdeauna ca per-
soană iubită. Un bărbat nu poate fi „totul” şi „pentru 
totdeauna” al femeii sale şi să aibă acelaşi tip de raport 
cu alte persoane. Poate, în schimb, să dezvolte o iubire 
totalizantă cu soţul şi o iubire de prietenie şi de solida-
ritate cu multe alte persoane. Iubirea se învaţă în fami-
lie şi poate fi exportată în afara familiei. Dar când este 
trăită în afară, dobândeşte modalităţi diferite. Nu 
există un mod unic de a iubi, ci există atâtea. Şi între 
acestea este iubirea de solidaritate.
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Observaţiile pe care le aflăm în enciclica despre bioe-
tică în privinţa circumstanţelor care pot atenua vino-
văţia morală a gesturilor împotriva vieţii (cf. EV 18), 
ca şi descrierea situaţiei bolnavilor incurabili şi sufe-
rinzi (cf. EV 15 şi 65), sau a femeii în dificultate din 
cauză că este gravidă (cf. EV 58), sau a bătrânilor (cf. 
EV 94), sunt confirmarea funcţiei indispensabile a soli-
darităţii pentru susţinerea şi promovarea vieţii. Sunt 
gesturi şi moduri cu care fiecare poate fi prezent în 
viaţa altora. Adesea nu au nimic organizat, întrucât 
sunt răspuns al unui suflet sensibil la o situaţie pe care 
viaţa o pune în mod imprevizibil în faţă în activitatea 
zilnică: asemenea gestului samariteanului, care se 
opreşte în faţa omului rănit şi i se face aproape, readu-
cându-l la viaţă. E un gest important: 

Cum să nu amintim toate acele gesturi zilnice de primire, 
de sacrificiu, de îngrijire dezinteresată, pe care un număr 
incalculabil de persoane le săvârşesc cu iubire în familii, 
în spitale, în orfelinate, în case pentru bătrâni şi în alte 
centre sau comunităţi care apără viaţa? (EV 27) 

În mod natural, dobândesc forma care este proprie 
creştinului, adică forma carităţii care este extinsă la 
toţi fraţii, în toate momentele vieţii. Dar fie că au la 
origine iubirea de caritate, fie că sunt solicitate de iubire 
pentru om, „aceste gesturi înfăptuiesc în profunzime 
«civilizaţia iubirii şi a vieţii», fără de care existenţa 
persoanelor şi a societăţii îşi pierde sensul uman cel 
mai autentic” (EV 27).

Alături de semnele morţii, există astăzi o mare înflo-
rire a semnelor vieţii. Dar sunt semne care trebuie 
susţinute, notificate, promovate, pentru a deveni con-
ştienţi că în omenire există nu numai neghina culturii 
morţii, dar şi grâul bun al culturii vieţii, cultivat 
aproape întotdeauna în umilinţă şi în tăcere. 
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Din păcate, aceste semne pozitive ies greu la iveală şi 
sunt greu de recunoscut, fără îndoială, pentru că nu sunt 
suficient luate în seamă de mijloacele de comunicare soci-
ală. Dar câte iniţiative de ajutorare şi de susţinere ale 
celor sărmani şi fără apărare au fost şi continuă să fie 
luate, în comunitatea creştină şi în societatea civilă, la 
nivel local, naţional şi internaţional, de către persoane, 
grupuri, mişcări şi diferite organizaţii! (EV 26)

De aceea, alături de relaţia de dreptate care este pro-
prie statului şi de iubirea conjugală şi familială care 
este proprie raportului dintre soţi şi dintre părinţi şi 
copii, trebuie să se dezvolte raportul de solidaritate, 
care este un răspuns suficient la nevoia de prezenţă 
umană iubitoare pe care persoana o poartă mereu în 
sine. Se poate muri de nedreptate, se poate muri din 
cauza unei iubiri conjugale distruse; dar se poate muri 
şi din cauza lipsei de solidaritate. Dreptatea şi iubirea 
sunt două elemente care, fundamentându-se între ele, 
formează acea atmosferă indispensabilă pentru naşte-
rea şi dezvoltarea deplină a vieţii umane.

Dar dacă solidaritatea va fi întotdeauna necesară şi 
nu va slăbi („săracii îi aveţi întotdeauna cu voi”), o 
operă meritorie a voluntariatului va fi aceea nu numai 
de a cere recunoaşterea şi ajutorul pentru desfăşurarea 
funcţiei sale foarte preţioase de asistenţă, dar şi aceea 
tot atât de urgentă de a deveni conştiinţă şi stimul pen-
tru un stat care adesea se ascunde şi este inert faţă de 
acţiuni pe care are datoria să le exercite faţă de viaţă.

5. Concluzie

Suntem „poporul vieţii, pentru că Dumnezeu, în iubi-
rea sa gratuită, ne-a dat evanghelia vieţii şi am fost 
transformaţi şi salvaţi de această evanghelie” (EV 79). 
De aceea, prima preocupare trebuie să fie aceea de a 
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82 Bioetica

începe o operă de sensibilizare a poporului lui Dumne-
zeu la cultura vieţii: 

Trebuie început prin reînnoirea culturii vieţii chiar în 
interiorul comunităţilor creştine. […] Trebuie să ne între-
băm atunci cu mare luciditate şi curaj ce cultură a vieţii 
este răspândită astăzi printre creştini, în familiile, grupu-
rile şi comunităţile diecezelor noastre. Cu multă limpezime 
şi hotărâre, trebuie să discernem ce paşi trebuie făcuţi 
pentru a sluji viaţa în plinătatea adevărului ei (EV 95). 

Unul dintre aceşti paşi este, desigur, cel al promo-
vării tuturor ambientelor vieţii în care iubirea, drepta-
tea, solidaritatea se exprimă, adică familia, statul, volun-
tariatul.



CAPITOLUL III

CORPORALITATEA UMANĂ

Omul ca persoană realizează întregul său proiect 
etic plecând de la condiţia sa corporală. Corporalitatea 
este o structură care condiţionează viaţa personală şi, 
de aceea, marchează profund dinamismul moral al 
persoanei. Această condiţie de „spirit încarnat” dă un 
domeniu special de comportament: omul acţionează ca 
om, şi nu ca înger. Astfel, nu putem vorbi despre valoa-
rea vieţii umane fără a avea clară valoarea inerentă a 
corporalităţii sale, văzută în unitatea persoanei: corp-
spirit.

Cum abordează teologia morală corporalitatea şi 
problematica sa?

Corporalitatea umană intră în bioetică: este conţi-
nutul său şi problema sa fundamentală. Bioetica este 
un termen compus din bios (viaţă) şi ethos (etică): este 
etică întrucât priveşte problemele vieţii. Iar viaţa – 
viaţa umană – este întotdeauna şi viaţă în trup şi cu 
trupul. Nu este doar viaţă în trup şi cu trupul, căci 
viaţa umană este şi altceva.

1. Natura sau identitatea corpului uman

Ce este corpul uman? Fără îndoială, sunt numeroase 
şi diferite problemele etice cu privire la corpul uman. 
Doar răspunzând clar la această întrebare putem să ne 
confruntăm şi să rezolvăm într-un mod adecvat diferi-
tele chestiuni speciale referitoare la viaţa umană. Doar 
definind esenţa corpului uman suntem în stare să găsim 
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răspuns la diversele probleme etice, judecând corect şi 
asumându-ne un comportament just faţă de viaţă şi de 
trup. Aceste comportamente trebuie să fie raţionale, şi 
nu emotive („raţionale” în sensul de „conforme cu rea-
litatea”).

Pentru a vedea natura, identitatea, esenţa corpului 
uman, trebuie să analizăm raportul dintre corp şi per-
soană. În istorie se întâlnesc două mari orientări con-
form cărora este definit tipul de raport dintre trup şi 
persoană: orientarea dualistă şi orientarea unitară.

1.1. Concepţiile dualiste

Orientarea dualistă are în istorie diferite forme de 
expresie, dintre care amintim doar două, mai relevante: 
platonismul şi cartezianismul. Această orientare dua-
listă îşi originea în gândirea greacă, o gândire cosmo-
centrică: adică realitatea îşi are centrul în Cosmos, în 
originea lumii, în care materia – element fluctuant, 
orb şi nedeterminat, sediu al iraţionalităţii şi al desti-
nului – este dominată şi organizată de idei divine de 
natură superioară şi opusă. Realitatea este dualistă şi 
tragică în sine, iar omul reprezintă un „caz” al acestei 
tensiuni între lumea materială şi lumea ideală şi divină, 
este considerat o parte din „kosmos”. Dualismul antro-
pologic se bazează pe conflictualitatea dintre suflet şi 
trup; sufletul fiind un element etern şi divin, trupul se 
revelează ca obstacol principal pentru cunoaşterea 
ideilor, iar idealul omului constă în a se sustrage tru-
pescului şi a se înstrăina de lume. 

1.1.1. Dualismul grec

Este cunoscută gândirea lui Platon (427-347 î.C.), 
după care omul este un ansamblu curios din două 
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elemente eterogene: trupul şi sufletul. Sufletul pree-
xistent în lumea inteligibilă, din cauza unei vinovăţii 
comise, este apoi încarcerat în trup. Unirea dintre suflet 
şi trup este pur accidentală. Adevărata şi autentica rea-
litate a omului este sufletul său spiritual, în timp ce 
trupul constituie mai degrabă carcera, mormântul, 
exilul sufletului; perfecţiunea sa creşte în proporţie 
directă cu capacitatea de a domina trupul şi a se elibera 
de influenţa sa. Conform asemănărilor cunoscute a 
barcagiului în barcă şi a hainei care acoperă trupul, 
trupul este o realitate exterioară în comparaţie cu sufle-
tul şi nu se poate spune că îi aparţine cu adevărat 
omului. În perspectiva lui Platon, viaţa umană este o 
aşteptare a momentului în care se iese din închisoare 
şi se dezbracă haina stânjenitoare a trupului. Mai 
amintim că dualismul platonic are o accentuare cu 
precădere morală: se pune problema – conform lui Pla-
ton – necesităţii de a se elibera de realităţile corporale 
şi materiale, care sunt un obstacol în faţa cunoaşterii 
ideilor, pentru a atinge realităţile spirituale şi incorup-
tibile ale reflecţiei şi contemplaţiei. Aceasta presupune 
fuga de lume, ba chiar un anumit dispreţ faţă de orice 
realitate materială şi temporală. Trupul este deci inferior 
sufletului, este cauză de greşeală şi de rău. De aceea, 
idealul vieţii este sustragerea la tot ceea ce este trupesc1. 

Cu Aristotel (384-322 î.C.), această concepţie dua-
listă se atenuează, dar nu dispare în totalitate. Unita-
tea substanţială a omului este exprimată în concepte 
metafizice de „act” şi „potenţă: sufletul este „forma” 
sau „perfecţiunea” trupului (materiei)2 şi, prin urmare, 

1 Cf. D. tetattamanzi, Bioetica. Nove frontiere per l’uomo, 
Piemme, Casale Monferrato (AL) 1990, 77.

2 De aici, hilemorfism: din grecescul hyle (materie) şi morphe 
(formă). Este doctrina elaborată de Aristotel şi preluată de sfântul 
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unitatea celui care trăieşte este dată de un „act” per-
fect pe măsura unei „potenţe”; trupul este uman în 
toate părţile sale, întrucât este „înfometat” de suflet; 
sufletul actualizează trupul şi îl face să fie trup uman. 
Sufletul nu este sediul vieţii morale, ci principiul func-
ţiilor corpului (astfel se situează pe planul ştiinţelor 
naturii). Astfel, această viziune despre trup a lui Aris-
totel este organicistă, organismul uman atrage intere-
sul ştiinţific. 

1.1.2. Dualismul cartezian

Orientarea dualistă continuă să dobândească în isto-
rie diferite forme de expresie, dintre care merită să fie 
amintit cartezianismul, în care îşi afundă rădăcinile 
dualismul modern, căci, într-un anumit sens, cea mai 
mare parte a antropologiilor moderne şi a extremisme-
lor sale materialiste şi idealiste provin din filosofia lui 
Descartes. Trupul şi sufletul sunt două realităţi radi-
cal diferite şi între ele independente. Inteligenţa este 
gândul pur, care nu cere contribuţia specifică a trupu-
lui şi a simţurilor sale: ea lucrează în mod autonom în 
interioritatea închisă a conştiinţei, plecând de la idei 
înnăscute. Trupul nu este altceva decât un fel de con-
glomerat de atomi diferiţi, care formează un mecanism 
neutru şi impersonal, pentru a cărui funcţionare nu 
trebuie recurs la suflet: trupul îşi află deplina sa expli-
caţie conform teoriei mecaniciste sau atomiste. Este 
important aici să scoatem în evidenţă cum pentru Car-
teziu dualismul antropologic înseamnă posibilitatea, 
pe de o parte, de a explica „în mod ştiinţific” trupul 

Toma, despre elementele metafizice ale fiinţei umane: materie şi 
formă. Conform lui Aristotel, forma este acea parte a fiinţei care 
este neschimbătoare, care rămâne fixă fără a suferi mutaţii şi care 
constituie partea inteligibilă a lucrului cunoscut.
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uman şi, pe de altă parte, de a elabora o ştiinţă mai 
sigură, întrucât este independentă de stările afective 
şi relative ale trupului. Diferit de cel platonic, dualis-
mul cartezian nu conduce în mod necesar la fuga de 
lume şi la dispreţul faţă de realităţile temporale3.

1.2. Influenţa dualismului 
în creştinism şi în societate

Acest dublu dualism a influenţat viaţa şi cultura. 

1.2.1. „Fuga mundi”

Astfel, în domeniul creştin trebuie să recunoaştem 
că o anumită spiritualitate a cultivat aşa-zisa fuga 
mundi şi, în mod analog, fuga corporis. O anume cău-
tare a mortificaţiei corporale ca „valoare în sine şi pen-
tru sine”, ca şi o anumită lipsă de angajare în faţa acti-
vităţilor lumeşti şi temporale se explică, printre altele, 
ca o moştenire derivată din impostaţia dualistă plato-
nică ce a pus accentul pe valoarea spirituală a omului.

1.2.2. Mentalitatea organicist-funcţională

În domeniul ştiinţelor pozitive – şi între acestea, 
mai ales în medicină – a avut diferite repercusiuni: 
este destul de prezentă concepţia organicist-funcţio-
nală a corpului uman, care consideră trupul uman 
doar ca un complex de ţesuturi, de organe şi de funcţii. 
Fără îndoială, corpul uman, asemenea corpului vege-
tal şi animal, se structurează ca un complex organic-
funcţional. Însă problema care se pune este dacă acest 
corp uman, tocmai pentru că este uman, este considerat 
în toată realitatea sa atunci când este considerat doar 
ca un complex de ţesuturi, organe şi funcţii. Răspunzând 

3 Cf. D. tettamanzi, Bioetica, 77-78.
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negativ la această impostaţie organicist-funcţională a 
corpului uman, Donum vitae scrie: 

Numai pe linia adevăratei sale naturi persoana umană se 
poate realiza ca „totalitate unificată”: iar această natură 
este în acelaşi timp corporală şi spirituală. În forţa uni-
tăţii sale substanţiale cu un suflet spiritual, trupul uman 
nu poate fi considerat doar ca un complex de ţesuturi, 
organe şi funcţii, nici nu poate fi evaluat la fel ca şi tru-
pul animalelor, ci prin el se manifestă şi se exprimă4. 

Cu alte cuvinte, orice intervenţie asupra corpului 
uman va atinge, într-un oarecare mod, persoana umană. 

1.2.3. Pozitivismul cognoscivist 

Afirmă că realul coincide, se identifică şi chiar se 
epuizează prin experiment (este ştiinţa abordată în 
metoda lui Galilei, conform criteriilor observaţiei şi 
experimentului), a dus şi continuă să ducă cea mai 
mare parte a lumii ştiinţifico-tehnice să considere tru-
pul uman ca un complex de ţesuturi, organe şi funcţii. 
Astfel, corpul uman este obiect de experienţă şi deci 
este studiat „din punct de vedere ştiinţific”. Pentru a 
fi explicat, corpul uman nu are nevoie, conform gândirii 
lui Descartes, de suflet, în sensul de principiul vital: 
corpul este fizică, este mecanică. Nu este necesar spiri-
tul uman pentru a explica funcţionarea lui. 

1.2.4. Monismul materialist

Pe aceeaşi linie – a oferit, începând cu K. Marx, în mod 
special prin neomarxismul lui J.P. Sartre şi Marcuse, o 
viziune reducţionistă şi politică a corpului. Marxismul 

4 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Instrucţia Donum 
vitae despre respectul faţă de viaţa umană care se naşte şi demni-
tatea procreaţiei umane, 22 februarie 1987, introducere, 3. 
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clasic a supus corpul speciei şi societăţii; neomarxis-
mul îl orientează spre o a doua revoluţie, mai individu-
alistă. Corpul epuizează totalitatea omului („J’existe 
mon corps”, afirma Sartre) şi a experienţelor sale. Cu 
„trupul” numim nu o parte, ci totalitatea omului: atât 
ceea ce este omul în interiorul său, cât şi ceea ce atinge 
prin experienţă împreună cu alţii înseamnă corporali-
tate şi experienţă corporală. Astfel, pentru Marcuse, 
trupul este locul şi nu atât mijlocul (instrumentul) eli-
berării; a fi din nou stăpân pe trup înseamnă a elibera 
persoana umană de organizarea muncii dependente 
proprie societăţii burgheze şi industriale, de morală, 
de instituţia căsătoriei; a-l face să devină locul plăcerii, 
al jocului şi al expresiei a tot ceea ce poate fi5. Trupul 
trebuie eliberat de orice dominaţie: a banului, a logos-
ului legii, a constrângerii sociale, pentru a deveni 
punct de plecare pentru o nouă societate. În acest con-
text se plasează prima mişcare feministă, lansată de 
Simone de Beauvoir prin faimoasa sa carte Le deuxieme 
sexe, având o mare influenţă pe planul revendicărilor 
libertăţii sexului, în campaniile contraceptive, avort, 
sterilizare voluntară etc.6

1.2.5. Curentele psihologice contemporane

Chiar dacă au depăşit concepţia organicist-mecani-
cistă despre trup, totuşi nu se desprind de viziunea 
materialist-monistă şi temporară despre om: îşi pro-
pun să cerceteze misterul psihicului uman şi al „cor-
pului trăit”, fie studiindu-i comportamentul, fie anali-
zându-i dinamicile inconştientului şi presiunile sociale, 
oferind contribuţii serioase şi chei de interpretare a 

5 H. marCuse, Eros şi civilizaţie, Editura Trei, Bucureşti 20152.
6 Cf. E. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, ARCB, 

Bucureşti 2001, 78.
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realităţii omului în subiectivitatea şi patologia sa. Pe 
această linie s-a ajuns astăzi ca o cercetare adecvată 
asupra omului să înceapă cu trupul său, considerându-l 
ca un sistem viu, biologic, unde ADN-ul exercită func-
ţia de program genetic, care guvernează întreaga for-
mare biologică, din momentul conceperii. De aici apar 
structuri particulare, precum cea encefalică şi diferitele 
sale zone, suprapuse funcţiilor pulsionale, instinctuale 
şi afective, pe care se bazează viaţa psihică. Psihicul 
este un aparat de adaptare activ, în virtutea căruia 
omul reacţionează la ambientul în care trăieşte, folo-
sind ereditatea genetică şi bagajul de informaţii pe 
care îl poartă psihicul; însă el lucrează în mod activ, 
producând şi conservând noi informaţii şi o nouă cunoaş-
tere. Astfel, este explicată apariţia conştiinţei din apa-
ratul biologic uman7. 

1.3. Concepţia unitară despre om şi corporalitate

Omul „este” şi trup. În istoria culturală, atât a pre-
zentului, cât şi a trecutului, găsim o altă antropologie 
care, în opoziţie cu dualismul, afirmă unitatea sub-
stanţială a trupului şi a sufletului în om: trupul nu 
este o parte sau un sector al omului, ci expresia şi pre-
zenţa omului întreg, adică un mod fundamental de a fi 
şi de a exista. Se obişnuieşte a spune că omul nu are 
doar un corp, ci este şi corp, adică există în mod corpo-
ral. Trupul este uman pentru că nu este o realitate de 
sine stătătoare, ci o realitate care îşi ia semnificaţia 
specific umană – putem spune: pregnanţa sa umană – 
prin legătura sa substanţială cu eul persoanei, cu per-
soana însăşi. Putem folosi termenul deja întâlnit în 
Donum vitae, şi el preluat din exortaţia Familiaris 

7 Cf. G. Bof, „Corporeità” în S. leone – s. privitera, ed., Nuovo 
dizionario di Bioetica, Città Nuova, Roma 2004, 244.
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consortio: persoana este o totalitate unificată, este o 
fiinţă care se structurează inseparabil ca fiind corpore-
itate şi spiritualitate.

1.3.1. La popoarele primitive

La popoarele primitive, omul este văzut ca unitate. 
Este interesant a scoate în evidenţă cum la acele po-
poare dualismul este în general absent: omul trăieşte 
ca unitate. Homer, de exemplu, foloseşte termeni ca 
psyche şi soma, fără a-i interpreta în mod dualist, aşa 
cum va face mai târziu filosofia greacă. Psyche, la Ho-
mer, nu este o substanţă opusă trupului, ci suflul vital 
care în momentul morţii părăseşte trupul pe gură sau 
prin răni. Soma nu este trupul în opoziţie cu sufletul, 
ci cadavrul care rămâne pe câmpul de luptă.

1.3.2. Concepţia unitară 
din antropologia ebraică

Antropologia ebraică prezintă o concepţie puternic 
unitară despre om. Se ştie, de altfel, că tocmai în cul-
tura ebraică îşi află matriţa culturală creştinismul şi 
deci reflecţia teologică despre corpul uman. 

2. Viziunea biblică despre corpul uman

Noţiunea pe care o avem despre trup provine din 
dualismul grec, care admitea o distincţie clară între 
suflet şi trup. Gândirea biblică, în urma contactelor cu 
cultura greacă, împărtăşeşte aceeaşi noţiune, aşa cum 
se poate observa în Cartea Înţelepciunii, scrisă de iuda-
ismul alexandrin. Foarte expresivă este acea frază care 
rezumă filosofia greacă: „Trupul coruptibil oprimă sufle-
tul şi locuinţa pe pământ îngreunează spiritul care 
meditează multe lucruri” (Înţ 9,15).

Cap. III: CorporalItatea umană
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În gândirea biblică semită, în schimb, nu există cuvânt 
care să desemneze exact noţiunea noastră de corp. 
Termenul care se apropie mai mult de acest sens este 
bāśār, care indică orice materie organică înzestrată cu 
viaţă. Nu coincide cu actuala noastră noţiune de trup, 
căci presupune, dincolo de elementul corporal al omu-
lui, informaţia sa vitală. Omul nu are un trup: este 
trup. O dovadă stă în faptul că gândirea semită nu 
concepea fericirea ultrapământească, aşa cum o conce-
peau grecii, stând în sufletul separat de trup8. 

Termenii biblici pentru a indica omul sunt termeni 
care uneori fac referinţă la dimensiunea corporală a 
persoanei umane şi alteori fac referinţă la dimensiu-
nea interioară, afectivă, spirituală. În orice caz însă, 
recurgând fie la termenii caracteristici trupului, fie la cei 
caracteristici sufletului, referinţa biblică este în ultimă 
analiză puternic unitară. Să ne gândim la termenul 
„carne”: termenul se referă la persoana întreagă. Aşa 
se vorbeşte despre „carnea noastră” pentru a-l indica 
pe „fratele nostru”: a fost violată carnea noastră 
atunci când a fost ucis sau rănit un frate. O altă expre-
sie biblică: „Orice carne va vedea gloria lui Dumne-
zeu”. Orice carne înseamnă toţi oamenii. Apoi, în Noul 
Testament mai există o expresie: „Cuvântul s-a făcut 
trup”. Cu aceste cuvinte vrea să se spună: Cuvântul 
lui Dumnezeu s-a făcut om, s-a făcut unul dintre noi, 
s-a făcut membru al familiei noastre umane.

Viceversa, termenii biblici referitori la suflet indică 
nu numai interioritatea, afectivitatea, spiritualitatea 
persoanei umane, ci „totalitatea sa unificată”. „Sufle-
tul meu este trist”: vrea să spună că persoana umană, 
în globalitatea şi totalitatea dimensiunilor, semnifica-
ţiilor, valorilor, se află în tristeţe.

8 Cf. J.a. diaz, „Corpo”, în Enciclopedia della Bibbia, Elle Di Ci, 
Torino, 573.
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În acest fel, diferiţi termeni biblici (sarx, soma, psy-
che, pneuma) nu indică părţi ale omului în opoziţie cu 
alte părţi, ci omul întreg considerat sub un anumit aspect 
sau raport. Astfel, sarx şi soma indică tot omul sub 
aspectul fragilităţii sale umane sau al relaţiilor de sânge; 
psyche nu indică sufletul opus trupului, ci respiraţia 
vitală, viaţa, fiinţa care trăieşte; termenul pneuma, 
care înseamnă suflu sau vânt, indică omul cu un raport 
deosebit cu Dumnezeu, o carismă care îl face capabil 
să exercite o datorie în istoria mântuirii. În Vechiul 
Testament, aşadar, omul nu este împărţit, trupul şi sufle-
tul nu sunt separate; este presupusă o strânsă unitate 
între ele.

Biblia, care este expresia fundamentală a culturii 
ebraice, afirmă cu claritate şi tărie concepţia unitară 
despre fiinţa umană. Omul biblic este o fiinţă unitară, 
relaţionată în mod esenţial. Dacă la greci omul este 
explicat plecând de la natura sa, de la componentele 
sale, de la lupta sufletului împotriva trupului, de la 
centrul spiritual care domină totul – el fiind un micro-
cosmos închis în sine; în acest orizont, sarx desemnează 
natura, substanţa care determină fiinţa omului9 –, total 
diferit este modul de a-l înţelege pe om în Sfânta 
Scriptură. De la început omul este văzut în raportul 
său cu Dumnezeu. Această creatură a lui Dumnezeu 
este carne; în orice moment este expusă morţii. Sufla-
rea lui Dumnezeu este viaţa sa, sufletul său. Voinţa 
inimii sale acceptă sau refuză porunca lui Dumnezeu. 
Omul este interpretat plecând nu de la natura sa, ci de 
la raportul său. El este ceea ce este în acest raport. Sarx 
(carne), atunci, defineşte situaţia sa în faţa lui Dumne-
zeu. Iar atunci când se înţelege şi o parte numai din 

9 Cf. E. sCHweizer, „Sarx”, în G. Kittel, ed., Grande lessico del 
Nuovo Testamento, XI, Paideia, Brescia 1977, 1326. 
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această perspectivă, nu mai este posibil a divide omul 
într-o parte divină şi în una pământească10.

Noul Testament preia această viziune de tip unitar 
din Vechiul Testament. De exemplu, în Mt 16,17, for-
mula „trup şi sânge” indică omul în limitarea sa în 
faţa lui Dumnezeu, adică nu în mortalitatea sa, ci în 
incapacitatea sa de a-l cunoaşte pe Dumnezeu. Carne 
şi sânge nu sunt deci părţi distincte ale omului, ci includ 
facultăţile sale intelectuale, religioase. Conceptul opus 
este Dumnezeu. Lc 24,39, cu expresia carne şi oase, 
indică substanţa omului pământesc11.

Astfel, contrar unei concepţii foarte răspândite, 
trupul nu este doar un ansamblu de carne şi oase, pe 
care omul îl posedă pe durata existenţei sale pămân-
teşti, de care este deposedat în momentul morţii şi pe 
care îl recapătă, în sfârşit, în ziua învierii, ci el are o 
demnitate mult superioară, pe care Paul a pus-o în evi-
denţă în teologia sa: trupul nu numai că duce la unitate 
mădularele care îl constituie (cf. 1Cor 12,14-27), ci 
exprimă persoana întreagă.

Să ne oprim puţin la câteva texte pauline. În 1Cor 6, 
sfântul Paul le scrie corintenilor, care erau înclinaţi să 
creadă că desfrânarea este un act indiferent, lipsit de 
gravitate. Pentru a le răspunde, apostolul nu face apel 
nici la spiritualitatea sufletului şi nici la vreo distincţie 
între o viaţă vegetativă şi o viaţă spirituală pe care o 
astfel de purtare ar pune-o în primejdie. „Mâncarea 
este pentru pântece, iar pântecele pentru mâncare; 
Dumnezeu le va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar 
trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul; şi 
Domnul pentru trup” (6,13). Spre deosebire de pântece, 
adică de carnea pieritoare (cf. Fil 3,19), care nu poate 

10 Cf. E. sCHweizer, „Sarx”, 1326-1327.
11 Cf. E. sCHweizer, „Sarx”, 1328-1329.
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moşteni împărăţia lui Dumnezeu (1Cor 15,50), trupul 
va învia ca şi Domnul (6,14), este mădular al lui Cris-
tos (6,15), templu al Duhului Sfânt, nu închisoare 
(6,19). Omul trebuie deci să-l preamărească în trupul 
său pe Dumnezeu (6,20). Demnitatea trupului vine 
din faptul că a fost răscumpărat de Cristos, care a luat 
„trup de carne” (Col 1,22) intrând în „asemănarea 
cărnii păcatului” (Rom 8,3). Prin moartea sa, Cristos a 
învins carnea şi păcatul. Şi nu numai că ne-a eliberat 
de sclavie, dar ne-a şi încorporat în el: valoarea univer-
sală a vieţii şi pătimirii sale răscumpărătoare face ca 
de acum înainte să nu mai fie decât un „singur” trup, 
Trupul lui Cristos. Primind Botezul, creştinul, străbă-
tând întregul drum al lui Cristos, parcurgându-l în 
viaţa sa de zi cu zi, trebuie „să-şi ofere trupul” ca jertfă 
vie (Rom 12,1). Trupul nu atinge această desăvârşire 
aici, pe pământ: trupul mizeriei pământeşti şi păcătoa-
se va fi transformat în trup de glorie (Fil 3,21), în „trup 
spiritual” (1Cor 15,44), incoruptibil. De fapt, aici Paul 
se află în faţa „penumaticilor” care dispreţuiau trupul 
până acolo că îl considerau în afara sferei mântuirii. El 
le spune că trupul nostru va fi spiritual, nu pentru că 
este constituit dintr-o substanţă celestă specială, ci dato-
rită intervenţiei gratuite a lui Dumnezeu. 

Oricum, Scriptura nu se interesează – şi cu atât mai 
puţin sfântul Paul – de structura ontologică esenţială 
a „componentelor umane”, ci vede lucrurile din punc-
tul de vedere al planului mântuirii lui Dumnezeu şi al 
deciziei omului introdus aici sau care i se opune exis-
tenţial. În acest sens, termenul trup (soma) indică la 
Paul omul întreg aşa cum a fost făcut de Dumnezeu şi 
se prezintă altor oameni; carne (sarx), în schimb, indică 
opoziţia omului la oferta mântuirii şi iertării lui Dum-
nezeu; spiritul (pneuma), apoi, este, conform 1Cor 12,17: 
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„cel care se uneşte cu Domnul formează cu el un sin-
gur duh”.

Pe scurt, putem spune că pentru Sfânta Scriptură 
omul este un tot unitar. Corpul uman este întotdeauna 
considerat din perspectiva comportamentelor sale ca 
aspect relaţional al spiritului. În om nu există o serie 
de activităţi pur corporale şi, pe de altă parte, activi-
tăţi pur spirituale. Persoana nu are două feluri dis-
tincte de activitate. Însuşi gândul se formează şi se dez-
voltă în expresii ale cuvântului. Omul nu este o fiinţă 
dublă, ci o fiinţă care-şi desfăşoară existenţa umană a 
corpului şi prin corp. Corpul uman participă la realiza-
rea persoanei; iar aceasta se realizează şi se exprimă în 
întregime în corporalitatea sa. „Trupul meu” indică 
eul meu, care există în mod corporal şi îmi dă posibili-
tatea concretă de a fi şi de a comunica cu alţii şi cu lumea. 
Aceasta înseamnă că nu există activitate umană care 
să nu izvorască şi să fie expresie a persoanei considerate 
în sine. Desigur, orice act este caracteristic şi este actu-
alizat de o anumită facultate (de exemplu, a gândi, a 
scrie, a imagina etc.), dar în acea facultate lucrează 
întreaga persoană.

3. Corporalitatea 
în perspectiva personalistă

Astăzi se vorbeşte mai mult despre corporalitate 
decât despre corp. Corporalitatea este persoana care 
trăieşte propria dimensiune a corpului în fiecare atitu-
dine a sa, care primeşte propriul trup ca experienţă 
care caracterizează întreaga existenţă, care gândeşte, 
decide, iubeşte şi lucrează întotdeauna şi doar cu apor-
tul determinant al corpului său.

Atunci când vedem trupul unui om, nu vedem un trup, ci 
un om, pentru că omul nu este doar trup, ci, în afară de 
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trup, este un suflet, un psychè, un spirit, o persoană. (…) 
Omul este prin esenţă intimitate; spre deosebire de toate 
celelalte realităţi din Univers, umanul este un secret (arca-
num) care se descoperă prin intermediul corporalităţii. 
Intimitatea umană nu are spaţiu; de aceea, pentru a se 
descoperi are nevoie de o materie şi se face prezentă prin 
corp; în el se proiectează, se imprimă, se manifestă. Cor-
poralitatea este expresia interiorităţii. Noi nu vedem nici-
odată trupul unui om ca simplu trup, ci totdeauna ca 
trup uman, adică cu o formă spaţială încărcată cu refe-
rinţe la o intimitate12.

Viaţa umană este viaţa unei persoane, care este o 
unitate corporal-spirituală; ea nu este doar bios, dar 
nu este nici numai spirit „pur”; viaţa umană este viaţa 
unui „spirit încarnat”. Deşi folosirea facultăţilor supe-
rioare specific umane este un semn distinctiv al „uma-
nităţii” noastre, ele singure nu constituie subiectul 
uman, nici ca facultăţi şi cu atât mai puţin ca acte împli-
nite de ele. Pentru filosof, argumentul este uşor de înţe-
les, căci sufletul uman este unicul principiu de viaţă, 
unica formă substanţială a trupului. Pe de altă parte, 
este confirmată astfel experienţa fenomenologică a 
propriei corporalităţi ca subiectivitate. Omul este un 
subiect nu numai din cauza autoconştiinţei şi autode-
terminării, dar şi din cauza trupului său. Structura 
corporală îi permite să fie autorul unei activităţi speci-
fic umane. În această activitate, corpul manifestă per-
soana şi se prezintă pe sine însuşi, în toată materiali-
tatea sa, ca fiind corp uman13.

Văzând o persoană în carne şi oase, cu un chip senin 
şi surâzător atunci când ochii îi „sclipesc de bucurie”, 
ne gândim că acei ochi sunt „oglinda sufletului”. Privind 

12 Cf. R. luCas, Antropologia e problemi bioetici, San Paolo, Ci-
nisello Balsamo 2001, 20-21.

13 Cf. R. luCas, Antropologia e problemi bioetici, 84-85.
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un chip uman schimonosit de un grav accident, ai cărui 
ochi exprimă o mare tristeţe sau anumite sentimente 
ascunse care nu pot fi prea bine distinse… nu putem 
spune că în spatele acelei corporalităţi nu există un 
suflet ca în celălalt caz. „Esenţialul este invizibil ochi-
lor”, se citeşte în Micul prinţ de Antoine de Saint-Exu-
pery; şi această maximă are o valoare a sa aparte 
atunci când reflectăm asupra corporalităţii umane ca 
loc în care persoana se exprimă în plinătatea demnităţii 
sale spirituale. 

Există condiţii în care corporalitatea umană pare să 
manifeste cu mai puţină evidenţă bogăţia spirituală a 
persoanei umane, din care cauză deplina expresie a bo-
găţiei sale antropologice nu este posibilă. Aceasta se 
poate întâmpla întrucât unele funcţionalităţi biologice 
sunt periclitate ca urmare a unei maladii, a unui acci-
dent, a unei malformaţii congenitale… sau, simplu, 
pentru că nu sunt încă sau nu mai sunt în stare să fie 
exprimate. Nimeni nu ar putea afirma în mod raţional 
că o persoană cu handicap sau bolnavă este „mai puţin 
umană” decât o persoană care poate să exprime pe deplin 
toate potenţialităţile sale. Acelaşi lucru se poate spune 
despre copilul care încă nu este în stare să vorbească, 
dar care – dacă nu sunt impedimente de alt tip – va fi, 
datorită ajutorului celor mari care îi stau alături. Ace-
laşi lucru trebuie spus despre făt, despre embrion, des-
pre mica blastulă, la câteva zile după fecundare, când 
activitatea sa fundamentală este de a mobiliza orice 
resursă biologică pentru a se dota cu toate cele de care 
va avea nevoie pentru a putea să-şi exprime pe deplin 
propria umanitate. Aşa cum în scâncetul unui copil 
care nu este încă în stare să vorbească sesizăm în mod 
spontan nu un „muget de animal”, ci un fel de „auroră” 
a cuvintelor care vor fi pronunţate, la fel trebuie să fim 
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în stare să vedem într-un mic organism al speciei umane, 
în care se formează limba, coardele vocale şi toate cele-
lalte, o auroră a acelor cuvinte care vor veni14.

Pe scurt, putem spune că trupul uman nu este doar 
un simplu obiect care poate fi atins, cântărit, sau care 
poate să dispară; el este, înainte de toate, parte coexis-
tenţială a subiectului, adică a persoanei. Persoana se 
încarnează în trup şi cu trupul în timp şi în spaţiu; în 
corp şi prin corp primeşte individualitatea şi diferenţi-
erea sa, devenind acel bărbat sau acea femeie; în corp 
şi cu trupul se manifestă şi comunică în societate cu 
semenii săi într-un complex de semne şi limbaj; în corp 
persoana îşi află limita sa: durerea fizică sau moartea 
se celebrează în corp, dar implică participarea întregii 
fiinţe personale. Persoana, înţeleasă ca eu, depăşeşte 
corpul, este mai bogată decât corporalitatea şi o trans-
cende, dar cu trupul său trăieşte o unitate substanţială. 
Această unitate intrinsecă presupune o depăşire şi o 
rupere de orice formă de dualism, nu numai de tip pla-
tonic (conform căruia unirea dintre suflet şi trup este 
accidentală), dar şi de tip aristotelic (care, deşi afirmă 
unirea substanţială, rămâne încă dependent de orien-
tarea cosmocentrică dominantă în lumea greacă). 

14 Cf. A. porCarelli, Per una rinnovata „ecologia del nascere”: 
http://www.bioetica-vssp.it/documenti/001119.htm
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CAPITOLUL IV

BIOETICA ÎN ORIZONTUL BISERICII

1. Contextul istoric al apariţiei bioeticii
Interesul pentru bioetică constituie un fenomen 

care poate fi considerat unul dintre cele mai semnifica-
tive apărute în orizontul culturii contemporane. Fac-
torii care au contribuit la apariţia, dezvoltarea şi răs-
pândirea acestei discipline sunt diferiţi. Creşterea cunoş-
tinţelor şi puterii în domeniul ştiinţific şi tehnologic 
au dus la formularea unor probleme morale noi: tot 
ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic este licit 
din punct de vedere etic? Această întrebare cheamă la 
a reflecta asupra a ceea ce se întâmplă, fie la nivel per-
sonal, fie la nivel comunitar, pentru că, într-un oarecare 
mod, aici este în joc destinul omului. O caracteristică 
cu totul nouă a posibilităţilor aplicative ale ştiinţei 
moderne constă în ireversibilitatea consecinţelor, dato-
rită impactului asupra viitorului omului şi a Cosmosu-
lui pe care s-ar putea să le aibă. De aceea, este necesar 
a considera nu numai dimensiunea prezentului, dar şi 
pe cea a viitorului, pentru a păstra şi a garanta viaţa şi 
generaţiile care vor veni.

1.1. Experienţele sălbatice 
din lagărele de concentrare naziste 

Prizonieri de diferite naţiuni (evrei, polonezi, ruşi, 
italieni) au fost supuşi unor experimente cutremură-
toare cu medicamente, gaz, venin: multe dintre aceste 
experimente duceau la moarte în dureri cumplite. Au 
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fost făcute experienţe mortale cu camere de decompre-
sie pentru a studia efectele zborului la cote înalte; alte 
studii, făcute pe prizonieri dezbrăcaţi sau îmbrăcaţi la 
temperaturi polare produse artificial, pentru a urmări 
efectele congelării. S-au mai făcut experienţe de rezec-
ţie de oase, muşchi, nervi, injectări cu vaccinuri, pre-
supuse seruri împotriva cancerului, cu hormoni, steri-
lizare, făcute chiar cu aportul cercetătorilor şi medici-
lor. Aceste tragedii de proporţii planetare şi crime ori-
bile la care a ajuns omul în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial au stimulat conştiinţele ducând la o 
reflecţie profundă, în încercarea de a stabili frontierele 
eticii şi comportamentului, care să fie valabile pentru 
orice om şi în orice moment istoric. Se impune strin-
gent la nivel internaţional codificarea drepturilor 
omului. Se înmulţesc şi devin tot mai presante, din 
acel moment în viitor, declaraţiile diferitor organisme 
internaţionale care enunţă drepturile inderogabile ale 
oricărui om: „Orice individ are dreptul la viaţă, la liber-
tate şi la siguranţa persoanei”, afirma articolul nr. 3 
din 10 octombrie 1948. Astfel, alături de Codicele de la 
Nürenberg (1946) şi de Codicele de Etică Medicală publi-
cat la Geneva în 1949 (care conţine „Jurământul de la 
Geneva”, analog celui al lui Hipocrate), Declaraţia de 
la Helsinki din 1964 asupra „experimentelor” pe om şi 
Declaraţia de la Sidney (1968), precum şi Declaraţia 
de la Tokyo (1975) despre tortură contribuie la crearea 
unor norme referitoare la practica medicală, drepturile 
omului şi exercitarea medicinii1.

1 Pentru o listă mai completă a legislaţiei cu privire la drepturile 
omului, mai ales la dreptul la viaţă, se poate vedea S. spinsanti, ed., 
Documenti di deontologia e etica medica, Paoline, Cinisello Balsamo 
(MI) 1985, unde legislaţia aceasta atât de complexă şi variată este 
adunată şi confruntată cu afirmaţiile „moralei religioase” a diferi-
telor confesiuni (catolică, protestantă, musulmană, ebraică).
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Nu este suficient a enunţa drepturile omului prin 
voinţa majorităţii, este necesar a le justifica prin cerce-
tarea filosofică. Cu alte cuvinte, nu ajunge să afirmi 
dreptul la viaţă, ci este necesară „filosofia” dreptului 
la viaţă. Astfel, odată cu acest filon de tip „juridic”, în 
care organismele internaţionale se străduiesc să adopte 
legi, se naşte o reflecţie filosofică ce tinde să justifice 
raţionalitatea şi eticitatea propoziţiilor afirmate. Legis-
laţia nouă care se impunea a făcut să apară tot mai 
mult necesitatea unei reflecţii filosofice şi etice, singura 
capabilă de a da o justificare raţională întrebărilor pe 
care noile legi le puneau în mod inevitabil: pe ce se 
fundamentează drepturile omului? Până unde se extind? 
Aceste întrebări de fond, cu toate implicaţiile lor, stau 
la baza întregii cercetări bioetice. Astfel, apare o reflec-
ţie, considerată necesară, care ar putea fi definită ca 
filosofie morală a cercetării şi a practicii biomedicale2.

1.2. Progresele biologiei şi medicinei

Biotehnologia aplicată la om este punctul extrem pe 
care-l poate atinge ştiinţa modernă. Ea se poate carac-
teriza ca „reducţionistă”, în sensul precis că tinde să 
reducă omul la o realitate materială complet controla-
bilă. Proiectul ştiinţific şi tehnic integral consideră ca 
obiect pe însuşi autorul său, manipulând însăşi fiinţa 
umană: aceasta este, simplu, o materie care poate fi 
plasmuită şi utilizată în libertate, conform unor sco-
puri şi proiecte cu totul arbitrare.

Noile tehnologii, care, începând cu anii 1960-1970, 
oferă o capacitate extraordinară de a interveni asupra 
vieţii biologice, ridică tot mai multe interogative etice. Pe 
scurt, reflecţia critică asupra revoluţiei biomedicale pune 

2 Cf. E. sGreCCia, Manuale di Bioetica. I. Fondamenti ed etica 
biomedica, Vita e Pensiero, Milano 19912, 32-33.
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în discuţie dacă tot ceea ce din punct de vedere tehnic este 
posibil poate fi considerat licit din punct de vedere etic.

Jean Bernard, hematolog francez, a reconstruit isto-
ria progresului şi descoperirilor din domeniul biomedi-
cinii, începând cu anul 1930 şi până în prezent. El vor-
beşte despre două mari revoluţii: revoluţia terapeutică 
şi revoluţia biologică. Prima revoluţie – cea terapeutică 
–, după milenii de neputinţă, prin descoperirea sulfa-
midelor (1937) şi a penicilinei (1946), conferă umani-
tăţii „puterea de a înfrânge bolile mult timp conside-
rate fatale, precum tuberculoza, sifilisul, septicemiile, 
afecţiunile glandelor endocrine…”3 Cea de-a doua revo-
luţie – biologică – începe de la descoperirea codului gene-
tic, cu legile sale care guvernează formarea vieţii. 
Aceste descoperiri au revoluţionat medicina, dar au 
provocat în acelaşi timp şi o revoluţie în concepţia des-
pre viaţă şi despre om. Primatul biologic în cercetare 
poartă cu sine şi riscul de a reduce, aproape pe neştiute, 
umanul la biologic. Viaţa – aici fiind cuprinsă şi viaţa 
umană – este văzută ca rezultat al combinării (datora-
tă „întâmplării” şi consolidată de „necesitate”) ele-
mentelor chimico-biologice exprimate în codul genetic 
al oricărei specii şi al oricărui individ. Şi în acest dome-
niu se trece repede de la descoperirea mecanismului de 
combinaţie la dominarea sa şi – prin urmare – la mani-
pularea vieţii atât animale, cât şi umane. 

Apariţia geneticii (la începutul secolului al XX-lea)4 
şi a ingineriei genetice în perioada anilor 19705, cu po-

3 J. Bernard, De la biologie à l’étique, Paris 1990, 22.
4 În 1905, englezul W. Bateson denumeşte genetică noua ştiinţă 

care se ocupă de studiul eredităţii. În primele decenii ale secolului 
al XX-lea se elaborează teoria cromozomială a eredităţii şi se începe 
alcătuirea hărţilor cromozomiale sau genetice la plante şi animale. 

5 Ingineria genetică are ca obiect de studiu izolarea şi sinteza 
artificială de gene, transferul de gene şi obţinerea de organisme 
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sibilităţile de a transfera porţiuni din codul genetic de 
la o celulă la alta, chiar la specii diferite, a alarmat lu-
mea6. S-au făcut destul de repede aplicaţii de tip indus-
trial pentru fabricarea unor medicamente noi (insulina, 
interferonul etc.), iar în agricultură şi zootehnie pen-
tru creşterea productivităţii. 

Noile cunoştinţe din domeniul genetic au determi-
nat extinderea aplicării la om: se vorbeşte despre o 
medicină genomică şi despre medicina predictivă, mai 
ales după prospectarea proiectului genomului uman7, 
care va permite cunoaşterea codului genetic al omului 
şi deci structura patrimoniului ereditar al fiecăruia; 
acest fapt va permite o mai bună urmărire a scopurilor 
terapeutice, dar va deschide şi posibilitatea cunoaşterii 

transgenetice şi se aplică în ameliorarea plantelor şi animalelor, în 
biotehnologiile moderne, în terapia genică etc. (cf. P. raiCu, 
Genetica generală şi umană, Humanitas, Bucureşti 1997, 8).

6 Simplificând lucrurile, genele umane se izolează astfel: se face 
o cultură de celule umane din care se extrage ADN (acidul 
dezoxiribonucleic), acesta este secţionat cu ajutorul enzimelor de 
restricţie, fiecare fragment fiind legat de un vector cu ajutorul unei 
enzime. Aceste structuri genetice pot fi introduse în bacterii, unde 
sunt capabile de replicare. Asocierea unor segmente de ADN de 
origini diferite înseamnă recombinare genetică şi se face in vitro. 
Astfel, fiecare bacterie primeşte un alt fragment de ADN uman 
diferit. După aceea, bacteriile sunt etalate pe un mediu cu geloză 
nutritivă, unde fiecare celulă dă naştere unei clone celulare 
formate din celule identice. Ansamblul acestor clone constituie o 
bancă genomică cu ADN uman. Înmulţirea fiecărei clone face 
posibilă extracţia ADN care conţine gena respectivă, ce trebuie 
studiată (cf. P. raiCu, Genetica generală şi umană, 12-13). Având 
aceste posibilităţi, s-a întrevăzut imediat realizarea terapiei 
genetice, care acum este aplicabilă pe celulele somatice şi este 
interzisă în schimb – din cauza riscurilor – pe celulele germinale.

7 În SUA a fost elaborat încă din 1986 un astfel de proiect – 
determinarea exactă a secvenţei celor circa 3 miliarde de baze, câte 
prezintă genomul uman –, costul lui total fiind de aproximativ 3 
miliarde de dolari (cf. P. raiCu, Genetica generală şi umană, 12).
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secretului intim al constituţiei ereditare a fiecărei per-
soane şi familii. 

Iată o scurtă listă a descoperirilor ştiinţifice şi a 
aplicaţiilor tehnice care în a doua parte a secolului al 
XX-lea au revoluţionat practica medicală: 

– în 1952, Pincus pune la punct primele contraceptive 
chimice, care au determinat o schimbare radicală în 
exerciţiul sexualităţii umane şi în psihologia femeii;

– în 1954 a apărut o disciplină în totalitate nouă: rea-
nimarea, o tehnologie extraordinară şi complexă care 
permite menţinerea în viaţă (resuscitarea sau readucerea 
la viaţă) a persoanei, care, ca urmare a unei boli, accident 
sau intoxicaţie, ar fi destinată în mod obişnuit morţii;

– în 1959 se naşte primul copil belgian conceput 
prin însămânţare artificială;

– în 1978, după ani de cercetări şi încercări, se naşte 
în Anglia prima fetiţă obţinută prin fecundarea in vitro: 
s-au făcut primii paşi prin noile tehnologii de reprodu-
cere umană;

– alte tehnici progresează într-o dezvoltare conti-
nuă: tehnica transplanturilor de organe, tehnica pre-
levării şi transplantării de ţesuturi fetale umane, teh-
nica diferitelor manipulări genetice8.

Aceste descoperiri ale ştiinţei şi ale tehnicii ating 
viaţa umană până în primele sale stadii, capabile să 
intervină în procesul procreativ, să controleze codul 
genetic al persoanei. „Noile frontiere” ating valoarea 
fundamentală a omului: viaţa. De aceea, aplicaţiile ingi-
neriei genetice generează mari temeri cu privire la:

– alterarea patrimoniului genetic al omului;
– dezechilibrele din domeniul microbiologic, care 

nu ar mai fi compatibil cu sănătatea omului de azi şi a 
generaţiilor viitoare;

8 Cf. D. tettamanzi, Bioetica, 22-23.
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– procreaţia: aici frontierele se lărgesc tot mai mult 
şi se află în joc nu numai viaţa embrionilor procreaţi în 
mod artificial, dar şi concepţia privind părinţii, pater-
nitatea şi maternitatea, precum şi scopul însuşi al sexu-
alităţii umane; apoi, este pericolul eugeniei selective 
(făcând experienţe pe embrioni) şi al comercializării 
corpului uman ca şi a procreaţiei.

Astfel, posibilele aplicaţii ale ingineriei genetice în 
diferite forme de viaţă au provocat teama de o eventu-
ală „bombă biologică”, mai puţin costisitoare şi cu mai 
puţine posibilităţi de control şi putând duce la altera-
rea biosferei şi ecosistemului.

S-a impus atunci necesitatea unei noi etici pentru 
evitarea unei posibile catastrofe a umanităţii, o etică 
pentru întreaga biosferă. 

1.3. Abuzuri răsunătoare 
în cadrul experienţelor făcute pe om 

În anul 1963, de exemplu, la Jewish Chronic Disease 
Hospital din Brooklyn, fuseseră injectate, în timpul 
unui experiment, celule tumorale unor pacienţi în vâr-
stă, fără consimţământul lor şi fără ca ei măcar să ştie. 
În aceeaşi perioadă (1965-1971), într-un spital din 
New York (Willowbrook State Hospital), s-au făcut studii 
pentru imunizarea împotriva hepatitei virale, inoculând 
virusul viu unor copii cu handicap internaţi în spital9.

Este clar că experienţele de acest gen şi aceste con-
diţii au dat nu numai alarma, dar au trezit şi o puter-
nică indignare din partea opiniei publice, atrăgând 
atenţia asupra problematicilor de ordin etic.

9 Cf. E. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, 4.

Cap. iv: BioetiCa în orizontul BiseriCii



– exCursus – 

Începuturile bioeticii

În 1969, într-un context cultural şi ideologic de tip 
laic, în afara oricărei legături cu caracter religios, apare 
primul centru: The Hastings Center. Filosoful catolic 
Daniel Callahan şi psihiatrul Willard Gaylin, preocu-
paţi de a studia şi formula norme mai ales în domeniul 
cercetării şi experimentării biomedicale, au luat iniţia-
tiva de a reuni oameni de ştiinţă, cercetători, filosofi, 
pentru a discuta aspectele etice, sociale şi legale ale 
ştiinţelor medico-sanitare. Reflecţiile lor au dus la cre-
area unei instituţii dedicate în mod sistematic studiu-
lui bioeticii: Institute of Society, Ethics and the Life 
Sciences, cu sediul la Hastings on Hudson, lângă New 
York, cunoscut imediat sub numele de The Hastings 
Center, care îşi propune să fie un institut de cercetare 
independent, laic, nonprofit, cu o activitate educativă 
a publicului în general. Scopurile specifice sunt: abor-
darea şi rezolvarea problemelor etice create de progre-
sul ştiinţelor biomedicale şi de profesia medicală, edu-
carea publicului în general privind relevanţa etică a 
multor descoperiri ştiinţifice, participarea la elabora-
rea unor norme în probleme morale dificile ale societăţii 
contemporane, cum ar fi, de exemplu, SIDA, întreru-
perea terapiei de menţinere a vieţii, reproducerea arti-
ficială, diagnoza prenatală, distribuirea fondurilor din 
domeniul sanitar. 

În aceiaşi ani, la Georgetown University din Washin-
gton (DC), ajungea prin transfer un faimos obstetrician 
catolic de origine olandeză, Andre Hellegers, angajat 
în cercetări legate de fiziologia fătului; avea intenţia 
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precisă de a începe un program de cercetare bioetică 
interdisciplinară. În acest scop, Hellegers l-a invitat în 
1968 şi în 1969 pe teologul protestant Paul Ramsey 
(specialist în teologie morală) să ţină cursuri la Faculta-
tea de Medicină de la Georgetown University. Din aces-
te cursuri au rezultat două volume: The patient as per-
son şi Fabricated Man, ambele lansate în 1970, conside-
rate ca fiind primele publicaţii care au lansat bioetica 
în America. 

Chiar în acea perioadă familia Kennedy luase hotă-
rârea să finanţeze cercetarea prevenirii handicapuri-
lor mintale congenitale. Implicaţiile acestei cercetări 
l-au stimulat pe Hellegers să prezinte propunerea de a 
crea un institut care să se ocupe atât de fiziologia repro-
ducerii, cât şi de bioetică. Aşa s-a născut în 1971 The 
Kennedy Institute of Ethics, pe lângă Georgetown Uni-
versity din Washington, care şi-a propus să promoveze 
bioetica, înţeleasă ca „antropologie morală”, funda-
mentată pe cercetarea a ceea ce este universal uman; 
îşi concretizează cercetarea în Encyclopedia of Bio-
ethics10, cel mai complet şi autorizat instrument de lucru 
pentru cel care se ocupă cu teme de bioetică.

De atunci, această disciplină nouă a fost introdusă 
în universităţi. Mai întâi, în 1973, în Georgetown Uni-
versity din Washington, unde a început primul pro-
gram de educaţie graduală în bioetică, în colaborare cu 
departamentul de filosofie11.

10 Îngrijită în 1978 de W.T. Reich, a fost reeditată în 1995, în 
cinci volume: are 3.000 de pagini şi conţine 464 de articole prezentate 
în ordine alfabetică şi redactate de 437 de autori.

