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Alicja Przyłuska-Fiszer zauważa we wstępie do swojego artykułu, że 

literatura etyczna podejmująca dyskusję nad moralnymi problemami związanymi 

z zastosowaniem osiągnięć współczesnej embriologii jest ogromna. Trudno nie 

przyznać racji - każdy kto zajmuje bioetyką i chce być „na bieżąco” pod 

względem znajomości literatury przedmiotu, niemało czasu spędza śledząc 

kolejno ukazujące się pozycje. Jakkolwiek liczba ukazujących się monografii z 

zakresu bioetyki ostatnimi laty znacząco spada, to  w minionym roku w 

prestiżowym wydawnictwie “Cambridge University Press” (Cambridge 2008) 

ukazała się kolejna praca na temat moralnych aspektów biomedycznych 

ingerencji dotyczących początku ludzkiego życia: The Morality of Embryo Use 

Louisa M. Guenina.  Autor w sporze o normatywny status ludzkiego zarodka 

zajmuje pozycję, którą można by określić jako umiarkowanie liberalną, a jego 

książka jest wnikliwą analizą filozoficznych1 kontrowersji wokół różnych 

możliwości wykorzystywania ludzkich zarodków. Ujęcie problemu przez 

Guenina jest oryginalne ze względu na wykorzystanie niewykorzystywanej dotąd 

w tejże dyskusji filozoficznej argumentacji, np. przyczynowej teorii referencji 

Saula Kripkego i teorii referencji Hilarego Putnama2. Oryginalność podejścia do 

problemu tłumaczy wprawdzie dostatecznie powstanie nowej pozycji, nie znaczy 

to jednak, że w dyskusji nad statusem ludzkiego zarodka pojawiły się zupełnie 

nowe problemy. Na dobrą sprawę od lat powtarzamy w tej dyskusji wciąż te 
                                                 

1 Rok wcześniej ukazała się na rodzimym rynku pozycja M. Machinka Spór o status ludzkiego 
embrionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007. Książka ma 
głównie charakter referujący dotychczasową dyskusję, a co do argumentacji jest raczej studium 
teologicznym niż filozoficznym. 
2 Tamże, s. 104-120. 
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same argumenty. „Niewzruszone” też pozostają w tej dyskusji dwa 

przeciwstawne stanowiska: zgodnie z pierwszym ludzki zarodek ma od momentu 

powstania3 status normatywny, drugie stanowisko przesuwa w czasie moment 

uznania normatywnego charakteru ludzkiego organizmu, a co za tym idzie 

przyznania mu prawa do życia. Wspominam o tym fundamentalnym sporze, 

ponieważ moralna ocena diagnostyki preimplantacyjnej, o której traktuje artykuł 

prof. Przyłuskiej-Fiszer, będzie prostą konsekwencją przyjmowanych tutaj 

rozstrzygnięć. Konsekwencje te postaram się niżej pokazać, korzystając zaś z 

rozróżnień wprowadzonych w komentowanym artykule zaznaczam, że będę 

prowadzić dyskurs od strony bioetyki teoretycznej, a nie regulacyjnej. Bioetyka 

regulacyjna „skazana” będzie na kompromis, w przypadku bioetyki teoretycznej 

żaden kompromis nie wchodzi w grę. Nawet jeśli na gruncie bioetyki 

regulacyjnej powstaną jakieś rozstrzygnięcia, bioetyka teoretyczna się nimi nie 

zadowoli: dla jednych rozstrzygnięcia te będą zbyt liberalne, dla drugich zbyt 

restryktywne. Jedna i druga strona próbuje wpłynąć na prawne rozstrzygnięcia, 

które jeśli  już nie mogą być zgodne, to niechby były przynajmniej jak najbliższe 

teoretycznie przyjmowanemu stanowisku, a ponieważ w przypadku 

stanowionego demokratycznie prawa całkowita zbieżność teoretycznych i 

regulacyjnych rozstrzygnięć jest mało prawdopodobna, to obie strony kończą 

spór niezadowolone. Ściśle rzecz biorąc nigdy go nie kończą, ponieważ „koniec” 

