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Treść mojej wypowiedzi w dominującej części ukształtowała się pod wpływem 

sformułowań tekstów inicjujących debatę dotyczących różnicy między bioetyką 

teoretyczną a regulacyjną i uwag Barbary Chyrowicz odnoszących się do nużącej 

powtarzalności argumentów za i przeciw osobowemu statusowi prenatalnych form 

ludzkiego życia. Sformułowania te i uwagi dotykają „natury” bioetyki. W ten sposób mój 

głos stał się także kontynuacją debaty toczonej na forum „Diametrosa” zatytułowanej 

Bioetyka i metafizyka1. 

 

1. Czy diagnostyka preimplantacyjna jest procedurą medyczną pozostającą 

wyłącznie w sferze prywatności chronionej konstytucyjnie? 

 

Podpisuję się oburącz pod stwierdzeniem wygłoszonym przez Piotra P. Stępnia2, o 

gwarancji neutralności światopoglądowej państwa danej przez Konstytucję naszego kraju, 

co „pozostawia obywatelom duży zakres swobód”. W demokracjach zróżnicowanych 

światopoglądowo ich ustawy zasadnicze powinny sprzyjać takiemu pluralizmowi, 

eliminując jedynie poglądy zagrażające bezpieczeństwu i zgorszeniu moralnemu. Inaczej 

mówiąc, jedynym „oficjalnym” światopoglądem państw demokratycznych może być 

światopogląd zezwalający na praktykowanie pluralizmu poglądów filozoficznych i 

praktyk religijnych oraz na wspieranie go.    

                                                 
1 http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb7&m=17&ik=7  

2 P.P. Stępień, Głos w dyskusji, Debata Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, Wokół diagnostyki 

preimplantacyjnej; http://www.ptb.org.pl/pdf/stepien_preimplantacja_1.pdf  
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Mam jednakże poważne wątpliwości, co do „odczucia” Autora, że „Każdy nakaz 

lub zakaz stosowania procedur medycznych jest [...] brutalną ingerencją w osobiste życie 

pacjenta i umniejszeniem jego swobód obywatelskich” (s. 2). W moim bowiem odczuciu 

ingerencją w sferę jednostkowej prywatności są procedury narzucane obywatelom lub 

zakazywane czy ograniczane bez podania racji usprawiedliwiających takie 

postępowanie. Powinny one być przyjęte bądź odrzucone dopiero po należytym ich 

rozważeniu przez społeczeństwo i ustawodawcę. Nawiasem mówiąc, również 

przywołany przez P. Stępnia utylitaryzm poszukuje takich racji oceniając ich wagę ze 

swego punktu widzenia, przecież światopoglądowo nieobojętnego. 

Rozważny namysł jest szczególnie konieczny w przypadku procedur medycznych 

silnie nacechowanych światopoglądowo i mających duży wpływ na zastane stosunki 

społeczne. Do tego rodzaju świadczeń należy medycznie wspomagane zapłodnienie 

zewnętrzne. W debacie dotyczącej in vitro usiłowałem pokazać, że jest to procedura nie 

tylko uwikłana światopoglądowo, ale także – jak ją nazwałem – ekstatyczna. 

Ekstatyczność polega na możliwości rozbudowywania zapłodnienia „w szkle”  poprzez 

włączanie w łańcuch zabiegów leczenia niepłodności nowych „ogniw”, będących ze swej 

strony źródłem kolejnych dylematów etycznych i prawnych3. 

Tę ekstatyczność rozpoznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Evans 

przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Sędziowie uznali że angielska The Human Fertilisation 

and Emriology Act regulująca kwestie zapłodnienia pozaustrojowego „służy wielu 

szerokim publicznym interesom” (par. 74) wychodząc poza sferę prywatności partnerów 

zapłodnienia in vitro4. 

Jednym z ogniw ekstatycznego łańcucha zapoczątkowanego zapłodnieniem 

pozaustrojowym jest diagnostyka preimplantacyjna (PID bądź od angielskiej nazwy: 

preimplantation genetic diagnostic – PGD). Tworzy ona element łańcucha szczególnie 

nacechowany światopoglądowo i mogący mieć brzemienne skutki społeczne. PGD 
                                                 

3 K. Szewczyk, Medycznie wspomagana prokreacja w tzw. ustawie bioetycznej – na trakcie ku Kostaryce, Debata 

Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, Jak uregulować zapłodnienie in vitro?; 

http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_in_vitro_1.pdf  

4 European Court of Human Rights, Case of Evans v. United Kingdom, application 6339/05, Strasbourg 10 

April 2007;  

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=20711085&skin=hudoc-en&action=request 
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otwiera drogę nie tylko ku korekcyjnym zabiegom wykonywanym na 

zygotach/embrionach (eugenika negatywna), ale także ku procedurom ich ulepszania, 

czyli tego co się nazywa eugeniką pozytywną lub liberalną5. Daje ona przyzwolenie na 

daleko idącą ingerencję w gatunkową pulę genetyczną, aż – być może – do całkowitej jej 

przemiany. W skrócie i w sposób radykalny rzecz ujmując, diagnostyka 

preimplantacyjna jest zaczątkiem narzędzia pozwalającego człowiekowi przejąć zadania 

dotychczas przypisywane ewolucji biologicznej i samoprzekształcać się na poziomie 

zmian genetyczych.  

W konkluzji: Na pytanie postawione w tytule obecnego paragrafu odpowiedź, 

moim zdaniem, może być tylko negatywna – diagnostyka preimplantacyjna nie jest 

procedurą medyczną pozostającą wyłącznie w sferze prywatności chronionej 

konstytucyjnie. Wniosek ten dodatkowo uzasadnia kolejna osobliwość diagnostyki 

preimplantacyjnej. Otóż możliwość jej wdrożenia skłania do filozoficznego namysłu nad 

istotą nauki umożliwiającej dokonywanie zasygnalizowanych przekształceń 

„genetycznej natury” homo sapiens. 