11 Pentru a vedea principalele centre de bioetică din lume, se 
poate consulta E. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, ARC, 
Bucureşti 2001, 5-9.
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Un neologism

Bioetica apare ca o „punte” între cultura ştiinţifică 
şi cea umanistă. Ea se naşte în SUA ca disciplină, sau 
cel puţin ca sensibilitate faţă de necesitatea unei noi 
ştiinţe, la sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 1970. 
Nu se găseşte în manualele de teologie morală şi nici 
în literatura medicală înainte de această perioadă. 
Termenul trimite la componenta dublă: a vieţii (bios) 
şi a eticii (ethos), care desemnează realităţi sau con-
cepte perene şi universale, dintotdeauna şi pentru toţi. 
A fost introdus ca neologism în 1970 de către oncolo-
gul american Potter Van Rensselaer12, spre a indica un 
nou domeniu intelectual pentru apropierea de proble-
mele ştiinţifice, un fel de „pod” (bridge) între cultura 
ştiinţifică şi cea umanistă. Introducând termenul, el 
sublinia că bioetica trebuie să constituie „o nouă disci-
plină care să combine cunoaşterea biologică cu cea a 
sistemului valorilor umane”13. „Am ales rădăcina bio 
pentru a reprezenta cunoaşterea biologică, ştiinţa sis-
temelor fiinţelor, şi etica pentru a reprezenta cunoaş-
terea sistemului valorilor umane”14. Potter atrage 
atenţia asupra pericolului ce-l reprezenta pentru supra-
vieţuirea însăşi a omenirii ruptura dintre cele două 
domenii ale cunoaşterii: cel ştiinţific şi cel umanist. 
Din acest motiv, el numeşte bioetica ştiinţa supravie-
ţuirii („science of survival”). Instinctul supravieţuirii 
nu mai este suficient; este necesară, în consecinţă, apari-
ţia unei noi ştiinţe: bioetica – o ştiinţă care să nu aibă 
drept scop doar cunoaşterea şi explicarea fenomenelor 

12 Van R. potter, „Bioethics: The science of survival”, în Per-
spectives in Biology and Medicine, 1970, 127-153.

13 Van R. potter, Bioethics: bridge to the future, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs (NJ) 1971, 1.

14 Van R. potter, Bioethics: bridge to the future, 1.
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naturale, ci să tindă în acelaşi timp să descopere felul 
în care aceste cunoştinţe tehnico-ştiinţifice pot fi folo-
site cu înţelepciune, astfel încât să favorizeze supra-
vieţuirea speciei umane şi să ridice calitatea vieţii pen-
tru generaţiile viitoare. Singura cale posibilă în faţa 
iminentei catastrofe era crearea unei „punţi” (bridge) 
între cele două culturi: cea ştiinţifică şi cea umanistico-
morală. 

Potter a arătat că în trecut etica, înţeleasă ca reflec-
ţie asupra valorilor umane şi asupra caracteristicilor 
ideale ale acţiunii omului, a fost considerată un sector 
al studiilor umaniste, destinată să fie legată, cel mai 
adesea, de disputele filosofice. Dezvoltarea atinsă de 
biotehnologie impunea acum ca etica să iasă din sterila 
izolare teoretică, pentru a intra în realitatea faptului 
biologic. Pentru Potter, bioetica are în vedere amelio-
rarea întregului „ecosistem”. El înţelege termenul 
drept criteriu la care omul trebuie să facă referinţă în 
determinarea valorilor morale. Astfel, bioetica – în vizi-
unea fondatorului ei – înseamnă o încercare de a repara 
separarea dintre ştiinţa naturii (biologia) şi ştiinţa spi-
ritului (etica) pentru a proiecta un viitor care poate fi 
trăit de om şi pentru a crea un „pod spre viitor”.

O bifurcaţie de sens 

Acesta este spiritul cu care este introdus termenul, 
dar aproape imediat bioetica se îndreaptă ca spre cer-
cetarea medicală şi atinge în special sectorul tehnolo-
giilor aplicate la procesele de procreaţie: fertilizarea in 
vitro, uterul împrumutat, avortul, sterilizarea, contra-
cepţia, chimioterapia, consimţământul informat, trans-
plantul de organe, liceitatea folosirii organelor artifici-
ale. Proiectul lui Potter suferă astfel o transformare 
deloc neglijabilă. Se trece de la o viziune globală, care 
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trebuia să cuprindă întreaga lume, la o viziune foarte 
sectorială. Deziluzia pentru o interpretare atât de reduc-
tivă a bioeticii îl va face pe Potter să publice, după 
aproape douăzeci de ani, un alt volum: Global Bio-
ethics, în care insistă şi atrage atenţia asupra globali-
tăţii. Calitatea vieţii nu stă doar într-o bunăstare fizică, 
ba chiar nici nu se poate vorbi despre bunăstare şi cali-
tate dacă nu este garantată calitatea ambientului în 
care trăieşte şi lucrează omul15. Toate problemele care 
abordează domeniul medical sunt de importanţă fun-
damentală, dar privesc numai un aspect al viziunii mai 
complexe a bioeticii.

Precizările, intervenţiile, dezbaterile au servit puţin, 
căci în principal bioetica s-a mişcat decisiv pe planul 
medicinii pentru a trata argumentele puse în faţă de o 
tehnologie mereu avansată şi sofisticată, argumente 
care se referă la conceptul despre viaţă ca supravieţuire. 
În faţa acestei „devieri” a bioeticii, Potter s-a îndrep-
tat spre puterea politică, pentru ca în deciziile sale să 
ţină seama de cunoştinţele biologice în globalitatea lor, 
pentru a garanta viitorul omului. De fapt, resursele 
naturale nu sunt nelimitate şi este necesară şi urgentă 
o educaţie biologică şi etică, pentru că numai plecând 
de aici va fi posibilă restabilirea echilibrelor dintre om 
şi ambientul său. Cu toate acestea, încă o dată Potter 
trebuie să-şi dea seama de falimentul mesajului său. 

15 Deja în 1975, într-un discurs ţinut în calitate de preşedinte la 
American Association for Cancer Research, Potter preciza: „Chiar 
de la început, am considerat mereu bioetica drept o nouă disciplină 
care va putea unifica în mod adecvat ştiinţa şi filosofia. Mai exact, 
ea ar constitui o apropiere de condiţiile calitative ale existenţei 
neamului omenesc – ceea ce eu am explicat ca o ştiinţă de a folosi 
gândirea pentru supravieţuirea şi ameliorarea condiţiei umane” 
(V.R. potter, „Humility with Responsability – A Bioethic for Onco-
logists: Presidential Address” în Cancer Research, 35 [1975], 2297).



113

El însuşi spune că în timp ce continua bătălia pentru 
actualizarea ideii originare de bioetică, la Georgetown 
University şi la Hastings Center se mergea în altă di-
recţie: 

Pentru mulţi – spune cu amărăciune –, bioetica a dobândit 
aproape în exclusivitate semnificaţia unei etici referitoa-
re la opţiunile medicale în faţa tehnologiilor disponibile. 
Domeniul era acela al transplantului de organe, al licei-
tăţii în folosirea organelor artificiale, avortului, steriliză-
rii, contracepţiei, chimioterapiei, consensului informat, 
fertilizării in vitro, uterului împrumutat şi al posibilelor 
dezvoltări ale ingineriei genetice. […] Prin urmare, aten-
ţia faţă de problemele eticii medicale a făcut să se uite 
ideea originară de bioetică, propusă de mine cu referire 
la cadrul global al ştiinţelor vieţii, sau ca sinteză a valo-
rilor umane şi etice cu ecosistemul vieţii16. 

De ce această schimbare a bioeticii de la o interpre-
tare originară globală la una mai specifică? După 
Warren Reich, motivaţia trebuie văzută în specializa-
rea diferită a celor doi: Potter şi Hellegers. În timp ce 
Potter, în calitatea sa de oncolog, privea bioetica drept 
o nouă disciplină care ar fi putut nu numai să rezolve 
vechiul dualism dintre ştiinţă şi filosofie, dar ar fi recon-
ciliat omul şi natura, ambientul în care trăieşte, Helle-
gers, dimpotrivă, fiind obstetrician, avea privirea fixată 
mai ales asupra problemelor demografice. Şi nu din 
întâmplare Potter atribuie bioeticii funcţia de punte, 
de legătură între două culturi organizate dintotdeauna 
pe două planuri diferite: ştiinţele experimentale şi cele 
umane, după cum nu este la întâmplare nici interesul 
său viu pentru problemele legate de supravieţuirea 
speciei umane, a naţiunilor şi culturilor. Hellegers, care 
lucra la Georgetown University, dimpotrivă, a introdus 

16 V.R. potter, „Humility with Responsability”, 2298.
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termenul bioetică – şi cu el un domeniu de cercetare şi 
de interes public – în lumea academică, în cea a ştiin-
ţelor biomedicale, în guvern şi în mass-media. De ase-
menea, trebuie recunoscut că Hellegers a format şi a 
condus primul institut de bioetică din lume, cu o clară 
impostaţie interdisciplinară. El considera că bioetica 
putea fi o punte între ştiinţă şi etică şi meritul său cel 
mai mare este că a făcut din ea o disciplină. Hellegers 
asemăna în mod obişnuit dezvoltarea bioeticii cu ceea 
ce era în anii 1950 medicina fetală. 

Fiziologia fetală a început să stea în picioare atunci când 
fiziologii au început să se intereseze de făt aşa cum se 
interesau de un adult. La fel, bioetica va sta în picioare 
atunci când moraliştii vor deveni interesaţi de problemele 
biologice ca de acelea care privesc teoria războiului just. 

Fără a exista rivalităţi între cei doi, ci doar preci-
zări de interpretare, s-a impus mai mult poziţia de la 
Georgetown Center, datorită faptului că Hellegers a 
reuşit să adune fonduri atât private, cât şi de la stat, 
pe care le-a investit pentru dezvoltarea bioeticii şi s-a 
preocupat să sensibilizeze agenţiile guvernului faţă de 
această problemă şi ca experimentarea clinică să ţină 
cont de principiile fundamentale ale noii discipline. 
Apoi, Hellegers s-a înconjurat de cercetători abili în eti-
că, ştiinţe biologice şi sociale, care au dezvoltat noi me-
tode interdisciplinare şi publicaţii în bioetică, susţine 
crearea unui program academic de bioetică în Faculta-
tea de Filosofie, pentru a pregăti noi competenţe ştiin-
ţifice17. 

17 Cf. M.P. Cavalieri, Bioetica: nascita e sviluppo di un’idea: 
http://www.clerus.org/clerus/dati/ 1999-12/13-2/Bioetica.rtf.html
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2. Definiţia bioeticii 
şi problemele pe care le tratează

După mai bine de treizeci de ani de la apariţie, bio-
etica se constituie şi se structurează într-un mod mereu 
mai variat şi complex. A fost definită ca „studiul siste-
matic al conduitei umane în domeniul ştiinţelor vieţii 
şi îngrijirii sănătăţii, examinată în lumina valorilor şi 
principiilor morale”18. 

Nu este o disciplină autonomă şi independentă: 
cuprinde probleme legate de progresul cunoaşterii şi 
tehnicilor biologice, însă o aprofundare adecvată duce 
la întrebări şi atitudini etice fundamentale, care pri-
vesc omul întrucât este suflet şi trup, spirit şi materie, 
organism capabil de acţiuni-interacţiuni ce depăşesc 
domeniul cercetării biologiei. Astfel, bioetica este un 
dialog între diferitele discipline interesate de problema 
vieţii şi se prezintă ca un nou mod de a face reflecţie 
ştiinţifică asupra problemelor morale. Ştiinţele care 
sunt mai interesate de dialogul interdisciplinar al bio-
eticii sunt: medicina, psihologia, biologia, sociologia, 
etnologia, economia etc., adică acelea care, într-un mod 
sau altul, au de-a face cu viaţa în toate manifestările 
sale multiple şi pot ajuta la ameliorarea calităţii vieţii. 

Bioetica nu este şi nu poate fi considerată o ştiinţă 
nouă, pentru că problemele morale pe care le abordează 
sunt probleme cu care s-a confruntat de-a lungul anilor 

18 W.T. reiCH, Encyclopedia of Bioethics, New York 1995. Alte de-
finiţii: „filosofia cercetării şi practicii biomedicale” (E. Sgreccia); 
„sectorul eticii care studiază problemele inerente tutelării vieţii 
fizice şi în special implicaţiile etice ale ştiinţelor biomedicale” (S. 
Leone); „etica aplicată noilor probleme care apar la frontierele vie-
ţii” (C. Viafora); „etica referitoare la fenomenele: vieţii organice a 
trupului, ale conceperii, dezvoltării, maturizării şi îmbătrânirii, 
ale sănătăţii, bolii şi morţii” (U. Scarpelli).
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etica filosofică şi încă mai mult teologia morală în tra-
tatele sale de morală specială. 

Fundamentul bioeticii este antropologia – studiul 
asupra persoanei umane şi asupra naturii sale specifice 
–, punct de plecare pentru orice reflecţie ulterioară şi, 
totodată, apel la acele întrebări pe care dintotdeauna 
şi le pune omul asupra sensului vieţii, folosind propria 
raţiune, în special asupra problemei extremelor vieţii 
pământeşti – naştere şi moarte – şi asupra problemei 
suferinţei.

Un prim cadru de probleme de care se ocupă bioetica 
este acesta: statutul embrionului, clonarea, experienţele 
genetice făcute pe om şi fecundarea artificială; pe de 
altă parte, contracepţia, sterilizarea şi avortul, eutana-
sia, transplantul de organe şi suicidul. 

Al doilea cadru de probleme este dat de toate cerce-
tările în vederea terapiei, cum sunt experimentarea 
medicamentelor, discutarea cazurilor clinice, trans-
plantul de organe, diagnoza prenatală, îngrijirea şi 
controlul tulburărilor psihiatrice şi nevrozelor, handi-
capului fizico-mintal, toxicodependenţei (de medica-
mente, de drog şi de alcool), bolilor sexuale, tulburări-
lor sexualităţii. Intră aici toate acele studii şi acele acti-
vităţi care, în dorinţa de a elimina pe cât posibil sufe-
rinţa, îşi propun o creştere a bunăstării psiho-fizice 
prin farmacologie şi psihofarmacologie cosmetică – 
adică nu direct terapeutică –, chirurgia estetică, manipu-
larea genetică pe animale şi plante, medicina sportivă 
şi cea a muncii, raportul medic-pacient şi deontologia 
medicală, reglementarea fertilităţii; şi mai intră aici 
studiile şi activităţile care au în vedere o ameliorare a 
condiţiilor generale ale omenirii pornind de la situaţiile 
de dezechilibru socio-economic prezente în lume – demo-
grafia, biotehnologia aplicată la industrie şi agricultură 
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– şi, în sfârşit, tratamentul paliativ al suferinţei, ca în 
unele cazuri de dezabilitare gravă şi în asistarea muri-
bunzilor, a aşa-numitor „bolnavi în stadiu terminal”19.

Problemele de care se ocupă bioetica sunt destul de 
vaste: de la domeniul strict sanitar la cele de mediu, de 
la reflecţia asupra îngrijirii la semnificaţia sănătăţii şi 
a bolii, la problemele referitoare la începutul vieţii (sta-
tutul embrionului uman, procreaţia asistată...) şi la sfâr-
şitul vieţii (definiţia morţii, eutanasia, îngrijiri paliative, 
sinuciderea asistată...), la tematici inerente experi-
mentelor pe om, la „ingineria genetică” (teste şi analize 
genetice, terapii genetice, biotehnologie...), la transplant, 
pentru a mări apoi perspectiva până la problemele de 
etică ambientală şi animală (aşa zisa „eco-etică”).

3. Criteriile morale 
pentru intervenţiile asupra vieţii umane20

Intervenţia omului asupra vieţii umane este obiect 
al bioeticii. Dar nu tot ceea ce atinge viaţa umană intră 
în bioetică. Omul intervine asupra vieţii în foarte multe 
moduri: să ne gândim la toate raporturile pe care omul 
le are cu ceilalţi oameni şi cu lucrurile, raporturi care 
interesează – iar câteodată chiar în profunzime – viaţa 
umană. Astfel sunt relaţiile interpersonale între soţi şi 
în familie, precum şi în marea societate civilă, relaţiile 
atât de variate cu lumea lucrurilor prin intermediul 
muncii în diferite forme, comerţ etc. Aceste intervenţii 
asupra vieţii omului intră în morala socială, cu aspec-
tele sale politice, economice… Bioetica se ocupă de acele 
intervenţii ale omului asupra vieţii umane, făcute posi-
bile de descoperirile ştiinţelor medicale şi biologice, 

19 Cf. C.N. azzola, La bioetica: http://www.clerus.org/clerus/
dati/2000-01/12-2/Labioetica.rtf.html

20 Cf. D. tettamanzi, Bioetica, 64-73.
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care duc la o dominare şi la o manipulare a vieţii umane. 
Viaţa umană, apoi, este obiect al bioeticii pe tot par-
cursul arcului existenţei sale, de la început la sfârşit, 
de la intervenţiile care o ating în primele sale momente 
(fecundare in vitro) până la încheierea sa (eutanasia, 
încăpăţânarea terapeutică) şi în alte diferite intervenţii 
(eliminare, schimbare, transplant, experiment).

Este vorba despre intervenţii umane asupra vieţii, 
care cuprind şi dezvoltă o mulţime de aspecte: de la 
cele individuale la cele sociale, de la cele psihologice la 
cele juridice, de la cele economice la cele culturale, 
până la cele ştiinţifice şi tehnice de factură biologică şi 
medicală. Şi pentru că sunt intervenţii care au ca pro-
tagonist şi destinatar omul, cuprind şi dezvoltă şi aspec-
tul etic, căci aspectul etic priveşte omul în totalitatea 
şi radicalitatea sa („actele morale şi actele umane sunt 
acelaşi lucru”21). Făcut părtaş al stăpânirii divine asu-
pra lumii (cf. Gen 1,28), omul poate şi trebuie să inter-
vină şi asupra vieţii umane. Dar cum? Slujind-o. Este 
vorba despre o domnie ministerială. Atunci când iese 
din acest cadru al slujirii, începe manipularea, care se 
actualizează prin şi ca urmare a experimentării22.

Care sunt, aşadar, criteriile morale pentru a judeca 
exercitarea corectă – în sensul de slujire – a „stăpânirii” 
omului asupra vieţii umane? 

Aceste criterii trebuie deduse dintr-o atentă consi-
derare a intervenţiei, considerată în globalitatea şi 
unitatea sa, adică într-un raport triplu şi unitar cu 

21 toma de aquino, Summa theologiae, I-II, 1, 3.
22 Termenul manipulare a dobândit şi adesea continuă să 

primească un sens mai curând negativ, indicând o intervenţie care 
exploatează viaţa umană, coborând-o la nivel de lucru sau de 
mijloc. În realitate, termenul manipulare poate dobândi un sens 
cu totul pozitiv, sau cel puţin neutru. Pentru a evita echivocurile 
posibile, vom folosi termenul generic de „intervenţie”.



119

finalitatea urmărită, cu mijloacele folosite şi cu conse-
cinţele prevăzute. 

3.1. Finalităţile urmărite

Finalităţile legitime ale intervenţiei omului se rezumă 
în apărarea şi promovarea vieţii umane. Aceasta este, 
de fapt, finalitatea fundamentală intrinsecă ce provine 
din semnificaţia însăşi a vieţii dăruite şi încredinţate 
omului de Creator. Tocmai pe această linie s-au dezvol-
tat ştiinţa medicală autentică, precum şi aplicaţiile 
sale. Nu numai finalitatea strict „terapeutică”, adică 
vindecarea bolilor şi corectarea diferitelor situaţii de 
dezordine, dar şi aceea „alternativă”, în sensul „ame-
liorării” condiţiilor vieţii umane. Însă finalitatea apă-
rării şi promovării vieţii umane poate implica pericolul 
de a fi interpretată – şi, prin urmare, realizată – în 
termeni unilaterali sau de-a dreptul alternativi. Viaţa 
umană este înţeleasă în termeni unilaterali atunci 
când sunt dezvoltate anumite „calităţi”, fără atenţia 
necesară la toate valorile şi la toate exigenţele din care 
se compune viaţa umană; sau atunci când există o pre-
ocupare numai faţă de viaţa şi de sănătatea unor „per-
soane”, ajungând astfel la forme de adevărată discri-
minare socială. Viaţa umană este înţeleasă în termeni 
alternativi atunci când omul îşi propune să altereze 
însăşi structura biofizică umană, până la eventuala 
tentativă de a construi – prin ingineria genetică – un 
nou tip de om.

Dar cercetarea ştiinţifică este şi ea o finalitate legi-
timă a intervenţiei omului asupra vieţii? Fără îndoială 
că cercetarea intră în posibilităţile şi în responsabilită-
ţile omului creat după chipul lui Dumnezeu: cu această 
cercetare, omul exprimă şi trăieşte „stăpânirea” sa 
asupra lumii lucrurilor şi a vieţii sale. Însă omul trebuie 
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să se ferească de tentaţia de a face din cercetarea sa o 
valoare absolută sau un idol, pentru că aceasta îşi poate 
păstra semnificaţia cu adevărat şi pe deplin umană în 
măsura în care se pune în serviciul persoanei, în servi-
ciul acelei vieţi pe care omul este chemat în mod res-
ponsabil să o protejeze şi să o amelioreze prin interme-
diul ştiinţei şi tehnicii23.

3.2. Mijloacele folosite

Evaluarea morală a intervenţiei omului asupra vieţii 
nu poate să se limiteze la considerarea finalităţilor urmă-
rite, dar trebuie să se extindă şi la considerarea mijloa-
celor folosite: nu numai de ce intervine, dar şi cum inter-
vine omul? Aici trebuie amintită influenţa, adesea deter-
minantă, a secularismului şi a culturii tehnologice. Pe 
de o parte, omul secularizat, considerându-se măsura 
absolută a alegerilor sale, nu recunoaşte în mijloacele 
folosite o semnificaţie morală, întrucât aceasta este total 
absorbită şi rezolvată în intenţionalitatea sa subiectivă. 
Pe de altă parte, omul tehnologic riscă să se lase domi-
nat de legea eficientismului, pentru care contează numai 
rezultatele care sunt voite şi pot fi atinse din punct de 
vedere tehnic. Aceste pericole devin cu atât mai facile şi 
grave cu cât domeniul manipulării şi experienţelor gene-
tice este mai rezervat unui număr destul de restrâns 

23 Se aplică în cercetarea ştiinţifică şi în experienţa tehnică din 
domeniul geneticii ceea ce Conciliul al II-lea din Vatican a afirmat, 
într-o perspectivă generală, despre activitatea umană: „Activita-
tea omului porneşte de la om şi este în slujba omului… Aceasta 
este deci norma activităţii umane: să concorde cu adevăratul bine 
al omenirii, după planul şi voinţa divină, şi să-i permită omului, 
atât ca individ, cât şi ca membru al societăţii, să cultive şi să împli-
nească vocaţia sa integrală” (ConCiliul al iI-lea din vatiCan, Con-
stituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană Gau-
dium et spes, 35).
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de persoane specializate şi sustras cunoştinţei şi con-
trolului opiniei publice şi are ca obiect o „materie 
minimă” aproape imperceptibilă. De aceea, numai res-
pectarea mijloacelor legitime din punct de vedere moral, 
chiar dacă pare că constituie o oarecare limitare, este 
în realitate condiţia indispensabilă pentru ca progre-
sul ştiinţifico-tehnic să poată să se califice ca „uman” 
în sens complet: nu numai în finalităţile urmărite, dar 
şi în mijloacele folosite, nu numai în scopul său, dar şi 
în drumul său.

Însă problema mijloacelor legitime coincide cu aceea 
a experimentării. Evident, aceasta este foarte necesară 
şi de neînlocuit, pentru că numai aşa omul cunoaşte şi 
poate pune stăpânire asupra realităţii infraumane şi 
umane şi poate să o pună în slujba unei umanizări auten-
tice şi progresive: alt scop specific uman nu există. Dar 
tocmai de aceea, experimentarea nu poate trece de crite-
riile morale, care sunt apărarea şi promovarea persoanei 
în toate valorile sale şi în toate exigenţele sale umane.

Două criterii morale trebuie observate:

a) Respectul faţă de persoana umană. Înainte de 
toate, experimentarea trebuie să respecte subiectul 
uman asupra căruia intervine. Cele mai rafinate teh-
nologii trebuie să respecte demnitatea omului, mode-
lându-şi activitatea în acest parametru şi aici să-şi 
fixeze marginile cercetării. Acest criteriu are consecinţe 
mai ales în domeniul experimentărilor genetice. 

Fiinţa umană este umană chiar din momentul con-
ceperii, de la începutul vieţii sale: demnitatea personală 
este constituită nu conform fazelor cronologice, adică 
pornind de la un anumit stadiu de existenţă, ci con-
form valorii ontologice, adică pornind de la faptul că 
ne aflăm în faţa unei vieţi „umane”, chiar dacă este 
numai concepută şi încă nenăscută. 
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O discriminare fundamentată pe diferitele perioade ale 
vieţii nu este justificată mai mult de oricare alta. Dreptul 
la viaţă rămâne intact într-un bătrân, chiar foarte slăbit; 
un bolnav incurabil nu l-a pierdut. Nu este mai puţin legi-
tim în copilul abia născut decât în omul matur. În reali-
tate, respectul faţă de viaţa umană se impune încă de 
când a început procesul generării24.

Cercetătorul şi cel care face experimente nu pot să 
uite diferenţa esenţială, saltul de calitate care există 
între intervenţia asupra vieţii infraumane şi interven-
ţia asupra vieţii umane: aceasta din urmă cere respect 
absolut, pedepseşte „instrumentalizarea” fiinţei umane, 
adică săvârşirea celei mai grave nedreptăţi la adresa 
omului în demnitatea sa de „scop”. Să ne gândim cât 
de actuale şi de grave sunt aceste consideraţii în raport 
cu experienţele pe embrioni şi pe fătul uman. În plus, 
amintim că dacă subiectul uman supus intervenţiei 
este capabil de consimţământ, acesta trebuie obţinut 
în mod liber – fie de le cel interesat, fie de la persoana 
care îl reprezintă (de exemplu, cei din familie) –, pen-
tru că numai astfel intervenţia respectă demnitatea 
personală a omului. Dacă subiectul uman este incapa-
bil de consimţământ, cum este cazul embrionului şi al 
fătului, exigenţa respectului faţă de demnitatea perso-
nală, în timp ce face licită intervenţia terapeutică – ce 
are în vedere îngrijirea şi vindecarea, ca şi o ameliorare 
sigură –, exclude ca ilicită din punct de vedere moral 
intervenţia doar în scopul cercetării.

b) Respectarea structurii constitutive a vieţii umane. 
Experimentarea, în al doilea rând, trebuie să se desfăşoa-
re pe linia structurii constitutive a vieţii umane ca atare, 
în special pe linia acelei structuri şi acelor dinamisme 

24 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
avortul procurat, 12.
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imanente care sunt implicate în apariţia şi în dezvolta-
rea vieţii umane, fără a înşela esenţa sa intimă.

Manipularea genetică devine arbitrară şi nedreaptă 
atunci când reduce viaţa la un obiect, când uită că are 
de-a face cu un subiect uman, capabil de inteligenţă şi de 
libertate, care trebuie să fie respectat oricare ar fi limitele 
sale; sau când îl tratează în funcţie de criterii care nu 
sunt fundamentate pe realitatea integrală a persoanei 
umane, cu riscul de a pune în pericol demnitatea sa. În 
acest caz, expune omul la capriciul altuia, privându-l de 
autonomia sa. 

Progresul ştiinţific şi tehnic, oricare ar fi el, trebuie să 
păstreze cel mai mare respect faţă de valorile umane 
care constituie salvarea demnităţii umane. Şi pentru că, 
în ordinea valorilor medicale, viaţa este binele suprem şi 
cel mai radical al omului, este necesar un principiu fun-
damental: înainte de toate, împiedicarea oricărei daune 
şi apoi căutarea şi urmărirea binelui. 

Expresia „manipulare genetică” rămâne ambiguă şi 
trebuie să fie obiectul unui adevărat discernământ moral, 
pentru că ascunde, pe de o parte, tentative aventuroase 
care tind să promoveze un fel de superom şi, pe de altă 
parte, tentative pozitive orientate spre corectarea ano-
maliilor, cum sunt unele maladii ereditare, fără a vorbi 
apoi despre aplicaţiile benefice în domeniile biologiei ani-
male şi vegetale, utile pentru producţia alimentară. Pen-
tru aceste ultime cazuri, unii încep să vorbească despre 
„chirurgia genetică”, ca pentru a arăta că medicul inter-
vine nu pentru a modifica natura, ci pentru a o ajuta să 
se dezvolte după esenţa sa, aceea a creaţiei. Vouă, chi-
rurgi, specialişti ai cercetărilor de laborator şi medici gene-
ralişti, Dumnezeu vă oferă onoarea de a coopera cu toate 
forţele inteligenţei voastre la opera creaţiei iniţiată în 
prima zi a lumii25.

25 ioan paul al iI-lea, All’Associazione Medica Mondiale, 29 
octombrie 1983.
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3.3. Consecinţele prevăzute

În considerarea morală a acţiunii sale, omul trebuie 
să fie atent în mod responsabil la consecinţele pe care 
alegerile şi acţiunile sale le pot avea, dincolo de momen-
tul imediat şi de propria viaţă individuală, în timpul 
care urmează şi asupra altor persoane. Concret, aceasta 
este problema riscului care există în orice manipulare, 
în special în manipularea privind viaţa.

Există un risc inevitabil în orice experiment: căci 
conţine un oarecare risc, cu atât mai mult cu cât devine 
foarte necesar, la un anumit moment cel puţin, de a 
trece de la faza experimentală asupra animalelor la 
cea care se face pe om.

Dar dacă riscul este inevitabil, morala cere să fie în 
„limite raţionale”. Iar acestea vor fi cu atât mai elevate 
cu cât subiectul uman supus experienţei este la înce-
puturile vieţii sale şi deci cu posibilitatea de a urmări 
pentru întregul curs al vieţii; apare pericolul proxim 
de a muri sau de a fi suprimat; este expus la ample şi 
neprevăzute consecinţe, care pot să apese în viitor asu-
pra speciei umane.

Posibilitatea riscurilor şi a consecinţelor negative 
cere ca intervenţia omului asupra vieţii să respecte 
unele condiţii de plecare şi de urmărire, cum sunt: 

– cea mai riguroasă şi serioasă pregătire şi calificare 
ştiinţifico-tehnică a celor care efectuează experimentul;

– obligaţia profesională gravă de a face cunoscut 
subiectului uman supus intervenţiei natura, scopul 
cercetării şi riscurile care pot apărea şi de a obţine de la 
el un consimţământ care să fie concret cu adevărat liber;

– posibilitatea de a suspenda intervenţia când se 
observă consecinţe negative inacceptabile.

În evaluarea consecinţelor prevăzute în intervenţia 
asupra vieţii nu trebuie să ne oprim doar la cele de 
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natură bio-fiziologică şi nici la consecinţele psihologice. 
Mai sunt şi altele – sociale şi culturale –, pentru care 
trebuie, mai ales într-un context tehnologic, avut cea 
mai mare grijă: este vorba despre pericolul de a „bana-
liza” viaţa umană şi, mai mult, despre riscul de a „sărăci” 
viaţa umană, adică omul însuşi, reducându-l la sim-
plul nivel de viaţă vegetativă sau animală.

Acestea sunt criterii generale şi cer o aplicaţie mai 
punctuală la fiecare dintre problemele speciale de bio-
etică. În faţa cazului specific, intervenţia omului va 
trebui să se inspire în acelaşi timp din „ştiinţă” şi din 
„conştiinţă”, va trebui să privească la principii şi norme 
şi în acelaşi timp să provină dintr-un suflet bogat în 
înţelepciune şi iubire de viaţă, dintr-o „pasiune” ade-
vărată şi proprie pentru binele omului. Aşa cum spu-
nea Paul al VI-lea: 

Fiecare ştie că nu s-ar putea condamna fără apel orice 
experiment asupra omului în numele respectului persoa-
nei, în special când este vorba despre terapii noi, după 
cum la fel de adevărat este că medicina a progresat în 
timp prin încercări laborioase… Vă revine vouă, ca medici 
experţi, să fixaţi normele mereu schimbătoare în acest 
sector delicat, fără a uita că principiul fundamental al 
eticii rămâne respectul absolut faţă de viaţa umană26.

26 Scrisoarea trimisă în numele lui Paul al VI-lea de Card. J. 
Villot Congresului Internaţional al Federaţiilor Medicale, desfăşu-
rat la Washington în 1970.
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CAPITOLUL V

PROCREAŢIA ARTIFICIALĂ 
– PROBLEME BIOETICE

1. Adevărul despre procreaţia umană 
Problema intervenţiei asupra procreaţiei umane, ca 

şi aceea a respectului faţă de embrionii umani fac tri-
mitere la valorile fundamentale şi originale ale familiei: 
valoarea iubirii şi a vieţii, valoarea primirii persoanei 
umane. Tocmai aceste valori, citite în lumina raţiunii 
umane şi a Revelaţiei creştine, constituie criteriile etice 
care stau la baza răspunsului pe care îl dă Biserica la 
întrebările puse de intervenţiile tehnologice asupra 
vieţii umane în primele sale stadii. 

Procreaţia umană cere o colaborare responsabilă a soţi-
lor cu iubirea fecundă a lui Dumnezeu (cf. GS 50); darul 
vieţii umane trebuie să se realizeze în căsătorie prin actele 
specifice şi exclusive ale soţilor, după legi înscrise în per-
soanele lor şi în unirea lor (cf. GS 51)1.

1.1. „De ce procreaţia umană 
trebuie să aibă loc în căsătorie?” 

Este întrebarea pe care o pune Instrucţia Donum 
vitae. Şi răspunde: 

Orice fiinţă umană trebuie primită întotdeauna ca un 
dar şi ca o binecuvântare a lui Dumnezeu. Şi mai mult, 

1 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Instrucţia despre 
respectul faţă de viaţa umană care se naşte şi demnitatea procrea-
ţiei umane Donum vitae, 22 februarie 1987, Introducere, 5 (de 
acum înainte, Dv).
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din punct de vedere moral, o procreaţie cu adevărat res-
ponsabilă faţă de cel care se va naşte trebuie să fie rodul 
căsătoriei (Dv II,1).

Atât raţiunea, cât şi credinţa se întâlnesc identifi-
când în căsătorie „locul” unic şi exclusiv al procreaţiei 
cu adevărat responsabile, căci 

procreaţia umană se distinge de altele din cauza demni-
tăţii personale atât a părinţilor, cât şi a fiilor: procreaţia 
unei noi persoane, prin care bărbatul şi femeia colabo-
rează cu puterea Creatorului, va trebui să fie rodul şi 
semnul dăruirii personale reciproce a soţilor, al iubirii şi 
fidelităţii lor (Dv II,1).

Copilul trebuie să fie rodul şi semnul:
a) Dăruirii personale şi reciproce a soţilor în actul 

conjugal. Primul motiv se referă la „soţi”. Ei se iubesc 
şi tocmai prin această iubire se dăruiesc reciproc. Dăru-
irea este o caracteristică deosebită a existenţei perso-
nale, ea aparţine însăşi esenţei persoanei. Persoana 
este în mod esenţial „pentru altul”, caracterul de dar 
este în însăşi constituţia sa. Prin această dăruire ajung 
să fie „un singur trup”, deschizându-se colaborării cu 
Dumnezeu pentru darul vieţii unei noi persoane. Astfel, 
soţii devin „părinţi” cu şi prin acest „un singur trup”. 
Demnitatea lor de soţi justifică şi cere ca numai în cadrul 
şi prin această „conjugalitate” să înflorească „paterni-
tatea” lor, numai în cadrul şi prin acest „singur trup” 
să provină „noul trup” al copilului. 

Teologia darului în ambientul vieţii conjugale şi fami-
liale dobândeşte caracteristicile tipice ale acesteia: 
gratuitatea, care determină o persoană să iubească, 
înainte de toate, pentru bucuria de a iubi; reciprocita-
tea, care duce totdeauna la a acţiona împreună cu răb-
dare, fără a afirma propria autonomie.

„Ce legătură este cerută din punct de vedere moral 
între procreaţie şi actul conjugal?” (Dv II, 4) Făcând 
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apel la enciclica Humanae vitae (n. 12), Donum vitae 
afirmă învăţătura Bisericii despre legătura inscindibilă, 
voită de Dumnezeu şi pe care omul nu poate să o rupă 
din iniţiativa sa, între cele două semnificaţii ale actu-
lui conjugal: semnificaţia unitivă şi semnificaţia pro-
creativă. „Prin structura sa intimă, actul conjugal, în 
timp ce îi uneşte cu o legătură foarte profundă pe soţi, 
îi face capabili generării unei vieţi noi, conform legilor 
înscrise în fiinţa lor de bărbat şi de femeie” (HV 12; Dv 
II, 4). „Salvând aceste două aspecte esenţiale, unitiv şi 
procreativ, actul conjugal păstrează în totalitate sensul 
iubirii reciproce şi adevărate şi orânduirea sa la chema-
rea sublimă a omului la paternitate” (HV 12; Dv II, 4). 

b) Iubirii soţilor
Originea unei persoane umane este în realitate rezulta-
tul unei dăruiri. Cel zămislit va trebui să fie rodul iubirii 
părinţilor săi. Nu poate fi voit, nici conceput ca produsul 
unei intervenţii de tehnici medicale şi biologice: aceasta 
ar însemna a-l reduce să devină obiectul unei tehnologii 
ştiinţifice. Nimeni nu poate supune venirea pe lume a 
unui copil condiţiilor de eficienţă tehnică ce se pot evalua 
după parametrii de control şi dominare (Dv II, 4). 

În acest ambient de iubire sponzală, „copilul nu 
este ceva datorat şi nu poate fi considerat ca obiect de 
proprietate: este mai curând un dar, «cel mai mare» 
(GS 50) şi mai gratuit dar al căsătoriei, şi este mărturia 
vie a dăruirii reciproce a părinţilor săi” (Dv II, 8). 
Demnitatea sa de persoană umană cere să fie rezulta-
tul iubirii personale a părinţilor săi. Naşterea demnă a 
persoanei copilului trebuie să aibă loc într-o procreaţie 
ieşită din iubirea soţilor şi este destinată lărgirii şi reîn-
noirii comuniunii lor. De aceea, iubirea nu poate, nu 
trebuie să lipsească vreodată din proiectul dăruirii vieţii 
umane. Este nevoie de o iubire tare care să însoţească 
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direct şi imediat apariţia şi creşterea vieţii în orice clipă 
a istoriei sale. 

Pentru care motiv se doreşte, se vrea, se concepe un 
copil? Singurul motiv „just” şi deci „demn” de a avea 
un copil este iubirea. În acest ambient de iubire sunt 
percepute identitatea şi demnitatea lui de „persoană”: 
este întotdeauna „scop”, niciodată „mijloc”. Ca scop, 
copilul trebuie să fie dorit, voit şi conceput ca „valoare 
în sine şi pentru sine”. Numai aşa este tratat conform 
„dreptăţii”, în conformitate cu identitatea sa. Concret, 
numai iubirea poate considera şi, prin urmare, trata 
copilul în identitatea şi demnitatea de persoană. 

În consecinţă: nu există dreptul de a avea un copil. 
Fecundarea artificială depăşeşte limitele dreptului dobân-
dit de soţi în virtutea contractului matrimonial, adică 
acela de a exercita pe deplin capacitatea sexuală naturală 
în împlinirea naturală a actului matrimonial. Acest con-
tract nu le conferă lor dreptul la fecundarea artificială, 
pentru că un atare drept nu este exprimat în niciun fel în 
dreptul la actul conjugal natural şi nu ar putea fi dedus 
de aici. Cu atât mai puţin se poate deduce din dreptul la 
„copil”, „scop” primar al căsătoriei. Contractul matrimo-
nial nu dă acest drept, pentru că el nu are ca obiect „copi-
lul”, ci „actele naturale” capabile de a genera o nouă viaţă 
şi sunt orânduite în acest scop2.

c) Fidelităţii. „Fidelitatea soţilor, în unitatea căsăto-
riei, presupune respectarea reciprocă a dreptului lor de 
a deveni tată şi mamă numai unul prin altul” (Dv II, 1).

În concluzie: 
Relevanţa morală a legăturii existente între semnificaţi-
ile actului conjugal şi între bunurile căsătoriei, unitatea 
fiinţei umane şi demnitatea originii sale cer ca procreaţia 

2 Cf. C. Caffara, Il dono della vita: http://www.clerus.org/clerus/
dati/1999-04/16-2/Donodellavita.rtf.html.
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unei persoane umane trebuie să fie urmată ca rod al actu-
lui conjugal specific iubirii dintre soţi. Legătura existentă 
între procreaţie şi actul conjugal se arată deci de o mare 
importanţă asupra planului antropologic şi moral şi cla-
rifică poziţiile Magisteriului cu privire la fecundarea arti-
ficială omologă (Dv II, 4).

„Tradiţia Bisericii şi reflecţia antropologică recu-
nosc în căsătorie şi în unitatea sa indisolubilă singurul 
loc demn de o procreaţie cu adevărat responsabilă”, 
căci procreaţia umană posedă caracteristici specifice 
demnităţii părinţilor şi copiilor.

1.2. Soţii, ca părinţi, 
sunt colaboratorii lui Dumnezeu

Aceasta este prima mare afirmaţie din Evangelium 
vitae. Putem înţelege mai bine, plecând de la o experi-
enţă foarte simplă, dar profundă, pe care fiecare tată şi 
mamă au trăit-o. 

Vorbind despre o anumită „participare deosebită” a băr-
batului şi femeii la „lucrarea creatoare” a lui Dumnezeu, 
Conciliul al II-lea din Vatican (GS 50) vrea să sublinieze 
că zămislirea unui copil este un eveniment profund 
uman şi înalt religios, întrucât îi implică pe soţi, care for-
mează „un singur trup” (Gen 2,24), şi în acelaşi timp pe 
Dumnezeu însuşi, care se face prezent (EV 43). 

Orice persoană umană a fost zămislită şi a fost cre-
ată: creaţia şi zămislirea, iubirea creativă a lui Dumne-
zeu şi iubirea conjugală a soţilor, cooperează la opera 
cea mai mare care poate avea loc, intrarea în existenţă a 
unei noi persoane umane. De ce este opera cea mai mare 
care poate avea loc? Pentru că persoana umană este 
ceea ce există mai măreţ în Universul creat. Este o exis-
tenţă care nu este numai în timp, ci este destinată veş-
niciei. Aici descoperim o altă dimensiune fundamentală 
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a Evangelium vitae. Noua persoană umană este desti-
nată veşniciei: este purtătoare a unei predestinări de a 
fi „sfântă şi neprihănită în faţa sa în iubire”. Dumne-
zeu vrea ca această nouă persoană să trăiască în Cris-
tos: pentru aceasta a fost creată. Dumnezeu o vrea ca 
fiu adoptiv în Fiul unul-născut, care ne dă „puterea de a 
deveni fiii lui Dumnezeu” (In 1,12). Această naştere 
divină se realizează în Biserică şi prin Biserică.

În consecinţă, darul vieţii nu se reduce la darul vieţii 
fizice. Creaţia şi naşterea unei persoane, precum şi 
răscumpărarea sa reprezintă actul cel mai înalt al 
iubirii divine. Bărbatul şi femeia, prin iubirea lor con-
jugală, sunt chemaţi şi au misiunea de a coopera cu 
această iubire creativă-răscumpărătoare3. Prin sacra-
mentul căsătoriei, soţii sunt implicaţi în dinamismul 
iubirii şi al dăruirii vieţii, pentru a duce la împlinire vo-
caţia iubirii proprie fiecărui om.

În Evangelium vitae, conceptul tradiţional despre 
familie ca „celulă a societăţii” şi cel conciliar de „bise-
rică domestică” sunt îmbogăţite cu unul nou: „sanctuar 
al vieţii” (EV 92). În doctrina lui Ioan Paul al II-lea, 
căsătoria şi familia, din comuniune de viaţă şi de iubire, 
formată printr-o alianţă care evocă alianţa lui Dumne-
zeu cu omenirea, devine loc al procreaţiei, sanctuar al 
generării de noi vieţi umane. 

2. Procreaţia nu este doar un fapt biologic

2.1. Terminologia şi sensul

Atunci când se vorbeşte despre actul care duce la 
naşterea unei noi fiinţe, se folosesc trei verbe: a genera, 
a procrea, a reproduce.

3 Cf. C. Caffara, Il dono della vita, în http://www.clerus.org/clerus/
dati/1999-04/16-2/Donodellavita.rtf.html
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– a genera: face apel la ideea originii (genos) şi la 
aceea de apartenenţă comună la un gen şi la o specie 
sau chiar la o familie (genealogia);

– a procrea: evocă ideea de libertate şi gratuitate 
legate de termenul teologic „creaţie”, nu fără o refe-
rinţă implicită la acţiunea lui Dumnezeu în naşterea 
oricărui om;

– a reproduce: spre deosebire de primele două verbe, 
este aplicat cu precădere la animale, evocând concep-
tul de „producere” (a unui organism din aceeaşi spe-
cie) care se repetă. Pentru fiinţele umane, actul fizic de 
a se reproduce – dacă este trăit „în mod uman” – nu 
poate fi separat de un orizont de generativitate, confi-
gurându-se ca un eveniment care în realitatea sa bio-
logică face apel la o dimensiune simbolică şi culturală: 

Este îndreptat nu numai spre continuarea speciei, dar 
mai ales spre continuarea şi inovarea istoriei familiale şi 
sociale prin naşterea unei noi fiinţe care este întotdeauna 
irepetabilă, dintr-un punct de vedere nu numai biologic, 
dar şi psiho-antropologic4.

Termenul naştere – luat în sens comun – evocă ideea 
începutului unei existenţe a unui subiect nou, a unui 
individ nou, plecând de la alţi indivizi vii ai aceleiaşi 
specii. Evenimentul naşterii este în general însoţit de 
un sens de mirare, de sărbătoare, de conştiinţa aflării 
în faţa a ceva mare, şi aceasta, fără a avea cunoştinţă 
de dinamismele biologice, căci chiar atunci când sunt 
cunoscute aceste dinamisme, nu dispare simţul uimirii 
în faţa evenimentului naşterii şi nici a „miracolului” 
creşterii. Momentul în care copilul începe să facă primii 
paşi, să meargă în picioare, să articuleze primele sunete 

4 E. sCaBini, „Il senso della generazione nell’epoca della tecnica”, 
în S. zaninelli, ed., Scienza, tecnica e rispetto dell’uomo. Il caso 
delle cellule staminali, Vita e Pensiero, Milano 2001, 143.
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confuze care încetul cu încetul iau formă de cuvinte 
este un drum însoţit de un profund simţ de uimire.

Naşterea nu este numai un fapt biologic, pentru că 
investeşte, pătrunde şi asumă totalitatea indivizibilă a 
persoanei: este un fapt biologic-afectiv-spiritual de nedes-
părţit în dimensiunile sale. În acest sens, Pius al XII-lea 
le spunea participanţilor la al doilea Congres mondial 
despre fertilitate şi sterilitate din 19 mai 1956: 

Copilul este rodul unirii conjugale, la a cărei plinătate 
concurează funcţiile organice şi emoţiile sensibile cu 
care sunt legate, iubirea spirituală şi dezinteresată care 
le animă; în unitatea acestui act trebuie să fie inserate 
condiţiile biologice ale generării. 

2.2. Obstacolele culturale 

În faţa unei concepţii echilibrate despre conceperea 
unei vieţi stau mai multe obstacole de tip cultural: 

2.2.1. O viziune mecanicistă

Primul obstacol este de natură antropologică şi este 
acea viziune mecanicistă care, odată aplicată omului, a 
dus progresiv la a-l vedea ca un fel de „maşină biolo-
gică”. Această concepţie îşi are rădăcinile încă din tim-
purile apariţiei ştiinţei moderne, când odată cu pro-
gresele mecanicii în domeniul fizicii începe să-şi facă 
loc ideea omului-maşină. Filosoful Descartes, în viziu-
nea sa clar dualistă, consideră corpul uman ca o maşină 
căreia îi adaugă un suflet spiritual ce are în esenţă rolul 
de „pilot” al maşinii. N-a trecut nici un secol şi ceea ce 
rămăsese fără a fi redus la dimensiunea mecanică (sufle-
tul) este imediat fizicizat, mai ales în filosofiile materi-
aliste. Alimentată pe parcurs de noile descoperiri şti-
inţifice, această viziune mecanicistă ajunge în zilele 
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noastre, pe de o parte, să-l strivească pe om în dinami-
cile emotive cât priveşte punctele de referire pentru 
alegerile vieţii, iar pe de altă parte, şi-l imaginează ca 
pe o „maşină”, pe deplin „disponibilă” pentru bioteh-
nolog, numai să fie în stare să o facă „să funcţioneze”, 
să-i garanteze o anumită „calitate” a funcţionării, să-i 
înlocuiască „piesele de schimb”, dacă este nevoie, şi 
eventual să o „caseze” atunci când calitatea operaţii-
lor sale şi condiţiilor sale fizice şi emotive va fi conside-
rată nesatisfăcătoare. Maşinile nu au o „natură intrin-
secă” de respectat, nici „scopuri naturale”, ci întreaga 
lor fiinţă şi toată acţiunea lor depind de voinţa proiec-
tantului şi de capacităţile tehnice ale constructorului, 
de aceea – cu condiţia să fie capabili din punct de vedere 
tehnic –, pe maşini se „poate” face totul.

2.2.2. Cultura tehnologică

Un al doilea obstacol cultural îl reprezintă cultura 
tehnologică, ce tinde să exercite o dominare „despotică” 
asupra dinamismelor naturale, în speranţa că va reuşi 
să le supună dorinţelor omului. Această mentalitate se 
reflectă şi asupra modului în care bărbatul şi femeia de 
astăzi se raportează la evenimentul naşterii. Timp de 
secole naşterea unui copil a fost trăită ca un eveniment 
cu totul natural, învăluit de mister şi pe care – în orice 
caz – nu era posibil să o programezi stând „la birou”. 
Actuala posibilitate de a alege „dacă” şi „când” să se 
nască un copil reprezintă o noutate care e plină de 
semnificaţii sociale, culturale şi etice: în general, „moti-
vele” pentru care se alege a avea sau a nu avea un copil 
sunt legate de condiţiile economice sau cel mai adesea 
de dinamicile profesionale şi de carieră. Cu alte cuvinte, 
naşterea unui copil (şi în mod indirect chiar semnifica-
ţia antropologică şi socială a începutului existenţei 
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sale ca persoană) este subordonată unui tip de plan-
ning în care apariţia unei persoane îşi află locul alături 
de gestionarea atâtor „lucruri”. La toate acestea se 
adaugă faptul că fiul, odată căutat şi voit, este în gene-
ral înconjurat de aşteptări adesea excesive şi oricum 
legate de aşteptările subiective ale părinţilor, după ne-
voile lor, mai mult decât din cauza unei deschideri la a 
primi o viaţă nouă. Faptul de a fi transformat „darul” 
vieţii într-un fel de „produs” proiectat cu meticulozi-
tate şi apoi „fabricat” cu ajutorul biotehnologiilor este 
un dat cultural nu lipsit de consecinţe. Printre altele, 
faptul de a alege „dacă” şi „când” să aibă un copil de la 
care aşteaptă mult ne face să ne gândim la altă cerere: 
„cum” va trebui să fie? Şi, în măsura posibilităţilor 
oferite de noile tehnologii, să determine acest „cum”.

2.2.3. Relativismul etic

Al treilea obstacol este relativismul etic al unei soci-
etăţi care a fost definită ca „neutră din punct de vedere 
etic”, în care au ajuns să fie atât de labile punctele de 
referinţă la valori, încât este din ce în ce mai greu pen-
tru unii – în special pentru tineri – de a percepe sensul 
vieţii: mai ales tinerii îşi văd în joc generaţia lor care 
trebuie să facă alegeri etice într-o viaţă zilnică în care 
nu există puncte de referinţă solide. Este vorba despre 
o societate percepută mereu mai mult ca anomică (lip-
sită de reguli), amorală (indiferentă la alegerile etice) 
atunci când nu este imorală (coruptă); este o societate 
adiaforică – după expresia lui Z. Barman –, care reduce 
alegerile etice la probleme tehnice, adică este indife-
rentă la problema binelui şi a răului; este societatea 
neutră din punct de vedere etic, care nu face alegeri 
etice, nu le indică şi spune fiecăruia: alegerea acţiunii 
este personală, tu trebuie să o faci pe a ta, dat fiind 
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faptul că nu există nicio regulă socială comună şi opţi-
unile nu mai sunt confruntabile, ba nici nu mai fac o 
diferenţă.

A trăi într-o astfel de societate nu este uşor. Nu ajută 
la luarea de decizii. Decide să nu decidă, adică decide 
de a nu avea norme morale în comun, dă un mesaj para-
doxal: urmează regula pe care ţi-ai dat-o5.

2.3. Primirea „umană” 
şi respectarea drepturilor fundamentale 

Indicăm în mod schematic câteva puncte de atenţie, 
pentru ca generarea unei noi vieţi umane să nu fie 
„sclavă”, ci „liberă” în faţa posibilităţilor oferite de 
cultura tehnologică:

2.3.1. O atitudine „primitoare”

O atitudine „primitoare” faţă de orice persoană 
care vine la existenţă. Primul semn de primire, de des-
chidere, şi nu de închidere, este constituit de faptul de 
a lăsa ca acela care a început să existe să continue, ba, 
mai mult, îndepărtând orice obstacol şi impediment 
care ar apărea. Atunci când un nou membru al familiei 
umane începe să ia formă – chiar numai la nivel de 
existenţă embrionară –, are dreptul de a afla o „familie 
umană” în care cineva – mai mult sau mai puţin con-
ştient – l-a chemat să facă parte. Un semn deosebit de 
primire este dat de dezvoltarea tuturor metodelor apte 
să favorizeze viaţa chiar a celor „slabi”, care la un 
moment dat nu ar reuşi să supravieţuiască. Să ne gân-
dim, de exemplu, la progresele făcute în domeniul cure-
lor prenatale şi neonatale, aşa încât astăzi este posibil 

5 Cf. A. porCarelli, Nascere non è solo un fatto biologico: http://
www.bioetica-vssp.it/documenti/001118/001118.htm.
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a aduce la viaţă copii prematuri care în alte timpuri, 
nu prea îndepărtate, nu ar fi avut speranţă de supra-
vieţuire. Apare direct contrar unei mentalităţi „primi-
toare” orice act care se îndreptă – direct sau indirect 
– spre suprimarea copilului care se va naşte, cum este 
cazul avortului, al infanticidului sau al acelei practici 
astăzi în mod trist mereu mai răspândită a abandonării 
copiilor nou-născuţi în lăzile de gunoaie.

2.3.2. Un „context uman”

Un „context uman” adecvat pe deplin demnităţii 
sale. A primi persoana care se înfăţişează pe scena 
existenţei însemnă şi a o primi „ca persoană”, adică a 
dispune de un „context uman” pentru orice etapă a 
vieţii sale. Atunci când soţii ştiu că sunt în aşteptarea 
unui copil, sunt preocupaţi să-i pregătească o cameră, 
să-i aleagă hainele, să mobilizeze persoanele care vor 
putea colabora la asistarea celui care se va naşte, în 
caz de nevoie. Toate acestea, în anumite situaţii, au loc 
în mod spontan, ca în cazul copilului dorit şi aşteptat 
cu bucurie, dar – dacă privim acest lucru din punctul 
de vedere al copilului – putem spune că toţi cei care 
sunt chemaţi la existenţă au dreptul să găsească un 
context uman, şi nu numai din momentul naşterii. 
Studiile medicale despre starea de graviditate au con-
firmat în mod mai precis ceea ce ştiinţa populară sugera 
încă din timpuri străvechi: femeia însărcinată este încon-
jurată de o atenţie specială care poate să marcheze în 
mod semnificativ starea de sănătate psihofizică a copi-
lului. A abuza de anumite substanţe, a suferi o traumă, 
a se afla în situaţii excesiv de stresante constituie fac-
tori care pot cauza daune copilului din sânul ei. Ace-
eaşi problemă se pune încă din primele faze ale exis-
tenţei şi aceasta ne conduce la a pune întrebări foarte 
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serioase cu privire la metodele de fecundare artificială: 
dincolo de „faptul biologic” al unirii „in vitro” a game-
ţilor masculini şi feminini, ce consideraţii putem face 
despre „contextul antropologic” în care începe să se 
afle cel care intră în scena existenţei în acest fel? Este 
pe deplin respectată demnitatea persoanei umane 
atunci când se intră în viaţă, fiind „fabricat” asemenea 
altor „lucruri”, într-un laborator (şi nu în sânul mamei), 
pentru a fi apoi – dacă totul decurge bine – transferat 
în uter cu mari riscuri, astfel încât transferul se traduce 
într-o lipsă a implantării şi se termină cu moartea? Şi 
dacă nu merge bine, aşa-numiţii „embrioni supranu-
merari” sunt apoi congelaţi, ceea ce poate fi asemănat 
cu o „închisoare de gheaţă” în care unele persoane duc 
o parte din existenţa lor pentru a se afla apoi, dacă 
supravieţuiesc (ceea ce pentru mulţi nu se întâmplă), 
fie în situaţia de a trebui să încerce o implantare impro-
babilă, fie în aceea de a fi destinaţi altor utilizări (expe-
rimentare sau pur şi simplu eliminare), desigur, situaţii 
pe care nimeni nu le doreşte. Acest context nu este 
modificat de faptul că aceştia nu sunt conştienţi de 
ceea ce li se întâmplă; şi între persoanele adulte faptul 
de a-l ofensa pe cel care nu poate simţi nu este consi-
derat mai puţin grav. 