może tu tylko oznaczać osiągnięcie teoretycznej i regulacyjnej zgodności, a tej 

trudno -  jak już zauważyliśmy - oczekiwać w pluralistycznie co do wartości 

zorientowanym społeczeństwie. Zażegnany na kolejnym etapie legislacyjnych 

kompromisów spór wciąż się zatem „żarzy” i przy każdej okazji,  takiej jak 

wybory, trudne przypadki dyskutowane w mediach, nowe osiągnięcia naukowe 

w zakresie biomedycyny czy potrzeba wprowadzenia dalszej, szczegółowej 

legislacji, wraca z nowym impetem. Chyba jesteśmy już lekko znudzeni 

kolejnymi dyskusjami wokół obrony życia, ponieważ słyszymy wciąż te same 

                                                 
3 Mówię o momencie powstania, a nie poczęcia, ponieważ mając na uwadze możliwości 
współczesnej biotechnologii ludzki zarodek mógłby również powstać przez klonowanie, 
niekoniecznie przez poczęcie. 
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argumenty, a jednak - ze względu na fundamentalne dla ludzkiego życia 

znaczenie - trudno koło tego sporu przejść obojętnie.  

 

Arbitralność - niearbitralność 

 Alicja Przyłuska-Fiszer słusznie zauważa, że proponowany projekt ustawy 

ma na celu ochronę życia ludzkiego zarodka. Zdecydowanie też przychylam się 

do wyrażonej w komentowanym artykule opinii, że dostrzeganie istotnych 

problemów natury moralnej i filozoficznej w procedurze diagnostyki 

preimplantacyjnej nie musi być związane z przyjęciem określonych założeń 

religijnych. Przyjmowanie skądinąd określonych przekonań religijnych nie 

przeszkadza bowiem (i żadną miarą tego nie wyklucza) w powoływaniu się na 

racjonalne, a nie pozaracjonalne argumenty. Ściśle rzecz biorąc, obecność 

argumentów „konfesyjnych” jest w tej dyskusji poważnie ograniczona. 

Poprzestając na odniesieniu jedynie do chrześcijaństwa - biblia nie zawiera 

żadnych wyraźnych wskazówek odnośnie do zapłodnienia in vitro lub 

diagnostyki preimplantacyjnej, ponieważ biblijnym autorom nawet się nie śniło o 

tego rodzaju możliwościach. Teologowie (w sposób szczególny teologowie 

moraliści) dokonują zatem formułując swoje stanowisko swoistej interpretacji 

danych objawienia. Opierają się przede wszystkim na biblijnym zakazie „nie 

zabijaj” (nie niszcz życia); na jego podstawie, korzystając z analiz 

antropologicznych, a także posiłkując się danymi  empirycznymi (z zakresu 

embriologii i genetyki) dochodzą ostatecznie do określonych sądów 

normatywnych. Teologia jest więc w rozstrzyganiu bioetycznych kwestii  

ostatecznie „skazana” na filozoficzny dyskurs, zakładając, że chce przyjmowane 

rozstrzygnięcia uzasadnić, a nie tylko o nich w sposób arbitralny orzekać (np. 

uznając, że winny zostać przyjęte na zasadzie posłuszeństwa bez żadnej 

dyskusji). 

 Ustawy dotyczące kwestii natury bioetycznej byłyby zatem ostatecznie - w 

myśl wyróżnionej przez Przyłuską-Fiszer „bioetyki regulacyjnej” - formą 

kompromisu nie tyle między nauką a religią (to fałszywe przeciwstawienie), co 

między dwoma różnymi  stanowiskami „bioetyki teoretycznej” reprezentującymi 
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odmienne poglądy w kwestii norm moralnych odnoszących się do początku 