 

2. Od nauki kontemplacyjnej do posttechnologicznej nauki „quasi-artystycznej” 

 

Podejmując ryzyko zbytniego uproszczenia tematu narzucone szczupłością miejsca 

i tematem naszej debaty, wyróżnię trzy typy nauki: naukę kontemplacyjną (opisową), 

technologiczną i posttechnologiczną.  

Pierwszy z wymienionych typów należy do najstarszych sposobów rozumienia 

zadań nauki i metodologii jej uprawiania. Przykładem dyscypliny kontemplacyjnej była i 

jest astronomia. Kopernik obserwował obroty ciał niebieskich, aby poznać kierujące nimi 

niezmienne prawa. Z natury rzeczy nie mógł ich wykorzystać przy budowaniu artefaktu 

kosmosu, pomocnego w realizacji jakiś ludzkich celów. Zapewne taka myśl w ogóle 

nawet nie przemknęła mu przez głowę. Kontemplował naturę przede wszystkim po to, 

aby się od niej uczyć, aby poznawać rządzący nią  (Boski) Logos. Natura – będąc jego 

odbiciem – była rozumna.   

                                                 
5 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. M. Łukasiewicz, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003. 
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Nauka technologiczna poznaje prawa rządzące przyrodą po to, aby według nich 

budować sztuczne artefakty naśladujące naturę. A z artefaktów tych korzystają ludzie w 

realizacji swoich celów. Takim artefaktem była maszyna parowa napędzająca czółenko 

tkackie i lokomotywę jadącą po żelaznych szynach ku stacji docelowej. Jest nią także 

reaktor atomowy dający kontrolę nad reakcjami jądrowymi. Oba te wynalazki 

podporządkowywały potężne siły przyrody władzy człowieka. 

Owocem nauki technologicznej wręcz podręcznikowo ilustrującym jej dwie 

konstytutywne cechy: naśladownictwo przyrody i wykorzystanie otrzymanego artefaktu 

dla zaspokojenia ludzkich potrzeb jest zapłodnienie in vitro. Umieszcza ono „w szkle” 

proces dotychczas ukryty w mrokach kobiecego ciała, naśladuje go i poddaje naszej 

kontroli. Pokazuje także w sposób niesłychanie „przejrzysty”6 Weberowskie7 

odczarowanie świata: mogące niepokoić odarcie z tajemnicy zapłodnienia będącego od 

pojawienia się naszego gatunku zdarzeniem egzystencjalnym silnie zmitologizowanym, 

poddawanym rozbudowanym kulturowym i religijnym nakazom i zakazom (tabu)8.    

W odczarowanej naturze technologów nie ma miejsca na metafizyczne „jakości 

ukryte”. Nie ma też krainy, którą mogłyby zamieszkiwać liczne niegdyś bajkowe stwory. 

Odpłynęły – jak chce Tolkien – z odczarowanej rzeczywistości, bo nie były już w niej 

nikomu potrzebnie. 

W nauce technologicznej poznanie jakiegoś naturalnego zjawiska zaczyna się 

utożsamiać z możliwością zbudowania jego artefaktu i zapanowania nad nim. Na 

przykład, aby „poznać” gruźlicę jako chorobę, trzeba było odkryć i opisać jej przyczynę – 

prątek Kocha. Następnie należało sztucznie odtworzyć tę chorobę: znaleźć odpowiednie 

zwierzę doświadczalne (świnkę morską) i wywołać gruźlicę. Na koniec zaś trzeba było 

poddać ją kontroli, najchętniej przy użyciu jakiejś medycznej procedury, np. 

streptomycyny bądź szczepień (ogólnie z tą kontrolą nie jest najlepiej).  

Położenie nacisku na budowanie artefaktu zmniejsza w nauce technologicznej wagę 

opisu i odkrywania praw natury na rzecz wytwarzania coraz bardziej wyrafinowanych 

jej naśladownictw. Wymieniona właściwość zbliża ten typ dyskursu do nauki 

                                                 
6 J. Testart, Przejrzysta komórka, tłum. J.A. Żelechowska, PIW, Warszawa 1990. 

7 M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, tłum. M. Holona, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.  

8 P. Ricoeur, Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, PAX, Warszawa 1986, s. 29 i n. 
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posttechnologicznej. Jej podstawowym zadaniem staje się bowiem konstruowanie 

elementów technosfery nieobecnych w przyrodzie. Umożliwiające diagnostykę 

preimplantacyjną zapłodnienie in vitro jest taką techniką przejściową między 

technologią i posttechnologią. Sama zaś PGD należy już do nauki posttechnologicznej. 

Szczególnie jest to widoczne, gdy skorzystamy z tej techniki w celu udoskonalania puli 

genetycznej homo sapiens, mogącego prowadzić do daleko idących jej modyfikacji, w tym 

nawet do wytworzenia nowego gatunku rodzaju homo – czyli czegoś, czego w naturze 

jeszcze nie ma i – być może – nigdy nie będzie bez naszej inwencji eugenicznej.  

Warto odnotować, że diagnostyka preimplantacyjna w jej funkcji naprawczej – 

negatywnej – sama już jest eugeniką pozytywną o tyle, o ile zapobiega narodzinom 

jednostek dotkniętych wadami genetycznymi poprzez eliminację zarodków, u których 

zdiagnozowano te wady.  

 Dynamiczna przyroda epoki technologicznej, którą nauka musiała z wysiłkiem 

ujarzmiać w artefaktach, przeistoczyła się w plastyczne tworzywo działań ludzkich. 

Uczony doby posttechnologicznej uzyskuje nad naturą władzę dotychczas 

zarezerwowaną dla artystów. Nauka posttechnologiczna zaś upodobnia się coraz 

bardziej do sztuki tworzącej nowe dzieła-byty. Nie są one artefaktami, gdyż jako 

oryginalne wytwory nauki nie naśladują żadnego obecnego w naturze wzorca.  

Przejście między oboma typami nauki zaznacza się zmianą stosunku do przyrody. 

