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Odnosząc się do tekstu prof. Alicji Przyłuskiej-Fiszer zwróciłam uwagę, że 

zapis prawny zezwalający w przypadku stwierdzenia poważnych wad 

genetycznych bądź strukturalnych rozwijającego się organizmu dziecka na 

przerwanie ciąży pozostaje niespójny z ewentualnym zakazem diagnostyki 

preimplantacyjnej, która miałaby na celu wykluczenie wykorzystywania w 

procedurze in vitro zarodków, które obciążone są równie poważnymi wadami. 

Nie trzeba być zwolennikiem aborcji żeby to przyznać. Skoro prawo przyzwala 

na A, a A nie różni się istotnie od B, to należałoby się konsekwentnie zgodzić 

również na B. Uznaję przy tym, że ewentualne nadużycia znacznie łatwiej 

eliminować w przypadku przerywania ciąży niż w przypadku niszczenia 

zarodków, co pozostaje w stosunku do samego prawa kwestią wtórną. 

Wziąwszy pod uwagę wielość opinii odnośnie do dyskutowanych 

problemów, które znajdują jakieś odzwierciedlenie w opiniach i przekonaniach 

posłów, żadna ze stron w tym sporze nie ma prawa oczekiwać, że dokładnie jej 

stanowisko znajdzie się w ostatecznie uchwalonej ustawie. Moralność sięga 

głębiej niż prawo. Uchwalenie ustawy dopuszczającej zapłodnienie in vitro lub 

diagnostykę preimplantacyjną nie jest nakazem ich przeprowadzania - 

przeciwnicy wymienionych procedur mogą zatem zostać wierni swoim 

przekonaniom. Nie znaczy to - rzecz jasna - że nie mają prawa bronić swoich 

poglądów. Wspomniałam wyżej o konsekwencji w dziedzinie prawa - o podobnej 

należałoby mówić w dziedzinie moralności. Przekonanie o istnieniu życia już na 

wczesnym etapie rozwojowym prowadzi konsekwentnie do jego obrony.  
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Nie wiem dlaczego ostatnie zdanie mojej wypowiedzi – to, które wyraża 

nadzieję, że odmienne stanowiska nie uczynią nas wrogami - zabrzmiało Panu 

Profesorowi makabrycznie... Zarówno Panu Profesorowi, jak i mnie, przyszło 

uczestniczyć w niejednej debacie, której towarzyszyło silne spolaryzowanie 

stanowisk. Nie wszystkie wspominam mile ... Nie dlatego, że się ze mną ktoś nie 

zgadza. Odnoszę wrażenie, że w debatach tych gubimy czasem - niestety - istotę 

sporu. Tak naprawdę chodzi w nim bowiem o człowieka, a nie o to „czyje na 

wierzchu”. A jeśli obu stronom sporu naprawdę chodzi o człowieka, to 

towarzysząca tym sporom atmosfera wzajemnej wrogości - nie mam tutaj na 

myśli żadnej z dyskusji, w których uczestniczyliśmy wspólnie - nie znajduje 

wytłumaczenia. 

 

Myślę też - na co zwrócił uwagę prof. Dulak - że z uwagi na współczesną 

wiedzę z zakresu embriologii i osiągnięcia współczesnej biotechnologii, 

powoływanie się na moment poczęcia jako początek życia ludzkiego nie jest 

ścisłe, wymaga doprecyzowania, nie w taki sposób jednak, by wykluczyć badania 

na komórkach somatycznych czy pluripotencjalnych komórkach macierzystych. 