ludzkiego życia. Poddana pod dyskusję komisji sejmowej ustawa  znajduje 

oparcie w stanowisku teoretycznym, które uznaje wartość ludzkiego życia od 

momentu jego powstania, tj. powstania odrębnego ludzkiego organizmu. Już 

samo wprowadzenie legislacji programu in vitro stanowić będzie dla 

zwolenników tego stanowiska rodzaj kompromisu, ponieważ jest to procedura 

dla rozwijającego się ludzkiego życia ryzykowna4. Trudno natomiast oczekiwać, 

żeby ryzyko to stanowiło element wykluczający dopuszczenie in vitro w 

przypadku stanowiska, które nie traktuje na tym etapie rozwojowym ludzkiego 

życia za życie w pełni osobowe. Obrońcy osobowego statusu zarodka 

podkreślają, że uznanie takiego właśnie statusu jest w omawianym sporze 

jedynym niearbitralnym stanowiskiem. Zanim przejdziemy bliżej do problemu 

arbitralności względnie niearbitralności przyjmowanych stanowisk, zauważmy 

jeszcze, że „bioetyka regulacyjna” nie zasługuje właściwie na miano bioetyki, 

jeśli przez tę ostatnią rozumiemy dyscyplinę filozoficzną. Jest rodzajem 

pragmatyki. Jeśli racje dla przyjęcia określonych stanowisk uzależnione są od  

prawa medycznego, zapisów kodeksu etyki lekarskiej i międzynarodowych 

dokumentów, a także skuteczności poddawanych ocenie procedur medycznych, 

to tak rozumiana bioetyka traci swój filozoficzny charakter. Należałoby bowiem 

oczekiwać, że prawo stanowione będzie oparte o określoną aksjologię, a nie że 

aksjologię dostosowywać będziemy do prawa. Nie przeczę też, że dla moralnej 

oceny medycznych procedur ważna jest ich skuteczność, ale kategoria 

skuteczności jest dla oceny moralnej - w moim przekonaniu - kwestią wtórną. 

Można zatem mówić o procedurach (badaniach naukowych, terapiach lub 

lekach), które nie będą skuteczne, jakkolwiek skądinąd moralnie dopuszczalne, a 

także niezwykle skutecznych terapiach, które - w myśl tego, że nie wszystko co 

możliwe jest z tego samego tytułu dozwolone - będą jednak uznawane za 

moralnie naganne. Nieskuteczność danej terapii będzie racją dla jej czasowego 

„zawieszenia” aż do uzyskania wyższych parametrów bezpieczeństwa dla 

pacjenta, ale nie wyeliminowania. Uznanie wtórnego charakteru kategorii 

                                                 
4 A.G. Sutcliffe, M. Ludwig, Outcome of Assisted Reproduction, “Lancet”, 307(2007), s. 351-359. 
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skuteczności nakazuje gdzie indziej szukać moralnych racji dla dopuszczenia 

względnie niedopuszczenia procedur in vitro, diagnostyki preimplantacyjnej i 

wielu innych. Opierając się na uznaniu niepodważalnego prawa człowieka do 

życia, obrońcy normatywnego statusu zarodka utrzymują, że od momentu, w 

którym można bezsprzecznie stwierdzić, że mamy już do czynienia z życiem 

ludzkiej istoty, życie to należy chronić. Ich oponenci podkreślają, że życie ludzkie 

nie jest wartością jedyną ani najwyższą i nie godzą się na arbitralną, w ich 

przekonaniu, tezę, jakoby można było przypisywać ludzkiemu życiu 

normatywny status  od momentu jego powstania. Stanowisko to przez jednych 

uznawane jest za jedynie niearbitralne, przez drugich zaś oskarżane o skrajną 

arbitralność. Co do tego, że życie ludzkie nie jest wartością jedyną ani najwyższą, 

nie sposób nie przyznać wspomnianym wyżej oponentom racji. Nie sądzę jednak, 

żeby stanowisko, zgodnie z którym norma zakazująca niszczenia życia ludzkich 

istot ma charakter bezwzględny, pozostawało w sprzeczności z uznaniem, że 

życie ludzkie nie jest wartością najwyższą. 

