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W kwietniu 1990 r. Nature1 opublikował list informujący o ciąży rozwijającej się po 

zapłodnieniu in vitro i sukcesywnej preimplantacyjnej diagnozie genetycznej2. Wówczas 

jak i obecnie podstawowym celem PGD jest wczesna selekcja embrionów – ustalenie, 

które z nich wolne są od wad genetycznych zanim zostaną przetransferowane do macicy. 

Wykrycie wady genetycznej daje wątpliwą korzyść - unicestwienia embrionu dla 

uniknięcia - albo późniejszej aborcji, albo narodzin upośledzonego dziecka. Nie jest tu 

moim zadaniem szeroka analiza krytyczna aspektów medyczno-etycznych samej 

praktyki. Pragnę jedynie pokrótce odnieść się do głosów dyskusji z jakimi miałem 

możliwość się zapoznać i podkreślić, że sama PGD nosi znamiona eugenicznej selekcji, 

co bez wątpienia dyskwalifikuje ją z etycznego punkt widzenia.  

Sam fakt, że literatura etyczna podejmująca dyskusje na temat problemów 

związanych z zastosowaniem osiągnięć współczesnej embriologii jest ogromna, nie 

wystarczy. Zanim udzielimy odpowiedzi na pytanie, jakie postępowanie dotyczące 

embrionu ludzkiego jest moralnie godziwe, należy zapytać o ontologiczny status tego 

istnienia. Słusznie zauważa  prof. Barbara Chyrowicz w tytule swojej pracy – przy okazji 

naszej dyskusji powraca zasadnicze pytanie: co to jest embrion? Czy to nowe istnienie 

ludzkie, któremu przysługuje już godność osobowa, a prawa, w tym podstawowe i 

niezbywalne prawo do życia, muszą być koniecznie zagwarantowane? Czy to może 

zlepek luźno ze sobą powiązanych komórek, któremu taki status przysługiwać będzie 

dopiero w przyszłości. Sam zaś embrion to najwyżej potencjalna osoba – prawa osobowe 

                                                 
1Handyside A.H., Pregnancies from biopsied human pre-implantation embryos sexed by Y-specific DNA 

amplification, Nature 1990, 344: 768-770. 

2 Preimplantation genetic diadnosis - PGD 
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jeszcze mu nie przysługują. Co najwyżej szanowany być powinien dlatego, że jest to 

istnienie pożądane przez swoich rodziców. I, jak powiedzą utylitaryści, uśmiercenie 

embrionu byłoby powodem cierpienia dla samych rodziców, dlatego też jest moralnie 

niewłaściwe. Z drugiej zaś strony pozwolić, aby embrion rozwinął się w chore czy 

upośledzone istnienie ludzkie będzie powodem cierpienia dla niego samego i innych – 

dlatego w myśl zasady, że etycznie godne jest to, co minimalizuje cierpienie, taki 

embrion należy jak najwcześniej unicestwić. Zanim, jak sugeruje prof. Krzysztof 

Marczewski, dostatecznie rozwinięty, centralny układ nerwowy będzie przewodził 

bodźce bólu. Czyli słowem - choremu istnieniu ludzkiemu nie pomóc, albo ostatecznie 

otoczyć troską, ale je zabić, i to najlepiej tak, aby się nie męczyło. Zaprawdę kuriozalne 

pojmowanie medycyny i, osobiście uważam, absurdalna norma etyczna. Być może z 

medycznego punktu widzenia jest różnica między uśmiercaniem człowieka na różnych 

etapach jego życia. Moralna niegodziwość takiego postępowania pozostaje jednakowa.  

A mówię to dlatego, że właśnie taki, typowo utylitarystyczny sposób argumentacji, 

z którym osobiście się zgodzić nie potrafię, w naszej debacie często był podejmowany. W 

pewnym momencie sam nie wiedziałem, czy dyskusja dotyczyć ma etycznych 

problemów diagnozy preimplantacyjnej czy może prawa o dopuszczalność aborcji. 

