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Głos w dyskusji 

 
 

Piotr P. Stępień 

 
 

Reprezentując stanowisko liberalne, nie zamierzam tutaj ani powtarzać 

argumentów z repertuaru etyki utylitarystycznej, ani dyskutować najnowszych odkryć 

biologii molekularnej z roku 2008, które wykazaly możliwość reprogramowania 

dorosłych komórek ludzkich i przekształcania ich w embrionalne komórki macierzyste. 

W świetle tego odkrycia wyrażenie „moment poczęcia” ostatecznie utraciło jakikolwiek 

sens biologiczny. 

 

Tocząca się obecnie dyskusja nad prawną regulacją procedur leczenia bezpłodności 

za pomocą technik zapłodnienia in vitro podkreśla jedynie to, co było wiadome od wielu 

lat: filozofowie, bioetycy reprezentują różne poglądy filozoficzne w sprawie statusu 

embrionów, a także moralności pomocy medycznej w procedurach tzw. wspomaganej 

prokreacji. Ponieważ zbliżenie stanowisk nie wydaje się możliwe, pragnę zwrócić uwagę 

na zupełnie inny aspekt tej dyskusji.  

 

Podstawowy problem leży zupełnie gdzie indziej: do rozwiązania jest ustalenie w 

jakim stopniu, jeśli w ogóle, spory filozoficzne powinny mieć przełożenie na legislację 

państwa neutralnego światopoglądowo. Konstytucja RP gwarantuje taką neutralność i 

pozostawia obywatelom duży zakres swobód. Z tych więc przyczyn zastosowanie 

budzących kontrowersje procedur medycznych, jak aborcja, eutanazja, zapłodnienie in 

vitro, diagnostyka preimplantacyjna - powinno być pozostawione do swobodnej decyzji 

pacjenta – w zgodzie z jego sumieniem i wyznaniem. 
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Fakt, że ponad 50%  Polaków deklaruje się jako praktykujący katolicy, (choć aż  77% 

popiera procedurę in vitro), nie powinien w żaden sposób przekładać się na prawne 

zakazy stosowania wymienionych powyżej procedur. Na przykład niektóre Kościoły 

protestanckie zakazują swoim wiernym transfuzji krwi lub przeszczepów narządów, 

uważając to za sprzeczne z zapisami biblijnymi. Nie jest to jednak wystarczająco ważny 

powód, aby prawo zakazywało tych technik, i rzeczywiście, w żadnym kraju podobna 

legislacja nie została przeprowadzona. Niemniej, przypadki odmowy zastosowania 

transfuzji z pobudek religijnych zdarzają się. Czasem pacjent przypłaca to własnym 

życiem, decyzja taka jest jednak w pełni zgodna z jakże cenną wolnością do swobodnego 

wyboru terapii. Można ubolewać nad tak surowym i konsekwentnym postępowaniem, 

nie sposób jednak nie szanować decyzji wynikającej z imperatywu wyznawanej wiary. 

 

Nikt nie zmusza bezpłodnych par do poddania się leczeniu za pomocą technik in 

vitro lub do testowania embrionów w procedurze diagnostyki preimplantacyjnej. Tak 

więc rezygnacja z z leczenia lub testów wynikająca z pobudek światopoglądowych jest 

swobodną decyzją, podejmowaną w zgodzie  z wyznawaną religią. Nieetyczne i 

niesprawiedliwe byłoby jednak przymuszanie obywateli mających inne poglądy do 

przestrzegania zasad jednej z wielu religii. 

 

Każdy nakaz lub zakaz stosowania procedur medycznych jest w moim odczuciu 

brutalną ingerencją w osobiste życie pacjenta i umniejszeniem jego swobód 

obywatelskich.  Dlatego też projektowane w Polsce ustawy powinny jako podstawowy 

paradygmat przyjąć przestrzeganie zapisów Konstytucji i powinny zapewnić swobodny 

dostęp do zdobyczy współczesnej medycyny. 