 Twierdząc, że życie nie jest wartością najwyższą uznajemy zarazem, że są 

wartości od niego wyższe, czyli, że można własne życie poświęcić np. w obronie 

zdrowia i życia drugich lub w obronie wierności własnym ideałom, które mogą 

się dla nas okazać ważniejsze od fizycznego przetrwania. Tego rodzaju decyzje 

nie polegają na niszczeniu czy odbieraniu życia tak sobie, jak i drugim. 

Bezwarunkowa norma zakazująca zmierzania do odebrania komukolwiek życia 

nie idzie w parze z twierdzeniem, że życie jest najwyższą z dostępnych 

człowiekowi wartości. Można to interpretować i w ten sposób, że życie ludzkie to 

nie tylko fizyczne trwanie, ale i sfera życia duchowego, czyli oddając życie w 

obronie idei czy wartości tracimy wprawdzie życie fizyczne (pozwalamy by inni 

nam je odebrali, nie odbieramy go sobie sami, czyli nie przekreślamy wartości 

fizycznego trwania), ale równocześnie bronimy naszego życia w innym niż 

fizyczny wymiarze. 

 Zwolennicy stanowiska, które nie uznaje osobowego statusu ludzkich 

zarodków mogliby powołując się na powyższą argumentację stwierdzić, że skoro 

tak się rzecz ma z wartością ludzkiego życia (nie jest wyznaczona tylko 
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fizycznym trwaniem), to tym bardziej nie powinno się dostrzegać problemu w 

niszczeniu go na tym etapie rozwojowym, na którym trudno orzekać o 

jakimkolwiek jego duchowym wymiarze, czyli takim, który pozwalałby 

człowiekowi dostrzec (jakkolwiek rozumianą) rzeczywistość wartości. Problem w 

tym jednak, że podstawą owego „duchowego istnienia” jest fizyczna  natura 

człowieka, której rozwój zaczyna się od stadium zarodka, a poważne choroby czy 

wady genetyczne, które stwierdzić możemy w diagnostyce preimplantacyjnej, 

mogą wprawdzie uniemożliwić człowiekowi rozumną i wolną ekspresję 

sprawiając, że nigdy nie będzie w stanie dokonywać jakichkolwiek wyborów, ale 

nie stanie się przez to mniej człowiekiem. Okaleczona, poważnie uszkodzona, 

beznadziejnie chora natura ludzka jest dalej naturą ludzką i jako taka podlega 

ochronie. 

 Powyższa opinia nie jest powszechnie podzielana. W cytowanym przez  

Przyłuską-Fiszer „załączniku nr 22” do „Stanowiska w sprawie ratyfikowania 

Konwencji Bioetycznej” wypracowanego przez Raport Zespołu do spraw tejże 

Konwencji czytamy, że „mniejsze zło” unicestwiania zarodków, które miałoby 

usprawiedliwiać selekcję na poziomie diagnostyki preimplantacyjnej, należałoby  

przeciwstawić „większemu złu” unicestwiania życia tego samego człowieka, tyle 

że na późniejszym etapie morfogenezy (płodu), bądź po urodzeniu. Biorąc pod 

uwagę obowiązujące w Polsce prawodawstwo, byłoby to możliwe nie tyle przed 

samym urodzeniem lub po urodzeniu - jak zaznaczają  sygnatariusze załącznika - 

co do 12 tygodnia ciąży, po stwierdzeniu w diagnostyce prenatalnej 

kwalifikujących do przerwania ciąży wad genetycznych lub rozwojowych. 

„Mniejsze - większe” zło dotyczy zatem jednego i tego samego istnienia, którego 

wartość miałaby się zmieniać w miarę następujących wraz z czasem rozwojowych 

zmian. Dlaczego miałyby być one decydujące dla uznania wartości ludzkiego 

życia i zarazem mocy wiążącej normy zakazującej jego niszczenia? 