Zamiast ją ujarzmiać i podporządkowywać ludzkim celom zaczęliśmy naturę chronić. 

Elementy wiary nauki kontemplacyjnej w rozumność natury ujawniały się w 

podstawowej idei przyświecającej ochronie: Dbając o przyrodę, dbamy zarazem o nasz 

dom, bez którego my również nie moglibyśmy przetrwać. Nie przekształcajmy jej 

dowolnie, gdyż będzie to próba „przechytrzania” mądrej natury. Manipulacje nie liczące 

się z jej logosem muszą mieć opłakane rezultaty dla manipulatorów. 

W posttechnologii opisany motyw schodzi na drugi plan. Jego miejsce zajmuje idea 

ocalenia piękna zachowanych enklaw nienaruszonej natury. Jest to piękno bardzo 

nietrwałe i kruche, a więc tym bardziej warte poszanowania. Estetyczny ton idei 

ochroniarskiej silnie zabarwia się etyczne. Enklawy piękna natury – Puszcza Białowieska, 

Dolina Rospudy – zyskują status podmiotów moralnych. Mówimy już nie tylko o dobru 
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zwierząt, które czują ból, ale także zastawiamy się nad „dobrem drzew”9. Są warte 

dbałości i powinniśmy je chronić, gdyż są to piękne i kruche a zarazem niezwykle 

podatne na zniszczenie wytwory przyrody.  

Człowiek epoki posttechnologicznej – sam będąc twórcą – docenia ich wewnętrzną 

wartość unikatów. Wie także, iż jego dzieła są również przemijające i w tym przemijaniu 

kruche; komputer unaocznia tę przemijalność budowanych przez programistów 

światów-programów. Nie naśladują oni prawdy, ani jej nie ujawniają, lecz tworzą, na 

podobieństwo artystów, korzystając z programów. Realność informatycznej 

rzeczywistości nauki posttechnologicznej „przyjmuje dla nas konstytucję, którą 

dotychczas znaliśmy jedynie ze sztuk pięknych – konstytucję bycia dającego się 

wyprodukować, bycia zmiennego, niezwiązanego, ulotnego, itp.”10.    

 

3. Filozofia w świecie posttechnologicznym 

 

Przypomnę, że integralną częścią filozofii jest etyka. Obecnie – moim zdaniem – jest 

to najważniejsza jej dyscyplina. Filozofia, podobnie jak nauka, ulegała zmianom. Z nauką 

kontemplacyjną wiązała się takaż filozofia. Najpełniej jej istotę wyraził  Arystoteles. Była 

ona dla niego „boską, zaiste nadludzką umiejętnością”, szczególnie wówczas, „gdy 

wznosząc się samotnie ku kontemplacji wszechrzeczy usiłuje dostrzec ukrytą tam 

prawdę”11. 

Kontemplacyjne nauki szczegółowe wyłaniające się z filozofii nie traciły z nią więzi 

i wspólnie poszukiwały tej prawdy, wspomnianego wyżej logosu, rozbudowanego przez 

Platona do meta-fizycznej trójjedni obejmującej także dobro i piękno. Człowiek 

obdarzony jest rozumem i dzięki niemu właśnie może poznać rozumność 

„wszechrzeczy”, w myśl Heraklitejskiej zasady: „podobne poznaje podobne”. Jednostka 

                                                 
9 W. Galewicz, O dobru drzew i ekologicznej reformie utylitaryzmu, w: Świadomość środowiska, red. W. Galewicz, 

Universitas, Kraków 2006, s. 33-43. 

10 W. Welsch, Ästhetisierungsprozesse Phänomene, Unterscheidungen, Perspektiven, „Deutsch Zeitschrift für 

Philosophie”, 1993, nr 1, s. 10. 

11 Arystoteles, Meteorologika. O świecie, tłum. A. Paciorek, PWN, Warszawa 1982, s. 149. 
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poznając logos kosmosu stawała się jego odzwierciedleniem – mikrokosmosem i mogła 

wieść dobre życie wedle rozumnych praw rozpoznanej rzeczywistości. 

Kartezjuszowi, już na modłę nowożytną doceniającemu znaczenie nauki, tak 

pojmowana filozofia „przedstawiała się jako drzewo, którego korzenie tworzy 

metafizyka, pień – fizyka (dziś byśmy ją raczej nazwali kosmologią – K. Sz.), konarami 

zaś, które wyrastają z tego pnia, są wszystkie inne nauki, sprowadzające się do trzech 

podstawowych, mianowicie do medycyny, mechaniki i etyki, przy czym” [...] francuski 

filozof ma „tu na myśli najwyższą i najdoskonalszą etykę, która zakłada całkowitą 

znajomość innych nauk i jest ostatnim stopniem mądrości”12. 

Kartezjusza drzewo nauk wyrasta na podobieństwo biblijnego drzewa poznania 

dobrego i złego. Jednakże w odróżnieniu od tego drugiego wyhodowaliśmy je sami. Jest 

więc naszą własnością i możemy bez obawy kary rozkoszować się jego owocami, w tym 

także technologicznymi, których na rajskiej jabłoni jeszcze nie było. Nauki szczegółowe i 

etyka mają wspólne korzenie, są odzwierciedleniem jednego logosu. Na przykład 

medycyna bada mechanizm ludzkiego ciała będący odbiciem studiowanego przez 

„fizykę” kosmicznego mechanizmu. Ich artefaktami są różnorakie mechaniczne modele, 

np. zwierząt napędzanych wodą, opisywane przez Kartezjusza13. Do ich budowania 

zachęcała prostota praw przyczynowych rządzących naturą. Filozofia Descartesa dająca 

prawom tym uzasadnienie przyspieszyła odczarowywanie świata. 

Kartezjusz naukę technologiczną umieścił między etyką i metafizyką. W XIX wieku 

związki nauki z filozofią znacznie się osłabiają. Wyraźnie jest to widoczne u Claude 

Bernarda, francuskiego lekarza-eksperymentatora. Uczony ten zaznacza, że bardzo lubi i 

ceni filozofów za ich dowcip i inteligencję. Nie sądzi jednakże „by filozofia była nauką. 

