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Słowo wstępne

Zagadnienia poruszane w tej książce mieszczą się na kilku płaszczyznach. Jedna 
ich grupa należy do tej szczegółowej, lecz bardzo już rozrośniętej i wciąż rozwija-
jącej się części etyki praktycznej, jaką jest etyka badań biomedycznych, lub jesz-
cze dokładniej – badań z użyciem ludzkich zarodków i komórek macierzystych. 
Czy wolno przeznaczać do eksperymentów medycznych ludzkie zarodki in vi-
tro niewykorzystane w procesie wspomaganej prokreacji? Czy dopuszczalne jest 
tworzenie ludzkich embrionów specjalnie w celach badawczych? Czy nie ma nic 
nieetycznego w pozyskiwaniu komórek macierzystych z tkanek martwych pło-
dów, pochodzących z aborcji? Te i tym podobne kwestie przyciągały w ostatnich 
kilkunastu latach nie tylko uwagę profesjonalnej etyki, ale i szerszej opinii pub-
licznej. Uwyraźnienie sensu tego typu pytań, a także uporządkowanie różnych 
odpowiedzi, jakie się na nie daje lub jakich można by na nie udzielić, jest celem 
analiz, które przeprowadzam w ostatniej części tej książki.

Twierdzi się często, że przy odpowiedzi na praktyczne pytania, jak postępować 
wobec istot pewnego rodzaju, wiele lub nawet „wszystko” zależy od tego, jaki mo-
ralny status przypisze się tym istotom. Tak na przykład o tym, czy ludzkich za-
rodków wolno używać do badań medycznych, rozstrzygałoby głównie lub wyłącz-
nie to, czy przysługuje im status moralnej osoby. Jak jeszcze będziemy mogli się 
przekonać, w tej mowie o całkowitej zależności tkwi pewna przesada. Zdarza 
się również, że opierając praktyczne normy, dyktujące należyty sposób traktowa-
nia pewnego rodzaju istot, na tezach dotyczących statusu tych bytów, obracamy 
się w błędnym kole, gdyż uzasadniane normy są już wpisane w koncepcję owego 
statusu. Tego typu zastrzeżenia skłaniają nawet niektórych autorów do zupełnego 
odrzucenia pojęcia statusu jako jednego z tematów etyki. I ta radykalna reakcja 
wydaje się wszakże przesadna. Pytania co do statusu moralnego jakiegoś rodzaju 
istot można z pożytkiem wyodrębnić jako pewną podstawową warstwę w zło-
żonej i wielopoziomowej mnogości normatywnych pytań dotyczących tych istot. 
W szczególności da się je również wyróżnić w obrębie zagadnień dotyczących 
etycznych kwalifi kacji ludzkich zarodków. Tę fundamentalną grupę normatyw-
nych pytań, odnoszących się do dobra zarodka, jego wewnętrznej wartości czy też 
przysługujących mu praw moralnych, omawiam w przedostatniej, czwartej części.



10  

Teoria moralnego statusu ludzkiego zarodka odwołuje się wyraźnie do dwóch 
innych dziedzin. Najpierw więc wypada ją poprzedzić metaetyczną eksplikacją 
tego, czym w ogóle jest status moralny. Pojęcia tego używa się czasami w taki 
sposób, jak gdyby było całkiem zrozumiałe. W istocie wymaga ono szeregu objaś-
nień. Trzeba zatem ustalić, czym jest ten zespół etycznych własności, który nazy-
wa się statusem moralnym, jakiego typu cechy wchodzą w jego skład, co należy 
rozumieć przez „kryteria”, na podstawie których pewnego rodzaju istotom przy-
znaje się taki lub inny status moralny itp. Tej ogólnej teorii statusu moralnego są 
poświęcone dwie początkowe części; w pierwszej omawiam elementy statusu mo-
ralnego, czyli to, co przyznajemy jakiejś istocie, orzekając o niej określony status 
moralny, w drugiej zaś biorę pod uwagę kryteria statusu moralnego, czyli to, na 
jakiej podstawie przyznajemy jej te elementy.

Pytania dotyczące moralnego statusu zarodków odsyłają nas jednak do jesz-
cze innych, merytorycznie wcześniejszych zagadnień. Oprócz statusu moralnego 
pewnego rodzaju istot można również badać ich status ontyczny. Nad ontycznym 
statusem ludzkiego zarodka zastanawiamy się, pytając, czym – lub kim – jest ten 
najwcześniejszy byt ludzki: czy można go już uznać za indywidualny ludzki or-
ganizm lub – idąc jeszcze dalej – utożsamić go z podmiotem wyższych funkcji 
psychicznych, który się z niego w przyszłości rozwinie; jeżeli zaś przyjąć jego 
tożsamość z tym przyszłym osobowym podmiotem, to czy jest sens nazywać go 
również „potencjalną (psychologiczną) osobą”, a może nawet po prostu „osobą”, 
i to nie w normatywno-etycznym, lecz w opisowo-ontologicznym znaczeniu tego 
terminu, itp. Sposób, w jaki odpowiemy na takie pytania, nie determinuje wpraw-
dzie jednoznacznie poglądu na moralny status ludzkiego zarodka – o wartość lub 
o prawa potencjalnych osób można się bowiem w dalszym ciągu spierać – ale na 
pewno zakreśla granice, w których ten drugi pogląd powinien się zmieścić. Spra-
wą ontycznego statusu ludzkiego zarodka i prezentacją stanowisk możliwych w tej 
kwestii zajmuję się w trzeciej części.

Warto wreszcie dodać, że wiele rozważań przeprowadzanych w tej książce 
przebiega nie tyle „na” wymienionych płaszczyznach, ile raczej „w poprzek” za-
rysowanej systematyzacji. Ich celem jest mianowicie uchwycenie związków, jakie 
zachodzą pomiędzy problemami i stanowiskami należącymi do wyróżnionych 
poziomów refl eksji. Chodzi więc o ustalenie, w jakiej mierze zdania o moralnym 
statusie zarodków są z jednej strony wspierane przez tezy dotyczące ich statusu 
ontycznego lub przez ogólne teorie etyczne, z drugiej zaś strony same wspierają 
określone normy etyczne na temat właściwego sposobu traktowania posiadają-
cych ten status zarodków, zwłaszcza w badaniach biomedycznych.

Całość książki dzieli się na rozdziały, a rozdziały na sekcje. Odnosząc się do 
wcześniejszych lub późniejszych miejsc w tej całości, używam odsyłaczy złożo-
nych z dwóch liczb (np. VI, 3), gdzie liczba rzymska oznacza numer rozdziału, 
arabska zaś numer sekcji w tym rozdziale.



11 

Cytowane prace oznaczam za pomocą bibliografi cznych skrótów rozwinię-
tych w końcowym zestawie literatury. Wszystkie tłumaczenia zamieszczone w tej 
książce pochodzą ode mnie, chyba że w przypisie albo w bibliografi i podane jest 
nazwisko innego tłumacza.

Przygotowanie i wydanie tej pracy w znacznym stopniu ułatwił mi grant 
przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt badawczy 
N N101 139340 pt.: „Badania w naukach biomedycznych – spory o moralny status 
ich przedmiotów”.





Część I

ELEMENTY STATUSU MORALNEGO

Zastanawiając się nad moralnym statusem pewnego rodzaju istot – na przykład 
wyższych zwierząt, ludzkich embrionów lub osób pogrążonych w głębokiej de-
mencji – chcemy ułatwić sobie rozstrzygnięcie, jak mamy wobec nich postępo-
wać. Ostatecznie więc chodzi nam o to, co trzeba czynić dla tych istot, a czego nie 
trzeba, co wolno z nimi robić, a czego nie wolno. Zbiór zasadnych odpowiedzi na 
tego typu pytania to ogół naszych powinności wobec danych istot – powinności 
zarówno pozytywnych (obowiązków działania), jak i negatywnych (obowiązków 
zaniechania). Spotyka się nawet pogląd, zgodnie z którym status moralny jakiejś 
osoby lub rzeczy nie byłby niczym innym jak zespołem obowiązków – jeśli nie 
wszystkich, to tych podstawowych – jakie wobec niej posiadamy. Taka eksplikacja 
„statusu moralnego” nie wydaje się jednak ścisła. Status moralny pewnej istoty 
na pewno wiąże się ze zbiorem (podstawowych) obowiązków, jakie powinniśmy 
wobec niej spełniać, ale sam nie jest tym zbiorem. Trafniej będzie go raczej okre-
ślić jako zespół pewnych innych kwalifi kacji etycznych, które mogą przysługiwać 
jakiejś istocie, a jeśli jej przysługują, czynią ją tym samym stosownym przedmio-
tem – czy nawet odpowiednim bezpośrednim1 przedmiotem – pewnych naszych 

1  Bezpośrednie i pośrednie przedmioty obowiązków można przeciwstawić, wykorzystując 
Kantowską dystynkcję między obowiązkami „wobec” jakiegoś bytu i obowiązkami „w stosunku 
do” tego bytu. Gdy mówimy, że ktoś ma pewien obowiązek wobec A, A jest bezpośrednim przed-
miotem jego obowiązku; gdy natomiast mówimy, że ktoś ma pewien obowiązek w stosunku do A, 
A może być albo bezpośrednim, albo tylko pośrednim przedmiotem jego obowiązku. Tak na przy-
kład mechanik, który zobowiązał się naprawić samochód swojego klienta, ma pewien (pośredni) 
obowiązek w stosunku do samochodu – powinien coś z nim zrobić – ponieważ posiada odpowiedni 
(bezpośredni) obowiązek wobec jego właściciela. Stosując to rozróżnienie, możemy powiedzieć, że 
(pierwotny lub samodzielny) status moralny posiadają byty, które stanowią bezpośredni przedmiot 
naszych obowiązków lub wobec których mamy obowiązki. Koncepcję, zgodnie z którą (uprzywilejo-
wany) status moralny moglibyśmy w ogóle przyznać jedynie bezpośrednim przedmiotom naszych 
obowiązków, proponuje na przykład Mary Anne Warren (1997a, s. 439).
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obowiązków. Ale czym w takim razie są owe „etyczne kwalifi kacje”, wyznaczające 
nasze podstawowe obowiązki wobec jakiejś osoby lub rzeczy i składające się na jej 
status moralny?

Pytając, jakie są nasze podstawowe obowiązki wobec pewnych istot, chcemy 
się przede wszystkim dowiedzieć, czy mamy się o nie troszczyć. Troszczyć się 
o pewną istotę to dbać o jej dobro – starać się, aby spotykało ją to, co jest dla niej 
dobre, a omijało wszystko, co jest dla niej złe. Troszczyć się o dobro jakiejś istoty 
jest oczywiście sens tylko wtedy, gdy ta istota ma „swoje dobro”, któremu jedne 
rzeczy służą, a inne nie służą, tzn. gdy jest ona w ogóle istotą, dla której coś może 
być dobre lub złe. To dobro istoty, o którą nam chodzi, stanowi pierwszy element 
lub aspekt jej statusu moralnego, aspekt, który będę nazywał agatologicznym.

Pytając o nasze podstawowe obowiązki wobec pewnych istot, chcemy również 
ustalić, czy mamy okazywać im pewien szacunek – „pewien” szacunek, a może 
„szczególny” szacunek. Szacunek należy naturalnie okazywać bytom, które są 
„godne szacunku”, a zatem posiadają pewną wewnętrzną wartość, czy też właśnie 
„godność”. Ta wewnętrzna godność, wynosząca jedne rodzaje bytów nad inne, 
stanowi kolejny możliwy aspekt, który mamy na względzie, gdy zastanawiamy się 
nad ich statusem moralnym. Ten drugi element statusu moralnego określam jako 
aksjologiczny.

Poza elementem agatologicznym i aksjologicznym w statusie moralnym trzeba 
wyróżnić jeszcze inny aspekt, który określam jako jurydyczny. Ten trzeci aspekt 
statusu moralnego pewnego rodzaju istot mamy na uwadze, gdy zastanawiamy 
się, czy posiadają one jakieś prawa moralne, a jeżeli tak, to jakiego typu i o jakiej 
mocy. 

Jeżeli pewna istota ma prawo do czegoś, wówczas to, do czego ma ona prawo, 
jest dla niej (w normalnym przypadku) czymś dobrym. Tak więc wydaje się, że 
prawa moralne jest sens przypisywać jedynie istotom, które mają „swoje dobro” 
lub dla których coś może być dobrem. Przypisując pewnym istotom określone 
prawa, czyni się to również często ze względu na przyznawaną im wartość lub 
godność. Ta wewnętrzna wartość lub godność przysługująca (albo właśnie nie-
przysługująca) pewnym istotom nie jest też obojętna, gdy trzeba rozstrzygnąć, czy 
mamy przykładać jakąś wagę do ich dobra, o ile mają one swoje dobro. Tak zatem 
wyróżnione elementy statusu moralnego są ze sobą zazwyczaj ściśle powiązane. 
Mimo to wymagają one osobnego omówienia.



Rozdział I

STATUS MORALNY A WŁASNE DOBRO

Pierwszym elementem statusu moralnego jest zatem jego aspekt agatologiczny, 
aspekt dobra. Aby określić status moralny pewnych istot w jego aspekcie agatolo-
gicznym, trzeba przede wszystkim ustalić, czy są to istoty, które mają swoje dobro 
lub dla których coś może być dobre, a jeżeli tak, to czy to „ich dobro” lub też „do-
bro dla nich” powinno się jakoś liczyć w naszym rachunku etycznym. Sam sens 
tego złożonego pytania wymaga jednak pewnego objaśnienia i uwyraźnienia.

1. Dobro i interes

Z wielu różnych znaczeń „dobra”, jakie ten termin przybiera tak w języku potocz-
nym, jak w dyskursie fi lozofów, szczególnie ważne dla naszych celów wydają się 
dwa, ściśle zresztą ze sobą związane. Aby dokładniej uchwycić tę parę korelatyw-
nych znaczeń, wstępnie już zarysowanych w naszym wprowadzeniu, weźmy naj-
pierw pod uwagę „dobro” w pewnym szczególnym zastosowaniu, a mianowicie 
odnoszące się do osób. Otóż dobrem odnoszącym się do osoby będzie z jednej 
strony dobro dla osoby, z drugiej zaś dobro osoby. Mówimy, że coś jest dobrem – 
lub po prostu jest dobre – dla jakiejś osoby, ale mówimy również, że coś służy lub 
nie służy, sprzyja albo nie sprzyja – dobru jakiejś osoby. W pierwszym wypadku 
„dobro” ma znaczenie jak gdyby cząstkowe lub partykularne, oznacza jedną z wie-
lu rzeczy, które są dobre dla danej osoby. Drugie znaczenie „dobra” odnoszącego 
się do osoby jest natomiast bardziej całościowe, czy też generalne; obejmuje ogół 
rzeczy, które są dla niej dobre. Cząstkowym dobrem dla jakiejś osoby jest coś, 
co „służy” jej dobru całościowemu, a zatem w pewien sposób przynależy lub też 
przyczynia się do tego drugiego. 

Osoby nie są jednak zapewne jedynymi podmiotami, które mają „swoje do-
bro” (w sensie całościowym) lub dla których coś może być dobrem (w znaczeniu 
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cząstkowym). Oba pojęcia dobra, które rozróżniliśmy najpierw w odniesieniu do 
osób, mogą również odnosić się do innych „istot”. Ogólniej zatem dobro cząstko-
we można określić jako dobro dla jakiejś istoty, natomiast dobro całościowe (w ję-
zyku angielskim określane również jako welfare, a po niemiecku jako das Wohl) 
jako dobro jakiejś istoty (por. von Wright 1963).

Z omawianym pojęciem dobra ściśle wiąże się pojęcie interesu, które wykazuje 
podobną dwuznaczność. Mówimy, że ktoś posiada różne interesy, ale mówimy 
również, że coś leży w czyimś interesie. Wygodnie jest przyjąć, że (w „dobrze ro-
zumianym”) interesie osoby leży dokładnie to samo, co służy jej całościowemu 
dobru, tak iż jej różnym interesom (w liczbie mnogiej) odpowiadają jej dobra 
cząstkowe.

Aby określić moralny status pewnych istot w jego aspekcie agatologicznym, 
trzeba więc przede wszystkim ustalić, czy te istoty w ogóle mają „swoje dobro” lub 
też „swój interes”, o który moglibyśmy się troszczyć. Swoje dobro lub swój interes 
posiada istota, dla której coś może być dobre lub złe. Dobre dla jakiejś istoty jest 
to, co służy jej dobru lub leży w jej interesie, złe jest dla niej to, co pozostaje do 
jej dobra lub jej interesu w przeciwnym stosunku. Istotę, dla której coś może być 
dobre lub złe, będę też nazywał odbiorcą dobra i zła. Zamiast pytać, czy pewne 
istoty mają swoje dobro, można więc również zapytać, czy są one odbiorcami do-
bra oraz zła.

Jeżeli już stwierdzimy, że pewne istoty mają swoje dobro, o które moglibyśmy 
się troszczyć, musimy jeszcze rozstrzygnąć, czy powinniśmy to czynić – czy za-
tem mamy się starać, aby te istoty spotykało to, co jest dla nich dobre, a omijało 
wszystko, co jest dla nich złe. Starać się o to, aby tak się działo, to przywiązywać 
wagę do dobra tych istot. Jeżeli więc stwierdzimy, że pewne istoty mają swoje do-
bro, pozostaje nam jeszcze ustalić, czy mamy przywiązywać wagę do dobra tych 
istot lub do tego, co jest dla nich dobre.

Jeżeli zaś i tę kwestię rozstrzygniemy pozytywnie, a więc uznamy, że dobro 
pewnych istot nie może być nam całkiem obojętne, lecz powinno być przez nas 
przynajmniej w pewnej mierze uwzględniane w naszym etycznym namyśle, po-
zostaje jeszcze ustalić, jak wielką wagę powinniśmy do niego przykładać – czy 
taką samą jak do dobra innego rodzaju istot, którym przyznajemy pełny status 
agatologiczny (a w szczególności do dobra nas samych), czy też jakąś mniejszą.

Odpowiedź na trzy wymienione pytania można uznać za pełną charakterysty-
kę moralnego statusu rozważanego rodzaju istot w jego aspekcie agatologicznym. 
Aby jednak taką charakterystykę w pewnym szczególnym przypadku, jak choćby 
w odniesieniu do ludzkich zarodków, dało się przeprowadzić w sposób zadowala-
jący, musi być ona przygotowana przez analitycznie rozwiniętą odpowiedź na trzy 
ogólniejsze kwestie z samej teorii statusu agatologicznego. Będziemy więc musieli 
rozpatrzyć pytania:
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(1) Jakiego rodzaju byty są możliwymi odbiorcami dobra, tzn. posiadają swoje 
własne dobro i są podmiotami, którym może się przydarzać coś dobrego lub coś 
niedobrego?

(2) Czy powinniśmy troszczyć się o dobro wszystkich istot, które w ogóle mają 
swoje dobro; a jeżeli nie, to na jakiej podstawie wyróżnić istoty, o których dobro 
należy się troszczyć?

(3) Czy mamy przykładać jednakową wagę do dobra wszystkich istot, dla któ-
rych coś może być dobre; a jeśli nie, to od czego jeszcze zależy ta waga, jaką posia-
da to, co ma wartość dobra dla jakiejś istoty (oprócz samego faktu tej wartości)?

2. Jakie istoty mają swoje dobro?

Przyjrzyjmy się najpierw różnym odpowiedziom, jakich udziela się na pierwsze 
z postawionych pytań.

Krąg podmiotów lub bytów, które posiadają swoje własne dobro lub dla któ-
rych coś może być dobrem – nazywam je również nosicielami lub odbiorcami 
dobra – bywa wytyczany węziej albo szerzej. Najwęziej bodaj zakreślają go ci, 
którzy uzależniają posiadanie własnego dobra – czyli „agatologiczną podmioto-
wość” – od racjonalności; podmiotami, dla których coś może być dobre lub złe, są 
w tym ujęciu wyłącznie podmioty rozumne. Szerszy zbiór nosicieli dobra przyjmu-
je się wtedy, gdy zalicza się do niego wszystkie istoty zdolne do odczuwania: każda 
istota, która jest w stanie odczuwać przyjemność lub ból, jest tym samym istotą, 
dla której coś może być dobre lub złe (zakłada się bowiem przy tym naturalnie, 
że odczucie przyjemności lub zadowolenie jest dla takiej istoty czymś dobrym, 
a odczucie bólu lub też cierpienie jest dla niej czymś złym). W jeszcze szerszym 
ujęciu do istot posiadających swoje własne dobro – a tym samym status agato-
logiczny – należą wszystkie istoty żywe; każda taka istota, jak się argumentuje, 
posiada bowiem pewien immanentny cel, którego urzeczywistnienie stanowi jej 
dobro. Najszerzej wreszcie zakres dobra wyznacza się wtedy, gdy włącza się do 
niego nie tylko istoty żywe, lecz także przedmioty nieożywione, o ile noszą one 
w sobie pewną wewnętrzną zasadę jedności, która może być podtrzymywana, czy 
też w ogóle wszelkie byty, które mogą być w dobrym stanie; to bycie w dobrym 
stanie ma być wówczas właściwym im dobrem.

A. Dobro jako własność podmiotów rozumnych

To najwęższe ujęcie zakresu nosicieli dobra nie występuje zbyt często. Znajdujemy 
je wszakże w jednej z części Sumy teologicznej Tomasza z Akwinu, mianowicie 
w jego rozprawie O miłości (De caritate). Wśród rozważanych tam kwestii znaj-
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duje się między innymi i ta, „czy stworzenia nierozumne powinny być miłowane”. 
Dokładniej chodzi o pytanie, czy powinno się je darzyć tą chrześcijańską miłością, 
która po łacinie nosi miano caritas i jest przykazana w stosunku do „bliźnich”. 
W ujęciu Akwinaty ta nadnaturalna miłość stanowi odmianę przyjaźni, Arysto-
telesowskiej philia. Gdyby więc stworzenie nierozumne miało być w taki sposób 
kochane, znaczyłoby to, że między nim a człowiekiem możliwa jest przyjaźń. To-
masz nie dopuszcza jednak takiej możliwości, a wyklucza ją właśnie dlatego, że 
stworzeniom nierozumnym nie można też życzyć dobra:

przyjaźń mamy dla kogoś, któremu życzymy dobra; lecz ściśle mówiąc, nie możemy życzyć 
dobra stworzeniu nierozumnemu, bo to nie jest zdolne do posiadania dobra; zdolność tę 
ma tylko stworzenie rozumne, które dzięki wolności woli jest władne posługiwać się po-
siadanym dobrem. Co do tego wyraża się Filozof, iż gdy mówimy, że jakiemuś stworzeniu 
przytrafi ło się coś dobrego lub złego, wyrażamy się nieściśle. (...) Może jednak stworzenie 
nierozumne być z mi łości miłowane jako dobro, którego pragniemy dla kogoś, o ile miano-
wicie pragniemy je zachować dla uczczenia Boga i pożytku bliźniego. Tak też i Bóg miłuje 
takie stworzenia (Tomasz z Akwinu 1967, s. 57).

Z argumentacji Tomasza z Akwinu wynika, że coś takiego jak przyjaźń między 
człowiekiem a psem jest rzeczą niemożliwą. Jest ona niemożliwa już choćby dlate-
go, że przyjacielowi trzeba życzyć dobra, a w odniesieniu do psa takie życzenie nie 
wchodzi w rachubę. Psu nie sposób życzyć dobra, i to z tej prostej racji, że ściśle 
biorąc nie ma niczego takiego, co byłoby dla niego dobre albo złe.

Stanowisko Akwinaty staje się w tym punkcie jaśniejsze i wiarygodniejsze, je-
żeli przyjmiemy, że również samo „dobro”, o którym tu mowa, jest rozumiane 
w szczególnym znaczeniu. Istnieje pewna koncepcja dobra, zgodnie z którą do-
brem dla kogoś jest to, czego ten ktoś powinien pragnąć, do czego powinien dążyć. 
Otóż jest dosyć naturalne, że dobro w tym sensie przysługuje wyłącznie istocie ro-
zumnej. Tylko takiej bowiem istoty mogą dotyczyć pewne powinności. Tak więc 
jedynie o człowieku da się sensownie powiedzieć, że powinien pragnąć tego czy 
tamtego, podczas gdy w odniesieniu do psa takie normatywne wypowiedzi nie 
miałyby sensu.

Podobnie restrykcyjną koncepcję dobra odnajdujemy u niektórych autorów 
współczesnych, chociaż ubierają ją oni w nieco inną szatę językową, mówiąc nie 
tyle o odbiorcach dobra, ile o posiadaczach jakichś „interesów” (interests). Posia-
danie własnych interesów bywa również traktowane jako własność bardziej eks-
kluzywna niż posiadanie własnego dobra. Tak na przykład Henry John McCloskey 
argumentuje, że nierozumnym zwierzętom nie można przyznać żadnych moral-
nych praw, bo chociaż mają one pewne dobro (welfare), to nie posiadają żadnych 
interesów, które te prawa mogłyby chronić. Zdaniem tego autora, mówiąc o inte-
resach jakiejś osoby lub istoty, mamy na myśli coś więcej niż tylko jej dobro; cho-
dzi nam o to, „co jest lub powinno być, lub byłoby ważne (of concern) dla danej 
istoty lub osoby” (McCloskey 1965, s. 126). McCloskey uważa, że ze względu na 
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ten „oceniająco-preskryptywny akcent” w pojęciu interesu wolimy nie mówić na 
przykład o interesach zwierząt, choć mówimy o ich dobru. Jeżeli zaproponowana 
powyżej interpretacja jest trafna, Tomasz z Akwinu wolałby w takich razach nie 
używać również tego drugiego pojęcia.

B. Dobro jako własność istot zdolnych do odczuwania

Najwęższe ujęcie zakresu możliwych nosicieli dobra prowadzi do pewnych jeżeli 
nie nieuchronnych, to w każdym razie trudnych do uchylenia następstw, które 
z etycznego punktu widzenia wydają się niepożądane. Implikuje ono na przy-
kład, że skoro nierozumne zwierzęta nie są podmiotami, dla których coś może 
być dobre lub złe, to nie czynimy im żadnego zła, nie tylko kiedy je zabijamy, 
lecz nawet kiedy je niepotrzebnie dręczymy. Tę konsekwencję można wprawdzie 
omijać, przyjmując, że chociaż człowiek, który dręczy zwierzę, nie wyrządza zła 
dręczonemu zwierzęciu, to przecież wyrządza je samemu sobie (np. stępiając swo-
ją moralną wrażliwość) lub też innym ludziom (narażonym na występki, jakich 
będzie się również w stosunku do nich dopuszczał na skutek tej stępionej wraż-
liwości); jednak to rozwiązanie jest odczuwane jako niewystarczające – nie tylko 
przez współczesnych, ale i przez dawniejszych autorów.

Niepożądane lub nieetyczne konsekwencje, jakie wynikają z ograniczania pod-
miotów dobra, a w rezultacie także pierwotnych przedmiotów naszych powin-
ności, do istot rozumnych, skłaniają naturalnie do tego, aby wytyczyć ich zakres 
szerzej. W tym poszerzaniu sfery bytów, dla których różne rzeczy są dobre lub 
złe, można posunąć się mniej lub bardziej daleko. Pierwszy nasuwający się krok 
w tym kierunku polega na objęciu tą sferą wszelkich w ogóle istot zdolnych do 
czucia, a więc nie tylko ludzi, lecz także zwierząt (przynajmniej tych wyższych). 
Jednym z fi lozofów, którzy dokonywali tego kroku, wychodząc poza wąską etykę 
racjonalistyczną lub „humanistyczną”, był Jeremy Bentham. W swoim Wprowa-
dzeniu do zasad moralności i prawodawstwa mówi on najpierw („z bólem serca”) 
o czasach, „w których większa część naszego ro dzaju była, pod nazwą niewolni-
ków, traktowana przez prawo zupełnie tak samo, jak na przykład w Anglii są do 
dziś traktowane niższe rodzaje zwierząt”, następnie zaś wygłasza życzenie:

Oby nadszedł dzień, gdy reszta ży wych stworzeń otrzyma prawa, których mogła pozba-
wić ich tylko ręka tyranii. Francuzi już doszli do tego, że nic nie usprawiedliwia pozosta-
wienia bez ratunku ludzkiej istoty, dla tego tylko, że ma czarną skórę, na łaskę i niełaskę 
kata. Oby nadszedł dzień, gdy wszyscy uznają, iż liczba nóg, wło chatość skóry lub to, jakie 
zakończenie ma os sacrum, nie są również argumentami przekonywającymi, aby wolno 
było do znającą uczuć istotę wydać na męczarnie. Ze względu na co można by wytyczyć 
nieprzekraczalną granicę? Byłożby to ze względu na zdolność do rozumowania lub może 
dar mowy? Jednakże dorosły koń lub pies jest bez porównania rozumniej szym i zdolniej-
szym do porozumienia się zwierzęciem od dziecka mającego dzień czy tydzień, czy nawet 
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miesiąc życia. Przypuśćmy jednak, że jest inaczej. Co by to pomogło? Na leży pytać nie o to, 
czy zwierzęta mogą rozumować ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć? (Bentham 
1958, s. 418, przyp.).