 Cytowany już wyżej Guenin podaje trzy argumenty, dla których 

niearbitralność tezy o osobowym charakterze ludzkich zarodków jest nie do 

utrzymania. W pierwszym podkreśla, że bycie osobą w normatywnym sensie nie 

jest faktem empirycznym stwierdzanym na drodze obserwacji jak w przypadku 
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rozpoznawania faktów biologicznych. Status ten wiąże się z wyborem, każdy 

wybór jest natomiast w jakimś sensie arbitralny. Guenin powołuje się na 

wypowiedź znakomitego brytyjskiego filozofa, Bernarda Williamsa, który w 

obronie stanowiska wypracowanego przez Komitet Mary Warnock5 stwierdził, że 

wprawdzie kiedy dwa przypadki nie wykazują znaczących różnic, nie 

kwalifikują się do odróżnienia - stąd nie mamy podstaw do rozsądnego ustalania 

pomiędzy nimi jednoznacznych granic - możemy mieć jednak mimo to podstawy 

do ich rozsądnego odróżniania. Motywem rezygnacji z wyznaczenia granicy w 

określonym punkcie nie może być fakt, że równie dobrze można by ją wyznaczyć 

gdzie indziej. Taki motyw stawiałby nas w sytuacji podobnej do nieszczęsnego 

osła  z wiersza Buridana. Guenin posiłkując się autorytetem Williamsa stwierdza 

więc ostatecznie, że skoro każdy wybór jest arbitralny i godzimy się na tę 

arbitralność ustalając wiek uprawniający do otrzymania prawa jazdy lub dostępu 

do pełnienia urzędów, nie ma powodów, dla których nie mielibyśmy w 

analogiczny sposób wyznaczyć granicy osobowego życia6. 

 Pojęcie osoby jest pojęciem abstrakcyjnym, kierowanie do biologa pytania, 

czy w rozwoju zarodka dostrzega osobę jest więc pytaniem absurdalnym. 

Dostrzec można jedynie osobnika o określonej gatunkiem homo sapiens naturze. 

Tego rodzaju konstatacja  jest dla obrońców życia ludzkich zarodków podstawą 

do uznania ich osobowego statusu. Nie chodzi zatem o to, w którym miejscu w 

trakcie morfogenzy wyznaczać  „osobową cezurę”, ale czy w ogóle ją wyznaczać. 

Wybór takich cezur jest zawsze arbitralny - pytanie jednak, czy brak 

jakiegokolwiek wyboru jest równie arbitralny? Zanim postawimy pytanie, gdzie 

wybrać, należałoby zapytać o to, czy w ogóle możemy wybierać? Czy 

stwierdzenie dopuszczające wybór - obojętnie w którym miejscu - nie jest 

arbitralne? 

 Drugi z argumentów Guenina podważa jakoby stanie się osobą mogło 

dokonać się w jednej chwili. Autor prócz Williamsa przywołuje tutaj również w 

charakterze poplecznika własnych tez Dereka Parfita wraz z jego znaną teorią 

                                                 
5 Chodziło o ustalenie cezury w trakcie morfogenezy, która stanowiłaby granicę dopuszczalności 
wykorzystywania zarodków do eksperymentów. 
6 Guenin, The Morality of Embryo Use, s. 165-166. 
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psychicznej ciągłości jako podstawy osobowej egzystencji. Teoria Parfita pozwala 

na przyjęcie, że bycie osobą nie jest sytuacją zerojedynkową, zgodnie z którą albo 

się nią jest, albo nie. Parfit twierdzi, że tak, jak żołądź zwolna staje się dębem, tak 

zarodek zwolna staje się człowiekiem7. Refleksje Williamsa są w tej kwestii 

podobne: autor zauważa, że pojęcie  osoby uznawane bywa za rodzajowe lub 

kategorialne, podczas gdy w rzeczywistości przejawia cechy podlegające 

stopniowaniu. Odpowiedzialność, samoświadomość, zdolność do refleksji  - 

wszystkie te związane z osobowym istnieniem cechy podlegają stopniowaniu. 

