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Świadoma jestem faktu, że trudno jest toczyć dyskusję na temat diagnostyki 

preimplantacyjnej pomijając problemy filozoficzne i etyczne dotyczące początku życia 

człowieka. Zaznaczyłam to zresztą bardzo wyraźnie w swojej pierwszej wypowiedzi. 

Zgadzam się też z opinią, że bioetyka regulacyjna należy bardziej do sfery pragmatyki 

niż filozofii. Moim zadaniem było jednak przedstawienie argumentów za i przeciw 

diagnostyce preimplantacyjnej w kontekście dyskusji nad zaproponowanym projektem 

regulacji prawnej prokreacji wspomaganej w Polsce. Dlatego też przyjęcie za podstawę 

rozważań poziomu bioetyki regulacyjnej i odwołanie się do innych obowiązujących w 

Polsce przepisów prawa, zasad etyki medycznej oraz praw człowieka uważam za w 

pełni uzasadnione. Nie ulega też wątpliwości, że zaproponowany w projekcie ustawy 

zakaz diagnostyki preimplantacyjnej jest niespójny z obowiązującymi obecnie 

regulacjami dotyczącymi diagnostyki prenatalnej. Trudno mi jednak zgodzić się z 

postawionym w artykule B. Chyrowicz zarzutem, że przyjęcie tego punktu widzenia 

oznacza próbę dostosowania aksjologii do prawa. Podzielam pogląd pani profesor,  że 

prawo powinno być oparte o określoną aksjologię. Różnica w naszych stanowiskach 

wobec diagnostyki preimplantacyjnej nie wynika jednak z odmiennych poglądów na 

temat relacji pomiędzy aksjologią a prawem, lecz z przyjęcia odmiennych stanowisk 

aksjologicznych i etycznych.   

 

Zgadzam się natomiast ze stwierdzeniem, że literatura z zakresu bioetyki 

teoretycznej, rozumianej jako dziedzina filozofii, pokazuje wyraźnie, że osiągnięcie 

teoretycznego kompromisu w sprawie diagnostyki preimplanatacyjnej, diagnostyki 

prenatalnej oraz przerywania ciąży nie jest możliwe. Za sukces uznałabym już jednak 
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zgodę co do tego, że żadne z przeciwstawnych stanowisk w tym sporze nie ma 

charakteru niearbitralnego. Pogląd na temat statusu normatywnego ludzkiego zarodka 

związany jest nie tylko ze sposobem interpretacji pojęcia wartości życia ludzkiego, ale 

wynika także z przyjętego w danej teorii etycznej kryterium oceny moralnej, właściwej 

dla niej koncepcji statusu moralnego i jest ściśle powiązany z naczelnymi założeniami 

aksjologicznymi danego systemu etycznego. Podzielam koncepcję metodologiczną I. 

Lazari-Pawłowskiej, zgodnie z którą „postulaty moralne mogą być uzasadnione tylko 

względnie, mianowicie poprzez wskazanie ich związku z najogólniejszymi założeniami 

jakiegoś systemu aksjologicznego, natomiast owe najogólniejsze założenia wartościujące 

nie podlegają uzasadnieniu”1. Przyjęcie tego punktu widzenia nie zwalnia oczywiście z 

konieczności racjonalnego uzasadnienia proponowanych rozwiązań, pozwala jednak 

prowadzić dyskusję etyczną z większą samowiedzą metodologiczną i z większym 

zrozumieniem dla racji wysuwanych z odmiennych założeń aksjologicznych. 

                                                 
1 I.Lazari-Pawłowska, Kręgi ludzkiej wspólnoty, [w:] I.Lazari-Pawłowska, Etyka, pisma wybrane, Ossolineum, 

Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, s.28.  