Pytając o to, gdzie i ze względu na co „wytyczyć nieprzekraczalną granicę”, 
Bentham zastanawia się – jak byśmy dzisiaj powiedzieli – jakim istotom powin-
niśmy przyznać pełny status moralny. Ten status moralny rozpatruje on od razu 
w aspekcie jurydycznym, a zatem w związku z prawami, które – jak podkreśla 
– należałoby przyznać także niektórym zwierzętom. Nie jest przy tym całkiem 
jasne, jakie prawa zwierząt ma tutaj na myśli: czy prawa moralne, które byłyby 
im właściwe z natury, czy prawa legislacyjne, które niegdyś im przysługiwały, 
lecz zostały im odebrane przez „rękę tyrana” (jak by to było zgodnie z najdo-
słowniejszym rozumieniem przytoczonego fragmentu), czy wreszcie (co byłoby 
rozumieniem zapewne trafniejszym) prawa legislacyjne, które powinny im zostać 
przyznane i których ludzka tyrania „pozbawia” owe bratnie stworzenia o tyle, że 
im ich odmawia czy też nie przyznaje. Tak czy inaczej, Bentham przyjmuje, że po-
siadanie praw wymaga pewnych interesów, te zaś posiadają wszystkie istoty, które 
mogą cierpieć lub odczuwać ból.

Czy jednak coś dobrego lub złego może spotykać wyłącznie takie istoty? Czy 
zatem mamy przyjąć, że nosicielem lub odbiorcą dobra może być jedynie podmiot 
zdolny do odczuwania? To sensualistyczne (lub „patocentryczne”) ujęcie istot po-
siadających swoje interesy jest wprawdzie wolne od jaskrawych niedostatków kry-
terium „antropocentrycznego”, ale nadal narażone na pewne obiekcje. Po pierw-
sze, pozwala ono przyznać zdolność posiadania własnego dobra – „agatologiczną 
podmiotowość” – jedynie ludziom i (wyższym) zwierzętom, każe jej natomiast 
odmówić roślinom. Po drugie, zarysowany pogląd na zakres dobra dla jakiejś 
istoty jest połączony być może nie logicznym związkiem, lecz przynajmniej pew-
nym duchowym pokrewieństwem z hedonistyczną koncepcją wartości – teorią, 
zgodnie z którą tym, co samo w sobie dobre lub złe, mogą być jedynie stany bólu 
lub przyjemności. Hedonistyczna koncepcja dobra nie jest jednak ani oczywista, 
ani potwierdzana przez fakty, na przykład jeśli się zważy, że w przyrodzie ożywio-
nej przyjemność i ból funkcjonują nie tyle jako ostateczne cele, lecz raczej jako 
sygnały, które informują, że w organizmie dzieje się coś dobrego lub złego.

Te i tym podobne racje skłaniają wielu autorów, aby przyjąć jeszcze bardziej 
liberalne kryterium, pozwalające uznać jakiś podmiot za możliwego odbiorcę do-
bra lub też zła.

C. Dobro jako własność istot żywych

To kolejne, „biocentryczne” kryterium zakłada, że wszystkie istoty żywe – a nie 
tylko te z nich, które są zdolne do odczuwania – mają swój interes lub też swoje 
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dobro, są możliwymi odbiorcami dobra albo zła. Nie tylko zatem o człowieku albo 
o ptaku, ale także o drzewie możemy powiedzieć, że coś leży lub nie leży w jego in-
teresie; drzewo nie posiada wprawdzie odczuć ani pragnień, ale ma pewne obiek-
tywne potrzeby, a to, co te potrzeby zaspokaja, jest dla niego dobre. To dobro dla 
drzewa jest przy tym jego obiektywnym dobrem, nie zaś dobrem wyznaczonym 
przez interesy człowieka.

Jedną z najpełniejszych wersji tej biocentrycznej koncepcji przedstawia Paul 
Taylor. Dobro jakiejś istoty jest w jego ujęciu równoznaczne z jej „dobrym sta-
nem” lub też „dobrym bytem” (well-being) – stanem, w którym tej istocie jest do-
brze (Taylor 1986/1989, s. 62). Ponieważ zaś swoje dobro mają wszystkie istoty 
żywe (i wyłącznie one), ten dobry byt trafnie jest również określać jako „dobre 
życie”. Nie wszystkie istoty, które według Taylora mają swoje dobro, świadomie 
do niego dążą lub troszczą się o nie. Nie o wszystkich da się zatem powiedzieć, 
że mają pewne (subiektywne) zainteresowania (interests); o każdej takiej istocie 
można natomiast orzec, że coś leży albo nie leży w jej (obiektywnym) interesie 
(tamże, s. 63–64).

D. Dobro jako własność bytów, które mogą być w dobrym stanie

Zdaniem wszakże niektórych autorów w poszerzaniu zakresu nosicieli dobra na-
leżałoby się posunąć jeszcze o krok dalej; własne dobro przysługiwałoby nie tyl-
ko wszystkim istotom żywym, lecz w ogóle wszelkim bytom, o których można 
stwierdzić, że „mają się” lepiej lub gorzej, znajdują się w dobrym albo w złym 
stanie. 

To najszersze ujęcie nosicieli dobra pod pewnym względem może być uznane 
za „klasyczne”, ponieważ występuje już u samego Platona. W dziesiątej księdze 
jego Państwa znajdujemy miejsce (608D–609A), gdzie w toku rozważań dotyczą-
cych niezniszczalności ludzkiej duszy – która mogłaby zniszczeć tylko od swoi-
stego jej zła – porusza się ogólniejsze pytanie, czym w istocie jest zło dla pewnego 
jestestwa i dla jakich jestestw coś może być złe. Prowadzący dialog Sokrates pod-
suwa swojemu rozmówcy odpowiedź, że złem jest wszystko, „co zgubę przynosi 
i psuje”, a dobrem to, „co ocala i przynosi pożytek”. Dalej powiada się, że jakieś zło, 
podobnie jak dobro, można wskazać dla każdego przedmiotu: „Na przykład dla
oczu – zapalenie oczu, a dla całego ciała choroba, dla pszenicy rdza, a próchno 
dla drew, dla brązu i żelaza śniedź i rdza”. Sokrates pyta więc retorycznie, czy nie 
jest tak, że „prawie każda rzecz ma związane z nią z natury zło jakieś i schorze-
nie?”, a gdy jego rozmówca godzi się na to uogólnienie, dodaje jeszcze, że „jeśli 
na którąkolwiek rzecz coś ta kiego spadnie, zaraz czyni złem” – czy też złą rzeczą 
– „to, do czego się przycze pi, i w końcu ją całą rozkłada i gubi”2.

2  Fragmenty z Platońskiego Państwa podaję w tłumaczeniu W. Witwickiego.
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Platon przyjmuje zatem, że złem dla jakiejś rzeczy jest to, co doprowadza ją 
do złego stanu (co ją „rozkłada i gubi”), tak jak dobrem jest dla niej wszystko, co 
zachowuje ją w dobrym stanie (co ją „ocala”). Ponieważ zaś w dobrym lub złym 
stanie może znajdować się „prawie każda” rzecz, zakres odbiorców dobra i zła 
obejmuje u niego niemal wszystkie byty, a przynajmniej wszystkie te, które mają 
w sobie pewną zasadę jedności3. Dobre dla każdego takiego bytu jest wszystko, co 
podtrzymuje jego jedność i harmonię, złe natomiast to, co prowadzi do jego dez-
integracji, a w szczególnym przypadku także do zatraty (chociaż ten przypadek 
mimo jego pospolitości musi być traktowany jako szczególny, gdyż na przykład 
ludzka dusza może zostać tylko rozstrojona, ale nie zniszczona). 

3. Jakie znaczenie ma dobro pewnej istoty?

Jednakże rozstrzygnięcie, czy pewnego rodzaju istoty mają swoje dobro, jest – jak 
wspomniałem – tylko pierwszym krokiem w kierunku ustalenia pełnego statusu 
agatologicznego tych istot. Jeżeli już stwierdzimy, że jakaś istota posiada swoje 
dobro, musimy z kolei sprawdzić, czy jej dobro posiada w ogóle jakąś wagę – czy 
są jakieś powody, by się o nie troszczyć. Pytanie, czy są powody troszczyć się o do-
bro jakiejś istoty, jest jednak dwuznaczne. Sam fakt, że jakaś rzecz jest dobrem 
dla pewnej osoby, jest niewątpliwie powodem do troszczenia się o tę rzecz dla tej 
osoby. Ale my chcemy się naturalnie dowiedzieć, czy jest on takim powodem rów-
nież i dla innych, i to tych, których z daną osobą nie łączą żadne szczególne relacje, 
jak stosunek rodzica do dziecka lub opiekuna i podopiecznego. Czy zatem ci inni 
i obcy dla danej osoby mają też powód troszczyć się o to, aby zdobyła ona – lub 
nadal posiadała – tę rzecz, która jest dla niej dobra?

Dokładniej biorąc, chodzi tutaj o dwa różne pytania:
(A) Czy fakt wartości jakiejś rzeczy dla pewnej istoty jest sam przez się etycz-

nie doniosły; czy zatem jest on poważnym powodem do zabiegania i troszczenia 
się o to, by owa istota zdobyła (lub zachowała) tę rzecz, która posiada dla niej 
wartość dobra?

(B) Czy mamy troszczyć się o dobro wszystkich istot, które w ogóle mają swoje 
dobro?

Ten, kto kwestię (A) rozstrzyga twierdząco, musi rozstrzygnąć twierdząco tak-
że kwestię (B) – przyznać, że mamy powód troszczyć się o każdą rzecz, która jest 
dobra dla jakiejś istoty, już przez to samo, że jest dla niej dobra. Ten pogląd z po-
czątku wydaje się paradoksem. Podejrzewamy, że każe nam się troszczyć o dobro 
szkodników, czy też pasożytów czerpiących z nas pokarm; bądź co bądź one także 
mają swoje dobro, któremu ten pokarm niewątpliwie służy. Po chwili namysłu 

3  Por. Gentzler 2004.
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paradoksalne konsekwencje tego stanowiska okazują się jednak nie aż tak odstra-
szające. Ktoś, kto go broni, twierdzi przecież tylko, że przez sam fakt, iż coś jest 
dobre dla pewnej istoty, mamy pewien powód, by troszczyć się o to, by posiadała 
ona to, co jest dla niej dobre. Nie twierdzi zatem, że nie mamy innego powodu, 
aby nie troszczyć się o jej interes, lecz przeciwnie, szkodzić jej dobru, ani że drugi 
powód nie ma zdecydowanej przewagi nad pierwszym.

Ten, kto rozstrzygnie kwestię (A) przecząco – a zatem odmówi faktowi warto-
ści jakiejś rzeczy dla pewnej istoty samodzielnej ważności etycznej – ma jeszcze 
pewną logiczną swobodę wyboru. Zastanawiając się nad pytaniem (B), może na 
nie mimo wszystko udzielić odpowiedzi pozytywnej (jeżeli widzi jakiś inny po-
wód, który każe nam troszczyć się o to, co jest czymś dobrym dla pewnej istoty, 
poza samym faktem, że jest to dla niej czymś dobrym), albo może i na nie odpo-
wiedzieć negatywnie (jeżeli nie znajduje takiego innego powodu). 

To ostatnie stanowisko zajmuje na przykład John O’Neill, gdy przeciwstawia 
się koncepcji, jakoby każdej rzeczy posiadającej swoje dobro przysługiwało tym 
samym moralne znaczenie (considerability), czyniące ją rzeczą, o której istnienie 
powinniśmy się troszczyć jako o cel sam w sobie. O wirusach na pewno może-
my powiedzieć, że mają one swoje dobro lub że pewne rzeczy są, a inne rzeczy 
nie są dla nich dobre; lecz to nie znaczy, że dobro wirusów powinno być dla nas 
obiektywnym celem (i to nie tylko dlatego, że jest jakiś konfl ikt między dobrem 
wirusów a dobrem ludzi czy też innych istot). Jak ogólnie stwierdza autor, „choć 
nie istnieje logiczna luka między faktami i wartościami, o tyle że niektóre sądy 
o wartości odnoszą się do faktów, istnieje logiczna luka między faktami i powin-
nościami. Zdanie ‘Y jest dobre’ nie implikuje zdania ‘Y powinno zostać urzeczy-
wistnione’” (O’Neill 1992, s. 37). Tak zatem z faktu, że Y jest dobre dla X, wcale 
nie wynika, że powinniśmy urzeczywistniać Y, jeżeli nie mamy jakiegoś innego 
powodu przyjąć, że X należy do istot, o których dobro trzeba się troszczyć. Co 
więcej, w wypadku niektórych bytów nie tylko nie mamy powodów, aby popierać 
ich dobro, lecz nawet mamy powody, aby go nie wspierać:

Istnieją pewne byty, których dobrostanu po prostu nie powinienem brać pod uwagę 
w moim rachunku [etycznym] – przykładem może być dobrostan dyktatur czy też wi-
rusów. Nie jest prawdą, że rzeczy dobre dla wirusów powinny się liczyć, choćby nawet 
w bardzo niewielkim stopniu. Nie ma powodu, dlaczego te dobra miałyby stanowić cele 
same w sobie (choć oczywiście istnieją słuszne powody instrumentalne, dlaczego niektóre 
wirusy powinny mieć się dobrze, o tyle że są one często nieodzowne dla ekosystemów, do 
których należą (tamże).

Stanowisko, które znajduje wyraz w powyższych cytatach, stawia nas jednak 
przed pewnym poważnym problemem. Skoro nie trzeba troszczyć się o dobro 
wszystkich istot, które w ogóle mają swoje dobro, to w jaki sposób możemy wy-
różnić istoty, o których dobro należy się troszczyć – na jakiej podstawie możemy 
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sobie na przykład powiedzieć: troszczmy się o dobro łabędzi i ludzi, lecz nie o in-
teres pluskiew i wirusów (chyba żeby były one akurat potrzebne do zachowania 
równowagi w środowisku).

Otóż to, co jest dobrem dla jakichś istot, może zasługiwać na naszą troskę z co 
najmniej dwóch różnych powodów. Po pierwsze ze względu na to, że jest zarazem 
dobrem dla nas; po drugie zaś dlatego, że posiada pewną wartość, która nie jest 
wcale wartością dla kogoś lub czegoś – ani dla owych istot, ani dla nas – lecz sta-
nowi jak gdyby wartość neutralną.

Pierwsza z tych odpowiedzi, jakich możemy udzielić na postawione pytanie 
– na pytanie o podstawę wyróżnienia istot, o których dobro należy się troszczyć – 
występuje jeszcze w dwóch różnych wariantach. Zgodnie z jednym, niewątpliwie 
najprostszym, my ludzie mamy powód troszczyć się o rzecz, która jest dobra dla 
jakiejś istoty, o ile posiadanie tej rzeczy przez ową istotę jest pewnym dobrem 
także dla nas ludzi. Oprócz tego wariantu koncepcji wartości dla nas, mocno już 
napiętnowanego jako gatunkowy szowinizm, istnieje wszakże inny, który można 
by raczej określać jako egoizm wspólnoty moralnej. Otóż gdy zastanawiamy się, 
jaki my mamy powód troszczyć się i zabiegać o to, co jest dobre dla jakiejś istoty 
(i o co ona sama ze zrozumiałych względów ma powód się troszczyć), mówiąc 
„my”, nie musimy mieć koniecznie na myśli „my ludzie”; możemy też przema-
wiać jako „my, członkowie wspólnoty moralnej” – wspólnoty, do której należeliby 
także przedstawiciele innych gatunków, mający zdolność wzajemnego podejmo-
wania zobowiązań i przyznawania sobie uprawnień moralnych, gdyby tylko tacy 
gdzieś w świecie istnieli. Jak łatwo zauważyć, ten drugi wariant koncepcji wartości 
dla nas opiera się na idei wzajemnych zobowiązań i na trapiącej nas wątpliwości, 
czy mamy powód troszczyć się o dobro istot, które nie troszczą się o nasze dobro.

Pozostawmy jednak na boku koncepcję wartości dla nas w obu jej warian-
tach i zastanówmy się nad drugim poglądem, odwołującym się raczej do wartości 
neutralnej. Główną jego myśl możemy uchwycić, ponownie uzmysłowiając sobie 
wcześniejsze pytanie, czy sam fakt wartości jakiejś rzeczy dla pewnej istoty, będą-
cy powodem do troski o tę rzecz dla tej istoty, jest takim powodem również i dla 
innych, i to tych, których z daną istotą nie łączą żadne szczególne relacje, w tym 
również – jak możemy teraz dopowiedzieć – relacja współprzynależności do tego 
samego ludzkiego gatunku. Czy zatem ci inni i gatunkowo obcy dla danej istoty 
mają też powód troszczyć się o to, aby zdobyła ona – lub nadal posiadała – tę 
rzecz, która jest dla niej dobra? W zależności od tego, jak odpowiemy na to ostat-
nie pytanie, przyjmiemy taką lub inną interpretację tej wartości dobra, jaką owa 
rzecz posiada dla danej istoty. Jeżeli odpowiemy na nie pozytywnie – będzie to 
znaczyło, że traktujemy tę wartość jako neutralną. Negatywna odpowiedź będzie 
świadczyć o tym, że jest to dla nas wartość jedynie relacjonalna.
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4. Wartość relacjonalna i wartość neutralna

Aby uwyraźnić pojęcia wartości relacjonalnej i wartości neutralnej, przyjrzyjmy 
się najpierw dokładniej „dobru” w tym jego ujęciu, które mamy powody uznać za 
klasyczne.

Dobrem w rozumieniu klasycznej teorii dóbr nazywa się to, co jest godne 
wyboru lub też warte posiadania. Czymś takim może być na przykład wygodne 
mieszkanie (dobro zewnętrzne), zdrowie (dobro cielesne) lub dobre samopoczu-
cie (dobro wewnętrzne). W każdym takim dobru da się wyróżnić materię dobra, 
czyli to, co jest godne pożądania lub dobre, i samą formę dobra, czyli bycie do-
brym. Zarówno materia dobra, jak i jego forma może odnosić się do określonego 
podmiotu, który jest posiadaczem tego dobra lub jego odbiorcą. Jeśli na przy-
kład weźmiemy pod uwagę dobro, jakim jest zdrowie, ze względu na jego materię 
możemy najpierw powiedzieć, że jest ono za każdym razem dobrem czyimś, na 
przykład Piotra lub Pawła; bo przecież także samo zdrowie jest zawsze zdrowiem 
czyimś, jakiegoś człowieka lub innego bytu, który w ogóle może być zdrowy lub 
chory. Jednakże dobro zdrowia zdaje się odnosić do określonego podmiotu rów-
nież ze względu na swoją formę, czyli wartość. Można bowiem powiedzieć, że 
tego rodzaju dobro jest nie tylko dobrem czyimś, lecz także dobrem dla kogoś 
– właśnie dla tego, kto cieszy się zdrowiem. Interpretując wartość dobra w taki 
sposób – jako odnoszącą się do określonego podmiotu – ujmujemy ją jako war-
tość relacjonalną.

Relacjonalność należy odróżnić od relatywności. Także to drugie pojęcie może 
być oczywiście stosowane do dóbr lub wartości, lecz w tym zastosowaniu nie musi 
pokrywać się z pierwszym. Każde dobro relatywne jest z istoty dobrem relacjonal-
nym, ale nie na odwrót – wartość relacjonalna nie zawsze musi być wartością rela-
tywną. Relatywną wartość dobra posiada to, co jest dobre dla jednego podmiotu, 
lecz nie dla innego. Czymś takim jest na przykład szczególne zewnętrzne lub spo-
łeczne dobro, jakim może być związek małżeński – mówimy, że jednym osobom 
ich małżeństwo „służy”, czyli wychodzi na dobre, a innym „nie służy”. Inaczej jed-
nak ma się sprawa z dobrem, za jakie uważa się zdrowie; bo chociaż i ono posiada 
wartość relacjonalną, jest zawsze dobrem dla kogoś, to jednak tym kimś, dla kogo 
zdrowie jest dobrem, może być każdy albo niemal każdy. W tym sensie dobro dla 
kogoś nie zawsze jest dobrem tylko dla kogoś określonego – dobrem dla jednego, 
lecz nie dla innego (z jego możliwych posiadaczy lub odbiorców); może być ono 
również dobrem dla każdego i w tym znaczeniu mieć wartość bezwzględną (choć 
nadal relacjonalną).

Dobro, o którym mówimy, dopuszcza jednak również inną interpretację. 
Uchwyćmy ją najpierw w zarysie, nadal posługując się przykładem dobra, za jakie 
uważa się zdrowie. Zgodnie z interpretacją relacjonistyczną, kiedykolwiek wygła-
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szamy zdanie, że zdrowie jest dobrem, należy to zawsze rozumieć w tym sensie, 
że jest ono czymś dobrym dla osoby zdrowej – zdrowie Piotra jest dobrem dla 
Piotra, a zdrowie Pawła jest dobrem dla Pawła. Jednakże zdanie o wartości zdro-
wia daje się także rozumieć inaczej: można przyjąć, iż sam fakt, że Piotr czy też 
Paweł, czy jakikolwiek inny człowiek w tym świecie jest zdrowy – a zatem posia-
da coś, co jest dla niego dobre – jest tym samym po prostu czymś dobrym (lub 
też czymś „dobrym po prostu”), i że gdyby ktoś dalej natarczywie pytał, dla kogo 
lub czego to dobro jest dobre, pozostawałoby mu już chyba powiedzieć, że jest 
ono czymś dobrym „dla świata”. Można by również pójść o krok dalej i stwierdzić, 
że to odmienne, nierelacjonalne rozumienie wartości dobra jest nie tylko równie 
możliwe, lecz nawet jedynie właściwe: mówiąc o wartości dobra dla kogoś, wy-
rażalibyśmy się w gruncie rzeczy nieściśle, chodziłoby nam raczej o rzecz, która 
co prawda jest czyjąś własnością i w tym sensie jest dobrem dla kogoś, lecz której 
wartość opiera się na tym, że jest dobrze – po prostu dobrze, gdy ktoś ją posiada. 
Pojmując wartość dobra w taki sposób, interpretuje się ją jako wartość neutralną.

Ta wstępna analiza uzmysławia zatem, że możliwe są dwie przeciwne interpre-
tacje wartości dobra w sensie tego, co godne wyboru: relacjonistyczna i neutrali-
styczna. Zgodnie z pierwszą dobro w omawianym sensie posiada (tylko lub tak-
że) wartość relacjonalną – jest dobrem dla kogoś; zgodnie z drugą interpretacją 
rozpatrywane dobro posiada (tylko lub także) wartość neutralną – jest dobrem 
po prostu. Jak sygnalizują określenia „tylko lub także”, przeciwstawione interpre-
tacje mogą występować niejako w postaci czystej – gdy pretendują do wyłącznej 
słuszności – lecz mogą również łączyć się ze sobą. W rezultacie więc trzeba wy-
różnić trzy główne stanowiska w kwestii natury dobra: czysty relacjonizm, czy-
sty neutralizm i pogląd dualistyczny. Czysty relacjonizm utrzymuje, że wartość 
dobra musi być zawsze pojmowana jako wartość tego, co dobre dla kogoś, nawet 
jeśli w szczególnym przypadku owym kimś może być każdy. Czysty neutralizm 
twierdzi, że właściwie pojmowane dobro ze względu na swoją formę zawsze jest 
dobrem po prostu lub dobrem dla świata, nawet jeśli z uwagi na swoją materię 
może być określane jako czyjeś dobro. Zgodnie z poglądem dualistycznym w ob-
rębie wartości tego, co dobre istnieje zarówno wartość relacjonalna, jak i neutral-
na. Relacjonalną wartość dobra przypisujemy jakiejś rzeczy, gdy sądzimy, że jest 
ona dobra dla podmiotu, który ją posiada. Neutralną wartość dobra przyznajemy 
rzeczom, o których sądzimy, że jest po prostu dobrze, gdy ktoś je posiada. Ten 
dualizm w teorii dobra może jeszcze przybierać dwie formy. W pierwszej z nich 
zakłada, że chociaż wartość neutralna ze względu na jej treść wymaga odróżnie-
nia od wartości relacjonalnej, to jednak zakresy tych wartości pokrywają się: do-
bre dla świata jest wszystko i tylko to, co dobre dla jakiegoś podmiotu lub bytu. 
Agatologiczny dualizm w drugiej postaci przyjmuje natomiast, że zakresy tych 
wartości są częściowo różne, co czyni bądź dlatego, że uznaje rzeczy dobre dla 
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świata, ale nie dla kogoś, bądź dlatego, że uznaje rzeczy dobre dla kogoś, ale nie 
dla świata, bądź wreszcie z obu tych powodów naraz.

Weźmy najpierw pod uwagę oba rodzaje monizmu, gdy chodzi o relacjonalny 
czy też neutralny charakter wartości dobra, a następnie rozpatrzmy przynajmniej 
niektóre przykłady dualistycznych stanowisk w tej kwestii. 

Za czystym relacjonizmem w teorii dobra zdaje się opowiadać Tomasz Hobbes, 
kiedy pisze:

Nie można mówić o dobru po prostu, jako że gdy coś jest dobre, to dobre jest dla pewnych 
ludzi czy też dla pewnego człowieka (Hobbes 1956, t. II, s. 126).

Przytoczone zdanie nie jest co prawda całkiem jednoznaczne, gdyż może wy-
rażać również relatywizm. Przeciwieństwem tego, co dobre dla pewnych ludzi czy 
też dla jakiegoś człowieka, jest bowiem to, co dobre dla wszystkich ludzi lub dla 
każdego człowieka, a takiemu dobru można by także przypisywać pewną wartość 
relacjonalną, tyle że nierelatywną. Ale nie jest też wykluczone, że jako „dobro 
po prostu” określa się tutaj coś, co posiadałoby wartość neutralną (gdyby coś ta-
kiego w ogóle istniało), podczas gdy to, co jest dobre „dla pewnych ludzi czy też 
dla jakiegoś człowieka”, oznacza wszelkie dobro posiadające wartość relacjonalną. 
I wówczas wypowiedź Hobbesa sprowadzałaby się właśnie do tezy, że w obrębie 
wartości dobra istnieje tylko wartość relacjonalna, a nie neutralna.

Najwyraźniejszym przedstawicielem czystego neutralizmu w teorii dobra jest 
George Edward Moore w Zasadach etyki. Neutralistyczna koncepcja dobra po-
jawia się tam w kontekście jego polemiki z egoizmem etycznym – poglądem, 
zgodnie z którym każdy powinien się troszczyć (wyłącznie lub przede wszystkim) 
o swoje własne dobro, czyli o to, co dobre dla niego. Moore stara się sprowadzić 
tę tezę do niedorzeczności, poddając logicznej krytyce tego rodzaju pojęcia jak 
„dobro dla mnie” lub „moje własne dobro”:

gdy mówię o jakiejś rzeczy jako o „moim własnym dobru”, mogę przez to rozumieć jedynie 
to, iż coś, co jest wyłącznie moim, tak jak wyłącznie moja jest moja własna przyjemność 
(...), jest zarazem dobre bezwzględnie lub raczej, że posiadanie przeze mnie tego „czegoś” 
jest dobre bezwzględnie. „Dobro” nie może być w żadnym możliwym znaczeniu czymś 
„prywatnym”, nie może być czyjąkolwiek osobistą własnością, równie jak żadna rzecz nie 
może istnieć prywatnie dla jednej tylko osoby. Jedyną racją, jaką mogę mieć do dążenia ku 
„memu własnemu dobru”, jest to, iż jest dobre bezwzględnie, aby należała do mnie ta rzecz, 
którą dobrem nazywam (...). Lecz jeżeli bezwzględnie dobre jest, abym miał daną rzecz, 
w takim razie każdy człowiek ma taką samą rację dążyć do tego, abym tę rzecz posiadł, jak 
ja sam (Moore 1903/1919, s. 98).