Jakkolwiek zatem w tradycji filozoficznej pojęcie osoby używane jest, jakbyśmy 

mieli do czynienia z pewną klasą lub typem istnienia, w rzeczywistości 

należałoby je umieścić na zawierającej różne stopnie owych cech skali8. Guenin 

wnioskuje na podstawie powyższego, że w istnieniu „osoby” można wyróżniać 

różne fazy. „Osobowa przynależność” może mieścić się w interwale „0 - 1”, w 

trakcie rozwoju  wartość osoby może się zmniejszać bądź zwiększać. Jeśli chcemy 

uznać równość wszystkich ludzi co do wartości ich życia, musimy zarówno 

dzieciom jak i dorosłym przyznać tę samą wartość na zerojedynkowej skali9. 

 Zauważmy najpierw, że „stopniowalność” bycia osobą uzależniona jest od 

przyjęcia deskryptywnej definicji osoby, tj. takiej, która definiuje pojęcie osoby 

poprzez  wyliczenie szeregu cech, które mogą wykazywać większy bądź mniejszy 

stopień ekspresji. Jako problematyczne jawi się zatem już samo wyliczenie cech, 

których ekspresja ma wespół decydować o pojawieniu się osoby. Można też 

kwestionować zakres przyjętego interwału. Guenin zastrzegł przy okazji dyskusji 

nad pierwszym z cytowanych argumentów, że bycie osobą nie może być 

stwierdzane na wzór faktów empirycznych. Czyż odwoływanie się do 

charakterystycznych dla bytu osobowego cech temu nie przeczy? Czy można 

stwierdzić zdolność do refleksji inaczej, jak właśnie empirycznie?  Czy wybór 

zarówno określonych cech jak i skali ich posiadania nie jest skazany na 

arbitralność? I dalej - jak wytłumaczyć, że w trakcie rozwoju organizm ludzki 

przestaje być „czymś” i zaczyna być „kimś” zyskując zupełnie nową jakość? 

                                                 
7 D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press 1987, s. 322-323. 
8 B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, London - New York: Routledge 2006, s. 114. 
9 Guenin, The Morality of Embryo Use, s. 167. 
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 W trzecim z argumentów przywoływanych na rzecz odrzucenia tezy o 

osobowym początku ludzkiego istnienia Guenin zaznacza, że kiedy chcemy 

utrzymywać, że pojawienie się zygoty jest początkiem istnienia ludzkiej osoby, 

musimy założyć, że zygota jest już istnieniem człowieka. Inaczej jednak rzecz się 

ma gdy chodzi o osobę. Nie jest przesądzone, zdaniem Guenina, że istota, której 

pierwszym stadium rozwojowym była ludzka zygota, nie może być osobą, jeśli 

takiego samego statusu, tj osobowego, nie posiadała już zygota.  Gdyby przyjąć 

opóźnioną animację, zygota mogłaby nie być jeszcze osobą, dopiero nabywając w 

trakcie rozwoju określonych cech zyskiwałaby osobowy status10. 

 Trudno wracać tutaj szczegółowo do idei opóźnionej animacji 

(personifikacji)11. Starczy może zauważyć, że autor stara się nie tyle dowieść, że 