2.3.3. Respectarea drepturilor fundamentale 
ale persoanei

Respectarea drepturilor fundamentale ale persoa-
nei: dreptul la viaţă, la sănătate, la propria identitate 
fizică (începând de la identitatea genetică, rădăcina 
fundamentală a oricărui alt nivel de identitate fizică), 
fără niciun fel de discriminare pe bază de sex, religie, 
culoare a pielii, dar nici de identitate genetică, pe baza 
faptului că este sănătos sau malformat, sau a faptului 
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că este prea mic pentru a şoca privirea şi, în consecinţă, 
imaginaţia lumii. Există un proverb care spune: „ochii 
care nu se văd se uită”, care poate fi adevărat în anu-
mite circumstanţe, dar în cazul recunoaşterii demnităţii 
oricărei persoane umane, apare mai pertinentă altă 
expresie – din Micul Prinţ de A. de Saint-Exupéry: 
„esenţialul este invizibil ochilor”6. 

3. Procreaţia artificială 

3.1. Definiţia şi termenii

„Prin «procreaţie artificială» sau «fecundare artifici-
ală» se înţeleg diferitele proceduri tehnice care au ca scop 
obţinerea unei zămisliri umane în mod diferit faţă de 
unirea sexuală dintre bărbat şi femeie” (Dv, II).

Se defineşte cu termenul procreaţie (sau mai puţin, 
cu fecundare) artificială acel ansamblu de tehnici fina-
lizate să obţină în mod artificial o viaţă nouă. 

Atunci când conceperea are loc în interiorul orga-
nismului femeii, este vorba despre fecundare intracor-
porală; tehnicile de fecundare intracorporală sunt: 

AI (Artificial Insemination) – inseminare artificială;
GIFT (Gamete Intrafaloppian Transfer) – transfe-

rul intratubar al gameţilor;
LTOT (Low Tube Oocyte Transfer) – transfer ovoci-

tar în trompa proximală; 
DIPI (Direct Intraperitoneal Insemination) – inse-

minare direct intraperitoneală;
ICSI – injecţie intracitoplastică de spermatozoizi;
TIUG – transferul intrauterin al gameţilor;
VITI – inseminare intratubarică pe cale vaginală;
ICI – inseminare intracervicală;

6 Cf. A. porCarelli, Per una rinnovata „ecologia del nascere”: 
http://www.bioetica-vssp.it/documenti/001119.htm.
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ITI – inseminare intratubarică;
IUI – inseminare intrauterină.
Atunci când conceperea are loc în afara organismu-

lui femeii, este vorba despre fecundare extracorporală. 
Tehnicile de fecundare extracorporală sunt: 

FIV (Fertilisation in Vitro) – fertilizarea in vitro;
FIVET (Fertilisation in Vitro Embrion Transfer) – 

fertilizarea in vitro cu transferul embrionului;
ZIFT – transfer intratubaric al zigotului;
TEIT – transfer intratubaric al embrionului.

3.2. Fecundarea intracorporală

3.2.1. Inseminarea artificială

a. Definiţia

Termenul de inseminare artificială indică o tehnică 
orientată să obţină o nouă concepţie prin transferarea 
în căile genitale feminine a spermei masculine. Este 
vorba despre o tehnică ce are deja mulţi ani în spate: 
primele încercări pe animale ating anul 1600; la om 
s-a început a se folosi în mod clar din primele decenii 
ale secolului al XX-lea.

b. Diferite forme de inseminare artificială

În funcţie de provenienţa celulelor germinale, se 
vorbeşte despre:

– inseminare artificială omologă (AIH): este tehnica 
orientată spre obţinerea unei sarcini umane prin tran-
sferul în căile genitale ale unei femei căsătorite al 
spermei recoltate mai înainte de la soţul ei;

– inseminare artificială heterologă (AID): este tehnica 
ce are drept scop obţinerea unei sarcini umane prin 
transferul în căile genitale feminine al spermei recol-
tate mai înainte de la un donator, diferit de soţul femeii.
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Sperma poate fi prelevată în cadrul raportului sexual 
sau imediat după sau în afara lui. Aceasta ne duce la o 
ulterioară distincţie, fundamentală pentru morală, în 
domeniul inseminării artificiale omologe:

– inseminare artificială omologă propriu-zisă: aceasta 
presupune prelevarea spermei în afara actului sexual;

– inseminare artificială omologă improprie: cu pre-
levarea spermei în timpul sau imediat după actul sexual. 
Această formă de inseminare artificială se configurează 
drept un ajutor pentru actul sexual. De fapt, instrucţia 
Donum vitae, folosind expresia lui Pius al XII-lea, defi-
neşte acest procedeu ca „ajutor pentru actul conjugal”.

c. Motivele recurgerii la această tehnică:

– tratarea eventualei sterilităţi feminine (cauzată 
de o patologie cervicală, de prezenţa lui AB antisper-
matozoic în mucoasa cervicală, de malformaţiile apa-
ratului genital etc.) sau masculine (leziuni traumatice 
ale penisului, ejaculare întârziată, impotentia coeundi, 
oligoastenospermia în general), dar şi alegerea sexului 
sau a altor feluri de selecţie;

– inseminarea artificială omologă propriu-zisă: 
sperma poate fi prelevată cu puţin timp înainte de 
transferarea ei în căile genitale feminine, utilizându-se 
astfel spermă proaspătă, sau se poate preleva cu mult 
timp înainte şi conserva prin congelare (crioconservare), 
apoi decongela cu puţin timp înainte de introducerea 
în căile genitale feminine; se recurge la aceasta în cazul 
în care bărbatul are o boală ce poate compromite grav 
fertilitatea sau în prevederea morţii;

– inseminarea artificială heterologă este indicată de 
medici în cazul unei oligospermii grave sau a unei 
aspermii a bărbatului; dar pot recurge la aceasta şi feme-
ile singure sau perechile homosexuale; aici apar o serie 
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de probleme grave: introducerea unui al treilea „părinte” 
în relaţia dintre soţi, modalitatea prelevării celulelor 
seminale de la donator, selecţionarea lor, atribuirea 
paternităţii.

d. Modalitatea inseminării: 

După ce gameţii masculini au fost prelevaţi sau decon-
gelaţi, se pot depune în diferite părţi ale căilor genitale 
feminine, după tipul de obstacol care se vrea a fi depă-
şit: în vagin (în cazul de impotentia coeundi), la nivelul 
intracervical, la nivel uterin sau tubaric, la nivel intra-
peritoneal ori în mai multe locuri în acelaşi timp.

e. Rezultatele: 

– în cazul inseminării artificiale omologe, succesul 
diferă în funcţie de tehnica utilizată şi de indicaţii. Rezul-
tatele cele mai bune se obţin de la cuplurile în care 
bărbatul este normospermic. În medie, sarcina se obţine 
în proporţie de 25% din cazurile tratate. Unii autori 
consideră că procentajele sunt mai scăzute, nedepă-
şind 15-16%;

– în cazul inseminării artificiale heterologe, procen-
tele de succes în termeni de copii născuţi este între 
10% cu spermă congelată şi 20% cu spermă proaspătă. 
Diferenţa ar putea fi imputată reducerii potenţialului 
de fertilitate în cazul spermei congelate.

f. Evaluarea morală

Problema etică de clarificat este următoarea: până 
la ce punct actul medical, intervenţia medicului sau a 
biologului, are un caracter de ajutor terapeutic şi când 
devine un act substitutiv sau manipulator? Până la ce 
punct fecundarea artificială în uter sau in vitro intră 
în activitatea licită a biologului sau a medicului? Căci 

Cap. V: proCreaţIa artIfICIală



144 Bioetica

trebuie ţinut cont că a trata înseamnă a înlătura ob-
stacole, a ajuta desfăşurarea proceselor, nu înseamnă a 
se substitui responsabilităţii persoanelor – în cazul 
acesta, responsabilităţii cuplului – în ceea ce îi este 
propriu, exclusiv şi inalienabil. Atunci: 

Ce criteriu moral trebuie propus cu privire la inter-
venţia medicului în procreaţia umană?

Actul medical nu trebuie să fie evaluat numai în raport 
cu dimensiunea sa tehnică, dar şi – aceasta mai presus de 
toate – în relaţia cu finalitatea sa, care este binele per-
soanelor şi sănătatea lor corporală şi psihică. (…). Medi-
cina care vrea să fie orientată spre binele integral al per-
soanei trebuie să respecte valorile specific umane ale 
sexualităţii. Medicul este în slujba persoanelor şi a pro-
creaţiei umane: nu are facultatea de a dispune, nici de a 
decide de ele. Intervenţia medicală respectă demnitatea 
persoanelor atunci când urmăreşte să ajute actul conju-
gal fie prin facilitarea împlinirii sale, fie că îi permite să 
atingă scopul său, odată ce a fost împlinit în mod normal. 
Dimpotrivă, uneori se întâmplă ca intervenţia medicală 
din punct de vedere tehnic să se substituie actului conju-
gal pentru a obţine o procreaţie care nu este nici rezulta-
tul său, nici rodul său: în acest caz, actul medical nu apa-
re, cum ar trebui să fie, în serviciul unirii conjugale, ci îşi 
însuşeşte funcţia procreativă şi, astfel, contrazice demni-
tatea şi drepturile inalienabile ale soţilor şi ale celui care 
se va naşte (Dv II, 7).

Ne aflăm într-un punct nodal al aplicaţiilor ştiinţi-
fice şi tehnice, unde este necesar mai mult ca oricând 
să se facă distincţia dintre ceea ce din punct de vedere 
tehnic este posibil – şi chiar util – şi ceea ce din punct 
de vedere moral este licit. Mai mult, este vorba despre 
un aspect important al atitudinii soţilor şi al medicu-
lui, unde moralitatea trebuie să se bazeze pe criterii de 
obiectivitate etică, şi nu doar pe simpla intenţionalitate.
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Instrucţia Donum vitae pune direct problema: 

„Cum trebuie evaluată din punct de vedere moral 
inseminarea artificială omologă?”

– Inseminarea artificială omologă este admisă doar 
ca ajutor. 

Inseminarea artificială omologă în cadrul căsătoriei nu 
poate fi admisă în afară de cazul în care mijlocul tehnic 
nu se substituie actului conjugal, dar este un ajutor pentru 
ca acesta să-şi atingă scopul său natural mai uşor (Dv II,6). 

Preluând afirmaţiile lui Pius al XII-lea, Instrucţia 
notează: 

Conştiinţa morală „nu proscrie în mod necesar folosirea 
unor astfel de mijloace artificiale destinate în mod unic 
fie să faciliteze actul natural, fie să procure atingerea 
scopului propriu actului natural împlinit în mod nor-
mal”. Dacă mijlocul tehnic facilitează actul conjugal sau 
îl ajută să atingă obiectivele sale naturale, poate fi accep-
tat din punct de vedere moral (Dv II,6).

Unica formă de intervenţie care poate fi considera-
tă un „ajutor” dat actului conjugal este inseminarea 
artificială omologă improprie. Aici este salvată unita-
tea fizico-spirituală a actului conjugal, intervenţia gi-
necologului fiind licită, întrucât ajută eficienţa acestui 
act şi caracterul lui complet procreativ, fără a i se sub-
stitui prin tehnica sa medicală.

– Inseminarea artificială omologă nu este admisă 
atunci când substituie actul conjugal. „Atunci când in-
tervenţia se substituie actului conjugal, ea este ilicită 
din punct de vedere moral”. 

Motivul: 
Este oprită din cauza disocierii voluntare dintre cele 
două semnificaţii ale actului conjugal. Masturbarea, 
prin care este procurată în mod normal sperma, este un 
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alt semn al acestei disocieri; chiar când este făcut în vede-
rea procreaţiei, gestul rămâne lipsit de semnificaţia sa 
unitivă: îi lipseşte relaţia sexuală cerută de ordinea morală, 
care realizează, în context de adevărată iubire, întregul 
sens al dăruirii reciproce şi al procreaţiei umane (Dv II, 6).

– Inseminarea artificială heterologă, în care zămis-
lirea umană este obţinută prin întâlnirea gameţilor cel 
puţin ai unui donator diferit de soţii uniţi în căsătorie, 
nu este admisă niciodată, pentru că este contrară:

– unităţii căsătoriei;
– demnităţii soţilor şi vocaţiei proprii părinţilor;
– dreptului copilului de a fi conceput şi adus pe lume 

în căsătorie şi de căsătorie (cf. Dv II, 2).
Fecundarea artificială heterologă… privează în mod 

obiectiv fecunditatea conjugală de unitatea şi de integri-
tatea sa (Dv II, 2).

Legătura existentă între soţi le atribuie soţilor, în 
mod obiectiv şi inalienabil, dreptul exclusiv de a deveni 
tată şi mamă numai unul prin celălalt. Recurgerea la 
gameţii unei a treia persoane, pentru a avea la dispoziţie 
sperma sau ovulul, constituie o violare a angajării recipro-
ce a soţilor şi o lipsă gravă în ceea ce priveşte proprieta-
tea esenţială a căsătoriei, care este unitatea sa (Dv II, 2).

Fecundarea artificială heterologă lezează drepturile 
copilului, îl privează de relaţia filială cu originile sale pă-
rinteşti şi poate obstacula maturizarea identităţii sale 
personale (Dv II, 2).

Aceste motive duc la o judecată morală negativă despre 
fecundarea artificială heterologă: de aceea, sunt moral 
ilicite fecundarea unei femei cu sperma unui donator diferit 
de soţul său şi fecundarea cu sperma soţului a unui ovul 
care nu provine de la soţia sa. În plus, fecundarea artifi-
cială a unei femei necăsătorite, nubilă sau văduvă, oricare 
ar fi donatorul, nu poate fi moralmente justificată (Dv II, 2).
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3.2.2. Alte tehnici de fecundare intracorporală

a. GIFT (Gamete Intrafaloppian Transfer) 
– transferul intratubar al gameţilor

Prezentare. GIFT este o tehnică de fecundare artifi-
cială intracorporală, care comportă transferarea simul-
tană, dar separată, a gameţilor masculini şi feminini 
în interiorul trompelor. Este indicată în anumite forme 
de sterilitate feminină sau masculină, care nu se pot 
rezolva prin inseminarea artificială, cu condiţia ca femeia 
să aibă cel puţin una dintre trompe. 

După prelevarea ovulelor pe cale laparoscopică sau 
pe cale transcervicală sub control ecografic şi a sper-
mei, cu ajutorul unei sonde (cateter), ovulele şi sper-
matozoizii sunt introduşi, separaţi între ei de o bulă de 
aer, în acest fel, fecundarea având loc doar în momen-
tul în care gameţii sunt lăsaţi în trompa uterină, unde 
rămân liberi să vină în contact unul cu altul. Sunt intro-
duse în fiecare trompă de la două până la trei ovule în 
acelaşi timp. 

Cât priveşte rezultatele, GIFT a reuşit să ducă la 
sarcină 50-60% din cazuri, dar sarcinile ajunse la sfâr-
şit sunt în procentaj de 25%. Astfel, raportul dintre 
sarcinile ajunse la sfârşit şi avort este de ½, căci 25% 
din embrioni sunt avortaţi fie înainte de implantarea 
lor pe peretele uterin, fie în fazele succesive ale sarcinii.

Evaluarea morală. Recurgerea la această tehnică 
ar fi motivată şi pentru a preîntâmpina rezervele etice 
cu privire la fecundarea in vitro, atât în lumea catolică, 
cât şi în alte sectoare ale lumii medicale şi juridice, căci 
GIFT ar putea fi folosită în cadrul unei perechi legitime, 
reducând la minimum manipularea gameţilor şi res-
pectând actul conjugal. În acest caz, ar trebui prelevate 
puţine ovule şi introduse în trompe împreună cu 
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spermatozoizii, prelevaţi în timpul sau imediat după 
actul conjugal. 

Observând aceste criterii, GIFT ar putea constitui 
– conform unor moralişti – o formă de ajutor, şi nu de 
substituire a actului conjugal, având timpi scurţi de 
rămânere a gameţilor în afara organismului, fecundare 
intracorporală şi nefiind nicio pierdere de embrioni. 

Instrucţia Donum vitae totuşi nu se pronunţă nici 
implicit, nici explicit faţă de GIFT, întrucât noutatea 
metodei şi modalităţile de execuţie lasă încă dubii care 
trebuie clarificate: GIFT este cauza unei ridicate pier-
deri de embrioni umani (doar 1/4 din sarcinile clinic 
iniţiate ajung la termen). În practică s-ar putea ajunge 
uşor la o adevărată substituire a actului conjugal. 

b. LTOT şi DIPI 

Prezentare. LTOT (Low Tube Oocyte Transfer), adică 
transferul ovocitar în trompa proximală, este o tehnică 
ce se bazează pe transferul ovulelor în trompe sau în 
uter. Ovulele sunt prelevate de la femeie pe cale lapa-
roscopică, după o stimulare prealabilă, şi apoi sunt 
transferate în partea cea mai înaltă a uterului pe cale 
transcervicală sau în partea de jos a trompei (în proxi-
mitatea uterului), pe cale transabdominală. După ace-
ea, cuplul este invitat să aibă un raport conjugal. Dacă 
fecundarea are loc, se verifică un implant normal. 

LTOT este indicată în următoarele cazuri: ocluzii 
tubarice bilaterale, aplazie tubarică bilaterală, endo-
metriosă uterină, infertilitate feminină idiopatică. Cât 
priveşte rezultatele, studiile arată că procentajul de 
sarcini obţinute este de aproximativ 30%. 

DIPI (Direct Intraperitoneal Insemination), insemi-
narea direct intraperitoneală, constă în transferul de 
spermă în cavitatea peritoneală feminină în momentul 
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ovulaţiei, cu scopul de a facilita întâlnirea cu ovulul. 
Este indicată mai ales în formele de sterilitate idiopatice. 
Şi în acest caz rezultatele sunt destul de scăzute – 10%.

Evaluarea morală. Atât LTOT, cât şi DIPI par să fie 
un ajutor pentru actul conjugal, întrucât nu este o diso-
ciere între dimensiunea unitivă şi procreativă a actu-
lui conjugal atunci când prelevarea spermei are loc în 
legătură cu actul conjugal. 

Rămâne însă un dubiu asupra posibilităţii reale de 
reuşită a celor două metode. Iar în perspectiva encicli-
cei Evangelium vitae, trebuie luate în considerare şi 
aceste „procentaje înalte de insucces”. „Aceste tehnici 
înregistrează procentaje înalte de insucces: acest lucru 
priveşte nu numai fecundarea, ci şi dezvoltarea ulteri-
oară a embrionului, expus riscului morţii într-un timp 
în general foarte scurt” (EV 14). Chiar dacă accentul 
este pus pe tehnicile de fecundare extracorporală cu 
producerea de embrioni in vitro, este vizată în general 
orice fecundare artificială din cauza acestor „procentaje 
înalte de insucces”. 

3.3. Fecundarea extracorporală 

3.3.1. FIVET 
(fertilizarea in vitro şi transferul embrionului)

Dreptul la un „copil cu orice preţ” este revindecat 
astăzi şi de persoane singure fie de sex masculin, fie, 
mai ales, de sex feminin. Dacă până nu demult teologii, 
sociologii, juriştii luau în discuţie inseminarea artifici-
ală, acum aceasta apare mult depăşită de procreaţia 
asistată prin producerea embrionului în eprubetă sau 
in vitro (FIV). Noile tehnologii au răvăşit regulile tra-
diţionale ale procreaţiei naturale. 
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Mai complexă decât inseminarea artificială este fecun-
darea extracorporală prin FIVET.

a. Scurt istoric

După experimente reuşite pe animale, în 1963 au 
început experienţe în domeniul uman. În 1965, R.G. 
Edwards făcea publice rezultatele experienţelor sale: 

Provocarea majoră a acestei munci stă în perspectiva de 
fertilizare a ovulelor umane… Fertilizarea in vitro este 
uşoară. În curând vom fi în stare să avem embrioni 
umani în primele faze de dezvoltare. Cantitatea notabilă 
de ovule care se pot obţine dintr-un ovar va putea, în 
definitiv, permite creşterea embrionilor umani in vitro şi 
chiar controlarea unor dezordini genetice ale omului. 

În 1969, Edwards oferea publicului datele decisive 
despre posibilitatea de fertilizare a celulelor germinale 
umane in vitro7. Din 54 de ovule prelevate, conservate 
în lichid folicular sau într-un simplu câmp de cultură, 
inseminate cu suspensie de spermatozoizi, 18 au reu-
şit să fie fertilizate. În 1970 şi 1971, acelaşi Edwards şi 
colaboratorii săi au obţinut succese în dezvoltarea em-
brională in vitro până la faza de blastocist cu 110-116 
celule. Mai rămânea problema transferării embrionu-
lui în femeie. Primul succes a fost al echipei profesoru-
lui Edward în iulie 1978, când la un spital din Man-
chester s-a născut Louise Brown, primul om conceput 
prin metoda FIVET. La scurtă distanţă în timp, în 
Australia se năştea Candice Reed. Apoi metoda s-a 
răspândit în multe ţări8.

7 Cf. r.G. edwards – B.d. Bavister – p.C. steptoe, „Early stages 
of fertilization in vitro of human oocytes matured in vitro”, în 
Nature, 221 (1969) 632-635.

8 Cf. E. sGreCCia, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica 
biomedica, Vita e Pensiero, Milano 19912, 305-306.
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b. Definiţia 

Definiţia – FIVET (Fertilisation in vitro Embryon 
Transfer). Cu numele FIVET este indicată tehnica ori-
entată spre obţinerea unei sarcini prin întâlnirea in 
vitro a gameţilor masculini şi feminini: embrionul obţi-
nut astfel este transferat în uterul femeii. 

O precizare: în cazul FIVET este vorba într-adevăr 
despre „fecundare”, şi nu despre „inseminare” artifici-
ală. Este o diferenţă clară ce se explică astfel: în cazul 
inseminării artificiale, momentul fecundării rămâne 
în naturalitatea sa, atât cauzală, cât şi locală; în cazul 
FIVET, fecundarea, adică unirea gameţilor, este contro-
lată şi condusă la termen in vitro şi pe cale artificială. 

Diferite forme de FIVET. În funcţie de provenienţa 
celulelor germinale, se vorbeşte despre:

– FIVET omologă: este tehnica orientată spre obţi-
nerea unei sarcini umane prin întâlnirea in vitro a 
gameţilor masculini şi feminini recoltaţi de la soţii din 
familia care apelează la această metodă şi transferul 
embrionului în uterul soţiei;

– FIVET heterologă: este tehnica orientată spre ob-
ţinerea unei sarcini umane prin întâlnirea in vitro a 
gameţilor masculini şi feminini recoltaţi cel puţin de la 
un donator străin soţilor care recurg la această meto-
dă şi transferul embrionului în uterul soţiei.

c. Motivele recurgerii la această tehnică

Susţinătorii FIVET se bazează pe faptul că multe 
cazuri de infertilitate feminină şi masculină nu pot fi 
depăşite altfel; aceasta se verifică mai ales în cazurile 
de „sterilitate de origine tubarică”, în care de fapt inse-
minarea artificială nu este suficientă şi nici nu se mai 
poate propune, pentru că ovulul, netrecând prin trompe, 
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nu poate fi atins de spermă, nici chiar atunci când 
aceasta este introdusă în mod artificial. În aceste cazuri, 
pentru a ajunge la fecundare, sunt necesare preleva-
rea ovulului şi fecundarea lui în afara ambientului 
corpului uman şi apoi repunerea în uter. 

Cât priveşte terapiile alternative, ca: microchirur-
gia tubarică, transplanturile tubarice, protezele tuba-
rice, s-a demonstrat că nu au avut succes. Adopţia, 
care ar fi un remediu juridic, şi nu medical, este mereu 
mai puţin posibilă din cauza unui tot mai mic număr 
de copii disponibili să fie adoptaţi9. 

E. Sgreccia observă că, „odată cu progresul tehnicilor 
chirurgicale, se poate spera ca practicabilă o terapie alter-
nativă în viitor, aşa încât să fie inutilă recurgerea la 
FIVET, care prezintă probleme etico-juridice complexe”10, 
aşa cum vom vedea.

d. Modul de aplicare

Cei care apelează la FIVET trebuie să facă în prea-
labil examene şi teste de fertilitate atât masculină, cât 
şi feminină, după care se primesc indicaţiile, infor-
mând soţii cu privire la practicabilitatea tehnicii FIVET 
fie omologă, fie heterologă. Se cere ca femeia să nu fi 
depăşit 36 de ani.

Investigaţiile pe care trebuie să le suporte femeia 
sunt următoarele: mai întâi este prevăzută laparosco-
pia, pentru a vedea dacă ovarele produc ovocite pentru 
a le capta; apoi este urmărită regularitatea ovulaţiei. 
Dacă femeia este sterilă, nefiind posibilă prelevarea de 
ovule, se prevede prelevarea de la o donatoare. 

9 Cf. E. sGreCCia, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica 
biomedica, 306-307.

10 E. sGreCCia, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica bio-
medica, 307.
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Investigaţiile asupra bărbatului privesc lichidul semi-
nal al soţului mai întâi, examinat cel puţin de trei ori 
în diferite laboratoare, dintre care ultimul este cel 
unde va avea loc FIVET. Este congelată, în acest sens, 
o rezervă de spermă pentru cazul în care ar interveni 
dificultăţi în producerea spermei în momentul FIVET. 
Dacă celulele germinale rezultă ca neutilizabile, se 
pune problema donatorului care trebuie să se supună 
aceloraşi investigaţii. 

Se poate vedea astfel cât de uşor se trece de la FIVET 
omologă la FIVET heterologă. Dacă în cazul inseminării 
artificiale poate exista doar un donator de spermă, în 
cazul FIVET, dacă femeia este sterilă, tehnicile prevăd 
folosirea unui ovul donat; şi este posibilă ori necesară 
şi donarea unui embrion total străin soţilor. 

După aceste investigaţii şi tratamente, dacă este cazul, 
se trece la prelevarea gameţilor. Nu întotdeauna se 
aşteaptă ovulaţia spontană – care adesea cere o supra-
veghere a ovarelor prin laparoscopie timp de 8-16 ore 
– şi atunci se face stimularea ovulaţiei prin tratament 
farmacologic, producându-se astfel o ovulaţie multiplă 
în scopul prelevării şi fecundării mai multor ovule, 
având în vedere dificultăţile implantului şi nidării, 
fapt care are relevanţă etică, aşa cum vom vedea. Cât 
priveşte prelevarea spermei, se recurge la masturbare 
de cele mai multe ori şi aceasta ridică iarăşi probleme 
morale, cum am văzut deja. 

După ce a fost recoltat ovulul, înainte de a fi fecun-
dat in vitro, rămâne pe teren de cultură timp de 5-6 
ore. După fecundare rămâne pe acelaşi teren. Deja 
după 12-24 ore sunt vizibili pronucleii, apoi începe divi-
zarea celulară: 2 blastomeri la 25-26 ore; 4 la 26-36 
ore; 8 la 26-56 ore. În această fază se trece la transfe-
rul embrionului pe cale transcervicală şi transuterină. 
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La aproape două săptămâni se face controlul sarcinii, 
după care începe monitorizarea.

e. Rezultatele

Cât priveşte procentajul de reuşită, trebuie să dis-
tingem între procentajul de succes datorat recoltării 
ovocitului matur (95%), fecundării (90%), începutului 
dezvoltării (58,8%) şi sarcinii iniţiale (17,1%) şi ajun-
gerii la termen (6,7%). În consecinţă, pierderea totală 
de embrioni este de aproape 93-94%11.

f. Evaluarea etică

FIVET reprezintă astăzi unul dintre punctele de 
frontieră dintre etica medicală, unde ştiinţa şi tehno-
logia, pe de o parte, şi etica, pe de altă parte, se întâl-
nesc într-o confruntare dificilă; este tema cel mai mult 
dezbătută. 

A primi o persoană înseamnă a o primi „ca persoană”; 
aceasta presupune un „context uman” pentru orice 
etapă a vieţii sale. Atunci când o familie ştie că este în 
aşteptarea unui copil, face pregătirile necesare: caută 
camera, alege hăinuţele, pune în mişcare persoanele 
care pot colabora şi îl pot asista pe cel care se va naşte. 
Acestea se întâmplă în mod spontan în cazul unui copil 
voit şi aşteptat cu bucurie. Studiile medicale despre 
graviditate au identificat ceea ce înţelepciunea populară 
sugera încă din timpuri străvechi: femeia însărcinată 
era înconjurată cu o deosebită atenţie, iar aceasta avea 
urmări asupra stării de sănătate psiho-fizică a copilului.

Problema acestui „context uman” se pune şi în cazul 
folosirii metodelor de fecundare artificială: dincolo de 

11 Cf. E. sGreCCia, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica 
biomedica, 307-311.
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„faptul biologic” de a uni in vitro gameţii masculini cu 
cei feminini, ce putem spune despre „contextul antropo-
logic” în care se află cel care intră pe scena existenţei 
în felul acesta? Există deplin respect faţă demnitatea 
persoanei sale umane atunci când este făcut să intre în 
viaţă „fabricat” asemenea celorlalte „lucruri”, într-un 
laborator, şi nu în sânul mamei sale, pentru a fi apoi – 
dacă totul decurge bine – transferat în uter cu mari 
riscuri, căci acest transfer poate să nu continue cu ni-
darea şi, prin urmare, se sfârşeşte cu moartea (numită 
dispersie embrională)? Dacă apoi nu merge bine, aşa-
numiţii „embrioni supranumerari” sunt apoi conge-
laţi, ceea ce – în termeni de context antropologic – poa-
te fi asemănat cu o „închisoare de gheaţă”, în care 
anumite persoane îşi duc o parte din existenţa lor pen-
tru a se afla apoi dacă supravieţuiesc (ceea ce pentru 
mulţi nu se întâmplă), fie în situaţia de a trebui încer-
cat un nou implant improbabil, fie în aceea de a fi des-
tinaţi altor uzanţe (experimentare sau pur şi simplu 
eliminare), situaţii care nu sunt de dorit niciunei per-
soane. Să nu uităm că acest „context antropologic” nu 
este modificat de faptul că indivizii nu sunt conştienţi 
de ceea ce li se întâmplă. Şi printre persoanele adulte, 
faptul de a ofensa pe unul care nu simte nu este consi-
derat mai puţin grav decât în cazul când cel în cauză, 
înţelegând ceea ce i se întâmplă, ar putea să se apere12.

––––––––––

12 Cf. A. porCarelli, Per una rinnovata „ecologia del nascere”:  
http://www.bioetica-vssp.it/documenti/001119.htm
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– Zece adevăruri despre FiveT –

Să le stabilim cu multă simplitate, căci este necesar, 
mai ales pentru că în intervenţiile actuale nu se spune 
întotdeauna adevărul sau nu se spune în mod complet.

Primul: FIVET provoacă întotdeauna moartea unui 
număr important de embrioni umani. Pentru a obţine 
un copil este necesar a sacrifica mulţi dintre fraţii săi.

Al doilea: aceasta se întâmplă atât în FIVET omo-
log (în cadrul cuplului), cât şi în FIVET heterolog (cu 
un donator extern de gameţi); din punctul de vedere al 
copilului, nu se face mare diferenţă între a muri „în 
cadrul familiei” sau în afara ei.

Al treilea: FIVET determină „producţia” de embri-
oni în supranumerar, care sunt congelaţi, folosiţi pen-
tru experimente sau distruşi.

Al patrulea: chiar dacă toţi embrionii produşi în 
eprubetă sunt introduşi în corpul femeii, ştim cu certi-
tudine că din 100 doar 3-5 se vor naşte, întrucât artifi-
cialitatea procesului nu garantează ospitalitate nor-
mală pentru cel care se va naşte.

Al cincilea: aceste tehnici sunt foarte greu de supor-
tat de corpul mamei, supusă hiperstimulării ovarice.

Al şaselea: în nicio normă a orânduirii noastre umane 
nu există un „drept la copil”. Dorinţa lăudabilă de a 
avea un copil nu justifică folosirea oricărui mijloc.

Al şaptelea: totuşi, există un drept al oricărui copil 
de a fi conceput printr-un act de iubire al părinţilor săi 
responsabili, de a se naşte într-o familie normală. De 
aceea, este în afara oricărei logici accesul la FIVET al 
cuplurilor de homosexuali sau al celor singuri. 



Al optulea: un stat laic are datoria de a-i apăra pe 
toţi cetăţenii săi, în timp ce FIVET ucide mii de cetă-
ţeni. O democraţie autentică îi apără pe cei mai slabi 
de arbitrul celor mai puternici, pentru ca legea puterii 
să fie domolită de forţa legii.

Al nouălea: FIVET este o afacere de miliarde şi există 
un lobby al baronilor care vor să legalizeze această 
tehnică pentru a se îmbogăţi din ce în ce mai mult. 

Al zecelea: catolicii să-şi amintească că pentru Biserica 
la care au ales să aparţină orice act care separă procre-
aţia de unirea conjugală este ilicit în mod grav. Deci nu 
există un FIVET „catolic” sau care „să-i placă papei”.

Chiar fără acest ultim adevăr, care îi priveşte pe 
credincioşii catolici, există destule motivaţii pentru a 
reflecta mai profund asupra acestei probleme şi a pro-
ceda în consecinţă.

Concluzia este că legea dintr-un adevărat stat laic cu 
privire la FIVET ar putea avea un singur articol: „Este 
oprită orice tehnică de reproducere umană extracorpo-
rală”. O lege simplă, dar cine ştie dacă o va vota cineva…13

––––––––––

3.3.2. Maternitatea substitutivă

a. Prezentare

Cu acest termen generic de mamă înlocuitoare (sau 
de mamă substituită) este indicată o femeie care duce 
la termen o sarcină în locul altei femei, cu intenţia de 
a ceda copilul după naşterea sa.

Folosirea inseminării artificiale heterologe sau de 
fecundare in vitro heterologă a eliminat necesitatea 
raporturilor sexuale pentru obţinerea sarcinii. 

13 Cf. M. palmaro, Quale legge per la fecondazione artificiale?: 
http://www.bioetica-vssp.it/documenti/000184/000184.htm
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Există trei modalităţi de a obţine o maternitate 
substitutivă:

– femeia poate fi însămânţată cu sperma bărbatului 
din perechea sterilă care a comandat maternitatea;

– femeia poate duce o sarcină după transferarea în 
uter a unui embrion obţinut in vitro, care, la rândul 
său, poate proveni sau dintr-o unire dintre o ovocelulă 
a femeii însăşi cu sperma unui bărbat a familiei sterile, 
sau dintr-o unire dintre o ovocelulă cu sperma unei 
perechi care a comandat maternitatea (în acest al doi-
lea caz, se vorbeşte despre mamă purtătoare);

– femeia poate primi în sânul ei un embrion conce-
put în mod normal de perechea de soţi care au coman-
dat sarcina, dar scos din locul său natural prin spăla-
rea uterină (washing-out).

b. Evaluarea etică

Şi în acest caz problemele etice sunt la fel de com-
plicate ca în celelalte tehnici de fecundare artificială.

Maternitatea substitutivă este licită din punct de vedere 
moral?

Nu, din aceleaşi motive care duc la refuzarea fecun-
dării artificiale heterologe: este contrară, de fapt, unită-
ţii căsătoriei şi demnităţii procreaţiei umane. 

Maternitatea substitutivă reprezintă o lipsă obiectivă 
în faţa obligaţiilor iubirii materne, fidelităţii conjugale şi 
maternităţii responsabile; ofensează demnitatea şi drep-
tul copilului de a fi conceput, purtat în sân, adus pe lume 
şi educat de proprii părinţi; ea instaurează, în detrimen-
tul familiilor, o diviziune între elementele fizice, psihice 
şi morale care le constituie (DV II, 3).



CAPITOLUL VI

RESPECTUL FATĂ DE EMBRIONII UMANI

1. Embrionul uman şi conceptul de persoană 

1.1. Conceptul de persoană 
la intersecţia cu ştiinţele biologice 

Clarificarea conceptului de persoană şi a structurii 
sale de a fi apare ca o intersecţie peste care nu se poate 
trece atunci când se caută rezolvare la multele probleme 
cu care se confruntă bioetica; este un locus în care 
începe să se practice acea cercetare necesară pentru 
evitarea căderii în superficialitate. Dacă, pe de o parte, 
ideea că trebuie să fie respectată persoana apare aproape 
în mod universal acceptată şi, ca să spunem aşa, un fel 
de valoare ecumenică, trebuie să admitem că nu rare-
ori există un acord numai în cuvinte. Căci în cerceta-
rea cu privire la identificarea persoanei, atât de com-
plexă în cazurile de graniţă, sunt decupate concepte de 
persoană ad-hoc distanţate între ele. Aşa se întâmplă 
de multe ori în domeniul bioetic, unde identificarea 
este pusă la încercare în mod direct.

Ştiinţele biologice nu ştiu şi nici nu pot şti ceva des-
pre persoană: cu reflecţia despre ea ne plasăm în afara 
biologiei, intrăm în sfera ştiinţei filosofice, în ontolo-
gie, unde se caută ordinea, valoarea şi „gustul” lui „a 
fi”. Este un drum mai controversat astăzi ca în trecut, 
căci o parte din gândirea contemporană se îndreaptă 
spre uitarea fiinţei, însă la care nu se poate renunţa 
dacă vrem să înţelegem fiinţa în unitatea sa. În proiectul 
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ştiinţific modern, omul este văzut ca împărţit în două la 
un nivel în care este considerat subiect inalienabil 
(persoana interpretată mai ales ca titulară de drep-
turi) şi la alt nivel în care este obiect, adică parte a 
naturii fizico-biologice, peste care se întinde mâna şti-
inţei. În acest proiect rămâne foarte problematică va-
loarea subiectului-persoană: a fi subiect pare a depinde 
de capacitatea sa metodică de a face natura obiect. Pe 
bună dreptate Heidegger a atras atenţia asupra posibi-
lităţii ca omul să înţeleagă propria esenţă plecând de 
la aceea a tehnicii. Întrucât subiectului i se recunoaşte 
o funcţie operativă, nu o substanţialitate de a fi sau 
ontologică, acesta experimentează cu nelinişte că poate 
fi în linie de principiu obiectivat şi manipulat1.

1.2. Folosirea conceptului de persoană în bioetică 

Trebuie să răspundem la două întrebări: ce este per-
soana şi cine este persoană, adică o fiinţă umană când 
devine (sau încetează să fie) persoană? Prima întrebare 
se referă la definirea persoanei; a doua la identificarea 
subiecţilor cărora li se atribuie calificativul de persoană. 
În acest ultim context se plasează problema delicată a 
atribuirii calificativului de persoană embrionului uman.

Pentru a le situa bine trebuie spus că, având pre-
zente datele biologiei, argumentarea nu poate să fie 
decât deductivă, şi nu biologică, pentru că a fi persoană 
este o condiţie ontologică radicală nu întotdeauna evi-
dentă, pentru afirmarea căreia analiza biologică aduce 
doar câteva elemente. Ea descoperă în embrionul uman 
o serie de caractere, din al căror ansamblu nu este posi-
bil a atribui în mod imediat personalitate embrionului: 

1 Cf. V. possenti, Il concetto di persona come crocevia delle questi-
oni bioetiche: http://www.bioetica-vssp.it/documenti /000576/000576.
htm.



161

nu pare a fi aici o inferenţă2 imediată între statutul 
biologic al embrionului şi eventualul său statut ontolo-
gic personal.

În unele curente reducţioniste contemporane este 
refuzat conceptul de persoană, totul fiind condus la 
forme de utilitarism etic şi de senzivitate, pentru care 
este importantă doar diferenţa dintre fiinţele care 
simt şi cele care nu simt: au dreptul numai fiinţele 
care simt, capabile de a avea plăcere sau durere. În 
consecinţă, vor fi titulari de drepturi animalele adulte, 
pentru că sunt capabile să se bucure şi să sufere, dar 
nu embrionii umani lipsiţi de sistemul nervos. Din 
punct de vedere ontologic acest „senzitivism” extrem, 
care desfiinţează orice rang al fiinţei, reducând totul la 
materie animată, capabilă de a avea senzaţii, s-ar putea 
defini ca un animalism transcendental. De acest curent 
par să aparţină, de exemplu, scrierile lui P. Singer. Din-
colo de această poziţie, altele par să se reducă, fără a 
simplifica prea mult, la două, conform metodei folosite 
pentru a răspunde la întrebările de mai sus.

Poziţia funcţionalistico-actualistică: încearcă să defi-
nească persoana plecând de la operaţiile sale care o 
califică într-un mod aparte. Această poziţie s-ar putea 
denumi şi empirică în sensul larg, întrucât consideră a 
fi persoană şi a deveni persoană într-un mod variat 
empiric verificabil: se verifică prezenţa anumitor carac-
tere, care sunt luate ca relevante pentru a defini persoana.

Pe linia personalismului ontologic se caută o deter-
minare substanţială înainte să actualizeze fiinţa per-
soană. Această şcoală, deşi dă o mare importanţă cer-
cetării semnelor persoanei (signa personae) sau indici-
ilor care pot semnala prezenţa persoanei, nu consideră 

2 „Inferenţă” – operaţie logică de trecere de la un enunţ la altul 
şi în care ultimul enunţ este dedus din primul (DEX).

Cap. VI: respeCtul faţă de embrIonII umanI
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că a fi persoană sau a deveni persoană se poate verifica 
doar din punct de vedere funcţional sau în mod empi-
ric (şi aceasta, mai ales în stadiile-limită), dar se poate 
argumenta în mod raţional între o concepţie de a fi şi 
gradele sale de perfecţiune. Această argumentare ne 
duce la ideea de substanţă, în care se exprimă o intui-
ţie realistă despre natura lucrurilor. Noţiunea de sub-
stanţă este de la un timp considerată „depăşită”, deşi 
înstrăinarea sa de „spiritul timpului” nu-i diminuează 
capacitatea de a exprima valoarea fiinţei şi consistenţa 
durabilă a subiecţilor individuali3.

1.2.1. Conceptul de persoană 
în curentele reducţioniste 

Este cunoscut faptul că unii autori (între care H.T. 
Engelhardt) definesc persoana prin caracterele de auto-
conştiinţă, autonomie, raţionalitate, posedarea simţu-
lui moral. Alţii, ca, de exemplu, D. Parfit, o definesc în 
baza posedării stării mintale, psihologice, conştiente. 
Este foarte important a percepe că în cele două poziţii 
se verifică respectiv o „supradeterminare” şi o „subde-
terminare” a ideii de persoană: în general, apropierea 
kantiano-transcendentală, de care pare să se lege cea a 
lui T.H. Engelhardt, înclină spre „supradeterminare”, 
întrucât include în conceptul de persoană funcţiile sale 
înalte, punând în paranteză latura biologico-materială, 
în timp ce apropierea psihologico-empirică se îndreaptă 
spre o subdeterminare a persoanei. 

În toate aceste cazuri principiul respectării persoanei 
se înţelege mai exact ca respectarea proprietăţilor sau 
funcţiilor sale, şi nu în nucleul său ontologic radical. 

3 Cf. V. possenti, L’impiego del concetto di persona in bioetica: 
due correnti di pensiero a confronto: http://www.bioetica-vssp.it/
documenti/000577/000577.htm.
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Am putea să ne întrebăm dacă în această perspectivă 
mai există un „eu”, un subiect, un centru de existenţă, 
libertate şi viaţă, care să constituie locul ultim de ine-
renţă a funcţiilor şi care să reprezinte ceea ce trebuie 
respectat în primul rând. 

Conform acestui curent, condiţia necesară şi sufici-
entă pentru a fi persoană este de a poseda stări mintale 
conştiente. Astfel, se ajunge la sărăcirea vieţii psihice: 
definiţia psihologică de persoană pare să dobândească 
atât identitatea de minte şi de activitate psihică con-
ştientă, făcându-se o trecere nepermisă de la ordinea 
fiinţei şi a substanţei la aceea de funcţie, cât şi reduce-
rea nivelului psihic la cel cerebral-neuronal. Ne aflăm 
astfel în faţa unei forme de reducţionism, dacă înţele-
gem cu acest termen intenţia sistematică de a purta 
cel mai înalt la cel mai jos şi în special spiritualul la 
psihologic şi acesta la cerebral. În ansamblu, rămâne 
ca problemă identitatea personală, încredinţată de 
acum înainte continuităţii precare şi fluctuante, stabi-
lită de memorie.

Teoria persoanei definite în baza stărilor sale psihice 
neagă mai mult sau mai puţin în mod implicit posibili-
tatea unei diferenţe intrinseci între specia umană şi 
alte specii, pentru că fluxurile care au loc în psihic pot 
fi reduse la ceea ce este comun speciei nonumane şi pot 
acoperi multe niveluri, de la un minim la un maxim, 
fără ca cu aceasta să fie stabilite esenţe ontologice dife-
rite. De această concepţie antiesenţialistică, ce trans-
formă diferenţele esenţiale în diferenţe de cantitate, 
se leagă sugestia de a extinde gradualismul şi la drep-
turile omului, de exemplu, la dreptul la viaţă. În acest 
caz, s-ar formula un drept la viaţă care pleacă de la 
zero şi progresează în raport cu procesul ontogenetic 
al fătului, atinge un maxim în viaţa postnatală până la 

Cap. VI: respeCtul faţă de embrIonII umanI



164 Bioetica

maturitatea deplină şi bătrâneţea incipientă şi apoi 
începe să scadă în raport cu îmbătrânirea şi alterarea 
psihologică a bătrânului.

Concepţia gradualistă a persoanei şi a dreptului său 
la viaţă a fost susţinută de Parfit: 

Ovulul fecundat nu este o fiinţă umană şi o persoană 
încă de la început, ci devine în mod lent [se poate observa 
aici că îi este negată ovulului fecundat chiar apartenenţa 
la specia umană, nu numai personalitatea], distrugerea 
acestui organism la început nu este greşită din punct de 
vedere moral, dar puţin câte puţin devine. În timp ce la 
început nu este deloc greşit din punct de vedere moral, 
după aceea devine o lipsă nu gravă, care ar fi justificată 
doar dacă, ţinând cont de tot, viitoarea naştere a copilu-
lui ar fi o eventualitate serios mai rea fie pentru părinţii 
săi, fie pentru alţii [de notat că lipseşte orice referinţă la 
interesele fătului]. Când organismul devine o fiinţă umană 
cu titlu deplin, adică o persoană, lipsa care până acum nu 
era gravă se transformă într-un act foarte greşit din 
punct de vedere moral4.

Critica conceptului de persoană în curentele reduc-
ţioniste. Să facem o incursiune în istorie pentru a 
aprofunda conceptul de persoană ţinând cont de cele 
două abordări: cea substanţialistă şi cea actualistă (şi 
adesea empirică). 

În gândirea scolastică (substanţialistă), fiinţa per-
soană nu depinde de gradul de prezenţă şi de realiza-
rea empirică a unor calităţi şi funcţii, ci de o poziţie a 
fiinţei, adică de natura ontologică (esenţa) a anumitor 
indivizi, constantă în ei. De aici urmează că din poziţia 
identică a fiinţei (esenţa) provine valoarea egală a oricărei 

4 Cf. V. possenti, Il concetto di persona nel pensiero funzionalis-
tico-attualistico: http://www.bioetica-vssp.it/documenti/000578/000 
578.htm.
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persoane, în mod independent de posedarea actuală a 
anumitor proprietăţi şi funcţii. 

În schema funcţionalistă, diferenţele de esenţă sunt 
reduse la diferenţe de grad, din care cauză nu ar fi posi-
bil a fixa în mod univoc, pe baza consideraţiilor de 
esenţă, ce este persoana şi cine este persoană. De aici 
urmează că răspunsul la cele două întrebări depinde în 
mod fundamental de o stipulare contractuală prin 
natura sa supusă variaţiei.

Odată îndepărtată diferenţa de nivel dintre sub-
stanţă/existenţă şi funcţiile/operaţiile sale, subiectul 
individual este interpretat ca actualizare funcţională 
care se exprimă într-un număr de acte, nu ca act prim 
de a fi al unei substanţe, care constituie „locul” de con-
sistenţă a tuturor celorlalte acte, care vor fi deci acte 
secundare operative şi care le face posibile şi le „susţine”. 
Filosofia fiinţei atrage atenţia că ordinea acţiunii depinde 
de cea a fiinţei (operatio sequitur esse) – în aşa fel că 
analiza celei dintâi este utilă şi necesară pentru a 
cunoaşte ceva din a doua – şi că cele două ordini rămân 
distincte în fiinţa finită. Aceasta nu se identifică nicio-
dată cu operaţiile sale, în timp ce aceasta se întâmplă 
doar în actul pur, care este în mod identic fiinţa sa şi 
acţiunea sa, cunoaşterea sa şi iubirea sa.

Cu distincţia dintre actul prim al substanţei şi ope-
raţiile sale, se ajunge la o axiomă cunoscută, adică ante-
cedenţa şi valoarea mai mare a persoanei faţă de ope-
raţiile sale; pe aceasta se fundamentează şi identitatea 
subiectului, care altfel ar risca să fie dizolvată în mul-
tiplicitatea chiar contradictorie a actelor care se succed 
în timp. Nu apare, aşadar, hotărâtoare şi corectă metoda 
de a da caracterul personal unui individ în baza anu-
mitor operaţii ale sale. În virtutea denivelării care nu 
poate fi umplută dintre registrele fiinţei şi ale acţiunii, 

Cap. VI: respeCtul faţă de embrIonII umanI



166 Bioetica

ar trebui lăsată deschisă posibilitatea ca persoana să 
fie prezentă chiar şi în lipsa operaţiunilor sale5.

1.2.2. Conceptul de persoană 
în gândirea personalist-ontologică

În şcoala personalismului ontologic este căutată o 
definiţie substanţială, şi nu doar funcţională, a persoa-
nei, deşi nu sunt subevaluate signa personae, adică 
toate acele elemente sau indicii care îi pot semnala 
prezenţa. În personalism se dezvoltă respectul faţă de 
problema embrionului uman, şi aceasta, fără intenţii 
justificaţioniste sau apologetice a priori. 

Intrând în temă, este necesar, înainte de toate, să 
ajungem la o definiţie reală a persoanei, care să cuprindă 
ceea ce are ea propriu şi care să se diferenţieze de o 
definiţie nominală (care are doar aparenţă de adevăr, 
dar care nu surprinde natura specifică a obiectului defi-
nit: de exemplu, a spune despre om că este un „animal 
social”, pentru că această calificare nu este numai a sa; 
un alt exemplu este a defini câinele ca un mamifer cu 
patru picioare, determinare care se aplică mai multor 
specii de mamifere).

În tradiţia filosofică au fost făcute câteva determi-
nări ale conceptului de persoană, apropiate între ele. 
Cea mai cunoscută şi mai veche este definiţia boeţiană, 
conform căreia persoana este rationalis naturae indi-
vidua substantia. Apropiate de ea sunt definiţiile lui 
Riccardo di San Vittore (rationalis naturae individua 
existentia) şi Toma de Aquino (individuum subsistens 
in rationali natura). Se poate verifica uşor că aceste 
definiţii ţin împreună toate conceptele necesare, adică 

5 Cf. V. possenti, Critiche al concetto di persona nel pensiero 
funzionalistico-attualistico: http://www.bioetica-vssp.it/documenti/ 
000579/000579.htm.
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natură, individ, substanţă, existenţă raţionalitate/spi-
ritualitate. Ele nu exclud nivelul corporalo-biologico-
genetic, în sensul că substanţa individuală umană este 
şi corporală. Nu este exclus nici nivelul genetico-biolo-
gic. Noutatea specifică ce „face” persoana stă în geni-
tiv („rationalis naturae”): persoana este subiectul indi-
vidual substanţial dotat cu spiritualitate şi deci capa-
bil de intenţionalitate îndreptată spre întreg, relaţio-
nalitate, interioritate, autoposesie, autoconştiinţă, liber-
tate, dominare a actelor proprii. Ea există nu numai in 
se, dar şi per se, şi, ca urmare, se plasează în vârful 
existenţei individuale, realizând în modul cel mai deplin 
conceptul de individualitate. 

Explicaţia definiţiei. În ideea de individuum, quod 
est in se indistinctum, ab aliis vero distinctum, se tra-
duce şi semnifică ideea de unitate, totalitate, concen-
traţie unificantă. În termenul in se indistinctum se 
exprimă nu conceptul unei atomicităţi fizice a indivi-
dului ca realitate care nu se poate separa ulterior, ci 
posedarea unitară a propriului act de a fi. Sfântul 
Toma de Aquino conchidea că persoana este ceea ce 
este „mai” perfect în Univers, pentru că în niciun alt 
individ nu se poate găsi o aşa bogată gamă de perfecţi-
uni ontologice şi operative, şi o unitate profundă, care 
izvorăşte din forma substanţială.

Singularitatea persoanei se condensează într-o cali-
tate pe care numai ea o posedă: aproape paradoxala 
coprezenţă de incomunicabilitate ontologică şi de comu-
nicabilitate intenţională. Incomunicabilitatea în ordinea 
lui existere, pentru că ea „posedă” şi exercită propriul act 
de a fi, care este numai al său, şi nu coparticipabil cu alţii; 
comunicabilitatea intenţională în ordinea acţiunii, adică 
în aceea de a cunoaşte, a iubi, a dialoga, a „trăi cu”, prin 
care persoana este – ea singură – deschisă Întregului.
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În determinarea substanţială este, aşadar, salvată 
prioritatea persoanei faţă de propriile acte şi este fun-
damentată diferenţa dintre a fi persoană şi personali-
tate, dacă cu acest ultim termen înţelegem dobândirea 
progresivă pe plan operativ (al doilea act) a calităţilor 
care aparţin persoanei întrucât provin din esenţa sa, 
dar care nu însoţesc în mod necesar încă de la început 
existenţa persoanei. De aceea, nu este o contradicţie în 
a susţine că un individ poate fi la un moment dat per-
soană în act şi personalitate în potenţă. În timp ce a 
deveni persoană ca posedare a propriului statut onto-
logic radical nu este un proces, ci un eveniment sau un 
act instantaneu, prin care suntem stabiliţi în fiinţa-
persoană o dată pentru totdeauna, personalitatea este 
ceva care se dobândeşte printr-un proces, prin efectu-
area actelor persoanei (secundare). În limbajul metafi-
zicii creştine, a deveni persoană ca eveniment instan-
taneu corespunde animării spirituale sau infuzării 
sufletului intelectiv6. 

1.3. Individul uman şi persoana 

Întrebarea care se pune acum este: individul uman 
poate fi separat de persoană, adică există într-o formă 
nonpersonală? 

În baza curentului funcţionalistico-actualistic, care 
determină persoana pe baza conştiinţei/autoconştiinţei, 
este posibil să existe indivizi umani care nu mai sunt 
persoane sau încă nu sunt persoane. Aceasta este, de 
exemplu, poziţia lui Engelhard, care, negând egalita-
tea termenilor „a fi om” şi „persoană”, conchide: 

6 Cf. V. possenti, Il concetto di persona nel pensiero personalis-
ta-ontologico: http://www.bioetica-vssp.it/documenti/000580/0005 
80.htm.
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Nu toate fiinţele umane sunt persoane… Fetuşii, copiii, 
întârziaţii mintal gravi şi cei care sunt în comă fără spe-
ranţă constituie exemple de nonpersoane umane. Aceste 
entităţi sunt membri ai speciei umane. 

1.3.1. Definirea funcţionalistă a persoanei

Definirea funcţionalistă a persoanei ca o fiinţă dotată 
cu conştiinţă sau autoconştiinţă sau cu stări psihice nu 
cuprinde corect problema, căci nu constituie o defini-
ţie pe deplin reală a persoanei; îi surprinde doar un 
aspect sau un atribut care nu este în sens propriu 
esenţial, adică legat de caracterele esenţiale. 

