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W kolejnej odpowiedzi Marianowi Machinkowi:  

w sytuacji, gdy argumenty dotyczące statusu moralnego zarodka są 

stronnicze – decyzję, co do ich słuszności należy pozostawić 

obywatelom państwa demokratycznego 

 

Kazimierz Szewczyk 

 

Odniosę się, ujmując je w punktach, do najważniejszych tez kolejnego tekstu 

polemicznego Mariana Machinka Oś sporu: gradualistyczna koncepcja człowieka1, a 

także do (części) zarzutów wysuwanych pod moim adresem przez Polemistę. 

Zarzuty te i tezy poruszają ważne problemy w dyskusji nad zagadnieniem statusu 

moralnego zarodka i znaczeniem rezultatów takiej debaty dla światopoglądowo 

neutralnego, demokratycznego państwa prawnego. 

Na początek poczynię dwa zastrzeżenia i jedno „wyrażenie pełnej zgody”. 

Pierwsze zastrzeżenie być może drobne, ale jednak warte jasnego przedstawienia. 

Otóż stosując się do propozycji Włodzimierza Galewicza2 w swoich tekstach 

używam wyłącznie imion i nazwisk autorów, których przywołuję i z którymi 

polemizuję. W. Galewicz zaproponował zabieg pomijania naukowych stopni i 

tytułów dla uproszczenia dyskursu. Ja dodałbym jeszcze jeden powód. Nazwę go 

argumentem z „równości uczestników dyskusji”. Zgodnie z nim liczą się jedynie 

racje wysuwane przez dyskutantów, a nie „urzędy” i posiadane stopnie. 

Przywoływanie wyłącznie imienia (bądź pierwszej jego litery) i nazwiska nie jest 

                                                 
1 M. Machinek, Oś sporu: gradualistyczna koncepcja człowieka; 

http://www.ptb.org.pl/pdf/machinek_preimplantacja2_2.pdf  

2 W. Galewicz, O argumentach za medycznym kłamstwem (pierwsze zdanie tekstu); 

http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb5&m=17&ii=162  

http://www.ptb.org.pl/pdf/machinek_preimplantacja2_2.pdf
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb5&m=17&ii=162
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więc żadną miarą przejawem, najmniejszego nawet lekceważenia debatujących stron. 

Przeciwnie – stanowi podkreślenie poważnego ich traktowania, jako 

równoprawnych podmiotów dyskusji.  

Drugie zastrzeżenie, o wiele istotniejsze niż pierwsze, jest przypomnieniem 

zasadniczej tezy mojego tekstu, który dał asumpt do toczącej się polemiki z M. 

Machinkiem3. Usiłowałem w nim przede wszystkim pokazać, że  odwołanie się do 

wartości etycznych budujących światopoglądowe fundamenty demokratycznego 

państwa prawnego, może przełamać nieproduktywną, lekko nudną powtarzalność 

tych samych argumentów w dyskusjach o obronie życia. Zauważyła ją także Barbara 

Chyrowicz, w podobnej debacie Wokół diagnostyki preimplantacyjnej, toczonej w marcu 

2009 również na forum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego4. 

I deklaracja zgody: w pełni zgadzam się ze zdaniem Mariana Machinka 

widzącego „sens istnienia i naczelne zadanie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego” 

w inicjacji i prowadzeniu „takich właśnie dyskusji i sporów na argumenty”. Martwi 

mnie jednak coraz mniejszy zapał do uczestnictwa w tych sporach członków PTB, nie 

wspominając już o dyskutantach niezrzeszonych w Towarzystwie. 

Po tych uwagach przejdę do obiecanego wyżej punktowania tez i zarzutów M. 

Machinka. 

 

1. Komplikowanie sytuacji z niedźwiedziem i myśliwym  

 

Polemista odpowiada skomplikowaniem wyjściowej sytuacji na moje, 

rzeczywiście kilkakrotne podkreślanie w poprzednim tekście polemicznym5, 

banalności przykładu z myśliwym, niedźwiedziem i człowiekiem w brązowej kurtce. 

                                                 
3 K. Szewczyk, Głos w dyskusji wokół Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie 

diagnostyki preimplantacyjnej, z uwzględnieniem zdań odrębnych jego członków; 

http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_preimplantacja2_1.pdf 

4 Por. B. Chyrowicz, Bioetyka: powracające pytania…;  

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

5 K. Szewczyk, W odpowiedzi Marianowi Machinkowi: posługiwanie się argumentem z moralnej ostrożności 

jest stronnicze; http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_preimplantacja2_2.pdf  

http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_preimplantacja2_1.pdf
http://www.ptb.org.pl/pdf/chyrowicz_preimplantacja_1.pdf
http://www.ptb.org.pl/pdf/szewczyk_preimplantacja2_2.pdf
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Tu gwoli sprawiedliwości należy się sprostowanie. W pierwotnym przykładzie M. 

Machinek pisał o zwierzęciu ja zaś zobaczyłem niedźwiedzia. Widać ta brązowa 

kurtka mnie zmyliła. Autor przykładu, na szczęście dla mnie, nie oponował, choć 

„zwierzę” mogło zwiększyć statystyczne prawdopodobieństwo pomyłki w 

porównaniu z misiem. I dalsza dyskusja wykorzystuje już wyłącznie niedźwiedzia. 