zygota nie jest jeszcze osobą, co że pomiędzy ludzką zygotą, a więc tym „co 

ludzkie”, a osobą, czyli istotą o normatywnym statusie, nie musi zachodzić 

„osobowa ciągłość” - charakter istnienia zygoty nie przesądza o charakterze 

istnienia późniejszych stadiów rozwojowych. Innymi słowy: ciągłość istnienia, 

czyli jego czasoprzestrzenna tożsamość, nie decyduje o jego identycznej wartości 

na poszczególnych etapach dostępnego mu trwania.  Argumentacja Guenina nie 

dodaje tutaj zasadniczo nic nowego do pozostałych argumentów. Wszystkie one 

zasadzają się ostatecznie na tym, że osobowe istnienie nie jest tożsame z 

istnieniem ludzkim w sensie przynależności do biologicznego gatunku. Pierwszy 

argument zakłada, że osobowy status jest kwestią wyboru, drugi kwestionuje 

„zerojedynkowy” charakter istnienia względnie nieistnienia jako osoba, trzeci 

wskazuje na brak „ciągłości” między tym, co jedynie „ludzkie”, a tym co 

„osobowe”, zakładając zarazem to, czego wcześniej należałoby dowieść, to 

znaczy, że w rozwoju człowieka mamy do czynienia najpierw z nieosobowym, a 

potem z osobowym charakterem istnienia. Omówione argumenty kwestionują, 

zdaniem Guenina, niearbitralny charakter tezy o osobowym charakterze 

ludzkiego istnienia. Czy jednak w zamian Guenin proponuje niearbitralne 

                                                 
10 Tamże. 
11 W języku polskim o dyskusji tej można poczytać w: T. Ślipko, Granice życia. Dylematy 
współczesnej bioetyki, Kraków: Wydawnictwo WAM 1994, s. 107-124; N. Ford, Kiedy powstałem. 
Problem początku jednostki ludzkiej w historii, flozofii i nauce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN 1994.  
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stanowisko? I czy konsekwentnie arbitralne nie jest mówienie o „mniejszym” i 

„większym” złu niszczenia życia ludzkiego na różnych etapach rozwoju? 

 

Konsekwencja - niekonsekwencja 

 Przyłuska-Fiszer zwraca uwagę w swoim artykule na niekonsekwencję, 

która w świetle tego, co powiedziano wyżej, staje się jeszcze bardziej wyrazista: 

projekt ustawy nie zezwala na zastosowanie preimplantacyjnej diagnostyki do 

selekcji zarodków, podczas gdy obowiązująca w Polsce Ustawa o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 

zezwala kobietom na diagnostykę prenatalną i przerwanie ciąży w sytuacji, gdy 

dziecko obciążone jest poważnymi, nieuleczalnymi wadami genetycznymi. 

Można by zatem zarzucić zapisom ustawy, że - odwrotnie niż czynią to 

sygnatariusze załącznika - za większe od przerywania ciąży zło uznaje niszczenie 

zarodków. Trudno tej niekonsekwencji nie dostrzec, warto jednak przy tym 

zastanowić się, czym kierowali się autorzy ustawy wykluczając selekcję 

zarodków na poziomie prenatalnym, trudno wszak wyobrazić sobie, by nie znali 

prawa dopuszczającego aborcję. 

 Zacznijmy może od tego, że ustawa zezwalająca w określonych 

przypadkach na aborcję była wyrazem kompromisu właściwego „bioetyce 

regulacyjnej”. Z punktu widzenia „bioetyki teoretycznej” ustawa okazała się dla 

jednych zbyt liberalna, a dla drugich zbyt restryktywna, żadne ze spornych 

stanowisk nie utożsamiało się do końca z jej zapisem. Dyskusja trwała więc dalej, 

a jej kolejne odsłony obserwowaliśmy podczas „politycznych przetasowań”. Dla 

opowiadających się za osobowym statusem ludzkiego życia od momentu jego 

powstania jako jedynym niearbitralnym stanowiskiem, jakie można w tym sporze 

zająć, dyskusja na temat przerywania ciąży jest właściwie zbędna - to jedynie 

przesunięcie problemu „w czasie”. Projekt ustawy wykluczającej selekcję 

prenatalną zarodków oparty jest na takich właśnie założeniach „bioetyki 

teoretycznej”, stąd jego wyraźny sprzeciw wobec niszczenia zarodków. W 

ochronie życia krytykowana ustawa idzie więc dalej niż obowiązująca ustawa, 

jest niekonsekwentna, jeśli mamy na uwadze zapisy dotyczące ochrony życia, 
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konsekwentna względem przyjmowanej aksjologii. Nie jestem prawnikiem, brak 

mi stąd kompetencji do oceniania prawnych zapisów. Pokuszę się zatem jedynie 

o próbę znalezienia ewentualnych różnic między selekcją prenatalną a 

preimplantacyjną. Próba ta nie oznacza, że prawo nie powinno zostać 

ujednolicone. Czas, a raczej głos parlamentarzystów, pokaże w jakim kierunku 

zostaną zmodyfikowane zapisy ustawy. Nie mam wątpliwości, że będzie to jakaś 

próba kompromisu - nie mam też wątpliwości, że na dłuższą metę żadnej ze stron 

kompromis ten nie zadowoli, czyli dyskusja się nie zakończy, a powtarzać 

będziemy w niej wciąż te same argumenty - do znudzenia ...  