Tak więc Moore stara się dowieść, iż normatywny egoizm, który pozwala – 
albo wręcz każe – każdej osobie zabiegać o własne dobro, jest nie do utrzymania 
już z tego powodu, że ściśle biorąc nie istnieje coś takiego jako „własne dobro” 
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jakiejś osoby. Michael Smith pokazuje, że ten zaskakujący wywód opiera się na 
dwóch przesłankach:

(1) jeżeli bycie F jest dobre dla pewnej osoby A, to z tego wynika, że posiadanie własności 
bycia F przez osobę A jest dobre w znaczeniu bezwzględnym; 
(2) jeżeli posiadanie własności bycia F przez osobę A jest dobre w znaczeniu bezwzględ-
nym, wówczas każdy, zarówno A jak ktokolwiek inny, powinien robić wszystko, co tylko 
możliwe, aby osoba A była F.

Jedną z możliwych odpowiedzi na rozumowanie Moore’a sformułował Char-
lie Dunbar Broad. Zauważył on, że autor Zasad etyki niesłusznie dopatruje się 
niedorzeczności w stanowisku etycznego egoisty, ten bowiem właśnie odrzuca 
przesłankę (2), a więc nie zgadza się, że jeśli szczęście jednej osoby jest dobrem 
w znaczeniu bezwzględnym, wówczas każdy inny ma powód – ba, nawet obowią-
zek – troszczyć się o jej szczęście. Jak jednak dodaje Smith (2003, s. 583), rozu-
mowanie Moore’a może być podważane także od strony przesłanki (1). Zgodnie 
z ujęciem Moore’a niedefi niowalna cecha bycia dobrym (goodness) jest „prostą” 
– co znaczy również nierelacjonalną – własnością rzeczy, która jest dobra. Tym-
czasem można przyjąć, że bycie dobrem zakłada wbrew jego wywodom istnienie 
pewnego stosunku pomiędzy samym dobrem a osobą, dla której jest ono dobre. 
Krytykując argumentację Moore’a w taki sposób, odrzuca się właśnie jego tezę 
czystego neutralizmu.

Do dualistycznych stanowisk w kwestii charakteru wartości dobra zaliczały-
by się wszystkie koncepcje, które – jeśli nawet nie całkiem wyraźnie, to przynaj-
mniej implicite – uznają obie wyróżnione odmiany wartości agatologicznej, a za-
tem raz interpretują bycie dobrym jako wartość relacjonalną, kiedy indziej zaś 
jako wartość neutralną. Ten dualizm w teorii dobra przybiera jeszcze dwie formy. 
W pierwszej z nich zakłada, że chociaż wartość neutralna ze względu na jej treść 
wymaga odróżnienia od wartości relacjonalnej, to jednak zakresy tych wartości 
pokrywają się: dobre dla świata jest wszystko i tylko to, co dobre dla jakiegoś pod-
miotu lub bytu. Agatologiczny dualizm w drugiej postaci przyjmuje natomiast, 
że zakresy tych wartości są częściowo różne, co czyni bądź to z tego powodu, że 
uznaje rzeczy dobre dla świata, ale nie dla kogoś, bądź to dlatego, że uznaje rzeczy 
dobre dla kogoś, ale nie dla świata, bądź wreszcie z obu tych powodów naraz.

Za przykład agatologicznej teorii, która przynajmniej implicite uznaje oba 
rodzaje wartości, ale zakłada ich koincydencję, może posłużyć klasyczny utyli-
taryzm, czy też ten jego element, który po angielsku określa się jako welfarism. 
Zwolennicy tego poglądu z jednej strony są skłonni twierdzić, że wszelkie dobro 
w świecie musi być dobrem dla jakiejś istoty; z drugiej jednak strony zdają się 
przyjmować, że wszelkie dobro dla jakiejś istoty jest równocześnie dobrem dla 
świata – dobrem, które należy uwzględnić w rachunku etycznym. W ten sposób 
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uznają zarówno wartość relacjonalną, jak i wartość neutralną, ale traktują je jako 
wartości koekstensywne.

Przykład dualistycznej teorii dobra, która oprócz dobrych rzeczy posiadają-
cych tak wartość relacjonalną, jak i neutralną uznaje też rzeczy dobre dla kogoś, 
ale nie dla świata, stanowi teoria Immanuela Kanta, przynajmniej w jednej z jej 
możliwych interpretacji. W słynnym fragmencie swojego Uzasadnienia metafi -
zyki moralności Kant pisze, że jedyną rzeczą w świecie, którą można bez ograni-
czenia (ohne Einschränkung) uważać za dobrą, jest dobra wola. Rozmaite talenty 
umysłu, a także przymioty temperamentu, jak czytamy dalej, „są bez wątpienia pod 
niejednym względem dobre i po żądane, mogą jednak stać się także nadzwyczaj 
złe i szkodliwe, jeżeli nie jest dobrą wola, która ma z tych darów przyrody robić 
użytek”. To samo stosuje się do darów szczęścia:

Władza, bogactwo, dobre imię, nawet zdro wie i cała pomyślność, i zadowolenie ze swego sta-
nu pod nazwą szczę śliwości wytwarzają śmiałość, a przez to często także zuchwalstwo, je żeli 
nie ma dobrej woli, która ich wpływ na umysł (Gemüth), a stąd także całą zasadę postępo-
wania, prostuje i robi ogólnie celową; nie mówiąc o tym, że rozumnemu i bezstronnemu 
widzowi nie może nigdy podobać się nawet widok ustawicznego dobrego powodzenia 
istoty, której nie zdobi żaden rys czystej i dobrej woli. Zdaje się więc, że dobra wola stanowi 
nawet warunek tego, by [człowiek] był godny szczęścia (Kant 1984, IV393).

„Ustawiczne dobre powodzenie” pewnej istoty lub osoby stanowi szczegól-
ne dobro. Mamy powody przyjąć, że dobro, w którym znajduje upodobanie (ein 
Wohlgefallen) rozumny i bezstronny widz, przyglądający się światu, to właśnie 
dobro posiadające wartość neutralną, czyniące ten świat lepszym światem. Twier-
dząc, że widok ustawicznego dobrego powodzenia osoby etycznie niegodziwej – 
takiej, „której nie zdobi żaden rys czystej i dobrej woli” – nie może nigdy podobać 
się rozumnemu i bezstronnemu widzowi, Kant uznawałby zatem, że to szczególne 
dobro, jakim jest dobre powodzenie (Wohlergehen), czy też szczęście niegodziwca, 
nie posiada wartości neutralnej, nie jest czymś dobrym dla świata. Ale to nie ozna-
czałoby jeszcze, że nie jest ono również czymś dobrym dla samego niegodziwca. 
Interpretowane w taki sposób szczęście osoby niezasługującej na bycie szczęśliwą 
byłoby u Kanta dobrem posiadającym wartość relacjonalną, lecz nie neutralną.

Najlepszym wreszcie przykładem dobra, któremu często przyznaje się war-
tość neutralną, lecz nie relacjonalną, jest dobro sprawiedliwej kary lub w ogóle 
sprawiedliwości. Stosunkowo łatwo zgodzić się z tym, że jeśli nie mamy zupełnie 
odrywać pojęcia słuszności od pojęcia dobra, słuszna kara powinna być również 
czymś dobrym. Trudniej jednak powiedzieć, dla kogo właściwie ma być ona do-
bra, gdyż w tej kwestii spotyka się różne stanowiska. Zgodnie z jednym, paternali-
stycznym, słuszna kara służyłaby dobru osoby karanej (pozwalając jej uświadomić 
sobie zło swoich postępków, ustrzec się przed ich powtarzaniem itd.). Zgodnie 
z drugim zapatrywaniem, wiązanym zwłaszcza z utylitaryzmem, słuszna kara ma 
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służyć dobru innych osób lub dobru ogółu, izolując sprawców złych czynów, od-
straszając ich potencjalnych naśladowców itp. Oprócz tych dwóch poglądów na 
funkcję sprawiedliwej kary istnieje wszakże, jak wiadomo, jeszcze inny, znany pod 
nazwą retrybucjonizmu. I także on wiąże się – a przynajmniej może się łączyć – 
z określoną koncepcją kary jako dobra. Zgodnie z tą trzecią koncepcją sprawied-
liwa kara może co prawda akcydentalnie leżeć także w interesie osoby karanej lub 
służyć dobru reszty społeczeństwa, lecz z samej swojej istoty spełnia inną funkcję: 
wymierzane zło kary ma być należną odpłatą (retributio) za zło, jakiego dopuścił 
się człowiek karany, a sam fakt, że za jedno świadomie popełnione zło odpłaca się 
innym świadomie wyrządzanym złem, ma być – w nieco paradoksalny sposób – 
czymś dobrym. To dobro słusznej kary rozumie się przy tym nie jako dobro dla 
jakiejś osoby lub osób – samego karanego lub innych – lecz jako pewne dobro 
bezosobowe: dobro dla świata, który jest pełen zła, lecz który staje się choć trochę 
lepszy przez to, że sprawiedliwości staje się w nim zadość i że zbrodnia spotyka 
się z karą.

Jak więc widzimy z tego przeglądu, oprócz dobrych rzeczy posiadających za-
równo wartość relacjonalną, jak i (proporcjonalną do niej) wartość neutralną, du-
alistyczna teoria dobra może również uznawać rzeczy, które są dobre dla kogoś, 
ale nie dla świata, albo – na odwrót – dobre po prostu, ale nie dla jakiegoś okre-
ślonego podmiotu. Może też ona – jak się jeszcze dalej okaże – uznawać i takie 
przypadki, w których wartość neutralna co prawda idzie w parze z wartością rela-
cjonalną, ale nie pozostaje z nią w prostej proporcji.

Po tych uwagach na temat stosunku wartości dobra dla kogoś do wartości tego, 
co dobre po prostu, powróćmy do koncepcji wartości neutralnej jako do próby 
pewnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób spośród ogółu istot posiadających 
swoje interesy moglibyśmy wyróżnić istoty, o których interesy należy się trosz-
czyć. Jak już widzieliśmy, pytanie o podstawę wyróżnienia tych istot, którym przy-
znaje się pełny status agatologiczny, narzuca się w sytuacji, gdy sam fakt wartości 
jakiejś rzeczy dla pewnej osoby nie jest traktowany jako wystarczający powód do 
zabiegania o to, by dana osoba zachowała czy też zdobyła tę rzecz. Na takim sta-
nowisku wypada powiedzieć, kiedy właściwie powinniśmy troszczyć się, by jakaś 
istota posiadała coś, co jest dla niej dobre. Zgodnie z koncepcją wartości neutral-
nej ta troska jest uzasadniona tylko wtedy, gdy urzeczywistnienie dobra dla danej 
istoty jest zarazem dobrem po prostu lub dobrem dla świata, a więc posiada także 
wartość neutralną. Ale to nie rozwiązuje jeszcze naszego problemu, bo musimy 
z kolei wyjaśnić, dlaczego troszcząc się o dobro jednych istot, czynimy świat lep-
szym, natomiast przysparzając dobra innym, nie powiększamy jego wartości. Cze-
mu zatem dobro wirusów – aby powrócić do przykładu O’Neilla – rozpatrywane 
samo w sobie posiada wprawdzie wartość dla wirusów, ale nie wartość dla świata?

Jedno z możliwych wyjaśnień wychodziłoby od spostrzeżenia, że relacjonalna 
wartość dobra wirusów dla samych wirusów jest bardzo niewielka, wręcz zniko-
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ma w porównaniu z relacjonalną wartością na przykład dobra szympansów dla 
samych szympansów, nie mówiąc już o dobru ludzi dla ludzi. Do tego trzeba by 
jeszcze dodać założenie, że partykularne dobro dla jakiejś istoty wnosi swój pro-
porcjonalny „wkład” do dobra światowego – a więc do tego zbiorczego dobra, które 
etyka konsekwencjalizmu każe nam urzeczywistniać w jak największym stopniu – 
dopiero wtedy, gdy przekracza pewien próg wielkości. Poniżej tego minimalnego 
progu relacjonalnej wartości zasada proporcjonalności nie obowiązuje; nie jest 
więc tak, że niewielkie dobro dla jakiejś istoty (być może z natury niezdolnej do 
posiadania większego) ma również niewielkie znaczenie dla świata – nie ma ono 
raczej żadnego znaczenia; jak pisał O’Neill: „Nie jest prawdą, że rzeczy dobre dla 
wirusów powinny się liczyć, choćby nawet w bardzo niewielkim stopniu”.

Oprócz tego pierwszego wytłumaczenia, dlaczego to, co dobre dla jakiejś isto-
ty, nie zawsze „liczy się” w bilansie światowego dobra, nasuwa się jednak inne. 
Twierdząc, że fakt wartości pewnego stanu rzeczy dla jakiegoś podmiotu sam 
przez się nie jest jeszcze poważnym powodem do urzeczywistnienia tego stanu 
rzeczy, można mieć bowiem na myśli, że jest on takim powodem dopiero wraz 
z innym czynnikiem – dopiero wtedy zatem, gdy relacjonalna wartość agatolo-
giczna tego stanu rzeczy łączy się z pewną inną, nieagatologiczną wartością, która 
wraz z nią podbudowuje jego neutralną wartość agatologiczną. Musimy zatem 
przyjrzeć się także tej innej wartości.



Rozdział II

STATUS MORALNY A WEWNĘTRZNA GODNOŚĆ

Jak już na wstępie zauważyłem, aby ustalić status moralny pewnego rodzaju istot, 
trzeba także rozważyć, czy te istoty posiadają pewną swoistą wartość lub godność, 
która z jednej strony być może zobowiązuje nas do tego, by przywiązywać stosow-
ną wagę do ich ewentualnego dobra, lecz z drugiej strony każe nam okazywać im 
pewien szacunek i nie traktować ich tylko jako składników w ogólnym rachunku 
dóbr. Ten aksjologiczny aspekt statusu moralnego stanowi jego kolejny element, 
którym musimy się zająć.

1. Wartość agatologiczna i wartość dygnitatywna

We wcześniejszych uwagach na temat dobra była też często mowa o wartości. 
Chodziło przy tym o wartość w szczególnym znaczeniu – właśnie wartość dobra. 
Tę wartość dobra nazywam także wartością agatologiczną i oznaczam w skrócie 
jako wartośća. Przez wartośća należy więc rozumieć samą własność bycia dobrem, 
w sensie tego, do czego warto dążyć, o co warto zabiegać, czego warto pragnąć. 
Z pewnym uproszczeniem4 można też powiedzieć, że jest to własność bycia god-
nym pożądania (ang. desirability). 

Wartość dobra występuje w różnych interpretacjach i w rozmaitych odmia-
nach. Jak już widzieliśmy, może być ona ujmowana bądź jako wartość relacjonal-
na (przysługująca temu, co dobre dla kogoś), bądź jako wartość neutralna (cechu-
jąca to, co dobre po prostu). Niezależnie od tego zwykło się wyróżniać takie jej 
postacie jak wartość wewnętrzna lub wartość fi nalna (znamionująca to, co dobre 
samo w sobie lub dobre jako cel), oraz wartość zewnętrzna, a szczególnie instru-

4  Uproszczenie polega między innymi na tym, że ta sama wartość, która w wypadku stanów 
rzeczy jeszcze niezrealizowanych sprawia, iż są one godne pożądania, w wypadku stanów już urze-
czywistnionych czyni je raczej godnymi zadowolenia.
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mentalna (przyznawana temu, co dobre ze względu na coś innego, a w szczegól-
ności jako środek do czegoś innego).

Agatologiczne znaczenie wartości nie jest wszakże jej jedynym rozumieniem. 
Co więcej, jest ono tylko jednym z tych znaczeń wartości, które można by określić 
jako ogólne znaczenia etyczne. Za inne takie znaczenie, ważne w etyce ogólnej, 
trzeba bowiem uznać to, w którym wartość oznacza nie tyle bycie godnym po-
żądania, ile bycie godnym szacunku. W odniesieniu do rzeczy lub osób godnych 
szczególnego, a może nawet najwyższego szacunku tę inną wartość określa się 
również jako godność (dignitas). Nawiązując do tego miana, wartość jako włas-
ność rzeczy lub osób zasługujących z natury na pewien szacunek określam jako 
wartość dygnitatywną, a w skrócie oznaczam jako wartośćd. Niekiedy będę ją też 
nazywał po prostu godnością, uogólniając nieco tę ostatnią nazwę i oznaczając nią 
własność wszystkiego, co zasługuje na pewien szacunek, niekoniecznie najwyższy. 
W tym uogólnionym sensie swoistą „godność” (lub wartośćd) mogą więc posiadać 
nie tylko Kantowskie osoby, lecz (w zależności od ich etycznej kategoryzacji) być 
może także zwierzęta, rośliny, a nawet niektóre obiekty nieożywione.

Semantykę „wartości” dodatkowo komplikuje fakt, że do wartościd odnoszą 
się rozróżnienia podobne jak te, o których wspomniałem już w odniesieniu do 
wartościa. W szczególności zatem można w jej obrębie rozróżniać wartość we-
wnętrzną i wartość zewnętrzną. W rezultacie więc „wartość wewnętrzna” – czyli 
ta, która w sporach o status moralny spełnia szczególnie istotną rolę – byłaby na-
zwą kardynalnie dwuznaczną, gdyż odnoszącą się do wartości różnych kategorii: 
oznaczałaby bądź wewnętrzną wartośća, przysługującą temu, co samo w sobie jest 
godne pragnienia, bądź wewnętrzną wartośćd, znamionującą to, co samo w sobie 
zasługuje na pewien szacunek. O ile pierwsza z tych wewnętrznych wartości, czyli 
wartość samoistnego dobra, zgodnie z jej najbardziej rozpowszechnionym uję-
ciem byłaby właściwie wartością nie tyle jakiejś rzeczy, ile stanu rzeczy – propozy-
cjonalnego tworu polegającego na tym, że dana istota posiada ową „dobrą rzecz”, 
o tyle druga z nich – wartość godności – przysługiwałaby właśnie „rzeczom”, ma 
się rozumieć w tym szerokim sensie, w którym nie przeciwstawiają się one oso-
bom, lecz oznaczają wszelkie „twory nominalne” (ujmowane za pomocą wyrażeń 
nazwowych).

Tak byłoby wszakże, gdyby zarówno w obrębie wartości agatologicznych, jak 
i w zakresie wartości dygnitatywnych istniały pewne wartości wewnętrzne i gdyby 
ani wewnętrzne wartościd nie sprowadzały się do wewnętrznych wartościa, ani na 
odwrót. Nie wszyscy uważają, że tak jest faktycznie. Najpierw więc dosyć czę-
sto spotyka się pogląd, który w pewien sposób redukuje wartościd do wartościa, 
ponieważ przyjmuje, że (dygnitatywna) wartość jakiegoś podmiotu, czyli jego 
godność, nie jest niczym innym jak (agatologiczną) wartością istnienia tego pod-
miotu: okazywanie szacunku jakiejś istocie polegałoby po prostu na zachowywa-
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niu jej istnienia, na niedopuszczaniu, a przynajmniej nieprzyczynianiu się do jej 
zniszczenia. 

Ten redukcjonistyczny pogląd na stosunek wartości rzeczy i wartości stanów 
rzeczy ma jednak swoich zdecydowanych krytyków. Przeciwstawia się mu sta-
nowczo na przykład Elizabeth Anderson, upatrując w nim jeden z fi larów kryty-
kowanego przez siebie konsekwencjalizmu:

Stany rzeczy, które polegają na istnieniu czegoś, są wartościowe tylko wtedy, gdy jest sens 
troszczyć się o rzecz, która istnieje. Nie ma sensu troszczyć się o istnienie obrazu, jeżeli nie 
ma sensu troszczyć się o sam obraz, na przykład dlatego, że jest piękny. I piękno jest war-
tościową cechą obrazu, a nie faktu, że obraz istnieje (Anderson 1993, s. 26).

Anderson bierze wprawdzie pod uwagę pogląd przyjmujący, że troszczyć się 
o jakąś rzecz jest sens tylko wtedy, gdy jest sens troszczyć się o jej istnienie – co 
„wskazywałoby na wzajemną zależność wartości rzeczy i wartości jej istnienia” – 
lecz uważa ten pogląd za błędny:

Mogę sensownie kochać pewną osobę, ale to nie znaczy, że muszę życzyć tej osobie dalsze-
go istnienia. Jeśli jest ona ciężko chora, najlepszy wyraz mojej miłości dla niej mogę da-
wać, życząc jej szybkiej i łagodnej śmierci. Ponownie zamężna wdowa może nadal kochać 
swojego od dawna nieżyjącego męża, lecz byłaby wstrząśnięta, gdyby powrócił do życia 
(tamże).

Cytowana autorka nie poprzestaje jednak na tym, że wartość osoby jest nie-
sprowadzalna do wartości dobra dla osoby, a w szczególnym przypadku do war-
tości dobra, jakim dla osoby jest samo jej istnienie. Idzie o krok dalej i twierdzi, że 
wartość stanu rzeczy jest zawsze wtórna czy też pochodna w stosunku do wartości 
rzeczy lub osoby, która nosi ten stan rzeczy. Anderson utożsamia przy tym tę po-
chodność z relacją wartości zewnętrznej do odpowiedniej wartości wewnętrznej, 
a zatem uznaje, że wartości stanów rzeczy stanowią zawsze wartości zewnętrzne:

Stany rzeczy, czy to stanowiące ostateczne cele, czy to tylko środki, mają na ogół wartość 
jedynie zewnętrzną. W większości wypadków możemy je sensownie cenić jedynie dlatego, 
że możemy sensownie cenić ludzi, zwierzęta, społeczności i rzeczy, których one dotyczą. 
Wynika to stąd, że nasze podstawowe postawy wartościujące – miłość, szacunek, dbałość, 
sympatia, cześć itd. – to postawy niepropozycjonalne. Są to postawy, które zajmujemy bez-
pośrednio wobec osób, zwierząt i rzeczy, a nie wobec faktów (tamże, s. 20).

W ten sposób Anderson nie tylko odrzuca pogląd redukujący (dygnitatywne) 
wartości rzeczy i osób do (agatologicznych) wartości stanów rzeczy, lecz sama 
dokonuje redukcji poniekąd odwrotnej: uznaje, że wartość pewnego stanu rzeczy, 
zachodzącego w obrębie jakiejś rzeczy lub osoby, może być zawsze tylko wartoś-
cią zewnętrzną, gdyż zależną od wartości samej tej osoby lub rzeczy. Wydaje się 
jednak, że przyjmując ten odwrotny redukcjonizm, cytowana autorka posuwa się 
o krok za daleko, a tym, co przywodzi ją do tej skrajnej koncepcji, jest błędna 
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identyfi kacja zależności, jaką dostrzega ona pomiędzy wartością dobrego stanu 
rzeczy noszonego przez jakąś osobę oraz wartością samej tej osoby, z relacją, jaka 
zachodzi pomiędzy wartością tego, co jest dobre tylko ze względu na coś innego, 
oraz wartością dobra samoistnego czy ostatecznego (por. Sturgeon 1996, s. 516). 
Przyjmowana przez nią teza o zależności (konsekwencjalnej) wartości „osobo-
wych” stanów rzeczy od (Kantowskiej) dygnitatywnej wartości, przyznawanej sa-
mym osobom, dopuszcza bowiem inną, bardziej wyważoną czy też dualistyczną 
interpretację, którą formułuje na przykład Ben Bradley:

Najlepszym sposobem rozumienia jej tezy jest stwierdzenie, że istnieje konieczny związek 
pomiędzy posiadaniem przez pewną osobę, istotę żywą lub rzecz wewnętrznej wartości 
w sensie Kanta (tzn. byciem istotą, o której dobro mamy powód się troszczyć, byciem tego 
rodzaju rzeczą, którą mamy powody traktować z szacunkiem...) a posiadaniem wewnętrz-
nej wartości w sensie Moore’a przez stan rzeczy obejmujący tę osobę, istotę żywą lub rzecz 
(tzn. czynieniem świata lepszym). Żaden taki stan rzeczy nie mógłby przyczyniać się do 
dobra świata, nie wiążąc się z czymś, co posiada wartość wewnętrzną w rozumieniu Kanta 
(Bradley 2006, s. 117).

Bradley przyjmuje zatem, że dobro dla jakiejś osoby, istoty lub rzeczy może, ale 
nie musi być dobrem po prostu lub dobrem dla świata. Jest ono dobrem dla świata 
– czymś, dzięki czemu świat staje się lepszy – jedynie wtedy, gdy jest dobrem dla 
osoby, istoty lub rzeczy wyposażonej w pewną wartość wewnętrzną, tzn. takiej, 
o której dobro każdy ma powód się troszczyć. Innymi słowy, wartość dla osoby 
jest zarazem wartością osoby, o ile wiąże się z wartością dla świata.

Sam Bradley w swojej dualistycznej aksjologii przyjmuje, że istnieją dwie nie-
sprowadzalne do siebie odmiany wartości wewnętrznej: wiele sporów toczących 
się wokół wartości wewnętrznej wynika w jego przekonaniu stąd, że spiera-
jący się rozumieją tę wartość bądź jako wartość wewnętrzną w rozumieniu 
Moore’a, bądź jako wartość wewnętrzną w ujęciu Kantowskim. Oznaczając te 
dwie odmiany wartości wewnętrznej za pomocą wprowadzonych powyżej skró-
tów wartośća i wartośćd

5, najważniejsze różnice między tymi wartościami, na jakie 
wskazuje cytowany autor, da się ująć w trzech punktach.

(1) Nośnikami wewnętrznej wartościa są byty natury abstrakcyjnej (fi ne-grain-
ed entities): stany rzeczy, twory propozycjonalne, fakty. Natomiast wewnętrzną 
wartośćd – jak już wiemy – orzeka się o bytach konkretnych: bądź wyłącznie o oso-
bach (jak u samego Kanta), bądź również o innych istotach, albo nawet rzeczach 
odznaczających się pewną godnością (jak w poszerzonych wersjach aksjologicz-
nego kantyzmu). Tak na przykład Anderson argumentuje, że właściwym nosi-
cielem wartości wewnętrznej jest przedmiot, wobec którego możemy żywić takie 

5  Sam Bradley używa innych oznaczeń, ponieważ wartośća utożsamia z wartością wewnętrzną 
w rozumieniu Moore’a, a wartośćd z wartością w ujęciu Kantowskim.
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uczucia jak szacunek lub miłość; a takim przedmiotem nie może być żaden twór 
abstrakcyjny, lecz tylko konkretna osoba, istota żywa lub rzecz.

(2) Do wewnętrznej wartościa stosują się trzy powiązane ze sobą tezy: (a) teza 
o stopniowalności: wewnętrzna wartość jest cechą, która przybiera różne stopnie; 
(b) zasada maksymalizacji: wewnętrzna wartość może być dodawana i maksy-
malizowana; oraz (c) teza o polepszalności: dodanie czegoś, co posiada wartość 
wewnętrzną, do życia pewnej osoby lub do świata czyni to życie lub ten świat 
lepszym. Wszystkie te zasady tracą swoją ważność w odniesieniu do wewnętrznej 
wartościd. 

(3) W zastosowaniu do wewnętrznej wartościa ważna jest również zasada rea-
lizacji: jeżeli coś posiada pozytywną wartość wewnętrzną, mamy słuszny powód, 
aby to realizować, wprowadzać w byt lub zachowywać w bycie. Także tę zasadę, 
ściśle zresztą związaną (jeśli nie wręcz identyczną) z tezą o polepszalności, kwe-
stionują autorzy, których uwaga skupia się na wartościd: Anderson podkreśla na 
przykład, iż szacunek, który winniśmy okazywać osobom czy też istotom rozum-
nym, nie przesądza jeszcze, że mamy pomnażać ilość tych istot w świecie i że świat 
staje się tym lepszy, im więcej ich zawiera.

2. Etyczne znaczenie godności w konsekwencjalizmie

Można się wahać, czy coś takiego jak wartość dygnitatywna – swoista aksjolo-
giczna jakość czy też godność wynosząca jedne istoty nad inne – w ogóle istnieje 
w etycznej rzeczywistości. Nawet ci jednak, którzy godzą się na jej istnienie, często 
spierają się jeszcze o jej etyczne znaczenie: co właściwie wynika stąd, że pewne 
istoty wyróżniają się swoistą godnością, gdy chodzi o należyty sposób ich trakto-
wania – o to, co wolno nam z nimi robić albo co jesteśmy im winni. Wydaje się, że 
etyczne konsekwencje uznania wartościd pewnego rodzaju istot mogą być różne, 
zależnie od uznawanej teorii etycznej. Najpierw więc zastanowię się, jaką etyczną 
rolę wartośćd odgrywa w teorii konsekwencjalizmu, następnie zaś rozważę zna-
czenie, jakie tej wartości mogą przypisywać zwolennicy etyki deontologicznej.