Komplikowanie jest według mnie trudem o tyle jałowym, że nawet niepomiernie 

wyrafinowana i rozbudowana komplikacja nie spowoduje „skoku jakościowego” 

przenoszącego przykład z poziomu statystycznego ryzyka w obszar niepewności 

moralnej, niedającej się statystycznie obliczyć. Zawsze pozostanie on tylko analogią i 

to daleką. Nawet wydumany przykład polowania na niedźwiedzie w dużym 

miejskim parku, w czasie gdy właśnie panuje moda na brązowe kurtki nie 

spowoduje skoku jakościowego, a jedynie znakomicie – na płaszczyźnie empirycznej 

–  zwiększy ryzyko zabicia człowieka. Niewykluczone, że podobnie myśli Polemista, 

zgadzając się z moim twierdzeniem, że „żaden hipotetyczny komitet do spraw etyki 

polowań nie uznałby statystycznego prawdopodobieństwa pomyłki myśliwego za 

okoliczność wystarczającą do rekomendacji zakazu polowań na zwierzęta”.  

Jednak następnie zdanie: „Ale zapewne każdy taki komitet uznałby 

powstrzymanie się od strzału za jedynie słuszną opcję w każdej następnej sytuacji 

analogicznej do tej [już skomplikowanej], w której znalazł się nasz myśliwy”, ze 

względu na jego uogólniający charakter i użycie kwantyfikatora wielkiego („każdy”) 

jest konkluzją fałszywą. Sugeruje bowiem, że przepaść między statystycznym 

prawdopodobieństwem ryzyka zabicia osoby, a normatywną niepewnością, czy 

majaczący brązowy kształt jest osobą, została jednak zniwelowana w 

wystarczającym stopniu. A tak przecież nie jest, i być nie może, z czym zgadza się 

Polemista. Postulowana „debanalizacja” i komplikacja wyjściowego przykładu z 

myśliwym nadal wszakże nie prowadzi do przekroczenia granicy między ryzykiem 

a niepewnością moralną, nadal jest to sytuacja „zerojedynkowa” i nadal szacuje 

jedynie statystyczne prawdopodobieństwo pomylenia człowieka z niedźwiedziem.  

Nasuwa się wniosek, że analizowana konkluzja w istocie spełnia funkcje 

perswazyjne – służy przekonaniu odbiorcy, że jedynie wstrzymanie się od strzału we 

wszystkich analogicznych sytuacjach, byłoby wyborem moralnie słusznym. Jest to 
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perswazja, poprzez swoje uogólnienie („każdy” komitet w „każdej” analogicznej 

sytuacji) moralnie bardzo groźna. Przedstawione przez Autora skomplikowanie 

wyjściowego przykładu dramatycznie zwiększa aksjologiczną stawkę po stronie 

myśliwego, nie powiększając znacząco statystycznego ryzyka trafienia turysty, a być 

może nawet ją zmniejszając. Myśliwy uczestniczy w zawodach i ma dobre powody, 

aby sądzić, że organizatorzy właściwie zabezpieczyli teren przed wtargnięciem 

przypadkowych ludzi. W tych okolicznościach bezwarunkowa i każdorazowa 

rezygnacja ze strzału, nawet gdy stawką jest życie najbliższych, przy minimalnym 

ryzyku trafienia turysty nie wydaje mi się opcją godną pochwały i rekomendowania. 

Takie skrupulatne sumienie graniczy raczej z tchórzostwem moralnym i ucieczką w 

wygodny absolutyzm, przed rzeczywistymi wyborami jakie niesie codzienność 

(„czyste sumienie jest wynalazkiem diabła”, mawiał Albert Schweitzer). 

I znowu potwierdziła się stara mądrość: odwoływanie się do argumentu z 

moralnej ostrożności jest w rzeczywistości miarą oceny moralnej słuszności wyboru, 

stosowaną przez tych, którzy argumentem tym się posługują. Inaczej mówiąc, 

argumenty z moralnej ostrożności służą ilustracji siły moralnych przekonań ich 

użytkowników, i niczemu więcej. Jak podpowiada analizowana konkluzja, dla M. 

Machinka „życie poczęte” stoi daleko wyżej w hierarchii wartości niż „życie już 

urodzone” myśliwego i jego najbliższych.  

Jeśli tak rzeczywiście jest, to jest to dobre prawo Polemisty i tych wszystkich 

etyków, którzy w debacie nad statusem moralnym zarodka korzystają z argumentu 

moralnej niepewności. Jednakże zarówno ja, jak i inni krytycy tego argumentu mamy 

równie dobre prawo do odmiennego budowania hierarchii wartości. W 

światopoglądowo neutralnej przestrzeni demokratycznego państwa jest dosyć 

miejsca dla nas wszystkich. Moralnie groźne są dopiero próby ograniczania tej 

przestrzeni do jednego aksjologicznego wymiaru poprzez narzucanie wszystkim 

obywatelom jedynie słusznego wyboru jakiejś opcji światopoglądowej (także opartej 

na gradualizmie) czy hierarchii wartości etycznych. 

Polemista lekką ręką (?) kładzie „na szalach rachunku dóbr”, po jednej ich 

stronie „ pewne (w znaczeniu jasno określone) dolegliwości i cierpienia” a na drugiej 

–  „niepewny (w znaczeniu nie w pełni wyjaśniony) status brązowego kształtu w 
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zaroślach”. Powstaje pytanie, czy zawsze pochwalając wybór drugiej szali, wybór 

moralnej niepewności, nie powiększamy nadmiernie „sumy” cierpienia i bólu 

(„dolegliwości”?), której można było uniknąć i za którą jesteśmy odpowiedzialni 

wyłącznie my – ludzie?  Ja na pytanie odpowiadam twierdząco i dlatego piszę o 

moralnym zagrożeniu, jaki niosą próby ograniczania wolności światopoglądowej 

obywateli.  