 Diagnostyka prenatalna uznawana jest przez niektórych za nieodłączną od 

eugenicznej selekcji, nie sądzę jednak, żeby należało ją w taki sposób oceniać. Z 

faktu bowiem, że uzyskane dzięki diagnostyce prenatalnej wiadomości mogą 

zostać wykorzystane w celach eugenicznych, nie wynika, że diagnostyka ta takim 

celom wprost służy. Nawet po stwierdzeniu poważnych genetycznych chorób 

rodzice decydują się na urodzenie dziecka. W przypadku stwierdzenia przy 

pomocy diagnostyki preimplantacyjnej poważnych genetycznych wad zarodka 

nikt  nie zdecyduje się na jego transfer - po to przecież diagnozuje się zarodki, 

żeby wykluczyć urodzenie się chorych dzieci. O ile zatem diagnostyka prenatalna 

nie zakłada wprost niszczenia ludzkiego życia, diagnostyka preimplantacyjna bez 

tej możliwości byłaby zupełnie bezsensowna. Można zatem powiedzieć, że 

ochrona życia ludzkich zarodków i wykluczenie diagnostyki preimplantacyjnej to 

„transakcja wiązana”. Nie zmienia to faktu, że dopuszczenie przerywania ciąży 

w przypadku poważnych wad genetycznych dziecka jest z punktu widzenia 

tegoż stanowiska takim samym złem jak niszczenie zarodków, a więc odnośne 

zapisy: obowiązującej już ustawy i projektu ustawy (o którym już wiemy, że nie 

zostanie w proponowanym kształcie zaakceptowany) nie są w tym miejscu 

spójne. 

 Do przeciwników przeprowadzania preimplantacyjnej selekcji zarodków 

kierowany jest często zarzut, jakoby chcieli, by rodziły się chore dzieci. Nikt przy 

zdrowych zmysłach nie chce, by rodziły się chore dzieci! Pytanie tylko, co jest 

dopuszczalne, a co nie, w naszym staraniu o zdrowie potomstwa. Leczenie nie 
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podlega dyskusji, ale selekcja to nie leczenie. Zauważmy, że przeciwnicy 

diagnostyki preimplantacyjnej są równocześnie przeciwnikami zapłodnienia 

pozaustrojowego, czyli pytani o dopuszczalność diagnostyki preimplantacyjnej 

stają przed problemem, który zgodnie z ich przekonaniami w ogóle nie powinien 

się pojawić. „Bioetyka regulacyjna wchodzi tutaj w spór z bioetyką teoretyczną”. 

Ustawowe dopuszczenie zapłodnienia in vitro jest rodzajem kompromisu, 

diagnostyka preimplantacyjna jest prostą konsekwencją zgody na in vitro, ale na 

to już ze strony przeciwników niszczenia ludzkiego życia zgody nie ma. Innymi 

słowy: autorzy ustawy godząc się na in vitro „zrezygnowali” z „bioetyki 

teoretycznej” na rzecz „bioetyki regulacyjnej”. Nie posunęli się jednak w tym 

kompromisie  aż tak daleko, by zgodzić się na niszczenie zarodków - tutaj 

pozostali wierni „bioetyce teoretycznej”. Końca sporu nie będzie. To, co 

obserwujemy, jest próbą pogodzenia poróżnionych nie mających  najmniejszego 

zamiaru zmienić poglądów, które są powodem ich poróżnienia. Pozostaje mieć 

nadzieję, że niekończące się spory nie spowodują wzajemnej wrogości... 