Pentru a clarifica mai bine acest aspect, să rezu-
măm principalele afirmaţii care îl privesc:

a) dacă definim caracterele esenţiale ca fiind acelea 
care privesc determinarea de esenţă a unei fiinţe oare-
care, ele nu posedă un „mai mult” sau un „mai puţin”, 
ci sunt sau nu sunt, spre deosebire de caracterele acci-
dentale care sunt supuse schimbării (creştere, scădere, 
privare etc.). În cazul persoanei, ceea ce o face ca atare 
este „a fi un individ de natură spirituală” (acest lucru 
este sau nu este), nu un grad mai mare sau mai mic de 
conştiinţă.

b) caracterele şi funcţiile care pot creşte, se pot dimi-
nua, pot lipsi, prin aceasta, nu sunt esenţiale. În special 
privarea de o calitate (de exemplu, vederea, vorbirea, 
conştiinţa) admite grade, în timp ce cu proprietăţile 
esenţiale nu se întâmplă aşa. Prin urmare, prin faptul 
că conştiinţa sau stările psihice pot avea grade, ele nu 
constituie o determinare esenţială de a fi persoană. Se 
poate chiar ajunge până la privarea completă de o anu-
mită calitate neesenţială, fără a schimba natura onto-
logică a unui obiect: o persoană umană nu este mai 
puţin persoană dacă este oarbă.
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c) în timp ce caracterele esenţiale sunt prezente 
chiar din momentul în care se formează substanţa şi 
se pierd numai cu dispariţia ei, cele neesenţiale pot fi 
posedate mai întâi în mod potenţial, apoi să se dezvolte 
şi la sfârşit să apună. 

Aceste consideraţii fac plauzibilă susţinerea că indi-
vidul uman este per se persoană, în ciuda posibilităţii 
de a fi uneori lipsit de conştiinţă (sau de capacitatea de 
relaţie etc.). A afirma aceasta implică faptul că cele două 
concepte de „individ uman” şi de „persoană umană” 
sunt egale.

1.3.2. Definirea actualistică a persoanei 

Definirea actualistică a persoanei prin stările psihice 
spune ceva adevărat, dar este departe de a spune tot 
adevărul, pentru că nu este pe deplin reală şi se opreşte 
doar la o singură calitate. Dacă ar fi valabilă, am avea 
indivizi aparţinând speciei umane care nu ar fi persoane, 
adică am fi în faţa a două clase: cea generică de „om” 
şi cea specifică de „persoană”, diferenţa specifică con-
stând în ipoteză în stările psihice. Viceversa, aceste 
stări nu sunt proprii doar „persoanelor”, ci unei vaste 
clase de animale, din care cauză ne-am alfa în faţa unei 
diferenţe specifice care nu există. Sau ar trebui să defi-
nim ca persoane diferite specii de animale şi, la nevoie, 
maşinile inteligente. Pe de altă parte, dacă s-ar adopta 
determinarea persoanei prin unele atribute ale sale 
neesenţiale, prezenţa stărilor de conştiinţă, de exem-
plu, şi pentru că aceste stări au mai mare sau mai mică 
intensitate, am cădea într-o determinare graduală, şi 
nu esenţială, de persoană, din care cauză în clasa per-
soanelor ar intra unele mai persoane decât altele; fără 
a vorbi despre dificultatea de a stabili o limită clară 
între „persoane” şi „nonpersoane”, din moment ce 
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conştiinţa posedă şi stadii crepusculare. De aceea, con-
ştiinţa este un semn al persoanei, ceva care la un anu-
mit grad de dezvoltare a individului uman izvorăşte 
din natura sa esenţială, dar nu reprezintă un caracter 
determinant, în sensul că lipsa ei ar indica în mod cate-
goric absenţa fiinţei-persoană, adică a naturii spiritu-
ale. Aceasta poate fi posedată in radice (primul act) şi 
încă neexercitată în actul secund sau în registrul acţi-
unii, din diferite motive, dintre care – în cazul embrio-
nului – lipsa unei subdiviziuni funcţionale adecvate şi 
creşterea corporală. Principiul respectului faţă de per-
soană trebuie să se îndrepte spre persoana ca atare, şi 
nu pentru că este dotată cu conştiinţă: altfel, respectul 
s-ar îndrepta spre o calitate a persoanei, nu spre aceasta 
ca atare7. „Cum un individ uman să nu fie şi persoană 
umană?”, se întreabă Donum vitae (I,1).

2. Embrionul uman este persoană

2.1. Câteva elemente de bază

Egalitatea conceptelor de „individ uman” şi de 
„persoană umană” determină la a-i atribui embrionului 
statutul de persoană. Această inferenţă, care se bucură 
de gradul de certitudine ce este propriu ştiinţei filoso-
fice, pare cea mai plauzibilă. Ea depinde de argumen-
tarea dezvoltată pas cu pas şi care aici se recapitulează, 
nu fără a adăuga câteva elemente care privesc în mod 
specific dezvoltarea biologică a embrionului.

a) Cu conceptul ontologic de persoană, cercetarea 
filosofică vrea să dea cont de cea mai nouă şi cea mai 
înaltă calitate de a fi a unei anumite clase de indivizi, 
care se prezintă privirii contemplative cu o originalitate 

7 Cf. V. possenti, Individuo umano e persona: http://www.bioe-
tica-vssp.it/documenti/ 000581/000581.htm
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şi o nobilitate a lor. Departe de a fi un instrument con-
ceptual sau o simplă teorie (în sensul de teorie ştiinţi-
fică), el este rezultatul unei analize lipsite de prejude-
căţi a modurilor după care o anumită clasă de indivizi 
îşi exercită existenţa; o articulaţie necesară deci pen-
tru a da cont de bogăţia realului: cunoaşterea lucruri-
lor aşa cum sunt, lucrul însuşi, într-o pură privire teo-
retico-noetică, fără scopuri utilitariste.

b) În virtutea celor mai sigure elemente oferite de 
ştiinţa biologică, există o anumită individualitate sub-
stanţială a embrionului, manifestată de activitatea sa 
imanentă, autonomă, autoprogramată, teleologică. Se 
cunoaşte că, abia conceput, zigotul începe să se com-
porte ca o fiinţă vie, independentă, posedând un patri-
moniu genetic absolut individualizat, care aparţine în 
mod exclusiv speciei umane şi care începe să se dezvolte 
în mod omogen şi continuu. Conform renumitului raport 
al Comisiei Warnock (1984), „odată ce procesul a înce-
put, nu există nicio parte deosebită a dezvoltării care 
să fie mai importantă decât alta: toate fac parte dintr-un 
proces continuu…” Din informaţiile biologiei provine 
siguranţa că chiar din momentul conceperii există viaţă 
umană prin originea sa, structura sa genetică, prin orga-
nizarea celulară, prin sensul teleologic al ontogenezei.

Personalismul ontologic ar putea fi numit şi „perso-
nalism biologic”, în sensul că el interpretează ca indi-
sociabili biologicul uman şi persoana, evitând supra şi 
subdeterminările. El citeşte în mişcarea teleologică şi 
autoprogramată a embrionului spre stadii corporale şi 
psihice de umanitate mai complete regia unei forme 
imanente, prezente chiar de la început şi care prezi-
dează întregul proces. În lexicul tradiţiei clasice, acestei 
forme i se dă numele de suflet. Argumentele dezvoltate 
pas cu pas înclină spre ideea că chiar din momentul 
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conceperii este prezentă o formă (suflet) spirituală, nu 
numai vegetativă şi „animală”. Procesul teleologic al 
dezvoltării embrionului fiind clar îndreptat spre plină-
tatea de a fi persoană, întregul proces se înţelege mai 
bine în unitatea sa dacă de la început operează un 
principiu spiritual constructiv şi formant.

c) Al treilea element nu face decât să amintească 
denivelarea care este necesară să fie pusă între persoană 
şi operaţiile sale, adică nonidentitatea dintre subiect şi 
funcţiile sale, din care cauză nu este posibil a deduce 
absenţa persoanei din absenţa tipicelor signa personae 
sau a operaţiilor sale. De mai multe ori s-a observat că 
fiinţa persoană nu este un dat de natură empirică, ci o 
condiţie ontologică radicală, care nu depinde de etate, 
de condiţiile de dezvoltare fizico-psihice, de nivelul 
conştiinţei etc.

d) În sfârşit, în baza inseparabilităţii dintre indivi-
dul uman şi persoana umană, apare impropriu a face 
aluzie la un individ uman care să nu fie persoană, tot 
atât cât este de nepotrivit a vorbi despre o persoană 
umană care să nu fie individuală. Demnitatea umană 
este un cuvânt gol, dacă nu-şi are rădăcina în faptul că 
orice fiinţă umană este persoană, adică o substanţă indi-
viduală de natură spirituală. Cum putem să ne gândim 
că există viaţă umană, dacă nu în fiinţe umane, aşa 
cum nu există fiinţe umane care să nu fie persoane, 
pentru că nu se cunosc moduri de existenţă ale naturii 
umane care să nu fie personale.

În sinteză: fiinţa persoană pare unica modalitate de 
existenţă care convine naturii umane. Poate făcând 
aluzie la aceasta, Tertulian afirma: „este deja om cel 
care va fi”. Având aceste elemente, vorbim despre embri-
onul uman nu ca despre persoană potenţială, ci despre 
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persoană actuală înzestrată cu o înaltă potenţialitate 
de dezvoltare8.

2.2. Statutul embrionului uman 

În prima parte a instrucţiei Donum vitae, despre 
respectul datorat embrionilor umani, este pusă prima 
întrebare: „Ce respect este datorat embrionului uman, 
ţinând cont de natura şi identitatea sa?” Iar răspunsul 
este: „Fiinţa umană trebuie respectată – ca o persoană 
– chiar din primul moment al existenţei sale” (Dv I, 1).

Fiinţa umană trebuie respectată şi tratată ca o per-
soană chiar din momentul conceperii sale şi, prin 
urmare, din acel moment trebuie să i se recunoască 
drepturile de persoană, printre care mai întâi dreptul 
inviolabil al oricărei fiinţe umane inocente la viaţă.

În cele ce urmează, apelând la datele fundamentale 
pe care ni le oferă ştiinţele biologice, mai ales genetica 
şi embriologia – obţinute pe parcursul multor ani de 
cercetare neobosită –, să facem lumină asupra problemei 
momentului în care fiecare dintre noi începe să existe. 

2.2.1. Începutul fiinţei umane 

Începutul unei fiinţe umane implică participarea a 
două celule specializate numite gameţi: unul de origine 
maternă, ovul, şi unul de origine paternă, spermatozoid. 
Fiecare este pregătit de-a lungul unui proces care se des-
făşoară în mod autonom, sub controlul unui program 
intrinsec al celulelor, care duce la ultima fază de maturi-
zare, la reducerea numărului de cromozomi de la 46 la 23. 

Aceste celule sunt apte să dea naştere unei fiinţe 
din aceeaşi specie din care provin. Dar, ca aceasta să se 

8 Cf. V. possenti, Embrione umano e persona: http://www.
bioetica-vssp.it/documenti/000582/000582.htm
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întâmple, condiţia necesară este fertilizarea ovulului, 
adică pătrunderea spermatozoidului în interiorul ovu-
lului matur şi fuziunea – numită şi singamie – a struc-
turilor respective conţinute în cromozomi, cărora li se 
dă numele de pronuclee, fuziune care conduce la recon-
struirea unui aparat genetic de 46 de cromozomi. Acest 
proces cere aproximativ 22-23 de ore din momentul 
penetrării spermatozoidului în ovul. Reconstruirea 
are loc în noua celulă numită zigot. Ea este fiinţa nouă 
care a fost concepută. 

Fără îndoială că din integrarea celor două ansam-
bluri de informaţii genetice, diferite între ele, dar com-
plementare, şi cu funcţii specifice pe durata dezvoltării 
embrionare, apar un nou proiect şi un nou program, 
delineate şi înscrise în mod stabil în genomul zigotu-
lui. Această nouă constituţie genetică, ce individuali-
zează în mod clar şi în mod definitiv zigotul, adică îl 
constituie un subiect cu propria sa existenţă indepen-
dentă şi cu propriile caracteristici, îl distinge de oricare 
altul. În perspectiva biologică, acest neoconceput este 
o nouă fiinţă vie care-şi începe propria existenţă diferită 
şi distinctă de a părinţilor. O fiinţă nouă, plină de nume-
roase potenţialităţi pe care le va scoate în evidenţă 
dezvoltarea ulterioară, dacă decurge în mod regulat. O 
nouă fiinţă, a cărei viaţă nu poate să fie decât „umană” 
chiar din momentul în care începe noua fiinţă. Ştiinţele 
biologice n-ar putea s-o definească în mod diferit. Viaţa 
pentru un savant nu este un concept abstract, ci o rea-
litate care se concretizează într-o fiinţă care are carac-
teristicile vitale ale acestei sau acelei specii.

2.2.2. Dezvoltarea fiinţei umane

Dacă analiza structurală, la nivel genetic, a zigotu-
lui poate deja să ne conducă să vedem în această celulă 
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un nou subiect dotat cu viaţă umană – o entitate total 
diferită în noutatea sa de orice altă celulă integrată în 
totalitatea corporală a părinţilor sau de una izolată –, 
o reflecţie asupra primelor faze de dezvoltare a acestei 
noi fiinţe ne dă o confirmare clară. 

De fapt, această nouă fiinţă începe imediat şi în 
mod automat propriul său ciclu vital, caracterizat de o 
riguroasă unitate în totalitate. Observaţiile făcute pe 
diferite mamifere – în special pe şoareci, iepuri şi oi –, 
extinse în linii generale şi confirmate deja în unele 
aspecte şi pe om au scos în evidenţă diferite faze ale 
acestei prime perioade. Prima fază se distinge printr-o 
creştere rapidă a numărului de celule, care are loc 
printr-un proces de duplicare şi se termină în circa 5 
zile de la formarea zigotului, în blastocistul de 16 sau 
mai multe celule. A doua, atât cât se cunoaşte astăzi, 
începe între prima şi a patra diviziune celulară şi este 
marcată de un control al procesului de dezvoltare – 
control care creşte rapid – de către informaţia genetică 
proprie noului subiect, control care determină unicita-
tea direcţiei dezvoltării şi asigură, în autonomie, uni-
tatea permanentă a subiectului în cadrul tuturor dife-
renţierilor de ţesuturi şi organe care apar treptat. 
Concluzia cercetătorilor este clară: transcrierea infor-
maţiei genetice din genele structurale intră în joc chiar 
la începutul dezvoltării. Multe experimente „indică 
faptul că activarea genelor în embrionul de iepure are 
loc chiar din stadiul primei celule” (W. Engel şi W. 
Franke). „Observaţiile făcute pe iepuri şi şoareci arată 
foarte clar că genomul embrionului devine activ în 
timpul primei perioade, înainte de implant; ba că 
această activitate este cerută pentru dezvoltarea iniţi-
ală” (C.J. Epstein). Aceste concluzii au fost confirmate 
de studii ulterioare. U.N. Bolton şi colaboratorii săi au 
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reuşit să stabilească faptul că în embrionul de şoarece, 
la o oră după prima diviziune celulară, adică la începu-
tul stadiului de două celule, deja multe gene ale noului 
aparat sunt exprimate. Şi la stadiul de 8 celule, în embri-
onii cu bagaj cromozomic XY sunt deja prezente, la nive-
lul membranelor, moleculele specifice H-Y, care sunt pro-
duse sub acţiunea genelor care se află pe cromozomul Y.

Noul aparat genetic, din punct de vedere biologic, 
reprezintă deci centrul de unificare a tuturor procese-
lor şi funcţiilor vitale care se dezvoltă în noua fiinţă. 
Pus rapid în condiţiile de a acţiona, de către un pro-
gram înscris mai ales în ovul, de la stadiul de 2-16 celule 
începe o diferenţiere ordonată şi coordonată, prin care 
fiecare dintre celule, în continuă multiplicare, îndrep-
tate pe diferite piste, dobândesc caracteristici apropiate 
pentru activităţi specifice. Se disting astfel mai întâi, 
deja în jurul zilei a cincea de la fertilizare, când embri-
onul a atins stadiul de blastocist, celulele mai periferice, 
destinate formării unui ţesut capabil să favorizeze 
implantul în peretele uterin şi comunicarea cu sângele 
matern şi pregătirea membranelor care vor trebui să 
fie habitaclul vital. În acelaşi timp, celulele mai din inte-
rior îşi pierd repede omnipotenţialitatea, crescând rapid 
în număr şi diferenţiindu-se în trei fâşii diferite care 
dau origine unei structuri deja foarte organizate, numită 
linia embrionară primitivă, care devine destul de vizi-
bilă în ziua 15-16 de la fertilizare. 

O idee despre cantitatea enormă de gene implicată 
în aceste prime zile ale dezvoltării este dată de rezul-
tatele analizelor noilor proteine şi noilor macrocelule 
(RNA) care apar în celulele din diferite stadii. G.A. 
Schultz şi colaboratorii săi, de exemplu, au calculat că 
în embrionul de iepure, în ziua a şasea de la fertilizare, 
sunt deja activate mai multe mii de gene. 
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Apare evident din aceste puţine date esenţiale că 
noul ciclu vital, care începe în momentul constituirii 
zigotului, înaintează neîntrerupt sub controlul autonom 
al subiectului, care se autoconstruieşte impunându-şi 
sieşi clipă de clipă ritmul şi direcţiile de creştere şi de 
diferenţiere după „harta” şi „programul” de execuţie 
înscris în propriul genom, program care este destul de 
modelabil, dar care are limite pentru modelabilitate. O 
dovedesc oprirea sau gravele deviaţii ale dezvoltării, 
când lipseşte sau se alterează chiar şi numai o mică 
parte a informaţiei genetice. 

Şi pentru om, aşadar, este valabilă legea ontogenetică 
ce susţine dezvoltarea oricărei fiinţe care provine din 
reproducerea gamică, lege care se exprimă în formarea 
graduală a unui subiect dintr-o anumită specie por-
nind de la zigot; lege care implică o dependenţă strictă 
a fiecărei părţi între ele; celule cu celule, ţesuturi cu 
ţesuturi, organe cu organe şi deci o lege de unitate în 
totalitate. Şi în ontogeneza umană omul este cel care 
se formează, printr-o serie de faze, dintre care prece-
denta este o premisă indispensabilă pentru cea care 
urmează; mai precis, este un anumit om care se for-
mează aşa cum este deja desenat şi programat în geno-
mul-proiect care controlează activ însăşi ontogeneza. 
Şi dacă se poate spune – şi trebuie să se spună – că 
celulele germinale (ovulul şi spermatozoidul) sunt o 
fiinţă umană în potenţă, adică sunt apte să devină o 
fiinţă umană odată ajunse să se unească, a afirma că 
zigotul este o fiinţă umană în potenţă este o eroare 
biologică şi logică. Din cele spuse până acum apare clar 
că zigotul este în realitate o nouă fiinţă umană care 
actualizează – urmând legea generală a ontogenezei – 
potenţialităţile pe care le poartă înscrise în genomul 
său şi, ca urmare a expresiei lor, sunt dobândite treptat 
figura şi forma umană cu care suntem familiarizaţi. 
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De aceea, fără posibilitate de eroare, suntem mereu 
în faţa aceluiaşi subiect, din primul moment în care se 
formează zigotul până la împlinirea ciclului său vital. 
Şi este exact să afirmăm că, din momentul în care este 
constituit zigotul şi în timpul întregii perioade embri-
onare şi fetale, suntem în prezenţa unei „fiinţe umane” 
sau a unui „om” în primele stadii de dezvoltare sau în 
dezvoltare; aceasta însă nu ia nimic din caracteristica 
intrinsecă a subiectului uman care îi aparţine atât din 
punct de vedere biologic, cât şi logic. Şi un nou-născut 
este încă un subiect uman în dezvoltare, dar nimeni 
nu ar îndrăzni să afirme că nu este o „fiinţă umană”. 
Iar nou-născutul este zigotul de acum nouă luni, care 
a dus la capăt partea dezvoltării care îi permite să res-
pire şi să se hrănească în afara sânului matern.

2.2.3. Câteva dificultăţi

 În ciuda acestor date biologice şi logice, au fost ridi-
cate împotriva acestei poziţii diferite obiecţii care tre-
buie luate în considerare. 

a. O primă obiecţie: „La fecundare nu a început viaţa. 
Viaţa este continuă. Este prezentă în ovulul din ovar şi 
poate fi întâlnită mult înainte de-a lungul generaţii-
lor… Fecundarea este un pas esenţial, dar numai unul 
dintr-o serie lungă de stadii esenţiale în procesul de a 
se stabili al individului” (R.C. Edwards).

Este indiscutabil datul biologic că „viaţa” se trans-
mite: se cunoaşte foarte bine axioma „omne vivum ex 
vivo”, deşi rămâne deschisă problema originii vieţii. 
Totuşi, punctul care ne interesează aici nu este când a 
început viaţa, ci când a început un anumit subiect care 
are viaţă. Reintrând, aşadar, în această linie corectă de 
argumentare, nu se poate să nu se recunoască faptul 
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că fertilizarea este un pas esenţial, adică necesar în 
procesul de a se stabili al unui individ.

b. Alte trei mari obiecţii. Dificultatea de a înţelege şi 
de a accepta fertilizarea, adică formarea zigotului, ca 
proces necesar şi suficient pentru apariţia unui nou 
individ uman şi deci ca moment în care el a început să 
existe ca atare, este manifestată de poziţiile luate în 
acest sens şi de alţii. 

– „Punctul în care eu am început să fiu un individ 
uman total şi complet a fost acela al stadiului liniei 
primitive, formarea embrionului” (A. McLaren), adică 
în ziua 15-16 de la fecundare, când apare în mod clar 
structura liniei embrionare. Acest cunoscut embriolog 
îşi fundamenta afirmaţia pe premisa că stadiul de dez-
voltare embrionară până în ziua a şasea la şoarece şi în 
ziua a 15-a la om „este în mod esenţial o perioadă de 
pregătire, în timpul căreia sunt elaborate toate siste-
mele protective şi nutritive necesare pentru susţine-
rea viitorului embrion”; şi numai „când sistemele de 
suport sunt stabilite, embrionul poate începe să se 
dezvolte ca entitate individuală”. Acestor structuri, 
introducând un nou termen, le dădea numele de pre-
embrioni şi rezerva numele de embrion liniei primitive, 
pentru că doar ea reprezintă „o entitate definită spaţial, 
care se poate dezvolta direct într-un făt şi apoi într-un 
nou-născut”.

– „Un embrion poate fi un individ în sensul deplin 
al definiţiei noastre numai atunci când spaţiul-timpul-
forma sa se desprind astfel de alte posibile totalităţi 
care în particularitatea sa nu mai poate deveni multi-
plu… Gemelanţa este posibilă la om până cel târziu la 
sfârşitul săptămânii a doua. La acest punct embrionul 
este o fiinţă vie care în totalitatea sa în devenire posedă 
o particularitate a sa exclusivă şi nu poate, prin urmare, 
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să se îndrepte ca să fie în două noi fiinţe vii; atunci este 
evident un individ” (W. Ruff).

– „Viaţa umană poate fi văzută ca un spectru conti-
nuu între începutul vieţii cerebrale în uter (săptămâna 
a opta de gestaţie) şi moartea cerebrală. În orice punct 
pot fi prezente ţesuturi sau sisteme de organe, dar fără 
prezenţa unui creier uman funcţional, ele nu pot con-
stitui o fiinţă umană, cel puţin în sens medical” (J.M. 
Goldening).

În aceste exprimări, care rezumă principalele pozi-
ţii susţinute astăzi cu privire la momentul în care în-
cepe un subiect uman, sunt cuprinse principalele 
obiecţii de ordin biologic la teza că fiinţa umană începe 
să existe ca atare în momentul constituirii zigotului. 

Să încercăm să rezolvăm aceste dificultăţi.

1. Diversitatea criteriilor şi motivelor aduse pentru 
a justifica diferitele poziţii indică deja o anumită arbi-
trarietate care provine, cel puţin în parte, din premise 
variate de ordin mai ales logic.

2. Este, desigur, adevărat că doar la sfârşitul celor 
15 zile de la formarea zigotului apare definită morfolo-
gic şi delimitată acea totalitate formată din câteva mii 
de celule deja variat diferenţiate, care reprezintă spa-
ţiul în care se vor succeda modificări ulterioare ce vor 
face să apară treptat mereu mai evidentă figura embri-
onului şi apoi a fătului. Dar această linie embrionară 
nu reprezintă decât punctul de sosire al unui proces 
început din momentul în care s-a format zigotul. În 
perioada de pregătire a sistemelor nutritive şi protec-
tive sunt întotdeauna deja prezente acele celule din 
care îşi au originea fâşiile care constituie linia primitivă 
embrionară. Acestea nu apar în mod neprevăzut, ca şi 
cum ar veni din extern şi separate de tot ansamblul 
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procesului care începe să se dezvolte odată cu unirea 
celulelor seminale (singamia): sunt un produs al aces-
tui proces. Deja din primul moment, în timp ce este 
executată partea programului specific ce implică pre-
gătirea structurilor periferice – dacă se poate spune 
aşa – ale embrionului, sunt în acelaşi timp prezente şi 
parcurg drumul lor de dezvoltare structurile centrale 
care vor apărea la un anumit stadiu, cum este acela al 
liniei primitive. În orice moment al dezvoltării există 
deja acea unitate care va fi definită mai târziu ca uni-
tatea feto-placentară. O analiză făcută cu rigoare ştiin-
ţifică şi logică a datelor pe care le avem la dispoziţie 
astăzi nu poate permite o altă interpretare. Este licit, 
fără îndoială, să introducem noi simboluri pentru a 
sublinia aspecte noi. De aceea, termenul „pre-embrion”, 
propus de A. McLaren şi alţii, ar putea reprezenta peri-
oada care se întinde de la constituirea zigotului la 
momentul în care apare linia embrionară primitivă. 
Dar ar fi greşit dacă cu acest termen s-ar voi marcarea 
a două procese, de la zigot la linia primitivă şi de la 
aceasta înainte, ca două procese discontinue care nu 
au nicio corelare între ele. Oricum, acest termen – pre-
embrion – a fost introdus sub o anumită presiune venită 
din afara comunităţii ştiinţifice, unde se manipulau 
cuvintele pentru a polariza o discuţie etică: dacă era 
clar şi admis de toţi că cercetarea pe embrioni nu se 
pune în discuţie, atunci era necesară crearea unei breşe 
pentru a putea continua experimentele pe embrioni, 
care de fapt nu sunt calificaţi ca embrioni prin folosi-
rea acestui termen.

3. Fenomenul gemelanţei monoovulare ar părea că 
este un alt motiv pentru a propune ziua 15-16 ca înce-
put al unui subiect uman. În esenţă, se consideră că nu 
este posibil a considera zigotul ca un individ uman 



dacă în primele 10-15 zile ale dezvoltării pot lua origine 
din el unul sau alţi embrioni şi deci unul sau mai mulţi 
subiecţi umani. 

Momentul crucial al mecanismului care duce la for-
marea unei perechi de gemeni este desprinderea din 
embrionul care se dezvoltă a unei sau mai multor celule 
încă dotate cu totipotenţialitate, adică încă nediferen-
ţiate. Aceasta se poate întâmpla în timpi diferiţi, în 
dependenţă de timpul în care are loc destinaţia defini-
tivă a celulelor variabile, dar nu dincolo de două săptă-
mâni, ba chiar încă mult înainte în cazul omului. După 
ce s-a făcut desprinderea, dacă celula sau celulele posedă 
încă toate potenţialităţile care permit o dezvoltare 
completă, va urma un nou proces de diferenţiere, care 
va da origine unui alt subiect, genetic identic cu cel din 
care s-a despărţit.

Poate este mai uşor de înţeles cum fenomenul geme-
lanţei nu ia individualitatea embrionului din care pro-
vine gemenul, dacă facem apel la câteva date simple. 
Nimeni nu pune în discuţie că o bacterie este un indi-
vid, adică o fiinţă care are propria sa existenţă distinctă 
de aceea oricare alta. În momentul reproducerii se for-
mează o altă celulă similară celei de origine, care rămâne 
pentru scurt timp lipită de aceea din care provine şi 
apoi se eliberează. Aceasta, după aceea, individ şi ea, 
va putea să producă prin acelaşi mecanism altele. Este 
clar că prima celulă nu este lipsită de propria individu-
alitate prin faptul că este capabilă să facă una aseme-
nea ei. Un lucru asemănător se întâmplă în cazul repro-
ducerii agamice. De exemplu, hidra este un individ 
constituit din mai multe celule. La un moment dat se 
formează o celulă, geamăna, care despărţindu-se începe 
formarea unei alte fiinţe. Aceasta nu-i ia individualitatea, 
adevărata unitate cu propria sa existenţă în totalitatea 
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celulelor din care este formată. Pentru a aminti o situ-
aţie şi mai evidentă: un zigot care se desprinde de ovar 
şi începe dezvoltarea sa nu ia femeii în care este pro-
dus nimic din individualitatea sa.

Ceva analog se petrece şi în fenomenul gemelanţei. 
Un zigot, care are propria sa existenţă distinctă de ori-
care alta şi deci nu poate să nu fie numit individ, începe 
dezvoltarea sa actualizând propriile sale potenţialităţi. 
Şi, cum am văzut, ciclul vital iniţiat are caracteristicile 
unităţii în totalitatea proprie unui individ. Dacă totul 
decurge în mod regulat, ciclul său vital va putea să 
ajungă la momentul reproducerii gamice şi celulele 
germinale formate de el, care posedă un program defi-
nit de dezvoltare, vor contribui la naşterea unui alt 
individ. Dar reproducerea sa poate să se întâmple oca-
zional la începutul ciclului vital, când, după ce a par-
curs deja un anumit drum, una sau mai multe celule 
care încă posedă potenţialitatea de a se dezvolta se 
desprind şi îşi urmează propria diferenţiere în mod inde-
pendent de embrionul din care s-au desprins; se naşte 
astfel un nou individ. A fost unul, căruia îi urmează 
unul sau mai mulţi. În concluzie: o analiză atentă a 
fenomenului gemelanţei şi un concept clar despre ceea 
ce este individul nu par să lase neclarităţi cu privire la 
individualitatea deplină a zigotului.

4. Observaţiile precedente micşorează dificultatea 
că, nefiind prezentă viaţa cerebrală în embrion decât 
din a opta săptămână, acesta nu poate fi considerat un 
subiect uman. Afirmaţia că, fără un creier uman func-
ţional, sistemele de organe prezente nu pot constitui o 
fiinţă umană are semnificaţia şi valoarea sa atunci 
când subiectul uman, ajuns la sfârşitul ciclului său vital, 
încetează să mai trăiască.
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Până acum am descris primele stadii de dezvoltare 
ale embrionului uman şi am văzut controlul său genetic. 
Scopul este de a ajunge la cunoaşterea câtorva aspecte 
esenţiale al procesului biologic atât de complex pe care 
îl presupune dezvoltarea unei fiinţe umane. Această 
cunoaştere este premisa necesară pentru răspunsul la 
întrebarea: când o fiinţă umană începe propriul său 
ciclu de viaţă?

2.2.4. Cele trei proprietăţi principale 
ale procesului biologic

a. Coordonarea este prima proprietate. Dezvoltarea 
embrionului din momentul fuziunii gameţilor până la 
formarea discului embrionar în ziua a 14-a aproxima-
tiv după singamie, şi încă mai evident după aceea, este 
un proces unde există o coordonare continuă de activi-
tăţi moleculare şi celulare, sub controlul noului genom, 
care este modelat de semnalele neîntrerupte transmise 
de la celulă la celulă şi de la ambientul extern şi intern 
al fiecărei celule.

Mai exact, această proprietate implică şi, mai mult, 
necesită o unitate riguroasă a fiinţei care este într-o 
dezvoltare constantă. Cu cât cercetarea ştiinţifică îna-
intează, cu atât această unitate se manifestă mai preg-
nant, garantată de noul genom, unde un mare număr 
de gene regulatorii asigură timpul exact, locul precis şi 
specificitatea evenimentelor morfogenetice. Toate 
acestea duc la concluzia că embrionul uman – ca oricare 
alt embrion –, chiar în primele sale stadii, nu este – aşa 
cum afirmă N.M. Ford – „doar un conglomerat de celule”, 
unde „fiecare dintre ele este un individ ontologic 
distinct”9, ci că întregul embrion este un individ real 

9 n.m. ford, When did I begin? Conception of the human indi-
vidual in history, philosophy and science, Cambridge University Press, 
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în care celulele sunt strâns integrate într-un proces 
prin care el traduce în mod autonom, clipă după clipă, 
propriul său spaţiu genetic în propriul său spaţiu orga-
nismic.

b. Continuitatea – este a doua proprietate a embrio-
nului. Singamia iniţiază un nou ciclu vital. „Funcţia 
ultimă a spermatozoidului este să fuzioneze cu mem-
brana plasmatică a ovulului. În momentul fuziunii 
[singmie], el încetează să mai fie un spermatozoid şi 
devine parte a unei noi celule, zigotul”10. Zigotul este 
începutul noului organism, care se află chiar la începu-
tul ciclului său vital. Dacă luăm în considerare profilul 
dinamic al acestui ciclu în timp, apare clar că înaintează 
fără întreruperi: primul ciclu nu se termină cu discul 
embrionar, nici nu începe un alt ciclu din acel moment. 
Multiplicarea celulelor sau apariţia diferitelor ţesuturi 
şi organe este expresia finală a unei succesiuni neîn-
trerupte de evenimente legate unul de altul în conti-
nuitate. Această proprietate implică şi stabileşte unici-
tatea sau singularitatea noii fiinţe umane: după singa-
mie este mereu acelaşi individ uman care se constru-
ieşte autonom după un plan definit riguros, deşi tra-
versează stadii tot mai complexe.

c. Gradualitatea – este a treia proprietate. Forma 
finală este atinsă gradual: este vorba despre o lege onto-
genetică, o constantă a procesului reproductiv. Această 

Cambridge 1988, 145. Noile date citologice şi moleculare despre em-
brionii precoci de mamifere infirmă afirmaţia lui Ford că „cel puţin 
până la stadiul de 8 celule în embrionul uman sunt 8 indivizi dis-
tincţi mai degrabă decât un singur individ multicelular” (p. 137).

10 Cf d.G. myles – p. primaKoff, „Why did the sperm cross the 
cumulus? To get to the oocyte. Functions of the sperm surface pro-
tein PH-20 and fertilin in arriving at, and fusing with the egg”, 
Biology of Reproduction 56 (1997) 320-327.



lege a constituirii graduale a formei finale prin multe 
stadii plecând de la zigot implică şi necesită o regle-
mentare care trebuie să fie intrinsecă fiecărui embrion 
şi menţine dezvoltarea permanent orientată în direcţia 
formei finale. Din cauza acestei legi intrinseci, scrisă 
în genom şi care a început să acţioneze în momentul 
fuziunii celor doi gameţi, orice embrion – şi deci şi embri-
onul uman – păstrează permanentă propria identitate, 
individualitate şi unicitate, rămânând în mod neîntre-
rupt acelaşi individ identic de-a lungul întregului pro-
ces de dezvoltare, de la singamie în viitor, în ciuda mereu 
crescândei complexităţi a totalităţii sale.

Este evident că aceste trei proprietăţi satisfac per-
fect criteriile esenţiale stabilite de reflecţia biologică 
pentru definirea unui „individ”. Astfel, embrionul, din 
momentul fuziunii celor doi gameţi, este un individ 
uman real, şi nu un potenţial individ uman. 

Această învăţătură rămâne validă şi este, de altfel, con-
firmată, dacă mai este nevoie, de recentele cunoştinţe 
dobândite de biologia umană care recunoaşte că în zigo-
tul care provine din fecundare este deja constituită iden-
titatea biologică a unui nou individ uman (Dv I, 1)11.

3. respectul faţă de embrionii umani

3.1. Un respect absolut
Din momentul conceperii, viaţa oricărei fiinţe umane 
trebuie respectată în mod absolut, pentru că omul este 
pe pământ creatura unică pe care Dumnezeu a „voit-o 
pentru ea însăşi” (GS 24), iar sufletul spiritual al orică-
rui om este „creat în mod imediat” de însuşi Dumnezeu; 
11 Cf. A. serra – r. ColomBo, „Identità e statuto dell embrione 

umano: il contributo della biologia”, în I. CarrasCo – r. ColomBo, 
ed., Identità e statuto dell’embrione umano, Editrice Libreria Vati-
cana, Roma 1998, 106-158.
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toată fiinţa sa poartă imaginea Creatorului. Viaţa umană 
este sacră, pentru că chiar de la începutul său cuprinde 
„acţiunea creatoare a lui Dumnezeu” şi rămâne pentru 
totdeauna într-o relaţie specială cu Creatorul, unicul său 
scop (Dv, Introducere, 5).

Documentul trasează în sinteză elementele esenţiale, 
începând cu principiul respectului absolut faţă de viaţa 
oricărei fiinţe umane din momentul conceperii. Princi-
piul este justificat de o serie de motivaţii legate strâns 
între ele:

– omul pe pământ este unica creatură pe care Dum-
nezeu „a voit-o pentru ea însăşi” (GS 24);

– sufletul spiritual al fiecărui om este „creat în mod 
imediat” de Dumnezeu; 

– asupra oricărei fiinţe umane străluceşte splendoa-
rea imaginii Creatorului.

Acestea sunt fundamentele pentru sacralitatea vieţii: 
viaţa este sacră, pentru că tocmai de la început presu-
pune „acţiunea creatoare a lui Dumnezeu” şi pentru 
că rămâne pentru totdeauna într-o relaţie specială cu 
Dumnezeu. Sacralitatea vieţii este, totodată, funda-
mentată şi cerută de unica şi exclusiva domnie a lui 
Dumnezeu asupra ei: „Numai Dumnezeu este Domnul 
vieţii de la începutul până la sfârşitul ei”. De aici de-
curge că „nimeni, în nicio circumstanţă, nu poate să-şi 
revendice dreptul de a distruge în mod direct o fiinţă 
umană inocentă” (Dv, Introducere, 5). Acela care ar 
îndrăzni să uzurpe domnia divină asupra vieţii ar face 
un sacrilegiu.

Această exigenţă merge până acolo că şi 
cadavrele embrionilor sau feţilor umani, avortaţi în mod 
voluntar sau nu, trebuie să fie respectate ca rămăşiţele 
pământeşti ale altor fiinţe umane. În special nu pot fi 
obiect de mutilări sau autopsie, dacă moartea lor nu a 



fost certificată şi fără consimţământul părinţilor sau al 
mamei (Dv I, 4). 

3.2. „Ca o persoană”

În relaţie directă cu respectul absolut datorat vieţii 
umane stă inviolabilitatea dreptului la viaţă al oricărei 
fiinţe umane inocente. Dar care este rădăcina şi în ace-
laşi timp forţa acestei inviolabilităţi? Este persoana 
umană ca atare: valoarea sa incomparabilă de imagine 
vie a lui Dumnezeu o face inviolabilă în darul vieţii pe 
care i l-a făcut Creatorul. În inviolabilitatea vieţii umane 
se revelează şi se impune inviolabilitatea persoanei.

Prima întrebare din Instrucţia Donum vitae este: 
„Ce respect este datorat embrionului uman, ţinând 
cont de natura şi de identitatea sa? Fiinţa umană trebuie 
respectată – ca o persoană – chiar din primul moment 
al existenţei sale” (Dv I,1).

Deci embrionul uman, chiar de la începutul existenţei 
sale, este persoană umană şi deci este inviolabil în dreptul 
la viaţă şi necesită un respect absolut şi necondiţionat?

Este o întrebare decisivă, pentru că răspunsul pe 
care îl primeşte decide, adică justifică şi cere soluţia 
morală la diferitele probleme ridicate de intervenţiile 
artificiale asupra embrionului uman. În acelaşi timp, 
este o întrebare care nu poate fi omisă, dacă vrem să 
mergem mai departe fără „prejudecăţi”, urmând „raţi-
onalitatea”. 

A invoca – aşa cum fac unii – „dreptul” de a face 
experimente pe embrionii umani pentru a favoriza 
dezvoltarea ştiinţifică sau pentru a căuta o posibilă 
cură pentru maladii incurabile până acum, sau a pre-
tinde elaborarea unor proiecte legislative referitoare 
la folosirea embrionilor umani, fără a defini în preala-
bil, cu o serioasă necesitate, identitatea proprie, sau, 
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cum se obişnuieşte a spune, „statutul embrionului”, 
înseamnă a contrazice în mod radical o exigenţă elemen-
tară a raţionalităţii faţă de noi înşine şi, prin urmare, 
de dreptate faţă de aceşti embrioni. Nu putem să ne 
bazăm pe „opiniile” unora – mai puţini sau mai mulţi 
–, de multe ori exprimate sub presiunea socio-culturală 
a diverselor interese, atunci când este în joc nu o „opi-
nie” între alte „opinii”, ci „realitatea” vieţii umane, 
adică „fiinţa umană” în demnitatea sa personală invi-
olabilă şi a dreptului său la viaţă. 

Biserica repropune doctrina sa „constantă şi certă”, 
dată omului contemporan de Conciliul al II-lea din Vati-
can: „Viaţa, odată concepută, trebuie să fie protejată 
cu maximă grijă; iar avortul ca şi infanticidul sunt crime 
odioase” (GS 51). Făcând apel la afirmaţia conciliară, 
Carta drepturilor familiei scrie: „Viaţa umană trebuie 
să fie respectată şi protejată în mod absolut din momen-
tul conceperii” (art. 4). 

4. Diferite intervenţii pe embrioni
„Pentru că trebuie să fie tratat ca persoană, embri-

onul va mai trebui să fie apărat în integritatea sa, îngri-
jit şi vindecat, în măsura posibilului, ca oricare altă fiinţă 
umană în cadrul asistenţei medicale” (Dv I, 1).

Documentul urmează o ordine logică, aprofundând 
mai întâi problema diagnozei prenatale, apoi problema 
intervenţiilor operative, diversificate în raport cu fina-
litatea urmărită: aceasta poate fi terapeutică (îngrijire 
şi vindecare) sau ştiinţifică (cercetare şi experiment).

4.1. Diagnoza prenatală

4.1.1. Prezentarea problemei

Până nu demult nu se ridicau probleme etice cu pri-
vire la diagnoză în medicină. Etica deontologică îi cerea 



medicului să diagnosticheze, şi aceasta, într-un mod 
exact şi scrupulos. A diagnostica înseamnă a recunoaşte 
din unele stimptome condiţiile organismului uman şi 
deci descoperirea stării de sănătate sau de maladie. Dia-
gnoza constituie astfel primul pas indispensabil pen-
tru o viitoare intervenţie medicală în favoarea pacien-
tului. Dar atunci când diagnoza a trecut pragul miste-
rului naşterii şi l-a atins, în faze mereu mai precoce, pe 
cel care trebuie să se nască, a început să se pună pro-
blema morală, căci s-au ridicat probleme din ce în ce 
mai grave pentru contextul socio-cultural: să ne gân-
dim doar la avortul selectiv pe care adesea îl are în 
vedere diagnoza prenatală.

Diagnosticarea genetică prenatală a început să fie 
practicată prin anii 1968-1969, după ce au fost perfec-
ţionate tehnicile de cultură a celulelor fetusului în lichid 
amniotic pentru studierea cromozomilor şi pentru cerce-
tări biochimice legate de studiul bolilor metabolice. În 
aceiaşi ani se perfecţionează alte tehnici de studiu soma-
tic al fetusului prin ultrasonografie şi prin fetoscopie. 

Aceste metode variate şi unele dintre ele capabile de 
a interveni din ce în ce mai mult într-o perioadă precoce 
pentru embrion devin cu trecerea anilor tot mai accesi-
bile: astfel, diagnoza nu priveşte numai o branşă speci-
alizată a geneticii, ci ea pătrunde în fiecare familie, din 
moment ce orice mic centru citadin sau spital, oricât 
de mic ar fi, este pregătit pentru aceasta.

În acelaşi timp, există o presiune socială şi culturală 
cu privire la „calitatea” vieţii, care contribuie la răspân-
direa rapidă şi în formă capilară a diagnozei prenatale. 
În sine, această căutare a unei vieţi „de calitate” este 
bună. Problema se pune atunci când se urmăreşte elimi-
narea embrionului şi a fătului cu malformaţii. În practică 
se caută identificarea precoce a acestor malformaţii, 
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pentru ca apoi să se poată trece, cu ajutorul gratuit al 
statului, la avortul selectiv. În acest context socio-cul-
tural există o puternică presiune exercitată asupra femeii 
gravide, ca să se supună diagnozei prenatale, cu toate 
că această diagnosticare presupune anumite riscuri, 
mai mari sau mai mici. 

Cea mai gravă manifestare a acestei mentalităţi selective 
este reprezentată de elaborarea de planuri regionale sau 
teritoriale de „prevenire” a maladiilor genetice şi de han-
dicap, constând în examene screening programate – şi nu 
numai la cerere – a subiecţilor cu risc, ca să fie aflat subiec-
tul purtător înainte de naştere şi să se facă întreruperea 
„voluntară” a sarcinii, cu scopul de a coborî nivelul de risc 
la populaţie. Circuite programate de structuri publice au 
adesea această finalitate şi finanţări precise: vorbesc despre 
prevenire, dar de fapt este vorba despre selectare mortală12.

Când este indicată diagnoza prenatală? La termi-
narea Congresului Internaţional de la Quebec (1979) 
privind diagnoza prenatală, a fost elaborat aproape un 
cod deontologic care să garanteze libertatea femeii de 
a accede sau nu la diagnoza prenatală şi să definească 
indicaţiile ce trebuie susţinute de raţiuni obiective, 
care sunt specificate pe scurt:

– vârsta mamei: peste 36 de ani;
– prezenţa unui copil, deja născut în acea familie cu 

trisomie 21 sau sindromul Down (mongolism);
– prezenţa la unii părinţi a unei aberaţii cromozo-

mice structurale;
– prezenţa unui copil, deja născut, cu o tulburare 

metabolică, sau în cazul în care unul dintre părinţi 
este purtător al genei responsabile de acea tulburare;

12 E. sGreCCia, „La diagnosi prenatale: il difficile incontro tra la 
verità scientifica e la via del nascituro”, în Medicina e Morale 
(1984) 429. 
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– prezenţa unui copil deja bolnav de hemoglobino-
patie gravă, sau care provine din părinţi purtători ai 
genei bolnave;

– prezenţa unui copil atins de o boală asociată cu cro-
mozomul X, sau din mamă purtătoare a genei respective;

– prezenţa unui copil cu un defect mare de închidere 
a tubului neural, malformaţie care comportă în gene-
ral o anencefalie.

Acestea sunt indicaţiile oficializate şi recunoscute; 
pot exista şi alte situaţii care ar putea fi luate în consi-
derare, ca, de exemplu, expunerea prelungită la radia-
ţii ionizante sau la mutageni chimici; suspectarea sau 
certitudinea unei infecţii la mamă, ca toxoplasmoză, 
rujeolă sau boală citomegalică; prezenţa şi riscul unei 
maladii cu transmitere genetică (cum ar fi fibroza cis-
tică sau beta-talasemia).

Consultanţa genetică. Diagnoza prenatală este pre-
cedată de consultanţa genetică; aceasta stabileşte dacă 
este fondată sau necesară. A trece la diagnosticare 
fără o consultare genetică anterioară, numai la cere-
rea pacientei, ar fi un semn de o insuficienţă responsa-
bilitate etică şi deontologică. Existenţa acestor indicaţii 
trebuie confirmată în timpul consultanţei genetice, 
care de aceea devine din punct de vedere etic necesară, 
înainte de a accede la diagnosticarea genetică. Această 
consultanţă genetică cuprinde trei momente:

1. Diagnoza clinico-genetică. Înainte de toate, tre-
buie stabilit dacă manifestarea patologică este asociată 
cu un genotip alterat şi identificarea naturii erorii gene-
tice care stă la baza manifestării clinice. De exemplu, 
sindromul Down poate fi asociat cu alteraţii cromozo-
mice diferite; o retinită pigmentară gravă poate fi cau-
zată de mutaţiile a trei gene diferite, fiecare dintre ele 
implicând diferite riscuri. Pentru identificarea bolii, se 
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fac: examene citogenetice (care permit descoperirea 
existenţei erorii cromozomice), examene biochimice şi 
moleculare, care descoperă erorile genetice.

2. Prognoza clinico-genetică. Este momentul cen-
tral al oricărei consultanţe genetice, căci această pro-
gnoză este în general serioasă şi gravă pentru subiec-
tul afectat. Necesită angajare, atenţie şi grijă. Implică 
o atentă examinare a familiei pentru a preciza modelul 
de determinism genetic care precede apariţia maladiei 
sau a sindromului, apoi estimarea riscurilor pentru 
părinţi (de a avea alţi copii afectaţi de acea maladie), 
pentru fraţii şi surorile celui afectat (pot fi purtători 
sănătoşi ai unei gene defecte, existând riscul de a avea 
şi ei maladia sau de a avea copii loviţi de acea boală). 

3. Terapia şi prevenirea reprezintă momentul cul-
minant al procesului consultanţei genetice. Terapia 
maladiilor genetice este astăzi doar o speranţă, care îşi 
are fundamentul pe rezultatele încurajatoare ale cer-
cetării terapiei genetice pe animale sau pe celule umane 
in vitro şi în primele încercări experimentale pe om. 
Prevenirea este adevărata strategie care trebuie să 
ducă la diminuarea greutăţii genetice în familiile cu 
risc. Din păcate, presiunea culturală a făcut din preve-
nirea naşterii – adică din avort – tactica preferenţială. 
De aici, dezvoltarea tehnicilor diagnozei prenatale, 
care a făcut din ea, în loc de un instrument în serviciul 
maternităţii, un instrument de selecţie eugenică. În 
schimb, prevenirea primară este aceea spre care ar tre-
bui să se îndrepte o medicină cu adevărat umană. 
Aceasta implică îndepărtarea factorilor sau condiţiilor 
care duc în mod necesar la manifestarea unei maladii 
genetice şi necesită: cunoaşterea factorilor de care 
depinde aceasta, o informaţie îngrijită a persoanelor 
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sau a cuplurilor cu risc de a concepe un copil bolnav, 
educaţia aptă să dezvolte în aceste persoane sau cupluri 
cu risc simţul responsabilităţii care le face capabile să 
decidă, în cunoştinţă deplină de cauză, de a nu concepe 
un subiect care are o înaltă probabilitate de manifestare 
a unei maladii genetice.

4.1.2. Metodele şi procedeele tehnice 
ale diagnozei prenatale

Tehnicile folosite actualmente pentru diagnostica-
rea prenatală pot fi definite în funcţie de două criterii 
fundamentale: genul de informaţie de diagnosticare 
care se doreşte: morfo-funcţională, citogenetică, bio-
chimică-metabolică, clinică-infectivologică; invazivita-
tea procedurii de diagnosticare: se pătrunde fizic în 
compartimentul corporal respectiv (cavitatea uterină, 
anexe, corp fetal) pentru a explora, extrage şi eşantiona 
material biologic pentru a-l supune apoi analizei. De 
aici, şi riscul, care, chiar dacă în măsură variabilă, este 
mereu prezent, previzibil. Acesta este unul dintre cei 
mai relevanţi din punct de vedere moral.

Ţinând cont de această invazivitate – şi deci de risc –, 
putem încadra tehnicile de diagnoză prenatală în tehnici 
neinvazive, minim invazive şi în mod sigur invazive13.

1. Tehnici noninvazive. În acest grup se înscrie eco-
grafia, care foloseşte ultrasunetele şi, la mai bine de 20 
de ani de la prima folosire, a atins în prezent niveluri 
importante şi uimitoare de diagnosticare, datorită 
aparaturii sofisticate care permite obţinerea unei ima-
gini optime. Această tehnică nu provoacă traume, nici 
nu pare dăunătoare, chiar dacă se recomandă folosirea 
ei numai în cazuri absolut necesare, în general de trei 

13 Cf. E. sGreCCia, Manual de bioetică, 111.
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ori în timpul unei sarcini. Scopul ei este preponderent 
terapeutic; este mai puţin legată de avort. O altă teh-
nică noninvazivă este aşa-numitul triplu-test, care 
însă nu este propriu-zis o metodă de diagnosticare, ci 
un test predictiv (deci cu probabilitate) în cazul unei 
patologii cromozomice fetale, îndeosebi a sindromului 
Down. Nu comportă niciun risc, nici pentru mamă, 
nici pentru făt. Problema etică se pune în sensul că 
acest triplu-test semnalează în multe cazuri prezenţa 
factorilor de risc, care apoi nu corespund unei patologii, 
trezind astfel alarma eugenistică, ce devine motiv pen-
tru a cere o diagnosticare prenatală invazivă sau chiar 
întreruperea sarcinii14.

2. Tehnici minimal invazive. Sunt metode bazate pe 
analize prenatale de celule de derivaţie, care în timpul 
primei faze de sarcină se descuamează spontan în cana-
lul cervical şi pot fi prelevate eşantioane. Securitatea 
şi seriozitatea acestei metode par să fie foarte ridicate. 
Oricum, pentru a face orice investigaţie de diagnosti-
care este mereu necesară o indicaţie precisă şi accepta-
bilă etic, cu toată aparenţa lipsei vreunui risc.

3. Tehnici invazive: 
Fetoscopia, folosită şi pentru a practica terapia intrau-

terină, comportă un înalt grad de risc de a se întrerupe 
sarcina (2% în primele 5 săptămâni) şi o creştere a inci-
denţei naşterilor premature (peste 8%). În urma îmbu-
nătăţirii calitative a imaginilor ecografice, s-a abando-
nat progresiv fetoscopia.

Embrioscopia este o tehnică de diagnosticare care 
se efectuează numai după ce investigaţiile precedente 
(de exemplu, ecografia) semnalează ceva suspect care 
nu poate fi confirmat altfel. Permite, apoi, posibilitatea 

14 Cf. E. sGreCCia, Manual de bioetică, 112.
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de a efectua biopsii fetale, prelevarea de sânge fetal 
pentru diagnoză şi terapie. Riscul de avort, datorită 
introducerii sale recente, nu este încă foarte precis 
evaluat (la începuturile anilor 1990 se comunicau 
6-10% avortări, acum chiar mai puţin). Consultând lite-
ratura de specialitate, se poate vedea cum cea mai 
mare parte dintre autori finalizează examenul la o ulte-
rioară întrerupere de sarcină, atunci când embrionul 
sau fătul este depistat cu o patologie. 

Prelevarea firicelelor coriale permite un examen gene-
tic mai precoce (începând cu a şasea săptămână de sar-
cină) pentru a favoriza o mai bună „acceptabilitate” a 
unei eventuale opţiuni de întrerupere a sarcinii. Com-
portă un risc de avort de aproximativ 3,2%. În ultimii 
ani a fost semnalată posibilitatea de a induce anomalii 
de malformaţie fetusului în urma acestei proceduri 
efectuate în perioade prea precoce de sarcină. 

Amniocenteza constă în prelevarea a 15-20 ml de 
lichid amniotic în care sunt prezente celule fetale dez-
agregate. Riscul este de 0,5-1,5%. Dacă este făcută 
într-o fază foarte precoce, riscul creşte. Într-o fază mai 
târzie se face pentru a aprecia starea de maturitate 
pulmonară a fătului, în caz de naştere înainte de termen.

Cordocenteza este pătrunderea sub control ecogra-
fic în cordonul ombilical, la nivelul venei, pentru prele-
varea de sânge fetal. Este o tehnică invazivă. Permite 
dobândirea unor informaţii diagnostice importante 
pentru binele fătului şi în anumite cazuri poate consti-
tui un mijloc pentru a face terapii intravasculare la 
fetus. Riscul este redus: 0,5-1,9%. Deşi rar, pot apărea 
complicaţii pentru făt: brahicardie (diminuarea ritmu-
rilor contracţiilor cardiace), tahicardie tranzitorie, hemo-
ragie a cordonului ombilical15. 

15 Cf. E. sGreCCia, Manual de bioetică, 112-115.
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4.1.3. Finalizarea rezultatelor 
examenului genetic

În cazul examenelor genetice, ne aflăm în domeniul 
unor boli în general incurabile până în acest moment. 
Există, apoi, malformaţii simple somatice (cum ar fi 
malformaţiile cardiace, renale, prezenţa unor hernii 
etc.), la care se poate interveni chirurgical la nou-năs-
cuţi. Există şi unele malformaţii cauzate de unele defecte 
genetice (coloana bifidă şi hidrocefalia, care în general 
sunt asociate între ele), care pot beneficia de un trata-
ment terapeutic chirurgical în primele zile de viaţă, cu 
bune rezultate, nu numai de supravieţuire, dar şi din 
punctul de vedere al calităţii vieţii. Aceasta înseamnă 
că, teoretic, căile deschise după diagnosticare nu se referă 
numai la ipoteza unui avort, sau la acceptarea pur şi 
simplu a naşterii unui copil malformat (sau cu o boală 
genetică), ci este deschisă şi calea terapeutică. Acest 
lucru este de mare importanţă din punct de vedere etic 
privind recurgerea la diagnoza prenatală din partea 
unei femei care în conştiinţa sa nu acceptă după aceea 
ipoteza unui avort. Se aşteaptă ca progresul ştiinţific 
să ofere posibilităţi noi: în cazuri din ce în ce mai nume-
roase, diagnosticarea să poată fi urmată de terapie.