Jaką więc praktyczną rolę wartośćd spełnia w obrębie konsekwencjalizmu? Po-
wiedzmy najpierw, jakiej nie spełnia. Zasada konsekwencjalizmu każe nam rea-
lizować stan rzeczy – czy raczej „stan świata” – o najwyższej możliwej wartości. 
W skład tej całościowej wartości, którą mamy urzeczywistniać w maksymalnym 
stopniu, wchodzi wartośća każdego dobra i każdego zła, jakie przypada w udziale 
istotom doświadczającym następstw naszego działania. W jej skład nie wchodzi 
natomiast wartośćd samych tych istot. Ta dygnitatywna wartość jest wyraźnie war-
tością z innego wymiaru, która sama „nie liczy się” w rachunku wartości dóbr.
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Pozytywna rola wartościd na gruncie etyk konsekwencjalistycznych – o ile 
oczywiście uznają one tego typu wartość – znajduje dobry wyraz w poniższym 
cytacie:

Z samej defi nicji, jeżeli jakaś istota posiada wartość wewnętrzną lub godność, posiada ona 
status moralny, a tym samym jej dobro powinno być w pozytywny sposób uwzględniane 
w decyzjach podmiotów moralnych (VanDeVeer 1995 [3]).

Autor powyższej wypowiedzi nie dopowiada co prawda, z jakiej to defi nicji 
wynika przytoczona teza, lecz domyślamy się, że chodzi o defi nicję wartości we-
wnętrznej. W samej defi nicji wewnętrznej wartościd zawiera się zatem, że jeśli ja-
kaś istota posiada tę wartość, wówczas coś, co jest dla niej dobrem, jest dobre 
nie tylko dla niej, lecz w pewnym sensie dla wszystkich moralnych podmiotów 
– każdy z nich bowiem powinien uwzględniać dobro tej istoty w swoim rachun-
ku etycznym. Jeżeli zaś dodatkowo przyjmiemy, że rachunek etyczny moralnych 
podmiotów powinien uwzględniać to, co posiada neutralną wartość agatologicz-
ną lub wartość dla świata, to przytoczone zdanie równa się stwierdzeniu, że dzięki 
wartościd istoty, dla której coś jest dobre, relacjonalne dobro dla niej posiada zara-
zem neutralną wartośća. Oznacza to przynajmniej potencjalne zawężenie zakresu 
neutralnej wartościa w stosunku do zakresu relacjonalnej wartościa. Przytoczona 
teza nie stwierdza co prawda, że są takie istoty, których dobra nie należy brać pod 
uwagę w rachunku etycznym, ponieważ nie przesądza, że w ogóle istnieją istoty, 
które mają własne dobro, nie posiadając wewnętrznej godności. Sugeruje ona jed-
nak, że gdyby takie „bezwartościowe” istoty faktycznie istniały, ich dobro byłoby 
dla nas nieważne i mogłoby nam być zupełnie obojętne.

Odwołując się do wartościd, można zatem udzielić pewnej odpowiedzi na dru-
gie z trzech pytań, które zestawiłem powyżej (por. I, 1), gdy omawiałem agatolo-
giczny aspekt statusu moralnego. Było to pytanie:

(2) Czy powinniśmy troszczyć się o dobro wszystkich istot, które w ogóle mają 
swoje dobro; a jeżeli nie, to na jakiej podstawie wyróżnić istoty, o których dobro 
należy się troszczyć?

Obecnie nasuwająca się odpowiedź będzie oczywiście brzmiała: powinniśmy 
troszczyć się o dobro tych istot posiadających swoje własne dobro, które odzna-
czają się wewnętrzną wartościąd.

Do tej samej wartościd można się również odwoływać, gdy chodzi o odpowiedź 
na trzecie z postawionych pytań:

(3) Czy mamy przykładać jednakową wagę do dobra wszystkich istot, dla któ-
rych coś może być dobre; a jeśli nie, to od czego jeszcze zależy ta waga, jaką posia-
da to, co ma wartość dobra dla jakiejś istoty (oprócz samego faktu tej relacjonalnej 
wartościa)?

Rozważmy teraz tę ostatnią kwestię, posługując się możliwie prostym (a więc 
umyślnie nierealistycznym) konkretnym przykładem. Przypuśćmy, że znajduję się 
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w dramatycznych okolicznościach, na przykład w trakcie pożaru lasu, w których 
mam do wyboru praktycznie dwie możliwości: mogę albo oszczędzić doznania 
określonego bólu pewnej istocie A, albo ocalić od określonego (podobnego lub 
niepodobnego) bólu inną istotą B; nie mogę jednak uchronić od bólu obu istot na-
raz. Załóżmy przy tym, że ani z istotą A, ani z B nie łączy mnie żaden szczególny 
stosunek, który by nakładał na mnie jakieś specjalne zobowiązania, tak iż w moim 
wyborze mogę się kierować wyłącznie względami konsekwencjalnymi. Na mojej 
decyzji nie mogą też zaważyć inne następstwa, na przykład dotyczące mnie same-
go, przyjmujemy bowiem, że te w obu wypadkach będą takie same. W tej sytuacji 
namyślając się nad tym, w jaki sposób działać, powinienem rozważyć następstwa 
obu możliwych sposobów działania, dotyczące dwóch zagrożonych istot. Rozwa-
żyć następstwa znaczy tutaj porównać ich „wagę” – wagę, którą ze względu na jej 
znaczenie dla normatywnych wyników mojego namysłu można by również na-
zwać „wagą normatywną”. Innymi słowy, jeżeli tylko mojej decyzji nie komplikują 
żadne względy deontologiczne (wspomniane szczególne relacje, czy też moralne 
prawa przysługujące jednej ze stron, lecz nie drugiej), mam do dyspozycji formal-
ną instrukcję: należy zdecydować się na takie działanie, przez które zapobiegnie 
się złu, w tym wypadku bólowi, mającemu większą normatywną wagę. Pojęcie 
względnej normatywnej wagi daje się oczywiście zastosować nie tylko w sytua-
cji, w której porównujemy jedno zło z innym złem. Znajduje ono zastosowanie 
także wtedy, gdy porównujemy dwa dobra lub dobro i zło, lub też w tym (naj-
bardziej realistycznym) przypadku, gdy mamy do porównania całe mnogości na-
stępstw, w części dobrych, a w części złych dla podmiotów, które ich doznają. 
Ogólna dyrektywa będzie wówczas brzmiała: należy wybrać takie działanie, które 
pociągnie za sobą zbiór następstw o największej (a przynajmniej nie mniejszej niż 
w razie innego wyboru) łącznej normatywnej wadze.

Ta czysto formalna dyrektywa będzie się jednak wypełniać rozmaitą treścią 
stosownie do tego, od czego uzależnia się względną normatywną wagę określone-
go dobra lub zła dla jakiejś istoty: jakie więc stałe i zmienne czynniki wywierają 
wpływ na tę wagę. Z różnych odpowiedzi, jakich można udzielić na to ostatnie 
pytanie, wezmę tutaj pod uwagę dwie, które wydają się najbardziej interesujące, 
gdy chodzi o relację i niejako etyczną synergię wartości agatologicznej i dygni-
tatywnej. Jedną z nich nazwę teorią jednej zmiennej, drugą zaś będzie koncepcja 
dwóch zmiennych.

Pierwsza z tych koncepcji głosi, że normatywna waga konkretnego dobra czy 
też zła czekającego jakąś istotę zależy od tylko jednej zmiennej wielkości, miano-
wicie od relacjonalnej wartościa, jaką owo dobro lub zło posiada dla istoty, która 
go doświadczy, pomnożonej przez prawdopodobieństwo jego doświadczenia. Tak 
na przykład ból doznawany przez pewną istotę jest zawsze jakimś złem dla tej 
istoty. To relacjonalne zło może być większe lub mniejsze zależnie od tego, jak 
intensywny jest to ból i jak długo trwa. Tak więc ból doznawany przez jedną isto-
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tę może być dla tej istoty złem większym lub mniejszym od tego, jakim jest ból 
doznawany przez inną istotę dla tej drugiej istoty. Jeżeli zatem w naszym przykła-
dzie ból doznawany przez istotę A jest dla istoty A złem większym niż to, którym 
jest ból doznawany przez istotę B dla istoty B, wówczas ceteris paribus (a zatem 
zakładając równy stopień prawdopodobieństwa doświadczenia bólu przez obie 
istoty) powinienem oszczędzić zła bólu istocie A, gdyż właśnie to zło posiada 
większą normatywną wagę. Jeżeli ból doznawany przez istotę A stanowi dla tej 
istoty zło mniejsze od tego, jakim jest ból doznawany przez istotę B dla tejże istoty, 
powinienem podjąć przeciwną decyzję. Jeżeli wreszcie normatywna waga jednego 
i drugiego zła okaże się równa, nie będę mógł dokonać racjonalnego wyboru – 
pozostanie mi rzucić monetę. 

Zgodnie z drugą możliwą koncepcją, którą musimy tutaj rozpatrzyć, względ-
na normatywna waga jakiegoś konkretnego dobra albo zła doznawanego przez 
pewną istotę jest funkcją dwóch zmiennych: z jednej strony zależy ona od rela-
cjonalnej wartościa, jaką oceniane dobro czy też zło posiada dla danej istoty, lecz 
z drugiej strony jest zależna także od wartościd samej tej istoty. Przypuśćmy, że 
w rozpatrywanym przykładzie pożaru lasu istotą A jest sarna, a istotą B jaszczur-
ka. Jest dosyć prawdopodobne, że określone bolesne doznania sarny będą dla niej 
większym złem niż analogiczne, czy też zewnętrznie podobne, bolesne dozna-
nia jaszczurki. Możemy sobie jednak pomyśleć pewien taki ciąg bolesnych do-
znań jaszczurki, który – pomimo jej zapewne mniejszej wrażliwości – będzie miał 
dla niej równą negatywną wartość jak odpowiednio krótszy ciąg podobnie boles-
nych doznań sarny. W sytuacji równości tego pierwszego czynnika, od którego za-
leży względna normatywna waga porównywanych przypadków zła, rolę języczka 
u wagi spełni drugi czynnik: wewnętrzna wartośćd doznających owego zła istot. 
Jeżeli przyjmiemy – przynajmniej na próbę – że wartośćd sarny jest wyższa niż 
wartośćd jaszczurki, a zatem że ta pierwsza istota (z takich czy innych względów) 
bardziej od drugiej zasługuje na to, by się o nią troszczyć, wówczas będziemy mieli 
ważny powód, aby oszczędzić zła bólu raczej sarnie niż jaszczurce, nawet gdyby 
grożący im ból był dla obu tych istot równie wielkim złem.

Przyjrzyjmy się najpierw dokładniej tej drugiej koncepcji, aby następnie po-
wrócić do pierwszej. Jeden z autorów, który opowiada się za teorią dwóch zmien-
nych, prezentuje jej kluczową ideę tak oto:

Przypuśćmy, że to, jak dobrze pewien wynik zaspokaja interesy jednostki, przedstawia-
my za pomocą określonej ilości punktów. Aby określić wkład, jaki zaspokojenie interesów 
jednostki wnosi do całkowitej wartości wyniku, powinniśmy pomnożyć tę liczbę punktów 
przez czynnik, który wyraża moralną rangę, jaką posiada dana jednostka. Tych liczb moż-
na następnie używać w celu określenia, jak równo lub sprawiedliwie rozdzielone jest dobro 
w wyniku, oraz/albo jak dobrze wynik przyczynia się do dobra ogółu (Knapp 2009, s. 184).
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Mówiąc o roli, jaką wzgląd na moralną rangę pewnej jednostki odgrywa przy 
ocenie sprawiedliwości jakiegoś działania, cytowany autor przypisuje wartościd 
znaczenie, które wykracza już poza ramy konsekwencjalizmu. Dygnitatywna 
wartość jednostek, których dosięgałyby następstwa ocenianego działania, miała-
by jednak współdecydować nie tylko o sprawiedliwości tego działania, lecz także 
o jego pożyteczności – o tym, jak dobrze jego wynik przyczynia się do dobra ogó-
łu. Jeżeli więc idea etyki konsekwencjalistycznej sprowadza się do formuły każącej 
nam postępować tak, aby wytwarzać „jak najwięcej dobra dla ogółu stron”, to aby 
w danym wypadku ustalić owo „jak najwięcej”, a zatem optymalną wagę norma-
tywną, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko relacjonalną wartośća korzyści i strat, 
których doznają poszczególne zainteresowane strony (ewentualnie pomnożoną 
przez wielkość tego prawdopodobieństwa), lecz także właściwą tym stronom war-
tośćd, wyznaczającą ich miejsce w etycznej hierarchii.

Koncepcja dwóch zmiennych w wielu wypadkach znacznie utrudnia porów-
nanie normatywnej wagi dwóch zespołów następstw, wynikających z alternatyw-
nych sposobów działania. Sprawa jest prosta, jeżeli rozważane działanie dostarcza 
istocie A więcej dobra (lub mniej zła), niż działanie alternatywne przysporzyło-
by istocie B, przy czym istoty A i B mają (choć w przybliżeniu) równą wartość 
dygnitatywną. Nie mamy również kłopotu z wyborem, jeżeli rozważane działanie 
dostarcza istocie A w przybliżeniu tyle samo dobra (lub też zła), ile działanie alter-
natywne przysporzyłoby istocie B, ale istota A ma wyższą wartość dygnitatywną 
niż istota B. Jak jednak powziąć racjonalną decyzję w wypadku, gdy porównaw-
cze cząstkowe oceny normatywnej wagi ze względu na oba współwyznaczające 
ją czynniki okazują się rozbieżne, na przykład gdy decydując się na jakieś dzia-
łanie, czynię co prawda więcej zła, ale wyrządzam je istocie „niższej rangi”? Nie-
którzy krytycy powiedzieliby, że w takich razach porównanie normatywnej wagi 
dwóch zespołów następstw – a zatem operacja kluczowa dla etyki konsekwencjali-
stycznej – jest przedsięwzięciem nie tylko trudniejszym, lecz wręcz niemożliwym:

Jeżeli z jednej strony założymy, że istota ludzka ma wyższą wartość niż pies, a z drugiej 
strony przyjmiemy, że ratując psa od śmierci, wyświadczamy mu większe dobro niż to, 
które wyświadczamy człowiekowi, gdy ratujemy go przed zranieniem, wówczas nie jeste-
śmy w stanie rozstrzygnąć, do którego z tych dóbr powinniśmy przykładać większą wagę 
w konsekwencjalistycznym rachunku etycznym (Li 2002, s. 596–597).

Oprócz tego zarzutu nieporównywalności przeciwko koncepcji dwóch zmien-
nych da się wysunąć inną poważną obiekcję, którą można by krótko określić jako 
zarzut braku oczywistej zależności. Pomimo pewnej intuicyjności tej koncepcji 
nie jest bowiem wcale sprawą oczywistą, dlaczego waga dobra albo zła dla jakiejś 
istoty miałaby zależeć od moralnej rangi samej tej istoty, a ostatecznie od pew-
nych jej zdolności lub cech naturalnych, wyznaczających tę moralną rangę:
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Nie jest bynajmniej zrozumiałe, dlaczego racjonalność, zdolność posługiwania się języ-
kiem lub inna naturalna własność zwiększa znaczenie interesów jakiejś jednostki. Bez wąt-
pienia [różne zdolności] pociągają za sobą różne interesy, lecz nawet przyjmując ich po-
równywalność, potrzebujemy jakiegoś rozstrzygającego argumentu, aby pokazać, dlaczego 
interesy jednostek obdarzonych racjonalnością i zdolnością używania języka mają większe 
znaczenie niż interesy jednostek pozbawionych tych zdolności (Bernstein 2004, s. 381).

Przytoczone zarzuty mogłyby skłaniać do odstąpienia od nasuwającej się kon-
cepcji dwóch zmiennych i powrócenia do prostszej teorii, zgodnie z którą nor-
matywna waga pewnego dobra lub zła dla jakiejś istoty zależy jedynie od tego, 
jak wielkim jest ono dla niej dobrem czy też złem. Nie zależy ona zatem od żad-
nej godności czy rangi doznającej tego zła lub dobra istoty, czyli od jej wartościd, 
o ile tego rodzaju wartość na gruncie omawianej teorii jest w ogóle uznawana. 
To „o ile” ma zwracać uwagę na pewną możliwą dwoistość w koncepcji jednej 
zmiennej. Jej zwolennicy mogą mianowicie zająć dwojaką postawę wobec idei 
wartościd, przysługującej jednym bytom, lecz nie innym, lub też przysługującym 
jednym bytom w wyższym stopniu niż innym. Niektórzy powiedzą, że istnienia 
takiej wartości, decydującej o moralnej randze pewnego rodzaju istot, zapewne 
wcale nie ma powodu uznawać, a gdyby nawet ją przyjąć, to i tak nie miałaby ona 
żadnego wpływu na normatywną wagę, jaką powinniśmy przykładać do zaspo-
kojenia interesów i potrzeb tych istot. Inni uznają wprawdzie zarówno istnienie 
osobnej wartościd, jak i jej ważną normatywną funkcję, lecz ta ostatnia sprowadza 
się w ich ujęciu do roli swoistej podstawy, warunkującej samą obecność (neutral-
nej) wartościa, nie zaś dodatkowej „zmiennej”, która by współwyznaczała wielkość 
tej wartości. Przyjmują oni bowiem, że dygnitatywna wartość czy też godność, 
nieodzowna do tego, aby dobro lub zło dla jakiejś istoty miało zarazem wartość 
neutralną, nie różnicuje się co do stopnia, lecz ucieleśnia się na równi we wszyst-
kich istotach, które w ogóle mają swoje dobro.

Drugą z wyróżnionych wersji koncepcji jednej zmiennej proponuje wyraźnie 
Taylor. Sam fakt, że jakaś istota posiada własne dobro, nie implikuje jeszcze jego 
zdaniem, że powinniśmy przysparzać jej dobra lub chronić jej dobro. Pomiędzy 
stwierdzeniem, że pewien podmiot jest nosicielem własnego dobra, a uznaniem, 
że jest on (bezpośrednim) przedmiotem naszych obowiązków, czyli (biernym) 
podmiotem moralnym, występuje luka logiczna. Ażeby móc uznać, że pewien 
podmiot powinien być przez nas traktowany w sposób leżący w jego interesie, 
korzystny dla jego dobra, trzeba przyjąć, że ten podmiot jest godny szacunku 
(worthy of respect), a więc posiada pewną „inherentną godność” lub też „tkwiącą 
w nim samym wartość obiektywną” (inherent worth, Taylor 1986/1989, s. 71–72). 
Tę obiektywną wartość tkwiącą w samej rzeczy Taylor przypisuje wyłącznie isto-
tom posiadającym swoje własne dobro (tamże, s. 75). Równocześnie zdaje się on 
zakładać, że każdy podmiot, który jest nosicielem własnego dobra, jest także po-
siadaczem wartości inherentnej, mimo iż te dwie cechy – posiadanie własnego 
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dobra i zasługiwanie na szacunek – nie są równoznaczne, lecz tylko równoza-
kresowe. Powiedzieć, że pewien podmiot X posiada obiektywną wartość tkwiącą 
w nim samym, to tyle co stwierdzić:

Stan rzeczy, w którym dobro X jest urzeczywistnione, jest lepszy niż podobny pod innymi 
względami stan rzeczy, w którym dobro X nie jest urzeczywistnione (lub nie jest urzeczy-
wistnione w takim samym stopniu, i to niezależnie (a) od subiektywnych ocen X, dokony-
wanych przez takiego czy innego człowieka, a także (b) od wartości, jaką X może posiadać 
ze względu na cele jakiejkolwiek innej istoty, ludzkiej czy nie-ludzkiej (tamże, s. 75).

Najwyraźniejszym przedstawicielem pierwszej wersji koncepcji jednej zmien-
nej – tej, zgodnie z którą wartośćd przypuszczalnie wcale nie istnieje, a gdyby na-
wet istniała, to nie powinna wpływać na normatywną wagę, jaką przykładamy do 
interesów rozważanych istot – jest zapewne Peter Singer. W jednej z wersji jego 
słynnego artykułu All Animals Are Equal czytamy:

Prawo do równości (the claim to equality) nie zależy od inteligencji, zdolności moralnej, 
fi zycznej siły czy też podobnych cech faktycznych. (...) Nie ma logicznie zniewalających 
powodów, by przyjąć, że faktyczna różnica w zdolnościach dwóch ludzi usprawiedliwia 
różną wagę, jaką przywiązujemy do zaspokojenia ich potrzeb i interesów. Zasada równości 
istot ludzkich nie jest opisem faktycznej równości, zachodzącej rzekomo pomiędzy istota-
mi ludzkimi; jest ona postulatem, jak mamy traktować ludzi (Singer 1989).

Singer stosuje tutaj zasadę równości do różniących się zdolnościami osobni-
ków gatunku ludzkiego. Być może jednak jego zasadę można również uogólnić 
i zastosować ją do istot dwóch różnych gatunków, między którymi zachodzą jesz-
cze głębsze różnice zdolności niż te, jakie stwierdzamy, porównując ludzi. Chcąc 
zachować konsekwencję, Singer powinien zatem powiedzieć, że również w tym 
wypadku „nie ma logicznie zniewalających powodów”, by przyjąć, że faktycz-
na różnica w zdolnościach dwóch istot różnego gatunku „usprawiedliwia różną 
wagę, jaką przywiązujemy do zaspokojenia ich potrzeb i interesów”. Wydaje się 
jednak, że głębokie różnice zdolności między osobnikami dwóch bardzo odleg-
łych gatunków mogą być całkiem poważnym – dla niektórych wręcz zniewalają-
cym – powodem, aby przypisać im różną wartośćd. Jeżeli przyjmiemy obie te prze-
słanki – a więc z jednej strony uznamy, że normatywna waga interesów jakiegoś 
podmiotu nie zależy od jego zdolności, z drugiej zaś zgodzimy się, że zdolności, 
jakie posiada podmiot, nie są obojętne, gdy chodzi o jego wartośćd – wówczas 
egalitaryzm Singera implikuje tezę, że różnice wartości dygnitatywnej, jakie mogą 
zachodzić między istotami różnego gatunku, nie mają wpływu na normatywną 
wagę zaspokojenia interesów tych istot.

Nieprzypadkowy tytuł przywołanego artykułu Singera wskazuje na pewien 
kluczowy motyw, który skłania jego autora do odrzucenia teorii dwóch zmien-
nych, nawet gdyby istniały intuicyjne racje, przemawiające za jej przyjęciem. Tym 
decydującym motywem jest naturalnie chęć uniknięcia wszelkiego inegalitary-
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zmu (którego szczególnym przypadkiem jest szowinizm gatunkowy). To jednak 
nie znaczy, że omawiana koncepcja jednej zmiennej musi być koncepcją całko-
wicie egalitarystyczną, a więc wykluczającą przykładanie różnej wagi do „takich 
samych interesów” różnych istot.

Teoria jednej zmiennej głosi, że powinniśmy czynić w świecie jak najwięcej 
dobra, do kogokolwiek należałoby to dobro. Zwolennik tej teorii może jednak 
w pewnym znaczeniu potwierdzić, że o dobro istot jednego rodzaju powinni-
śmy troszczyć się bardziej niż o dobro istot innego rodzaju, o ile uważa, że dobro 
pierwszych posiada większą wartość niż dobro tych drugich. Może on na przy-
kład uważać, że troszcząc się bardziej o interesy ludzi niż zwierząt, czy też bardziej 
o interesy zwierząt wyższych aniżeli niższych, realizuje się w świecie więcej dobra, 
ponieważ ludzie – ze względu na złożoność swoich pragnień i potrzeb – wnoszą 
do świata dobra i zła o większej relacjonalnej wartościa aniżeli zwierzęta, a zwie-
rzęta wyższe – z podobnego powodu – dobra i zła o większej relacjonalnej warto-
ści niż zwierzęta niższe. 

Przypuśćmy, że w pożarze lasu życie straci albo sarna, albo kobieta, która wy-
brała się na jagody. Możemy uratować tylko jedną z nich. Czy konsekwencjali-
styczny rachunek dóbr uprawnia nas, by wybrać kobietę? Wydaje się, że uprawnia, 
bo jeśli nawet mamy obowiązek przykładać taką samą wagę do dobra kobiety jak 
do równie wielkiego dobra sarny, to przecież dobro, które traci kobieta, tracąc 
ludzkie życie, na ogół właśnie nie będzie równe, lecz większe od dobra, jakim jest 
sarnie życie dla sarny. Może się oczywiście zdarzyć, że stosunek tych dóbr przed-
stawia się w danej sytuacji na odwrót, na przykład gdy młoda sarna ma przed 
sobą prawdopodobnie jeszcze dużo życia w pysznych zagajnikach, a starą kobietę 
wskutek nieuleczalnej choroby czekają już tylko tygodnie tułaczki po smutnych 
szpitalach. Ponieważ jednak w sytuacji koniecznego wyboru nie będziemy mieli 
zapewne możności przeprowadzenia takich indywidualnych prognoz, postąpimy 
rozsądnie, przyjmując, że kobieta ma do stracenia o wiele więcej od sarny.

3. Rola godności w etyce deontologicznej

W dotychczasowych uwagach na temat etycznego znaczenia wartości dygnitatyw-
nej miałem na względzie znaczenie, jakie ta wartość – lub jej obecność w pewnym 
podmiocie – posiada na gruncie teorii konsekwencjalistycznej. Etyka konsekwen-
cjalizmu każe nam w każdej sytuacji postępować w taki sposób, aby realizować 
w świecie jak najwięcej dobra. Konsekwencjalne znaczenie wartościd polega więc 
na tym, że występując w jakimś podmiocie, posiadającym swoje interesy czy też 
swoje dobro, sprawia ona, że dobro tego podmiotu najpierw w ogóle liczy się 
w bilansie całościowego dobra realizowanego w świecie, a następnie, że ma być 
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ono uwzględniane w tym bilansie zgodnie z takim a nie innym „przelicznikiem”. 
Innymi słowy, przysługująca jakiejś istocie wartośćd w teorii konsekwencjalizmu 
może mieć znaczenie przede wszystkim dlatego, że dzięki niej to, co dobre lub 
złe dla tej istoty, jest także pewnym dobrem albo złem dla świata, a także o tyle, 
o ile współstanowi o tym, że do dobra i zła danej istoty należy jeszcze przykładać 
określoną wagę.

Te etyczne funkcje wartościd mogą być jej naturalnie przypisywane także na 
gruncie etyki deontologicznej, która na ogół nie odstępuje od samej zasady czy-
nienia dobra, a tylko obwarowuje ją zastrzeżeniami i odrzuca jej skrajną, maksy-
malistyczną postać. Oprócz nich jednak etyk deontolog przyzna wartościd jeszcze 
inną rolę, której przedstawiciel etyki konsekwencjalistycznej nie może już uznać 
(o ile jest ją w stanie rozpoznać). Aby uchwycić to swoiście deontologiczne zna-
czenie wartościd w jego najczystszej, a przez to też najwyraźniejszej postaci, najle-
piej będzie wziąć pod uwagę podmioty posiadające wprawdzie swoją „godność”, 
lecz niemające własnego dobra, któremu ta godność mogłaby nadawać obiektyw-
ną lub neutralną wartośća, a także określoną wagę normatywną. W świetle etyki 
konsekwencjalizmu z każdym takim bytem, który nie posiada własnych intere-
sów, wolno nam robić „co się nam podoba”, lub też dokładniej – co się nam opłaca. 
Tak zatem nie tylko możemy, lecz nawet powinniśmy postępować wobec niego 
w taki sposób, z którego dla nas – czyli dla ogółu moralnych podmiotów – wynik-
nie w sumie najwięcej korzyści albo najmniej szkody. W szczególności zatem wol-
no nam go uszkodzić lub zniszczyć, jeżeli jego uszkodzenie lub zniszczenie przy-
sporzy nam choćby minimalnej korzyści; jemu samemu bowiem te destrukcyjne 
działania ex hypothesi nie wyrządzą szkody, skoro nie posiada żadnych interesów. 
Tak więc z punktu widzenia etyki konsekwencjalistycznej jest rzeczą oczywistą, 
że w stosunku do bytów nieposiadających własnych interesów, nieodbierających 
żadnego dobra ani zła, dosłownie „wszystko jest dozwolone”.

Otóż deontologiczne znaczenie wartościd – o ile może ona przysługiwać także 
bytom, dla których nic nie posiada wartościa – polega na uchylaniu tej oczywisto-
ści. Jeżeli bowiem istnieją podmioty, które nie mają własnego dobra, lecz mimo to 
zasługują na pewne poszanowanie, to ten należny im szacunek może wykluczać 
określone sposoby ich traktowania, chociażby nawet traktując je w taki sposób, 
powodowało się w świecie więcej korzyści aniżeli strat.