Rozmowa o filozofii po pracy jest rozrywką pożyteczną dla umysłu. Podobnie rozrywką 

jest przechadzka po długotrwałej pracy w laboratorium”. Oprócz rozrywkowej filozof 

pełni funkcję „nauczyciela gimnastyki umysłowej” usprawniającej heurezę – 

formułowanie „poglądów, które służą przeprowadzaniu doświadczeń”. Doświadczenia 

zaś są sztucznym wytwarzaniem warunków naśladujących przyrodę. Stąd miano 

„prawdziwych filozofów” – w odróżnieniu od „filozofów we właściwym sensie tego 

                                                 
12 R. Descartes, Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1960, s. 366. 

13 R. Descartes, Człowiek. Opis ciała ludzkiego, tłum. A. Bednarczyk, PWN, Warszawa 1989.  
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słowa” – przysługuje wyłącznie uczonym doświadczalnikom, rzec można, 

odkrywającym prawdę przez tworzenie artefaktów14.  

Nauka technologiczna staje się coraz bardziej samowystarczalna - autarkiczna. 

Uzurpuje sobie prawa nie tylko do bycia filozofią dążącą do prawdy, ale także do bycia 

etyką wywodzącą z artefaktów dobro.  

Tytułem przykładu wspomnę o próbie oparcia na nauce etyki lekarskiej. Pod koniec 

XIX stulecia w Stanach Zjednoczonych powstał projekt postawienia znaku równości 

między jakością wykształcenia zawodowego a profesjonalną moralnością i propozycja 

rezygnacji z uregulowań kodeksowych. Zgodnie z tym projektem, „nauki 

eksperymentalne” miały być „nowym źródłem autorytetu” profesjonalnego medyków. 

Autorytet ten obejmował zarówno aspekt zawodowy profesji, jak i etyczny15. 

Schyłek epoki technologicznej oznacza także zmierzch filozofii kontemplacyjnej 

poszukującej prawdy, dobra i piękna w metafizycznych rejonach bytu bądź w 

budowanych przez naukę artefaktach naśladujących naturę podległą rozumnym 

prawom. Schyłek technologicznych nadziei oznacza także utratę przez Zachód 

dotychczasowej wiary w rozum świata (logos) i człowieka (nous). U zarania epoki 

posttechnologicznej źródeł etyczności przestajemy poszukiwać w mniej lub bardziej 

„samotnej kontemplacji wszechrzeczy” i coraz częściej zwracamy się ku drugiemu 

człowiekowi, by tam ewentualnie odnaleźć dobro nadające sens naszemu życiu. 

Emmanuel Lévinas uczy nas, że wzięcie bezwarunkowej odpowiedzialności za 

drugiego jest istotą etyczności16. W relacji Ja – Ty, drugi to z definicji ktoś słaby, podatny 

na ból, cierpienie. Odniesienie Ja – Ty zawiązuje się spontanicznie jako odpowiedź Ja na 

cierpienie Ty. Drugi jednocześnie jest nauczycielem i mistrzem Ja – nie natura, nie logos, 

lecz drugi człowiek, pod warunkiem jednak, iż odpowiem na jego cierpienie. A jestem 

                                                 
14 C. Bernard, Rozważania o pierwszym wykładzie filozofii pozytywnej, w: B. Skarga, Claude Bernard, WP, 

Warszawa 1970, s. 214. 

15 J.H. Warner, The 1880s Rebellion Against the AMA Code of Ethics, w: The American Medical Ethics Revolution. 

How the AMA’s Code of Ethics Has Transformed Physicians’ Relationships to Patients, Professionals, and Society, 

red. R.B. Baker, A.L. Caplan, L.L. Emanuel, S.R. Latham, John Hopkins University Press, Baltimore 1999, s. 

53 i n. 

16 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1998. 
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władny odpowiedzieć, gdyż – sam cierpiąc – wiem, co to cierpienie. Zasada: podobne 

poznaje podobne została i tu zachowana, z tą jednak znaczącą różnicą, że homo jest o 

wiele bardziej patients niż sapiens.  

W przeciwieństwie do stanowiska zobrazowanego Kartezjańskim drzewem nauk, 

etyka nie tworzy w omawianym nurcie zwieńczenia filozofii i dyscyplin szczegółowych, 

lecz stanowi początek wszelkiego filozofowania. Może ona usprawiedliwić nasze 

„rozkoszowanie się” – jak pisze E. Lévinas – naturą i jej artefaktami. Po niezbędnych 

adaptacjach tak pojmowana etyka, moim zdaniem, władna jest dać także moralną 

sankcję rozkoszowaniu się posttechnologicznymi kreacjami człowieka. Jednym z takich 

przystosowań jest włączenie w zakres pojęcia „drugiego” całości ziemskiego życia 

(ekosystemu).  

Przykładem działań zmierzających w zarysowanym kierunku jest projekt BIOMED 

II. Intensywne prace w jego ramach trwały trzy lata od 1995 do 1998. W zamierzeniu 

inicjatorów projektu jest to zakorzeniona w europejskich wartościach przeciwwaga dla 

dominującego w bioetyce pryncypializmu oddającego przede wszystkim amerykański 

system wartości, np. silny indywidualizm. Projekt nosi tytuł Podstawowe zasady etyczne w 

europejskiej bioetyce i bioprawie17. Jego koordynatorem był Peter Kemp dyrektor 

kopenhaskiego Centrum Etyki i Prawa18.  

Ukoronowaniem projektu jest Deklaracja barcelońska podająca te (4) zasady. 