4.1.4. Evaluarea etică 
a diagnozei genetice prenatale 

O atenţie specială trebuie acordată evaluării morale a 
tehnicilor de diagnostic prenatal, care îngăduie punerea 
în evidenţă precoce a anumitor anomalii ale copilului ce 
urmează să se nască. Într-adevăr, datorită complexităţii 
acestor tehnici, o asemenea evaluare trebuie să devină 
tot mai atentă şi riguroasă. Atunci când sunt lipsite de 
riscuri disproporţionate, pentru copil şi pentru mamă, şi 
au drept scop să facă posibilă o terapie precoce sau chiar 
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să favorizeze o acceptare senină şi conştientă a copilului 
ce se va naşte, aceste tehnici sunt moralmente licite. 
Însă din moment ce posibilităţile de tratament înainte 
de naştere sunt astăzi încă reduse, se întâmplă adesea ca 
aceste tehnici să fie puse în slujba unei mentalităţi euge-
netice, care acceptă avortul selectiv, pentru a împiedica 
naşterea unor copii afectaţi de diferite tipuri de anomalii. 
O asemenea mentalitate este nelegitimă şi cât se poate 
de reprobabilă, pentru că pretinde să măsoare valoarea 
unei vieţi omeneşti numai după parametri de „normali-
tate” şi de bunăstare fizică, deschizând astfel calea legi-
timării infanticidului şi a eutanasiei (EV 63).

4.2. Manipularea embrionilor umani 
şi experienţele pe embrioni

4.2.1. Manipularea embrionilor umani

a. Prezentarea problemei

Demnitatea şi valoarea lui de persoană îl sustrage 
pe embrionul uman oricărei considerări şi tratări la 
nivel de lucru (res). Nu tot ceea ce se poate face cu un 
obiect se poate face şi cu o fiinţă cu valoare personală. 
Aceasta are o demnitate şi o finalitate aparte, care tre-
buie recunoscute şi respectate. Viaţa umană este indis-
ponibilă: nu este la discreţia şi la arbitrul nimănui. Ea 
nu este un mecanism care să aibă nevoie de „experţi” 
care să o poată demonta, reproiecta şi recompune după 
bunul lor plac. Atitudinea omului faţă de viaţă – în 
toate fazele şi condiţiile sale, începând cu cele mai sim-
ple şi încă informe – trebuie să fie de tip contemplativ. 
Omul nu poate dispune de ea în vederea oricărui scop, 
dezarticulând-o şi rearticulând-o cu propriile mâini. 
Viaţa transcende posibilităţile manipulatorii ale omului, 
pentru că nu este un „produs” al geniului uman, ci 
„darul” iubirii providenţiale a lui Dumnezeu. Spre 
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deosebire de lumea infraumană, încredinţată de Dum-
nezeu posedării responsabile a omului, care o adaptează 
propriilor cerinţe, viaţa umană îi este încredinţată de 
Dumnezeu spre a o păstra cu iubire. Omul nu are nicio 
stăpânire asupra vieţii sale sau a altuia. A-şi aroga o 
astfel de putere este o ofensă la adresa omului şi a lui 
Dumnezeu.

De aceea, intervenţia omului, cu potenţialul său bio-
tehnologic de care dispune astăzi, asupra vieţii embrio-
nare pentru a o modifica şi a o supune propriilor dorinţe 
este o tentativă prometeică de a se substitui lui Dum-
nezeu, asumându-şi puteri pe care nu le are. Aceasta 
nu constituie un factor de progres şi de promovare 
umană: orice tentativă a omului de a înşela planul pro-
videnţial al lui Dumnezeu se întoarce întotdeauna împo-
triva omului. Eclipsa lui Dumnezeu şi cea a valorii unice 
şi indivizibile a omului, de la concepere la moarte, merg 
împreună (cf. EV 21-24). Pierzând simţul lui Dumne-
zeu, se pierde simţul demnităţii omului, a oricărui om, 
în orice condiţie sau fază de existenţă ar fi. Se deschide 
astfel calea spre puterea omului asupra omului, deşi 
această dominare, în faza embrionară, dobândeşte astăzi 
forme ascunse care vor să apară ca intervenţii filantro-
pice şi umanizante.

Omul trebuie să fie păzitorul fidel al vieţii sale şi a 
celuilalt: trebuie să o tuteleze şi să o îngrijească. Aceasta 
comportă şi motivează iliceitatea oricărei manipulări 
care alterează viaţa embrionului şi, totodată, liceitatea 
manipulărilor (intervenţiilor) terapeutice.

b. Manipulări care alterează viaţa embrionului

Aceasta înseamnă că nimeni nu poate să-şi aroge 
facultatea de a interveni asupra patrimoniului şi iden-
tităţii genetice a embrionului pentru a le modifica 
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după bunul său plac sau al celorlalţi. Nimeni nu poate 
înainta pretenţii cu privire la înzestrările şi calitatea 
unei vieţi care se naşte. Cu atât mai puţin să stabilească 
parametri de ameliorare selectivă a speciei umane. 
Orice criteriu este ideologic şi abuziv şi expresie de 
voinţă de putere: puterea unuia sau a unei minorităţi 
influente care în mod arbitrar decide „bunele” calităţi 
ale vieţii. Dar viaţa umană nu este la arbitrul niciunei 
inginerii biogenetice: ea este şi trebuie să fie aceea pe 
care providenţa creatoare divină a gândit-o cu înţelep-
ciune şi a voit-o în sine şi în singularitatea oricărei 
vieţi personale. Nu este un „produs” de confecţionat, 
ci un „dar” de primit. Logica darului eliberează de 
angoasa imprevizibilului, trezind o libertate de uimire, 
gratitudine şi încredere pentru o viaţă care apare.

c. Manipulări (intervenţii) terapeutice

Aceeaşi fidelitate faţă de viaţă legitimează inter-
venţia asupra embrionului, care urmăreşte prevenirea 
şi tratarea unei boli. Actul manipulator nu este bun 
sau rău, licit sau ilicit în sine însuşi, ci în ordinea bine-
lui vieţii. Întrucât permite o remediere sau împiedică 
un deficit biogenetic, procese degenerative, boli şi sufe-
rinţe, intervenţia pe embrion – în bagajul genetic sau 
la nivel biologic – este legitimă, dacă nu chiar necesară. 
Aici manipularea este terapeutică şi, de aceea, tutelează 
şi promovează viaţa. Făcută în faza embrionară, are o 
mare valoare preventivă: decisivă pentru calitatea vieţii 
şi sănătăţii unei persoane. Această intervenţie terape-
utică, aşa cum am văzut la diagnoza prenatală, trebuie 
făcută cu consimţământul părinţilor bine informaţi, 
cu atenţia datorată vieţii embrionare şi evitând riscu-
rile disproporţionate, respectând adevărul şi demnita-
tea fiinţei umane.
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4.2.2. Experienţele pe embrioni

a. Prezentarea problemei

Forme deosebite de intervenţie pe embrioni sunt 
experienţele. Dezvoltarea destul de recentă a embriolo-
giei cere multă cercetare şi experiment pentru a dobândi 
cunoştinţe în ceea ce priveşte statutul şi dezvoltarea 
embrionului, precum şi în vederea posibilelor inter-
venţii prenatale.

Documentul Donum vitae face distincţie între „cer-
cetare” şi „experiment”:

– cercetarea – este orice procedeu inductivo-deduc-
tiv, orientat spre promovarea observaţiei sistematice a 
unui anumit fenomen în domeniul uman sau spre a 
verifica o ipoteză emisă din observaţiile precedente. De 
aici rezultă: 

Cercetarea medicală trebuie să se abţină de la interven-
ţiile pe embrionii vii, dacă nu este certitudinea morală că 
nu se aduce o daună nici vieţii, nici integrităţii celui care 
se va naşte şi mamei şi cu condiţia ca părinţii să-şi fi dat 
consimţământul, liber şi informat, pentru intervenţia pe 
embrion. De aici urmează că orice cercetare, limitată 
chiar la simpla observaţie a embrionului, ar deveni ilicită 
atunci când, prin metodele folosite sau prin efectele indu-
se, ar implica un risc pentru integritatea fizică sau viaţa 
embrionului (Dv I, 4).

– experimentul este orice cercetare în care fiinţa 
umană (în diferitele stadii ale existenţei sale: embrion, 
făt, copil sau adult) reprezintă obiectul prin care sau pe 
care se intenţionează să se verifice efectul, în acel moment 
necunoscut sau încă nu bine cunoscut, al unui anumit 
tratament (de exemplu, medicamentos, teratogen, chi-
rurgical etc.) (cf. Dv I, 4).
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N.B. Se face distincţie apoi între experienţele făcute 
pe embrioni încă vii şi experienţele făcute pe embrioni 
morţi. 

Dacă sunt vii, viabili sau nu, trebuie să fie respectaţi 
ca toate persoanele umane; experienţa care nu este tera-
peutică în mod direct pe embrioni este ilicită (Dv I,4).

Nicio finalitate, chiar nobilă în ea însăşi, aşa cum este 
previziunea unei utilităţi pentru ştiinţă, pentru alte fiinţe 
umane sau pentru societate, nu poate în niciun fel justi-
fica experienţa pe embrioni sau fetuşi umani vii, viabili 
sau nu, în sânul matern sau în afara lui (Dv I, 4).

Consimţământul informat, în mod normal cerut pentru 
experimentul clinic pe adult, nu poate fi dat de părinţi, 
care nu pot dispune nici de integritatea fizică, nici de viaţa 
celui care se va naşte (Dv I,4).

A folosi embrionul uman sau fătul, ca obiect sau instru-
ment de experienţă reprezintă, un delict faţă de demni-
tatea lor de fiinţe umane care au dreptul la acelaşi res-
pect datorat copilului deja născut şi oricărei fiinţe umane 
(Dv I,4).

Considerată în ea însăşi, cercetarea îşi trage mora-
litatea din finalitatea pe care o urmăreşte. Cercetările 
sunt orientate spre dobândirea cunoştinţelor în vede-
rea unei tutelări, promovări mai bune şi punerii la 
punct a noilor terapii mai eficace în favoarea celui care 
se va naşte. Dar pot să se îndrepte şi spre proiecte de 
fecundare străină adevărului procreaţiei şi demnităţii 
embrionului uman. În prima perspectivă finalistică, 
cercetarea este, pe linie de principiu, legitimă din 
punct de vedere etic; în a doua, în schimb, este evident 
inacceptabilă. 

Orice experiment trebuie însă considerat şi în rela-
ţie cu subiectul asupra căruia este practicat. Poate fi 
făcut în beneficiul embrionului, întrucât îl cer condiţi-
ile sale. Este vorba despre o finalitate direct terapeutică. 
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În cazul experimentării terapeutice în mod clar, atunci 
când ar fi vorba despre terapii experimentale făcute în 
beneficiul embrionului, cu scopul de a salva într-o tenta-
tivă extremă viaţa sa, şi în lipsa altor terapii valide, poate 
fi licită recurgerea la medicamente sau proceduri care 
încă nu sunt cu totul convalidate (Dv I,4).

Deci, când finalitatea este direct terapeutică, expe-
rimentul poate fi licit atunci când este vorba despre o 
patologie gravă şi care nu poate fi tratată altfel şi când 
există un raport proporţionat între beneficiile sperate 
în urma acelei intervenţii experimentale şi daunele la 
care se riscă.

b. Evaluarea etică 

„Este imoral a produce embrioni umani destinaţi să 
fie folosiţi ca «material biologic» disponibil” (Dv I,4).

Nu se pot produce embrioni ca „obiect” şi „instru-
ment” pentru experienţe. Oricât de mare ar fi gradul 
de utilitate şi nobilă intenţia experimentului, nu poate 
fi redusă la „valoare de folosinţă” o fiinţă cu „valoare 
de scop”. Aceasta este adevărat în fiecare fază a vieţii 
prenatale. Este un delict pe care Ioan Paul al II-lea îl 
denunţă în mod clar în Evangelium vitae: 

Folosirea embrionului sau a fătului uman ca obiect de 
experimentare constituie o crimă faţă de demnitatea lor 
de fiinţe umane, care au dreptul la acelaşi respect dato-
rat copilului deja născut şi oricărei persoane. Aceeaşi 
condamnare morală priveşte şi procedeul care exploatea-
ză embrionii şi feţii umani încă vii – uneori „produşi” 
special în acest scop prin fecundarea in vitro – fie ca „mate-
rial biologic” de folosit, fie ca furnizori de organe sau 
ţesuturi pentru transplant, pentru tratamentul altor 
boli. În realitate, uciderea unor făpturi umane nevinovate, 
chiar şi în folosul altora, constituie un act absolut inac-
ceptabil (EV 63).
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5. Clonarea
5.1. Prezentarea problemei
În primele luni ale anului 1977 s-a anunţat clona-

rea unei oi (Dolly). Este vorba despre un procedeu rea-
lizat prin fuzionarea unui ovul enucleat cu o celulă 
somatică prelevată din mamela unei oi adulte de 6 ani 
şi cultivat în laborator. Era o dublă noutate. Mai întâi, 
pentru că nu era vorba despre o sciziune gemelară, ci 
despre o noutate radicală numită clonare, adică o repro-
ducere asexuată şi agamică, orientată să producă indi-
vizi egali din punct de vedere biologic cu individul 
adult, furnizor de patrimoniu genetic nuclear. A doua 
noutate era că acest tip de clonare era considerat până 
atunci imposibil. Se considera că ADN-ul celulelor soma-
tice de la animalele superioare, având deja marca dife-
renţierii, nu ar putea să-şi mai recupereze totipotenţi-
alitatea originară şi, prin urmare, capacitatea de a 
conduce dezvoltarea unui nou individ. Depăşindu-se 
această presupusă imposibilitate, părea că s-a deschis 
de acum strada clonării umane, înţeleasă ca replicare 
a unuia sau a mai multor indivizi identici din punct de 
vedere somatic cu donatorul16.

Atunci s-a tras semnalul de alarmă cu privire la posi-
bilitatea transferării acestui procedeu la om. Condam-
nările morale ale acestei eventualităţi au fost multe: 
din toate părţile se cereau legi clare şi definitive în pri-
vinţa clonării umane. Din primul moment, în diferitele 
comunicate ale organismelor internaţionale (UNESCO, 
Parlamentul European, Consiliul Europei, OMS etc.), 
cu tonalităţi şi expresii diferite, se punea accentul pe o 
condamnare generală a clonării umane, condamnare 

16 Cf. pontifiCia aCademia pro vita, Riflesioni sulla clonazione: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/
documents/rc_pa_acdlife_doc_30091997_clon_it.html
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care era când rodul unui acord între diferitele concepţii 
antropologice şi etice, când bazată doar pe consecinţele 
posibile ale acelei proceduri.

În acelaşi timp, au apărut ipoteze care urmăreau să 
orienteze aceste proceduri spre scopul producerii de 
celule şi ţesuturi în vederea folosirii ulterioare în medi-
cina experimentală şi clinică, mai ales la transplantu-
rile terapeutice. S-a vorbit despre producţia de linii 
celulare multipotente pornind de la celulele staminale 
de origine embrionară (mai precis, celule din masa celu-
lară internă a blastocistului) provenind de la embrioni 
umani produşi prin clonare.

Opinia publică, din motive de comunicare şi prin 
voinţa de a-i câştiga mai uşor consimţământul, a fost 
indusă să creadă că se puteau produce celule şi ţesu-
turi prin clonare din alte celule şi ţesuturi, fără a con-
sidera, în schimb, că acest procedeu ar implica în mod 
necesar generarea de embrioni umani până la stadiul 
de blastocist, care nu erau destinaţi să fie transferaţi 
în corpul mamei pentru o dezvoltare ulterioară, ci doar 
cu scopul de a le folosi celulele, urmând ca astfel să fie 
distruşi. Această „înţelegere greşită” i-a făcut pe mulţi 
să considere că aceste proceduri ar trebui să fie judecate 
pozitiv, din moment ce ar avea o finalitate terapeutică 
de mare valoare pentru tratarea anumitor boli şi nu ar 
leza integritatea individului uman. Între timp, unele 
centre şi-au şi anunţat disponibilitatea de a colabora 
la nivel industrial la producerea de celule şi ţesuturi 
umane prin clonare şi la înfiinţarea unor bănci cu ast-
fel de material uman preţios.

S-a ajuns astfel, aşa cum se întâmplă în asemenea 
situaţii, la o dilemă: ori se dă cale liberă unei astfel de 
producţii „benefice”, ori se împiedică ştiinţa de a îna-
inta spre victoria împotriva maladiilor degenerative 
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(cum este boala Parkinson), metabolice (cum este dia-
betul cu dependenţă de insulină) sau oncologice (cum 
este leucemia).

În realitate, adevărul este altul: industria biotehno-
logică intenţionează de fapt să realizeze prin acest tip 
de tehnologie în scopuri terapeutice o adevărată şi pro-
prie clonare de indivizi umani: nu este vorba despre 
reproducerea celulelor identice între ele pornind de la 
o unică celulă progenitoare, aşa cum se întâmplă actu-
almente în domeniul culturilor celulare; nici nu este 
vorba, simplu, de a produce, cu tehnica proliferării celu-
lare in vitro, ţesuturi destinate implantului (de exem-
plu, ţesut cutanat, osos şi cartilaginos), după procede-
ele ingineriei ţesuturilor. Dacă ar fi vorba despre repro-
ducerea de celule sau despre intervenţii ale ingineriei 
ţesuturilor, nu ar fi nicio dificultate etică în a admite 
liceitatea acestei tehnici.

Însă este vorba despre altceva – şi cercetătorii o ştiu 
bine; la mijloc este producerea de celule şi ţesuturi 
pornind de la embrioni umani clonaţi, adică fiinţe 
umane pentru care se prevede întreruperea dezvoltării 
pentru a-i putea folosi ca izvor de „preţios” material 
biologic pentru „repararea” ţesuturilor sau organelor 
degenerate la un individ adult.

Se ştie faptul că celulele embrionului înainte de 
implantul în uter şi celulele stam pluripotente care se 
află în organismul uman chiar şi în faze succesive dez-
voltării au capacitatea extinsă de autoreînnoire şi de 
diferenţiere şi s-ar voi folosirea acestei potenţialităţi în 
diferite scopuri terapeutice, aşa cum am amintit mai sus. 

Cât priveşte celulele stam pluripotente, se ştie că 
ele pot fi reperate şi în diferite alte ţesuturi în afară de 
cele din embrionul precoce. Se află şi în alte locuri: în 
ficatul şi în măduva osoasă a fătului, în sângele din 
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cordonul ombilical în momentul naşterii… În cazul în 
care se recuperează celule stam de la embrionii sau 
feţii avortaţi spontan, sau din cordonul ombilical în 
momentul naşterii, nu se pun probleme etice deosebite. 
Însă aceste celule nu ar fi în stare să dea loc la acea 
varietate de diferenţieri celulare care se poate avea în 
schimb de la celulele stam provenite din embrioni şi, 
prin urmare, nu ar satisface exigenţele biotehnologu-
lui, care caută celule numeroase, vitale şi selecţionate 
în raport cu cererea clinică. De aceea, producerea unui 
organism uman până la stadiul embrionar de dezvoltare 
prin clonare este considerată un izvor preferenţial şi o 
rezervă de care se poate dispune în timp, folosind crio-
conservarea embrionului. În plus, ţesuturile obţinute 
astfel ar fi histocompatibile cu cele ale donatorului de 
nucleu, adică ale pacientului însuşi. Aceasta ar duce la 
depăşirea problemei respingerii transplantului, dacă 
ar fi făcut cu ţesuturi „străine” pacientului.

Folosirea clonării în acest sens ar permite deci de a 
avea un produs specific şi „abundent” şi ar da speranţe 
unei activităţi bioindustriale înfloritoare.

5.2. Evaluarea etică

Clonarea este o reproducere artificială obţinută 
fără aportul celor doi gameţi; este o reproducere ase-
xuală şi agamică. Fecundarea propriu-zisă este substi-
tuită cu „fuziunea” dintre un nucleu prelevat de la o 
celulă somatică a individului care vrea să fie clonat cu 
un ovul denucleat, adică lipsit de genomul de origine 
maternă. Întrucât nucleul celulei somatice poartă tot 
patrimoniul genetic, individul obţinut posedă identita-
tea genetică a donatorului de nucleu. 

Prima clonare de animale, care s-a produs la Edin-
burgh (1977), a avut loc în urma a 277 de fuziuni dintre 
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celula ou şi nucleul donator; dintre acestea, doar 8 au 
avut succes, adică 8 din 277 şi-au început dezvoltarea 
embrionară şi doar 1 din 8 embrioni a ajuns la naştere17.

Alături de aceste aspecte care o fac inacceptabilă 
din punct de vedere etic, mai sunt şi altele.

Înainte de toate, trebuie spus că finalitatea umanistă 
la care se face referinţă nu este din punct de vedere 
moral coerentă cu mijlocul folosit: manipularea unei 
fiinţe umane în primele sale stadii de viaţă pentru a 
obţine material biologic necesar experimentării unor 
noi terapii, trecând astfel la uciderea acestei fiinţe 
umane, contrazice în mod clar valoarea presupusă de 
scopul salvării vieţii (sau vindecării de o boală) altor 
fiinţe umane. Valoarea vieţii umane, izvor de egalitate 
între toţi oamenii, face ilegitimă folosirea pur instru-
mentală a existenţei unui semen, chemat la viaţă pen-
tru a fi folosit doar ca material biologic.

În al doilea rând, această practică distruge semnifi-
caţia umană a generării: nu mai este gândită şi actuali-
zată pentru scopuri reproductive, ci programată pentru 
finalităţi medico-experimentale (şi deci chiar comerciale).

În clonarea umană pentru scopuri terapeutice sau 
comerciale este alterată figura chiar a „părintelui” (geni-
tor): este redus la rangul de prestator de material biolo-
gic cu care să se producă un copil/gemen destinat să fie 
folosit ca furnizor de organe şi ţesuturi de schimb; femeia 
este instrumentalizată, fiind redusă la unele dintre func-
ţiile sale pur biologice (prestatoare de ovule şi de uter).

În procesul de clonare sunt pervertite relaţiile fun-
damentale ale persoanei umane: filiaţiunea, con-
sangvinitatea, rudenia, paternitatea şi maternitatea. 

17 Cf. pontifiCia aCademia pro vita, Riflesioni sulla clonazione: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/
documents/rc_pa_acdlife_doc_30091997_clon_it.html

Cap. VI: respeCtul faţă de embrIonII umanI
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O femeie poate fi sora geamănă a mamei sale, lipsită 
de tată biologic, şi poate fi fiica bunicului său. Deja cu 
FIVET s-a introdus o confuzie în ceea ce priveşte rude-
nia, dar cu clonarea se verifică o ruptură radicală a aces-
tor relaţii.

Clonarea umană trebuie judecată negativ şi în raport 
cu demnitatea persoanei clonate, care vine pe lume ca 
o „copie” (chiar dacă este numai copie biologică) a unei 
alte fiinţe: această practică pune condiţii pentru o sufe-
rinţă radicală a celui clonat, a cărui identitate psihică 
riscă să fie compromisă de prezenţa reală sau chiar 
numai virtuală a „celuilalt”. 

Principiul care de fapt este introdus în numele sănă-
tăţii şi al bunăstării stabileşte o adevărată discriminare 
între fiinţele umane în baza măsurării timpului dez-
voltării lor (astfel, un embrion valorează mai puţin de-
cât un făt, un făt mai puţin decât un copil, un copil mai 
puţin decât un adult), răsturnând imperativul moral 
care impune aceeaşi tutelă şi acelaşi respect maxim faţă 
de cei care nu sunt în stare să-şi apere şi să-şi manifeste 
propria demnitate.

De aceea, practicarea clonării nu poate să-şi găsească 
nicio legitimare18. 

 Magisteriul Bisericii a condamnat ipoteza clonării 
umane, a fuziunii gemelare şi a partogenezei în Donum 
vitae. Motivul este negarea demnităţii persoanei supuse 
clonării şi negarea demnităţii procreaţiei umane.

18 Cf. Centro di BioetiCa dell’universita CattoliCa del saCro 
Cuore, Clonazione umana „terapeutica”: L’Osservatore Romano, 
14.1. 1999: http://www.clerus.org/clerus/dati/1999-05/10-2/Clonazi-
oneumana.rft.html.



CAPITOLUL VII

PROBLEMELE ETICE ALE AVORTULUI

Inviolabilitatea embrionului uman poartă cu sine, 
înainte de toate, faptul că nu poate fi suprimat: „să nu 
ucizi”, în care ia formă imperativă primară valoarea 
vieţii, şi care priveşte, înainte de toate, viaţa embrionară. 
Nu este vorba doar despre o prioritate cronologică, 
care cere tutelarea vieţii umane la începutul său, este 
vorba şi mai mult despre o prioritate logică, legată de 
binele moral pe care viaţa embrionară îl constituie pen-
tru totdeauna, fără nicio excepţie. Această viaţă nu 
constituie doar un bun fizic, aşa încât în anumite cir-
cumstanţe să fie îngăduit a se distruge, ea este un bine 
moral, din care cauză suprimarea ei este întotdeauna 
un rău moral, adică un păcat şi niciodată un simplu 
rău fizic. În acest context se pune problema avortului, 
pe care o vom aborda în continuare.

1. Terminologia

Avort în limbajul curent este sinonim cu suprimare. 
Termenul indică uciderea unei vieţi la începuturile ei 
(abortus). Practica aceasta constă în expulzarea din 
uterul matern a unui făt viu, care nu este capabil să 
trăiască în afara sânului matern. În foarte multe cazuri 
este vorba despre embriotomie, care constă în uciderea 
fătului care se află încă în uter.



212 Bioetica

1.1. Ambiguitatea termenului

Ioan Paul al II-lea, în Evangelium vitae, denunţă 
ambiguitatea terminologiei folosite pentru a indica 
avortul – „întrerupere de sarcină” –, „care tinde să-i 
ascundă adevărata natură şi să-i atenueze gravitatea 
în opinia publică” (EV 58). De fapt, această terminologie 
se lasă ca o cortină de fum asupra realităţii de violenţă 
omicidă care este avortul: vorbind despre „sarcină”, 
atenţia se îndreaptă mai mult asupra femeii decât asu-
pra copilului, întrucât sarcina este un indiciu special 
al femeii; şi vorbind despre „întrerupere” este ştearsă 
orice referinţă la tragismul avortului, căci se întrerupe 
o conversaţie, o transmisie TV, care se va relua imedi-
at. De aceea, Sfântul Părinte nu ezită să prezinte ca o 
datorie a timpului prezent aceea de a „privi adevărul în 
faţă şi de a spune lucrurilor pe nume, fără a ceda unor 
compromisuri de comoditate sau ispitei de autoamăgire” 
(EV 58). Se impune deci „restaurarea adevărului”, iar 

restaurarea adevărului înseamnă, înainte de toate, a 
chema cu numele lor actele de violenţă, oricare ar fi for-
mele pe care le iau. Trebuie să numim omuciderea cu 
numele său: omuciderea este o ucidere a unui om1.

1.2. Definiţia

Trebuie să denumim avortul cu numele său adevărat. 
Papa dă o adevărată definiţie a avortului, distanţându-se 
în mod clar de cea obişnuită şi tradiţională („expulza-
rea fătului viu, dar nonviabil”): „Avortul provocat este 
uciderea deliberată şi directă, oricum ar fi săvârşită, a 

1 Giovanni paolo ii, Messagio per la XIII Giornata Mondiale 
della Pace „La verità, forza capace” (18.12.1979): Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, n. 2, 1979, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 1980, 1446.
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unei fiinţe umane în faza iniţială a existenţei sale, 
cuprinsă între zămislire şi naştere” (EV 58).

2. Diferite forme de avort

2.1. Avortul „terapeutic”

Se pune adesea în domeniul medical problema avor-
tului „terapeutic”: avortul este consiliat, având în 
vedere sănătatea fizică sau psihică a mamei. Dar putem 
vorbi într-adevăr despre un avort „terapeutic”? 

2.1.1. Un termen impropriu

Trebuie spus de la început că este improprie denu-
mirea cu adjectivul „terapeutic”, pentru că de fapt nu 
este vorba despre terapie, decât în sens impropriu şi 
larg. Pentru a fi vorba despre terapie, una dintre con-
diţii este ca intervenţia medico-chirurgicală să fie di-
rect îndreptată spre îngrijirea sau spre îndepărtarea 
părţii bolnave fizic; în cazul avortului aşa-zis „terape-
utic” nu este vorba de a trata o boală, ci mai curând 
este suprimarea fătului (sănătos) pentru a evita agra-
varea sănătăţii sau pericolul vieţii mamei. 

2.1.2. „Indicaţiile” privind avortul „terapeutic”

Avortul „terapeutic” este „indicat” de medici când:
1. există de facto condiţii organice care complică 

sarcina sau în care sarcina provoacă o agravare a stării 
de sănătate a mamei. Însă aceste condiţii pot fi contro-
late şi compensate printr-o asistenţă medicală adecvată. 
Progresele medicinii şi ale asistenţei medicale reduc 
tot mai mult riscurile asupra vieţii şi sănătăţii mamei. 
Este clar că în aceste cazuri este lipsit de orice motiva-
ţie avortul chiar şi numai din punct de vedere medico-
deontologic.

Cap. vii: proBlemele etiCe ale avortului
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2. există condiţii în care întreruperea sarcinii ar 
influenţa pozitiv starea de sănătate a mamei. În reali-
tate, avortul influenţează mai mult negativ această 
stare a sănătăţii mamei decât continuarea sarcinii, 
sau, în orice caz, avortul nu determină o îmbunătăţire 
substanţială. Rezultă clar că nu se justifică întrerupe-
rea sarcinii din punct de vedere medical. 

3. există condiţii în care agravarea este reală, dar ea 
poate fi înfruntată prin metode terapeutice diferite de 
avort, cum ar fi: dializa periodică a gravidei care suferă 
de o insuficienţă renală gravă, cardiochirurgia pentru 
femeile cu afecţiuni cardiace… Este clar că în aceste 
cazuri adevărata terapie – care elimină direct boala, 
fără să afecteze viaţa fetusului – este singura terapie 
permisă.

În lumina progreselor ştiinţei şi asistenţei medicale, 
multe dintre aceste „indicaţii” şi-au pierdut capacita-
tea de motivaţie. Tuberculoza, cardiopatiile, bolile 
vasculare, bolile aparatului hemopoietic (unele forme 
de anemie), bolile renale, bolile hepatice şi ale pancre-
asului, bolile gastrointestinale, chorea de sarcină, mias-
tenia gravis, tumorile (cu excepţia celor ale aparatului 
genital), toate aceste boli, în lumina celor afirmate mai 
sus, ne orientează spre o drastică reducere a bazei medi-
cale a acestor „indicaţii” şi spre o progresivă reducere 
a cazurilor în care, în lipsa unor alternative terapeutice, 
persistă un adevărat risc pentru viaţa şi sănătatea 
mamei2.

Putem spune deci că, 
înţeles ca act orientat să ferească pacienta de pericolul 
iminent al morţii şi ca intervenţie terapeutică de neînlo-
cuit pentru atingerea acestui scop, avortul terapeutic a 

2 Cf. E. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, 143.
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pierdut cu adevărat mult teren şi nu-şi mai găseşte un 
loc logic printre criteriile moderne asistenţiale: dimpo-
trivă, în multe împrejurări acute s-a dovedit mai degrabă 
dăunător decât util tocmai din cauza stării de „dezechili-
bru” matern3.

2.2. Avortul eugenetic

Avortul eugenetic provocat pentru a evita naşterea 
copiilor cu malformaţii se răspândeşte ca urmare a posi-
bilităţilor crescute de „diagnoză prenatală”. Această 
diagnoză ar trebui să fie făcută nu cu prezumţia de a 
decide asupra dreptului la existenţă şi, prin urmare, 
cu condamnarea la moarte a celui care urmează să se 
nască, ci cu un scop „terapeutic” (aşa cum are loc în 
cazul diagnosticării persoanelor deja născute) sau ca o 
căutare a intervenţiilor posibile pentru reducerea mal-
formaţiilor şi ca pregătire psihologică a părinţilor de a 
înfrunta realitatea.

Apărarea „calităţii vieţii” trebuie înţeleasă ca o cău-
tare a ameliorării existenţei, nu ca un criteriu de selec-
ţie pentru viaţă, întrucât dreptul la viaţă depinde de 
faptul existenţei, şi nu de condiţiile de sănătate. Din 
punct de vedere etic, prezenţa unei malformaţii sau a 
unui handicap nu ştirbeşte cu nimic realitatea ontolo-
gică a celui care urmează să se nască. Prezenţa într-un 
subiect uman a unei stări de handicap, a unei boli, cere 
din partea familiei şi a societăţii mai multă protecţie şi 
mai mult ajutor. Recurgerea la avort pentru a împiedica 
naşterea acestor subiecţi cu malformaţii sau purtători 
de handicap, cu scopul de a-i împiedica să pornească pe 
„un drum deloc uman”, dar şi pentru a evita tributul 

3 A. Bompiani, „Le indicazioni dell’aborto «terapeutico»: stato 
attuale del problema”, în A. fiori – e. sGreCCia, ed., L’aborto. Rifles-
sioni di studiosi cattolici, Milano 1975, 214.

Cap. vii: proBlemele etiCe ale avortului
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de sacrificiu, ca şi obligaţiile economico-financiare pe 
care le presupune pentru familie şi societate, este o 
decizie total lipsită de simţul unei adevărate morali-
tăţi. O astfel de atitudine evocă ideologia rasistă, de 
care se deosebeşte doar prin scopul urmărit: pentru 
rasişti, scopul era purificarea speciei, pentru cultura 
actuală, care promovează avortul eugenetic, motivaţia 
este cu caracter socio-economic, ba chiar hedonist4.

Societăţii îi revine obligaţia de a promova cerceta-
rea şi sprijinul pentru prevenirea unor astfel de mal-
formaţii în cauzele lor, precum şi susţinerea familiilor 
prin mijloace adecvate în cazul naşterii unor astfel de 
copii cu dificultăţi.

2.3. Avortul cu „naştere parţială”

Termenul vine din engleză, „partial-birth abortion”, 
adică avort cu naştere parţială, şi desemnează o tehni-
că de avort folosită în ultimele luni de sarcină, prin 
care este practicată o naştere intravaginală parţială a 
fătului viu, urmată de o aspirare a conţinutului cere-
bral înainte de completarea naşterii. Concret, iată teh-
nica avortului cu naştere parţială, practicată în SUA 
din luna a patra până la sfârşitul sarcinii. Ghidat de 
ultrasunete, medicul care face avortul prinde cu un 
foarfece un picior al copilului, pe care apoi îl trage prin 
vagin în exterior. Scoate apoi trupul copilului, cu excep-
ţia capului. În acest timp, în mod normal, copilul se 
zbate. Cu foarfecele face atunci o incizie la baza cra-
niului, prin care face să treacă vârful unui foarfece 
pentru a perfora cutia craniană. Introduce în orificiul 
făcut astfel capătul unui tub legat la o pompă, prin 
care sunt aspirate creierul şi conţinutul cutiei craniene 

4 Cf. e. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, 147.
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a copilului. În acest moment, pentru a duce la bun 
sfârşit avortul, nu mai rămâne decât să extragă din 
uter craniul redus în volum şi copilul în cele din urmă 
este aruncat. 

Cap. vii: proBlemele etiCe ale avortului
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Motivul dezvoltării acestei metode este de ordin le-
gal. Curtea Supremă a SUA a deliberat că termenul 
„persoană”, aşa cum este folosit în al XIV-lea amenda-
ment al Constituţiei, nu se aplică copilului nenăscut. 
De aici s-a dedus posibilitatea de a pune capăt vieţii 
unui copil fără a cădea sub incidenţa justiţiei, şi aceasta, 
până în momentul naşterii. Pe de o parte, legile diferi-
telor state precizează toate că, în cursul naşterii, când 
un copil a ieşit complet din sânul matern şi când mani-
festă chiar şi cel mai mic semn de viaţă, el este persoană 
în faţa legii, aşa încât, dacă cineva l-ar priva deliberat de 
viaţă, ar fi un omicid pe plan legal. Pe de altă parte, este 
din punct de vedere legal posibil a lua viaţa unui copil, 
în cursul naşterii, cu condiţia să fie încă parţial în uter.

Dacă avortul este inuman în sine, cel aşa-zis cu 
„naştere parţială” este de trei ori mai mult. Din fericire, 
cu un vot de 5 la 4, Curtea Supremă a SUA a decretat 
pe 18 aprilie 2007 prima limitare la avortul terapeutic 
şi a confirmat o lege semnată de preşedintele G.W. 
Bush în 2003, care opreşte avortul cu „naştere parţială”. 

Cap. vii: proBlemele etiCe ale avortului
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2.4. Forme „ascunse” de avort
Pentru a facilita răspândirea avortului, s-au investit şi 
continuă să se investească sume uriaşe destinate punerii 
la punct a unor preparate farmaceutice care fac posibilă 
uciderea fătului în sânul matern, fără a mai fi necesară 
recurgerea la intervenţia medicului. Însăşi cercetarea 
ştiinţifică, în această privinţă, pare preocupată exclusiv 
să obţină produse tot mai simple şi mai eficace împotriva 
vieţii şi, în acelaşi timp, capabile să sustragă avortul orică-
rei forme de control şi de responsabilitate socială (EV 13).

De fapt, este vorba despre anumite tehnici de con-
trol al naşterilor, denumite în mod impropriu contra-
ceptive, care nu împiedică întâlnirea celulelor germi-
nale, deci fecundarea, aşa cum ar lăsa să se înţeleagă 
termenul de contraceptiv sau antifertilizant. Mecanis-
mul lor în realitate este de a împiedica ovulul fecundat 
de a se instala în uter. Cei care fac propagandă acestor 
tehnici sunt atenţi să nu le numească abortive sau 
provocatoare de avort, întrucât pentru mulţi avortul 
înseamnă ceva dramatic; de aceea, sunt definite ca inter-
ceptive, adică interceptează zigotul pe care nu-l lasă să 
se instaleze, sau contragestative (de la contragestion, 
în analogie cu contraception), întrucât este împiedicată 
sarcina să continue după instalarea embrionului în 
uter. Pentru a fugi de ceea ce este evident, s-a recurs la 
ingrediente lingvistice, rezervând termenul de avort 
doar cazului eliminării embrionului deja implantat în 
uter, uitând în mod voit că viaţa este un fapt, o realita-
te evidentă, şi nu o definiţie. Dintre interceptive şi 
contragestative sau abortive, cele mai răspândite actu-
almente sunt: pilula de bază cu conţinut de progeste-
ron (minipilula), injecţiile trimestriale şi implanturile 
subcutanate pe bază de progestinici sau estro-proges-
tinici, spiralele (IUD = intrauterine device), vaccinul 
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anti (Gonadropina Corionica umana = hCG), pilula 
de a doua zi, prostaglandinele şi medicamentele luteo-
litice (printre care RU 486). Folosirea lor nu cere în 
marea majoritate a cazurilor spitalizarea femeii, de 
aceea sunt aproape la îndemâna tuturor5.

2.5. Avortul spontan

Este avortul care are loc independent de voinţa subiec-
tului. Sunt numeroase avorturile care se produc în 
mod spontan, mai ales în primele stadii de dezvoltare 
embrionară. Din unele studii se deduce că cel puţin 
60% din embrionii concepuţi nu urmează evoluţia nor-
mală şi se pierd6.

Un avort este întotdeauna o anomalie. Iar o anoma-
lie contrazice per se norma şi, ca atare, nu poate fi ridi-
cată la paradigma adevărată a acţiunii. Faptul că se 
verifică „în natură” (adică nu este produs în mod arti-
ficial prin intervenţia directă a omului), precum şi rata 
de frecvenţă ridicată cu care se întâmplă nu fac nor-
mală anomalia. Natura de fapt nu este izvor de mora-
litate în ceea ce se întâmplă şi este verificat empiric şi 
statistic, dar pentru semnificaţia inteligenţei care dis-
tinge adevărul de distorsiuni, norma de anomalii. 
Avortul spontan este întotdeauna o distorsiune care 
nu legitimează, nici nu permite vreo alegere abortivă. 
„În natură” se verifică atâtea fenomene distructive şi 
involuntare care nu autorizează pe nimeni să le împli-
nească în mod deliberat. În perspectivă etică, există o 

5 Pentru aprofundare, se poate vedea M.L. DI pietro – r. mina-
Cori, „Sull’abortività della pillola estroprogestinica e degli contrac-
cettivi”, Medicina e Morale 5 (1996) 863-900.

6 Cf. D.K. edmonds – K.d. linsday, „Early embrionic mortality 
in women”, în Fertility and sterility, 38 (1982) 447, citat de E. 
sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, 153.
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diferenţă substanţială între un rău care are loc inde-
pendent de intenţiile şi deliberările subiectului şi răul 
intenţionat şi deliberat de acesta: primul este un rău 
„fizic”, al doilea este un rău „moral” şi deci culpabil. 
Aici stă diferenţa dintre un avort spontan în anumite 
faze şi condiţii de dezvoltare embrionară care se pot 
verifica în natură şi un avort procurat care este voluntar. 

Verificarea unui rău „în natură” nu numai că nu 
autorizează comiterea lui, dar duce mai curând la pre-
venirea şi împiedicarea lui: iar aceasta este o datorie 
morală. Acelaşi lucru trebuie spus şi despre avorturile 
spontane: în măsura posibilului, ele trebuie prevenite 
şi împiedicate. Erorile naturii nu trebuie repetate. 
Acolo unde natura greşeşte, omul, care îi este păzitor 
înţelept şi responsabil, trebuie să o corijeze cu ingeni-
ozitatea sa şi mijloacele care îi stau la dispoziţie. 

Referitor la avorturile spontane, trebuie recurs la 
mijloacele obişnuite şi proporţionale, adică la inter-
venţiile preventive şi terapeutice accesibile în mod 
normal şi adecvate sau pe măsura efectelor previzibile. 
Nimeni nu este obligat să recurgă la orice mijloc posi-
bil: şi aici ar putea să apară forme de „încrâncenare 
terapeutică”, inacceptabile din punct de vedere etic.

Obligaţia de a nu întrerupe viaţa umană este diferită 
de aceea de a o păstra. „Să nu ucizi”, ca orice precept 
negativ, obligă întotdeauna şi în mod continuu de a nu 
ucide. „A păstra viaţa umană”, ca orice precept pozitiv, 
obligă întotdeauna, dar nu în orice circumstanţă, la a 
pune la dispoziţie mijloacele necesare subzistenţei. 
Datorăm vieţii embrionare, ca oricărei existenţe umane, 
mijloacele obişnuite şi raţionale (acelea care includ o 
proporţie între avantajele şi dezavantajele prevăzute 
în favoarea celui interesat) pentru a trăi, dar nu cele 
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extraordinare şi neproporţionate7. Moartea aparţine 
vieţii, trebuind şi putând să o marcheze în orice moment 
din cursul său, chiar şi în primele sale faze. Omul nu o 
poate provoca, dar nici nu o poate împiedica cu orice 
preţ. Astfel, în prezenţa parcursului terminal al unei 
vieţi embrionare sau fetale, omul trebuie să aibă un 
respect sacru: în imposibilitatea de a o salva cu mijloa-
cele ordinare şi proporţionate pe care le are la dispozi-
ţie, trebuie să accepte acest parcurs8.

Aşadar, există vreo obligaţie morală în a evita sau 
nu avortul spontan? Da, există obligaţia de a interveni 
preventiv şi terapeutic: embrionul sau fătul expus 
avortului spontan trebuie îngrijit la fel precum cel 
care este deja născut. Astfel, orice femeie, în momen-
tul în care bănuieşte că ar exista începutul unei sar-
cini, trebuie să apeleze la toate observaţiile care pot 
reduce riscul unui avort spontan. În cazul în care fac-
torii de risc ţin de mediu, obligaţia de a interveni pri-
veşte nu numai persoana, ci întreaga societate. După 
constatarea necesităţii unei intervenţii, trebuie preci-
zat că ea se va face cu mijloacele adecvate, evitând exa-
gerarea terapeutică faţă de fetus, pentru care momentul 
morţii – în acest caz – ar fi amânat doar cu câteva ore9.

3. Problemele etice ale avortului

La baza unei practici abortive răspândite şi facile 
există o voinţă hedonistă şi egoistă de refuz al unei noi 

7 De văzut capitolul cu „folosirea proporţionată a mijloacelor 
terapeutice” din CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Decla-
raţia despre eutanasie Iura et bona (5 mai 1980), IV. 

8 Cf. ioan paul al ii-lea, Scrisoarea enciclică Evangelium vitae, 
85; CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre euta-
nasie Iura et bona, IV.

9 Cf. E. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, 153-154.
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vieţi, deşi nu toţi au o conştiinţă deplină şi explicită a 
acestui refuz, întrucât se trăieşte într-o cultură care 
banalizează avortul, umbrind şi chiar eliminând res-
ponsabilitatea şi culpa morală. Cu toate acestea, 

de multe ori, alegerea avortului îmbracă pentru mamă 
un caracter dramatic şi dureros, întrucât hotărârea de a 
scăpa de rodul zămislirii nu este luată din motive pur 
egoiste şi din comoditate, ci pentru că se doreşte salvarea 
unor bunuri însemnate (EV 58).

3.1. Cauzele care induc la avort

 În funcţie de aceste „bunuri însemnate”, motivaţi-
ile adoptate pot să se restrângă la următoarele:

– o sarcină nedorită; 
– o sarcină din constrângere;
– o sarcină cu riscuri;
– o malformaţie a celui care urmează să se nască.

3.1.1. O sarcină nedorită 

La bază poate să stea, pur şi simplu, refuzul unui 
copil, dar şi o situaţie nefavorabilă primirii lui, deter-
minată de diferite condiţii conjuncturale în care se 
poate afla femeia sau familia:

a. Condiţii economice: pot exista cazuri în care sar-
cina poate constitui o circumstanţă agravantă din cau-
za condiţiilor economice care influenţează sănătatea 
psihică a mamei. „Uneori există temerea că acela care 
se va naşte va avea asemenea condiţii de viaţă, încât 
s-ar părea că ar fi mai bine pentru el să nu se nască” 
(EV 58). În acest caz, sunt puse faţă în faţă persoana 
umană şi condiţiile economice: în confruntare preva-
lează condiţiile economice.
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Pentru a lua o decizie justă din punct de vedere moral, 
trebuie pornit de la principiul de fond: persoana umană 
este cea mai mare valoare din lume şi transcende orice 
bun temporal şi orice consideraţie economică. 

Nu există niciun om, nicio autoritate umană, nicio ştiin-
ţă, nicio „indicaţie medicală”, eugenetică, socială, econo-
mică, morală care să poată (…) da un titlu juridic valid 
unei poziţii directe, deliberate, asupra unei vieţi umane 
inocente, adică o dispoziţie care să privească distrugerea 
ei, atât ca scop, cât şi ca mijloc pentru un alt scop în sine, 
aceasta fiind ilicită10. 

Deci economia trebuie să fie adaptată persoanei, iar 
persoana să nu fie sacrificată în favoarea economiei.

b. Condiţiile sociale: numărul copiilor, obligaţia edu-
cării etc. 

Din punct de vedere ontologic, persoana are priori-
tate faţă de societate, întrucât la baza originii societăţii 
se află persoana umană. Societatea este deci pentru 
persoane şi a persoanelor. De aceea, atunci când socie-
tatea autorizează uciderea directă a unei persoane nevi-
novate, loveşte în valoarea de bază a întregii societăţi 
şi a fiecărei persoane. 

Aceste dificultăţi, pe care nimeni nu le poate mini-
maliza, pot să stingă în femeie dorinţa de a avea un 
copil şi să o facă indispusă ca să primească plină de 
afecţiune o sarcină neaşteptată, dar ele nu pot niciodată 
să legitimeze recurgerea la avort. De fiecare dată tre-
buie înfruntată, rezolvată sau îndepărtată acea dificul-
tate, nu suprimată viaţa, care constituie un bun supe-
rior, care nu poate fi comparat şi măsurat cu oricare 

10 pius al Xii-lea, Către participanţii la Congresul Uniunii Cato-
lice Italiene de Obstetrică (29.10.1951), în Discorsi e Radio-
messaggi, XIII, Città del Vaticano 1969, 211-221.
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alt bine care ar veni în conflict cu ea. Avortul nu este 
cale sau mijloc de reglementare a naşterilor sau a pro-
creaţiei responsabile, iar dacă cineva îl vede ca pe un 
remediu în faţa unei sarcini neprevăzute sau după un 
act sexual iresponsabil, acest remediu este inacceptabil.

3.1.2. O sarcină din constrângere

Copilul, în acest caz, nu este rodul unei uniri sexu-
ale libere şi deliberate, ci consecinţa unei violenţe car-
nale. Actul din care izvorăşte viaţa nu este o comuniune 
de iubire, ci un afront, ceea ce duce la o indispoziţie în 
a recunoaşte copilul: acesta nu este văzut ca dar de 
iubire, ci ca semn de ultraj, care trebuie şters prin 
avort. Cazul este dramatic: sarcina contrazice aici logica 
generării umane şi această contradicţie ar justifica 
avortul (afirmă susţinătorii avortului). 

Dar a justifica avortul înseamnă a persista în logica 
şi în condiţia de violenţă care a dat origine acestui nea-
juns dramatic pentru femeie şi a răspunde cu altă vio-
lenţă. Nu se poate răspunde şi remedia o injurie cu 
altă injurie. De altfel, ar fi făcută împotriva unei fiinţe 
nevinovate şi cu o intensitate mai mare decât cea ante-
rioară, căci este vorba despre suprimarea unei vieţi. 
Nici nu se poate dubita despre natura şi demnitatea 
umană a celui conceput ca urmare a unui viol, pentru 
că cel zămislit nu-şi trage natura din calitatea relaţiei 
dintre cei care îi dau viaţă, ci din adevărul intrinsec 
propriu fiinţei, care de fapt este al unui individ uman.

Este importantă şi necesară calitatea relaţională, 
adică de soţi şi de părinţi, dar nu aceasta este aceea 
care determină demnitatea umană a celui care se va 
naşte, ci statutul biologic şi ontologic al rodului zămis-
lirii. De aceea, o sarcină ca urmare a unui viol nu 
schimbă natura morală a avortului: cu alte cuvinte, nu 
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legitimează suprimarea unui nenăscut care este – în 
ciuda tuturor – o creatură umană, recunoscută, primită 
şi iubită de Dumnezeu. În demnitatea sa care nu poate 
fi negată, este o chemare adresată tuturor de a o recu-
noaşte, de a o primi cu iubire. Această chemare com-
portă şi trezeşte o convertire fundamentală, în stare să 
învingă infamia cu caritatea şi să transforme un act de 
violenţă într-un gest de iubire. Iar această iubire plină 
de caritate face posibilă recunoaşterea în acel nevino-
vat a unui fiu care merită acceptarea şi bunăvoinţa 
maternă, părintească şi solidară.

3.1.3. O sarcină cu riscuri

a. Prezentarea problemei

Aici este vorba despre condiţiile fizice de sănătate a 
mamei şi o permanentă agravare a lor; este riscul pen-
tru sănătatea şi viaţa mamei, care vrea să se salveze 
prin avort (aşa-numitul avort „terapeutic”). Trebuie 
să distingem între un risc nemortal care priveşte sănă-
tatea şi un risc mortal care priveşte viaţa. Dacă în pri-
mul caz (risc pentru sănătatea mamei) recurgerea la 
avort apare în mod clar disproporţionată şi ilogică 
(căci este inacceptabil să tratezi un subiect bolnav prin 
suprimarea unui alt subiect), problema apare destul 
de complexă atunci când este vorba despre al doilea 
caz (riscul mortal care priveşte viaţa mamei); o vom 
trata în paginile următoare.

Viaţa fizică, chiar dacă nu reprezintă totalitatea valo-
rilor persoanei, reprezintă primul fundament indis-
pensabil al tuturor celorlalte valori personale. De aceea, 
suprimarea vieţii fizice a viitorului nou-născut prin 
avort, fie el şi „terapeutic”, echivalează cu compromite-
rea totală a tuturor valorilor temporale care se bazează 
în mod necesar pe viaţa fizică. 

Cap. vii: proBlemele etiCe ale avortului
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Principiul „terapeutic” este invocat aici în mod 
abuziv şi este extrapolat. De fapt, scopul terapeutic 
este indirect, direct se urmăreşte suprimarea unui bun 
suprem: viaţa. De aceea, opoziţia „sănătatea mamei – 
viaţa fătului” nu este în echilibru şi este răsturnată; 
apoi, viaţa celui care urmează să se nască nu poate fi 
instrumentalizată în favoarea sănătăţii mamei: nu 
putem vorbi despre un bun principal care este viaţa 
mamei şi un bun secundar (subordonat celui princi-
pal) care este viaţa copilului. 

Apoi, nu trebuie să uităm că maternitatea reprezintă 
un risc în sine, ca orice altă datorie din viaţă, pentru 
sănătatea proprie. În această privinţă, societatea, şti-
inţa şi fiecare om au obligaţia etică de a se angaja în 
prevenirea prin mijloace legitime a situaţiilor de risc şi 
de deteriorare a sănătăţii gravidelor, pentru a garanta 
cea mai bună asistenţă de spitalizare celor care urmează 
să se nască, pentru a orienta politica sanitară în spriji-
nul vieţii, şi nu spre suprimarea ei. Angajarea etică de 
fond este aceasta: ştiinţa este pentru viaţă, societatea 
este pentru persoană11.

b. Cazuri dramatice

Trebuie să admitem existenţa unor cazuri-limită, în 
care conflictul alegerii între viaţa copilului ce urmează 
să se nască şi supravieţuirea mamei se pune în mod 
dramatic pentru părinţi, pentru cadrele medicale şi 
paramedici. Este vorba despre o stare de pericol real şi 
grav pentru viaţa mamei şi a copilului; există trei situaţii:

– continuarea sarcinii ar duce la moartea mamei, 
dar şi a copilului;

– avortul provocat ar salva viaţa mamei;

11 Cf. e. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, 144-145.
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– continuarea sarcinii presupune moartea mamei, 
dar se speră salvarea copilului.

Ne oprim la primul caz, care este mai complex şi 
mai grav. Unii moralişti, chiar provenind din mediul 
catolic, au căutat motivaţii care să justifice avortul în 
scopul salvării mamei, ţinând cont că alternativa ar fi 
moartea amândurora. Să vedem cum putem rezolva 
această situaţie, ţinând cont de motivaţiile pe care le 
aduc susţinătorii liceităţii avortului în acest caz.

1. Există un conflict al obligaţiilor? Medicul are dato-
ria să asigure viaţa mamei şi naşterea copilului; nepu-
tând să le facă pe amândouă, existând un conflict al 
stării de fapt, şi nu în voinţa persoanelor, el alege obli-
gaţia cea mai accesibilă: avortul. 

Trebuie să observăm însă că aici alegerea sa nu se 
îndreaptă spre o asistenţă prioritară acordată mamei, 
de care în mod involuntar depinde moartea fetusului; 
este o alegere ucigaşă, o acţiune directă de suprimare a 
fătului viu.

2. Fătul poate fi subordonat şi condamnat la moarte? 
Susţinătorii avortului în acest caz motivează că nu se 
poate vorbi despre viaţă umană deplină atunci când 
un fetus este deja condamnat să moară singur: avortul 
în această situaţie poate fi considerat ca o anticipare a 
morţii, justificată în plus de salvarea mamei. 

Faptul însă că acel copil este sortit morţii nu consti-
tuie un motiv suficient pentru suprimarea lui. Nu putem 
spune că moartea naturală este acelaşi lucru cu ucide-
rea directă (avort): atunci s-ar putea justifica (cu acest 
principiu) orice act de eutanasie.

3. Putem vorbi despre avort indirect? Apelând la 
principiul cu dublu efect (unul bun şi altul rău), susţi-
nătorii avortului spun că în acest caz este permis ca 
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acţiunea să fie considerată ca având ca scop un efect 
bun (salvarea vieţii mamei), chiar dacă indirect din ea 
se desprinde un efect negativ nedorit (moartea copilului). 

Însă nici în acest caz lucrurile nu se prezintă ca 
făcând parte din aceeaşi discuţie, pentru că în situaţia 
la care ne referim, acţiunea directă este suprimarea 
fetusului, efectul indirect fiind salvarea mamei. Deci 
nu putem vorbi aici despre principiul cu dublu efect.