To deontologiczne znaczenie można przypisywać również owej szczególnej 
wartościd, za jaką bywa często uważana wartość życia. Aby uwyraźnić tę swoistą 
funkcję, jaką wartośćd – a tym samym aksjologiczny aspekt statusu moralnego 
– spełnia w etyce deontologicznej, rozpatrzę najpierw rolę tak interpretowanej 
wartości życia w sporze o aborcję (na przykładzie koncepcji Ronalda Dworkina), 
a następnie możliwość jej wykorzystania w jednym z argumentów przeciwko do-
puszczalności samobójstwa.
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Wartość życia a aborcja – koncepcja Ronalda Dworkina

Pewna odmiana etyki deontologicznej przynajmniej dopuszcza kategorię bytów, 
które nie mają własnych interesów (a w rezultacie też nie mogą nosić żadnych 
praw), lecz posiadają właściwą im godność, ograniczającą etycznie możliwe spo-
soby ich traktowania. Zdaniem niektórych etyków do tego rodzaju bytów należą 
również wczesne ludzkie płody i zarodki. Jednym z autorów, którzy opowiada-
ją się za taką koncepcją, jest Ronald Dworkin w swojej książce Life’s Dominion 
(1993). Omawiając argumenty przeciwko aborcji, operuje on tam pojęciem nie-
naruszalnej wartości lub „świętości” życia, która stanowi właśnie pewną czystą 
postać wartości dygnitatywnej w jej roli deontologicznej.

Dworkin wyróżnia dwa argumenty wysuwane przeciwko aborcji: zależny 
i niezależny. Argument zależny czy też pochodny (derivative) czerpie z prawa do 
życia: „aborcja jest z zasady złem, (...) ponieważ narusza przysługujące pewnemu 
bytowi prawo do niebycia zabitym” (Dworkin 1993, s. 11). Argument niezależny 
(detached) zawdzięcza swoją nazwę temu, że nie zakłada spornego prawa do życia, 
należącego ponoć do ludzkiego płodu, lecz wychodzi od innej przesłanki; jest to 
mianowicie argument z nienaruszalnej wartości lub „świętości” życia: „aborcja 
jest z zasady złem, ponieważ narusza i obraża wewnętrzną wartość, święty charak-
ter, właściwy ludzkiemu życiu w jakiejkolwiek jego fazie czy też formie” (tamże).

Dworkin odnosi się krytycznie do argumentu z prawa do życia, wysuwając 
przeciwko niemu dwie główne obiekcje: zarzut braku interesów i zarzut niein-
tuicyjnych konsekwencji praktycznych. Zgodnie z pierwszym zarzutem wczesny 
płód nie ma żadnych interesów, w tym także interesu w zachowaniu życia, wobec 
czego nie może mieć również prawa do życia. Drugi zarzut stwierdza natomiast, 
że przyznając płodowi prawo do życia, należałoby zakazać aborcji również w tych 
wypadkach, w których jest ona intuicyjnie dopuszczalna.

Zarzut braku interesów opiera się na rozumowaniu: (1) wczesny płód nie ma 
żadnych interesów; (2) istota, która nie ma żadnych interesów, nie może również 
mieć żadnych praw; a zatem (3) płód nie może mieć prawa do życia. Kluczową 
rolę w tym wnioskowaniu odgrywa przesłanka (1), która wydaje się dość oczywi-
sta6. Uzasadniając tę tezę, Dworkin stara się pokazać, że żadna z cech, które moż-
na przypisać ludzkiemu płodowi, nie stanowi dostatecznej podstawy, aby uznać 
go za podmiot własnych interesów. Po pierwsze więc, nie dość jest w tym celu 
wskazać, że wskutek aborcji ludzki płód ulega zniszczeniu, bo przecież nie każdy 
byt, który może zostać zniszczony, ma interes w niebyciu zniszczonym. Po dru-
gie, „aby pewna istota posiadała swoje interesy, nie wystarcza jeszcze, że jest ona 
istotą żywą i jest w trakcie rozwijania się w jakąś bardziej dojrzałą istotę” (tamże, 

6  Pisze on nawet: „it is very hard to make any sense of the idea that an early fetus has interests 
of its own, in particular an interest in not being destroyed, from the moment of its conception” 
(tamże, s. 15).
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s. 16). Następnie, nie wystarcza też do tego fakt, że jakaś istota, traktowana we 
właściwy sposób, może rozwinąć się w istotę ludzką. A wreszcie, posiadania włas-
nych interesów nie zapewnia również to, że dana istota „znajduje się już rzeczy-
wiście na drodze do stania się pełną istotą ludzką” (tamże). Pogląd przypisujący 
płodowi własne interesy nie ma więc logicznego uzasadnienia, choć nietrudno 
wskazać psychologiczne źródło, z którego on się zapewne wywodzi. Jego źródłem 
jest według Dworkina pewna zrozumiała, ale bezzasadna projekcja teraźniejszych 
interesów w przeszłość: dorosły osobnik ludzki jest zwykle zadowolony, że jako 
płód nie został poddany aborcji, ma zatem poniekąd swój interes w tym, iż tak się 
nie stało; stąd łatwo już o wniosek, że miał on w tym interes także jako płód – że 
również wtedy był zainteresowany tym, aby nie zostać poddany aborcji (tamże, 
s. 18–19).

Zarzut nieintuicyjnych konsekwencji praktycznych wskazuje, że uznając pra-
wo do życia, przysługujące ludzkiemu płodowi, należałoby dokonać rewizji prze-
konań, które cieszą się powszechną akceptacją nawet wśród zwolenników konser-
watywnego stanowiska w kwestii dopuszczalności aborcji:

Jest na przykład bardzo rozpowszechnionym poglądem, że aborcję powinno się dopusz-
czać, gdy jest ona konieczna do uratowania życia matki. Tymczasem ten wyjątek jest rów-
nież nie do pogodzenia z jakimkolwiek zapatrywaniem, że płód jest osobą mającą prawo 
do życia. Niektórzy twierdzą, że w tym wypadku matkę należy usprawiedliwić, gdy decydu-
je się na usunięcie płodu, ponieważ czyni to w obronie własnej. Jednak wszelką bezpieczną 
aborcję przeprowadza ktoś inny – lekarz – a mało kto sądzi, że jakaś trzecia strona, nawet 
lekarz, ma prawo zabić jedną niewinną osobę, aby ocalić inną (tamże, s. 32).

Krytyka argumentu z prawa do życia jest jednak tylko negatywną częścią 
referowanych poglądów Dworkina. Ich składnikiem pozytywnym – i bardziej 
w naszym kontekście interesującym – jest natomiast jego szczególna interpreta-
cja argumentu z nienaruszalnej wartości (lub świętości) życia. Przystępując do tej 
interpretacji, Dworkin zauważa najpierw, że aby wyjaśnić pewne znane zjawiska, 
musimy nieraz przyjąć ich nieznaną przyczynę. Tak na przykład astronomowie 
odkryli planetę Neptun, ponieważ doszli do wniosku, że ruchy planety Uran dają 
się wyjaśnić jedynie siłą ciężkości wywieraną przez inne ciało niebieskie. Na po-
dobnej zasadzie Dworkin stara się pokazać, że aby wytłumaczyć rozpowszech-
nione poglądy na temat aborcji, trzeba przyjąć leżące u ich podłoża przekonanie 
o świętości życia (w tej czy innej z jego zróżnicowanych postaci).

Świętość (sanctity) czy też nienaruszalność (inviolability) jest w ujęciu Dwor-
kina szczególną wartością wewnętrzną. Aby opisać jej naturę, precyzuje on więc 
najpierw to ogólniejsze pojęcie. Wartość wewnętrzna w jego rozumieniu ma być 
wartością odznaczającą się dwiema cechami: obiektywną (czyli niezależną od 
pragnień podmiotu), a zarazem nieinstrumentalną. Tak rozumiana wartość we-
wnętrzna może być wartością „pomnażalną” (incremental) albo wartością „nie-
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naruszalną” (inviolable). Pierwszą przypisujemy pewnego rodzaju rzeczom, jeżeli 
zależy nam na tym, aby takich rzeczy istniało w świecie (lub w naszym życiu) jak 
najwięcej (np. chcemy posiadać jak najwięcej wiedzy). W wypadku drugiej zale-
ży nam nie tyle na pomnożeniu noszących ją rzeczy, ile na ich zachowaniu. Tak 
na przykład nie pragniemy, aby istniało więcej obrazów Tintoretta, staramy się 
jednak uchronić przed zniszczeniem te, które powstały. Podobnie nie ubolewa-
my z tego powodu, że w świecie nie ma więcej gatunków zwierząt lub roślin, ale 
wzdrygamy się przed wytrzebieniem każdego gatunku, który już istnieje.

Rzeczy, którym przypisujemy wartość nienaruszalną, mogą ją posiadać albo 
dzięki skojarzeniu (jak np. fl aga), albo dzięki swojej historii – jako wytwory krea-
tywnych procesów, rozgrywających się czy to w naturze, czy to w sferze kultury. 
Do rzeczy, którym przypisujemy nienaruszalną wartość ze względu na ich historię, 
w ujęciu Dworkina należy też ludzkie życie. Każde ludzkie życie jest święte. Jego 
świętość i nienaruszalność wynika stąd, że stanowi ono rezultat dwóch twórczych 
procesów – nowy człowiek jest tworem natury, a równocześnie (w toku swego ży-
cia w coraz większym stopniu) tworem kultury. Ta charakterystyczna idea „dwóch 
wkładów” – wkładu natury i wkładu kultury – wnoszonych do rozwijającego się 
życia ludzkiego odgrywa kluczową rolę w antropologicznej koncepcji Dworkina, 
a także w jego etycznej ocenie aborcji. 

Aby przedstawić swoją koncepcję, Dworkin wychodzi od fenomenu różnego 
stopnia tragizmu śmierci. Nawet jeżeli każda ludzka śmierć jest tragedią, wszyscy 
przyznajemy, że może być ona bardziej albo mniej tragiczna. Od czego wszakże 
zależy stopień tragiczności śmierci7? Nasuwa się myśl, że rozstrzyga o nim mia-
ra zmarnowanego życia (the waste of life). Lecz co oznacza tutaj „zmarnowane 
życie”? Dworkin odrzuca prostą odpowiedź, zgodnie z którą życie zmarnowane 
utożsamiałoby się po prostu z utraconym dalszym życiem (the lost life). W ta-
kim wypadku śmierć zarodka byłaby bardziej tragiczna niż na przykład śmierć 
nowo narodzonego dziecka. W istocie jednak krzywa symbolizująca stopień tra-
giczności śmierci wznosi się aż do pewnej chwili w młodości, potem przez jakiś 
czas utrzymuje się na tym samym poziomie, aż wreszcie coraz bardziej zniża się 
w późnej starości. Tragiczność ludzkiej śmierci wynika więc raczej z utraty wkła-
du życiowego. Jest ona największa, gdy w ludzkie życie wiele już zainwestowano, 
wniesiono duży wkład (investment) i gdy ten wkład jeszcze się nie „zwrócił” – gdy 
urywa się życie, które jeszcze się nie spełniło.

Śmierć jest zatem tragiczna o tyle, o ile oznacza zmarnowane życie. Życie może 
być jednak zmarnowane (frustrated) w sposób dwojaki: bądź to przez przedwczes-
ną śmierć, w wyniku której wniesiony już do niego naturalny i ludzki wkład nie 
zostaje zrealizowany, bądź to przez niepowodzenia, nieszczęścia i przeciwności 
życiowe. Stosunek do aborcji zależy od tego, który z tych dwóch sposobów mar-

7  Por. również dalej, X, 2.
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nowania życia uważamy za gorszy. Czy na przykład jest gorzej, jeżeli uszkodzo-
ny i skazany na wczesną śmierć zarodek ludzki zostaje natychmiast uśmiercony, 
czy jeśli daje się mu rozwinąć, urodzić, po czym wkrótce umrzeć? Albo czy prze-
rwanie życia zarodka jest większym marnotrawstwem życia (frustration of life) 
niż pokrzyżowanie życiowych planów kobiety, która bez własnej winy zachodzi 
w niechcianą ciążę?

Odpowiedź na te pytania zależy z kolei od tego, który „wkład do życia” ocenia 
się jako ważniejszy: czy biologiczny wkład natury, czy kulturowy wkład samego 
człowieka. Dla skrajnego konserwatyzmu liczy się jedynie ten pierwszy (interpre-
towany często w kategoriach teistycznych), dla skrajnego liberalizmu – wyłącznie 
ten drugi. Pomijając jednak te skrajności, zarówno konserwatyści, jak i liberało-
wie uznają obydwa „wkłady życiowe”, a różnią się jedynie co do tego, który z nich 
ma większą wagę.

Uznając „nienaruszalność” (czy też sekularną „świętość”) ludzkiego życia, 
Dworkin wprowadza do swojej teorii pewien element etyki deontologicznej. Dla 
bardziej stanowczych zwolenników tego rodzaju etyki jego propozycja zatrzymu-
je się jednak w pół drogi. Interpretując oceny, w których określonym rzeczom 
przypisujemy wartość nienaruszalną, Dworkin przypisuje im bowiem dwie god-
ne uwagi cechy. Po pierwsze, są to oceny stopniowalne – spośród rzeczy, których 
zniszczenie byłoby „hańbą”, jedne uważamy za bardziej, inne za mniej godne 
zachowania. Po drugie zaś, są to oceny wybiórcze – podobnie jak nie wszystkie 
wytwory natury (np. pokłady węgla), tak również nie wszystkie twory kultury 
(np. marki samochodów) uważamy za same w sobie warte zachowania. Ta stop-
niowalność i wybiórczość ocen uznających jakieś istoty lub rzeczy za nienaruszal-
ne czy też nietykalne nieuchronnie obniża ich rangę, a nawet każe powątpiewać, 
czy orzekana w tych ocenach wartość w ogóle zasługuje jeszcze na miano niety-
kalności. Wątpliwości co do tego zgłasza na przykład Frances M. Kamm. Autorka 
ta zauważa, że etyczna teoria Dworkina wbrew jego deklaracjom nie przywra-
ca „nienaruszalności” takiej normatywnej funkcji, jaką spełnia ona w doktrynie 
o świętości życia, a także gdzie indziej. Nienaruszalność w tradycyjnym znacze-
niu zapewnia posiadającym ją jednostkom niemal pełne etyczne bezpieczeństwo: 
„wysoki stopień ochrony (...) przed destrukcyjnymi atakami, jakie można by na 
nie przeprowadzać, choćby nawet w celu minimalizacji destrukcyjnych ataków 
naruszających nietykalność innych jednostek” (Kamm 1995, s. 171). Nienaruszal-
ność w ujęciu Dworkina nie ma takich następstw:

Dworkin (...) zdaje się sądzić, że niszczenie rzeczy świętych jest często dopuszczalne. Tak 
na przykład zgodziłby się on przypuszczalnie na zniszczenie jednego obrazu dla ocalenia 
pięciu obrazów o równej wartości. Dworkin twierdzi, że jego pojęcie świętej wartości we-
wnętrznej jest pojęciem wartości niepomnażalnej, ale to znaczy jedynie, że nie wymaga się 
tworzenia większej ilości [egzemplarzy] wartościowego przedmiotu. Nie znaczy to, że nie 
jest gorzej, gdy zdarza się więcej zamachów na świętość, niż gdy jest ich mniej. Nie znaczy 
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to również, że jest rzeczą niedopuszczalną zabić jeden płód w celu uratowania życia pięciu 
płodów (tamże).

Te trafne uwagi Kamm na temat proponowanej przez Dworkina koncepcji 
wartości nienaruszalnej można by również skwitować w ten sposób, że jeśli wpro-
wadzenie tego deontologicznego pojęcia miało służyć przezwyciężeniu niedostat-
ków czystego konsekwencjalizmu, związanych zwłaszcza z niszczeniem dobra, 
to okazało się ono rozwiązaniem tylko połowicznym. Etyka konsekwencjalizmu 
przyjmuje w odniesieniu do niszczenia dobra dwie koncesje, a mianowicie po-
zwala (a) zniszczyć lub dopuścić do zniszczenia mniejszego dobra, aby umożliwić 
wytworzenie większego dobra; (b) zniszczyć lub dopuścić do zniszczenia mniej-
szego dobra, aby zapobiec zniszczeniu większego. Dworkin w swojej semikon-
sekwencjalistycznej teorii etycznej odrzuca tylko koncesję (a), ale akceptuje (b).

Wartość życia a samobójstwo

Aby jeszcze bardziej uwyraźnić rozróżnione pojęcia wartości, także w ich zastoso-
waniu praktycznym, pożytecznie będzie rozpatrzyć pewien kardynalny argument 
przeciw samobójstwu, który nazywam argumentem z wartości życia. Ogólnie bio-
rąc, argument ten głosi, że samobójstwo jest czynem etycznie opacznym, ponie-
waż nie zgadza się z wartością życia. Występuje on jednak w rozmaitych formach 
i wersjach zależnie od tego, co rozumie się w nim przez życie, a przede wszystkim, 
co znaczy w nim wartość. Ta ostatnia może być tutaj pojmowana co najmniej tro-
jako: (A) jako relacjonalna (osobowa) wartość agatologiczna, (B) jako neutralna 
(bezosobowa) wartość agatologiczna lub wreszcie (C) jako wartość dygnitatywna. 
Przyjrzyjmy się nieco dokładniej tym trzem głównym wersjom argumentu z war-
tości życia.

(A) W pierwszej wersji omawianego argumentu wartość życia rozumie się jako 
relacjonalną (osobową) wartośća, tzn. jako wartość dobra dla osoby. Argument 
głosi, że człowiek, który wybiera śmierć zamiast dalszego życia, postępuje zawsze 
opacznie – tak z etycznego, jak i prudencjalnego punktu widzenia – ponieważ 
nigdy nie wybiera dla samego siebie większego dobra lub mniejszego zła. Jest to 
teza mocna, bo przecież samobójstwo popełnia się zazwyczaj właśnie po to, aby 
uniknąć jakiegoś wielkiego zła w dalszym życiu. Tak rozumiany argument z war-
tości życia musi więc założyć, że nawet największe zło, którego człowiek rozważa-
jący samobójstwo może się obawiać w dalszym ciągu życia, w żadnym wypadku 
nie jest złem większym od śmierci. Ponieważ zaś śmierć jest złem przede wszyst-
kim dlatego, że pozbawia nas dobra, którego moglibyśmy doświadczyć (lub też 
prawdopodobnie byśmy doświadczyli), gdybyśmy nie umarli (por. X, 2), wska-
zane założenie sprowadza się do stwierdzenia, że największe nawet zło, jakiego 
można się spodziewać w swoim przyszłym życiu, znajduje przeciwwagę w jeszcze 
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większym dobru, jakim jest samo to życie. Ta ostatnia teza, przyznająca dobru 
życia bezwzględny priorytet przed wszelkim złem w życiu, zależnie od sposobu jej 
uzasadnienia może wyrażać różne poglądy. Po pierwsze, może w niej dochodzić 
do głosu raczej naiwny hedonistyczny optymizm: wiara, że w dalszym życiu, bez 
względu na jego przebieg, czeka nas zawsze więcej hedonicznego dobra, czyli ra-
dości i przyjemności, niż hedonicznego zła, czyli cierpienia i bólu. Następnie tezę 
o przewadze dobra samego życia nad wszelkim złem w życiu można by również 
uzasadniać, powołując się na aksjologiczny witalizm: stanowisko, zgodnie z któ-
rym już samo życie w sensie bycia żywym, niezależnie od wypełniających je rado-
ści lub innych dobrych przeżyć, jest dla człowieka tak wielkim dobrem, że żadne 
zło zawarte w tym życiu nie może zrównoważyć tej jego wartości i uczynić go 
„niewartym przeżycia”8. Jeszcze innym zapatrywaniem, na którym może się opie-
rać teza o priorytecie życiowego dobra, jest aksjologiczny racjonalizm. Zgodnie 
z tym ostatnim zło zawarte w życiu znajduje przeciwwagę nie tyle w samym życiu 
biologicznym, ile w osobowym: w istnieniu osoby jako istoty rozumnej i zdolnej 
do wolnego wyboru. Dopóki zatem jestem taką istotą – a skoro zastanawiam się, 
czy wybrać wcześniejszą śmierć czy też życie, to siłą rzeczy muszę nią jeszcze być 
– dopóty mój wybór śmierci nie może być słuszny. Bowiem bycie podmiotem 
zdolnym do wyboru, choćby tylko przez jakiś czas, aż do mentalnej zapaści, jest 
dobrem większym od wszelkiego zła, jakiego można doznać w tym czasie i póź-
niej. Tak na przykład niedługi okres rozumnego życia, jaki ma jeszcze przed sobą 
człowiek u progu demencji, zgodnie z tą aksjologiczną rachubą będzie większym 
dobrem od wszelkiego zła, jakiego może on doznać w czasie otępienia.

(B) Wartość życia, na którą powołuje się omawiany argument, może być jed-
nak rozumiana także jako neutralna (bezosobowa) wartośća – jako wartość dobra, 
którą życie każdej osoby posiada nawet nie dla tej osoby, ale po prostu dla świata. 
Jak widzieliśmy powyżej, wartość neutralną można przyznawać również takim 
rzeczom (lub też stanom rzeczy), którym nie przypisuje się wartości relacjonal-
nej. Można też uznawać przypadki, w których wartość neutralna co prawda łączy 
się z wartością relacjonalną, ale nie pozostaje z nią w żadnej proporcji. Ktoś, kto 
uznaje możliwość takiej dysproporcji, będzie więc gotów potwierdzić, że nieje-
den człowiek znajduje się w takim życiowym impasie, w którym – jak to czytamy 
w Platońskim Filebie – „lepiej byłoby mu umrzeć”. Ale to znaczy jedynie, że w tych 
okolicznościach dalsze życie nie posiada już pozytywnej wartości dla niego. A to 
przecież nie wyklucza, że może ono nadal mieć wartość „dla świata”.

W tej próbie obrony wartości wszelkiego życia jest wprawdzie wyraźnie coś 
rozpaczliwego. Jakąż to wartość dla świata – chciałoby się spytać – może mieć 
dalsze życie jednego nieszczęśliwego człowieka? Mniej desperackim sposobem 
podważenia dopuszczalności samobójstwa przez odwołanie się do pewnego ro-

8  Por. Galewicz 2005.
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dzaju wartości dla świata wydaje się zatem ten, w którym tą neutralną wartością 
byłaby nie tyle pozytywna wartość dalszego życia potencjalnego samobójcy, ile 
negatywna wartość samego aktu samobójstwa (jako bądź co bądź również pew-
nego rodzaju zabójstwa niewinnej istoty ludzkiej). Można by zatem powiedzieć: 
nawet jeżeli ten akt jest czymś (instrumentalnie) dobrym dla samego samobójcy, 
gdyż wybawia go od zła w dalszym istnieniu, to jednak niesie on ze sobą zło dla 
świata, który jest gorszy przez to, że niewinne istoty ludzkie są w nim zabijane.

(C) Te dwie pierwsze wersje argumentu z wartości życia mieszczą się w ramach 
konsekwencjalizmu, trzecia natomiast jest koncepcją deontologiczną. Wykazuje 
ona pewne podobieństwo do argumentu z wartości życia rozumianej jako neu-
tralna wartośća, ale posuwa się o krok dalej. Podczas gdy ten ostatni tok argu-
mentacji pozostawał jeszcze w granicach konsekwencjalizmu, nadal utrzymując, 
że samobójca wszystko razem wziąwszy czyni świat gorszym, niż byłby on bez 
jego samobójstwa – ponieważ oszczędza wprawdzie zła sam sobie, lecz kosztem 
większego zła zabójstwa niewinnej osoby – to argument deontologiczny nie pod-
trzymuje już tego nieintuicyjnego twierdzenia. Przyznaje on zatem, że z punktu 
widzenia zasady postulującej minimalizację zła istniejącego w świecie nierzadko 
byłoby nam wolno, czy też wręcz należałoby popełnić samobójstwo. Jednakże za-
sada minimalizacji zła, podobnie jak symetryczna zasada maksymalizacji dobra, 
dla zwolennika deontologii ma tylko ograniczoną ważność: obie te konsekwen-
cjalne normy wolno stosować tylko pod warunkiem, że nie narusza się nadrzęd-
nych reguł deontologicznych, takich jak zakaz zabijania niewinnych istot ludz-
kich. Ta reguła – zgodnie z omawianą wersją argumentu – jest również oparta 
na pewnej wartości, jaką przypisuje się ludzkiemu życiu, ale już nie na wartości 
dobra (czy to relacjonalnej, czy to neutralnej), lecz na wartości czysto dygnitatyw-
nej. Ta dygnitatywna wartość czy też godność, przysługująca ludzkiemu życiu, 
czyni je godnym najwyższego szacunku, a tym samym nie pozwala go skracać czy 
niszczyć, nawet gdyby przez takie działania zmniejszało się ilość zła istniejącego 
w świecie.



Rozdział III

STATUS MORALNY A POSIADANIE PRAW

Omawiając deontologiczne znaczenie wartości dygnitatywnej, potrąciłem już siłą 
rzeczy o kolejny składnik, jaki można wyróżnić w statusie moralnym, poza jego 
aspektem agatologicznym i aksjologicznym. Ten trzeci, jurydyczny aspekt statu-
su moralnego określonych istot mamy na uwadze, gdy pytamy, czy tego rodzaju 
istoty są w ogóle zdolne do posiadania jakichkolwiek praw, jeżeli są zdolne, to czy 
je rzeczywiście posiadają, a jeżeli posiadają, to jakie. Wszystkie te pytania o status 
moralny odwołują się do pojęcia praw – czym jednak są prawa?

Byłoby zapewne rzeczą trudną, jeżeli nie niemożliwą dać na to jakąś ogólną 
odpowiedź, uwzględniającą wszystkie znaczenia, jakie „prawo” posiada w mowie 
potocznej lub też w fi lozofi i, choćby tylko w tym jednym, szczególnie interesu-
jącym nas tutaj użyciu, w którym chodzi o prawo do czegoś, tzn. o prawo jako 
uprawnienie. Nie kusząc się o wyczerpujący przegląd rozmaitych rodzajów prawa 
do czegoś, wezmę tu pod uwagę ten jego przypadek, który można uznać za jakby 
centralny. 

Jako przykład jednego z konkretnych uprawnień, na pewno mieszczących się 
w tym centralnym obszarze, w którym krzyżują się częściowo rozbieżne zakre-
sy różnych pojęć prawa do czegoś, może posłużyć prawo do informacji medycz-
nej. Mówimy, że pacjent, który zwraca się do swojego lekarza o poradę i pomoc, 
ma prawo uzyskać od niego przede wszystkim prawdziwe informacje o swoim 
stanie zdrowia, o tym, co mu naprawdę dolega i co go prawdopodobnie czeka 
w najbliższej przyszłości – w tej mierze, w jakiej sam lekarz jest mu ich w sta-
nie udzielić. W złożonej sytuacji, którą uznajemy, kiedy stwierdzamy to prawo, 
można wyróżnić co najmniej dwa elementy. Po pierwsze, przyznając pacjento-
wi prawo do informacji medycznej, odwołujemy się do jego aktów woli, do jego 
wyborów. Pacjent może więc egzekwować posiadane prawo, domagając się, czy 
też przynajmniej oczekując od lekarza, że ten udzieli mu stosownych informacji; 
może on również w części zrzekać się swojego prawa, nie żądając od lekarza pew-
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nego rodzaju informacji (jeżeli ich udzielanie nie jest utartym zwyczajem)9, czy 
nawet wyraźnie ich sobie nie życząc. Po drugie, przyznając pacjentom prawo do 
prawdziwej informacji medycznej, równocześnie zakładamy, że dowiedzenie się 
prawdy o swoim stanie zdrowia jest dla nich ogólnie biorąc czymś pożytecznym 
i dobrym – czymś, co leży w ich interesie. To „ogólnie biorąc” należy co prawda 
podkreślić, gdyż niektórym pacjentom informacje o ich chorobie przynoszą raczej 
szkodę niż pożytek. Te wyjątki nie przekreślają jednak ogólnej reguły, że to, do 
czego pewne osoby posiadają prawo, jest dla nich zazwyczaj czymś dobrym, choć 
w indywidualnych przypadkach może również nie służyć ich dobru, na przykład 
odbierając im cenny spokój ducha lub popychając ich do rozpaczliwych kroków.

Dwa wskazane elementy sytuacji prawa są niewątpliwie charakterystyczne dla 
uprawnień mieszczących się w tym centralnym obszarze, można się jednak zasta-
nawiać, który z nich jest ważniejszy i konstytutywny dla praw jako takich. W tej 
kwestii ścierają się ze sobą dwie główne koncepcje. Pierwsza z nich, znana jako 
teoria aktów woli (the will theory) lub teoria wolicjonalna, za konstytutywne dla 
praw uważa właśnie owe akty woli, w których podmiot albo domaga się od innych 
osób spełnienia, albo zrzeka się przysługujących mu praw; związek praw z inte-
resami uznaje ona natomiast za wtórny dla nich i akcydentalny. Zgodnie z drugą 
teorią, zwaną teorią interesów (the interest theory), sprawa ma się raczej na od-
wrót: istotne dla praw jest odniesienie do interesów, czy też do dóbr podmiotu, 
znajdujących się niejako pod strażą tych praw, natomiast powiązanie z wyborami 
podmiotu jest dla nich czymś wtórnym. Przyjrzyjmy się nieco dokładniej obu tym 
teoriom.

