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Podkreślenie przez Pana Profesora fragmentu, w którym piszę o tym, że w 

sytuacji, gdy poważne choroby lub wady genetyczne mogą uniemożliwić 

człowiekowi rozwój wolnej i rozumnej ekspresji, a jednak nadal będzie on 

człowiekiem, jest niezwykle ważne.  Opisywany przez Pana Profesora przypadek 

zaśniadu groniastego nie pozwala na zidentyfikowanie go jako rozwijającego się 

organizmu człowieka, a więc tak w tym, jak i w innych przypadkach tego rodzaju 

anomalii rozwojowych, które nie pozwalają na zidentyfikowanie rozwijającego 

się organizmu jako organizmu ludzkiego, nie ma najmniejszych podstaw do 

ochrony jego życia, a tym bardziej do dyskusji na temat jego normatywnego 

statusu. Najzupełniej się z Panem Profesorem w tym miejscu zgadzam (nigdy 

zresztą nie twierdziłam inaczej). Sądzę, nadto, że stwierdzenie faktu, czy mamy 

do czynienia z organizmem ludzkim, czy też nie, należy do biologii, nie do etyki. 

Interdyscyplinarny charakter tej dyskusji wytycza każdemu z zainteresowanych 

tematem naukowców właściwe mu miejsce i jakkolwiek wymaga od filozofa 

przynajmniej elementarnej wiedzy z zakresu biologii, to doprawdy śmieszne by 

było, gdyby próbował specjalistów z zakresu biologii zastąpić. Na pytanie 

postawione w tytule głosu Pana Profesora przesłanego do dyskusji odpowiadam: 

zdecydowanie tak!!! Fakty embriologiczne i genetyczne mają w tej dyskusji 

kapitalne znaczenie! Jeśli natura nie jest ludzka, to nie można doń odnosić norm 

broniących ludzkiego życia. 

 Bronić można - w moim przekonaniu - jedynie chorego życia ludzkiego 

(przez życie ludzkie rozumiem tutaj życie człowieka, a nie np. życie komórek 

pobranych od człowieka, doszlibyśmy w ten sposób do absurdu), ale jednak 
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ludzkiego, w sensie życia człowieka, osobnika posiadającego naturę gatunku 

Homo sapiens. Nawiasem mówiąc, nie widziałam wprawdzie zbiorów Katedr 

Histologii i Embriologii Uniwersytetów medycznych, widziałam natomiast 

bardzo liczne zdjęcia z tychże zbiorów. Są porażające. Niezmiernie mi daleko do 

wiedzy i doświadczenia Pana Profesora, myślę jednak, że mam jakieś blade 

pojęcie o tym, jak wiele anomalii rozwojowych pojawia się na wczesnych etapach 

rozwojowych człowieka.   

 Pragnę nadto zaznaczyć, że nigdzie w tekście nie posłużyłam się terminem 

„dziecko poczęte”, co można łatwo sprawdzić. Pojawia się w nim trzy razy 

termin „dziecko”, ale nigdzie nie jest opatrzony przymiotnikiem „poczęte”. Z 

zasady nie posługuję się taką terminologią. 

 Sądzę nadto, że dyskusja na temat diagnostyki preimplantacyjnej i statusu 

zarodka  nie musi mieć charakteru ideologicznego. Wszystko zależy od tego, czy 

i w jaki sposób będziemy próbowali swoje stanowiska uzasadniać. Ideologia 

jednak to nie to samo co filozofia ... Ideologia pojawia się zresztą czasem w tej 

dyskusji „po obu stronach barykady”. Gdyby natomiast w sporze o normatywny 

status ludzkiego zarodka chodziło jedynie o światopogląd, to nie byłoby o czym 

specjalnie dyskutować. Jeśli w ogóle zabieram głos w tej dyskusji, to w 

przekonaniu, że nie tylko o światopogląd chodzi. 