În actul terapeutic trebuie să facem distincţie între 
mijloc şi consecinţă. Atunci când este practicat ca mij-
loc curativ pentru mamă, avortul este direct: este actul 
îndreptat spre suprimarea vieţii nevinovate şi, prin 
urmare, este ilicit din punct de vedere etic. În acest 
caz, actul medical este „în sine însuşi” abortiv: inter-
venţia terapeutică se reduce la avort. Este îngrijită 
mama sau i se previne un rău prin avort. În schimb, 
atunci când este o consecinţă inevitabilă a unui act 
strict terapeutic, avortul este indirect. Actul medical 
„în sine însuşi” nu este abortiv, ci curativ: vindecarea 
mamei nu este obţinută prin avort. Acesta (avortul) 
nu este nici scop, nici mijloc al actului medical: este un 
efect secundar, posibil sau prevăzut, dar nu voit, doar 
tolerat, al unui act „în sine însuşi” terapeutic, care nu 
se îndreaptă spre suprimarea vieţii. 

4. Lipsa elementului absolut al normei este o altă 
motivaţie invocată pentru liceitatea avortului în acest 
caz. A nu ucide nu este o normă absolută, pentru că a 
avut deseori şi excepţii justificate, cum ar fi legitima 
apărare în faţa unui agresor nedrept, sacrificiul pen-
tru binele aproapelui, pedeapsa cu moartea.

Însă nici acest raţionament nu se poate impune în 
cazul analizat, pentru că aici este vorba despre o viaţă 
nevinovată, şi nu despre un agresor nedrept sau des-
pre un vinovat care, cunoscând pedeapsa cu moartea, 
o încalcă în mod conştient. Cine se sacrifică pentru binele 
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aproapelui o face dintr-un motiv superior şi adevărul 
este că nu el se omoară, ci alţii îl ucid în mod injust.

5. Concluzie: datoria medicului este să apere viaţa, 
atât a mamei, cât şi a copilului, oferind toate mijloacele 
terapeutice pentru salvarea amândurora. Printre 
aceste mijloace nu poate figura cel al uciderii directe, 
care nu este nici un adevărat act medical, nici un act 
etic. Viaţa umană se poate pierde şi se pierde din mai 
multe cauze, dar viaţa nevinovată nu poate fi suprimată 
în mod direct, sub niciun motiv, fiind o valoare trans-
cendentă, după cum nu poate fi sacrificată în mod 
direct de nimeni, nici măcar pentru salvarea cuiva. 
Admiţând derogări de la acest principiu şi insinuând 
afirmaţii de genul: „viaţă fără valoare”, „valoare sub-
ordonată”, „viaţă care nu este pe deplin umană”, se 
deschide calea spre eutanasie sau spre oricare alt pro-
cedeu discriminatoriu.

La prima vedere, cazul cel mai simplu este prevederea 
morţii mamei, prin continuarea sarcinii, unită însă cu 
speranţa salvării copilului. Nu se poate alege viaţa mamei, 
printr-o acţiune directă de suprimare a copilului, pen-
tru că nimeni nu are dreptul de alegere în viaţa altuia.

Se poate încerca în acest caz o cezariană, care este o 
intervenţie normală, când există o speranţă de a salva 
copilul, la o femeie care stă să moară: dacă este posibil 
să se aştepte până în momentul morţii clinice, prin conec-
tarea la plămânii artificiali, aşteptându-se moartea natu-
rală a mamei.

Este posibilă şi situaţia în care este necesar să fie 
menţinută „în viaţă” în mod artificial o femeie în 
moarte cerebrală, gravidă, cu scopul de a face ca fătul 
să atingă un stadiu de dezvoltare care să-i permită o 
viaţă autonomă în afara uterului12.

12 Cf. e. sGreCCia – v. tamBone, Manual de bioetică, 146-147.
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3.1.4. O malformaţie embrională sau fetală

Descoperirea pe embrion sau pe fetus a unei boli 
congenitale sau a unei malformaţii care pot condiţiona 
întreaga existenţă a individului, iar adesea chiar numai 
dubiul cu privire la o astfel de prezenţă sau evoluţie 
degenerativă, devin ulterior motiv de a recurge la 
avort. O lipsă la embrion sau la făt este considerată ca 
motiv adecvat pentru suprimarea vieţii prenatale, din 
cauza gravităţii invalidante. O astfel de alegere ar fi 
sugerată de milă, care vrea să evite o existenţă neplă-
cută pentru cel care se va naşte, ca şi pentru alţii, pre-
cum şi de convingerea că o viaţă cu astfel de lipsuri nu 
ar exprima demnitatea şi valoarea unei vieţi „normale”.

Este de-a dreptul aparte o astfel de milă care vrea 
să remedieze un neajuns, oricât de permanent şi con-
diţionant ar fi, cu suprimarea subiectului: o milă care 
ucide este o contradicţie în termeni. La rândul său, o 
existenţă marcată de limite psiho-fizice sau, cum se 
spune, purtătoare de handicap este, desigur, limitată 
în libertatea sa exterioară, dar nu marcată în demnita-
tea sa ontologică. Un individ uman are valoare prin 
„fiinţa” sa, nu prin „modul său de a fi”, şi cu atât mai 
puţin prin recunoaşterea care poate veni de la alţii, 
ţinând cont de calităţile psiho-fizice cu care este sau 
nu este dotat, aşa încât handicapul, oricât de invali-
dant ar fi, nu anulează, nu reduce valoarea fiinţei 
umane în ea însăşi. 

Această demnitate necondiţionată şi de neşters nu 
îngăduie niciodată avortul selectiv sau eugenetic, cu 
care se tinde să se elimine embrionul sau fetusul care 
nu corespunde la anumite standarde de viaţă umană, 
standarde, de altfel, arbitrare, întrucât nimeni nu poate 
să-şi aroge puterea de a stabili caracteristicile cerute 
la care trebuie să răspundă o viaţă pentru a merita să 
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fie trăită. În caz contrar, s-ar înlocui criteriul „sacrali-
tăţii vieţii” cu cel al „calităţii vieţii” (cf. EV 22-23), 
ajungându-se imediat la avortul eugenetic: o acţiune 
discriminatoare, chiar rasistă, care urmăreşte să suprime 
o viaţă care nu se ridică la aşteptări, întrucât este mar-
cată de un deficit sau handicap; o acţiune care se con-
figurează ca o adevărată şi proprie eutanasie prenatală. 

3.2. Legalizarea avortului

„Problema avortului procurat şi a eventualei sale 
liberalizări legale a devenit, aproape peste tot, o temă 
de discuţii înfocate”13.

În numeroase ţări, puterile publice care rezistă unei libe-
ralizări a legilor cu privire la avort sunt obiect de grele 
presiuni, care tind să le înduplece. Aceasta, se spune, nu 
ar viola nicio conştiinţă, pentru că fiecare ar fi lăsat liber 
să urmeze propria opinie, în timp ce fiecare este împiedi-
cat să impună propria opinie altora. Pluralismul etic este 
revindecat drept consecinţă normală a pluralismului ide-
ologic14.

3.2.1. O mentalitate avortistă 

Dacă la apariţia lor, legile care permiteau avortul 
erau expresia materialismului marxist din Europa de 
Est, unde nu persoana, ci clasele şi specia determinau 
ceea ce este funcţional pentru organizaţia socială (vezi 
legea avortului din Uniunea Sovietică [1920], din Polo-
nia, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia [1957]), începând 
cu 1967 (legea avortului din Anglia), legile avortiste se 
răspândesc în Occidentul European şi în Statele Unite, 

13 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
avortul procurat, 1.

14 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
avortul procurat, 2.
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sub egida unei culturi care exaltă individualismul şi 
deciziile sale libere: în Germania Federală şi în Dane-
marca (1973), Elveţia (1975), Franţa (1975), Italia, 
Luxemburg şi Grecia (1978), Olanda (1980), Portuga-
lia (1984), Spania (1985), Belgia (1990, când reglemen-
tează acest domeniu nu fără grave contraste de opinie 
şi nu fără o tulburare a conştiinţelor)15.

Aceeaşi mentalitate avortistă caracterizează şi Con-
ferinţa internaţională a Naţiunilor Unite pe tema „Popu-
laţie şi dezvoltare”, de la Cairo (5-13 septembrie 1994). 
Într-o scrisoare adresată preşedintelui Clinton, sem-
nată de cardinalii din SUA şi de preşedintele conferin-
ţei episcopilor din Statele Unite, se citeşte: „Pe cât de 
abil este formulat actualul Document de la Cairo, în 
practică nu face altceva decât să apeleze la avort ca 
metodă de control a creşterii populaţiei şi a promis-
cuităţii”16. În faţa proiectului Documentului de la Cairo, 
papa manifestă în mod clar marea sa preocupare: 

Suntem preocupaţi ca acest An al Familiei să nu devină 
Anul împotriva Familiei. Şi ar putea deveni uşor Anul 
împotriva Familiei, dacă aceste proiecte, la care a fost dat 
deja răspuns, ar deveni într-adevăr proiectele Conferin-
ţei mondiale de la Cairo, care se pregăteşte în septem-
brie. Noi protestăm… Nu putem merge spre viitor cu un 
proiect de ucidere sistematică a nenăscuţilor. Putem îna-
inta numai cu o civilizaţie a iubirii care primeşte viaţa17.

Din cele spuse mai sus apare clar: conştiinţa colectivă 
pierde, pe scară mondială, sensul gravităţii morale a 

15 Cf. A. Bompiani, „Il dibattito sulla vita prenatale e l’«Evange-
lium vitae»”, în M. toso, ed., Educare alla vita. Studi sull’«Evan-
gelium vitae» di Giovanni Paolo II, Libreria Ateneo Salesiano, 
Roma 1996, 238. 

16 Cardinalii uSA, „Lettera al Presidente degli Stati Uniti”, II 
Regno/Documenti 13 (1994) 412. 

17 Giovanni paolo II, L’Osservatore Romano (7.4.1994), 1.
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avortului. Întreruperea directă a sarcinii este nu numai 
tot mai puţin considerată ca un delict, ci mai degrabă 
pretinsă ca un drept de recunoscut în mod legal din 
partea statului (cf. EV 11).

În cursul a douăzeci de ani, de la Conferinţa de la 
Bucureşti (1974) la Conferinţa de la Ciudad de Mexico 
(1984) şi, în cele din urmă, la Conferinţa de la Cairo 
(1994), se observă o schimbare radicală în tema Popu-
laţie şi dezvoltare. Dezbaterea era mereu centrată pe 
metodele care trebuie adoptate pentru a controla creş-
terea demografică, şi aceasta, în vederea garantării 
unei dezvoltări economice în ţările din Lumea a Treia. 
SUA încurajau la Bucureşti reducerea taxelor de creş-
tere în ţările în curs de dezvoltare, ca element necesar 
pentru redresarea economică şi bunăstarea socială. 
Ele voiau să se ajungă, la nivel mondial, la o medie de 
circa doi copii pentru o familie18. Zece ani mai târziu, 
mai precis, la Ciudad de Mexico, Recomandarea nr. 7 a 
propus ca avortul procurat să fie considerat ca o metodă 
de planificare a familiei. Delegaţia Sfântului Scaun a 
reuşit să facă să treacă amendamentul, excluzând între-
ruperea de sarcină ca metodă de control demografic19. 
Iată-ne, în sfârşit, la proiectul Conferinţei ONU de la 
Cairo. Pentru prima dată se lansează nu doar o reco-
mandare, ci, ca hotărâre, „propunerea de a legitima 
întreruperea de sarcină ca unul dintre celelalte instru-
mente normale pentru limitarea fecundităţii”20. Însăşi 
ONU şi o întreagă serie de organisme publice şi private 
se configurează prin această atitudine în favoarea 

18 Cf. F. lomBardi, „Bucarest ’74: il Piano d’azione mondiale 
della popolazione”, La Civiltà Cattolica 4 (1974) 185.

19 Cf. G. rulli, La Conferenza sulla popolazione a Città del 
Messico, La Civiltà Cattolica 4 (1984) 187.

20 A. anGulo, „La Conferenza mondiale del Cairo sulla popola-
zione”, La Civiltà Cattolica 3 (1994) 495-496.  
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avortului ca „o «structură de păcat» împotriva vieţii 
umane nenăscute” (EV 59). Ele au fost denunţate de 
diferiţi oameni, a căror valoare este indubitabilă, în 
diferite studii21.

Amplificarea progresivă a numărului persoanelor 
care recurg la avort este, fără îndoială, rodul scăderii 
simţului valorilor morale, dar trebuie să recunoaştem 
că acest fapt se datorează şi progresului tehnicilor chi-
rurgicale, care au făcut tot mai „sigur” şi precoce – sub 
aspect operativ – procedeul abortiv.

Toate aceste legi se inspiră, evident, nu din concep-
tul „substanţialităţii” naturii embrionului uman, care 
ar trebui să-l conducă pe legislator când defineşte „sta-
tutul” juridic al embrionului, ci din conceptul de „gra-
dualitate” a vieţii embrionului22: de aici, o „gradualitate” 
a tutelării juridice a embrionului, proporţionată cu sta-
diul de dezvoltare la care a ajuns. Iar aceasta înseamnă 
o „alegere” pe baze politice, în contrast evident cu datele 
biologice ale continuităţii ontologice.

3.2.2. Orientări în practica 
şi datoriile politice actuale

Rămânând la enciclica Evangelium vitae, să vedem 
indicaţiile pe care le dă pentru depăşirea acestui trist 
pact dintre legea permisivă a statului şi „răul moral”.

21 Se pot vedea în special studiile lui M. sCHooyans, „L’avortement, 
problème politique”, NRTh 106 (1974) 1031-1053; 107 (1975) 22-
50. Aceste două articole au fost reunite într-un volum în traducere 
italiană: M. sCHooyans, L’aborto problema politico, Elle Di Ci, Leu-
mann (To) 1975; M. sCHooyans, L’avortement: enjeux politiques, 
Editions du Préambule, Québec 1990 (traducerea italiană: Aborto 
e politica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1991, cu o 
amplă bibliografie la sfârşitul acestui volum).

22 „Unii încearcă să justifice avortul susţinând că rodul conce-
perii, cel puţin până la un anumit număr de zile, nu poate fi consi-
derat încă o viaţă umană personală” (EV 60).
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Sunt foarte severe cuvintele care se referă la acea 
„dublare a personalităţii morale” care-i caracterizează 
pe mulţi în societăţile democratice, unde fiecare – în 
timp ce din respect faţă de propria autonomie pretinde 
că statul nu impune nimănui vreo concepţie etică – 
cere ca statul cu legile sale să tuteleze libertatea morală 
a celorlalţi, chiar dacă sunt îndreptate spre avort şi 
eutanasie: în felul acesta însă, se renunţă la manifes-
tarea dezacordului sub aspectul conştiinţei morale 
pentru a se încredinţa – cel puţin în domeniul acţiunii 
publice – legilor civile. Aceasta implică în mod inevita-
bil statul în probleme etice în care nu este competent 
şi face din legea civilă norma morală. 

Rădăcina comună a tuturor acestor tendinţe este relati-
vismul etic, ce caracterizează o parte atât de mare a cul-
turii contemporane. Nu puţini sunt acei care consideră 
că un astfel de relativism este o condiţie a democraţiei, 
întrucât numai el ar garanta toleranţa, respectul reci-
proc dintre persoane şi aderarea la deciziile majorităţii, 
în timp ce normele morale, considerate obiective şi obli-
gatorii, ar duce la autoritarism şi la intoleranţă. Însă toc-
mai problematica respectării vieţii are darul să arate 
câte echivocuri şi contradicţii, însoţite de teribile conse-
cinţe practice, se ascund în această poziţie (EV 70).

Acest relativism etic condamnă viaţa umană încă 
nenăscută, exercitând asupra ei nu o „toleranţă” demo-
cratică – aşa cum se pretinde –, ci „tirania” celui mai 
puternic faţă de cel mai slab, în numele unei majori-
tăţi parlamentare.

Atunci când o majoritate parlamentară ori socială decre-
tează legitimitatea suprimării – chiar dacă numai în 
anumite condiţii – vieţii umane înainte de naştere, nu ia 
oare o decizie „tiranică” faţă de fiinţa umană cea mai 
slabă şi mai lipsită de apărare? (EV 70)
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Valoarea democraţiei dăinuie sau decade odată cu 
valorile pe care ea le încarnează şi le promovează:

La baza acestor valori nu pot sta provizorii şi schimbă-
toare „majorităţi” de opinie, ci numai recunoaşterea unei 
legi morale obiective, care, ca „lege naturală” înscrisă în 
inima omului, este un punct de referinţă normativă a 
însăşi legii civile. Când, din cauza unei tragice întunecări 
a conştiinţei colective, scepticismul ar ajunge să pună la 
îndoială până şi principiile fundamentale ale legii morale, 
însăşi orânduirea democratică s-ar clătina din temelii, 
reducându-se la un pur mecanism de reglementare empi-
rică a diferitelor interese aflate în opoziţie (EV 70).

În consecinţă, trebuie reconsiderate raporturile 
dintre legea civilă şi legea morală: prima (legea civilă), 
limitată în perspectivele sale, nu poate să se substituie 
conştiinţei, nici nu poate impune norme care ies din 
competenţa sa. Iar prima obligaţie a legii civile este 
aceea de a tutela inviolabilitatea dreptului la viaţă a 
oricărei fiinţe umane inocente. 

În acest context, Evangelium vitae face apel la doc-
trina deja exprimată de sfântul Toma de Aquino23 şi de 
Conciliul al II-lea din Vatican24:

Dacă autoritatea publică poate uneori să renunţe la a 
reprima anumite lucruri ce ar provoca, odată interzise, 
un prejudiciu mai grav, ea nu poate nicidecum accepta 
totuşi să legitimeze, ca drept al indivizilor – chiar dacă 
aceştia ar constitui majoritatea în societate –, lezarea 
altor persoane prin nerespectarea unui drept al lor atât 
de fundamental cum este dreptul la viaţă. Tolerarea legală 
a avortului sau a eutanasiei nu poate în niciun fel să fie 

23 Cf. toma de aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 2: auto-
ritatea publică poate uneori să renunţe la a reprima anumite 
lucruri ce ar provoca, odată interzise, un prejudiciu mai grav.

24 Cf. ConCiliul al ii-lea din vatiCan, Declaraţia privind liberta-
tea religioasă Dignitatis humanae, 7.
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invocată pentru a justifica respectarea conştiinţei celor-
lalţi, tocmai pentru că societatea are dreptul şi datoria să 
se apere împotriva abuzurilor ce se pot săvârşi în numele 
conştiinţei şi sub pretextul libertăţii (EV 71).

Prin urmare, atunci când legile sau autorizările date 
de ea (autoritate) sunt în opoziţie cu această ordine şi 
deci în opoziţie cu voinţa lui Dumnezeu, ele nu au putere 
să oblige în conştiinţă […]; într-un astfel de caz, dimpo-
trivă, autoritatea încetează să mai fie autoritate şi dege-
nerează în samavolnicie. Legile care autorizează şi favo-
rizează avortul şi eutanasia se ridică deci în mod radical 
nu numai împotriva binelui individului, ci şi împotriva 
binelui comun, şi deci sunt total lipsite de validitate juri-
dică. Căci nerecunoaşterea dreptului la viaţă, tocmai 
pentru că duce la suprimarea persoanei în slujba căreia 
societatea îşi are raţiunea de a fi, este ceea ce se opune în 
modul cel mai deschis şi ireparabil posibilităţii de înfăp-
tuire a binelui comun. În consecinţă, atunci când o lege 
civilă legitimează avortul sau eutanasia, ea încetează, 
prin însuşi acest fapt, să mai fie o adevărată lege civilă 
care să oblige din punct de vedere moral (EV 72).

3.3. Problemele etice ridicate de legalizarea avortului 

Problemele etice pe care le ridică legalizarea avortu-
lui sunt două: obiecţia de conştiinţă şi formele de coope-
rare la avort, examinate atent şi de Evangelium vitae.

3.3.1. Obiecţia de conştiinţă 

O lege care legitimează avortul încetează să mai fie 
o adevărată lege civilă care obligă din punct de vedere 
moral. 

Avortul şi eutanasia sunt, aşadar, crime pe care nicio lege 
umană nu poate pretinde să le legitimeze. Legi de acest 
fel nu numai că nu creează nicio obligaţie pentru conştiinţă, 
ci, dimpotrivă, determină obligaţia gravă şi precisă de a 
li se împotrivi prin obiecţia de conştiinţă (EV 73).
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Datoria de a refuza ascultarea de o lege care impune 
sau chiar autorizează numai acţiuni neoneste a făcut 
parte nu numai din învăţătura creştină, ci, încă înainte, 
din morala veterotestamentară, ca şi din morala păgână. 
Se poate spune că face parte din orice etică simplu umană. 

Obiecţia de conştiinţă este veche ca datorie, în 
schimb este recentă legătura sa cu dreptul, drept com-
ponentă esenţială a dreptului la libertatea de conştiinţă.

Acest drept este formulat astfel în Declaraţia uni-
versală a drepturilor omului din 1948: „Fiecare indi-
vid are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi 
de religie”. Conţinutul acestei libertăţi şi-a găsit o for-
mulare sintetică şi fericită în declaraţia Dignitatis huma-
nae a Conciliului al II-lea din Vatican: 

În materie religioasă, nimeni să nu fie constrâns să acţi-
oneze împotriva conştiinţei sale şi nimeni să nu fie împie-
dicat să acţioneze conform conştiinţei sale, în particular 
şi în public, atât singur, cât şi asociat cu alţii, între limi-
tele cuvenite25. 

Ca toate celelalte drepturi umane, nici acesta nu pro-
vine din legile statale, ci izvorăşte din demnitatea orică-
rei persoane umane, iar statului îi revine numai dato-
ria să-l recunoască, să-l respecte şi să-l facă respectat.

De această problemă s-au ocupat teologi, jurişti, bio-
eticieni. Cât priveşte Magisteriul, au fost mai ales Con-
ferinţele Episcopale acelea care s-au ocupat în docu-
mentele lor despre avort şi legalizarea sa26. În docu-
mentele Magisteriului s-au făcut până aici doar câteva 

25 ConCiliul al ii-lea din vatiCan, Declaraţia despre libertatea 
religioasă Dignitatis humanae, 2.

26 O amplă dezvoltare a argumentului este făcută într-un docu-
ment al Conferinţei Episcopale Italiene, instrucţia La comunità 
cristiana e l’accoglienza della vita umana nascente (18 decembrie 
1978), în Notiziario CEI, 10 (1978) 149-170
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referinţe: în Declaraţia despre avortul procurat nu 
apare termenul „obiecţie de conştiinţă”, ci un scurt 
paragraf aminteşte obligaţia de „a nu asculta de o lege 
intrinsec imorală” şi de „a nu colabora cu aplicarea 
sa”27. Şi mai scurtă este referinţa pe care o găsim în 
următoarea instrucţie Donum vitae, la sfârşitul celei 
de-a treia părţi despre „Morala şi legea civilă”: aici 
apare termenul „obiecţie de conştiinţă”, în faţa tutu-
ror „legilor civile inacceptabile din punct de vedere 
moral”, cu simpla afirmare că ea „trebuie să fie ridicată 
şi recunoscută”28.

Sunt decisive reluarea şi amplificarea argumentu-
lui în Evangelium vitae. Îl găsim dezvoltat la numerele 
73-74, imediat după evaluarea morală a legalizării 
avortului, reluat apoi pe scurt la numărul 89, în cadrul 
indicaţiilor cu privire la modurile concrete de a „sluji 
evanghelia vieţii”. 

Problema obiecţiei de conştiinţă se intersectează cu 
colaborarea la avort la două niveluri: cel legislativ (EV 
73) şi cel executiv (EV 74). De fapt, obiecţia de conşti-
inţă nu este altceva, în esenţă, decât refuzul de a lua 
parte, de a colabora la avort. Dar despre această cola-
borare vom vorbi mai târziu. 

Cu privire la obiecţia de conştiinţă ca datorie, enci-
clica este categorică în a afirma că este vorba despre o 
„obligaţie gravă şi precisă”. Nu suntem în faţa unei 
opinii a teologilor, ci în faţa unei învăţături clare a Magis-
teriului pontifical. Opiniile contrare nu pot fi adoptate 
deci de cei care fac parte din comunitatea eclezială şi 
desfăşoară activităţi legate de săvârşirea avortului.

27 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
avortul procurat (18.11.1974), 22.

28 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Instrucţia despre 
respectul faţă de viaţa umană care se naşte şi demnitatea procrea-
ţiei Donum vitae (22.02.1987), III.
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Pentru toţi este valabil principiul general: bonum 
faciendum, malum vitandum. De aceea, toţi cei care, 
depăşind cortina fumegândă creată în societatea noas-
tră în jurul avortului, îi percep în lumina raţiunii ilice-
itatea gravă şi absolută şi, prin urmare, ilegitimitatea 
oricărei legi care autorizează săvârşirea lui, nu pot să 
nu perceapă în mod clar şi convingător exigenţa etică 
de a ridica o obiecţie de conştiinţă, dacă desfăşoară 
vreuna dintre acele activităţi care presupun şi partici-
parea la executarea avorturilor. 

Cât priveşte obiecţia de conştiinţă ca drept, enciclica, 
în afară de faptul că afirmă exigenţa ca ea să fie „pre-
văzută şi protejată de însăşi legea civilă”, arată că tre-
buie ţinut cont de elementele pe care experienţa aces-
tor ani le-a scos în evidenţă în diferite ţări care au lega-
lizat avortul. De aici, câteva precizări speciale:

1. Înainte de toate, extinderea obiecţiei şi a recu-
noaşterii sale juridice, chiar în cazul acelor acte care 
constituie „faza consultativă” în drumul care conduce 
la avort. De fapt, sunt multe ţările în care legea stabi-
leşte o serie de proceduri între momentul în care o 
mamă îşi exprimă cererea de a avorta copilul şi momen-
tul în care va putea fi făcut avortul. Sunt cunoscute 
discuţiile care au fost cu privire la liceitatea participării 
sau nu a obiectorului de conştiinţă la acele proceduri 
pe care enciclica le indică prin expresia „fază consulta-
tivă”. Implicit, dar clar, teza Magisteriului în această 
privinţă este aceea de iliceitate (EV 74).

2. Alt amănunt în această materie este afirmaţia 
exigenţei ca dreptul la obiecţia de conştiinţă să fie într-
adevăr protejat, aşa încât cel care îl exercită să nu fie 
în niciun fel penalizat şi nici să nu aibă de suportat 
daune pe plan legal, disciplinar, economic şi profesional, 
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cum ar fi excluderea dintr-un post sau promovarea în 
structurile sanitare, pierderea postului deja ocupat şi 
alte discriminări (cf. EV 74).

3. Un alt aspect al obiecţiei de conştiinţă de ridicat 
în formă legală este acela care priveşte subiecţii, adică: 
cui trebuie să-i recunoască legea dreptul de a ridica 
obiecţia de conştiinţă. În Evangelium vitae sunt indi-
caţi: „medicii”, „operatorii sanitari”, „responsabilii 
instituţiilor spitaliceşti, clinicile şi casele de îngrijire” 
(EV 74); se limitează deci la cei care în măsură evident 
mai proximă şi directă pot fi chemaţi să coopereze la 
executarea avorturilor, dar pot fi şi alţii incluşi aici 
prin analogie: consultorii familiali, judecătorii tutelari 
cărora le este rezervată autorizaţia pentru avort (în 
cazul unei minore)…

3.3.2. Complicitate şi responsabilitate 

a. Responsabilitatea personală a mamei

Se pune mai întâi problema responsabilităţii subiec-
tului care face avortul. Este chemată în cauză mama 
copilului, care „uneori, tocmai ea, mama, este aceea 
care decide şi îi cere suprimarea şi chiar o săvârşeşte” 
(EV 58). Comportamentul său, de cele mai multe ori, 
nu poate fi redus pur şi simplu la o voinţă nebună de a 
ucide, pentru că în majoritatea cazurilor aceea care 
face avort acţionează în vederea unui scop diferit, ade-
sea motivat de probleme reale. De aceea, „alegerea 
avortului îmbracă pentru mamă un caracter dramatic 
şi dureros”, pentru că:

– hotărârea ei de a scăpa de rodul zămislirii este 
luată nu întotdeauna din motive pur egoiste şi de como-
ditate, ci pentru că se doreşte salvarea unor bunuri 
însemnate, cum ar fi propria sănătate sau un nivel 
demn de viaţă pentru ceilalţi membri ai familiei;
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– uneori există teama că cel care se va naşte va avea 
asemenea condiţii de viaţă, încât s-ar părea că ar fi mai 
bine pentru el să nu se nască.

„Totuşi, aceste raţiuni şi altele asemănătoare, oricât 
de grave şi dramatice, nu pot justifica niciodată suprima-
rea deliberată a unei fiinţe umane nevinovate” (EV 58).

Această decizie a mamei nu poate să justifice acţiu-
nea abortivă şi impune, în primul rând, necesitatea 
unei atitudini clare în a judeca actul ca ilicit, fără a ne 
lăsa duşi de false raţiuni de milă; pe de altă parte însă, 
cere un efort de înţelegere şi de caritate faţă de cel 
păcătos. Este vorba de a verifica mai presus de toate 
conştienţa şi libertatea femeii gravide care decide să 
avorteze. Gravitatea actului, desigur, ne induce în mod 
prudent să gândim că responsabilitatea sa trebuie pre-
supusă a priori, totuşi nu se poate exclude faptul că 
această responsabilitate a ei poate fi atenuată, mai 
ales din cauza condiţionării care ar putea proveni din-
tr-o stare confuzională creată de un cumul de senti-
mente şi de nelinişti care o doboară.

b. Responsabilitatea personală a tatălui

Responsabilitatea personală a tatălui care este soţul 
femeii gravide, atunci când sunt căsătoriţi, dar poate fi 
oricare alt bărbat, atunci când copilul este conceput în 
afara căsătoriei. Întrucât este rod al actului sexual, supri-
marea noii vieţi cheamă în cauză responsabilitatea 
deplină a celor care au pus condiţiile umane ca să fie 
conceput. Tatăl nu poate să decline responsabilitatea 
deciziei pe conştiinţa mamei. Responsabilitatea este 
dublă. Refuzarea obligaţiilor faţă de viaţa care se naşte 
şi acceptarea împărtăşită a alegerii abortive înseamnă 
mai mult decât o simplă cooperare formală29. Susţinerea 

29 Cooperarea formală este definită în raport cu acţiunea şi inten-
ţia unui agent secundar (care nu este agent principal). În cazul de 
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morală şi psihologică dată de soţ femeii care se gândeşte 
la avort ca soluţionare a problemei sale apare adesea 
ca indispensabilă. 

În deciderea morţii copilului încă nenăscut (…), în pri-
mul rând, poate fi vinovat tatăl copilului, nu numai 
atunci când în mod expres o împinge pe femeie la avort, 
ci şi când îi favorizează indirect o asemenea decizie pentru 
a o lăsa singură în faţa problemelor gravidităţii (EV 59).

c. Alţi responsabili din contextul familial
Nu trebuie trecute sub tăcere nici îndemnurile care vin 
uneori de la contextul familial mai larg şi de la prieteni. 
Nu rareori femeia este supusă unor presiuni atât de puter-
nice, încât se simte psihologic constrânsă să cedeze avor-
tului: e neîndoielnic că în acest caz responsabilitatea 
morală apasă îndeosebi asupra acelora care în mod direct 
sau indirect au silit-o să avorteze (EV 59).

d. Responsabilitatea lucrătorilor sanitari

„Răspunzători sunt şi medicii şi personalul sanitar, 
atunci când pun în slujba morţii competenţa dobândi-
tă pentru promovarea vieţii” (EV 59). Există un şir 
lung de persoane care intervin pe scena avortului, de 
la faza proiectării sale până la aceea a executării: la ei 
se referă denumirea comună de operator sanitar. Aici 
intervine aplicarea principiului cooperării, atât la nivel 

faţă, este foarte greu a distinge în mod adecvat care este agentul 
principal. De aceea, sub profil moral, trecând peste consideraţiile 
de ordin emotiv, tatăl colaborează la avortul mamei în acelaşi mod 
în care mama cooperează la avort cu tatăl. Poate ar fi mai bine spus 
că subiectul pentru avort este cuplul sau familia (Cf. S. Bastianel – 
C. zuCCaro, Moralità personale e vita fisica dell’uomo, Editrice 
Pontifica Università Gregoriana, Roma 1994, 175. Despre coopera-
re, se poate vedea K. demmer, Christi vestigia sequentes. Appunti 
di Teologia Morale Fondamentale, PUG, Roma 19922, 312-319).
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consultativ, pentru cel care cooperează consiliind şi 
invitând femeia să avorteze, cât şi la nivel chirurgical, 
pentru cel care împlineşte acţiunea sa profesională 
executând avortul. În practică, cei care intervin într-o 
decizie abortivă sunt: asistentul social, psihologul, 
echipa de medici şi, „în măsura în care depinde de ei, 
administratorii structurilor sanitare utilizate pentru 
practicarea avorturilor” (EV 59). Este vorba despre o 
cooperare pe care Codul de Drept Canonic – atunci 
când vorbeşte despre cazurile în care încălcarea nor-
mei este legată de excomunicare – o numeşte necesară, 
adică nu s-ar face avort dacă nu ar fi acea prestare spe-
cială de ajutor30.

e. Responsabilitatea legislatorilor

„Dar responsabilitatea îi implică şi pe legislatorii 
care au promovat şi aprobat legi abortive” (EV 59). 
Apariţia legalizării avortului aduce cu sine, printre altele, 
apariţia unor noi forme de cooperare, şi aceasta, la un 
nivel dublu: cel legislativ, în pregătirea, discutarea şi 
aprobarea unei legi, şi cel executiv, în efectuarea avor-
turilor. Distincţia dintre cele două niveluri este făcută 
deja şi de Declaraţia despre avortul procurat, unde se 
afirmă că nimeni „nu poate participa la o campanie de 
opinie în favoarea unei astfel de legi, nici să-i acorde 
sufragiul propriului vot şi nici nu va putea să colaboreze 
la aplicarea ei”31. La rândul său, enciclica recunoaşte: 
„Introducerea unor legislaţii nedrepte îi pune adesea 
pe oamenii corecţi din punct de vedere moral în faţa 
unor dificile probleme de conştiinţă în materie de cola-
borare” (EV 74).

30 Cf. Codul de Drept Canonic, can. 1398 şi 1329 § 2.
31 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia cu privire 

la avortul procurat, 22.
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Pentru soluţionarea multor astfel de probleme este 
important şi adesea suficient „a recurge la principiile 
generale cu privire la colaborarea la acţiuni rele” (EV 
74), principii cu o puternică tradiţie în teologia morală. 
În baza lor însă nu s-a ajuns la a găsi soluţii împărtă-
şite în linişte la unele dintre noile probleme, legate 
mai direct cu faptul nou al legalizării avortului. 

O problemă cu adevărat foarte recentă s-a pus în 
domeniul activităţii legislative: în unele ţări în care de 
ani de zile se legalizase avortul „apar semne de răz-
gândire” (EV 73) chiar în rândul forţelor politice care 
mai înainte promovaseră o legislaţie foarte permisivă. 
Obiectivul este nu acela al abrogării legii, ci de a o face 
mai restrictivă. În alte ţări care nu au legalizat încă 
avortul, există cazul discutării în parlament a două 
proiecte de lege, unul mai permisiv şi altul mai restric-
tiv. În faţa celor două situaţii, enciclica notează că 
„astfel de cazuri nu sunt rare” (EV 73).

Problema etică ce se pune este dacă membrilor par-
lamentului le este permis să-şi dea votul favorabil pro-
punerilor de modificare în sens restrictiv a unei legi 
care, deşi îmbunătăţită, rămâne totuşi o lege nedreaptă, 
sau să voteze o lege mai puţin permisivă, şi ea nedreaptă. 
Soluţia propusă de enciclică este aceea de liceitate, dar 
cu condiţii precise, care pot fi schematizate astfel:

– imposibilitatea reală a alternativei de abrogare a 
legii existente, sau împiedicarea introducerii unei legi 
favorabile avortului;

– greutatea determinantă a voturilor în cauză pen-
tru aprobarea legii mai puţin permisive, sau modificării 
în sens restrictiv a legii în vigoare;

– reafirmarea clară şi publică a împotrivirii faţă de 
orice lege care autorizează avortul. Motivaţia judecăţii 
liceităţii voturilor favorabile în prezenţa acestor condiţii 
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este formulată astfel: „Făcând astfel, (parlamentarul) 
nu colaborează ilicit cu o lege nedreaptă, ci face o încer-
care legitimă şi necesară [în original este: oportun] de 
a-i limita aspectele criminale” (EV 73). 

– „aequus opportunusque”. Nu este superfluu a nota 
că traducerea italiană a transformat incorect în obli-
gatoriu („doveroso”) ceea ce în textul original latin 
este „oportun”. Nu este o diferenţă prea mică în a spune 
că o alegere este „oportună” sau că este „necesară”. O 
alegere „necesară” este prin ea însăşi obligatorie şi a 
nu o face este ilicit. În schimb, dacă este doar „oportună”, 
rămâne o margine de discreţie persoanelor care, în 
baza unei evaluări atente a situaţiei concrete, pot să 
maturizeze o alegere diferită în mod licit. Iar aceasta 
se poate verifica în politică destul de des.

f. O responsabilitate generală 

O responsabilitate generală „nu mai puţin gravă”, 
cu „o dimensiune puternic socială” (EV 59), se referă la:

– cei care au favorizat răspândirea unei mentalităţi 
de permisivitate sexuală şi dispreţuire a maternităţii;

– cei care ar fi trebuit să asigure – şi nu au făcut-o 
– politici familiale şi sociale eficiente în sprijinul fami-
liilor, mai ales al celor numeroase sau cu dificultăţi 
economice şi educative speciale; 

– instituţiile internaţionale, fundaţiile, asociaţiile 
care luptă sistematic pentru legalizarea şi răspândirea 
avortului în lume, constituind astfel „o «structură de 
păcat» împotriva vieţii umane încă nenăscute” (EV 59).

––––––––––
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– exCursus –

practica actuală canonică32

În practica actuală canonică se face trimitere la:

→ can. 1398, care prevede „excomunicarea latae sen-
tentiae” pentru cel care procură avortul, urmat de efect;

→ can. 1355, § 2, care prevede că Ordinariul locu-
lui poate ierta pedeapsa stabilită de lege, dar nu rezer-
vată Scaunului Apostolic;

→ can. 508, § 1, care prevede: „Canonicul peniten-
ţiar, atât al bisericii catedrale, cât şi al celei colegiale, 
are în virtutea oficiului facultatea ordinară, pe care 
totuşi nu o poate delega altora, de a-i dezlega în forul 
intern sacramental de cenzurile latae sententiae, nede-
clarate şi nici rezervate Scaunului Apostolic, pe acei 
care se află în dieceză, chiar fără să facă parte din ea, 
precum şi pe diecezani în afara teritoriului diecezei”;

→ can. 566, § 2: „În spitale, în închisori şi în călăto-
riile pe mare, capelanul are în plus facultatea, care 
poate fi exercitată numai în aceste locuri, de a dezlega 
de cenzurile latae sententiae nerezervate şi nedeclarate”;

→ can. 976: „Orice preot, chiar dacă este lipsit de 
facultatea de a asculta mărturisirile, îi dezleagă valid 
şi licit pe toţi credincioşii care se află în pericol de 
moarte, de orice fel de cenzură şi păcat, chiar dacă este 
prezent un preot aprobat”;

32 Pentru o privire mai detaliată a practicii canonice, a Tradiţiei 
şi a Magisteriului în această privinţă, se poate vedea S. Bastianel 
– C. zuCCaro, Moralità personale e vita fisica dell’uomo, Editrice 
Pontifica Università Gregoriana, Roma 1994, 176-182.
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→ can. 1357, § 1: „Rămânând valabile prescripţiile 
can. 508 şi 976, confesorul poate ierta în forul intern 
sacramental cenzura latae sententiae a excomunicării 
sau a interdictului, nedeclarată, dacă penitentului îi 
este greu să rămână în starea de păcat grav în perioada 
necesară ca superiorul competent să poată interveni”;

→ can. 1357, § 2: „Acordând iertarea, confesorul 
să-i impună penitentului obligaţia de a recurge în ter-
men de o lună, sub pedeapsa de a cădea din nou în 
cenzură, la superiorul competent sau la un preot care 
are facultatea necesară şi de a se conforma dispoziţiilor 
acestora; între timp, să-i impună penitentului o pocă-
inţă adecvată şi, dacă e cazul, obligaţia de a repara 
scandalul sau dauna cauzată; recursul poate fi făcut şi 
de către confesor, fără a se menţiona numele peniten-
tului”;

→ în cazul în care acest recurs ar fi moral imposibil, 
confesorul poate dezlega de păcat şi de excomunicare, 
pentru că ad impossibilia nemo tenetur (CDC din 1917 
prevedea în mod explicit acest caz; în actualul CDC 
este introdus în normativa generală conform căreia legea 
nu obligă la împlinirea unor prestaţii imposibile).

––––––––––



CAPITOLUL VIII

EUTANASIA ŞI PROBLEMELE EI MORALE

Începând cu anii 1970, mai întâi în ţările mai dez-
voltate ale lumii, s-a răspândit o campanie insistentă 
în favoarea eutanasiei, înţeleasă ca acţiune sau omisi-
une care, prin natura sa şi în intenţiile sale, provoacă 
întreruperea vieţii bolnavului grav sau chiar şi a copi-
lului nenăscut cu malformaţii. Motivul care se invocă 
de obicei este acela că trebuie scutit pacientul de sufe-
rinţe definite ca inutile.

1. Terminologia şi definiţia
1.1. Terminologia

a. În Antichitate şi astăzi. Etimologic, cuvântul euta-
nasie însemna în Antichitate o moarte dulce, fără sufe-
rinţe atroce (eu = bună şi thanatos = moarte). Astăzi 
nu se mai face referinţă la semnificaţia originară a ter-
menului, ci mai curând la intervenţia medicală directă 
pentru a atenua durerile bolii şi agonia suprimând în 
mod prematur viaţa.

b. În sens strict. Termenul este folosit în sens mai 
strict, cu semnificaţia de „procurare a morţii din milă”, 
în scopul eliminării în mod radical a ultimelor suferinţe 
sau de a evita, în cazul copiilor anormali, al bolnavilor 
mintali sau al bolnavilor incurabili, prelungirea unei 
vieţi nefericite, poate pentru mulţi ani, care ar putea 
impune greutăţi prea apăsătoare familiei sau societăţii1. 

1 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
eutanasie Iura et bona (05.05.1980), II.
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1.2. Definiţia

„Prin eutanasie se înţelege o acţiune sau o omisiune 
care, prin natura sa sau în intenţii, procură moartea, 
cu scopul eliminării oricărei dureri”2. 

Caracteristicile care definesc eutanasia sunt:
– Obiectivul primar din partea celui care o practică 

este să extirpe suferinţa producând moartea bolnavu-
lui. În acest sens, nu este eutanasie aplicarea unui tra-
tament medical necesar pentru alinarea durerii, chiar 
dacă ar avea ca efect secundar, şi nu voit, scurtarea 
vieţii bolnavului.

– Administrarea de substanţe toxice mortale sau 
neacordarea asistenţei medicale datorate.

– Căutarea morţii altuia, nu a morţii proprii. Suici-
dul nu se consideră formă specială sau autonomă de 
eutanasie.

– Cererea făcută de cel care intenţionează să moară. 
Ajutorul sau cooperarea la suicid sunt considerate forme 
de eutanasie. 

Eutanasia se situează deci atât la nivelul intenţii-
lor, cât şi la cel al metodelor folosite. De aceea, distin-
gem mai multe forme de eutanasie.

Din punctul de vedere al celui care o practică, se 
face distincţie între:

a. Eutanasia activă (pozitivă sau directă): medicul 
sau altul care intervine prin el în mod direct pentru a 
procura moartea unui pacient; este uciderea intenţionată 
a unei persoane, prin acele gesturi, acte care îi determină 
moartea, care nu s-ar produce fără efectuarea lor.

b. Eutanasia pasivă (negativă sau indirectă): este 
uciderea unei persoane prin neaplicarea unui trata-

2 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
eutanasie Iura et bona (05.05.1980), II.
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ment care ar putea să-i salveze viaţa. Are loc atunci 
când nu se folosesc mijloacele disponibile, iar această 
omitere duce la moarte, care n-ar avea loc sau ar fi 
amânată dacă ele ar fi fost folosite. 

Această ultimă distincţie este mai controversată. 
Este clar că prima – eutanasia activă – este o adevărată 
formă de ucidere, dar în cazul în care moartea ar pro-
veni de la actele de omisiune (delăsarea sau abţinerea 
de la numite îngrijiri), ea ar trebui foarte simplu ase-
mănată – se spune – cu un deces din cauze naturale. 
Aici însă este un adevărat sofism, care ignoră faptul că 
omul poate face un rău şi doar abţinându-se de la împli-
nirea unei datorii: un medic care s-ar abţine de a-i da 
hrana necesară unui pacient internat pentru o inter-
venţie de rutină ar fi urmărit penal pentru omucidere 
voluntară. De aici se vede clar că un act de eutanasie 
poate proveni atât dintr-un comportament activ, cât şi 
dintr-o conduită pasivă.

Din punctul de vedere al celui care o primeşte, se 
distinge între:

a. Eutanasia voluntară: când cererea morţii este 
exprimată în mod clar şi repetat de pacient, în timpul 
sau înainte de apariţia suferinţei.

b. Eutanasia nonvoluntară: când cererea morţii nu 
există, pentru că bolnavul este incapabil să o facă şi 
persoanele care au în grijă un pacient presupun că, 
dacă el ar putea să se exprime, ar cere-o.

c. Eutanasia involuntară: atunci când cererea nu 
există şi decizia este luată de alţii considerând un bine 
superior cu caracter utilitarist şi colectiv; este practi-
cată împotriva voinţei exprese a pacientului.

În plus, se vorbeşte despre eutanasia „eugenică”, 
eutanasia „colectivistă”, „criminologică”, „experimen-
tală”, „solidaristică”. De asemenea, despre eutanasia 
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perinatală, agonică, psihică, socială, după cum se apli-
că: nou-născuţilor diformi sau cu deficienţe, bolnavilor 
terminali, pacienţilor cu leziuni cerebrale ireversibile, 
bătrânilor sau altor persoane considerate neproductive 
pentru societate sau o povară pentru comunitate.

Eutanasia se opune distanasiei sau înverşunării tera-
peutice, care indică în schimb recurgerea la intervenţii 
medicale de prelungire a vieţii, fără respect faţă de 
demnitatea pacientului. 

Apropiat de eutanasie, deşi distinct de ea, este sui-
cidul medical asistat – physician assisted suicide sau, 
eufemistic spus: p.a.s. –, în care moartea este consecinţa 
directă a unui act suicid al pacientului, dar consiliat şi/
sau ajutat de un medic. În suicidul eutanasic, în schimb, 
persoana este aceea care alege mijloacele şi se privează 
pe sine de viaţă, fără intervenţia medicului.

În sfârşit, prin „testament biologic”, „declaraţie de 
voinţă anticipată”, „directive anticipate” sau, cu ter-
minologia anglosaxonă, „living will”, se înţelege docu-
mentul cu valoare juridică ce permite fiecărui individ 
să aleagă în scris cum va voi să fie tratat atunci când 
nu va mai putea el însuşi să-şi dea consimţământul, în 
cazul în care condiţiile sale ar fi ireversibile. 

––––––––––

– scurT isToric –

Eutanasia, ca fugă de durere şi ca determinare a 
morţii, nu este o invenţie a timpului nostru. Fiinţa 
umană, în faţa unei boli incurabile şi atroce, şi-a expri-
mat întotdeauna dorinţa de a muri, de a fi eliberată 
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prin moarte. În afară de eutanasia „voluntară”, ome-
nirea a cunoscut în anumite epoci şi în unele culturi 
chiar eutanasia „impusă” în cazurile bolnavilor incu-
rabili şi cu malformaţii. 

1. În lumea antică

În Antichitate era prezentă aşa-zisa eutanasie soci-
ală, în sensul că societatea suprima sau lăsa la voia 
sorţii persoanele care erau o greutate pentru ea. Această 
practică este atestată la Sparta, în lumea romană, dar 
şi în culturile arhaice (ca, de exemplu, la populaţiile de 
canibali din Insula Sumatra). Popoarele primitive îi 
ucideau sau îi abandonau în voia sorţii pe toţi cei care 
– în condiţii de viaţă foarte dură – nu reuşeau să reziste 
în lupta pentru supravieţuire.

În lumea greacă amintim un text din Platon, care, 
confruntând arta medicală cu cea juridică, scria: 

Atunci, împreună cu această artă judiciară, vei codifica 
în statul nostru şi medicina în forma dată de noi? Astfel, 
între cetăţenii tăi, ele (aceste arte) se vor îngriji de cei 
care sunt în mod natural sănătoşi la trup şi la suflet. Cât 
priveşte pe cei care nu sunt, medicii vor lăsa să moară pe 
cel care este bolnav fizic, iar judecătorii vor face să fie 
ucis cel care are sufletul în mod natural rău şi nevindecabil3. 

Pe de altă parte, acelaşi Platon se exprimă în ter-
meni clari împotriva suicidului, chiar dacă pare să ad-
mită unele excepţii: 

Privându-se în mod violent de soarta încredinţată lui de 
destin şi fără ca statul să-i fi poruncit moartea pentru a-l 
pedepsi, nici constrâns de vreo nenorocire groaznică şi 
inevitabilă care să se fi abătut asupra lui, nici lovit de 
vreo infamie ireparabilă care să-i facă viaţa insuportabilă, 

3 platon, Republica, 409e – 410a.
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dar din cauza trândăviei şi nepăsării, produsă de slăbi-
ciunea spiritului, îşi dă o pedeapsă nedreaptă (…), mor-
mintele celor care s-au distrus în acest mod, să fie, în 
primul rând, singure, şi nu în comun cu ale celorlalţi, în 
al doilea rând, să fie înmormântaţi fără onoruri la extre-
mitatea celor douăsprezece părţi ale localităţii, în locuri 
neglijate şi fără nume; să nu fie puse coloane sau inscripţii 
care să arate mormintele lor4.

Aristotel, în Etica nicomahică, îl prezintă pe cel 
care se sinucide ca o persoană care comite o nedreptate 
faţă de cetate5 şi abordează în mod specific şi cazul bol-
navilor sau în general al celui care are de îndurat situ-
aţii de neplăcere, citându-i ca exemplu atunci când 
vorbeşte despre virtutea curajului: în schimb, a muri 
pentru a fugi de sărăcie, de pasiunea amoroasă sau de 
ceva dureros nu este un act al unui om curajos, ci mai 
degrabă al unui om laş; este slăbiciune a fugi de chin şi 
cel care se ucide acţionează nu pentru a înfrunta o încer-
care care să-i aducă faimă, ci pentru a fugi de un rău6.

Cât priveşte rolul medicului în eventualele cazuri 
de „sinucidere asistată”, putem spune că, pe de o parte, 
în practică, în mod obişnuit, nu era exclus acest tip de 
acţiune, dar, pe de altă parte, Jurământul lui Hipocrate 
o exclude în mod categoric: „Nu voi da nimănui medi-
camente mortale, nici dacă mi se cere, nici nu voi sugera 
vreodată să se ia”.

Referitor la sinucidere în general, sunt diferite poziţii, 
de la aceea a stoicilor, care o indicau drept cale de ieşire 
nu atât din faţa relelor vieţii (aceasta ar fi o laşitate), 
cât în perspectiva de a fi constrânşi de a nu mai putea 
împlini datoriile proprii de oameni curajoşi, până la 
Cicero, care în Somnium Scipionis (III, 7) scrie astfel: 

4 platon, Legi, IX, 873 c-d.
5 aristotel, Etica nicomahică, V, 1138 a.
6 aristotel, Etica nicomahică, III, 116 a
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Tu, o, Publius, şi toate persoanele corecte trebuie să păs-
traţi viaţa voastră şi nu trebuie să vă îndepărtaţi de ea 
fără porunca celui care v-a dat-o, ca să nu păreţi că vă 
sustrageţi oficiului uman pe care vi l-a stabilit Dumnezeu!

2. În Evul Mediu
În Evul Mediu, reflecţia asupra virtuţilor etice ale 

medicului se desfăşoară pe linia dată de Hipocrate şi 
Galeniu, îmbogăţindu-se cu sugestiile care provin din 
cultura ebraico-creştină. Şi tema sinuciderii este abor-
dată în această optică şi, încă de la Părinţii Bisericii, 
sunt numeroase luările de poziţie ale celor care îi sub-
liniază absoluta ireconciliabilitate cu morala creştină: 
omul nu este stăpânul propriei vieţi şi nu poate să dis-
pună de ea după un arbitru absolut. Sfântul Toma de 
Aquino exprimă în mod lapidar cele trei motivaţii pen-
tru care sinuciderea este un act ilicit din punct de 
vedere moral, atât în perspectiva legii morale naturale, 
cât şi în aceea a legii divine pozitive. Sinuciderea este 
absolut ilicită din trei motive. Primul, pentru că, prin 
natura sa, orice fiinţă se iubeşte pe sine însăşi; iar 
aceasta presupune tendinţa înnăscută de a se păstra 
pe sine şi de a rezista pe cât posibil la ceea ce ar putea 
să ne distrugă. Al doilea, pentru că partea este în mod 
esenţial ceva din tot. Or, fiecare om este parte a socie-
tăţii; şi deci este esenţialmente al colectivităţii. De 
aceea, ucigându-se aduce o daună societăţii, aşa cum 
învăţa filosoful. Al treilea, viaţa este un dar divin, care 
rămâne în puterea celui care „dă viaţa şi moartea”. De 
aceea, cine se privează pe sine însuşi de viaţă păcătu-
ieşte împotriva lui Dumnezeu. Căci numai lui Dumne-
zeu îi aparţine judecata asupra vieţii şi a morţii, după 
cuvintele Scripturii: „Eu sunt cel care fac să moară şi 
fac să trăiască”7.

7 Cf. toma de aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 5, c. 
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3. Epoca modernă 

Epoca modenă se prezintă cu diferite feţe şi nu se 
poate reduce la un singur filon de gândire. Pe de o parte, 
este urmată linia de gândire care vede în sinucidere un 
act imoral şi contrar binelui comun al societăţii, pe de 
altă parte, există unii gânditori care dezvoltă poziţii 
diferite, aşa cum este, de exemplu, David Hume8. O 
poziţie clar contrară sinuciderii este exprimată de 
Emanuel Kant, pe baza argumentărilor „laice” (în Meta-
fizica obiceiurilor), care se bazează pe necesitatea de a 
respecta ordinea morală pe care se fundamentează 
toate datoriile omului.

Pe tema care ne interesează mai mult – aceea a euta-
nasiei în sens strict –, apare termenul în mod explicit 
şi folosirea sa pare să urce până la o scriere a lui Fran-
cisc Bacon, în 1605: 

Voi spune în plus, insistând asupra acestui argument, că 
datoria medicului nu este numai aceea de a restabili sănă-
tatea, dar şi aceea de a calma durerile şi suferinţele legate 
de boli; şi aceasta, nu numai pentru că această alinare a 
durerii, considerată un simptom periculos, contribuie la 
vindecare şi conduce la convalescenţă, ci în plus pentru a 
putea procura bolnavului, atunci când nu mai este spe-
ranţă, o moarte dulce şi liniştită; această eutanasie este 
o parte a fericirii care nu poate fi neglijată. (…) Dar în 
timpul nostru pare că medicii reţin ca o datorie a lor să-i 
părăsească pe bolnavi în momentul sfârşitului lor; con-
trar opiniei mele, dacă ei ar fi zeloşi în împlinirea propriei 
datorii şi, în consecinţă, ar respecta propriile datorii şi 
exigenţele propriei profesii, nu ar precupeţi nicio îngrijire 

8 În lucrarea Despre sinucidere, publicată postum în 1777, oferă 
o interpretare liberă despre conceptul de Providenţă, la argumentele 
teologice de condamnare a sinuciderii cu argumentul (foarte de-
parte de perspectiva creştină) prin care, dacă Providenţa guver-
nează multe cauze, printre ele ar putea fi şi actul unui sinucigaş.
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pentru a-i ajuta pe cei care se află în agonie să iasă din 
această lume cu mai multă dulceaţă şi uşurinţă. Or, 
această cercetare o calificăm drept cercetare despre euta-
nasia exterioară, pe care o distingem de cealaltă eutana-
sie care se referă la pregătirea sufletului şi pe care o inclu-
dem între recomandările noastre9.

Trebuie observat că şi în acest text termenul „euta-
nasie” este folosit cu referinţă la „o moarte bună”, 
care nu are nimic în comun cu propunerile actuale de 
legalizare a eutanasiei, dar se leagă şi cu ideea unei 
însoţiri a muribundului în momentul suprem al exis-
tenţei sale.