 Myśliwy (obywatel) kierując się doświadczeniem i roztropnością, powinien 

ostatecznie sam ocenić sytuację i podjąć decyzję o strzale lub o powstrzymaniu się od 

niego. Podzielany przez polującego system wartości będzie miał wpływ na decyzję (a 

może tylko strach przed karą pozbawienia wolności?). Żadna komisja nie będzie 

podejmowała jałowego trudu tworzenia rekomendacji dla myśliwych w 

komplikowanych przez M. Machinka przykładach, ani też nie będzie zakazywała 

polowań na niedźwiedzie, kierując się prawdopodobieństwem pomylenia człowieka 

z tym zwierzęciem. Nie powinna też chwalić asekuranctwa moralnego.   

W podsumowaniu tego punktu: Komplikacja przykładu nie pomaga w 

zmniejszaniu stronniczości i niekonkluzywności argumentu z ostrożności moralnej. 

Stąd też w dalszym ciągu sprawę rozstrzygania niepewności moralnej należy 

pozostawić (w jak najszerszych granicach) w obszarze indywidualnych wyborów 

światopoglądowych każdego obywatela.  

 

2. Relacja między danymi nauk empirycznych a sądami normatywnymi (w 

bioetyce) 

 

Polemista zgadza się z moim „stwierdzeniem, że nauki empiryczne nie są w 

stanie dostarczyć argumentów rozstrzygających spór o moralny status embrionu. Tym 

niemniej równie ważne jest to, że nie można sformułować twierdzeń odnoszących się 

do tego statusu, abstrahując całkowicie od wiedzy empirycznej. Nie jest to więc li 

tylko spór o koncepcje filozoficzno-światopoglądowe.[…] Wiedza empiryczna musi 

być uwzględniona w każdej argumentacji dotyczącej jego [embrionu – K. Sz.] 

moralnego statusu. I chociaż status ten z wiedzy empirycznej bezpośrednio nie może 

być wyprowadzony, to jednak nie może on też jej pomijać”. 
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Załóżmy, że rozumowanie Mariana Machinka za przydatnością wiedzy 

empirycznej jako czegoś w rodzaju niebezpośredniego uzasadnienia normatywnego 

sądu o  statusie osobowym zarodka przebiega następująco: To prawda, że argument 

z ostrożności moralnej jest stronniczy, a więc niekonkluzywny. Jednak fakty 

dostarczane przez nauki empiryczne – genetykę, embriologię – na tyle osłabiają tę 

stronniczość, że człowiek dobrej woli opowie się za personalizmem 

embriologicznym i odrzuci inne teorie. Jeżeli tak rzeczywiście rozumował Polemista, 

to jest to moim zdaniem rozumowanie błędne. Wiedza empiryczna jest bowiem 

wiedzą opisową, a nie normatywną. Nie może ona – nawet pośrednio – pomniejszać 

stronniczości argumentu z niepewności moralnej.  

 Obrazowo rzecz ujmując, przepaść między niepewnością statystyczną 

(ryzykiem) a niepewnością moralną jest zbyt głęboka i zbyt szeroka i nie da się jej na 

tyle zasypać danymi czerpanymi z nauk doświadczalnych, aby można było z 

wystarczającą pewnością przeprawić się z krawędzi empirycznej na krawędź 

normatywną. W tej sytuacji pojawia się silna pokusa „wzmacniania” faktów mniej 

lub bardziej jawnymi (i uświadamianymi) konstrukcjami światopoglądowymi.  

Zwolennicy osobowego statusu zarodka będą się powoływali na stwierdzoną 

przez embriologię ciągłość rozwoju form prenatalnych człowieka od zygoty do 

noworodka. Radykalna niezgoda M. Machinka na „procentową” ocenę godności 

zarodka, odrzucenie gradualizmu i awersja do sformułowań typu „grudka komórek” 

w odniesieniu go wczesnych faz rozwoju embrionalnego pokazują, że jest on 

zwolennikiem takiego ujęcia embriotworzenia. Tymczasem, aby mogło ono posłużyć 

jako nawet „niebezpośrednie” czy też „niepomijalne” uzasadnienie statusu 

osobowego zarodka trzeba je wzmocnić założeniami filozoficznymi, np. 

Arystotelesowską koncepcją potencjalności jako możności.  

Protagonista, mniej radykalnie liniowego ujęcia embriogenezy, będzie odmiennie 

interpretował dane naukowe, utrzymując – zacytuję obszernej jedną z konkluzji pracy 

Joanny Różyńskiej – iż istnieją „mocne naukowe i filozoficzne argumenty na rzecz 

twierdzenia, że ludzkie indywiduum organiczne, które pozostaje jednym i tym 

samym organizmem, co późniejszy osobnik dorosły, powstaje nie wcześniej niż 

około 18-19 dnia rozwoju prenatalnego, gdy dochodzi do ostatecznego 
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zróżnicowania się komórek zarodka oraz zintegrowania i względnego odizolowania 

się ‘embrionu właściwego’ od struktur pozaembrionalnych. Oznacza to, że argument 

z potencjalności rozwojowej, nawet gdyby był normatywnie zasadny, nie mógłby 

dostarczyć uzasadnienia przyznania prawa do życia ludzkiemu conceptusowi w 

stadium zygoty, grupki blastomerów, moruli i blastocysty[…]. Żadna z tych istot nie 

jest bowiem identyczna numerycznie z człowiekiem dorosłym, do którego powstania 

się przyczyniła”6.  

W tej sytuacji zmuszony jestem nadal podtrzymywać pogląd, że demokratyczne 

państwo, aby być w zgodzie ze swymi podstawami światopoglądowymi, powinno 

pozostawić w gestii obywateli sposób rozstrzygnięcia problemu statusu zarodka.   