1. Prawa i akty woli

Za najważniejszego przedstawiciela teorii praw odwołującej się do aktów woli 
uważa się H.L.A. Harta. Rozwija on swoją koncepcję w opozycji do teorii praw 
odwołującej się do korzyści (the benefi t theory), odnajdywanej u Jeremy’ego 
Benthama. Teoria Benthama, dotycząca zresztą wyłącznie praw legislacyjnych, 
utożsamiała posiadacza praw z osobą, która zgodnie z intencjami prawodawcy ma 
odnosić korzyść ze spełniania pewnego obowiązku, skorelowanego z posiadanym 
prawem (por. Hart 1982, s. 169). Przeciwstawiając się tej koncepcji, stanowiącej 
najwcześniejszą odmianę teorii interesów, Hart stara się pokazać, że ten, kto po-
siada prawo do czegoś, co ktoś inny jest zobowiązany uczynić, nie musi korzystać 

9  Nie jest wykluczone, że prawo do informacji medycznej jest przynajmniej w części prawem 
niezbywalnym. W takim wypadku niektórych informacji, tych najbardziej podstawowych, lekarz 
miałby obowiązek udzielić pacjentowi, czy ten ich sobie życzy czy też nie, innych natomiast udzie-
lałby mu albo nie udzielał, w zależności od jego życzeń.
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ze spełnienia tego obowiązku, a ten, kto czerpie stąd jakieś korzyści, niekoniecz-
nie posiada odpowiednie prawo. 

Po pierwsze zatem, odnoszenie korzyści z jakiegoś obowiązku nie jest wystar-
czającym warunkiem posiadania odpowiedniego prawa. Tak na przykład przepisy 
prawa karnego nakładają na wszystkich obywateli pewne negatywne obowiązki: 
zakazują im zabijać, kraść, rabować itp. Zakazy te chronią wszystkich ludzi, którzy 
odnoszą korzyść z ich przestrzegania – z tego, że nie są napadani, zabijani, okra-
dani itp. Ale to nie znaczy, że posiadają oni odpowiednie uprawnienia, których 
respektowania mogliby się domagać lub zrzekać – nikt przecież nie może zrzec się 
prawa do tego, aby nie zostać zabitym lub obrabowanym. Czy wobec tego mamy 
powiedzieć, że przepisom prawa karnego odpowiadają „prawa niezbywalne”? 
Zdaniem Harta, stawiając sprawę w ten sposób, zaciera się ważną różnicę między 
prawem karnym i prawem cywilnym. Przyznanie jakiegoś prawa jednym osobom 
równa się wtedy nałożeniu odpowiedniego obowiązku na inne osoby, to zaś jest 
według niego niepotrzebnym mnożeniem terminów:

Tak więc w teorii korzyści prawa nie są niczym innym jak alternatywnym sformułowaniem 
obowiązków. Wydaje się jednak, że nie uzyskujemy większej zrozumiałości lub jasności, 
przekładając np. zdanie, że ludzie mają prawny obowiązek niezabijania, nienapadania lub 
nieokradania innych, na zdanie, że jednostki mają prawo do tego, aby ich nie mordowano, 
nie napadano lub nie okradano, czy też mówiąc, że gdy ktoś został zamordowany, pogwał-
cono jego prawo do niebycia zabitym (tamże, s. 182).

Następnie, korzystanie ze spełnienia jakiegoś obowiązku nie jest też koniecz-
nym warunkiem posiadania odpowiedniego prawa. Jeżeli osobnik A obiecuje 
osobnikowi B w zamian za pewną wyświadczoną mu przysługę opiekować się jego 
leciwą matką, wówczas obowiązek opieki, spoczywający na A, jest wprawdzie zo-
bowiązaniem dotyczącym matki B, ale posiadanym wobec samego B; matka B 
odnosi co prawda korzyść ze spełniania tego obowiązku przez A, ale nie ma prawa 
domagać się jego spełniania (por. Hart 1955, s. 180). Tak więc odnoszenie korzy-
ści ze spełnienia jakiegoś obowiązku nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym 
warunkiem posiadania prawa do tego, aby ten obowiązek został wykonany. 

Istotna dla posiadania prawa do czegoś jest natomiast, jak stwierdza Hart, pew-
nego rodzaju władza nad drugą osobą, możliwość decydowania o jej zachowaniu: 
ten, kto jest uprawniony do jakiejś rzeczy, może albo wymagać od innych, by mu 
jej dostarczyli (lub nie odbierali), albo zwolnić ich z tej powinności, stanowiącej 
korelat jego uprawnienia. Potwierdzeniem tej interpretacji jest dla Harta samo 
pojęcie zobowiązania (vinculum iuris), oznaczające pierwotnie pewnego rodzaju 
powiązanie dwóch osób, z których jedna jest przywiązana do łańcucha, a dru-
ga trzyma w ręku jego koniec i może nim poruszać według swojej woli (tamże, 
s. 181).
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Uznając ten nieakcydentalny związek praw z aktami woli, Hart musi siłą rze-
czy bardzo ograniczyć rzeczywisty zakres występowania tych pierwszych, wyklu-
czając z niego na przykład zwierzęta lub małe dzieci jako istoty niezdolne do po-
dejmowania decyzji:

Te racje powinny skłaniać nas do tego, aby nie rozciągać prawa do właściwego traktowania 
na zwierzęta i niemowlęta, których nie należy źle traktować, ponieważ tę moralną sytuację 
można tutaj w prosty i stosowny sposób opisać, mówiąc, że ich złe traktowanie jest dzia-
łaniem niewłaściwym lub czymś, czego nie powinniśmy robić, lub też, mówiąc o „obo-
wiązku” w ogólniejszym sensie wprowadzonym przez fi lozofów, że mamy obowiązek nie 
traktować ich źle. Jeżeli język potoczny usprawiedliwia mówienie o prawach zwierząt lub 
niemowląt, czyni on niewłaściwy użytek z wyrażenia „prawo”, mieszający tę sytuację z in-
nymi sytuacjami moralnymi, w których wyraz „prawo” posiada swoistą moc i nie daje się 
zastąpić przez inne wymienione wyrazy moralne (tamże).

Zdaniem Harta istotną, nawet jeśli jedynie uboczną zaletą proponowanej prze-
zeń wolicjonalnej koncepcji jest właśnie to, że potrafi  ona prosto wytłumaczyć, 
dlaczego na przykład zwierzęta, choć bezpośrednio chronione przez przepisy pra-
wa karnego zakazujące ich okrutnego traktowania, nie są traktowane jako pod-
mioty uprawnień (Hart 1982, s. 185). Z teorii aktów woli zdaje się jednak wynikać, 
że statusu podmiotów uprawnień nie posiadają także małe dzieci – a tę implikację 
trudno już poczytywać jej za zaletę. Rozpatrując tę trudność, Hart odnotowuje, 
że zgodnie z argumentem niektórych autorów w wypadku osób niebędących 
podmiotami sui iuris, takich jak małe dzieci, jedynie fakt, iż odnoszą one bez-
pośrednie korzyści ze spełniania odpowiednich obowiązków, na przykład obo-
wiązku opieki nad nimi, pozwala wyjaśnić, dlaczego odpowiednie uprawnienia są 
przyznawane właśnie im, nie zaś ich prawnym przedstawicielom, mimo iż tylko ci 
ostatni posiadają możność egzekwowania owych obowiązków (por. tamże, s. 185, 
przyp. 88). Zdaniem samego Harta ten prawny stan rzeczy posiada wszakże inne 
wytłumaczenie:

W wypadkach, w których małe dzieci i inne osoby niebędące podmiotami sui iuris posia-
dają prawa, taka możność [tj. możność egzekwowania swojego prawa lub zrzekania się go] 
jest realizowana w ich imieniu przez wyznaczonych przedstawicieli, a sposób jej realizacji 
może być poddany aprobacie sądu. Ponieważ jednak (a) to, co mogą i czego nie mogą czy-
nić ci przedstawiciele, jest określane przez to, co uczyniłyby osoby przez nich reprezento-
wane, gdyby były podmiotami sui iuris, i ponieważ (b) gdy te ostatnie stają się podmiotami 
sui juris, mogą realizować tę możność bez żadnego nowego upoważnienia, uważa się, że ta 
możność należy przez cały czas do nich, nie zaś do ich przedstawicieli, mimo iż w czasie ich 
niesprawności może być realizowana tylko przez tych drugich (tamże, s. 184, przyp. 86).

Hart zauważa nadto, że gdyby nawet podsuwane przez niego wyjaśnienie fak-
tu przyznawania praw małym dzieciom było nieadekwatne, to świadczyłoby to 
jedynie, że w wypadku osób niebędących podmiotami sui iuris odnoszenie bez-
pośredniej korzyści z wykonywania pewnych obowiązków może być koniecznym 
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warunkiem posiadania odpowiednich praw (por. tamże, s. 185, przyp. 88). Jak 
zauważa Matthew H. Kramer (1998, s. 71), uznanie tej możliwości jest już jednak 
ze strony Harta „częściowym odwołaniem” teorii aktów woli: „Jakkolwiek nie-
chętnie, jest on gotów przyznać, że małe dzieci posiadają prawa, chociaż nie mają 
możności egzekwowania i zrzekania się tych praw”. To ustępstwo Harta jest samo 
w sobie znamienne: „Skoro jeden z głównych rzeczników teorii aktów był znie-
chęcony przez jej implikacje, to przeciwnik tej teorii może ją bez skrupułów uznać 
za wadliwą” (tamże).

Wymóg zdolności do racjonalnych aktów woli jako warunek możliwości po-
siadania praw wydaje się zatem zbyt rygorystyczny. Nasuwa się myśl, czy nie da-
łoby się go w pewien sposób rozluźnić, nie odrzucając jednak głównej idei woli-
cjonalnej teorii praw, uzależniającej etyczną konieczność spełnienia obowiązku 
związanego z prawem od pewnego rodzaju „woli” podmiotu posiadającego to pra-
wo. W tym celu należałoby nie utożsamiać tej woli ze zdolnością do racjonalnych 
decyzji, lecz pojąć ją szerzej. Tę nieco szerszą koncepcję aktów woli – a w rezulta-
cie także praw – przyjmuje się choćby wtedy, gdy od możliwego nosiciela prawa 
wymaga się nie tyle, by mógł się dopominać albo zrzekać rzeczy, do której ma 
prawo, ile by mógł tej rzeczy pragnąć lub nie pragnąć. Za taką koncepcją podmio-
towych warunków prawa opowiadał się w swoim czasie10 Michael Tooley w swoim 
znanym artykule Aborcja i zabijanie noworodków (1972). 

Analizując pojęcie prawa w sensie uprawnienia, Tooley wychodzi od intuicji 
wiążącej prawo do jakiejś rzeczy z jej pragnieniem lub chceniem: „Wydaje się bo-
wiem, że ktoś ma prawo do czegoś, kiedykolwiek jest tak, że jeżeli on chce tej rze-
czy, inni postępowaliby źle, pozbawiając go jej” (Tooley 1972/1986, s. 60). Można 
więc również powiedzieć, że jeżeli ktoś, kto ma prawo do jakiejś rzeczy, zarazem 
chce ją posiadać, inni mają obowiązek nie pozbawiać go tej rzeczy. Ten obowią-
zek „niepozbawiania” jest wszakże tylko obowiązkiem prima facie, co znaczy, że 
w konfl ikcie z innym, ważniejszym zobowiązaniem może ustępować pierwszeń-
stwa temu ostatniemu. W rezultacie uproszczona wersja analizy Tooleya brzmi:

zdanie „A ma prawo do X” znaczy mniej więcej tyle samo co zdanie „Jeżeli A pragnie X, 
wówczas inni mają prima facie obowiązek powstrzymać się od działań, które pozbawiłyby 
go tej rzeczy” (tamże, s. 64).

Aby rozwinąć tę prostszą wersję swojej eksplikacji, Tooley bierze jeszcze pod 
uwagę pojęcie pragnienia. Odnotowując, że pragnienia bywają rozumiane także 
w sensie czysto behawioralnym – jak to się na przykład czyni, gdy przypisuje się je 
również niektórym maszynom – opowiada się jednak za takim ich rozumieniem, 

10  Piszę „w swoim czasie”, ponieważ później autor zmodyfi kował swoją koncepcję (por. np. 
Tooley 2010).
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w którym „pragnienia są stanami z konieczności pozostającymi w pewnego ro-
dzaju związku ze stanami świadomości”. Jeżeli zaś przyjmie się taką interpretację 
pragnień, podana eksplikacja „prawa do czegoś” przybiera pełniejszą postać:

zdanie „A ma prawo do X” znaczy mniej więcej tyle samo co zdanie „A jest tego rodzaju 
istotą, która jest podmiotem przeżyć i innych stanów umysłu, A jest zdolne do pragnienia 
X, i jeśli A pragnie X, wówczas na innych spoczywa prima facie obowiązek powstrzymania 
się od działań, które pozbawiłyby go tej rzeczy” (tamże, s. 65).

Przytoczona defi nicja jest z jednej strony o tyle pokrewna standardowej teorii 
aktów woli, że również uzależnia obowiązek realizowania praw pewnego pod-
miotu od jego faktycznych pragnień i chceń, które nie zawsze muszą odpowiadać 
jego obiektywnym lub „prawdziwym” interesom. Inne podmioty nie mają zatem 
obowiązku powstrzymania się od działań, przez które podmiot prawa zostałby 
pozbawiony czegoś, do czego ma prawo, jeżeli ów podmiot nie pragnie tej rzeczy, 
i to nie pragnie jej, mimo iż mógłby jej pragnąć, tzn. mimo posiadania zdolno-
ści pragnienia. Z drugiej jednak strony przedstawiona koncepcja zakreśla krąg 
możliwych nosicieli praw nieco szerzej niż na przykład teoria Harta, ponieważ 
pragnąć lub nie pragnąć jakiejś rzeczy może również podmiot, który już z czysto 
konceptualnych względów nie byłby zdolny do tego, aby się jej „zrzec”. Tak więc 
Tooley jest gotów potwierdzić, że rozwinięte i „czujące” płody mają już prawo, aby 
nie zadawano im bólu (chociaż nie prawo do życia).

Mimo to trudno oczekiwać, aby to częściowe odstępstwo Tooleya od standar-
dowej teorii aktów woli zadowoliło jej typowych krytyków. Z ich punktu widzenia 
przytoczona defi nicja prawa posiada bowiem nadal dwie fatalne wady. Po pierw-
sze, uzależnianie obowiązku realizowania praw pewnego podmiotu od jego fak-
tycznych pragnień i chceń równa się uchylaniu tego obowiązku nie tylko wtedy, 
gdy autonomiczny podmiot w wolnym akcie woli nie życzy sobie ich realizacji, 
lecz także w wypadku podmiotów nieautonomicznych, których pragnienia z ja-
kiejś przyczyny – na przykład wskutek psychologicznej manipulacji – przestały 
odpowiadać ich prawdziwym interesom11. Po drugie, krąg możliwych nosicieli 

11  Tooley zdaje sobie sprawę, że jego wyjściowa defi nicja, wymagająca od posiadacza prawa do 
czegoś aktualnej (nawet jeżeli w danej chwili nie aktualizowanej) zdolności pragnienia tej rzeczy, 
jest zbyt sztywna i próbuje ją w pewien sposób rozluźnić. Czyni to, biorąc pod uwagę wyjątkowe 
przypadki, w których prawo pewnej jednostki do X może zostać pogwałcone także wtedy, gdy ta 
jednostka, choć zasadniczo zdolna do pragnienia X, faktycznie nie żywi takiego pragnienia. Coś 
takiego zachodzi, gdy dana jednostka pragnęłaby X, „gdyby nie to, że znajduje się w jednej z trzech 
sytuacji: (i) jest wytrącona ze stanu emocjonalnej równowagi, (ii) jest czasowo nieprzytomna, (iii) 
została uwarunkowana w taki sposób, aby pragnąć braku X” (Tooley 1972/1986, s. 68). Ta modyfi ka-
cja, którą Tooley wprowadza do swojej pierwotnej koncepcji, nie narusza jednak samego jej rdzenia. 
Nawet zmodyfi kowana koncepcja uprawnienia, proponowana przez tego autora, wyklucza bowiem, 
aby prawo do jakiejś rzeczy mógł posiadać osobnik w ogóle niezdolny do pragnienia tej rzeczy (czy 
też do pragnienia jakiejkolwiek rzeczy), na przykład człowiek w stanie wegetatywnym.
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praw, zakreślany przez defi nicję Tooleya, w porównaniu z ich zakresem w pier-
wotnej teorii wolicjonalnej jest wprawdzie nieco szerszy, ale tylko „nieco”. Nadal 
bowiem obejmuje jedynie podmioty posiadające zdolność jakichkolwiek prag-
nień, wykluczając wszystkie takie, które tej zdolności (czy to w ogóle, czy to jesz-
cze lub już) nie posiadają, jak na przykład osoby w trwałym stanie wegetatywnym 
lub – ludzkie zarodki.

2. Prawa a interesy

Teoria praw odwołująca się do interesów bywa rozumiana szerzej albo węziej. 
W szerszym ujęciu jedną z jej odmian jest również Benthamowska teoria korzy-
ści, zgodnie z którą posiadaczami praw, ograniczających się zresztą wyłącznie do 
praw legislacyjnych, byłyby osoby czerpiące korzyści z utylitarnie pojmowanych 
obowiązków państwa i innych obywateli. W węższym jednak znaczeniu teorią 
interesów nazywa się pewną bardziej współczesną koncepcję dotyczącą natury 
i podstawy praw, także moralnych, która swój klasyczny wyraz znalazła w pracach 
Josepha Raza.

Raz defi niuje prawo w taki oto sposób:

„X ma jakieś prawo” wtedy i tylko wtedy, gdy X może posiadać prawa i gdy w normalnych 
warunkach pewien aspekt dobra X-a (jego interes) jest wystarczającą podstawą do przypi-
sywania jakiegoś obowiązku pewnej innej osobie (lub osobom) (Raz 1984, s. 195).

W przytoczonej defi nicji aż cztery punkty wymagają komentarza. Trzeba za-
tem wyjaśnić: (1) w jakim wypadku X może posiadać prawa, (2) co rozumie się 
przez dobro lub interes posiadacza praw, (3) na czym polega przypisywanie jakie-
goś obowiązku pewnej innej osobie (lub osobom), (4) co znaczy, że pewien aspekt 
dobra X-a (jego interes) jest wystarczającą podstawą do przypisywania jakiegoś 
obowiązku tej innej osobie (lub osobom) w normalnych warunkach?

ad 1. W jakim wypadku X może posiadać prawa?
Aby wyjaśnić tę pierwszą sprawę, Raz formułuje następującą „zasadę zdolno-

ści do posiadania praw” (Th e Principle of Capacity to Have Rights):

Pewna jednostka jest zdolna do posiadania praw wtedy i tylko wtedy, gdy albo jej dobro ma 
ostateczną wartość, albo jest ona „sztuczną osobą” (np. korporacją) (tamże).

Jeśli więc ograniczymy się do praw jednostek naturalnych – tylko te bowiem 
będą nas interesować – podanej wyżej defi nicji możemy też nadać bardziej szcze-
gółową postać:
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[Naturalna jednostka] X ma jakieś prawo wtedy i tylko wtedy, gdy dobro X-a ma ostateczną 
wartość i gdy pewien aspekt dobra X-a (jego interes) w normalnych warunkach jest wystar-
czającą podstawą do przypisywania jakiegoś obowiązku pewnej innej osobie (lub osobom).

Wymagając od istot zdolnych do posiadania praw, aby ich całościowe dobro 
(well-being) miało wartość ostateczną, Raz stara się wykluczyć spośród moż-
liwych posiadaczy praw istoty, którym przypisujemy wprawdzie pewne własne 
dobro, ale odznaczające się tylko wartością pochodną (derivative value). Istocie, 
której dobrostan czy też interes ma w naszej ocenie wartość jedynie pochodną, nie 
przypiszemy prawa do bycia traktowaną w określony sposób, nawet jeżeli z takich 
lub innych powodów powinna ona być tak traktowana i jeśli ten skądinąd właś-
ciwy sposób traktowania jest dla niej korzystny, tzn. służy jej dobru. Raz ilustruje 
to przykładem roślin, o które ktoś ma obowiązek się troszczyć, lecz którym nie 
przypiszemy z tego powodu prawa do bycia podlewanym i pielęgnowanym:

Często powinniśmy lub nawet mamy obowiązek działać w taki sposób, który przynosi ko-
rzyść pewnym rzeczom, i często powinniśmy działać w taki sposób dlatego, że nasze działa-
nie przynosi tym rzeczom korzyść. Tak na przykład mam obowiązek troszczyć się o pewne 
rośliny, ponieważ obiecałem ich właścicielom, że będę to robił w czasie ich urlopu. Mój 
ogrodnik ma obowiązek opiekować się moim ogrodem, ponieważ tak jest zapisane w jego 
umowie. (...) We wszystkich tych wypadkach osoby, które mają obowiązek działać w pewien 
sposób, mają ten obowiązek dlatego, że ich działanie przynosi korzyść roślinom. W żadnym 
z tych wypadków nie jest jednak prawdą, że te rośliny mają prawo do owej korzyści. A to 
dlatego, że we wszystkich tych wypadkach chodzi o korzyść odnoszoną przez rzecz, której 
istnienie i dobrostan nie posiadają ostatecznej wartości (tamże, s. 205).

Ostateczna wartość, którą musi posiadać dobro istoty zdolnej do posiadania 
praw, jest zarazem wartością wewnętrzną, ale nie każda wartość wewnętrzna 
w rozumieniu Raza stanowi równocześnie wartość ostateczną. Za wartość we-
wnętrzną uznaje on każdą wartość, która nie jest jedynie instrumentalna, a taką 
nieinstrumentalną wartość może posiadać i to, co nie zawdzięcza wprawdzie 
wartości swoim konsekwencjom, niemniej posiada ją dzięki temu, że w pewien 
bardziej bezpośredni sposób przyczynia się lub wnosi swój wkład (contribution) 
do pewnej ostatecznie wartościowej całości. Taką „kontrybucyjną” wartość ma 
w interpretacji Raza na przykład istnienie psa, który odgrywa ważną rolę w życiu 
jego właściciela i jest dla niego czymś (lub też kimś) więcej niż tylko środkiem do 
osiągania pewnych korzyści lub przyjemności. W tej sytuacji dobro czworonoga 
posiada wprawdzie wartość wewnętrzną, ale ta nie jest jeszcze ostateczna, ponie-
waż opiera się na jego udziale w ostatecznie wartościowej całości, jaką stanowi 
życie właściciela (por. tamże, s. 205–206).

Raz podkreśla jednak, że ostateczną wartość ma z konieczności jedynie cało-
ściowe dobro lub dobrostan istoty zdolnej do posiadania praw. Nie musi ona za-
tem przysługiwać każdemu z cząstkowych dóbr, do których taka istota faktycznie 
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ma prawo. Prawem strzegącym dobra o wartości ostatecznej jest jedynie prawo, 
które Raz charakteryzuje jako „moralnie podstawowe”:

Pewne prawo jest prawem moralnie podstawowym, jeżeli jest uzasadnione tym, że posia-
dacz tego prawa ma interes w jego posiadaniu, o ile przyjmuje się, że ten interes posiada 
wartość ostateczną, tzn. o ile wartość tego interesu nie wywodzi się z innych interesów 
posiadacza prawa lub też innych osób (tamże, s. 214).

Nie każde jednak prawo istoty zdolnej do posiadania praw, a tym samym po-
siadającej dobro o wartości ostatecznej, musi być tak rozumianym prawem mo-
ralnie podstawowym. Raz odrzuca koncepcję, zgodnie z którą tym, do czego ktoś 
ma prawo, byłoby zawsze coś, co jest dla niego dobre samo w sobie. Dostrzega 
„wiele kontrprzykładów pokazujących, że niektóre prawa mogą chronić intere-
sy, którym przyznaje się wartość czysto instrumentalną” (tamże, s. 206). Jednym 
z nich jest przyznawane na przykład dziennikarzom prawo do dyskrecji, tzn. do 
nieujawniania, kto jest źródłem podawanych przez nich informacji:

Ci, którzy przyznają dziennikarzom takie prawo, opierają je na interesie, jaki dziennikarze 
mają w tym, aby móc zbierać informacje, [interesie], który ceni się, ponieważ umożliwia on 
dziennikarzom przekazywanie informacji społeczeństwu. Tak zatem ten interes dziennika-
rzy ceni się ze względu na jego pożyteczność dla szerszych kręgów społeczeństwa (tamże, 
s. 207).

W podobny sposób Raz identyfi kuje podstawę, na której wspiera się „prawo 
księży, lekarzy i prawników do utrzymywania w tajemnicy ich zawodowych kon-
taktów” – każde z nich „uzasadnia się ostatecznie jego wartością dla całego spo-
łeczeństwa” (tamże). Trudno nie odnotować, że ten ostatni punkt w koncepcji 
Raza rodzi pewne wątpliwości. Skoro ostateczną podstawą prawa przysługującego 
jakiemuś podmiotowi może być dobro innych podmiotów, to nie jest jasne, dla-
czego nosicielem praw może być tylko istota, której dobru przypisujemy wartość 
ostateczną. Dlaczego na przykład nie możemy powiedzieć, że pies ma prawo, aby 
go nie drażnić, mając na względzie interes społeczeństwa w tym, by psy nie były 
rozdrażnione?

ad 2. Co rozumie się przez dobro lub interes posiadacza praw?
Raz nie wyjaśnia, jak właściwie mamy rozumieć pojęcie interesu, występu-

jące w jego defi nicji prawa. Kwestię tę natomiast podejmuje Jeremy Waldron, 
przedstawiając swoją własną wersję teorii interesów, ściśle zresztą nawiązującą do 
koncepcji Raza. Waldron rozróżnia dwa główne znaczenia, w których można ro-
zumieć „interes”: znaczenie subiektywne oraz obiektywne. Interesy w znaczeniu 
subiektywnym wiążą się z preferencjami czy też pragnieniami, tak iż powiedzieć, 
że pewna osoba ma interes w jakiejś rzeczy, to mniej więcej tyle co stwierdzić, że 
pragnie ona tej rzeczy, lub przynajmniej pragnęłaby jej, gdyby posiadała odpo-
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wiedni zasób informacji i znajdowała się w stosownym stanie umysłu. Obiektyw-
ne interesy jakiegoś osobnika są natomiast wyznaczane przez jego naturę, która 
określa to, co jest dla niego dobre lub co jest zgodne z właściwym mu celem. Wal-
dron uważa, że defi nicja praw odwołująca się do interesów nie musi przesądzać, 
czy chodzi w niej o interesy w sensie subiektywnym, czy też obiektywnym. Pisze 
on również:

Nawet gdybyśmy mieli uznać to, co nazwałem obiektywną koncepcją interesów w ogóle, 
pozostawilibyśmy otwartą możliwość, że jedynymi interesami, które uważa się za przydat-
ne do celów szczególnej teorii praw (...) są interesy, które faktycznie zgadzają się z pragnie-
niami posiadającej je osoby. Uważam, że byłoby nierozsądnie z góry wykluczać tę moż-
liwość jako niezgodną z pojęciową analizą czy to pojęcia interesów, czy to pojęcia praw 
(Waldron 1990, s. 89).

Ta propozycja Waldrona, aby rangę praw dla jakiejś osoby przyznawać, przy-
najmniej na próbę, wyłącznie jej interesom w sensie subiektywnym, wydaje się 
ciekawa, ale można ją uzasadniać – a tym samym rozumieć – na co najmniej dwa 
różne sposoby. Po pierwsze, może być ona uzasadniana tym, że jedynie interesy 
w sensie subiektywnym, czyli pragnienia lub preferencje, zachowują w sobie coś 
z aktów woli, do których ostatecznie powinna odwoływać się każda teoria praw, 
nawet jeżeli bezpośrednio mówi jedynie o interesach. Odczytywana w ten sposób, 
propozycja Waldrona stanowiłaby zatem próbę kompromisu pomiędzy teorią 
praw odwołującą się do aktów woli oraz tą, która odwołuje się do interesów. Ale 
można ją również rozumieć w ten sposób, że zgodność jakichś obiektywnych dóbr 
dla pewnej osoby z pragnieniami tej osoby jest jakby drugim – obok wartości tych 
dóbr dla danej osoby – czynnikiem lub „argumentem”, którego funkcją jest nor-
matywna waga owych dóbr. Gdyby więc ranga prawa przyznawana niektórym, 
choć z konieczności nie wszystkim obiektywnym dobrom była uzależniona właś-
nie od ich łącznej normatywnej wagi, to zależałaby ona również od tego, jak mają 
się one do interesów w sensie subiektywnym.

ad 3. Na czym polega przypisywanie jakiegoś obowiązku pewnej innej osobie 
(lub osobom)?