Uważając bowiem za etycznie bardziej niegodne przerywanie ciąży, próbowano 

usprawiedliwiać preimplantacyjną selekcję embrionów jako mniejsze zło3. Rzeczywiście 

z takim argumentowaniem może się zgodzić jedynie typowy utylitarysta. Mnie ono 

absolutnie nie przekonuje. Mówić w tym wypadku należy natomiast o moralnym złu 

aborcji. A selekcja zarodków to aborcja dokonana we wczesnym stadium ich rozwoju. 

Jest ona tak samo moralnie niegodziwa jak ta, wykonana już po implantacji, na którą dziś 

obowiązujące prawo zezwala. 

Co więcej przeraża mnie stwierdzenie: „powołanie do życia człowieka tylko po to, 

aby go zabić”. Wyraża ono bowiem przekonanie, że zapłodnienie in vitro i sukcesywna 

genetyczna diagnoza embrionów wykonywane są z wcześniej podjętym zamiarem 

zniszczenia tego, co będzie nosiło ślady genetycznych aberracji czy rokowało 

niepoprawny rozwój. Czysta eugenika.  

                                                 
3 Pojęcie, które przynajmniej w etyce nie ma racji bytu. 
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Co więcej, czemu nie uznać, że PGD nosi w sobie znamiona większej moralnej 

niegodziwości niż sama aborcja? Diagnoza preimplantacyjna nie dotyczy, tych 

niesamowicie bolesnych i dramatycznych przypadków, jakie mają miejsce przy 

przerywaniu ciąży: kobiety bardzo młode, pozbawione środków do wychowania 

dziecka, psychicznie upośledzone, pozostawiane samym sobie, uwikłane w różne 

trudności ekonomiczne i socjalne czy ciąża będąca następstwem gwałtu. W przypadku 

PGD mamy natomiast do czynienia z parami dobrze sytuowanymi, pragnącymi dziecka 

niemal za wszelką cenę, odpowiednio poinformowanymi o ryzykach procedury. Można 

więc uznać że wybór sztucznej reprodukcji4 był wyborem świadomym i przemyślanym, 

a ryzyko poznane i zaakceptowane. Czyż nie łatwiej zrozumieć dziewczynę, która 

poddaje się aborcji pod wpływem presji otoczenia i osobistych uwarunkowań, aniżeli 

usprawiedliwiać eugeniczną selekcję embrionów? W przypadku aborcji wiadomo o 

powiązanym niemal ze wszystkimi jej przypadkami syndromie post-aborcyjnym. 

Kobiety, które poddają się aborcji często do końca życia będą tragicznie przeżywały 

konsekwencje takiego wyboru. Natomiast kobieta, która wybierze embrion do 

implantacji, pozostałe skazując tym samym na biologiczne unicestwienie, ma często 

uśmiechniętą twarz i z zadowoleniem przyznaje: powstało pięć embrionów, wybrałam 

dwa najlepsze - te, które dawały największe gwarancje powodzenia. Naturalnie i 

bezstresowo jak w najlepszej reklamie.  

Tymczasem „wybrać” embrion to nie to samo, co wybrać garnitur na wieczorny 

spektakl teatralny (jeden czy drugi – nie ma to większego znaczenia), to nie to samo, co 

wybrać cel podróży (jadę, gdzie się mi podoba), to nie to samo, co wybrać rodzaj szynki 

(poproszę o najsmaczniejszą) czy kolor płytek do nowej łazienki (te są według mnie 

najładniejsze). Bo znaczy to wybrać niewinne i bezbronne istnienie ludzkie, 

automatycznie skazując pozostałe na nieistnienie. Można wybrać przyjaciela, adwokata, 

lekarza, współmałżonka. Wybrać na podstawie osobistych preferencji i sympatii, 

zdolności i charakterystyk osoby wybieranej. W tym wypadku ten, kto nie zostanie 

wybrany, nie jest fizycznie unicestwiany. Jest w jakiś sposób eliminowany, i najwyżej 

może mu być z tego powodu przykro. 