 Przy okazji rozważania relacji między danymi nauk doświadczalnych a sądami 

normatywnymi warto zwrócić uwagę na ważną cechę bioetyki, jaką jest duża 

wrażliwość jej regulacji na dane empiryczne. Zilustruję ją, korzystając z Rekomendacji 

dotyczących postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości 

przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych7.  

Dla redaktorów dokumentu noworodek, nawet urodzony na granicy przeżycia 

jest osobą w znaczeniu moralnym. Ma on wewnętrzną godność i przysługują mu 

prawa, z prawem do życia na czele. Jednakże „Wyniki badań epidemiologicznych 

dotyczących przeżywalności i długofalowej oceny rozwoju noworodków skrajnie 

niedojrzałych (od 22 do 25 tygodnia ciąży) wskazują, że ryzyko [podkreślenie moje – 

K. Sz.] wystąpienia u nich późniejszego uszkodzenia ruchowego i upośledzenia 

umysłowego jest tym mniejsze im wyższy jest wiek ciążowy”. Większe są też szanse 

przeżycia. 

Dane empiryczne uzyskane w badaniach epidemiologicznych. pozwoliły na 

statystyczną ocenę szans przeżycia i stopnia późniejszego upośledzenia skrajnych 

wcześniaków. Poniżej pewnego statystycznego progu wdrażanie bądź 

                                                 
6 J. Różyńska, Od zygoty do osoby, słowo/obraz terytoria. Gdańsk 2008, s. 116. 

7 M. Rutkowska Noworodek urodzony na granicy możliwości przeżycia. Część druga: Rekomendacje dotyczące 

postępowania z matką oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem 

aspektów etycznych, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2011, nr 3;  

http://www.medwiekurozwoj.pl/articles/2011-3-2-2.html 

http://www.medwiekurozwoj.pl/articles/2011-3-2-2.html
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kontynuowanie leczenia przedłużającego ich życie zaczyna zrównywać się z 

nieludzkim traktowaniem noworodków, naruszającym ich osobową godność. Nadto, 

te same dane umożliwiły podział pacjentów neonatologicznych na grupy według 

tygodni wieku ciążowego noworodków. W każdym z tym progów wskazuje się 

(statystycznie) właściwe dla nich postępowanie lekarzy. Od pewnego progu 

wiekowego (między 25 a 26 tygodniem wieku ciążowego) rekomendowane jest 

podjęcie działań resuscytacyjnych. Zawsze jednak każdy przypadek indywidualnie 

powinni ocenić neonatolodzy. 

 Redaktorzy wszystkich znanych mi rekomendacji dotyczących postępowania z 

wcześniakami przyjmują, na podstawie różnych założeń światopoglądowych, że 

wydana na świat istota ludzka jest osobą, że ma status moralny osoby. W czasie 

konstruowania wytycznych nie muszą więc opuszczać empirycznego poziomu 

oceny ryzyka danego działania. Zależnie od tej oceny mogą, a nawet powinni w 

moralnym znaczeniu tego słowa, zezwolić na śmierć dziecka.  Natomiast 

argumentacja z moralnej ostrożności bezwzględnie wymaga opuszczenia poziomu 

szacowania ryzyka i zejścia w obszary statystycznie niedającej się obliczyć 

niepewności moralniej, szczególnie w rekomendacjach dotyczących działań 

podejmowanych wobec zarodka. 

 W przeciwieństwie do hipotetycznych myśliwych, dla neonatologa 

rekomendacje komisji są bardzo przydatne. Pomagają one bowiem w podejmowaniu 

decyzji w sytuacjach statystycznie powtarzalnych i odnoszących się do okoliczności, 

w których mamy pewność moralną, że decyzje dotyczą osoby, a nie tylko istoty 

ludzkiej.  

 

3. Stronniczość argumentu z ostrożności moralnej i zasada in dubio pro embrione  

 

Polemista potwierdza, że argument z moralnej ostrożności jest stronniczy. Cecha 

ta sprawia, że nie ma on charakteru rozstrzygającego. Niejako dla równowagi, Autor 

zauważa, że argumenty negujące status osobowy zarodka są także niekonkluzywne, 

także nie dają moralnej pewności. Tu między nami istnieje pełna zgoda. Twierdzę 
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bowiem, że wszystkie argumenty, zarówno za, jak i przeciw statusowi osobowemu 

ludzkiej zygoty są stronnicze ze swej natury, czyli inne być nie mogą. 

Zgoda się kończy w chwili, gdy M. Machinek pisze, że „wiele wskazuje” na to, iż 

przeciwnicy założenia o statusie osobowym mylą się w swojej argumentacji. Moją 

niezgodę uzasadniają dwie okoliczności. Po pierwsze, nie wiem jakie „wskazania” 

Autor ma na myśli. Jeśli są to dane dostarczane przez nauki empiryczne, to – jak 

próbowałem pokazać przed chwilą – są one dogodnym materiałem do 

wykorzystania przez każdą ze stron sporu. Przypomnę, że hasłowo ująłem je w trzy 

stanowiska: tych, którzy argumentują za osobowym modelem statusu zarodka, jak 

mój Adwersarz, protagonistów modelu rzeczowego, sytuującego się na antypodach 

poprzedniego ujęcia oraz optujących za modelem godnościowym, czy – jak woli 

Polemista – za modelem szacunku (dla zarodka). Zwolennicy tych ujęć mogą 

korzystać, i robią to, z danych embriologii i mechaniki rozwoju w celu 

argumentowania za swoim stanowiskiem i podważania zasadności odmiennych 

modeli.  