Formuła Raza stwierdza, że jeśli jednostka ma pewne prawo, wówczas określo-
ny aspekt jej dobra jest podstawą do „przypisywania innym pewnego obowiązku” 
(holding others to be under a duty). Jej autor zaznacza przy tym, że posługuje się 
umyślnie tym dwuznacznym zwrotem, aby pozostawić możliwość zarówno tego 
jej rozumienia, zgodnie z którym prawa jednej osoby są podstawą do sądzenia, że 
inne osoby mają w stosunku do niej pewne obowiązki, jak i tego, zgodnie z któ-
rym prawa jednej osoby stanowią podstawę do nakładania na inne osoby pew-
nych obowiązków. Raz uważa, że faktycznie prawa są podstawą do aktów jednego 
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i drugiego rodzaju – a więc tak intelektualnych, jak i decyzyjnych – przede wszyst-
kim jednak tych pierwszych (por. Raz 1984, s. 200).

Waldron (1990, s. 86–87) zauważa, że dwuznaczność, jaką Raz pozostawia 
w swojej koncepcji obowiązków przypisywanych ze względu na prawa, może 
być w pewien sposób związana z różnicą pomiędzy sferą praw stanowionych oraz 
moralnością. W sferze legislacyjnej obowiązki są bezspornie czymś, co tworzymy: 
są one nakładane na ludzi i nie istnieją, zanim ich nie ustanowimy. W zakresie 
moralności sytuacja jest bardziej kontrowersyjna. Niektórzy twierdzą, że wartości 
i powinności moralne są czymś, co wynajdujemy, nie zaś czymś odkrywanym. 
W takim wypadku należałoby powiedzieć, że prawo jest raczej powodem do nało-
żenia na pewne osoby odpowiedniego obowiązku niż do jego „uznania”. Jeżeli jed-
nak zajmiemy bardziej realistyczne stanowisko metaetyczne, stosowniejsze będzie 
to drugie ujęcie. Zdaniem Waldrona to, że defi nicja Raza stara się nie rozstrzygać 
tej spornej kwestii, należy jej poczytywać właśnie za zaletę. 

ad 4. Co znaczy, że pewien aspekt dobra X-a (jego interes) jest wystarczającą 
podstawą do przypisywania jakiegoś obowiązku pewnej innej osobie (lub osobom) 
w normalnych warunkach?

Przytoczona defi nicja zakłada, że prawo do A może posiadać podmiot, dla 
którego A jest pewnym dobrem, czy też który ma pewien interes w (posiadaniu) 
A. Rozumie się jednak, że nie mogę mieć prawa do wszystkiego, co jest dla mnie 
dobre, a zatem trzeba jakoś odróżnić interesy generujące prawa od interesów, 
które ich nie generują. Raz próbuje wyodrębnić je, pisząc, że interes generują-
cy prawo musi być w normalnych warunkach dostatecznym powodem do tego, 
aby przypisać pewnej innej osobie odpowiedni obowiązek. Niejasność tej defi ni-
cji wynika między innymi z pojawiającego się w niej warunku „other things be-
ing equal” (odpowiednika łacińskiego ceteris paribus), który oddaję przez zwrot 
„w normalnych warunkach”. Jego kluczową rolę uświadomimy sobie na pewnym 
przykładzie: jeżeli płód ma prawo do życia, wówczas – po pierwsze – płód musi 
mieć interes w zachowaniu życia; po drugie – dobro płodu musi posiadać (dla nas 
lub samo w sobie) wartość ostateczną; a po trzecie, interes płodu w zachowaniu 
życia musi być wystarczającym powodem, aby ceteris paribus zachowywać płód 
przy życiu, tzn. nie dokonywać aborcji. Ale co znaczy tutaj: „ceteris paribus”?

W omawianym tekście czytamy, że jeśli pewna osoba posiada określone pra-
wo, wówczas pewien aspekt jej całościowego dobra jest wystarczającą podstawą 
do przypisywania odpowiedniego obowiązku pewnej innej osobie (lub osobom) 
„other things being equal”, a więc tłumacząc dosłownie – w takich samych warun-
kach. Warto jednak zauważyć, że Raz nie precyzuje wcześniej, tj. przed sformuło-
waniem swojej defi nicji, żadnych wyjściowych warunków, jakie miałby spełniać 
interes jednej osoby, aby stanowić wystarczającą podstawę do choćby tymczaso-
wego przypisania odpowiedniego obowiązku innej osobie, warunków, w stosunku 
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do których warunki podtrzymania czy też potwierdzenia tego obowiązku mog-
łyby być określane jako „takie same”. W tej sytuacji pozostaje przyjąć, że mówiąc 
o takich samych (lub niezmienionych) warunkach, ma on na myśli warunki takie 
same jak zazwyczaj, czyli właśnie normalne. Jaki jednakże sens ma zastrzeżenie, 
że interes chroniony przez prawo jest wystarczającym powodem do uznania od-
powiedniego obowiązku „w normalnych warunkach”?

Raz podkreśla, że prawo jednej osoby nie pociąga za sobą automatycznie obo-
wiązku drugiej osoby (nawet gdy jest podtrzymywane lub egzekwowane przez tę 
pierwszą):

Jest błędem tłumaczyć zdania o prawach na zdania o „odpowiadających im” obowiązkach. 
Prawo jednej osoby nie jest obowiązkiem innej. Jest ono podstawą pewnego obowiązku, 
podstawą, która, o ile nie przeciwstawiają się jej inne względy, uzasadnia przypisywanie 
owej osobie tego obowiązku (Raz 1984, s. 199).

Rola warunku ceteris paribus w defi nicji Raza nie jest jednak zupełnie jasna. 
Przypuśćmy, że pewna osoba ma interes w A, a więc że A jest dla niej cząstko-
wym dobrem. Jeżeli przyjmujemy, że całościowe dobro tej osoby posiada wartość 
ostateczną, to w tej sytuacji mamy pewien powód przypisać odpowiednim oso-
bom obowiązek troszczenia się o to, aby dana osoba zdobyła lub zachowała A. 
Ten powód nie musi być jednak wystarczający, ponieważ może być równoważony 
przez jakieś przeciwne względy, które każą nam bądź to w ogóle nie uznawać tego 
obowiązku, bądź przynajmniej uchylić go w danym wypadku. Czy w takich oko-
licznościach mamy w ogóle odmówić danej osobie prawa do A, czy też przyznać 
jej zasadniczo to prawo, ale zaznaczyć, że w rozważanej sytuacji – lub może całej 
klasie przypadków – nie generuje ono obowiązku drugiej strony? Raz zdaje się 
dopuszczać obie te interpretacje:

Podana defi nicja wymaga, aby prawo było wystarczającą podstawą pewnego obowiązku. 
Tak zatem w wypadku, gdy przeciwne racje całkowicie biorą górę nad interesami ewentual-
nego posiadacza prawa i gdy nikomu nie można w uzasadniony sposób przypisać obowiąz-
ku chronienia tych interesów, prawo nie istnieje. Jeżeli przeciwne racje biorą górę nad tymi, 
na których opiera się prawo, tylko w niektórych, lecz nie wszystkich sytuacjach, wówczas 
ogólne pierwotne prawo istnieje, lecz przeciwne racje mogą świadczyć o tym, że nie istnieją 
niektóre z jego możliwych praw pochodnych (tamże, s. 211).

Raz rozpatruje również ten szczególnie kłopotliwy przypadek, w którym pre-
tendujące do rangi praw interesy jednej osoby znajdują swoją przeciwwagę w pra-
wach innych osób:

Konfl ikty praw są możliwe, jeżeli możliwe są konfl ikty obowiązków. Jeżeli racje przeciwko 
wymaganiu pewnego działania są silniejsze niż oparte na prawach racje za domaganiem 
się tego działania we wszystkich sytuacjach, do których się stosują, wówczas prawo nie 
generuje obowiązku tego działania. Jeżeli jednak są one silniejsze od racji opartych na pra-
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wach tylko w niektórych sytuacjach, racje oparte na prawach generują obowiązek, który 
jest czasami uchylany (tamże, przyp.).

Ostatecznie wydaje się zatem, że jeśli interes A pewnej osoby, pretendujący do 
rangi jej prawa, znajduje przeciwwagę w jakichś innych względach, które (przy-
najmniej niekiedy) biorą nad nim górę, wówczas może zachodzić jedna z nastę-
pujących sytuacji: (1) interes A w ogóle nie łączy się z prawem, ponieważ jest 
regularnie przezwyciężany czy też przemagany przez przeciwne względy; (2) in-
teres A łączy się z pewnym prawem, ale to prawo nie generuje odpowiedniego 
obowiązku drugiej strony; (3) interes A łączy się z pewnym prawem, generującym 
obowiązek drugiej strony, ale ten obowiązek jest tylko obowiązkiem prima fa-
cie, w określonych sytuacjach uchylanym przez przeciwne względy (por. również 
Waldron 1990, s. 87).

Warunek „other things being equal” wydaje się w każdym razie newralgicznym 
punktem w koncepcji praw Raza. Nie jest też pewne, czy ograniczona tym wa-
runkiem, a przez to nieuchronnie osłabiona normatywna ważność praw daje się 
jeszcze pogodzić z „rozstrzygającą siłą” (peremptory force), którą zwykło się przy-
znawać prawom. Zgodnie z tym tradycyjnym zapatrywaniem konstatacja prawa 
– stwierdzenie, że jakaś osoba jest uprawniona do pewnej rzeczy – miała być racją 
ucinającą dyskusję, kończącą spór o to, czy dana rzecz należy się tej osobie, czy też 
nie należy, a nie jedną z wielu racji, które odgrywają rolę w tym sporze. Raz chciał-
by co prawda również pozostawić prawom – rozumianym zgodnie z jego defi nicją 
– tę decydującą siłę, lecz można się zastanawiać, czy zawarta w niej klauzula cete-
ris paribus pozwala mu na to. Nigel Simmonds zgłasza co do tego poważne wątpli-
wości, zwracając uwagę, że w ujęciu Raza prawa generują obowiązki tylko w tym 
wypadku, gdy racje przemawiające za uznaniem pewnego takiego obowiązku nie 
są „przeważane” przez przeciwne względy. Tak więc stwierdzenie, że ktoś posiada 
prawo do (zachowania lub zdobycia) jakiejś rzeczy, jest tylko pierwszym krokiem 
w rozumowaniu, które może doprowadzić albo i nie doprowadzić do wniosku, że 
kto inny ma obowiązek dostarczenia mu lub nieodbierania tej rzeczy. Jak pisze 
Simmonds:

Jakakolwiek konkretna jednostka, w stosunku do której roszczę sobie pewne prawo, może 
odpowiedzieć, że chociaż uznaje istnienie mojego prawa, to jednak (a) moje prawo sprawia 
tylko, że istnieje pewien obowiązek, lecz nie że ona ma ten obowiązek; (b) to, czy posiada 
ona ten obowiązek, zależy od tego, jaką wagę mają moje interesy w porównaniu z wieloma 
innymi względami; (c) jeśli jednak przeprowadzić takie porównanie, wówczas moje inte-
resy okazują się mniej ważne; a zatem (d) nie posiada ona obowiązku, odpowiadającego 
mojemu prawu (Simmonds 1998, s. 205).

W rezultacie więc prawa w ujęciu Raza zdaniem cytowanego krytyka nie mają 
żadnej decydującej mocy, lecz są tylko „wskaźnikami ważnych interesów, które 
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mają być brane pod uwagę w namyśle etycznym wraz z całym szeregiem konku-
rencyjnych racji” (tamże).

3. Prawa a powinności

Omówione powyżej teorie uprawnień odpowiadają dwóm wyróżnionym skład-
nikom, zawartym w pojęciu prawa do czegoś: teoria praw nawiązująca do aktów 
woli za konstytutywne dla prawa uważa jego odniesienie do wyborów, których 
dokonuje podmiot egzekwujący swoje prawa lub zrzekający się ich; teoria praw 
odwołująca się do interesów uważa, że podstawę prawa stanowi zawsze jakieś do-
bro, leżące w interesie danego podmiotu.

Oprócz tych dwóch wyróżnionych składników w pojęciu prawa zawiera się 
jednak jeszcze inny, wyraźnie odmienny. Tym trzecim elementem prawa jest jego 
aspekt normatywny, czy też dokładniej – deontologiczny. Przyznając komuś jakieś 
prawo, nakładamy tym samym na kogoś innego – czy to kogoś określonego, czy to 
z początku nieustalonego – odpowiedni obowiązek. Tak na przykład przyznając 
pewnej osobie lub istocie prawo do życia, zobowiązujemy tym samym wszystkie 
inne osoby, aby nie pozbawiały jej życia, a niektóre być może również, by pod-
trzymywały ją przy życiu (przynajmniej gdy ona sama chce być pozostawiana lub 
też podtrzymywana przy życiu, a więc nie zrzeka się swojego prawa). Ogólnie 
mówiąc, uznając prawo jakiejś osoby do określonej rzeczy, uznajemy tym samym 
spoczywający na kimś (przynajmniej warunkowy) obowiązek niepozbawiania jej 
tej rzeczy, zapewnienia jej tej rzeczy itp.

Deontologiczna treść pojęcia prawa nie sprowadza się jednak do tej rzucającej 
się w oczy korelatywności praw i obowiązków. Aby uczynić zadość tej formalnej 
korelacji, wystarczyłoby przecież stwierdzić, że X ma prawo posiadać A wtedy 
i tylko wtedy, gdy żaden Y nie powinien pozbawiać go A, zaś tę ostatnią powin-
ność zdefi niować w stylu jak najprostszego utylitaryzmu, tzn. jako zgodną z po-
żytkiem ogółu. A wówczas mogłoby się okazać, że człowiek, któremu pożytecznie 
byłoby odebrać jakąś rzecz, aby podarować ją innej osobie, być może bardziej jej 
potrzebującej, tym samym nie ma prawa do tej rzeczy. Tak na przykład pacjent, 
któremu dobrze byłoby odebrać życie lub „pozwolić umrzeć”, aby pobrać od niego 
narządy pilnie potrzebne kilku innym chorym, już z tego powodu nie posiadałby 
prawa do życia. Ten wniosek nie miałby jednak nic wspólnego z tym, o co zazwy-
czaj chodzi etykom mówiącym o prawach.

Pojęcie prawa w etyce współczesnej nie jest zatem na ogół pojęciem teoretycz-
nie całkiem neutralnym, dającym się pogodzić z dowolną teorią etyczną. Jest ono 
wyraźnie wymierzone przeciwko teorii utylitaryzmu, czy przynajmniej przeciwko 
tej jego prostolinijnej postaci, którą nazywa się utylitaryzmem bezpośrednim lub 
utylitaryzmem czynów. Ten antyutylitarny ładunek pojęcia prawa – tak legislacyj-
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nego, jak i moralnego – podkreśla na przykład Ronald Dworkin, który porównuje 
prawa do kart atutowych (trumps). Prawo przypomina kartę atutową, ponieważ 
jest racją, która „przebija” racje innego rodzaju, w tym przede wszystkim względy 
i argumenty typu utylitarnego. Tak na przykład:

Jeżeli ktoś ma prawo publikować pornografi ę, znaczy to, że urzędnicy z pewnego powodu 
postępowaliby źle, naruszając to prawo, nawet jeżeli (słusznie) uważają, że dla całego spo-
łeczeństwa byłoby z korzyścią, gdyby to robili (Dworkin 1984, s. 153).

Choć jednak jest rzeczą powszechnie uznaną, że etyka praw godzi w prosty 
utylitaryzm, nie jest całkiem jasne, co w nim atakuje – jakie elementy teorii uty-
litarystycznej zostają odrzucone czy też zakwestionowane przez to, że moralnym 
podmiotom oprócz interesów przyznaje się prawa. Dobrze więc będzie rozróżnić 
co najmniej cztery normatywne następstwa, jakie może pociągać za sobą stwier-
dzenie, że pewna osoba lub istota ma prawo do czegoś.

(1) Jeżeli jeden osobnik ma prawo do jakiejś rzeczy, inny zaś nie jest upraw-
niony do jej otrzymania, wówczas należy dać ją pierwszemu, nawet gdyby o wiele 
pożyteczniej było obdarzyć nią tego drugiego. Na tę normatywną konsekwencję 
uznania czyjegoś prawa, wyraźnie niezgodną z etyką każącą maksymalizować 
pożytek ogółu zainteresowanych, wskazuje na przykład Judith Th omson, zadając 
pytanie „Na czym ostatecznie polega posiadanie pewnego prawa?”, a następnie 
odpowiadając:

W dużym uproszczeniu stwierdzić, że jakaś osoba, powiedzmy Alfred, ma prawo do tego, 
byśmy coś zrobili, to tyle co stwierdzić rzecz następującą: fakt, że polepszylibyśmy świat, 
nie czyniąc tej rzeczy, sam w sobie nie usprawiedliwia jej nieuczynienia. Przypuśćmy na 
przykład, że Alfred podziwia nasz antyczny dzbanek i że obiecaliśmy, że mu go podaruje-
my, tym samym dając mu prawo do tego, byśmy to zrobili. Przypuśćmy, że później okazuje 
się, iż Bert i Carol również podziwiają nasz dzbanek. Być może świat byłby lepszy, gdyby-
śmy podarowali dzbanek Bertowi i Carol jako wspólnym właścicielom. (Z trzech osób by-
łyby wówczas zadowolone dwie, a nie tylko jedna.) Ten fakt sam w sobie nie usprawiedliwia 
jednak podarowania dzbanka im, a nie jemu – ponieważ z założenia posiada on pewne 
prawo, które mu nadaliśmy (Th omson 1995).

Prawo, o którym mowa w powyższym cytacie, jest prawem nabytym, a nawet 
nadanym: Alfred ma prawo otrzymać nasz antyczny dzbanek, ponieważ obieca-
liśmy, że mu go podarujemy. Nieutylitarne czy też deontologiczne konsekwencje 
nie ograniczają się jednak do praw, które przysługują jednym osobom wskutek 
aktów spełnionych przez inne. W dalszych przypadkach dotyczą one także praw 
pierwotnych czy też podstawowych.

(2) Jeżeli ktoś ma prawo do jakiejś rzeczy, będącej dla niego normalnie czymś 
dobrym, wówczas nie wolno mu jej odbierać, choćby nawet dzięki temu można 
było obdarzyć takim samym lub większym dobrem inne potrzebujące jednostki. 
Jeśli na przykład komuś przyznajemy prawo do życia, to nie możemy go zabić, by 
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dzięki pobranym od niego narządom uratować życie kilku innym chorym. Go-
dząc się na to, że śmierć kilku osób jest w normalnym wypadku większym złem 
niż śmierć jednej osoby, moglibyśmy więc również powiedzieć, że niejednokrot-
nie słusznie będzie wybrać sprawienie większego zła zamiast mniejszego, jeżeli to 
większe zło sprawiamy lub powodujemy w sposób negatywny, tzn. powstrzymu-
jąc się od jakiegoś działania, a mniejsze spowodowalibyśmy w sposób pozytyw-
ny, czyli dokonując tego działania. To zalecenie jest wszakże jaskrawo niezgodne 
z duchem utylitaryzmu, czy też w ogóle teorii konsekwencjalistycznej, która nie 
uznaje etycznego znaczenia różnicy pomiędzy sprawstwem pozytywnym oraz ne-
gatywnym, lecz każe nam po prostu powodować w świecie jak najwięcej dobra 
i jak najmniej zła, w jakikolwiek sposób je powodujemy. Ta antyutylitarna kon-
sekwencja przyznania jakiejś osobie negatywnego prawa do czegoś – w naszym 
przykładzie prawa do tego, by nie być zabitym – zachowuje swoją moc również 
wtedy, gdy tego typu praw nie wysuwa się jedynie przeciwko względom konse-
kwencjalnym, lecz przeciwstawia się je także innym prawom – tzn. gdy oprócz 
praw negatywnych uznaje się też prawa pozytywne. Nawet zatem jeżeli przyjmie-
my, że każda z tych kilku osób, które można by uratować, odbierając życie jednej 
osobie, posiada pozytywne prawo do bycia ratowaną, to i tak ratowanie ich życia 
takimi środkami – przez zabicie innej osoby – w świetle etyki praw jest niedo-
puszczalne. Prawom negatywnym przyznaje się bowiem zasadniczą przewagę nad 
pozytywnymi, przynajmniej gdy jedne i drugie odnoszą się do tej samej rzeczy, 
czy też do tego samego ogólnego dobra (jakim w naszym przykładzie jest życie).

(3) Tę normę zakazującą naruszania praw jednej osoby dla przysporzenia 
większego dobra innym jednostkom można by jednak również uzasadniać tym, 
że pogwałcanie jakiegoś prawa jest samo przez się złem, i to z reguły na tyle po-
ważnym, iż równoważącym owo „większe dobro”, jakie się dzięki niemu pozor-
nie osiąga. Uzasadniany w taki sposób, zakaz ten mieściłby się jeszcze w ramach 
szerzej pojmowanego konsekwencjalizmu, a mianowicie należał do tej szczegól-
nej wersji etyki utylitarystycznej, którą Robert Nozick nazywał „utylitaryzmem 
praw” (Nozick 1999, s. 45). 

Jak zauważył Nozick, błąd utylitaryzmu polega czasami nie na tym, że w ogó-
le nie uwzględnia się w nim roli praw, lecz na tym, że nie uwzględnia się ich we 
właściwy sposób. Utylitaryzm może bowiem traktować poszanowanie praw jako 
jedno z dóbr, które wchodzą w skład moralnego nadrzędnego celu i które należy 
maksymalizować. Taki „utylitaryzm praw” każe nam postępować tak, aby prawa 
jednostek były w świecie jak najrzadziej naruszane. Ale to nie wyklucza, że mając 
na względzie ten moralny cel, bylibyśmy czasem upoważnieni do naruszenia pra-
wa określonej jednostki (np. do zabicia jednej osoby w celu zapobieżenia dziesię-
ciu innym zabójstwom).

Nozick odnotowuje, że na gruncie „utylitaryzmu praw” wartości dobra, jakim 
jest poszanowanie praw, nie musi się przypisywać bezwzględnej przewagi nad 
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wartością dóbr eudajmonicznych, związanych z pomyślnością czy też dobrosta-
nem (welfare): mimo wszystko wolimy żyć w społeczeństwie, w którym pewne 
prawa jednostek są czasem naruszane, niż na bezludnej wyspie, na której nikt nie 
naruszałby przysługujących nam praw.

W przeciwieństwie do tego „utylitaryzmu praw” Nozick proponuje etyczną 
teorię, którą można by raczej określić jako utylitaryzm lub konsekwencjalizm 
w granicach praw: prawa jednostki nie mają być pojmowane jako składniki moral-
nego celu, lecz jako ograniczenia (side constraints), których musimy przestrzegać 
w dążeniu do naszych celów (zarówno moralnie obowiązkowych, jak i fakulta-
tywnych).

Nienaruszalność praw jednostki jest w ujęciu Nozicka konsekwencją odręb-
ności czy też osobności każdej poszczególnej jednostki: chociaż każdy z nas po-
święca czasem swoje dobro cząstkowe dla własnego dobra całościowego (np. idąc 
do dentysty w celu uniknięcia przyszłych przykrości), to przecież byłoby fałszywą 
analogią traktować społeczeństwo jako podmiot wyższego rzędu, który może po-
święcać dobro jednej swojej cząstki dla dobra innych cząstek lub dobra całości 
(tamże, s. 50). 

Na tę samą funkcję praw, którą Nozick ujmuje w swojej koncepcji praw jako 
ograniczeń, kładzie też nacisk Th omas Nagel:

prawa z istoty zakreślają granice temu, co jednej jednostce wolno uczynić innej, choćby 
w imię dobrych celów, a do tych dobrych celów należy nawet naruszanie tych samych gra-
nic przez innych. Jeżeli na przykład istnieje ogólne prawo do niebycia zabijanym, wówczas 
rzeczą niedopuszczalną jest zabić jedną osobę, nawet aby zapobiec zabójstwu dwóch in-
nych (Nagel 1995, s. 87).

Nagel opisuje również tę właściwość praw, odwołując się do rozróżnienia za-
sad neutralnych wobec podmiotu (agent-neutral) i względnych wobec podmiotu 
(agent-relative):

Jeśli na przykład zabójstwo jest złem w sensie neutralnym wobec podmiotu, to znaczy to, 
że każdy ma powód starać się zmniejszyć całkowitą liczbę zabójstw, ktokolwiek by je po-
pełniał, to zaś w pewnych okolicznościach może wymagać zabicia mniejszej liczby osób 
dla zapobieżenia zabiciu ich większej ilości. Jeżeli natomiast zabójstwo jest złem w sensie 
względnym wobec podmiotu, to znaczy to, że każdy podmiot ma obowiązek sam nie po-
pełniać zabójstwa, i bezpośrednio nie mówi się nic o tym, co musi on czynić, aby zapobiec 
zabójstwom popełnianym przez innych (tamże, s. 87–88).

Jak przy tym zauważa Nagel, koncepcja ujmująca prawa jako racje względne 
wobec podmiotu i uznająca ich zasadniczy priorytet w stosunku do racji neutral-
nych wobec podmiotu, czy też odwołujących się do pożytku ogółu, nie musi być 
koncepcją abolutystyczną. Może więc ona przyjmować, że szacunek dla praw jed-
nostki powinien co prawda brać górę nad utylitarnym względem na choćby nawet 
wielkie zło dla społeczności, któremu dałoby się zapobiec, naruszając te prawa, ale 
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jedynie dopóty, dopóki wielkość tego społecznego zła – rozmiar katastrofy, której 
moglibyśmy w ten sposób zaradzić – nie przekracza pewnego progu:

Tak na przykład, nawet jeśli istnieje ogólne prawo do niebycia zabijanym lub torturowa-
nym, to istnieją być może zła na tyle wielkie, że zabicie lub torturowanie niewinnej osoby 
w celu zapobieżenia tym złom byłoby usprawiedliwione. To jednak nie zmieniałoby zasad-
niczego charakteru tego prawa, ponieważ ten próg będzie się mieścił dosyć wysoko, tak 
iż niedopuszczalności tortur lub zabójstw służących zapobieżeniu złu, którego wielkość 
nie przekracza tego progu, nie da się wytłumaczyć samą tylko neutralną wobec podmiotu 
negatywną wartością torturowania czy też zabijania. Nawet jeśli wolno torturować jedną 
osobę dla uratowania od tortur tysiąca innych, to jeszcze nie wyjaśnia, dlaczego nie wolno 
poddać torturom jednej osoby dla uratowania dwóch innych (tamże, s. 88–89).

(4) Wskazane wyżej następstwa „poważnego traktowania praw” dotyczyły po-
święcania określonego dobra jednej osoby, dobra, do którego ma ona prawo, dla 
równorzędnego dobra innych osób (np. życia dla życia). Z tym większą stanow-
czością etyka oparta na prawach sprzeciwi się oczywiście poświęcaniu ważnego 
lub pierwszorzędnego dobra jednych osób dla mniej ważnego lub drugorzędnego 
dobra innych, nawet jeżeli tych drugich jest o wiele więcej, tak iż sama ich liczba 
zapewnia łącznej wartości przysparzanego im dobra arytmetyczną przewagę nad 
łączną wartością dobra odbieranego tym pierwszym jednostkom.