4. În perioada actuală

În special în secolul al XX-lea, creşte în general pro-
blema eutanasiei, mai ales din cauza eutanasiei „soci-
ale” care este practicată în mod masiv. În 1906, parla-
mentul din Ohio a prezentat textul unei legi despre 
eutanasia la cerere, care a fost respins de Consiliul 
Superior, iar o lege analogă a fost prezentată în 1936 la 
Londra de Societatea pentru Eutanasia Voluntară 
(apărută în 1935), dar proiectul a fost respins de Camera 
Lorzilor. În 1938 apare Societatea Americană pentru 
Eutanasia Voluntară, la New York, prin contribuţia reve-
rendului Charles Potter.

Alături de eutanasia voluntară, promovată de anu-
mite grupuri de presiune, apare şi eutanasia socială, 
deja prezentă în lumea antică, dar acum dobândind 
noi forme, chiar pe plan juridic. 

9 Cf. Patrick verspieren, Eutanasia? Dall’accanimento terapeu-
tico all’accanimento dei morenti, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 
1985, 137-138.
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4.1. Cazul Germaniei

Pentru a aborda această temă, putem dezvolta într-un 
mod mai analitic exemplul paradigmatic al Germaniei, 
chiar înainte de venirea regimului nazist. Deja în tim-
pul Primului Război Mondial asistăm – ca în multe 
alte ţări – la o mulţime de morţi ale bolnavilor cronic 
din spitale, din cauza împuţinării hranei care îngreu-
na hrănirea atâtor „guri inutile”. 

În 1920 este publicată o carte, de Alfred Hoche şi 
Karl Binding, cu titlul Autorizarea eliminării vieţilor 
care nu mai sunt demne de a fi trăite, care – conform 
autorilor – sunt în ele însele loc de suferinţă şi provoacă 
suferinţă rudelor şi dăunează economic statului care, 
ca arbitru al distribuirii bogăţiilor, ar trebui să autori-
zeze uciderea. Motivaţia economică, dusă în cadrul 
dezbaterii dintre oamenii de ştiinţă, nu a fost, desigur, 
suficientă să motiveze o acţiune efectivă şi sistematică, 
care, în schimb, devine suficientă odată cu proiectul 
eugenetic nazist care lega necesitatea eutanasiei sociale 
cu referinţă la anumite categorii de persoane cu aceea 
de a păstra puritatea rasei ariene. 

Primul pas spre actualizarea planului eugenetic s-a 
făcut în 1933, cu emiterea „Legii despre prevenirea 
naşterii persoanelor afectate de boli ereditare”. Legea 
a fost discutată la 14 iulie 1933. Pentru că pe 20 iulie 
ar fi trebuit semnat Concordatul dintre Biserica Cato-
lică şi Statul Nazist, s-a considerat din punct de vedere 
politic mai oportun să fie promulgată oficial pe 25 iulie. 
La 8 octombrie 1935 a fost emisă o a doua lege pentru 
„Salvarea sănătăţii ereditare a poporului german”. Cu 
aceasta s-a autorizat avortul în cazul în care unul din-
tre părinţi a fost afectat de o boală ereditară. În para-
lel s-a făcut o intensă campanie de propagandă care să 
convingă poporul german de oportunitatea socială şi de 
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bunătatea intrinsecă a practicilor eugenetice (sterili-
zarea şi eutanasia); a fost chiar creată „Comisia Reich-
ului pentru sănătatea poporului”, care s-a dedicat or-
ganizării propagandei în şcoli, în oficiile publice şi în 
Partidul Nazist. Direcţia de Sănătate a Reich-ului a 
creat în întreaga Germanie aproape 500 de „Centre de 
consultare pentru protejarea patrimoniului genetic şi 
al rasei”. Medicii care le conduceau au fost însărcinaţi 
să adune toate datele necesare pentru a estima care 
parte a populaţiei trebuia să fie sterilizată şi să i se 
controleze naşterile copiilor diformi sau cu incapacita-
te psihică. Se ajunge astfel la pregătirea proximă a mă-
surilor de prevedere direct eutanasice faţă de acei copii 
pe care acea „monitorizare” i-a identificat. Începutul 
procesului de eutanasie a fost ordinul scris al lui Adolf 
Hitler antedatat la 1 septembrie 1939 (în realitate, dat 
în octombrie). Textul suna astfel: 

Reichsleiter-ul Bouhler şi doctorul Brandt sunt însărci-
naţi, pe propria responsabilitate, de a extinde competen-
ţele unor medici numiţi de ei, autorizându-i să dea morţii 
pe bolnavii consideraţi incurabili după judecata umană, 
după o evaluare critică prealabilă a stării lor de boală. 

În felul acesta, practica eliminării fizice a bolnavilor 
grav şi a înapoiaţilor mintal îşi află „acoperirea juridică”, 
deşi începuse deja în mod servil de câteva luni în unele 
centre. Este imediat creat un centru de coordonare a 
întregii operaţiuni într-o casă expropriată a unui 
evreu, la Berlin, în Tiergartenstrasse, nr. 4 (de unde şi 
numele codificat al întregii operaţii „Aktion T4”). Pro-
cedura poate fi rezumată în câteva pasaje esenţiale:

– trimiterea la toţi responsabilii din spitalele de psi-
hiatrie de chestionare generice, aparent îndreptate 
spre a vedea capacitatea de lucru a subiecţilor inapţi;

Cap. VIII: eutanasIa şI problemele eI morale



262 Bioetica

– pe baza analizei acestor chestionare (fără a vizita 
bolnavul), o comisie de experţi decidea cine trebuia să 
fie suprimat;

– aceste persoane erau apoi ridicate din spitale, 
transportate (cu un autobuz cu ferestrele închise) în 
centre de eliminare (nu li se comunica destinaţia şi 
erau alese în general departe de locul unde erau îngri-
jite), unde erau pregătite camere de gazare mascate cu 
duşuri şi se trecea la uciderea lor;

– rudelor le era trimisă o scrisoare standard care le 
anunţa moartea dintr-o cauză oarecare. Se atrăgea 
atenţia că, din motive de sănătate, cadavrul a fost ars 
în crematoriu şi li se spunea că urna cu cenuşă le stă-
tea la dispoziţie.

Între 1940 şi 1941 au fost eliminaţi în acest mod 
mai bine de 70.000 de bolnavi psihic în cinci centre de 
eliminare, înainte ca Hitler – din cauza protestelor 
crescânde la aflarea situaţiei – să o suspende în 1941. 
De fapt, acţiunea nu a fost în realitate suspendată, ci, 
simplu, transformată într-o altă acţiune („Aktion 
T4”), condusă direct de SS (de către Himmler) în legă-
tură cu acţiunile care se desfăşurau în lagărele de con-
centrare care între timp au fost înfiinţate şi unde – ală-
turi de persoanele lovite de diferite forme de boală – 
erau suprimate şi persoanele devenite între timp inapte 
de muncă sau persoanele sănătoase a căror suprimare 
era deja hotărâtă. Se poate observa că operaţiunea T4 a 
avut şi rolul de a furniza o „scenă” pe care să se expe-
rimenteze metodele de ucidere în masă a persoanelor 
adulte, care au fost imediat folosite pentru realizarea 
„soluţiei finale”: personalul care a fost angajat în acţiu-
nea T4 a fost în general transferat din centrele de supri-
mare a bolnavilor psihic în lagărele de exterminare.
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Imediat după Al Doilea Război Mondial, fiind scoase 
la lumină – datorită procesului de la Nürenberg – fap-
tele pe care le-am amintit mai sus, am asistat la o 
perioadă de precauţie relativă în a duce mai departe 
instanţele eutanasice, şi din cauza legăturii cu masa-
crele naziste. Dezbaterea cu privire la eutanasia volun-
tară, în orice caz, nu se întrerupe, ci urmează cu o mai 
mare intensitate, pe măsură ce progresele medicinii 
permit supravieţuirea (în condiţii fizice mai degrabă 
precare) persoanelor care în alte timpuri nu ar fi reu-
şit să supravieţuiască. Mai ales în anii 1955-1960 se 
dezvoltă tehnicile de reanimare care pun în discuţie şi 
procedeele metodice pentru încrâncenarea morţii, aşa 
cum se pune şi problema statutului pacientului „în 
stare vegetativă persistentă”.

4.2. Mişcări pro-eutanasie

În faţa acestor noi provocări, se reiau activităţile 
mişcărilor pro-eutanasie, care au devenit promotorii 
iniţiativelor îndreptate spre a fi acceptată această 
practică la nivel de obicei, cât şi de a fi legalizată. Sem-
nalăm câteva puncte de referinţă care pot fi utile:

– în 1967, Luis Kutner introduce expresia living 
will pentru a desemna anumite forme de terapie şi de 
atunci începe o campanie puternică de difuzare a aces-
tor „testamente biologice” (aşa cum se traduce de obi-
cei expresia în limba italiană: testamento biologico), 
care în multe cazuri apar ca adevărate şi proprii cereri 
de „eutanasie pasivă”;

– în 1973, apare în Olanda societatea pentru euta-
nasia voluntară;

– în 1976, societăţi similare apar în Germania şi Japo-
nia; la Tokyo se ţine prima întâlnire internaţională a 
societăţilor pentru eutanasie voluntară;
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– în 1980 se naşte Word Federation of Right-to-Die 
Societies, constituită la Oxford, în Anglia, din 27 de 
grupuri aparţinând de 18 naţiuni;

– în 1980 (5 mai) este dată publicităţii Declaraţia 
despre eutanasie a Congregaţiei pentru Doctrina Credin-
ţei, care exprimă condamnarea clară a acestei practici;

– în 1983 este publicată Declaraţia despre faza finală 
a bolii a Asociaţiei Medicale Mondiale, care şi ea con-
firmă necesitatea de a îngriji persoanele suferinde fără 
a le suprima;

– în 1984, Curtea Supremă din Olanda aprobă prac-
ticarea eutanasiei, cu anumite condiţii;

– în 1991, Congresul SUA aprobă Patient Self-Deter-
mination Act, care impune spitalelor să respecte living 
will; în anul următor, şi Asociaţia Medicală britanică 
declară acordul său cu privire la living will;

– în 1996, guvernul din Teritoriul Australiei de 
Nord aprobă prima lege care permite eutanasia activă 
voluntară, care este apoi retrasă în 1997 de Parlamen-
tul Federal australian;

– în 1998, în China, guvernul autorizează suprima-
rea bolnavilor în stadiu terminal;

– în 2001 este aprobată la 10 aprilie legea care lega-
lizează eutanasia în Olanda;

– în 2002 (23 septembrie) intră în vigoare legea care 
legalizează eutanasia în Belgia.

Situaţia actuală este deci mai degrabă dinamică, 
dezbătând la nivel teoretic despre eutanasie, care îi 
pasionează pe experţii de bioetică şi mass-medica, dar 
şi cu acţiuni de tip politic şi cultural care pun principii 
sau modifică situaţia din punct de vedere legislativ10. 

10 Datele din acest capitol despre istoricul eutanasiei sunt luate 
din A. porCarelli, Eutanasia nella storia: http://www.bioetica-
vssp.it/documenti/000627/000627.htm
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2. Contextul cultural 

2.1. Motivaţii care se aduc 
în favoarea eutanasiei11

A. Din partea ambientului

Ne oprim mai întâi la acele motivaţii care se găsesc 
în afara lui celui care cere eutanasia, adică în ambien-
tul în care trăieşte, în cultură, societate.

a. O cultură a morţii. Eutanasia, ca provocare directă 
a morţii la un bolnav grav în stare terminală, a izbuc-
nit ca fenomen social şi colectiv în ultimele decenii ale 
secolului al XX-lea. La baza cererii eutanasiei, dar şi a 
tendinţei de legalizare, stă o ideologie sau, mai bine 
spus, cultura morţii: un front cultural bine pregătit, 
elaborat în mod raţionalist, susţinut de puternice 
instrumente de comunicare socială şi care, dincolo de 
baza raţională, face apel la sentiment, emotivitate, raţi-
onalism practic; ştie să înainteze în opinia publică şi să 
pătrundă până în conştiinţe pentru a trezi convingeri 
favorabile şi să atragă sprijin pentru cauza sa.

b. Secularismul, prin care valorile seculare iau locul 
valorilor religioase din trecut; nu se mai porneşte de la 
religie, cu principiile sale; duce la eutanasie în optica 
sa utilitaristă (este mai bine pentru societate să-i lase 
să moară pe bătrâni, handicapaţi…). Un umanism în 
care multe valori nu mai sunt acceptate, cu viziunea sa 
ateistă, duce la eutanasie. Odată refuzat orice sens 
transcendent al vieţii umane, care este redusă la viaţa 
biologică a unui corp-maşină12, moartea devine o banală 
întrerupere a funcţionării unei maşini şi, în cele din 

11 Aceste motivaţii răspund la întrebarea: de ce?
12 Cf. Lorenzo Cantoni, „La «Carta degli Operatori sanitari». 

Un presentazione”, în Cristianità, 239 (1995) 6-10.
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urmă, fără sens pentru orice om. De aceea, este mereu 
ascunsă, cu tot ce se face referinţă la ea, începând cu 
cimitirul (înconjurat cu ziduri înalte pentru a nu se 
vedea ce-i înăuntru). Societatea modernă are o frică 
teribilă de moarte. Atunci caută să se apere: aici îşi 
găseşte sensul eutanasia care este definită ca o moarte 
fără dureri şi-l face pe om să moară într-un mod demn, 
nu-i mai face să sufere pe ceilalţi.

c. Spitalizarea, medicalizarea şi trucarea morţii. 
Unul dintre cele mai importante moduri de ascundere 
este, desigur, spitalizarea morţii şi medicalizarea ei: 
bolnavul numit „terminal” – una dintre numeroasele 
strategii lingvistice de ascundere a realităţii morţii – 
este izolat de restul comunităţii, adesea abandonat de 
cei din familie şi de prieteni, şi încredinţat doar îngri-
jirii personalului sanitar. Medicii şi – mai ales – infir-
mierii sunt cei care trebuie să gestioneze cea mai mare 
parte a morţilor, învestiţi cu aceasta din partea unei 
societăţi care fuge de moarte şi care îi refuză orice 
sens, refuză să răspundă neliniştitoarelor întrebări ale 
celor aflaţi în agonie, refuză să-i înconjoare cu compa-
siune şi căldură. Membrii personalului sanitar, perce-
puţi în acest mediu cultural ca „tehnicieni ai sănătăţii” 
corpurilor-maşină, trebuie să se confrunte cu falimen-
tul complet şi definitiv al activităţii lor.

d. PQV – principiul calităţii vieţii. În domeniul uti-
litarist, apărătorii eutanasiei fac apel la aşa-zisul prin-
cipiu al calităţii vieţii: în baza acestui principiu, ade-
sea se face o distincţie între „viaţa umană”, în sens 
pur biologic, şi „viaţa personală”, înţeleasă ca viaţă de 
relaţie. În acest fel, se face o distincţie injustă între a fi 
om şi persoană, susţinând că nu toate fiinţele umane 
sunt persoane: cel care nu posedă anumite calităţi 
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(autonomie, autoconştiinţă, raţionalitate, capacitate 
de relaţie...) ar fi o fiinţă umană în sens biologic, dar 
nu o persoană. În această perspectivă, un bolnav în 
stare vegetativă persistentă, un bolnav în stadiu ter-
minal lipsit de cunoştinţă nu ar fi persoană în sensul 
deplin al cuvântului şi deci a practica un gest eutana-
sic cu el nu ar însemna a comite un omicid, ci a împlini 
un gest de milă. 

Tot în acest domeniu, unii autori susţin că în faţa 
unor bolnavi în stadiu terminal lipsiţi de conştiinţă se 
poate pronunţa o judecată obiectivă, pe baze medico-
ştiinţifice, cu privire la lipsa „calităţii vieţii” bolnavi-
lor, care nu ar mai atinge standardele necesare pentru 
a avea o „viaţă personală”: în aceste cazuri, ar fi licit a 
recurge chiar la eutanasia nonvoluntară, pentru că se 
consideră că înşişi pacienţii, dacă ar fi conştienţi, nu ar 
considera „demnă de a fi trăită” o viaţă în condiţiile lor. 

e. Procesul tehnologic al medicinii, care face posibil:
– o viaţă mai lungă;
– reanimarea: de exemplu, după un infarct;
– prelungirea artificială a vieţii cu tehnologiile, hră-

nirea artificială;
– analgezice foarte eficiente pentru a diminua dure-

rea, chiar dacă este adevărat că pot duce la moarte mai 
repede;

– situaţia în spital – care adesea este mai puţin 
umană (se impune o ameliorare a situaţiei în această 
privinţă):

→ perioade mai lungi de spitalizare decât în anii 
precedenţi, când medicul mergea acasă la bolnav;

→ izolarea de familie;
→ o greutate pentru familie (trebuie să viziteze bol-

navul şi adesea este şi o greutate economică);
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→ lipsă de intimitate şi de viaţă „privată” în rapor-
turi: şi aceasta este o dificultate, o suferinţă pentru 
bolnav;

→ creşterea costurilor financiare: 
→ procedurile şi tehnologia costă mult, precum şi 

personalul; costul formării tuturor acestor specialişti;
→ numărul crescând al pacienţilor.
Mai sunt apoi acele motivaţii care vin din ambientul 

apropiat bolnavului: familia, medicul, lucrătorii sanitari.

a. Compasiunea sau mila celor care sunt în jurul 
celui bolnav şi se simt neputincioşi în faţa durerilor 
crâncene pe care acesta le suportă este un factor care 
îi determină uneori să ceară suprimarea suferinţelor 
procurându-i moartea.

b. Respectarea libertăţii şi autonomiei pacientului. 
În ambientul filosofic liberal, susţinătorii eutanasiei se 
bazează exclusiv pe principiul autonomiei sau autode-
terminării: fiecare este stăpân pe propriul trup şi este 
liber să urmeze propriile decizii autonome, fără nicio 
interferenţă din partea altor indivizi şi a statului. În 
acest sens, dacă bolnavul cere moartea, medicul nu 
poate să i-o refuze. Rolul medicului ar include ajutarea 
bolnavului să moară, nu numai de a-l ţine în viaţă.

c. Cei care se îngrijesc de bolnavul în fază terminală 
pot crede că au obligaţia de a face ce vor cu pacientul 
(mai ales medicul, iar pacientul ar trebui să-şi dea libe-
rul consens pentru terapia propusă). De aici, respecta-
rea „dreptului” de a muri al pacientului. De partea 
cealaltă este datoria medicului de a satisface dorinţa 
pacientului. Acest argument este legat de autonomia 
pacientului: el decide. Este o atitudine diferită de tre-
cut: medicul atunci trebuia să îl îngrijească, era ascul-
tat (este vorba despre acea atitudine paternalistă a 
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medicului, care decidea ce este bine şi ce este rău pen-
tru bolnav, iar bolnavul trebuia să-l asculte). Actual-
mente situaţia s-a schimbat: insistându-se pe liberta-
tea şi autonomia bolnavului, medicul are „datoria” 
(împotriva deontologiei sale medicale, conform Jură-
mântului lui Hipocrate) de a satisface dorinţa pacien-
tului. La aceasta se adaugă şi încrederea pacientului că 
medicul îi va împlini dorinţa, îi va respecta „dreptul” 
de a alege moartea.

d. Eliminarea greutăţii (este motivaţia pentru euta-
nasia eugenetică) pentru societate (este similar cu 
ceea ce au făcut naziştii în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial); este vorba despre eliminarea anumi-
tor tipuri de persoane din societate, din cauza, de 
exemplu, greutăţii impuse de populaţia vârstnică într-
un număr care creşte mereu.

e. Creştinii nu ar putea condiţiona societatea cu vi-
ziunea lor despre viaţă şi moarte. Cei care nu sunt 
creştini spun: voi, creştinii, nu puteţi să judecaţi în lo-
cul nostru, iar legile nu trebuie să restrângă libertatea 
personală pentru a-i proteja pe alţii sau binele societăţii.

B. Din partea bolnavului

a. Voinţa patologică de a muri:
– este dorinţa unuia care nu are posibilitatea de a 

decide, de a fi echilibrat;
– depresia mintală provocată de medicamente (o depre-

sie care nu vine din partea corpului, este provocată).

b. Voinţa sănătoasă de a muri: o persoană sănătoasă 
poate cere moartea (unii susţin că există numai cazuri 
patologice)13:

13 Una dintre caracteristicile care definesc eutanasia este obiec-
tivul său: a reduce suferinţa. Se consideră că cererea de a interveni 
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Cauzele care duc la această voinţă de a muri:
– teama de durere: să nu mai sufere (înainte de a 

ajunge la suferinţă, cer să moară);
– durerea insuportabilă: sunt mai rare cazurile astăzi 

datorită eficacităţii analgezicelor; dar există cazuri 
când medicii nu le dau;

– demnitatea umană: în virtutea demnităţii umane, 
este refuzată tehnologia sanitară şi atunci cere euta-
nasia înainte de a sosi moartea;

– disperare, frustrare, lipsa de sens al vieţii: de 
exemplu, cazul unui sportiv care a ajuns paralizat: 
pentru unul ca acesta, viaţa nu mai are niciun sens şi 
ajunge la disperare;

– a se simţi inutil: este cazul bătrânilor, care din 
această cauză cer adesea să moară; 

– lipsa de speranţă că se va mai vindeca;
– revolta împotriva tehnologiilor medicale, izolării, 

bolii;
– motivaţii codeterminate, „ascunse”, care nu sunt 

clare, provenind din părăsirea din partea familiei; 

prin eutanasie este direct proporţională cu gravitatea bolii lor şi cu 
suferinţa pe care o au de îndurat. Şi totuşi nu aceasta este realita-
tea. Adesea se consideră că cererea eutanasiei din partea pacienţi-
lor este direct proporţională cu gravitatea bolii şi a suferinţei lor. 
Este total greşit. Studii temeinice au arătat că „bolnavii în stadiu 
terminal constituie doar o mică parte din numărul total de sinuci-
deri. De fapt, marea majoritate a persoanelor care se sinucid se 
bucură de o bună sănătate fizică. Dintre toate sinuciderile, doar 
2-4% sunt bolnavi în stadiu terminal” (Cf. D.C. ClarK, „Rational 
Suicide and People with Terminal Conditions or Disabilities”, în 
Issues in Law and Medicine, 8 [1992] 147-166). Un studiu făcut pe 
adulţi de peste 50 de ani a arătat că persoanele convinse în mod 
eronat că sunt gata să moară din cauza unui cancer se sinucid într-un 
număr mai mare faţă de cele care aveau efectiv o boală terminală. 
Acest studiu arată că două treimi din bătrânii care mor sinucigân-
du-se se bucură de o sănătate relativ bună (cf. D.C. ClarK, Ibidem, 
147-166).
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acesta poate fi un strigăt nu pentru moarte, ci pentru 
îngrijire, pentru un raport uman care îi lipseşte.

Aceste motivaţii sunt apoi justificate (argumentate) 
de către bolnav întrucât – consideră el – eutanasia o 
impune: 

– libertatea şi autonomia persoanei umane, care 
este cea mai mare valoare şi care nu trebuie legată de 
alte valori; această autonomie şi libertate i-ar da drep-
tul să decidă;

– responsabilitatea faţă de sine însuşi: omul se vede 
ca stăpân al propriei vieţi;

– refuzarea suferinţei. Dar a pune capăt vieţii şi a 
refuza suferinţa înseamnă acelaşi lucru?

– viaţa fără sens: atunci când lipseşte semnificaţia, 
lipseşte şi dorinţa de a mai trăi;

– cel mai mic dintre două rele, dintre a fi tratat cu teh-
nologiile medicale într-un spital, cu riscul de a fi instru-
mentalizat, şi de a muri; atunci se alege moartea;

– compasiunea, altruismul, caritatea (faţă de fami-
lie sau societate, eliminând greutatea pe care o impune 
situaţia continuă de necesitate de îngrijire); de exem-
plu, un bătrân care stă într-un azil alege să moară 
pentru ca familia să poată cheltui banii în folosul altei 
persoane (de exemplu: o nepoată care face studii uni-
versitare).

2.2. Argumente împotriva eutanasiei

Biserica a condamnat în repetate rânduri eutana-
sia, pentru că ea constituie o gravă violare a Legii lui 
Dumnezeu. Această afirmaţie este fundamentată pe 
legea morală şi pe Revelaţie şi constituie instanţa de 
bază a credinţei în Dumnezeu Creatorul şi Domnul vieţii.
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Iată principalele argumente împotriva eutanasiei:
1. Durerea bolnavilor este astăzi mai mult ca ori-

când o durere „care poate fi îngrijită”, mai ales dacă 
este însoţită de o asistenţă umană şi spirituală adecvată.

2. Eventualele strigăte după moarte venite din par-
tea persoanelor care suferă cumplit, aproape întot-
deauna acestea înseamnă un strigăt după confort, inti-
mitate, atenţie, un raport uman: mai multă atenţie 
din partea celor din jur şi mai multă apropiere.

3. Insuportabilitatea durerii bolnavului ascunde inca-
pacitatea celor „sănătoşi” de a-l însoţi pe muribund în 
agonia sa dificilă.

4. Nu trebuie exclus apoi faptul că în spatele unor 
campanii „pro-eutanasie” se ascund probleme de chel-
tuieli publice, greu de acoperit şi considerate inutile în 
faţa prelungirii unor boli.

5. Principiul de autonomie nu poate, desigur, să jus-
tifice suprimarea vieţii proprii sau a altuia: autonomia 
personală, de fapt, are ca premisă fiinţele vii şi reclamă 
responsabilitatea individului, care este liber să facă 
binele conform adevărului. Este libertatea fiinţei create, 
deci o libertate „limitată” condiţiei creaturii şi condiţi-
onată de valori; este o „libertate de a fi”, şi nu o liber-
tate de a nu fi; nu am avut libertatea de a alege naşte-
rea noastră şi deci nu putem să alegem sfârşitul; liber-
tatea înseamnă responsabilitate în faţa lui Dumnezeu 
care este Domnul vieţii.

6. Atunci când societatea ajunge să legitimeze supri-
marea individului, ea reneagă finalitatea sa şi funda-
mentul însuşi al existenţei sale, deschizând calea spre 
nelegiuiri tot mai grave. Legea trebuie să protejeze inte-
resele întregii societăţi şi împotriva abuzurilor (legaliza-
rea eutanasiei).

7. Un medic, prin identitatea sa profesională şi în 
virtutea exigenţelor deontologice inderogabile legate 



273

de ea, este chemat întotdeauna să susţină viaţa şi să 
trateze durerea, nu să procure moartea. Deontologia 
medicală – Jurământul lui Hipocrate – îi cere medicu-
lui să nu practice eutanasia. Rolul medicului este com-
promis dacă el trebuie să se îngrijească de bolnav şi 
apoi trebuie să-l ajute să moară. Încrederea pacientu-
lui în medic poate fi distrusă dacă medicul îl ajută să 
moară. Medicul trebuie să fie un om demn de încredere. 
În schimb, astăzi, în Olanda, bolnavilor le este frică 
să-şi ia ceaiul de dimineaţă… pentru că ar putea să ia 
şi otrava pusă înăuntru… 

8. Este, apoi, şi panta alunecoasă („slippery slope”): 
de la eutanasia voluntară se alunecă lent şi în mod ire-
versibil spre eutanasia involuntară şi spre alte abu-
zuri; sunt paşi mici, dar siguri, pentru acceptarea euta-
nasiei. Abuzul: eutanasia voluntară poate să ascundă 
uşor eutanasia involuntară şi chiar omuciderea.

3. Doctrina Bisericii

Magisteriul Bisericii a afirmat în repetate rânduri 
inviolabilitatea vieţii umane apelând la principiile legii 
naturale şi ale legii divino-pozitive, iar aceste inter-
venţii sunt mai insistente cu cât viaţa era supusă mai 
mult agresiunilor din partea curentelor ideologice şi 
sistemelor politice care legalizau avortul, eutanasia, 
genocidul din motive rasiale sau utilitariste.

3.1. Decretul Sfântului Oficiu (1940)

Prima intervenţie în epoca modernă şi contemporană 
este decretul Sfântului Oficiu din 2 decembrie 1940, 
citat de mai multe ori de Pius al XII-lea. Contextul isto-
ric era climatul de violenţă rasială şi de utilitarism soci-
al. În Germania, nazismul care era la putere promova 
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eliminarea evreilor, dar a întreprins şi o vastă acţiune 
de suprimare a bolnavilor incurabili. Dicasteriul pon-
tifical a abordat problema sub formă de întrebare – aşa 
cum era practica în acel timp –, dând şi răspunsul. Se 
punea întrebarea: „Este licit să-i ucizi în mod direct, 
în spatele ordinului autorităţii publice, pe cei care, deşi 
nu au comis nicio crimă care să merite pedeapsa cu 
moartea, astfel că din cauza unor defecte psihice sau 
fizice nu mai sunt utili naţiunii, constituind o greutate 
pentru ea şi un obstacol în faţa bunăstării sale?” Răs-
punsul este: „Nu, căci este contrar dreptului natural şi 
divin pozitiv”14.

După cum se poate observa, decretul abordează 
tema eutanasiei eugenetice, dar principiul inviolabili-
tăţii vieţii umane afirmat aici este valid şi pentru cele-
lalte forme de eutanasie. Eutanasia eugenetică consti-
tuie o gravă problemă juridică şi etică, asupra căreia 
Biserica nu putea şi nu poate să nu se pronunţe pentru 
a o respinge şi condamna. 

În întrebarea din decret este presupusă teza con-
form căreia autoritatea publică poate da pedeapsa cu 
moartea pentru crimele dovedite obiectiv. Dar în afară 
de această clauză, viaţa unei fiinţe umane inocente nu 
poate fi suprimată. Chiar dacă viaţa, din cauza unor 
defecte psihice sau fizice, impune o greutate pentru soci-
etatea în care trăieşte, ea nu poate să lipsească fiinţa 
umană de demnitatea şi drepturile sale. Aceste cauze 
nu pot fi luate ca pretext pentru a o elimina şi a o ucide.

Eliminarea persoanelor cu defecte era rezultatul unei 
ideologii materialiste rasiste şi selective, pentru care 
viaţa umană are valoare numai dacă este productivă şi 

14 Decr. S. Officii (27 nov./2 dec.) 1940: AAS 32 (1940) 553 ş.u.; 
DS 3790.
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utilă societăţii. Paradoxul era că această eliminare se 
făcea în numele bunăstării şi al progresului. Cu această 
încălcare aberantă a legii naturale, se revenea la tim-
purile întunecate ale istoriei. De fapt, nu se poate 
numi dreaptă, evoluată şi umană acea societate care 
suprimă fiinţele umane doar pentru că sunt bolnave 
fizic sau psihic. Decretul de atunci al Sfântului Oficiu, cu 
toate că declară ilicită uciderea persoanelor care intrau 
în acest cadrul clinic, citindu-l acum la distanţă de 
câteva zeci de ani, pare prea blând în opoziţia şi con-
damnarea unui regim politic care a ridicat la nivel de 
sistem eliminarea persoanelor indezirabile.

În decret totuşi se reafirmă cu tărie principiile învă-
ţăturii catolice despre intangibilitatea vieţii umane; 
este afirmat cu claritate că eliminarea vieţii umane cu 
defecte este contrară dreptului natural, întrucât drep-
tul la viaţă provine din natură şi deci este inviolabil, şi 
dreptului divin pozitiv, întrucât în Decalog există un 
precept explicit care tutelează viaţa umană a unei fiinţe 
nevinovate. De aceea, autoritatea publică nu le poate 
viola, nici încălca: în acest sens, nu poate da niciun ordin 
care să fie împotrivă. Dacă-l dă, se face responsabilă de 
o crimă odioasă împotriva vieţii umane; aceeaşi respon-
sabilitate o au şi cei care execută un astfel de ordin15.

3.2. Magisteriul lui Pius al XII-lea (1939-1958)

Pius al XII-lea a condus Biserica în timpul războiului 
şi al furiei politice rasiale şi eugeniste naziste. A avut 
o poziţie inflexibilă şi fermă cu privire la intangibilita-
tea vieţii umane, exprimată în trei rânduri, cu privire: 

- la stat,

15 Cf. G. ConCetti, L’eutanasia. Aspetti giuridici, teologici, mo-
rali, AVE, Roma 1987, 25-26.

Cap. VIII: eutanasIa şI problemele eI morale



276 Bioetica

- la subiectul titular al vieţii, 
- la personalul medical.

3.2.1. Statul în faţa valorii vieţii umane

a. Statul şi intangibilitatea vieţii umane

În enciclica Mistici corporis (1943), Papa reia conţi-
nutul Decretului Sfântului Oficiu pentru a-i reafirma 
validitatea morală şi pentru a condamna încălcările 
care se comiteau în Germania nazistă cu privire la per-
soanele cu defecte, eliminate în numele rasei şi al bu-
năstării. Absurditatea era că această eliminare era 
promovată „ca o descoperire a progresului uman”16.

Asupra acestui argument revine în Discursul la 
uniunea catolică a obstreticienilor (29 octombrie 1951), 
în care confirmă cu aceeaşi fermitate că „distrugerea 
directă a aşa-zisei «vieţi umane fără valoare», născută 
sau încă nenăscută, […] nu se poate justifica în niciun 
mod”. Citând încă o dată Decretul Sfântului Oficiu, 
reia: „Viaţa unui inocent este intangibilă şi orice aten-
tat direct sau orice agresiune împotriva ei este viola-
rea unei legi fundamentale, fără de care nu este posi-
bilă o convieţuire umană sigură”.

 Într-un alt discurs – adresat uniunii medico-biolo-
gice de la San Luca (12 noiembrie 1944) –, se întreba 
dacă autoritatea publică, „în interesul comunităţii, 
poate să limiteze sau chiar să suprime dreptul indivi-
dului asupra propriului corp şi a propriei vieţi, asupra 
integrităţii sale corporale şi psihologice”. Răspunsul 
era negativ. Învăţătura sa este de o mare claritate: 

Atât timp cât un om nu este vinovat, viaţa sa este intan-
gibilă şi deci este ilicit orice act care tinde direct să o 

16 pius al Xii-lea, Scrisoarea enciclică Mystici corporis (29.06.1943): 
AAS 35 (1943) 239.
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distrugă, fie că distrugerea este înţeleasă ca scop sau numai 
ca mijloc spre atingerea unui scop, fie că este vorba des-
pre viaţa embrionară sau în dezvoltarea sa mică, sau 
ajunsă de acum la sfârşitul său17.

Utilitarismului social, papa îi opune valoarea auto-
nomă a persoanei şi a primatului său: „În fiinţa sa per-
sonală, omul nu este subordonat, în ultimă analiză, 
utilităţii societăţii, dimpotrivă, comunitatea este pen-
tru om”. Prin urmare, statul nu poate nici să consimtă, 
nici să autorizeze practici şi metode care să atenteze la 
inviolabilitatea vieţii fiinţei umane: „Puterea publică 
nu are în acest domeniu niciun drept; ea nu poate deci 
să-l dea cercetătorilor şi medicilor”18. 

Autoritatea publică nu are nicio putere directă, în raport 
cu interesul comunităţii, de a dispune de existenţa şi de 
integritatea supuşilor săi inocenţi […]. Întrucât statul nu 
deţine puterea directă de a dispune, în consecinţă, el nu 
poate să o dea unui medic pentru oricare motiv sau scop19.

b. Statul şi pedeapsa cu moartea

Pius al XII-lea vorbeşte despre fiinţa umană ino-
centă. Nu neagă statului puterea de a-i pedepsi cu 
moartea pe cei care, în baza unei legi juste, s-au făcut 
responsabili de delicte grave care se pedepsesc astfel. 
Totuşi, ţine să precizeze că chiar 

atunci când este vorba despre execuţia capitală a unui con-
damnat la moarte, statul nu dispune de dreptul individului 

17 pius al Xii-lea, „All’unione italiana medico-biologica di «San 
Luca»” (12.11.1944), în F. anGelini, ed., Discorsi ai medici, Roma 
1959, 51.

18 pius al Xii-lea, „Al primo congresso di istopatologia del siste-
ma nervoso” (14.09.1952), în Discorsi ai medici, 201 şi 206. 

19 pius al Xii-lea, „Alla decimasesta sessione dell’ufficio inter-
nazionale di documentazione di medicina militare” (19.10.1953), 
în Discorsi ai medici, 305. 
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la viaţă. Este rezervat puterii publice de a lipsi pe con-
damnat de binele vieţii, ca o ispăşire a greşelii sale, după 
ce, odată cu crima sa, el însuşi s-a spoliat de dreptul său 
la viaţă20. 

Distincţia este subtilă, dar nu ţine cont că „bunul 
vieţii” este inalienabil: cel mai mare criminal nu-şi 
pierde niciodată dreptul la viaţă. În timpul lui Pius al 
XII-lea era acceptată ca o teză comună aceasta pe care 
o susţine el.

3.2.2. Subiectul titular al vieţii

a. Inviolabilitatea vieţii umane

Subiectul titular al vieţii „nu este stăpân absolut al 
trupului şi sufletului său, nu poate deci să dispună în 
mod liber de sine însuşi la bunul său plac”. Pentru a 
confirma această afirmaţie, aminteşte că omul 

este legat de teleologia imanentă stabilită de natură. 
Posedă dreptul de folosinţă, limitat de finalitatea naturală, 
de facultăţile şi de forţele naturii sale umane. De fapt, el 
este unul care se foloseşte, şi nu un proprietar, nu are 
putere nelimitată de a săvârşi acte de distrugere şi de 
mutilare cu caracter anatomic şi funcţional21. 

Datoria sa inderogabilă este de a păstra viaţa, de a 
o îngriji când este lovită de o boală, folosind toate acele 
mijloace necesare şi la care are acces; şi aceasta, din 
mai multe motive: de caritate, de supunere în faţa Cre-
atorului, de dreptate socială, de dreptate în sensul 
strict şi de milă faţă de propria familie. Aceste motive 
întăresc concepţia că viaţa nu este niciodată un bun 
pur şi exclusiv individual; ea este pătrunsă de relaţii 
fundamentale care nu pot fi suprimate şi eliminate, de 

20 pius al Xii-lea, „Al primo congresso di istopatologia...”, 206. 
21 pius al Xii-lea, „Al primo congresso di istopatologia...”, 197-198. 
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care titularul nu poate să nu ţină seama, căci el nu 
trăieşte numai pentru sine, ci şi pentru alţii şi cu alţii.

b. Indisponibilitatea vieţii umane

Inviolabilitatea este legată de indisponibilitate. 
Subiectul titular al vieţii nu poate dispune cum vrea 
de viaţa sa. Aceasta rezultă din legea naturală şi din 
legea divino-pozitivă. Atunci când este lovit de o boală 
şi are nevoie de îngrijire, îi poate conferi medicului 
doar o facultate de a acţiona, care vine în avantajul 
sănătăţii şi vieţii sale. „Pacientul nu poate conferi mai 
multe drepturi decât are”. 

Pacientul nu are deci dreptul de a pune la dispoziţie pro-
pria integritate fizică şi psihică în experienţe şi cercetări 
medicale, atunci când din aceste intervenţii decurg, fie 
imediat, fie după aceea, distrugeri, mutilări, răni sau peri-
cole serioase22. 

Astfel, pe drept, pacientul nu-i poate cere medicului 
să-i ia viaţa. Această cerere nu poate fi formalizată nici 
de un om sănătos, prevăzând o maladie incurabilă. 

3.2.3. Personalul medical

a. Deontologia medicului 

Medicul are un codice deontologic care trebuie res-
pectat, şi aceasta, încă din Antichitate. Pius al XII-lea 
face apel la această deontologie de mai multe ori în 
Magisteriul său şi o asociază moralei creştine. Princi-
piul fundamental al profesiei medicale este „să ajute şi 
să vindece, să nu facă rău, să nu distrugă, nici să 
ucidă”23. În baza acestui principiu deontologic trebuie 

22 pius al Xii-lea, „Al primo congresso di istopatologia...”, 198. 
23 pius al Xii-lea, „Alla decimasesta sessione...”, 302. 
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elaborat dreptul medicului. „Dreptul medicului nu poate, 
aşadar, niciodată să permită ca medicul sau pacientul să 
practice eutanasia directă, iar medicul nu poate nicio-
dată să o practice nici asupra sa, nici asupra altora”24. Nu 
o poate practica nici când i-ar fi cerută în mod explicit.

Deontologia medicală şi morala creştină îl obligă pe 
medic să fie slujitorul vieţii, promotorul sănătăţii, nu 
cel care procură moartea. Datoria sa este „nu de a dis-
truge viaţa umană, ci de a o salva”25. A salva viaţa implică 
din partea medicului angajarea de a îngriji boala sau 
bolile care îl lovesc pe om. 

b. Până la ce punct se extinde această datorie? 

Cu alte cuvinte: până la ce punct şi ce mijloace să 
folosească medicul în exercitarea profesiei sale de sluji-
tor al vieţii, fără a avea lipsuri la capitolul obligaţiilor 
sale de dreptate, de caritate, de deontologie profesională?

Medicul:
– va folosi toate mijloacele potrivite ale ştiinţei şi ale 

abilităţii sale împotriva bolii şi a morţii;
– se va feri de două greşeli:
• una prin defect: „nu cu resemnarea unui pesi-

mism disperat”;
• una prin exces: „nici cu «hotărârea exasperată» pe 

care o filosofie modernă crede că trebuie să o 
exalte”;

– va folosi noile metode, dacă cele uzuale sunt inefi-
cace: acestea sunt permise, chiar dacă nu sunt imune 
la pericole sau riscuri pentru pacient; „Fără îndoială, 

24 pius al Xii-lea, „Radiomessaggio al settimo congresso 
internazionale dei medici cattolici” (11.09.1956), în Discorsi ai 
medici, 514. 

25 pius al Xii-lea, „All’unione italiana medico-biologica di «San 
Luca»”, în Discorsi ai medici, 51. 
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înainte de a permite în morală folosirea noilor metode, nu 
se poate cere ca orice pericol şi orice risc să fie excluse 
[…], altfel s-ar paraliza orice cercetare serioasă şi ar fi 
în detrimentul pacientului”. Cine poate judeca? „Esti-
marea pericolului trebuie să fie lăsată, în aceste cazuri, 
judecăţii medicului experimentat şi competent”. 
Această judecată va trebui să privească efectele pozitive 
(cel puţin posibile şi previzibile) şi efectele colaterale 
negative sau dăunătoare. Dacă „alături de elementele 
dăunătoare” există şi „bune probabilităţi de succes”, 
pentru a putea folosi noua metodă se cere consimţă-
mântul bolnavului. Această metodă însă „nu poate să se 
erijeze ca normă de conduită pentru cazurile normale”26.

c. Mijloacele ordinare şi mijloacele extraordinare

Este o distincţie în vigoare la teologii moralişti din 
acel timp. Explicându-i semnificaţia, papa afirmă că:

– mijloacele ordinare (obişnuite) sunt acelea care 
nu presupun o greutate excesivă pentru sine sau pen-
tru alţii. Greutatea despre care se vorbeşte aici nu este 
doar de factură financiară (costul intervenţiei), ci pre-
supune sacrificiile pe care atât pacientul, cât şi familia 
sa sau comunitatea trebuie să le suporte;

– mijloacele extraordinare sunt acelea care presu-
pun o greutate excesivă atât pentru pacient, cât şi pen-
tru ceilalţi.

Evaluarea acestor concepte (ordinar şi extraordi-
nar) trebuie făcută în raport cu persoanele, locul, tim-
pul şi cultura, căci raportate la condiţiile de timp, de 
loc şi de cultură, ceea ce este extraordinar pentru unul 
poate să nu fie pentru altul; ceea ce este extraordinar 
astăzi poate să nu fie mâine. Numai examinarea fiecărui 

26 pius al Xii-lea, „Al primo congresso di istopatologia”, 208. 
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caz şi a circumstanţelor specifice va îngădui formula-
rea unei judecăţi corecte.

Persoanele bolnave au obligaţia de a se îngriji folo-
sind mijloacele ordinare, adică acelea posibile şi acce-
sibile fără o greutate excesivă. Altfel, „ar fi prea greu 
pentru majoritatea oamenilor şi ar face prea dificilă 
atingerea bunurilor superioare, mai importante”27. Cu 
această clarificare, Pius al XII-lea stabileşte o linie de 
comportament care s-ar putea defini ca „medie”, care 
se plasează între neangajare sau resemnare pesimistă 
şi lupta până la ultima limită cu orice mijloc împotriva 
răului, fără un succes previzibil pentru pacient. Se 
dădea astfel un răspuns acelor persoane care puteau 
avea simţul vinovăţiei că nu au făcut tot ce era posibil 
pentru a smulge morţii viaţa. Era o linie comună, dar 
care nu excludea posibilităţi ulterioare celor care ar fi 
dorit să facă mai mult. „Pe de altă parte, nu este oprit 
a face mai mult decât strictul necesar pentru a păstra 
viaţa şi sănătatea, cu condiţia să nu dăuneze împlinirii 
unor datorii mai grave”28. Se observă grija sa, în astfel 
de condiţii dramatice, să se respecte ierarhia valorilor 
şi, mai ales, să se aibă grijă de a împlini datoriile reli-
gioase, de dreptate.

d. Trei cazuri legate de folosirea 
mijloacelor extraordinare (în acel timp)

1. Primul caz pune problema dacă anestezistul are 
dreptul şi datoria de a aplica aparatele moderne de 
respiraţie artificială, chiar împotriva voinţei familiei, 
în toate acele cazuri de inconştienţă profundă, precum 
şi în cazurile cu totul disperate. Papa răspunde că, în 

27 pius al Xii-lea, „Risposte ad alcuni importanti quesiti sulla 
rianimazione”, în Discorsi ai medici, 612. 

28 pius al Xii-lea, „Risposte ad alcuni importanti quesiti”, 612.
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cazurile obişnuite, anestezistul „are dreptul de a acţi-
ona în felul acesta, dar nu este obligat, cel puţin dacă 
este vorba despre unicul mod pentru a satisface o altă 
datorie morală certă”. Pentru a înţelege răspunsul lui 
Pius al XII-lea este necesar a spune că pe timpul său 
aparatele de respiraţie artificială erau considerate 
„forme de cură” care „depăşesc mijloacele ordinare”. 
Iar această precizare o face însuşi papa. Motivul: erau 
costisitoare şi nu erau disponibile în toate spitalele sau 
întrucât serviciul sanitar reprezenta o greutate pentru 
pacient şi familia sa. În acest răspuns, papa este coe-
rent cu distincţia făcută mai înainte: folosirea mijloa-
celor ordinare este o obligaţie, folosirea celor extraor-
dinare este facultativă sau nu obligă. Mai explică fap-
tul că tehnica reanimării nu are în sine „nimic imo-
ral”. De aceea, pacientul sau familia sa chemată să 
decidă pentru el pot să o accepte în linişte29.

2. Al doilea caz: există „dreptul, ba chiar obligaţia 
de a folosi aparatul respirator atunci când, după mai 
multe zile, starea de inconştienţă profundă nu se ame-
liorează, iar dacă se foloseşte, circulaţia se opreşte în 
câteva minute”. Papa reaminteşte că datoria familiei 
de a îngriji pacientul în starea de inconştienţă prelun-
gită „nu obligă, de obicei, decât la folosirea mijloacelor 
ordinare”. De aici rezultă că dacă folosirea tehnicii de 
reanimare „constituie pentru familie o greutate, care, 
în conştiinţă, nu poate să îi fie impusă, aceasta poate 
în mod licit să insiste ca medicul să întrerupă încercă-
rile sale”. Medicul, în acest caz, „poate în mod licit să 
consimtă”. Pius al XII-lea asigură că în acest caz „nu se 
dispune în mod direct de viaţa pacientului şi nu-i nici 
eutanasie, care nu este permisă niciodată”. Şi explică: 

29 pius al Xii-lea, „Risposte ad alcuni importanti quesiti”, 611-612.
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nu este eutanasie pentru că întreruperea sau suspen-
darea tentativelor de reanimare nu este cauza directă 
a morţii, ci „numai indirectă”. Moartea nu este voită 
în mod direct, nici nu este provocată. Pentru liceitate, 
face trimitere la principiul dublului efect şi la volunta-
rium in causa30.

3. Al treilea caz are ca obiect dacă „un pacient în 
stare de inconştienţă din cauza unei paralizii centrale, 
dar a cărui viaţă – adică circulaţia sângelui – este menţi-
nută cu respiraţia artificială, fără ca după mai multe 
zile să apară vreo ameliorare”, trebuie să fie conside-
rat „ca mort de facto sau chiar şi de iure”. Papa are 
despre moarte o concepţie teologică: atunci când sufle-
tul se separă de trup. Totuşi, lasă medicilor să judece 
asupra momentului în care fiinţa umană încetează să 
mai trăiască. În timpul său studiile despre semnul cert 
al morţii nu erau dezvoltate ca astăzi, nici nu era o 
uniformitate de judecată între medici. De aceea, cât 
priveşte constatarea faptului, „răspunsul nu poate să 
vină din vreun principiu religios sau moral şi, din 
această cauză, el nu cade în competenţa Bisericii”31. 
Trimiţând la medici pentru a stabili momentul morţii, 
Pius al XII-lea nu se pronunţă nici pentru o teză, nici 
pentru alta. Biserica este disponibilă să accepte acea 
teză care din punct de vedere ştiinţific este mai vrednică 
de încredere.

30 pius al Xii-lea, „Risposte ad alcuni importanti quesiti”, 615-616.
31 pius al Xii-lea, „Risposte ad alcuni importanti quesiti”, 611-

612; 617-618.
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e. Folosirea analgezicelor

Medicamente care alină durerea şi, ca efect colate-
ral, accelerează moartea. Învăţătura sa se poate rezuma 
astfel:

– durerea face parte din condiţia umană, ca şi moartea;
– este creştineşte a o accepta şi a o suporta;
– totuşi, nimeni nu poate fi constrâns la eroism;
– pentru daunele pe care le produce fiinţei umane, 

poate şi trebuie evitată.
Prin urmare, recurgerea la analgezice este licită: 

„Pacientul care doreşte să evite sau să-şi calmeze dure-
rea poate, fără să se neliniştească în conştiinţă, să ape-
leze la mijloacele aflate de ştiinţă şi care, în ele însele, 
nu sunt imorale”32.

Însă este ilicit:
1. a practica anestezia împotriva voinţei exprese a 

muribundului, atunci când el este sui iuris33. Totuşi, 
dacă muribundul şi-a împlinit toate obligaţiile sale şi a 
primit ultimele sacramente, dacă indicaţii medicale clare 
sugerează anestezia, dacă în fixarea dozei nu se depăşeşte 
cantitatea permisă, dacă îi este măsurată cu grijă inten-
sitatea, atunci nu se opune nimic; anestezia este permisă 
din punct de vedere moral34.

2. a administra narcoticul pentru a-i provoca sau a-i 
accelera moartea. „Dacă acţiunea narcoticului ar scurta 
durata vieţii, va trebui să se renunţe?” Răspunsul este: 

Înainte de toate, orice formă de eutanasie directă, adică 
administrarea narcoticului pentru a-i provoca sau grăbi 

32 pius al Xii-lea, „Tre quesiti religiosi e morali concernenti 
l’analgesia” (23-24.02.1957), în Discorsi ai medici, 565. 

33 pius al Xii-lea, „Tre quesiti religiosi e morali...”, 575: „ar fi nu 
o cunoscută cucerire a terapeuticii moderne, ci o practică cu adevă-
rat deplorabilă” (577).

34 pius al Xii-lea, „Tre quesiti religiosi e morali...”, 579.
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moartea, este ilicită, pentru că atunci este pretenţia de a 
dispune în mod direct de viaţă35.

– Însă dacă analgezicele nu cauzează în mod direct 
moartea, ci numai în mod indirect, atunci ele sunt per-
mise. Se apelează aici la principiul dublului efect, folo-
sit mult în teologia morală. 

Dacă între narcoză şi scurtarea vieţii nu există nicio legă-
tură cauzală directă, pusă prin voinţa celor interesaţi 
sau prin natura lucrurilor (cazul ar fi dacă suprimarea 
durerii nu ar putea fi obţinută decât cu scurtarea vieţii) 
şi dacă, dimpotrivă, administrarea narcoticelor produce 
per se două efecte distincte, pe de o parte, alinarea dure-
rilor, pe de altă parte, scrutarea vieţii, este licită”. 

Se cere, pe lângă excluderea „legăturii cauzale direc-
te”, împlinirea altor două condiţii pentru a salva demni-
tatea persoanei şi a respecta exigenţele ordinii morale:

– a vedea dacă între cele două efecte există o proporţie 
raţională şi dacă avantajele unuia compensează incon-
venientele celuilalt; 

– a vedea mai întâi dacă stadiul actual al ştiinţei nu 
permite obţinerea aceluiaşi rezultat folosind alte mij-
loace şi, apoi, a nu depăşi, în folosirea narcoticului, limi-
tele a ceea ce este din punct de vedere practic necesar”36.

Nota bene: Aici trebuie înţeles corect principiul dublului 
efect. Între moartea cauzată printr-o intervenţie directă 
şi intenţională sau printr-o omisiune voluntară şi moar-
tea care este cauzată în mod indirect, ca efect secundar, 
colateral, provenind dintr-un act în sine, nu reprobabil 
din punct de vedere moral, dar cerut pentru tutelarea 
unui bine, există o mare diferenţă. În primul caz, moar-
tea este provocată în mod intenţionat şi deliberat; în al 

35 pius al Xii-lea, „Tre quesiti religiosi e morali...”, 579.
36 pius al Xii-lea, „Tre quesiti religiosi e morali...”, 579-580.
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doilea caz însă, acţiunea tinde să aline durerea pacien-
tului; moartea nu este voită, ci, din motive grave, to-
lerată ca efect colateral37.

3.3. Magisteriul lui Ioan al XXIII-lea (1958-1963)

S-a ocupat mai mult de avort decât de eutanasie. 
Afirmaţia sa de fond este că „viaţa umană este sacră”, 
căci „chiar de la apariţia sa angajează direct acţiunea 
creatoare a lui Dumnezeu”. Sacralitatea include în 
sine şi o altă caracteristică: inviolabilitatea38.

3.4. Conciliul al II-lea din Vatican (1962-1965)

Conciliul al II-lea din Vatican dezaprobă eutanasia 
împreună cu omuciderea, genocidul, avortul şi suici-
dul voluntar. 

Tot ce se opune vieţii însăşi, cum ar fi omorul de orice fel, 
genocidul, avortul, eutanasia şi chiar sinuciderea volun-
tară […], toate acestea şi altele de acest fel sunt o ruşine. 
Ele otrăvesc civilizaţia umană şi îi pângăresc mai mult 
pe cei ce le comit decât pe cei care le îndură; mai mult, ele 
constituie o gravă jignire adusă onoarei Creatorului39. 

Deşi sunt din punct de vedere moral şi juridic dis-
tincte, omuciderea, genocidul, ca şi avortul, eutanasia 
şi suicidul, toate sunt delicte care violează dreptul la 
viaţa persoanei. Ofensa Creatorului este în mod expli-
cit subliniată, pentru că el este autorul vieţii.

37 Cf. G. ConCetti, L’eutanasia. Aspetti giuridici, teologici, 
morali, 36.

38 Cf. ioan al XXIII-lea, Scrisoarea enciclică Mater et magistra 
(15.05.1961), n. 202.

39 ConCiliul al ii-lea din vatiCan, Constituţia pastorală privind 
Biserica în lumea contemporană Gaudium et spes (07.12.1965), 27.
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3.5. Magisteriul lui Paul al VI-lea (1963-1978)

În ultimii ani ai pontificatului lui Paul al VI-lea, 
tendinţele de legalizare sau cel puţin de a face permi-
sivă eutanasia deveniseră mai presante. Atunci, papa 
reafirmă cu forţă inviolabilitatea „preţiosului drept la 
viaţă”, calificat ca fiind „cel mai fundamental dintre 
drepturile umane”, şi condamnă „acele grosolane abe-
raţii, cum este distrugerea vieţilor umane inocente, în 
orice stadiu s-ar afla, comisă prin crimele odioase ale 
avortului şi eutanasiei”40. Această legătură dintre 
avort şi eutanasie este frecventă în Magisteriul Bisericii: 
dacă se cedează avortului, mai devreme sau mai târziu 
această cedare va include şi eutanasia.

La Angelus (11 ianuarie 1976), citându-l pe sfântul 
Irineu, care consideră demnitatea vieţii „gloria lui 
Dumnezeu”, Paul al VI-lea face apel la apărarea vieţii 
ameninţate, „în exigenţa sa absolută”, de legalizarea 
avortului şi de „acea temută eutanasie”41.

3.6. Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, 
Declaraţia despre eutanasie Iura et bona (1980) 

Este dată după 40 de ani de la Decretul Sfântului 
Oficiu; aici sunt reluate datele biblice şi învăţătura lui 
Pius al XII-lea, Conciliului al II-lea din Vatican, Paul al 
VI-lea şi Ioan Paul al II-lea.

Documentul examinează patru teme fundamentale.

40 paolo VI, „Al comitato speciale delle Nazioni Unite” 
(22.05.1974), în Insegnamenti di Paolo VI, Città del Vaticano 1974, 
XII, 460-461.