Najistotniejsza w kontekście tematu naszej debaty jest zasada czwarta definiująca ważną 

wartość, mianowicie podatności na zranienie. Pozwolę sobie zacytować w całości 

odnośny fragment Deklaracji: 

„Podatność na zranienie (vulnerability) wyraża dwie podstawowe idee. (a) 

Skończoność i kruchość życia; u istot zdolnych do autonomii są one podstawą 

możliwości i konieczności wszelkiej moralności. (b) Podatność na zranienie jest obiektem 

moralnego nakazu opieki nad podatnymi na zranienie. Podatni na zranienie są ci, 
                                                 

17 J.D. Rendtorff, Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw: Autonomy, Dignity, Integrity and 

Vulnerability – Towards A Foundation of Bioethics and Biolaw, “Medicine, Health Care and Philosophy”, 2002, 

nr 5, s. 235-244. 

18 P. Kemp, Final Report to the European Commission on the Project “Basic Ethical Principles in Bioethics and 

Biolaw1995-1998. Part B”, Copenhagen 1999;  

http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/pdf/final_rep_95_0207.pdf  
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których autonomia lub godność, lub integralność jest ze swej natury zagrożona. 

Wszystkie istoty mające godność są chronione jako takie przez to pryncypium. Jednak 

zasada ta nie tylko wymaga wstrzymywania się od interferencji z autonomią, godnością 

lub integralnością istot, lecz także nakłada obowiązek pomocy w ułatwianiu im 

urzeczywistniania ich potencjału. Z tej przesłanki wynika, że istnieją pozytywne prawa 

do integralności i autonomii ufundowane na ideach solidarności, braku dyskryminacji i 

wspólnoty.” 

W niezbędnym skrócie rzecz ujmując, pod podatnością na zranienie redaktorzy 

Deklaracji rozumieją przede wszystkim skończoność i kruchość życia w ogóle, w tym 

także ludzkiego. Kruchość życia oznacza, że jest ono nieustannie zagrożone nie tylko 

śmiercią, ale także bólem, cierpieniem i chorobą. Zagrożenia te, z jednej strony, skłaniają 

do ochrony autonomii, z drugiej zaś są przyczyną strukturalnych ograniczeń 

nakładanych na autonomię (o czym Deklaracja przypomina w innym miejscu). Limity 

wynikające z podatności na zranienie przynależą osobie jako żyjącemu ciału i nie mogą 

być usunięte. Równocześnie podatność na zranienie daje podstawę „wszelkiej” 

moralności i sprawia, że jest ona koniecznością. Moralność sankcjonowana kruchością 

życia jest moralnością opieki i obowiązku wobec życia w ogóle i życia osoby świadomej 

kruchości „żyjącego ciała”.  

Podatni na zranienie są ludzie, zwierzęta, drzewa, Puszcza Białowieska i Dolina 

Rospudy. Obowiązkiem naszym jest wziąć odpowiedzialność za te byty, bacząc, aby 

zmniejszać możliwą do uniknięcia sumę bólu i cierpienia. Obowiązkiem ludzi jest 

również konieczność pogodzenia się z bólem i cierpieniem niemożliwym do uniknięcia, 

gdyż jest on powiązany z człowieczą vulnerability. Podkreślanie tego obowiązku sprzyja 

także prometeizmowi właściwemu zachodniej kulturze – charakteryzującemu ją 

pragnieniu rozwoju, który jednak zawsze ma swoją cenę w cierpieniu. 

 

4. Jak uniknąć nudnej bioetyki? 

 

Barbara Chyrowicz w tekście wprowadzającym do debaty konstatuje z pewną? 

dozą smutku, że w dyskusji nad statusem moralnym życia prenatalnego „na dobrą 

sprawę od lat powtarzamy [...] wciąż te same argumenty. ‘Niewzruszone’ pozostają w tej 
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dyskusji dwa przeciwstawne stanowiska: zgodnie z pierwszym ludzki zarodek ma od 

momentu powstania status normatywny, drugie stanowisko przesuwa w czasie moment 

uznania normatywnego charakteru ludzkiego organizmu” (s. 1). Można, co najwyżej, 

podbudowywać tę monotonną powtarzalność stanowisk nowymi teoriami. Bowiem 

„końca sporu nie będzie” (s. 12)19. 

Teza Autorki bliska jest intuicji Alberta Jonsena, prominentnego bioetyka 

amerykańskiego. Zastanawia się on „dlaczego bioetyka stała się tak nudna?”20. Jego 

odpowiedź na postawione pytanie brzmi pozornie zaskakująco: głównym winowajcą 

nudy jest jej „dyscyplinarne ulokowanie”. Ojcowie założycie bioetyki byli 

wykształconymi filozofami i teologami. Przenieśli oni do nowej dyscypliny poglądy i 

metodologie ich macierzystych fakultetów. Są one w dalszym ciągu mocnym elementem 

bioetyki przede wszystkim dlatego, że jest ona – używając nazwy wprowadzonej przez 

tegoż autora – „dyscypliną połowiczną”21. W jednej „połowie” stanowi dyskurs 

społeczny, w którym na równych prawach uczestniczą obywatele, w tym także lekarze, 

filozofowie czy bioetycy. Natomiast w drugiej części jest akademicką dyscypliną 

uprawianą na uczelniach i w instytutach naukowych. Tę „połowę” cechuje 

zróżnicowanie podstaw teoretycznych i – często przeciwstawnych – opcji 

światopoglądowych.  

W terminologii używanej przez Alicję Przyłuską-Fiszer22 akademicka część 

dyscypliny połowicznej odpowiada w dopuszczalnym przybliżeniu bioetyce 

teoretycznej, natomiast „połowa” dyskursywna – bioetyce regulatywnej. 

Bezpośrednio po narodzinach bioetyki to ulokowanie nie groziło nudą, gdyż był to 

czas heroicznej walki, głównie z establishmentem medycznym, o akceptację idei tej 

dyscypliny, na czele z zasadą poszanowania autonomii pacjentów. Jonsen przyrównuje 

                                                 
19 B. Chyrowicz, Bioetyka: powracające pytania…, Debata, Wokół diagnostyki preimplantacyjnej; 

http://www.ptb.org.pl/pdf/chyrowicz_preimplantacja_1.pdf  

20 A.R. Jonsen, Why Has Bioethics Become So Boring?, “Journal of Medicine and Philosophy”, 2000, nr 6, s. 

689-699. 