                                                 
4 Świadomie nie używam pojęcia „prokreacja” 
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Ale czy w taki sam sposób godzi się wybrać syna i córkę. Wiedziałem, że dziecka 

się pragnie, dziecko się kocha, dziecko się przyjmuje z miłością i otacza troską. Można 

zadecydować o byciu rodzicem, ale nie o tym, czyim być rodzicem. W przypadku PGD, 

mam takie wrażenie, dziecko może stać się produktem, nie podmiotem; produktem, a nie 

darem; dziecko ma spełniać oczekiwania, a nie stać się tym wyczekiwanym. Pierwsze 

konsekwencje są już widoczne. W końcu narodzi się przekonanie, że o godności osoby 

decydują własne pragnienia i indywidualne preferencje. Domaga się tego prof. Piotr 

Stępień. A neutralność światopoglądową państwa uważa za motyw zezwalający na 

irracjonalną anarchię. Bo jakże inaczej można uznać stwierdzenie prof. Stępnia: 

„procedura medyczna to brutalna ingerencja w osobiste życie pacjenta”. Pytam tylko, czy 

w imię niczym nieograniczonej autonomii pacjenta (co według mnie nie jest już 

wolnością, ale swawolą) godzi się ograniczać autonomię, moralne i profesjonalne 

przekonania lekarza? A w konkretnie dyskutowanym przez nas przypadku prawo 

zezwalające na PGD będzie rzeczywiście brutalną, okrutną i tragiczną ingerencją nie w 

osobiste życie matki, ale embrionu. Bo właśnie tego istnienia dotyczy procedura 

diagnozy preimplantacyjnej. Na taką ingerencje nie może być zgody. I dlatego, śledząc 

tok myślenia prof. Stępnia, prawo zezwalające na PGD jest ze wszech miar niewskazane. 

W pełni popieram. 

Poza tym, skoro konstytucja pozostawia obywatelom duży zakres swobód, to któż 

inny niż obywatel może swobodnie zadecydować o aborcji czy eutanazji. A skoro można 

swobodnie zadecydować o unicestwieniu czyjegoś istnienia, to dlaczego nie móc 

swobodnie zadecydować o własności publicznej czy prywatnej, obowiązku edukacji, 

podatkach itd. Czy w takim społeczeństwie chciałby żyć Stępień? Wątpię. Chyba, że ma 

celne oko, szybko ładującą się broń i dłoń, która nie zawaha się nacisnąć spust, by swoich 

swobód, których się tak domaga, skutecznie bronić.  

Pozwoliłem sobie do tej pory na - być może uzasadnioną, aczkolwiek mniej 

merytoryczną refleksję. Powróćmy teraz do zasadniczej kwestii i podstawowego pytania: 

co to jest embrion ludzki? Od odpowiedzi na to pytanie uzależniona jest moralna ocenia 

PGD. Czy to już żyjący organizm ludzki czy swego rodzaju preorganizm, który się nim 

stanie w miarę biologicznego rozwoju, nabywania określonych cech i zdolności? 
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Embriologia mówi nam dziś5, że moment zapłodnienia daje początek całej serii 

reakcji, której wynikiem będzie powstanie zygoty. Aktywacja genomu tej nowej komórki 

to proces gradualny. W każdym razie, jednokomórkowy embrion posiada już kilka 

aktywnych genów, kolejne aktywują się w momencie pierwszego podziału 

komórkowego. Mamy tu natomiast do czynienia z faktem decydującym: zostaje 

zdefiniowany kierunek dalszego rozwoju nowo powstałej komórki. Znaczy to, że jej 

rozwój od momentu zapłodnienia jest już ukierunkowany w czasie – na progresywny 

wzrost i osiąganie coraz to nowych i doskonalszych stadiów. Rozwój ten charakteryzuje 