Drugi powód niezgody na przekonanie Polemisty o tym, że „wiele wskazuje” na 

błędność argumentów odmiennych od tych, które przemawiają za opcją Autora, jest 

bardziej fundamentalny i wielokroć przywoływany przeze mnie w dyskusji z M. 

Machinkiem. Niepewności moralnej nie da się statystycznie obliczyć, nie można więc 

stosować jakiegoś „rachunku błędu” wiążącego się z każdym z trzech wymienionych 

modeli statusu zarodka. Nie będę tu roztrząsał dlaczego jedne ujęcia są 

przyjmowane, a inne podważane bądź odrzucane. Kilka słów na ten temat powiem 

w następnym punkcie. Jednak jeśli już przyjmie się pewien model statusu 

osobowego, wówczas korzystanie z wiedzy empirycznej jest zasadne, a nawet 

niejednokrotnie konieczne, jak pokazywałem wspominając o rekomendacjach 

postępowania z noworodkami urodzonymi na granicy przeżycia.  

Dla jasności, nie utrzymuję, że odwoływanie się do wiedzy empirycznej jest 

całkowicie bez znaczenia w argumentowaniu na rzecz któregoś modeli statusu 

zarodka. Stwierdzam natomiast, że są to racje mające wyłącznie charakter, 

powiedzmy, perswazyjny, a jako dane z poziomu empirycznego nie mogą 

doprowadzić do zwiększenia moralnej pewności danego modelu. Autorytet nauk 
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przyrodniczych (owych sciences), jakim cieszą się w naszej kulturze, powoduje, że 

chętnie sięga się po nie w dyskusjach światopoglądowych, przypisując danym 

dyscyplin eksperymentalnych o wiele większe znaczenie dla rozstrzygnięć 

filozoficznych i etycznych, niż w rzeczywistości mają. 

Idźmy dalej. Marianowi Machinkowi wskazanie na brak moralnej pewności 

argumentów wysuwanych przeciwko personalizmowi embriologicznemu 

dodatkowo podbudowane „wieloma” wskazówkami ich błędności, służy 

uzasadnieniu tezy, że nie wolno podejmować działań, które prowadzą do 

„destrukcji” zarodka. Co więcej, nawet niekonluzywność argumentu z moralnej 

niepewności przemawia za zakazem takich działań. Polemista powołuje się tu na 

stosowaną w prawie zasadę in dubio pro reo – „wątpliwości świadczą na korzyść 

oskarżonego”, zmieniając reo na embrio, czyli „wątpliwości świadczą na korzyść 

embrionu”.  

Przyznaję jest to perswazyjnie mocna retoryka. Skojarzenia nasuwają się same. 

Oto (niewinny, przecież) zarodek staje przed sądem. Na karę śmierci (za co!?) usiłują 

go skazać zwolennicy modeli innych niż osobowy. Natomiast jego życia bronią 

protagoniści personalizmu, powołując się na niepewność moralną argumentacji 

oskarżycieli i „wiele” innych racji. Sprawiedliwy sędzia przychyli się do ich 

stanowiska i ocali życie zarodka. 

Przyznać też muszę, że Autor nie eksploatuje tej retoryki, poprzestając na 

odwołaniu się „do fundamentalnej wartości osobowego życia ludzkiego”. Zdaniem 

Polemisty „przewyższa” ona inne wartości wymienianie przeze mnie w poprzednim 

tekście polemicznym.  

Temida ma na jednej szali tę fundamentalną wartość a na drugiej inne dobra 

niższe w hierarchii, między innymi, doświadczenie macierzyństwa. Wszakże na 

oczach ma przepaskę i nie jest całkiem pewna, czy rzeczywiście na pierwszej szali 

znajduje fundamentalna wartość, czy tylko (jak to ujmuje M. Machinek) „może” się 

ona tam znajdować. Przypadkiem przepaska jest nieco nieszczelna i Temida potrafi z 

całą wyrazistością dostrzec, że dobra na drugiej szali są mniej fundamentalne czy też 

niższe w hierarchii wartości. W takiej sytuacji – konkluduje Polemista – do „podjęcia 

działania niszczącego embrion niezbędna jest moralna pewność, że nie posiada on 
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statusu osobowego, a do sformułowania moralnego obowiązku zaniechania takiego 

działania wystarczy niemożność jej uzyskania”.   

Przewrotność konkluzji tkwi w tym, że nigdy takiej pewności nie uzyskamy, co 

próbowałem uzasadnić w obu tekstach polemicznych. Musimy zawsze polegać na 

tym „wystarczy”. Wątpię jednak by to był słuszny wniosek. Zwolennik 

personalizmu embriologicznego ocenia tylko niepewność moralną i nigdy nie 

sprawdzi empirycznie, co się kryje za krzakiem z przykładu. Sędzia natomiast bada 

dowody, szacując ryzyko pomyłki sądowej. Analogie prawnicze są tu równie mylące i 

niekonkluzywne jak przykłady „myśliwskie”. Może nawet jeszcze bardziej. Sędzia 

porusza się bowiem po empirycznej płaszczyźnie faktów i (generalnie rzecz ujmując) 

uznanych wartości. Bez wątpienia zaś wie (ma pewność), że oskarżony jest osobą. 

Pod tym względem rzetelny proces nieco przypomina równie rzetelne redagowanie 

rekomendacji bioetycznych. 