21 A.R. Jonsen, The Birth of Bioethics: The Origins of A Demi-Discipline, “Medical Humanities Review”, 1997, 

nr 1, s. 9-21. 

22 A. Przyłuska-Fiszer, Problem diagnostyki preimplantacyjnej, Debata, Wokół diagnostyki preimplantacyjnej;  

http://www.ptb.org.pl/pdf/przyluska_preimplantacja_1.pdf  
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ją nawet do oblężenia Troi. Na stronie komentując, jest to okoliczność pocieszająca dla 

polskiej bioetyki, wchodzącej dopiero w swoją heroiczną fazę, o czym jako „bioetyk 

frontowy” uprawiający tę dziedzinę w uczelni medycznej wiem co nieco. 

Bioetyka (amerykańska) po wygraniu batalii i zdobyciu Troi zbytnio się 

„zadomowiła” w swojej akademickości i z ekscytującego przedsięwzięcia zmierzającego 

od teorii ku praktyce przemiany medycyny zmieniła się w nudną powtarzalność tego 

samego. Inaczej mówiąc, część akademicka bioetyki spetryfikowana w kształcie 

nadanym jej filozoficznym i teologicznym pochodzeniem zdominowała „połowę” 

dyskursywną.  

Albert Jonsen ratunek przed nudą widzi w „udaniu się bioetyki za granicę” w 

dwojakim znaczeniu tej porady. Po pierwsze, jest to wyjście poza granicę bioetyki przede 

wszystkim w obszar prawa i ekonomii, po drugie – dosłowny wyjazd poza USA w celu 

studiowania bioetyki w formie jaką uzyskała w krajach europejskich czy azjatyckich. 

Obie te podróże mają przede wszystkim wzmocnić bioetykę jako dyskurs społeczny i 

przywrócić zachwianą równowagę między obiema „połowami” dyscypliny. „Podróż” za 

granicę Stanów, jeśli dobrze rozumiem myśl autora, ma także dać ożywczy impuls 

kruszący spetryfikowanie części akademickiej. 

Według mnie, takim europejskim impulsem może z powodzeniem być 

naszkicowana w poprzednim paragrafie „etyka vulnerability”. Jej przyjęcie daje nadzieję 

na wyjście z impasu dyscyplinarnego ulokowania poprzez ukazanie jego 

dysfunkcjonalności w dobie nauki posttechnologicznej. Jest to bowiem dychotomia 

światopoglądowa właściwa dla nauki kontemplacyjnej i technologicznej. Filozofowie i 

teologowie „konserwatywni” odkrywają – jako jedynie rozumną – prawdę o 

„przyrodzonej” osobowej wartości człowieka przynależnej mu od powstania 

(zapłodnienia, poczęcia). Obóz „liberalny” stara się obalić niepodważalność tego 

poznania. W tym znaczeniu jego poglądy są lustrzanym odbiciem stanowiska 

„konserwatystów”. Obie opcje światopoglądowe żywią się swoim przeciwieństwem. Dla 

jasności: w obecnej wypowiedzi stawiam znak równości między światopoglądem i 

filozofią.   

Jak próbowałem pokazać, etyka podatności na zranienie może stanowić 

światopogląd właściwy dla nauki posttechnologicznej, w tym także posttechnologicznej 
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medycyny. Stąd również w bio-etyce „etyką” może być etyka vulnerability. Norma 

nakazująca baczyć, aby cierpienie nie rosło ponad miarę związaną z ludzką kondycją, 

sankcjonuje troskę o konkretnego pacjenta i zabrania uświęcania hipostaz, przede 

wszystkim życia hipostazowanego do granic biolatrii23.  

Etyka podatności na zranienie nie zmuszałaby do uporczywego podtrzymywania 

funkcji witalnych u Eluany Englaro i nie wahając się korzystać z diagnostyki 

preimplantacyjnej, jeśli byłoby to niezbędne, strzegłaby rodziców może nie tyle przed 

zaśniadem groniastym, ile przed nieszczęściem ewentualnej aborcji embriopatologicznej. 

Na pytanie zadane w tytule wypowiedzi Andrzeja K. Tarkowskiego24 zwolennik tej etyki 

odpowiedziałaby, jak sądzę, mniej optymistycznie niż B. Chyrowicz25, że fakty 

embriologiczne i genetyczne nie mają wielkiego znaczenia w dotychczasowym sporze na 

temat statusu moralnego zarodka ludzkiego, przynajmniej w obozie 

„konserwatywnym”. Są jednak bardzo pomocne w opracowywaniu strategii 

minimalizacji możliwego do uniknięcia cierpienia i bólu w naszym gatunku (i w całości 

przyrody) wypracowywanej przez etykę podatności na zranienie.   

Wreszcie przyjęcie etyki vulnerability może ocalić bioetykę od budzącego nudę 

monotonnego powtarzania tych samych argumentów z dodatkiem coraz bardziej 

wyrafinowanej filozoficznej podbudowy nie wnoszącej jednak nic nowego w debatę. 

Moim zdaniem także podział bioetyki na teoretyczną i regulacyjną jest dziedzictwem 

zauważonego przez Jonsena dyscyplinarnego ulokowania, jeśli – tak, jak Barbara 

Chyrowicz – pierwszą nazwą opatrujemy „dyscyplinę filozoficzną”, a drugą 

rezerwujemy dla „rodzaju pragmatyki” (s. 4). Toteż i on urealnia groźbę nudy, również 

w raczkującej polskiej bioetyce. 