swoista autonomia gwarantowana przez auto-duplikację materiału genetycznego. Czyli 

od momentu zapłodnienia obserwujemy nieprzerwalność, gradualność rozwojową i 

wewnętrzną koordynację nowo powstałej w wyniku zapłodnienia komórki. Procesem 

tym kieruje nowo powstały genom (inny od genomu rodziców) i to on powoduje, że 

zachowane są podstawowe jego charakterystyki. Na tej podstawie uznać należy zygotę 

jako pierwsze stadium nowego, biologicznie żywego i genetycznie ludzkiego organizmu. 

To już człowiek, byt indywidualny, który nosi w sobie zapisane całe bogactwo istnienia, 

które, jeśli tylko na to pozwolą warunki, z czasem się ukaże. Istnienie to, może być 

przerwane, natomiast teleologii tego istnienia nie da się zaprzeczyć.  

Filozofia każe nam widzieć to biologiczne istnienie jako żywe, dlatego że ożywione 

przez duszę duchową, która ożywiając, uposaża je jednocześnie w całe bogactwo 

istnienia osobowego. Dlatego o takim istnieniu powiemy osoba i godność osobowa 

wpisana w takie istnienie. Jest to perspektywa, którą wybitny włoski bioetyk P. Cattorini 

nazywa personalizmem biologicznym. Nie - redukcjonizmem biologicznym 

ograniczającym bogactwo osobowe do biologicznego istnienia ludzkiego. Bo żyjący 

organizm ludzki, to nie osoba, ale sposób w jaki osoba, substancjalne jedno duszy i ciała, 

nam się przedstawia. Żyjący organizm to „miejsce” osoby. Życie tego organizmu nie 

byłoby możliwe, jeśli nie stanowiłoby substancjalnej jedności z duszą duchową. Można 

mówić o żyjącym organizmie ludzkim, ale tylko pod warunkiem, że jest on ożywiony 

przez duszę duchową, która jest formą substancjalną ciała. Dlatego osoba ludzka jest 

nam dana, ilekroć mamy do czynienia z żywym ludzkim organizmem. Dlatego w 

                                                 
5 Nie jest tu naszym zadaniem dokładna analiza procesu zapłodnienia, a tylko podanie podstawowych 

jego charakterystyk. 
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przypadku człowieka rozdzielenie ontologiczne między biologicznie żyjącym 

organizmem, a osobą, nie jest niczym uzasadnione. Człowiek dlatego, że żyje, a nie 

dlatego, że postępuje, jest natury rozumnej - czyli jest osobą. Każdy istniejący byt ludzki 

istnieje zawsze jako osoba, a nigdy jako czysto biologiczny organizm pozbawiony 

godności osobowej. Każdemu żyjącemu człowiekowi jest zagwarantowany ontologiczny 

status bytu rozumnego. W konsekwencji godność osobowa nie może być stopniowo 

pozyskiwana, a człowiek istnieć jako mniej lub bardziej osoba. Czy wręcz istnieć jako 

„nieosoba”. Idea osoby to idea ontologicznego istnienia substancji natury rozumnej. A 

nie funkcjonalistyczna idea stawania się osobą w wyniku zachowań świadomych. 

Człowiek jest substancją, czyli bytuje samodzielnie. To tylko jego rozwój polega na 

nabywaniu przypadłości (cnót, sprawności, cech). Nie można więc mylić substancji ze 

zbiorem nabytych przez nią przypadłości.  

Osąd moralny PGD jest logiczną konsekwencją przedstawionej powyżej opcji 

antropologicznej. 