I tak oto, znowu doszliśmy, choć inną drogą, do figury retorycznej pokazanej w 

poprzedniej polemice. Jest to figura w charakterze imperialna, bo z bezwzględnością 

narzucająca swój światopogląd także obywatelom go nieakceptującym,  

Przypomnę ją: „Nawet, gdyby w abstrakcji zgodzić się ze stwierdzeniem o 

nierozstrzygalności sporu o status embrionu i gdyby przyjąć też in abstracto, że 

strony debaty mają poważne argumenty, a także, że prawdopodobieństwo, iż któraś 

ze stron ma rację, rozkłada się co najmniej po równo, to i tak w rzeczywistości racja 

strony zakładającej osobowy status człowieka już od stadium zygoty przeważa nad 

pozostałymi koncepcjami i tylko bezwzględnie nią powinniśmy kierować się w 

polityce społecznej”.  

Przypominam, że asumpt do obecnej dyskusji dały wytyczne diagnostyki 

preimplantacyjnej zredagowane przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN. Jeśli 

dobrze rozumiem stanowisko Polemisty „sformułowanie moralnego obowiązku 

zaniechania” destrukcji zarodka oznacza, że to zbiorowe ciało powinno wydać 

rekomendacje zakazujące diagnostyki preimplantacyjnej. Zapewne (?) optymalnym 

moralnie rozwiązaniem byłoby zapisanie tego zakazu w prawie stanowionym. 

Moralne a następnie prawne zakazy, rozszerzałyby się jak kręgi na wodzie, 

obejmując zapłodnienie in vitro, aborcję (no może z wyjątkiem sytuacji życie za 
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życie), niewykluczone, że i badania korzystające z komórek macierzystych i to nie 

tylko embrionalnych, ale również otrzymywanych przez odróżnicowywanie 

komórek somatycznych. 

Niepokoi mnie bardzo łatwość z jaką Marian Machinek zakazuje dążenia do 

realizacji tak ważnych i realnych dóbr jak te, które wiążą się z płciowością i 

rodzicielstwem, kładąc na szali jedynie możliwość zniszczenia osobowego życia 

zarodka. Bez wątpienia można taki pogląd uznawać za słuszny i bronić go. Jednak 

narzucanie go także i tym ludziom, którzy opowiadają się za odmiennym modelem 

statusu moralnego form prenatalnych i być może akceptują odmienną hierarchię 

wartości, jest tak głęboko niedemokratyczne, że nie waham się takiego stanowiska 

nazwać totalitaryzmem moralnym. Jego podstawą jest ważenie zaledwie możliwości 

dobra, zaledwie jego cienia z „pełnokrwistymi” (by użyć trafnego określenia 

Włodzimierza Galewicza8), realnymi wartościami – rodziną, potomstwem, a także z 

indywidualną wizją dobrego życia. W państwach demokratycznych – powtórzę to 

po raz trzeci – nierozstrzygalność i stronniczość argumentów za i przeciw jakimś 

ujęciom światopoglądowym nakazuje pozostawić wybór w gestii obywateli.  

  

4. Trzy dobre powody, dla których warto opowiedzieć się za godnościowym 

modelem statusu moralnego zarodka w jego ujęciu gradualistycznym 

 

Marian Machinek jest „trochę rozczarowany”, że nie odniosłem się szerzej się do 

podanej przez niego krytyki modelu gradualistycznego i nie przedstawiłem 

obszerniej tych wielu dobrych powodów, o których wspomniałem w poprzednim 

tekście, by opowiedzieć się za nim. Nawiasem mówiąc, ja jestem rozczarowany, że 

Polemista nie podjął dyskusji o wartościach właściwych demokracji i roli bioetyki w 

tym ustroju. Bo moim zdaniem osią toczonej obecnie debaty jest nie tyle 

gradualistyczny model statusu zarodka, ile namysł nad kształtem demokracji i 

miejscem w niej bioetyki. 

                                                 
8 W. Galewicz, Etyczne dyskusje wokół prokreacji, w: Początki ludzkiego życia, red. W. Galewicz, 

Universitas, Kraków 2010, s. 47. 
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 Z poczucia „objętościowej dietetyki” (tekst i tak już niepokojąco się rozrósł) 

skupię się na szkicowym ukazaniu powodów, dla których warto przyjąć ten model 

w neutralnej światopoglądowo demokracji. Przed ustosunkowaniem się do krytyki 

gradualizmu zasygnalizowanej przez Polemistę przypomnę, że – o ile mi wiadomo – 

trzy modele statusu moralnego zarodka wyróżnił Giovanni Maio9. Natomiast 

przywołany w przypisie przez M. Machinka i przeze mnie Günter Rager, jedynie 

krytycznie skomentował ten model z pozycji co najmniej bliskich personalizmowi 

embriologicznemu. Stąd podobieństwo poglądów Polemisty i G. Ragera. 

Wracając do „dobrych powodów”. Pierwszy z nich podałem już w poprzednim 

tekście polemicznym (s. 8) cytując Carsona Stronga. Przypomnę, że jest nim duża 

zgodność modelu gradualistycznego z „naszymi intuicjami” i „powszechnymi 

odczuciami”. Jak stwierdza C. Strong decydujący jest tu stopień podobieństwa danej 

formy prenatalnej z wzorcową (paradygmatyczną) osobą. Chodzi o podobieństwo 

fizyczne oraz zdolność do doznawania wrażeń zmysłowych, potencjalną zdolność do 

wytworzenia samoświadomości i do samodzielnego istnienia. Ważne, że intuicyjna 

ocena „stopnia” statusu moralnego jest wynikiem odpowiedzi na wszystkie te cechy 

występujące łącznie.  Wczesne formy embrionalne najmniej przypominają wzorcową 

osobę, noworodek – najbardziej10. 