Bioetycy rzeczywiście mają trudności z określeniem statusu metodologicznego 

swojej dziedziny. W tej sytuacji nazwanie jej dyscypliną połowiczną jest, jak sądzę, 

                                                 
23 K. Szewczyk, Podsumowanie debaty z subiektywnym akcentem, Debata, Czym jest uporczywa terapia, s. 6-8;  

http://www.ptb.org.pl/pdf/Szewczyk_uporczywa_terapia_4.pdf  

24 A.K. Tarkowski, Czy fakty embriologiczne i genetyczne mają jakiekolwiek znaczenie w rozważaniach etyki na 

temat statusu zarodka ludzkiego i diagnostyki preimplantacyjnej?, Debata, Wokół diagnostyki preimplantacyjnej; 

http://www.ptb.org.pl/pdf/tarkowski_preimplantacja_1.pdf   

25 B. Chyrowicz, W odpowiedzi Panu prof. Andrzejowi Tarkowskiemu, Debata, Wokół diagnostyki 

preimplantacyjnej;  
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dobrym zabiegiem metodologicznym pozwalającym na ocalenie względnej spójności obu 

„połówek”. Bioetyk w roli akademika poszukuje racjonalnych uzasadnień dla 

podejmowanej przez niego działalności regulacyjnej, a także edukacyjnej. To zadanie jest 

bardzo ważną funkcją bioetyki wpływającej na przyjmowane regulacje etyczne i prawne 

nie tylko przez swoich reprezentantów w ciałach (bio)etycznych, lecz – i może, przede 

wszystkim – przez moralne kształcenie społeczeństwa jako ostatecznego suwerena 

moralnego w krajach demokratycznych.  

W przeciwieństwie do A. Przyłuskiej-Fiszer podstawowe zadanie bioetyki jako 

dyskursu społecznego widzę nie w dążeniu do wypracowania rozwiązań prawnych 

zharmonizowanych „z istniejącym prawem medycznym”, „przepisami kodeksu etyki 

lekarskiej”, „dokumentami przyjętymi przez międzynarodowe komitety biomedyczne” 

oraz z „wypracowanymi już standardami medycznymi” (s. 3). Wiążę je bowiem raczej ze 

zmianą wymienionych dokumentów ułatwiającą realizację etyki podatności na zranienie.   

Spetryfikowanie w nudzie powtarzalności argumentów to jednak znikome 

niebezpieczeństwo wobec możliwości przełożenia na prawne regulacje wyłącznie jednej 

z przeciwstawnych światopoglądowych opcji. W naszym kraju większe szanse mają 

„konserwatyści”. Po ich zwycięstwie – jak pokazuje projekt ustawy bioetycznej – 

„kompromis” regulacyjny sprowadzi się do możliwości wyboru między poglądami 

posła Jarosława Gowina i redaktora Tomasza Terlikowskiego przy całkowitym zakazie 

PGD26.  

Przedsmak wygranej „liberalizmu” daje omawiany ostatnio w środkach masowego 

przekazu kazus mieszkanki Kalifornii 33-letniej samotnej i bezrobotnej Nadii Suleiman. 

Urodziła ona ośmioraczki poczęte metodą in vitro, z takim właśnie założeniem ciąży 

mnogiej, nie bacząc na to, że jest już matką sześciorga dzieci27.  

Stąd wniosek, że wyjście poza opozycję odziedziczoną po kontemplacyjnej filozofii 

jest zgodne z wymaganiami demokratycznego państwa światopoglądowo 

pluralistycznego.  

                                                 
26 J. Lubelski, Doktryna Gowina, rp.pl; http://www.rp.pl/artykul/244544.html  

27 T. Zalewski, Ciąża z marżą, „Polityka” z dnia 28 marca 2009, s. 104-105; 

http://www.polityka.pl/polityka/print2.jsp?place=Text03&news_cat_id=&news_id=285859&layout=18&

page=text  
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 5. Czy jako społeczeństwo powinniśmy zezwolić na diagnostykę 

preimplantacyjną? – tak, ale czyniąc to ostrożnie i bez pośpiechu 

 

Postulowana przeze mnie etyka podatności na zranienie bierze pod uwagę 

wyzwanie jakie PGD – będąc procedurą przekraczającą granice nauki technologicznej – 

stawia przed społeczeństwem, jego poczuciem moralnej przyzwoitości i 

odpowiedzialności. Przypomnę, że przez konieczność uzyskania zarodka jest ona też 

świadczeniem silnie związanym z moralnością nakazów i zakazów.  

Nie odrzucając diagnostyki preimplantacyjnej, jednocześnie postuluję wprowadzać 

tę procedurę bardzo ostrożnie, starannie analizując jej wpływ na możliwe do uniknięcia 

cierpienie, także przy wykorzystaniu dostępnych danych empirycznych. 

Obawy przed skutkami PGD jako de facto posttechnologii wyraża, między innymi, 

J. Habermas w przywołanej już Przyszłości natury ludzkiej, optując za zakazaniem tej 

procedury. Według niego wyróżnikiem diagnostyki preimplantacyjnej jest konflikt 

pomiędzy ochroną zarodka, z jednej strony, a z drugiej – pragnieniem rodziców 

posiadania zdrowego dziecka i świadomą decyzją usuwania embrionów nie 

odpowiadających społecznie przyjętym standardom zdrowia. Ta ostania cecha 

wprowadza nową jakość w medycynę, a także w kulturę. Jest nią warunkowe tworzenie 

życia ludzkiego poddawanego selekcji. Czynnikiem wybierającym zarodki do przeżycia 

nie jest już „przypadek jednej nocy”, ani dobór naturalny, lecz preferencje zdrowotne i 

hierarchia wartości moralnych oraz estetycznych osób trzecich – rodziców, 

społeczeństwa. Nie jest więc to technologiczny dobór „sztuczny” (artefakt), tak jak w 

przypadku zwierząt udomowionych i hodowlanych, ani zdanie się na los szczęścia, lecz 

posttechnologiczne tworzenie nowości z pewnością nie będących naśladownictwem 

natury. 