Nie zapominajmy że PGD to czysta selekcja. To nie diagnoza, której celem będzie 

terapia, ale próba wyodrębnienia embrionów najbardziej odpowiednich i 

wyeliminowania tych niespełniających określonych standardów i nierokujących 

spełnienia oczekiwań. Sugeruje się tym samym, że nie każde życie ludzkie jest godne, 

aby je respektować. I zamiast zapytać, czy taka selekcja jest etycznie godna, próbuje się 

postulować, że podstawowe pytanie to: jakie embriony wybrać, aby potem nie być 

zmuszonym do bardziej dramatycznego wyboru jakim jest aborcja. Na akceptację 

chorego istnienia nie ma tu miejsca. W taki sposób genetyka przechodzi na stronę 

eugeniki, zamiast na terapii, koncentruje się na eliminacji i prewencyjnym podejściu 

wyrosłym na gruncie dbałości o jakość gatunku ludzkiego.  

Dlatego PGD to eliminacja, czyli dyskryminacja na podstawie tak faktycznych, jak i 

domniemanych cech genetycznych. Urodzić się zaczyna oznaczać tyle, co przywilej tylko 

dla wybranych, a to zależy od wcześniej ustalonych przez lekarza czy rodziców norm. 

Staje się przywilejem tylko dla tych, którzy pomyślnie przejdą określone testy. Idea 

upragnionego dziecka ustępuje miejsca idei zaprogramowanego dziecka. To wyraz 

swego rodzaju handifobii - prawo do życia mają tylko osobniki całkowicie zdrowe. 

Odbiegającym od genetycznej normy - takiego prawa się odmawia. Już nie osoba, a 
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genetyczny standard, staje się miarą tego, co jest godziwe, a co nie. Osoba nie staje się 

celem, ale środkiem realizującym oczekiwania. Jeśli ich nie spełnia, żąda się od lekarza 

selekcji i wyprodukowania „czystej genetycznie istoty ludzkiej”. Kwestią decydującą 

staje się nie samo życie, ale jego jakość, a wszystko staje się podporządkowane tej idei. 

Wpiszmy to jeszcze w ramy prawne i bądźmy dumni z prawa do godnej śmierci. 

PGD nawet w imię najszczytniejszych idei degraduje w sposób oczywisty 

człowieka w pierwszych stadiach jego rozwoju. Człowiek zostaje urzeczowiony. Można 

zrozumieć determinację rodziców. Ale ta nigdy nie może uzurpować sobie - 

nieistniejącego przecież - prawa do dziecka. I nie może przysłonić - istniejącego przecież 

- prawa dziecka do życia, do bycia poczętym w sposób godny, do bycia akceptowanym i 

szanowanym ze względu na to, że się jest, a niezależnie od tego, jakim się jest.  

Dlatego osobiście popieram prawo, które zabrania jakiejkolwiek selekcji. Uważam 

je bowiem za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Dać możliwość poczęcia dziecka 

zdrowego jest ze wszech miar godziwe. „Wybrać” dziecko zdrowe kosztem chorych, 

okupić jego istnienie śmiercią tych ostatnich, takiej godziwości jest już pozbawione.  

Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście wszystko, co jest technicznie możliwe, jest 

tym samym etycznie godne? Imperatyw technologiczny mówi „tak”. Zdrowy rozsądek 

każe powiedzieć zdecydowane „nie”. Obawiam się momentu, kiedy badacze ingerujący 

w samo misterium życia uwierzą, że wolno im na tym polu zrobić dosłownie wszystko. 

Nauka, która zachłystuje się własną wszechmocnością i nie szanuje podstawowych 

wartości, jest czystą iluzją. Taką samą iluzją są badania, które odnoszą sukces tylko 

wówczas, gdy zniszczone zostanie niewinne istnienie ludzkie. Na zakończenie jeszcze 

krótki cytat z Jose Castellviuma: „jeżeli nie uszanujemy ludzi nienarodzonych lub 

upośledzonych, nie ma powodu, aby okazywać respekt komukolwiek. Pieniądze i 

władza dokonają reszty”. 