41 paolo VI, „All’Angelus (11.01.1976)”, în Insegnamenti di 
Paolo VI, XIV, 23.
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3.6.1. Valoarea vieţii umane 

Stă la baza întregii tratări: viaţa umană fiind prezen-
tată ca „fundamentul tuturor bunurilor, izvorul şi con-
diţia necesară a oricărei activităţi umane şi a oricărei con-
vieţuiri sociale”. De aici izvorăsc mai multe consecinţe:

a. intangibilitatea vieţii „unui om inocent”: a atenta 
la viaţa lui este „o crimă de o gravitate extremă”, pen-
tru că se opune „iubirii lui Dumnezeu” faţă de om, vio-
lează „dreptul fundamental şi inalienabil”. De remarcat 
că documentul foloseşte o expresie comună teologiei 
tradiţionale: „viaţa unui om nevinovat” – fiinţa uma-
nă încetează să mai fie nevinovată atunci când săvâr-
şeşte delicte grave. Dar Declaraţia lasă în mod voit deo-
parte „problema pedepsei cu moartea şi a războiului”.

b. viaţa ca dar: „îi este încredinţată omului ca un 
bine” care trebuie să aducă roade;

c. viaţa cere respect, păstrare, promovare. Moartea 
naturală, adică sfârşitul spontan al vieţii, intră în pla-
nul lui Dumnezeu. Moartea voluntară, adică sinucide-
rea, este inacceptabilă la fel ca omuciderea: acest act 
înseamnă refuzul suveranităţii lui Dumnezeu şi al pla-
nului său de iubire. Sinuciderea adaugă ceva: „refuza-
rea iubirii de sine însuşi, negarea aspiraţiei naturale la 
viaţă, renunţarea în faţa datoriilor de dreptate şi de 
caritate faţă de aproapele, faţă de diferitele comunităţi 
şi faţă de întreaga societate”42.

3.6.2. Eutanasia

a. premisa filologică pentru a explica semnificaţia 
exactă a termenului:

42 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
eutanasie, I, 1-3.
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– în Antichitate, conform etimologiei originare, 
însemna „o moarte dulce, fără suferinţe cumplite”;

– în folosirea curentă, semnificaţia a fost alterată: 
astăzi sunt în vigoare două accepţiuni:

• intervenţia directă a medicinii pentru a atenua 
durerile bolii şi agoniei, uneori chiar cu riscul de 
a suprima prematur viaţa;

• procurarea morţii din milă, cu scopul de a elimina 
în mod radical ultimele suferinţe şi a evita pre-
lungirea unei vieţi nefericite, poate timp de ani 
de zile, la copiii anormali, bolnavii mintal sau 
incurabili, situaţie care ar putea impune greu-
tăţi prea mari familiei sau societăţii;

– în document, termenul este luat în sensul de dis-
trugere directă a vieţii.

b. definiţia: „o acţiune sau o omisiune care din 
natura sa sau în intenţii procură moartea cu scopul de 
a elimina orice durere”; eutanasia, înţeleasă astfel, se 
situează la două niveluri: cel al intenţiilor şi cel al meto-
delor folosite;

– explicarea definiţiei: documentul vorbeşte despre:
• „acţiune” care ex natura sua provoacă moartea: 

este orice act pozitiv împlinit de om care pro-
voacă în mod direct moartea;

• „omisiune”: se înţelege lipsa de a face ceva, un 
refuz al unui act care trebuia săvârşit, un servi-
ciu care trebuia împlinit; există, astfel, o omisi-
une omicidă: atunci când se refuză împlinirea 
unui act direct pentru a salva viaţa, pentru a 
ajuta o persoană să trăiască;

• „intenţie”: eutanasia poate fi procurată chiar 
numai la nivelul de intenţie, atunci când, de exem-
plu, se împlineşte un act care prin natura sa nu 
provoacă moartea, dar se urmăreşte provocarea 
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ei43. Astfel, atât un act pozitiv, adică voit în mod 
determinat, cât şi o omisiune, şi ea voită în mod 
determinat, cu scopul (intenţia) de a procura 
moartea, intră în specia eutanasiei. A nu ajuta 
în mod deliberat un bolnav grav pentru a-l face 
să moară îmbracă răutatea eutanasiei.

c. afirmarea inviolabilităţii vieţii umane: Declaraţia 
spune că uciderea unei fiinţe nevinovate nu poate fi 
făcută nici ca scop şi nici ca mijloc pentru a atinge sco-
pul. De aceea:

– nimeni nu poate autoriza uciderea unei fiinţe 
umane nevinovate: embrion, făt, copil, adult, bătrân, 
bolnav incurabil sau muribund; aici suntem în legătură 
cu principiul general că viaţa umană este darul lui 
Dumnezeu;

– nimeni nu poate cere acest gest omicid pentru sine 
însuşi sau pentru altul încredinţat responsabilităţii 
sale, nici nu poate consimţi în mod explicit sau implicit:

• nu numai că nu se poate autoriza uciderea unei 
fiinţe nevinovate, dar subiectul însuşi nu are 
această putere de a cere gestul omicid pentru 
sine însuşi sau pentru alţii încredinţaţi lui;

• consimţământul – atât cel explicit, cât şi cel impli-
cit – este declarat ilicit;

– nicio autoritate nu poate să legitimeze sau să per-
mită uciderea unei fiinţe umane inocente:

43 Se ştie de la cursul de Morală fundamentală că morala atri-
buie un rol deosebit intenţiei. Există o regulă fundamentală: pen-
tru ca actul să fie bun este necesar ca toate elementele care concu-
rează la producerea acelui act să fie din punct de vedere moral corecte. 
Este suficient ca scopul să nu fie bun pentru a face rău – din punct 
de vedere moral – un act. Iar intenţia de a procura moartea face ca 
actul să nu fie bun. 
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• documentul neagă statului şi instituţiilor sale 
puterea de a impune sau de a permite „gestul 
omicid”;

• documentul nu specifică dacă acest gest trebuie 
pedepsit întotdeauna; este clar însă că o eventu-
ală nepedepsire echivalează cu toleranţa care 
duce la permisivism; şi iată că avem un meca-
nism care pas cu pas duce la acceptarea eutana-
siei de fapt;

– de aici rezultă clar datoria de a refuza eutanasia 
chiar în cazurile de „durere prelungită şi insuportabi-
lă”: documentul atrage atenţia că „rugăminţile bolna-
vilor foarte grav, care uneori cer moartea, nu trebuie 
să fie înţelese ca expresie a unei adevărate voinţe de 
eutanasie”; interpretarea lor trebuie făcută corect: 
„de fapt, ele sunt aproape întotdeauna cereri pline de 
nelinişte după ajutor şi după afecţiune” din partea rude-
lor, personalului medical şi paramedical44.

44 Din experienţa multor medici psihiatri, care au analizat cazu-
rile de tentativă de suicid, aceste acte evidenţiază cel mai adesea 
situaţiile de nelinişte şi invocaţia de ajutor. Este posibil ca persoana 
care-l asistă pe bolnav să nu reuşească să intuiască în cel care cere 
să moară această invocaţie latentă, dar nu exprimată clar. La 
Roma, de exemplu, o femeie de optzeci de ani, internată într-un 
mare spital, neglijată de medici şi de infirmieri, având dureri cum-
plite, scrie tribunalului bolnavilor, cerând să o facă să moară: 
„Stau aici imobilizată de aproape o lună, fără îngrijiri de speciali-
tate, pe care spitalul nu poate să mi le dea. Sunt sfârşită de sufe-
rinţe, de insomnie şi de toate consecinţele fiziologice pe care mi 
le-a adus această situaţie. Nu am nicio soluţie la această stare pe 
care eu o consider de abandonare”. De aici, lucida şi disperata cerere 
să fie ucisă. După acest strigăt disperat a avut tratamentul dorit şi 
nu a mai cerut să moară (cf. M. pandolfo, „Una ottantenne scrive 
al tribunale dei malati: «Dovete farmi morire»”, în Corriere della 
sera, 15 noiembrie 1986, 1).
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3.6.3. Creştinul în faţa suferinţei 
şi folosirea analgezicelor

a. documentul încadrează folosirea analgezicelor în 
contextul durerii: 

– „durerea fizică este un element inevitabil al con-
diţiei umane”;

– are o utilitate pe plan biologic: este „un avertis-
ment a cărui utilitate este incontestabilă”;

– „atinge viaţa psihologică a omului: adesea depă-
şeşte utilitatea sa biologică şi, prin urmare, poate dobândi 
o dimensiune aşa de mare, încât trezeşte dorinţa de a 
o elimina cu orice preţ”;

b. se face apel la învăţătura creştină cu privire la 
durere: 

– „mai ales durerea din ultimele momente ale vieţii 
dobândeşte o semnificaţie aparte în planul salvific al 
lui Dumnezeu”: „este participare la pătimirea lui Cris-
tos şi unire cu jertfa sa răscumpărătoare”; înţeleasă 
astfel, unii creştini doresc să modereze folosirea anal-
gezicelor, pentru a accepta în mod voit cel puţin o parte 
din suferinţa lor şi a se asocia în mod conştient la sufe-
rinţele lui Cristos cel Răstignit (cf. Mt 27,34);

– mergând pe linia lui Pius al XII-lea, se afirmă: „nu 
ar fi prudent totuşi a impune ca normă generală un 
anumit comportament eroic”;

– dimpotrivă: „prudenţa umană şi creştină sugerează 
pentru cea mai mare parte a bolnavilor folosirea medica-
mentelor capabile să aline sau să îndepărteze durerea, 
chiar dacă pot avea ca efecte secundare toropeala sau 
luciditatea mai mică”. De aceea, bolnavul poate să cea-
ră în mod explicit analgezicele fără să calce vreo nor-
mă morală. Ba chiar: „în mod raţional, se poate presu-
pune că cei care nu sunt în stare să se exprime doresc 
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să ia astfel de calmante şi, ca atare, trebuie să le fie 
administrate conform sfaturilor medicului”.

c. dificultăţi în cazul folosirii intensive a analgezice-
lor: „întrucât fenomenul obişnuinţei, de obicei, obligă 
la mărirea dozei pentru a-i păstra eficacitatea”; sunt 
analizate două probleme:

– „nu este licit a lipsi muribundul de conştiinţa de 
sine fără un motiv grav” (pe linia lui Pius al XII-lea), 
căci – se ştie – analgezicele produc în bolnavi pierderea 
conştiinţei; această iliceitate este dată de două motive:

• bolnavul are de împlinit datoriile sale morale şi 
obligaţiile familiale;

• bolnavul are de pregătit întâlnirea sa cu Cris-
tos, şi aceasta, „cu conştiinţă deplină”;

– obişnuinţa şi mărirea dozei de analgezice pentru 
a-şi păstra eficacitatea – este dovedit ştiinţific – accele-
rează moartea sau scurtează viaţa; de aici, întrebarea: 
„suprimarea durerii şi a conştiinţei prin narcotice… 
este permisă de religie şi de morală medicului şi paci-
entului (chiar în apropierea morţii şi dacă se prevede 
că folosirea narcoticelor va scurta viaţa)?” Pius al XII-lea 
răspunde: „Dacă nu există alte mijloace şi dacă, în cir-
cumstanţele date, aceasta nu împiedică bolnavul să-şi 
împlinească celelalte datorii religioase şi morale: da”. 

• trebuie respectate aceste condiţii:
– dacă nu sunt alte mijloace;
– folosirea analgezicelor să nu împiedice împlini-

rea datoriilor religioase şi morale de către bolnav;
• liceitatea este justificată de principiul dublului 

efect:
– moartea nu este voită sau căutată în niciun fel, 

dacă nu sunt alte mijloace;
– „chiar dacă există riscul să apară printr-o cauză 

raţională: alinarea durerii în mod eficace, folosind în 
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acest scop analgezicele de care dispune medicina”. Aici 
nu numai scopul este bun, dar şi mijlocul. Nici intenţia, 
nici actul în sine nu se îndreaptă spre a provoca moartea, 
a cărei accelerare este produsă de un efect colateral.

3.6.4. Folosirea proporţionată 
a mijloacelor terapeutice

– tema (considerată de Pius al XII-lea) are în vedere 
protejarea, în momentul morţii, a demnităţii persoa-
nei umane;

– noile progrese ale ştiinţei şi tehnicii medicale, 
care riscă să devină „abuzive”, nu numai că ameninţă 
concepţia creştină despre viaţa umană, dar tind să fal-
sifice moartea: „Unii vorbesc despre «dreptul la moar-
te», expresie care nu înseamnă dreptul de a-şi procura 
sau a face să fie procurată moartea cum se voieşte, ci 
dreptul de a muri cu seninătate, cu demnitate umană 
şi creştină”. Respectarea acestui drept inalienabil ori-
cărei fiinţe umane ridică uneori probleme când este 
vorba despre folosirea mijloacelor terapeutice. 

– dificultăţile care se întâlnesc în aplicarea principi-
ilor morale:

• punctele fundamentale:
– „fiecare are datoria de a se îngriji şi de a face să 

fie îngrijit”;
– „cei care au în grijă bolnavii trebuie să-şi facă 

munca lor cu toată sârguinţa şi să administreze acele 
remedii pe care le consideră necesare sau utile”;

– problema: trebuie să se recurgă la orice remediu 
posibil?

• până acum moraliştii răspundeau: nu eşti nicio-
dată obligat să foloseşti mijloace „extraordinare”; 

– un răspuns mereu valid pe linie de principiu;
– astăzi însă poate să apară mai puţin clar atât 
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din cauza impreciziei termenului, cât şi din cauza pro-
greselor rapide ale terapiei; pentru o mai mare clarita-
te, unii preferă să vorbească despre mijloace „propor-
ţionate” şi mijloace „disproporţionate”. Congregaţia 
nu ia poziţie nici împotriva, nici pentru această dis-
tincţie (probabil şi pentru a nu ieşi de pe linia lui Pius 
al XII-lea). Însă vorbeşte despre:

– necesitatea de a evalua bine mijloacele terapeu-
tice confruntând tipul de terapie, gradul de dificultate 
şi riscul pe care îl presupune, cheltuielile necesare şi 
posibilităţile de aplicare cu rezultatul care se aşteaptă, 
ţinând cont de condiţiile bolnavului şi de puterile sale 
fizice şi morale;

– 4 precizări: Declaraţia face patru precizări pentru 
a facilita aplicarea principiilor generale: 

1. în lipsa altor remedii: este licit a recurge la 
medicina cea mai avansată, chiar dacă mijloacele tera-
peutice sunt în stadiu experimental şi nu sunt lipsite 
de risc, dar respectând o condiţie: cu consimţământul 
bolnavului (care, de altfel, va putea da exemplu de gene-
rozitate pentru binele omenirii);

2. este licită întreruperea aplicării acestor mijloace, 
atunci când rezultatele nu ating aşteptările: rezultatele 
nu sunt încurajatoare, ba chiar aduc deziluzii. 

– la luarea acestei decizii trebuie ţinut cont de:
• dorinţa dreaptă a bolnavului şi a celor din fami-

lia sa;
• părerea medicilor cu adevărat competenţi, 

care vor trebui să judece dacă „învestirea 
instrumentelor şi a personalului este dispro-
porţionată cu rezultatele previzibile şi dacă 
tehnicile de lucru impun pacientului suferinţe 
şi neplăceri mai mari decât beneficiile”;



297

3. este întotdeauna licit a ne mulţumi cu mijloa-
cele normale pe care le poate oferi medicina: 

– nu se poate impune nicio obligaţie de a recurge 
la un tip de îngrijire care, deşi este în uz, nu este lipsită 
de pericole şi este foarte costisitoare; 

• acest refuz: 
– nu înseamnă sinucidere;
– este acceptarea condiţiei umane;
– dorinţa de a evita „înverşunarea terapeutică” 

(termen care nu este folosit de Declaraţie, 
dar care este subînţeles în exprimare: 
„opera unui dispozitiv medical disproporţi-
onat cu rezultatele care s-ar putea spera”);

– este „voinţa de a nu impune greutăţi prea 
grave familiei sau colectivităţii”;

4. în iminenţa unei morţi inevitabile, este licit a 
renunţa la tratamente care ar duce doar la o prelungire 
precară şi chinuitoare a vieţii: 

– situaţia: iminenţa unei morţi inevitabile; 
• nu trebuie întrerupte îngrijirile normale dato-

rate bolnavului;
• medicul nu are motive să se neliniştească, ca 

şi cum „nu ar fi dat asistenţă unei persoane 
în pericol”;

– motivul: moartea face parte din viaţa omului 
(este ultimul moment): creştinul trebuie să ştie să accepte 
moartea „cu deplină conştiinţă” şi „cu toată demnitatea”, 
conştient că ea „îi deschide calea vieţii nemuritoare”. 

3.7. Magisteriul lui Ioan Paul al II-lea (1978-2005)

Ioan Paul al II-lea a făcut apel la tradiţia vie a Bise-
ricii şi la demnitatea persoanei pentru a afirma cu tărie 
în multe circumstanţe inviolabilitatea vieţii umane şi, 
mai specific, iliceitatea eutanasiei. O intervenţie a sa 
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la cursul de „aggiornamento” al Universităţii Catolice 
(06.09.1984) este total dedicată eutanasiei. Ne oprim 
la scrisoarea enciclică Evangelium vitae (25.03.1995).

Enciclica nu introduce vreo noutate de tip doctrinal 
în acest domeniu: contribuţia sa cea mai fecundă con-
stă în schimb în a arăta cum învăţătura tradiţională se 
inserează şi găseşte o justificare adecvată în orizontul 
teologic fundamental al evangheliei vieţii.

3.7.1. Cauzele eutanasiei

Cât priveşte intervenţiile magisteriale precedente 
asupra acestei teme, enciclica are meritul de a se opri 
mai atent asupra cauzelor care determină apariţia între-
bării cu privire la eutanasie. Printre aceste cauze, patru 
sunt indicate ca prioritate:

a. Tendinţa actuală de a propune un ideal de viaţă 
fundamentat pe primatul bunăstării şi al analgeziei: 
resursele simbolice şi morale ale societăţii noastre în 
faţa suferinţei sunt astfel că de multe ori se pare că un 
stadiu de bunăstare psiho-fizică trebuie să sechestreze 
în întregime criteriile unei vieţi bune. Într-un context 
social lipsit de curajul necesar pentru a încerca să tră-
iască cu demnitate şi de a căuta sensul experienţelor 
de boală şi durere şi care, mai mult, descurajează în 
mod activ o tentativă care apare astfel implauzibilă, 
izvorăşte inevitabil „tentaţia de a rezolva problema sufe-
rinţei eliminând-o din rădăcină, cu anticiparea morţii 
în momentul considerat mai oportun” (EV 15). Ceda-
rea tentaţiei de a elimina problema prin eliminarea bol-
navului, în loc de a înfrunta în mod responsabil datoria 
stringentă de a-l îngriji pe cel care suferă, este apoi pre-
zentată ca exerciţiu de milă, de milostivire binevoi-
toare faţă de celălalt, fără a-şi da seama cum modalităţile 



299

materiale ale actualizării sale contrazic în mod radical 
dispoziţia interioară pe care pretind să o reprezinte45.

b. Atitudinea prometeică ce caracterizează omul 
contemporan, convins că este eliberat de orice depen-
denţă de absolut în exercitarea propriei puteri faţă de 
natură. O astfel de atitudine se descoperă în mod spe-
cial în iluzia de a putea manipula în mod arbitrar mar-
ginile vieţii şi ale morţii, prin puterea de control exer-
citată de medicină şi de tehnologiile bio-medicale asu-
pra acestor evenimente naturale. Ceea ce se exprimă 
în aceste tentative este în realitate o concepţie deviată 
despre domnia omului asupra vieţii: o concepţie care 
pleacă de la acel act de încredinţare a naturii omului 
de către Dumnezeu care păstrează în schimb adevărata 
rădăcină a unei astfel de stăpâniri. Uitând memoria 
acestei descendenţe din Dumnezeu, omul ajunge să se 
considere arbitrul suprem al criteriilor morale, adică 
criteriu pentru sine însuşi pentru evaluarea operelor 
sale; justa subliniere a autonomiei morale devine o fic-
ţiune ireală de omnipotenţă şi generează o totală uitare 
a condiţiei creaturale şi limitele inerente naturii umane 
(cf. EV 64)46.

c. Eutanasia este propusă adesea ca remediu la pro-
blema gravă a gestionării responsabile a scăzutelor 
resurse economice, care nu îngăduie să se facă trata-
mente sanitare fără discriminare, ci constrâng la a 
face selecţie între diferiţii pacienţi, angajând resurse 
doar în cazul patologiilor care permit o efectivă creştere 
a cantităţii şi calităţii vieţii pacienţilor, abandonându-i 

45 Cf. p. Cattorini – m. reiCHlin, „Sofferenza, malattia, eutana-
sia”, în G. russo, ed., Evangelium vitae. Commento all’enciclica 
sulla bioetica, Elle Di Ci, Leuman (Torino), 1995, 133.

46 Cf. P. Cattorini – m. reiCHlin, „Sofferenza, malattia, eutana-
sia”, 133-134.
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în schimb pe acei bolnavi cărora prognoza nu le dă sufi-
ciente speranţe. Suprimarea nou-născuţilor malfor-
maţi, a handicapaţi, bătrânilor, bolnavilor terminali ar 
răspunde, aşadar, la un criteriu de economicitate, care 
are la bază un calcul doar utilitaristic. Din acest punct 
de vedere, critica este dusă până la societăţile de astăzi 
inspirate exclusiv din „criterii de eficienţă productivă, 
după care o viaţă marcată de o incapacitate ireversibilă 
este lipsită de orice valoare” (EV 64). Astfel de forme 
de societate, care neglijează valoarea unică încarnată 
de fiecare persoană umană, generează o adevărată şi 
proprie „cultură a morţii”47.

3.7.2. Îngrijirile paliative

Îngrijirile paliative sunt propuse ca tratare corectă 
a pacienţilor în faza finală a vieţii (cf. EV 65). Este din 
nou subliniat că iliceitatea eutanasiei nu exclude posi-
bilitatea, ba chiar presupune necesitatea, de a alina 
suferinţele legate de patologii care duc la moarte. Clară 
şi irevocabilă este luarea de poziţie în favoarea îngriji-
rilor paliative destinate să însoţească bolnavul la o întâl-
nire senină cu moartea şi pe cât posibil mai puţin mar-
cată de durere. 

Această cale nu trebuie confundată cu înverşuna-
rea terapeutică, ce implică mijloacele tehnice care isto-
vesc pacientul, îi impun dureri fizice şi suferinţe morale, 
întârziind în mod artificial moartea sa, prelungindu-i 
inutil agonia. Această înverşunare terapeutică trebuie 
evitată, după cum trebuie evitată şi atitudinea inversă 
de omitere a îngrijirilor. 

Îngrijirile paliative se diferenţiază de înverşunarea 
terapeutică atât prin motivaţia lor, cât şi prin aplicarea 

47 Cf. P. Cattorini – m. reiCHlin, „Sofferenza, malattia, eutana-
sia”, 135.
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lor. Trebuie apelat la ele atunci când medicul îşi dă 
seama că intervenţiile curative, finalizate spre vindecare, 
au devenit inutile şi boala este definitiv incurabilă. În 
acel moment schimbă obiectul terapiei: aceasta nu se 
mai îndreaptă spre maladie, ci spre durere, pe care 
medicul se preocupă de acum să o aline în mod activ. 
Chiar dacă nu se poate vindeca, nu trebuie să se renunţe 
la îngrijiri.

Trebuie făcută distincţie între durerea fizică ce poate 
fi alinată cu analgezice şi suferinţa psihică şi morală 
care poate fi alinată prin însoţirea bolnavului, a muri-
bundului, cu compasiune. În acele momente, compasi-
unea înseamnă un respect extraordinar pe care trebuie 
să-l mărturisim faţă de muribunzi prin gesturi de tan-
dreţe, în momentul decisiv al existenţei lor.

Aşadar, se impune o cale de mijloc: nici încăpăţânare, 
nici abandon, nici înverşunare terapeutică, dar nici acce-
lerarea cursului normal al lucrurilor48.

În rest, papa merge pe linia documentelor magiste-
riale anterioare.

3.7.3. Condamnarea eutanasiei

După o serie de distincţii făcute în conformitate cu 
Magisteriul ecleziastic precedent, revine asupra euta-
nasiei pentru „a confirma că este o gravă violare a Legii 
lui Dumnezeu” (EV 65). 

Pentru a o condamna, papa angajează toată autori-
tatea Bisericii, aşa cum o mai face doar în alte două 
locuri ale enciclicei49: 

48 Cf. M. sCHooyans, „L’eutanasia oggi”, în M. toso, Educare 
alla vita, 247.

49 Celelalte două locuri sunt: nr. 57, în care se afirmă în general 
imoralitatea gravă a uciderii directe şi deliberate a unei fiinţe umane 
inocente, şi nr. 62, unde se afirmă că avortul direct constituie 
întotdeauna o dezordine morală gravă.

Cap. VIII: eutanasIa şI problemele eI morale



302 BioetiCa

În conformitate cu Magisteriul predecesorilor mei şi în 
comuniune cu Episcopii Bisericii Catolice, confirm că euta-
nasia este o gravă violare a Legii lui Dumnezeu, întrucât 
este o ucidere deliberată, inacceptabilă din punct de vedere 
moral, a unei persoane umane. Această doctrină este 
fundamentată pe legea naturală şi pe cuvântul lui Dum-
nezeu scris, este transmisă de Tradiţia Bisericii şi este 
învăţată de Magisteriul ordinar şi universal. O atare per-
spectivă, în funcţie de împrejurări, comportă răutatea 
proprie sinuciderii sau omuciderii (EV 65).

Aspectul inovator din această formulare este dis-
tincţia care nu se află explicit în intervenţiile magiste-
riale precedente. Enciclica recepţionează aici distinc-
ţia, intrată de acum în uzul comun al literaturii bioetice, 
dintre eutanasia voluntară şi cea nonvoluntară, asimi-
lând eutanasia voluntară cu sinuciderea şi eutanasia 
nonvoluntară cu omuciderea. 

În primul caz (eutanasia voluntară), dobândeşte 
forma unei asistenţe medicale la sinucidere (expresia 
sinucidere asistată este însuşită şi de enciclică [EV 
66]). O astfel de practică este în mod grav imorală, din 
punctul de vedere al celui care o cere pentru sine, întru-
cât constituie un refuz explicit al iubirii de sine şi renun-
ţarea la datoriile de dreptate şi caritate faţă de aproa-
pele; în ultimă analiză, implică desconsiderarea stăpâ-
nirii lui Dumnezeu asupra vieţii umane şi negarea sacra-
lităţii vieţii. Din punctul de vedere al celui care con-
simte la această cerere, în schimb, sinuciderea asistată 
apare ca o formă perversă de milă: „adevărata «compa-
siune», de fapt, îl face pe om solidar cu durerea celuilalt, 
nu-l suprimă pe acela a cărui suferinţă nu o poate 
suporta” (EV 66). 

Eutanasia nonvoluntară, în schimb, care se efectu-
ează în absenţa unei cereri explicite din partea pacientu-
lui, apare ca o adevărată şi proprie formă de omucidere. 
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Caracterul cel mai intolerabil al acestei eutanasii este 
aspectul prin care unii oameni (medici şi alţii) vin să-şi 
exercite o judecată de viaţă sau de moarte asupra altor 
oameni: această putere de tip divin de a face să trăiască 
sau să moară falsifică în rădăcină calitatea raportului 
dintre persoane şi contrazice radical criteriile de drep-
tate şi egalitate care ar trebui să inspire relaţiile inter-
personale. O atare eroziune a principiului de dreptate 
în relaţiile interpersonale se reflectă la un nivel şi mai 
amplu în societate, ameninţând încrederea reciprocă50.

3.8. Parabola unui „bolnav terminal”

Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon… din lea-
găn spre mormânt… Era ajuns la ultima fază a vieţii 
sale. Zăcea în spital, cu o inimă nenorocită sau cu un 
cancer în metastază sau cu rinichii blocaţi: în parabolă 
era un „bolnav terminal”. Trece pe lângă el un medic: 
vede un „caz interesant” din care se poate învăţa mul-
te, cu o contribuţie remarcabilă la progresul ştiinţei. 
Şi-a pus la punct cu grijă un program de cercetare şi 
nu a uitat niciun detaliu al bolii, după cum rezultă din-
tr-un articol publicat într-o revistă ştiinţifică din spe-
cialitatea sa. Şi a trecut mai departe liniştit în conşti-
inţa sa.

După aceea se apropie capelanul spitalului. După ce 
i-a făcut un discurs drăguţ despre voinţa lui Dumne-
zeu, despre resemnarea şi despre ispăşirea păcatelor, îi 
ascultă spovada şi îi dădu şi Împărtăşania, în aştepta-
rea ultimul sacrament, „Ungerea bolnavilor” – in-ex-
tremis –, când nu şi-a pierdut conştiinţa.

Bolnavul a fost prins de o echipă medicală de maximă 
eficienţă: a făcut totul pentru el – cu bisturiul, cu ira-

50 Cf. P. Cattorini – m. reiCHlin, „Sofferenza, malattia, eutana-
sia”, 137-138.
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diaţia, cu medicamente de tot felul – reuşind să-l facă 
viu („viu”?) după câteva luni peste media statistică a 
acestor cazuri. E adevărat că nu au vorbit cu bolnavul 
despre progresul strategiilor terapeutice la care îl spu-
neau, dar făceau cu adevărat „tot ce era posibil”: le-am 
spus şi rudelor, atunci când i-am întâlnit în treacăt pe 
coridor, după ce bolnavul devenise pe neaşteptate 
mort, fără a fi fost recunoscut ca mort.

A fost şi o asistentă medicală în pavilionul din spi-
tal. Împărţea medicamentele la momentul potrivit, lua 
temperatura la ora prescrisă, aducea prânzul şi ajuta 
bolnavii să se hrănească. Pe scurt, făcea nici mai mult 
nici mai puţin decât datoria ei. Dar ea considera că 
este de datoria ei să nu fugă de privirile pline de între-
bări ale bolnavului, să-l asculte, să-i permită să se ex-
prime în neliniştea sa, încercând să aline stările proaste 
mari şi mici. Ea le dădea mai mult decât simple îngri-
jiri: se îngrijea de ei. Îşi dedica timpul său şi pierdea 
timpul chiar ascultându-le pe rudele lui. Când era în 
agonie, ea era cea care stătea să-i umezească buzele, 
să-i usuce sudoarea, să-i întină o mănă.

Care dintre ei, după tine, s-a comportat ca aproapele 
faţă de acel om care a căzut în anticamera morţii?

„Cel care a avut milă de el”. 
„Mergi şi fă şi tu la fel cu aproapele tău!”51

51 S. spinsanti, „Presentazione”, în P. verspieren, Eutanasia? 
Dall’accanimento terapeutico all’accanimento dei morenti, 8-9.
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CONCLUZIE

Bioetica este o disciplină care are în grijă responsa-
bilitatea pentru viaţa umană. E de dată recentă – la 
sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 1970 –, atât că 
este o consecinţă a dezvoltării ştiinţelor vieţii, cât şi ca 
o necesitate a relegării ştiinţelor naturii şi cele ale spi-
ritului. Bioetica s-a născut odată cu era postmodernă, 
când tehnologia medicală avansa cu paşi uriaşi. Medi-
cina s-a dezvoltat într-un ritm alert; în câteva decenii, 
ea a devenit un domeniu interdisciplinar foarte vast şi 
aducând dileme noi şi complexe. 

Naşterea bioeticii este legată de etică: o ramură a 
filosofiei care se ocupă cu studiul sistematic al moralei, 
adică al principiilor de comportament (bun-rău, corect-
incorect). În sens larg, bioetica este un studiu ştiinţific 
pluralist şi interdisciplinar al valorilor morale generate 
de medicină şi ştiinţele vieţii în raport cu omul. Ştiin-
ţele care sunt mai interesate de dialogul interdiscipli-
nar al bioeticii sunt: medicina, filosofia, psihologia, bio-
logia, ştiinţele sociale, politice şi juridice, sociologia, etno-
logia, economia etc., adică acelea care, într-un mod sau 
altul, au de-a face cu viaţa în toate manifestările sale 
multiple şi pot ajuta la ameliorarea calităţii vieţii. 

Problemele morale pe care le abordează sunt pro-
bleme cu care s-au confruntat de-a lungul anilor etica 
filosofică şi, mai mult, teologia morală, în tratatele sale 
de morală specială. Din perspectiva creştină, pe baza 
teologiei morale, bioetica are ca fundament respectul 
pentru persoana umană în întregimea ei, inclusiv dimen-
siunea religioasă. Demnitatea umană este considerată 
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ca punct de plecare: ea este dată, pentru orice fiinţă 
umană, indiferent de vârstă, condiţie fizică, producti-
vitate. Creştinismul afirmă respectul faţă de persoana 
umană, considerată în integralitatea ei, cuprinzând şi 
dimensiunea religioasă, adică raportarea la un adevăr 
obiectiv suprem, care este Dumnezeu.

În cursul de bioetică creştină, viaţa este un dar al 
lui Dumnezeu şi trebuie să pornim de la mesajul lui 
Isus Cristos: valoarea vieţii umane şi sacralitatea ei. 
Câmpul de acţiune al bioeticii cuprinde problematica 
începutului şi sfârşitului vieţii. Problemele de care se 
ocupă bioetica sunt destul de vaste: de la domeniul 
strict sanitar la reflecţia asupra îngrijirii sănătăţii şi a 
bolii, la probleme de început al vieţii – embrionul, res-
pectul faţă de embrionii umani, statutul embrionului, 
manipularea genetică, diagnosticul prenatal, fecunda-
rea artificială, clonarea, experienţele genetice făcute 
pe om, avortul – sau la sfârşitul vieţii – eutanasia, defi-
niţia morţii, experimentarea medicamentelor, îngriji-
rile paliative. 

Bioetica academică este 90% seculară actualmente. 
Bioetica modernă respinge orice recurs la vechile tra-
diţii, inclusiv la Jurământul lui Hipocrate, pe care medicii 
îl depuneau atunci când absolveau şcolile de medicină. 
Din moment ce Biserica are secole de experienţă în a 
răspunde la misterul suferinţei şi al bolii, al morţii şi 
nemuririi, învăţătura ei este prea preţioasă pentru a fi 
ignorată. Biserica poate fi profetică şi poate vorbi împo-
triva nedreptăţilor, pentru a apăra demnitatea şi drep-
turile fiecărei persoane umane, indiferent de rasă, de 
mediul din care vine, de starea fizică, de vârstă, de la 
concepere până la moartea naturală. Catolicii au o 
chemare specială la a apăra viaţa prin studierea şi răs-
pândirea învăţăturii Bisericii pe aceste teme. Laicii, în 
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special cei care lucrează în domeniul sănătăţii, juriştii, 
politicienii şi cercetătorii, au datoria de a fi la zi cu 
cunoaşterea diferitelor declaraţii ale Bisericii pe teme 
referitoare la viaţă. Nu putem să rămânem nepăsători 
şi inactivi în faţa problemelor extraordinar de grave cu 
care se confruntă umanitatea.

ConCluzie
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ADAOS

SFÂNTA CONGREGAŢIE 
PENTRU DOCTRINA CREDINŢEI

Declaraţia despre eutanasie1

Introducere
Drepturile şi valorile inerente persoanei umane 

ocupă un loc important între problemele care se ridică 
în timpul nostru. În această privinţă, Conciliul Ecu-
menic al II-lea din Vatican a reafirmat în mod solemn 
înalta demnitate a persoanei umane şi în chip special 
dreptul său la viaţă. Din acest motiv, acelaşi Conciliu a 
denunţat crimele împotriva vieţii în rândul cărora 
sunt puse „omicidul de orice fel, genocidul, avortul, 
eutanasia şi chiar sinuciderea voluntară”2.

Recent, Sacra Congregaţie pentru Doctrina Credin-
ţei a amintit tuturor creştinilor doctrina catolică des-
pre avortul procurat3. Acum, aceeaşi Sacră Congrega-
ţie consideră oportun să propună învăţătura Bisericii 
despre eutanasie. 

De fapt, dacă în acest domeniu rămân întotdeauna 
valabile principiile afirmate de ultimii Pontifi4, progresele 

1 ConGreGatio pro doCtrina fidei, Declaratio de euthanasia 
deque analgesicorum remediorum usu therapeutico recte ac pro-
portionate servando, 5 mai 1980: AAS 72 (1980) 542-553. (trad. pr. 
dr. Isidor Chinez).

2 ConCiliul vatiCan al II-lea, Constituţia pastorală Gaudium et 
spes, nr. 27.

3 CongregaţIa pentru doCtrIna CredInţeI, Declaraţia despre 
avortul procurat, 18 noiembrie 1074: AAS 66 (1974) 730-747.

4 pius al Xii-lea, Allocutio ad Delegatos Unionis Internationa-
lis Sodalitatum mulierum catholicarum, 11 sept. 1947: AAS 39 
(1947) 483; Allocutio ad membra Unionis Catholicae Italicae inter 
obstetrices, 29 oct. 1951: AAS 43 (1951) 835-854; Allocutio ad 
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medicinii au făcut să apară în aceşti ultimi ani alte 
aspecte ale problemei eutanasiei, care cer noi precizări 
pe plan etic. 

În societatea de astăzi, în care adesea chiar valorile 
fundamentale ale vieţii umane sunt puse în pericol, 
schimbările culturale influenţează modul de a considera 
moartea şi suferinţa; medicina şi-a mărit capacitatea 
de a vindeca şi de a prelungi viaţa în anumite condiţii, 
care uneori dau naştere la probleme cu caracter moral. 
Astfel, oamenii care trăiesc într-un astfel de climat se 
întreabă cu nelinişte despre semnificaţia bătrâneţii îna-
intate şi a morţii. În acest sens, ei se întreabă dacă n-ar 
avea dreptul să-şi procure lor înşişi sau semenilor lor o 
„moarte dulce”, care să le scurteze suferinţele şi care 
ar fi în ochii lor mai conformă cu demnitatea umană.

Diferite Conferinţe Episcopale au adresat întrebări 
cu privire la acest subiect Sacrei Congregaţii pentru 
Doctrina Credinţei. Acum, după ce a consultat experţi 
în diferitele aspecte ale eutanasiei, Sacra Congregaţie 
intenţionează cu această Declaraţie să răspundă cere-
rilor episcopilor pentru a-i ajuta şi a-i orienta corect pe 
credincioşi şi pentru a le oferi, cu privire la această 
problemă gravă, elemente de reflecţie pe care să le 
poată prezenta autorităţilor civile responsabile. 

membra Consilii Internationalis inquisitionis de medicina exer-
cenda inter milites, 19 oct. 1953: AAS 45 (1953) 744-754; Allocutio 
ad participantes XI Congressum Societatis Italicae de anaesthesio-
logia, 24 febr. 1957: AAS 49 (1957) 146; cf. şi Allocutio circa quaes-
tionem de „reanimatione”, 24 nov. 1957: AAS 49 (1957) 1027-1033; 
paul al vi-lea, Allocutio ad membra Consilii Specialis Nationum 
Unitarum versantis in quaestione „Apartheid”, 22 mai 1974: AAS 
66 (1974) 346; ioan paul al ii-lea, Allocutio ad Episcopos Statuum 
Foederatorum Americae Septentrionalis, 5 oct 1979: Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II, II, 2 (1979) 629 ş.u.
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Argumentele propuse în acest document îi privesc, 
înainte de toate, pe cei care îşi pun credinţa şi speranţa 
lor în Cristos care, prin viaţa, moartea şi învierea sa, a 
dat un sens nou vieţii şi, mai ales, morţii creştinului, 
după cuvintele sfântului Paul: „Dacă trăim, pentru Dom-
nul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Aşa-
dar, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem”5.

Cât îi priveşte pe cei care profesează alte religii, 
mulţi vor admite împreună cu noi că credinţa – dacă o 
împărtăşesc – într-un Dumnezeu Creator, Providenţă 
şi Stăpân al vieţii dă o valoare deosebită fiecărei per-
soane umane şi îi garantează respectul. 

Sperăm de asemenea că prezenta Declaraţie va primi 
consensul multor oameni de bunăvoinţă, care, dincolo 
de diferenţele filosofice sau ideologice, au totuşi o con-
ştiinţă vie despre drepturile persoanei umane. Aceste 
drepturi au fost, de altfel, deseori proclamate pe par-
cursul ultimilor ani în declaraţiile Congreselor Inter-
naţionale6; şi întrucât este vorba aici despre drepturile 
fundamentale ale oricărei persoane umane, este clar 
că nu se poate recurge la argumente scoase din plura-
lismul politic sau din libertatea religioasă pentru a le 
nega valoarea universală. 

1. Valoarea vieţii umane

Viaţa umană este fundamentul tuturor bunurilor, 
izvorul şi condiţia necesară oricărei activităţi umane şi 
oricărei convieţuiri sociale. Dacă cea mai mare parte a 
oamenilor consideră că viaţa are un caracter sacru şi 

5 Rom 14,8; cf. Fil 1,20.
6 Facem referinţă în mod deosebit la Admonitio 779 (1979) des-

pre drepturile bolnavilor şi muribunzilor, care a fost acceptată de 
Adunarea Deputaţilor Consiliului Europei în a XXVII-a sesiune 
ordinară (cf. sipeCa, nr. 1, martie 1977, p. 14-15).
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că nimeni nu poate dispune de ea după bunul-plac, 
creştinii văd în ea şi un dar al iubirii lui Dumnezeu, pe 
care sunt chemaţi să-l păstreze şi să-l facă să rodească. 
Din această ultimă consideraţie decurg următoarele 
consecinţe:

1. Nimănui nu-i este permis să atenteze la viaţa 
unui om nevinovat, fără ca prin aceasta să se opună 
iubirii lui Dumnezeu faţă de el, fără să violeze un drept 
fundamental, la care nu se poate nici renunţa, nici 
înstrăina, aşadar, fără a comite o crimă de cea mai 
mare gravitate7.

2. Fiecare om are datoria de a-şi conforma viaţa 
după planul lui Dumnezeu. Aceasta îi este încredinţată 
ca un bine care trebuie să aducă roade deja aici, pe 
pământ, dar îşi află perfecţiunea deplină şi absolută 
numai în viaţa veşnică.

3. De aceea, moartea voluntară, sau suicidul, la fel 
ca omicidul, este inacceptabilă, căci un astfel de act din 
partea omului înseamnă un refuz al suveranităţii lui 
Dumnezeu şi al planului său de iubire. În plus, suici-
dul este adesea şi un refuz al iubirii de sine, negare a 
aspiraţiei naturale la viaţă, renunţare la datoriile de 
dreptate şi de caritate faţă de aproapele, faţă de diferi-
tele comunităţi şi faţă de întreaga societate, deşi une-
ori intervin – aşa cum se ştie – factori psihologici care 
pot atenua sau de-a dreptul suprima responsabilitatea.

Trebuie totuşi să fie deosebită în mod clar de suicid 
acea jertfă prin care, pentru o cauză înaltă – cum ar fi 
cinstirea lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor sau slu-
jirea fraţilor –, cineva îşi oferă propria viaţă sau o pune 
în pericol8.

7 Lăsăm în totalitate deoparte problemele pedepsei cu moartea 
şi războiului, care cer alte consideraţii speciale, altele decât ale 
acestei Declaraţii.

8 Cf. In 15,14.
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2. Eutanasia

Pentru a trata în mod adecvat problema eutanasiei, 
este bine, înainte de toate, să precizăm vocabularul.

Etimologic, cuvântul eutanasie însemna în Antichi-
tate o moarte dulce, fără suferinţe crude. Astăzi nu se 
mai face referinţă la semnificaţia originară a termenu-
lui, ci mai degrabă la intervenţia directă a medicinii 
pentru atenuarea durerilor bolii şi agoniei, uneori 
chiar cu riscul de a suprima în mod prematur viaţa. În 
plus, termenul este folosit în sens mai strict, cu semni-
ficaţia de „procurare a morţii din milă”, cu scopul de a 
elimina total suferinţe extreme sau de a evita, în cazul 
copiilor anormali, al bolnavilor mintal sau al celor incu-
rabili, prelungirea, poate timp de mai mulţi ani, a unei 
vieţi nefericite, care ar putea impune greutăţi prea 
apăsătoare familiilor sau societăţii. 

Este, aşadar, necesar a spune clar în ce sens este 
luat termenul în acest document.

Prin eutanasie se înţelege o acţiune sau o omisiune 
care din natura sa, ori în intenţii, procură moartea, în 
scopul eliminării oricărei dureri. Eutanasia se situează 
deci la nivelul intenţiilor şi al metodelor folosite.

Acum este necesar a sublinia cu toată fermitatea că 
nimic şi nimeni nu poate autoriza uciderea unei fiinţe 
umane nevinovate, fie făt, fie embrion, copil sau adult, 
bătrân, bolnav incurabil sau în agonie. În plus, nimeni 
nu poate cere acest gest omicid pentru sine însuşi sau 
pentru un altul încredinţat responsabilităţii sale, nici 
nu poate consimţi la aceasta în mod explicit sau implicit. 
Nicio autoritate nu poate să-l impună în mod legitim, 
nici să-l permită. Căci este vorba despre o violare a legii 
divine, o ofensă a demnităţii persoanei umane, o crimă 
împotriva vieţii, un atentat împotriva omenirii. 
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S-ar putea întâmpla ca dureri prelungite şi insupor-
tabile, motive de ordin afectiv sau diferite alte argu-
mente să determine pe cineva să considere că poate să 
ceară în mod legitim moartea sau să o procure altora. 
Deşi în aceste cazuri responsabilitatea personală poate 
fi diminuată sau chiar să nu subziste, totuşi eroarea de 
judecată a conştiinţei – poate şi în bună-credinţă – nu 
modifică natura actului omicid, care în sine rămâne 
întotdeauna inadmisibil. Rugăminţile celor foarte grav 
bolnavi, care uneori cer moartea, nu trebuie să fie înţe-
lese ca expresie a unei adevărate voinţe de eutanasie; 
de fapt, ele sunt aproape întotdeauna cereri pline de 
nelinişte după ajutor şi după afecţiune. În afara îngri-
jirilor medicale, bolnavul are nevoie de iubire, căldură 
umană şi supranaturală, cu care pot şi trebuie să-l încon-
joare toţi cei care îi sunt aproape, părinţi şi copii, medici 
şi infirmieri. 

3. Creştinul în faţa suferinţei 
şi a folosirii analgezicelor

Moartea nu are loc întotdeauna în condiţii dramatice, 
la capătul unor suferinţe insuportabile. Nu trebuie să 
ne gândim doar la cazurile extreme. Numeroase măr-
turii concordă, lăsându-ne să ne gândim că natura 
însăşi a prevăzut să facă mai uşoare în momentul morţii 
acele desprinderi care ar fi teribil de dureroase pentru 
un om în plină sănătate. De aceea, o boală prelungită, 
o bătrâneţe înaintată, o situaţie de singurătate şi de 
părăsire pot să stabilească acele condiţii psihologice 
care uşurează acceptarea morţii. 

Totuşi, trebuie să recunoaştem că moartea, prece-
dată sau însoţită adesea de suferinţe crude şi prelungite, 
rămâne în mod natural neliniştitoare pentru inima 
omului. 
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Durerea fizică este cu siguranţă un element inevita-
bil pentru condiţia umană; pe plan biologic, constituie 
un avertisment a cărui utilitate este incontestabilă; 
dar întrucât atinge viaţa psihologică a omului, adesea 
depăşeşte utilitatea sa biologică şi, astfel, poate dobândi 
o aşa dimensiune încât să trezească dorinţa de a o eli-
mina cu orice preţ. 

Potrivit învăţăturii creştine însă, durerea, mai ales 
aceea din ultimele momente ale vieţii, dobândeşte o 
semnificaţie aparte în planul salvific al lui Dumnezeu; 
de fapt, este o participare la pătimirea lui Cristos şi 
este unire cu jertfa răscumpărătoare, pe care el a ofe-
rit-o în ascultare faţă de Tatăl. Nu trebuie deci să ne 
mire faptul că unii creştini doresc să modereze folosi-
rea analgezicelor, pentru a accepta în mod voluntar cel 
puţin o parte din suferinţele lor şi să se asocieze astfel 
în mod conştient la suferinţele lui Cristos răstignit9. 
Nu ar fi totuşi prudent a impune ca normă generală 
un anumit comportament eroic. Dimpotrivă, prudenţa 
umană şi creştină sugerează celor mai mulţi bolnavi 
folosirea de medicamente care să fie apte să aline sau 
să îndepărteze durerea, chiar dacă de aici pot să decurgă 
drept efecte secundare amorţeala sau o luciditate mai 
mică. Cât îi priveşte pe cei care nu sunt în stare să se 
exprime, se va putea în mod logic presupune că doresc 
să ia astfel de calmante şi să le fie administrate după 
sfatul medicului. 

Însă folosirea intensivă a analgezicelor nu este lip-
sită de dificultăţi, pentru că fenomenul obişnuinţei 
obligă de obicei la o creştere a dozelor pentru a le men-
ţine eficacitatea. Trebuie să amintim aici o declaraţie a 
lui Pius al XII-lea, care îşi păstrează toată valabili-
tatea. Unui grup de medici care i-au pus următoarea 

9 Cf. Mt 27,34.
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întrebare: „Eliminarea durerii şi a conştiinţei prin 
narcotice... este permisă de religie şi de morală medi-
cului şi pacientului (chiar în apropierea morţii şi dacă 
se prevede că folosirea narcoticelor scurtează viaţa)?”, 
Papa a răspuns: „Dacă nu există alte mijloace şi dacă, 
în circumstanţele date, aceasta nu împiedică împlini-
rea altor datorii religioase şi morale: da”10. În acest 
caz, de fapt, este clar că moartea nu este voită sau că-
utată în niciun mod, deşi aici există riscul dintr-o cau-
ză raţională: se intenţionează doar a calma durerea în 
mod eficace, folosind în acest scop acele analgezice de 
care dispune medicina. 

Analgezicele care produc în cei bolnavi pierderea 
conştiinţei merită însă o consideraţie deosebită. De 
fapt, este foarte important ca oamenii nu numai să 
poată împlini datoriile lor morale şi obligaţiile familiale, 
dar mai ales să se poată pregăti conştienţi pe deplin de 
întâlnirea cu Cristos. De aceea, Pius al XII-lea averti-
zează că „nu este licit a-l priva pe muribund de conşti-
inţa de sine, fără un motiv grav”11.

4. Folosirea proporţionată 
a mijloacelor terapeutice

Este foarte important astăzi de a proteja în momen-
tul morţii demnitatea persoanei umane şi semnificaţia 
creştină a vieţii împotriva unui „tehnicism” ce riscă să 
devină abuziv. Şi unii chiar vorbesc despre „dreptul la 
moarte”, expresie prin care nu se înţelege dreptul cuiva 
de a decide moartea pentru sine sau pentru altul, în 
felul în care îi place lui, ci dreptul de a muri în mod 
liniştit, cu demnitate umană şi creştină. Din acest 
punct de vedere, folosirea mijloacelor terapeutice poate 
ridica probleme. 

10 pius al Xii-lea, Allocutio, 24 febr. 1957: AAS 49 (1957) 147.
11 Ibidem, 145; cf. Allocutio, 9 sept. 1958: AAS 50 (1958) 694.
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În multe cazuri, complexitatea situaţiilor poate fi 
de aşa natură încât să facă să apară dubii cu privire la 
modul de aplicare a principiilor morale. Luarea decizi-
ilor revine în ultimă instanţă conştiinţei bolnavului 
sau celor care acţionează în mod legitim în numele lui, 
sau chiar medicilor care trebuie să ia în considerare 
atât preceptele disciplinei morale, cât şi diferitele aspec-
tele ale cazului. 

Fiecare are datoria de a se îngriji şi de a fi îngrijit. 
Cei care au de îngrijit bolnavi trebuie să-şi facă datoria 
în mod conştiincios şi să administreze remediile consi-
derate a fi necesare sau folositoare. 

Însă în toate circumstanţele va trebui recurs la orice 
remediu posibil? Până acum moraliştii răspundeau că 
nu suntem niciodată obligaţi la folosirea mijloacelor 
„extraordinare”. Însă acest răspuns, întotdeauna vala-
bil pe linie de principiu, poate să apară astăzi mai puţin 
clar, atât din cauza lipsei de precizie a termenului, cât 
şi din cauza progreselor rapide ale terapiei. De aceea, 
unii preferă să vorbească despre mijloace „proporţio-
nate” şi „disproporţionate”. În orice caz, mijloacele se 
vor putea evalua bine punând în raport tipul de tera-
pie, gradul de dificultate şi de risc, cu rezultatul care 
este de aşteptat, ţinând cont de condiţiile bolnavului şi 
de puterile sale fizice şi morale.

Pentru a uşura aplicarea acestor principii generale, 
se pot adăuga următoarele precizări:

– În lipsa altor remedii, este licit a se recurge, cu 
consimţământul bolnavului, la mijloacele puse la dis-
poziţie de medicina cea mai avansată, chiar dacă sunt 
încă în stadiul experimental şi nu sunt lipsite de un 
oarecare risc. Acceptându-le, bolnavul va putea chiar 
să dea exemplu de generozitate pentru binele omenirii.

– Este de asemenea licit a se întrerupe aplicarea unor 
astfel de mijloace, atunci când rezultatele dezamăgesc 
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speranţele puse în ele. Însă în luarea unei decizii de 
acest gen va trebui să se ţină cont de dorinţa dreaptă a 
bolnavului şi a celor din familia sa, precum şi de păre-
rea medicilor cu adevărat competenţi; aceştia vor putea, 
fără îndoială, să judece mai bine decât oricare altul 
dacă angajarea instrumentarului şi personalului este 
disproporţionată faţă de rezultatele previzibile şi dacă 
tehnicile aplicate impun pacientului suferinţe şi neajun-
suri mai mari decât beneficiile care se pot obţine de aici.

– Este întotdeauna licit a se mulţumi cu mijloacele 
normale pe care le poate oferi medicina. Nu se poate 
deci impune nimănui obligaţia de a recurge la un tip 
de îngrijire care, chiar dacă este deja folosită, totuşi nu 
este încă lipsită de pericole sau este prea grea. Refuza-
rea sa nu echivalează cu suicidul: înseamnă mai degrabă 
fie o simplă acceptare a condiţiei umane, fie o dorinţă 
de a evita punerea în act a unui dispozitiv medical dis-
proporţionat faţă de rezultatele care s-ar putea spera 
şi chiar voinţa de a nu impune greutăţi prea mari fami-
liei sau colectivităţii.

– În iminenţa unei morţi inevitabile în ciuda mijloa-
celor folosite, este licit în conştiinţă a lua hotărârea de 
a renunţa la tratamente care ar duce doar la o prelun-
gire precară şi grea a vieţii, fără totuşi a întrerupe îngri-
jirile normale datorate bolnavului în asemenea cazuri. 
De aceea, medicul nu are motive să se îngrijoreze, ca şi 
cum nu ar fi dat asistenţă unei persoane aflate în pericol.

Concluzie

Normele din prezenta Declaraţie sunt inspirate 
dintr-o profundă dorinţă de a sluji omul după planul 
Creatorului. Dacă, pe de o parte, viaţa este un dar al 
lui Dumnezeu, pe de altă parte, moartea este inevita-
bilă; aşadar, este necesar ca noi, fără să grăbim în vreun 
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mod ceasul morţii, să ştim să o acceptăm cu deplina 
conştiinţă a responsabilităţii noastre şi cu toată demni-
tatea. Este adevărat că moartea pune capăt existenţei 
noastre pământeşti, dar în acelaşi timp deschide calea 
vieţii nemuritoare. De aceea, toţi oamenii trebuie să se 
pregătească pentru acest eveniment în lumina valorilor 
umane; şi cu atât mai mult creştinii în lumina credinţei.

Cei care se dăruiesc îngrijirii sănătăţii publice să nu 
neglijeze nimic pentru a pune în slujba bolnavilor şi a 
muribunzilor toată competenţa lor; totuşi, să-şi amin-
tească de asemenea să le dea lor consolarea, care le 
este mai necesară, a unei imense bunătăţi şi a unei 
carităţi înflăcărate. O astfel de slujire făcută oameni-
lor este şi o slujire făcută chiar lui Cristos Domnul, 
care a spus: „Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei 
mai mici, mie mi-aţi făcut”12.

În cursul audienţei acordate Prefectului subsemnat 
al Sacrei Congregaţii, Sanctitatea Sa Ioan Paul al II-lea 
a aprobat această Declaraţie adoptată în Adunarea ordi-
nară a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei şi a porun-
cit publicarea ei.

Roma, din sediul Congregaţiei pentru Doctrina Cre-
dinţei, 5 mai 1980.

Francisc Card. SEPER,
Prefect

Ieronim HAMER,
arhiepiscop titular de Lorium
secretar

12 Mt 25,40.
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