Niewykluczone, że trafne wyjaśnienie tych intuicji, daje noblista etolog Konrad 

Lorenz. Według niego jest to ewolucyjne wytworzony mechanizm hamowania przed 

zabójstwem. Moc hamulców rośnie wraz z podobieństwem do dorosłego 

przedstawiciela gatunku Homo sapiens. Takie mechanizmy budują według niego 

biologiczne podłoże moralności („Kto wszakże jako badacz przyrody chce za 

wszelką cenę pozostać ‘obiektywny’ i za wszelką cenę uchylić się od tego, co jest 

‘tylko’ subiektywne, ten niechaj spróbuje — oczywiście w trybie doświadczenia i 

oczywiście wyłącznie w myśli i w wyobraźni uśmiercić kolejno główkę sałaty, 

muchę, żabę, świnkę morską, kota, psa — a wreszcie szympansa. Uświadomi sobie 

                                                 
9 G. Maio, Welchen Respekt schulden wir dem Embryo? Die embryonale Stammzellforschung in 

medizinethischer Perspektive, „Deutsche Medizinische Wochenschrift“ 2002, nr 127, s.160–163.  

10 C. Strong, Moralny status preembrionów, embrionów, płodów i nowordodków, w: Początki ludzkiego, Tłum. 

I. Zwiech, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 87-109. 
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wówczas, jak bardzo różne są opory odczuwane przy dokonywaniu tych zabójstw, 

popełnianych na przedstawicielach różnych poziomów organizacyjnych! 

Zahamowania istniejące w każdym z tych przypadków stanowią właściwą miarę 

zróżnicowania wartości, którą przykładamy — czy chcemy, czy nie — do tych 

różnych stopni form życia”11.). 

 Mniej istotne, czy jest to wyjaśnienie prawdziwe. Ważne, że intuicyjne 

klasyfikowanie statusu moralnego jest rzeczywiście powszechne. Na nim jak sądzę 

opiera się „argument płonącego biobanku”, jak go nazywa W. Galewicz. Ma on 

„pewną formę fabularną: przybiera postać opowieści o pożarze wybuchającym w 

klinice reprodukcyjnej czy też biobanku” Są w nim setki zamrożonych ludzkich 

zarodków i przypadkiem jedno małe dziecko. Nie możemy jednocześnie ratować i 

dziecko, i zarodki. Pytanie kogo mamy wybrać? „Nerwem argumentu jest 

oczywiście odczucie, że powinniśmy ratować dziecko, choćbyśmy mieli skazać na 

zagładę dziesiątki, a może i setki embrionów. To intuicyjne odczucie wydaje się 

wszakże niezbyt zgodne z przekonaniem, że ludzkie zarodki są już osobami”12. 

Z powszechnością wiąże się drugi dobry powód, dla którego warto opowiedzieć 

się w demokracji za gradualistycznym modelem godnościowym. Jest on mianowicie 

możliwy do zaakceptowania przez największą liczbę ludzi w porównaniu z aprobatą 

dla skrajności modelu przedmiotowego i osobowego. To zaś pociąga kilka innych 

korzyści między innymi powszechniejszą zgodę na regulacje bioetyczne i prawne 

ograniczające swobodę dysponowania zarodkami motywowane poszanowaniem ich 

godności, a także większe przyzwolenie na rosnącą restrykcję uregulowań wraz ze 

stopniem dojrzałości płodu. 

Nie należy też lekceważyć faktu, że dane embriologii są najbardziej zgodne z 

tym modelem, co jest poniekąd oczywiste. Tu miejsce na odpowiedź na pytanie 

zadane przez Polemistę: „Jak uzasadnić to, że rozwijająca się stopniowo godność 

[form prenatalnych – K. Sz.] zmienia się nagle w ‘godność najwyższej rangi’, 

                                                 
11 K.Z. Lorenz, Tak zwane zło, tłum A.D. Tauszyńska, PIW, Warszawa 1972, s. 267; 

http://www.filozofia.umk.pl/pliki/konrad_zacharias_lorenz_-_tak_zwane_z__o.pdf  

12 W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (w druku). 

http://www.filozofia.umk.pl/pliki/konrad_zacharias_lorenz_-_tak_zwane_z__o.pdf
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przysługującą dorosłym i w pełni ukształtowanym istotom ludzkim? Czy jest to 

zmiana jakościowa?” W odpowiedzi posłużę się dwiema racjami, które uważam za 

słuszne (dobre).  

Pierwsza racja, to największy stopień podobieństwa noworodka do 

paradygmatycznej osoby. Jak pisze C. Strong „noworodki posiadają kilka moralnie 

istotnych cech upodabniających je do wzorcowej osoby: są zdolne do samodzielnego 

życia i doznawania wrażeń zmysłowych, posiadają potencjalną zdolność do stania się istotami 

samoświadomymi, są one urodzone i z wyglądu przypominają paradygmatyczną osobę 

ludzką” (s. 98). Zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety (viability) 

jest moim zdaniem cechą szczególnie znaczącą moralnie. I już to może być 

decydującą racją usprawiedliwiającą pogląd o zmianie jakościowej, jaka dokonuje się 

przy narodzinach. Można ją jeszcze wzmocnić symboliczną argumentacją z 

obowiązku nawiązującą do Hansa Jonasa13. Nowonarodzony jest „istotą przejścia”. 

Jako pojawiający się w świecie łączy siłę życia z niemocą niebycia, a to przede 

wszystkim przez swą niezwykłą kruchość i podatność na zranienie. Niemoc ta 

nakłada na rodziców i państwo obowiązek wzmacniania siły życia, powinność 

utrzymywania noworodka po stronie życia i zapobiegania (w zwykłych 

okolicznościach) powtórnemu zapadaniu się w niebyt14. 