J. Habermas wychodząc od omówionej własności specyficznej dla PGD przywołuje 

argumenty przeciwko niej. Można je podzielić na dwie kategorie: tradycyjne 

technologiczne i wyrażające obawy przed posttechnologią. Do pierwszej należą, między 

innymi, zarzuty instrumentalizacji ludzkiego życia, jego urzeczowienia oraz realnej 

groźby niesprawiedliwości społecznej i łamania zasady równości ludzi – możliwość 
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urzeczywistniania planów, w tym ulepszeń, będzie coraz bardziej warunkowana 

zamożnością i położeniem społecznym rodziców.  

Z drugiej grupy argumentów „przeciwposttechnologicznych” wspomnę o dwóch 

według mnie najważniejszych:  

a. Zgoda na PGD doprowadzi do naruszenia jednostkowej autonomii i godności, 

gdyż nie będziemy już w pełni autorami własnej biografii ukierunkowywanej przez 

rodziców, a za ich pośrednictwem przez społeczeństwo. Jako kontrargument można 

przywołać oczywisty fakt, że troskliwi rodzice zawsze tak czy inaczej wpływali na 

kształt charakteru potomka. Równocześnie same podstawy genetyczne nie determinują 

całkowicie późniejszych losów jednostki.  

b. Aprobata diagnostyki preimplantacyjnej spowoduje zerwanie ciągłości 

genetycznej między pokoleniami i w efekcie doprowadzi do odrzucenia biologicznie 

rozumianej natury ludzkiej. Dla Habermasa stanowi ona, jeśli dobrze rozumiem jego 

myśl, ostatnią zewnętrzną solidną podstawę etyki. Po destrukcji logosu filozofii 

kontemplacyjnej dokonanej przez naukę technologiczną tylko na niej możemy zbudować 

uniwersalną moralność wspólną wszystkim ludziom jako członkom gatunku homo 

sapiens, bo tylko ona nam została.  

Odwołanie się do biologicznej natury ludzkiej nie jest u Habermasa błędem 

naturalistycznym wywodzenia powinności moralnych z faktów naukowych, gdyż to my 

– ludzie – ceniąc łączącą nas dotychczasową moralność, zdecydowaliśmy uznać naturę 

za nienaruszalny jej fundament i pozostać przy nim. Jest to bardzo ważny argument. 

Jednakże widać w nim silną wiarę epoki technologicznej w mądrość przyrody. Nawet 

Darwinowski dobór naturalny poddawał przypadek zewnętrznej kontroli i „wybierał” 

najlepiej przystosowanych do środowiska ich bytowania.  

Zdaniem niemałej części biologów, w tym Konrada Lorenza – noblisty z 1973 roku 

wywierającego duży wpływ intelektualny na obywateli krajów niemieckojęzycznych – 

dobór działa podług zewnętrznych praw ewolucji, tożsamych z logosem (względnie jego 

częścią). Sama zaś ewolucja jest procesem poznawczym „dążącym” do poznania tego 
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logosu; u gatunków preludzkich jest ono nieświadome i odbite w ich budowie oraz 

zachowaniu się, u człowieka dołącza się poznanie świadome28.  

Nie jestem pewien czy – istotnie poważne – obawy niemieckiego autora przeważą 

nakazy etyki podatności na zranienie. Wątpię też, aby pozostawały w zgodzie z duchem 

prometeizmu przenikającego zachodnią kulturę. Za zmienianie siebie i świata zawsze 

płaci się jakąś cenę. Chodzi o to, aby nie była zbyt wygórowania. Pilnować jej wysokości 

powinny odpowiednie regulacje (bio)etyczne i prawne tym bardziej skuteczne, im 

bardziej wykształcone społeczeństwo, a zmiany niezbyt gwałtowne.  

Z podobnych założeń wyszła część członków niemieckiej Narodowej Rady Etyki 

dająca „ograniczone” zezwolenie na PGD pod rygorem spełnienia kilku warunków29. 

Gwoli pełni obrazu należy dodać, że część tego ciała opowiedziała się przeciwko 

diagnostyce preimplantacyjnej.    

Podstawowym warunkiem wprowadzenia diagnostyki przedimplantacyjnej jest 

powołanie nielicznych wyspecjalizowanych i licencjonowanych centrów upoważnionych 

do diagnostyki preimplantacyjnej. Odrzuca się możliwość nieograniczonej PGD opartej 

jedynie na woli rodziców. Potrzebne są reguły prawne procedury diagnostycznej 

zawężonej do wykrywania anomalii genetycznych, będących przyczyną „ciężkich” i 

wcześnie ujawniających się chorób, dla których nie ma jeszcze leczenia.  

Członkowie Rady podkreślają, że właściwe regulacje służąc powiększaniu 

bezpieczeństwa i swobody prokreacyjnej, jednocześnie chronią przed jej nadużywaniem 

i przyczyniają do wzrostu wrażliwości społecznej związanej z poszanowaniem życia i z 

odpowiedzialnością rodzicielską.  

Zwróceniem uwagi na tę ostatnią wartość chcę zakończyć moją wypowiedź. Nauka 

posttechnologiczna ludzki gatunek obarcza nieomal całkowitą odpowiedzialnością za 

nasz dalszy los i los świata. Nie możemy już odwoływać się do rozumnej natury, czy 

logosu bądź Transcendencji. PGD jako zdobycz posttechnologii na rodziców nakłada 

                                                 
28 K. Szewczyk, Terapia pięknem, w: tenże, Katastrofy przestrzeni. Studia z filozofii biologii i medycyny, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2002, s. 163 i n. 

29 Nationaler Ethikrat, Genetische Diagnosik vor und während der Schwangerschaft, Berlin 2003, s. 106-148; T. 

Kroners, G. Richter, Preimplantation Genetic Diagnosis (PDG): European Perspectives and the German Situation, 

“Journal of Medicine and Philosophy”, 2004, nr 5, s. 628.    
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coraz większą odpowiedzialność za potomstwo. Ewentualne wejście na drogę 

prowadzącą do „dziecka z projektu” jest też wkroczeniem na trakt ku odpowiedzialności 

stwórcy. Bioetyka powinna nam to uświadamiać i przygotowywać do jej podjęcia. 