Jest to, jak zwykle, odpowiedź częściowa, a nie ostateczna, bo takich (chyba) nie 

ma. Zawsze można wymyślić jakiś mniej lub bardziej sensowny kontrargument.  

M. Machinek przeciwko modelowi gradualistycznemu formułuje kilka zarzutów, 

w tym (wcale nie ironiczne, jak twierdzi) „procentowe” szacowanie stopnia statusu. 

Wspominam o tym zarzucie, gdyż to właśnie tę ocenę miałem na myśli zrównując 

polemikę Adwersarza z „prostackimi frazami zestawiającymi jajo z omletem i żołądź 

z dębem”. Nie myślałem o zwierzęciu, stąd przy nim pojawił się w tekście znak 

zapytania, gdyż jako biolog i filozof nie mam nic przeciwko zwierzętom. Wręcz 

przeciwnie, nie zgadzam się na genetyczny szowinizm, automatycznie z racji 

                                                 
13 Por.: H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, 

Wydawnictwo Platan, Kraków 1996, s. 238. 

14 K. Szewczyk, Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

s. 242; tam też inne argumenty za i przeciw kryterium narodzin.  
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właściwego ludziom wyposażenia genetycznego przyznający zygocie najwyższy 

status moralny. 

Kilka uwag Autora ma charakter zbyt ogólny, aby z nimi polemizować (typu 

„nie brak etyków”, „można wskazać na społeczeństwa, które godziły się”). Część 

argumentacji Polemisty przeciwko gradualizmowi odwołuje się do teoretycznej 

spójności (koherencji) poglądu, a część implicite do (chyba logicznego?) argumentu 

równi pochyłej („dlaczego nie zastosować – analogicznie do stopniowego rozwoju – 

modelu stopniowej (lub nagłej) degradacji, która by się odnosiła np. do osób 

dotkniętych chorobami neurodegenarytywnymi czy generalnie umierających?”). 

Kłopot z równią pochyłą jest taki, że w wersji empirycznej jest po prostu 

fałszywa. Nigdy w dziejach nie obejmowano noworodków z jednej strony i ludzi w 

podeszłym wieku z drugiej, taką troską, jak w powojennych demokracjach 

zachodnich. Są na to twarde dowody empiryczne. Żeby nie wchodzić w szczegóły, ta 

demokracja, nazywana przez znaczną (?) część swoich obywateli „cywilizacją 

śmierci” wypracowała dla noworodków rekomendacje motywowane w pierwszym 

rzędzie dbałością o ich życie; dobrym przykładem są wspomniane polskie wytyczne 

dotyczące  wcześniaków. W Anglii, bardzo światopoglądowo liberalnej w 

postępowaniu z zarodkami, uchwalono Mental Capacity Act – Ustawę o zdolności do 

czynności prawych – między innymi rygorystycznie i drobiazgowo regulującą 

„godnościową” problematykę pacjentów geriatrycznych chorych na demencję15. 

I krótka odpowiedź (nie wprost) na zarzut „definicyjnej nieprecyzyjności” 

gradualizmu: Jestem przekonany, że w polityce społecznej propozycja oceny 

zasadności jakiegokolwiek światopoglądu16, w tym także bazującego na 

personalizmie embriologicznym, za pomocą kryteriów precyzji występujących w 

nim pojęć oraz jego teoretycznej koherencji, jest ucieczką w złudne bezpieczeństwo 

pewności (logicznej prawdy) – złudne, bo budowane przecież na fundamencie 

moralnych założeń wyłącznie postulowanych i definitywnie nierozstrzygalnych; w 

                                                 
15 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/notes/contents  

16 Założenia wyjściowe wszystkich światopoglądów mają tę właściwość, że nie dadzą się udowodnić; 

porażka Kartezjusza z dowodzeniem istnienia świata jest tu symptomatyczna. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/notes/contents
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przypadku personalizmu na tezie o osobowym statusie komórki zarodkowej.    Choć 

oczywiście precyzja i koherencja same w sobie nie są wadami i można, a nawet 

trzeba, w wyborze światopoglądu kierować się także i nimi. Jednak uznanie danego 

światopoglądu za jedynie słuszny, bo jest rzekomo najbardziej koherentny i 

precyzyjny definicyjnie, jest złudą groźną, gdyż niszczy to, co jest kwintesencją 

demokracji – barwną, „pełnokrwistą”, żywą i radosną wielość współistniejących 

poglądów i światopoglądów. I jeśli się z różnych powodów ceni tę moralną 

właściwość demokracji –  paradoksalnie – powinno się być stronniczym, powinno się 

opowiedzieć na poziomie struktur państwa za światopoglądem demokratycznym i 

za godnościowym modelem statusu moralnego zarodka, gdyż jest najbardziej 

zgodny z tym światopoglądem.   

Ceniąc demokrację, podejmuję ryzyko filozoficznej wiary, że ma ona 

mechanizmy zapobiegające staczaniu się nieprecyzyjności pojęciowych gradualizmu 

po równi pochyłej prowadzącej do „straszliwych skutków”. Są parlamenty, 

trybunały konstytucyjne, sądy i opinia publiczna. Jako światli obywatele 

powinniśmy dbać o ich jakość. Zaryzykować powinny także zbiorowe ciała 

bioetyczne, dając regulacje odpowiadające światopoglądowi demokratycznemu (a 

ustawodawcy stanowić prawo zgodne z nim).  

Taką oto „deklaracją wiary” zakończę tę przydługą polemikę, krasząc ją 

Goethem: 

 

 „Wszelka, mój bracie, teoria jest szara,  

Zielone zaś jest życia drzewo złote”.  