Dokładniej biorąc, należy tu jeszcze rozróżnić dwie możliwe pary konkuren-
cyjnych rodzajów dóbr, z których jedne mogą być w imię zasady pożyteczności 
bezprawnie poświęcane dla drugich. Pierwszy przypadek takiej nieuczciwej utyli-
tarnej konkurencji przywołuje na przykład Hart w swojej krytyce teorii Dworkina. 
Analizując poglądy tego fi lozofa, postulującego, aby „brać prawa poważnie”, Hart 
zauważa, że deklarowany przezeń antyutylitaryzm, który ma cechować prawa, jest 
jedynie połowiczny. Dworkin odrzuca bowiem w gruncie rzeczy tylko wypaczony 
„utylitaryzm preferencji zewnętrznych”, tzn. utylitaryzm, który utożsamia pożytek 
ogółu ze stopniem spełnienia liczących się preferencji poszczególnych osób, a do 
owych wymagających uwzględnienia preferencji zalicza i te, które dotyczą sposo-
bu życia i postępowania innych jednostek (np. ich sposobu zaspokajania potrzeb 
seksualnych). Broniąc praw jednostki przed zakusami tej zwyrodniałej mutacji 
utylitaryzmu, godzi się on jednak bez obaw na ograniczenia, jakim mogą one ule-
gać w imię utylitaryzmu nieskażonego lub oczyszczonego, tzn. uwzględniającego 
w swym rachunku dóbr wyłącznie preferencje wewnętrzne czy też osobiste. Hart 
podkreśla, że taka połowiczna tylko obrona praw jednostki przed argumentami 
odwołującymi się do dobra ogółu jest niewystarczająca:

Argumenty utylitarne, nawet oczyszczone przez wykluczenie preferencji zewnętrznych, 
mogą prowadzić do wyników niezgodnych z ideą wolności i rażąco inegalitarnych. Nie-
które wolności, ze względu na ich rolę w ludzkim życiu, są zbyt cenne, aby wystawiać je 
na łaskę i niełaskę liczb, nawet jeśli w korzystnych warunkach mogą uzyskiwać [liczeb-
ną] przewagę. Dla ochrony takich cennych wolności są potrzebne prawa, które stanowią 
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rzeczywiście „prawa antyutylitarne” (...). Tak na przykład wolność słowa może wymagać 
obrony przed tymi, którzy chcieliby ją okroić i ograniczyć jako zagrażającą ich pomyślno-
ści, bezpieczeństwu i innym osobistym interesom (Hart 1979, s. 845).

Te „cenne wolności”, za którymi ujmuje się Hart, stanowią przykład wartości 
w pewnej mierze ekskluzywnych – właśnie dlatego są one potencjalnie zagrożo-
ne przez wzgląd na dobro „szerokich kręgów”. Poświęcane dla dobra ogółu – na 
przykład dla spokoju, wygody lub przyjemności większej części społeczeństwa – 
mogą być jednak również dobra całkiem nieekskluzywne, gdyż wręcz podstawo-
we, jak dobro życia jakiejś jednostki. Ten drugi rodzaj nieuprawnionej utylitarnej 
„ofi ary z praw” opisuje między innymi Jeremy Waldron w swoich uwagach na 
temat konfl iktów pomiędzy prawami. Zgodnie z jego wywodami mankamentem 
utylitaryzmu jest nie tyle to, że dopuszcza on w ogóle możliwość „wymieniania” 
dobra jednej osoby na (czy też za) dobro innych osób – tego rodzaju „wymiany” 
(trade-off s) są wszak nieuniknione – ile raczej fakt, że uznając ilościową współ-
mierność wszelkiego rodzaju wartości, akceptuje on takie wymiany również po-
między dobrami jak gdyby całkiem innego kalibru lub rzędu:

Kłopot polega na tym, że w utylitarnym rachunku ważne interesy jednostki mogą w końcu 
zostać poświęcone dla względów, które są same w sobie mniej ważne i które w tym rachun-
ku mają taką wagę, jaką mają, tylko ze względu na większą liczbę [zainteresowanych osób]. 
Tak na przykład dobro, jakie dla mniejszości stanowi polityczna wolność, może zostać od-
dane za dobro większości, która woli mieć święty spokój. Lub też życie jednego człowie-
ka w cyrku może zostać poświęcone za chwilowy dreszcz sensacji, który odczują miliony 
(Waldron 1989, s. 509).

Warto jednak zauważyć, że jeśli przezwyciężenie tej wady utylitaryzmu miało-
by polegać – jak to sugeruje Waldron – po prostu na uznaniu niewspółmierności 
pewnych takich dóbr, jak chwilowy dreszcz sensacji (wybudzający może kogoś 
z drzemki i monotonii jego egzystencji) i życie człowieka, to dokonując tylko tego 
kroku, nie wychodzilibyśmy jeszcze poza obręb konsekwencjalizmu. Istotą teorii 
konsekwencjalistycznej jest przecież zasada, aby urzeczywistniać w świecie jak 
najwięcej dobra. Lecz gdyby dobro ludzkiego życia było po prostu nieporówny-
walnie wyższe niż dobro przelotnej sensacji, tzn. gdyby szło jedynie o to, że jedno 
ludzkie życie posiada większą wartość niż chwilowa ekscytacja, chociażby nawet 
miliona widzów, wówczas ktoś, kto by poświęcał życie jednej osoby dla ekscytacji 
milionów, tym samym właśnie nie wybierałby większego dobra, a zatem postępo-
wał wbrew zasadzie konsekwencjalizmu.

W omawianej implikacji traktowania praw „w sposób poważny” musi więc 
chodzić o coś więcej niż tylko o to, że niektóre prawa stoją na straży wartości 
niewspółmiernie wyższych od innych wartości (co skądinąd może być prawdą). 
Etykę opartą na prawach – jako formę deontologicznej teorii etycznej – trzeba od-
różnić od tej, nadal konsekwencjalistycznej, postaci etyki, jaką stanowiłby „kon-
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sekwencjalizm wartości niewspółmiernych”, w przeciwieństwie do klasycznego 
konsekwencjalizmu wartości współmiernych. Spróbujmy uchwycić tę różnicę na 
innym przykładzie. Przypuśćmy, że pacjent chory na raka mózgu ma przed sobą 
końcowy okres życia, w którym czeka go 1000 godzin intensywnego bólu głowy. 
Możemy uznać, że całe dobro, którego jeszcze doświadczy ten człowiek w swoim 
dalszym życiu – bo pewnie wydarzą się w nim także rzeczy dobre – nie zrów-
noważy zła tych 1000 godzin bólu. W takim wypadku bylibyśmy skłonni zawy-
rokować, że pacjent postąpi racjonalnie, jeżeli popełni samobójstwo albo da się 
wprawić w stan terminalnej sedacji. Jeżeli zgodzimy się na taki sąd, tym samym 
uznamy, że odbierając sobie życie, wybiera on mniejsze zło. Przypuśćmy jednak 
dla odmiany, że odbierając to samo życie temuż pacjentowi, możemy uwolnić od 
godziny intensywnego bólu głowy każdą z tysiąca innych osób (pozostających 
z nim w jakimś tajemniczym związku lub też mogących skorzystać z wyników 
eksperymentów medycznych, którym poddamy go przed jego przyśpieszoną 
śmiercią). Bezosobowy rachunek wartości każe nam również tym razem przyjąć, 
że czyniąc to, urzeczywistniamy większe dobro lub unikamy większego zła. Jeżeli 
jednak pacjent ma prawo do życia, mimo to nie wolno nam tego uczynić. I to nie 
dlatego, że dwie wchodzące tutaj w rachubę wartości – pozytywna wartość okre-
ślonego odcinka ludzkiego życia lub zawartego w nim jeszcze dobra, i negatywna 
wartość odpowiedniego ciągu bolesnych przeżyć, zawartych w tym życiu – są po 
prostu niewspółmierne czy też nieporównywalne. Trafniej już byłoby powiedzieć, 
że są one porównywalne intrasubiektywnie, czyli w życiu jednego podmiotu, ale 
nieporównywalne intersubiektywnie, czyli gdy rozpatruje się różne podmioty. 
Albo że nawet gdybyśmy przyjęli także ich porównywalność intersubiektywną 
– możliwość określenia względej wartości dobra odbieranego tej jednej osobie 
i zła, którego oszczędza się tysiącu innym – to przecież stąd i tak nie wynika, aby 
w razie uznania przewagi tej drugiej wartości wolno nam było przeprowadzić ów 
śmiertelny eksperyment.

Wydaje się jednak, że jeżeli nasz szacunek dla praw nie ma wyrodzić się 
w deontologiczny fanatyzm, to również ta trzecia antyutylitarna konsekwencja 
– przewaga ważnych dóbr chronionych przez prawa nad dobrami mniejszej wagi 
– może obowiązywać tylko w rozsądnych granicach. Jednym ze sposobów ogra-
niczenia jej nadrzędnej mocy byłoby posunięcie podobne jak to, które znamy już 
z uwag Nagela na temat pierwszej tezy etyki praw, wymierzonej przeciwko teorii 
utylitaryzmu. Chodziłoby zatem o wprowadzenie pewnego progu wartości utyli-
tarnej, zwłaszcza negatywnej, powyżej którego wzgląd na tę wartość nie musiałby 
już zawsze „ustępować pierwszeństwa” poszanowaniu w stosunku do praw. Nikt 
oczywiście nie powie, że należy zgodzić się na pewną śmierć jednego linoskoczka 
czy też kaskadera, aby wywołać dreszcz ekscytacji chociażby nawet w milionie 
widzów. Tę budującą zgodność naszych intuicji można by jednak tłumaczyć nie 
tylko przewagą, jaką przyznaje się dobru życia w porównaniu z nagromadzeniem 
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pomniejszych dóbr hedonicznych. Można ją również tłumaczyć naszą raczej ni-
ską, jeśli nie wręcz wzgardliwą oceną tego rodzaju „dobra” hedonicznego, jakim 
jest dreszcz ekscytacji na widok krwi czy też śmierci. Nie jest więc wcale pewne, 
w którą stronę zwróci się busola naszej intuicji, gdy zamiast taniej chwilowej sen-
sacji weźmiemy pod uwagę na przykład trwałą wygodę życiową – wartość, któ-
rej nie należy co prawda przeceniać, lecz którą nierozsądnie byłoby lekceważyć 
– i gdy ceną, jaką przyjdzie zapłacić za realizację tej mniejszej wartości, będzie na 
przykład nie „pewna śmierć”, ale „ryzyko śmierci” jednego człowieka. Tymczasem 
wydaje się, że gdyby teza o niewspółmierności dóbr różnego rzędu miała być ro-
zumiana w sposób całkiem ścisły, to i w tym przypadku nie powinniśmy się ani 
chwili wahać.

Jeśli nie chcemy bronić absolutystycznej tezy, że istnieją mocne prawa, które 
trzeba respektować dosłownie „za każdą cenę”, musimy tym samym uznać, że na-
wet najmocniejsze prawa mają pewną „cenę”, a zatem maksymalną wartość dobra, 
którą jesteśmy gotowi poświęcić dla ich szanowania. Jeżeli dobro, które tracimy 
lub którego nie zyskujemy, respektując jakieś prawo, przekroczy pewien próg 
wielkości, wówczas to prawo traci swój charakter „karty atutowej” – swój niepod-
ważalny priorytet przed względem na pożytek ogółu. Ale czy to znaczy, że staje 
się ono wtedy po prostu nieważne? Gdyby tak było, prawo jakiejś osoby do tego, 
by nie być zabitą, obowiązywałoby tylko dopóty, dopóki cena, jaką płaci się za jej 
niezabijanie, nie jest zbyt wysoka. Z chwilą gdy wartość dobra traconego przez 
niezabijanie przekraczałaby akceptowalny dla nas próg wielkości, dana osoba po 
prostu traciłaby prawo do życia. Nie jest to na pewno wniosek łatwy do przyjęcia.

Istnieje jednak jeszcze inne rozwiązanie, dające się przyjąć w stosunku do praw, 
których utylitarna cena przekracza pewien próg wielkości. Zamiast po prostu od-
mawiać im mocy obowiązującej, można nałożyć na ich ważność pewne „warunki 
ograniczające”. Pojęcie „warunków ograniczających” (boundary conditions), na-
kładanych na prawa, których bezwzględne respektowanie kosztowałoby nas zbyt 
wiele, dobrze eksplikuje Simmonds. Zauważa on, że nawet obrońcy mocnych, 
„priorytetowych” praw są zmuszeni nałożyć pewne ograniczające warunki na po-
winności, jakie mają wynikać z tych praw:

Tak więc „prawo do tego, by nie być zabitym” musi stać się „prawem do tego, by nie być 
zabitym umyślnie” lub „prawem do tego, by nie być zabitym przez niedbalstwo”, lub czymś 
w tym rodzaju. I wówczas możemy rozważać budowę tunelu lub linii kolejowej, lub też 
działalność fabryki chemicznej: chociaż owe przedsięwzięcia prowadzą do przypadków 
śmierci, te przypadki śmierci nie są powodowane w sposób zamierzony lub wskutek nie-
dbalstwa (Simmonds 1998, s. 208).

Objaśnijmy jeszcze koncepcję Simmondsa na pewnym przykładzie, niepoda-
wanym przez tego autora, ale podobnym do tych, które podaje. Przypuśćmy, że 
zakazując ruchu samochodów w jakiejś dzielnicy mieszkalnej, można by zapobiec 
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śmierci pewnej liczby osób, które co roku giną tam na ulicach. Zakaz spowodo-
wałby jednak dużo uciążliwości, pozbawiając znaczną liczbę mieszkańców sporej 
sumy innych dóbr życiowych. Można przyjąć, że z punktu widzenia czysto kon-
sekwencjalistycznego rachunku dóbr wystarczająco duża suma tych uciążliwości 
równoważy śmierć jednego przechodnia. Jeżeli staniemy na gruncie etyki praw 
i przyznamy przechodniom prawo do życia, wówczas nie jest tak, aby jakakolwiek, 
nawet stosunkowo niewielka przewaga sumy uciążliwości wynikłych z zakazu nad 
złem śmierci jednego przechodnia uprawniała do niewprowadzania tego przepi-
su. Jeżeli jednak ta przewaga jest bardzo wielka, tzn. jeżeli zakaz ruchu samocho-
dów spowodowałby bardzo wiele uciążliwości, wówczas do reguły, która nie po-
zwala narażać na śmierć jednej osoby dla uchronienia od uciążliwości dowolnej 
liczby innych osób, rozsądniej jest wprowadzić pewien warunek ograniczający, na 
przykład oznajmić, że nie wolno umyślnie narażać na śmierć jednej osoby... W ta-
kim wypadku nieumyślne narażenie na śmierć jednej osoby dla oszczędzenia wie-
lu innym osobom sporej sumy uciążliwości będzie dozwolone, mimo iż umyślne 
zabicie jednej osoby dla osiągnięcia tego samego pożytku byłoby nieuprawnione. 

Warunki ograniczające w rozumieniu Simmondsa ograniczają więc zakres sy-
tuacji, w których interes jednostki, chroniony przez jakieś prawo, nie może być 
poświęcany dla dobra ogółu. Ale to ograniczenie dotyczy raczej dopuszczalnego 
sposobu poświęcania chronionego dobra niż rozmiaru dobra konkurencyjnego, 
dla którego to pierwsze może być poświęcane.

4. Pojęcie statusu moralnego

Po omówieniu głównych elementów, jakie można wyróżnić w statusie moralnym, 
cofnijmy się jeszcze do pytania, czym jest sam ten status. 

Zastanawiając się nad moralnym statusem pewnego rodzaju istot, chcemy się 
ostatecznie dowiedzieć, jak powinniśmy wobec nich postępować. Jak już powie-
działem na wstępie tej części, moralny status pewnej istoty jest wprawdzie nie 
identyczny, lecz ściśle związany z zespołem naszych (podstawowych)12 obowiąz-

12  Jak już wspomniałem w Słowie wstępnym, utarło się przekonanie, że w etycznych sporach 
wokół prokreacji „wszystko”, a w każdym razie wiele zależy od tego, jak ustali się moralny status 
ludzkiego embrionu. To obiegowe przekonanie może być słuszne lub nie. Przez moralny status pew-
nego rodzaju bytów rozumie się czasem ogół obowiązków, jakie posiadamy wobec tych bytów. Jeżeli 
przyjmiemy takie rozumienie, nasze stanowisko w etyce prokreacji nie będzie „zależne” od wyzna-
wanego przez nas poglądu na moralny status ludzkiego embrionu; będzie po prostu tożsame z tym 
drugim. Stosowniejsze wydaje się zatem przyjęcie, że na moralny status pewnej kategorii bytów skła-
dają się nie wszystkie, lecz tylko podstawowe obowiązki, jakie posiadamy wobec (lub w stosunku do) 
bytów należących do tej kategorii. Jeszcze stosowniej jest jednak przyjąć, że te podstawowe obowiąz-
ki, jakie posiadamy wobec danego rodzaju istot, nie tyle „należą” do ich statusu, ile od niego zależą.
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ków wobec tej istoty. Każdy z wyróżnionych elementów statusu moralnego, jaki 
przyznaje się danym bytom – ich własne dobro, wewnętrzna wartość, przysługu-
jące im prawa moralne – może być traktowany jako podstawa owych obowiązków, 
które powinniśmy wobec nich spełniać.

Wyzwaniem dla etyki obowiązków są konfl ikty obowiązków. Zdarza się więc 
nader często, że możemy spełnić albo nasz obowiązek w stosunku do A, albo nasz 
obowiązek w stosunku do B, ale nie wobec obu tych jednostek naraz. Jeżeli zdecy-
dujemy się spełnić nasz obowiązek wobec A, a nie wobec B, powziętą decyzję mo-
żemy uzasadniać w różny sposób. Jednym z poważniejszych uzasadnień będzie 
wskazanie na różność statusu, jaki przysługuje obu tym przedmiotom: nie mogą 
spełnić obu obowiązków, spełniamy nasz obowiązek wobec jednostki o wyższym 
statusie.

W pojęciu statusu moralnego tkwi zatem idea etycznej hierarchii. Zakłada 
ono, że każdy byt, który możemy rozważać jako przedmiot naszych obowiązków, 
zajmuje określone miejsce w pewnym wertykalnym wymiarze, znajduje się w nim 
wyżej lub niżej (por. Brown 2007, s. 588). Ten układ miejsc, zróżnicowanych co 
do wysokości, może być bardziej lub mniej rozbudowany. W najprostszym przy-
padku sprowadza się on do dwóch różnych pozycji: najwyższej, czyli po prostu 
wysokiej, oraz najniższej, czy też po prostu niskiej. Tak jest w szczególności, gdy 
w etycznym uniwersum wyróżnia się tylko osoby i rzeczy, wszystkim bez wyjąt-
ku osobom przyznając najwyższą rangę etyczną, a wszystkim rzeczom najniższą. 
Oprócz tego modelu – nazwę go dychotomicznym – możliwy jest jednak inny, 
gradualistyczny. W tym ostatnim pomiędzy pozycją najwyższą oraz najniższą 
umieszcza się jeszcze pozycję pośrednią, czy też cały szereg lub ciąg takich pozycji.

Idea etycznej hierarchii daje się zastosować do każdego z aspektów, które wy-
różniliśmy w statusie moralnym. Najbardziej bezpośrednio stosuje się ona do 
wartości dygnitatywnej. W modelu dychotomicznym trzeba wówczas rozróżnić 
byty posiadające najwyższą godność lub po prostu godność, oraz byty pozbawio-
ne jakiejkolwiek godności. W modelu gradualistycznym godność różnicuje się co 
do stopnia, a zatem przysługuje różnym bytom w mniejszej lub większej mierze. 

Rozważane byty mogą też mieścić się wyżej lub niżej, gdy brać pod uwagę 
ich aspekt agatologiczny. W modelu dychotomicznym dzielą się one po prostu na 
byty, które mają swoje dobro lub też swój interes, oraz na takie, które go nie mają; 
w naszych działaniach wobec tych pierwszych powinniśmy mieć na względzie 
także ich własne dobro, drugie zaś nie tylko możemy, ale wręcz musimy trakto-
wać w sposób czysto instrumentalny. W modelu gradualistycznym między tymi 
biegunami uznaje się jeszcze przypadki pośrednie, na przykład byty, które posia-
dają wprawdzie swoje dobro, ale nie na tyle ważne, aby się o nie troszczyć, lub też 
byty, które zasługują tylko na mniejszą ochronę ze względu na ich niską wartość 
dygnitatywną.
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Także wreszcie gdy chodzi o prawa moralne, jeden byt może być ze względu na 
nie stawiany wyżej niż inny, czy to dlatego, że posiada ich więcej, czy to dlatego, 
że jego prawa mają szerszy zakres, czy to dzięki temu, że wykazują one większą 
moc. W modelu dychotomicznym byty dzielą się na takie, którym przysługuje 
pełnia praw, oraz na pozbawione jakicholwiek praw. W modelu gradualistycznym 
oprócz tych dwóch skrajności uznaje się szereg przypadków pośrednich, w któ-
rych prawa przysługujące jednym bytom uważa się za pełniejsze czy też silniejsze 
od tych, które są przyznawane innym.

Pozycję etyczną, którą pewnego rodzaju byty zajmują w którymś z wyróżnio-
nych aspektów statusu, można określać jako ich szczególną lub częściową pozycję 
etyczną. Powstaje pytanie, czy oprócz tych pozycji szczególnych lub częściowych 
rozpatrywanym bytom jest sens przypisywać także całościową lub ogólną rangę 
etyczną, będącą niejako wypadkową tych pierwszych. Czy zatem jest sens zasta-
nawiać się nad pozycją etyczną, która przysługuje danym bytom, wszystko razem 
wziąwszy?

Nie nastręcza to specjalnych trudności, gdy chodzi o najwyższe pozycje etycz-
ne. Jest bowiem prawdopodobne, że przedmiot, który zajmuje najwyższą pozy-
cję etyczną ze względu na jeden element statusu moralnego, znajdzie się również 
najwyżej w dwóch innych wymiarach, tak iż przysługuje mu w ogóle najwyższa 
ranga etyczna. Tę najwyższą rangę etyczną zwykło się utożsamiać z rangą osoby 
w znaczeniu moralnym. Moralnej osobie przypisuje się zatem zarówno agatolo-
giczną podmiotowość (czyli cechę istot, które posiadają swoje własne dobro), jak 
i wewnętrzną godność, a także pełnię moralnych praw.

Całościową rangę etyczną rozważanego bytu nietrudno jest również określić, 
gdy zajmuje on najniższą pozycję etyczną w każdym z trzech wymiarów. Najniż-
szą pozycję etyczną utożsamiamy z pozycją wąsko rozumianej rzeczy. Byt, który 
zajmuje najniższą pozycję tak w wymiarze agatologicznym, jak i aksjologicznym 
oraz jurydycznym, jest niejako czystą rzeczą. Czysta rzecz nie posiada ani swojego 
dobra, o które moglibyśmy się troszczyć, ani wewnętrznej wartości, ze względu na 
którą powinniśmy ją szanować, ani też moralnych praw, które należałoby respek-
tować.

Bardziej problematyczna wydaje się możliwość określenia całościowej lub 
ogólnej pozycji przedmiotów, które przynajmniej w jednym z etycznych wymia-
rów zajmują pozycję pośrednią, tzn. mieszczą się pomiędzy rzeczą i osobą. Nie 
jest bowiem przesądzone, że przedmiot, który zajmuje określoną pośrednią po-
zycję w jednym z tych wymiarów, będzie zajmował podobną pośrednią pozycję 
także w dwóch innych. Byt, który w jednym ze swoich etycznych aspektów jest 
tylko rzeczą, w którymś z dwóch pozostałych – lub w jednym i drugim – może 
być czymś więcej niż rzeczą. Przedmioty, które mają własne interesy, a więc mogą 
doświadczać dobra oraz zła, niekoniecznie odznaczają się wartością wewnętrzną, 
nie zawsze też posiadają jakieś moralne prawa. Przedmioty, które posiadają war-
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tość wewnętrzną, nie muszą mieć jeszcze żadnych interesów ani stojących „na ich 
straży” praw. Być może zatem tylko przedmiotom, którym przyznaje się moralne 
prawa, trzeba też przypisywać jakieś interesy, a także stosowną wartość, ale i to nie 
jest bezspornie uznane. 

W tej sytuacji na pytanie, jaką etyczną pozycję posiadają byty pewnego ro-
dzaju, często nie można udzielić krótkiej odpowiedzi, a jeśli się ją daje, jest ona 
myląca13. Niejednokrotnie lepiej jest powiedzieć, że dany rodzaj bytów ma pewną 
wyższą pozycję etyczną, na przykład ze względu na własne dobro, lecz nie posiada 
jej ze względu na wartość, czy też gdy bierzemy pod uwagę prawa. 

W ostatnich uwagach była mowa o pozycji lub randze etycznej, a nie o statu-
sie moralnym. Aby wyjaśnić stosunek tych pojęć, zauważmy najpierw, że termin 
„status moralny” bywa stosowany w dwa różne sposoby. Niekiedy używa się go 
tak, jak gdyby każdy w ogóle byt posiadał jakiś status moralny, nawet jeśli jest on 
całkiem niski. Kiedy indziej zakłada się jednak, że pewne byty posiadają status 
moralny, a inne go nie posiadają (por. Steinbock 2006/2010, s. 26). „Status mo-
ralny” w pierwszym zastosowaniu jest zasadniczo równoważny „pozycji etycz-
nej”, choć denotuje nie tylko wysokość etycznego znaczenia rozważanych bytów, 
lecz także jego treść jakościową (jest zatem do pomyślenia, że jedne byty miałyby 
taką samą pozycję etyczną jak inne, a mimo to odmienny status moralny, jeżeli 
o pozycji pierwszych stanowiłoby na przykład ich dobro, zaś o pozycji drugich 
ich wartość wewnętrzna). „Status moralny” w drugim zastosowaniu odnosi się 
natomiast jedynie do bytów posiadających pewną wyższą, czyli niezerową pozycję 
etyczną, a czasem nawet wyłącznie takich, które mieszczą się najwyżej w hierar-
chii etycznej. W dalszym toku moich analiz używam terminu „status moralny” 
najczęściej w pierwszym, szerszym znaczeniu. Gdy zatem chodzi o status moralny 
w węższym rozumieniu, mówię o „szczególnym” lub „uprzywilejowanym”, czy też 
o „najwyższym” lub „pełnym” statusie moralnym.

13  Za mylące należy więc uznać np. wypowiedzi B. Steinbock (1992), która twierdzi, że ludzkie 
zarodki nie mają „statusu moralnego”, ponieważ uważa, że są one pozbawione własnych interesów 
i moralnych praw.



Część II

KRYTERIA STATUSU MORALNEGO

Od elementów statusu moralnego trzeba odróżnić jego kryteria. Wyraz „kryte-
rium” bywa używany w dwóch różnych znaczeniach: rzeczowym i teoretycznym. 
Kryterium w sensie rzeczowym (czy też przedmiotowym) oznacza cechę, na 
podstawie której możemy uznać lub rozpoznać jakąś inną cechę. W takim sensie 
posługujemy się tym wyrazem, gdy mówimy, że jedna cecha stanowi kryterium 
innej, na przykład że pewna kwalifi kacja opisowa stanowi kryterium określonej 
wartości lub własności normatywnej. Tak rozumiane kryterium można by rów-
nież nazywać kryterialną podstawą: cecha, która stanowi kryterium, jest kryte-
rialną podstawą cechy, której kryterium mamy na uwadze. Kryterium w sensie 
teoretycznym (metaprzedmiotowym) oznacza natomiast wypowiedź lub tezę, 
która stwierdza, że jedna cecha może służyć za kryterialną podstawę pewnej innej 
cechy. W tym znaczeniu używamy wyrazu „kryterium”, gdy mówimy, że ktoś for-
mułuje takie czy inne kryterium, że je przyjmuje lub odrzuca itp.

Także kryteria statusu moralnego mogą być rozumiane w sensie rzeczowym 
albo teoretycznym. W pierwszym wypadku kryterium statusu moralnego jest 
pewną cechą lub grupą cech, która sprawia, że posiadającym ją bytom przysłu-
guje status moralny; w drugim wypadku jest to wypowiedź, która stwierdza, że 
coś takiego zachodzi, tzn. że dana cecha lub grupa cech „nadaje” odpowiednim 
bytom status moralny. Od kwalifi kacji „nadającej” pewien status lub charakter 
wymaga się zwykle, aby jej przysługiwanie danego rodzaju bytom było logicznie 
koniecznym (i ewentualnie także wystarczającym) warunkiem posiadania przez 
nie tego statusu lub charakteru, a często również, aby ten ostatni znajdował swój 
(bezpośredni) ontyczny fundament w tej pierwszej.
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Spośród najczęściej podawanych cech, jakie wymienia się, systematyzując 
możliwe kryteria statusu moralnego1, największą rolę odgrywają cztery: cecha 
biologicznego człowieczeństwa, czyli kryterium antropocentryczne, psycholo-
giczna osobowość, czyli kryterium personalistyczne lub logocentryczne, zdolność 
odczuwania (sentience), czyli kryterium sensualistyczne lub patocentryczne, oraz 
cecha bycia istotą żywą, czyli kryterium biocentryczne. 

Kryterium biocentryczne możemy od razu pominąć, ponieważ w sporze o sta-
tus ludzkich zarodków nie ma ono większego znaczenia. Nie ulega wątpliwości, 
że ludzki zarodek spełnia to kryterium, ale stąd jeszcze niewiele wynika. Nawet 
jeśli z tej racji przysługuje mu pewien status moralny – co właśnie twierdzą zwo-
lennicy kryterium biocentrycznego – to przecież podziela on ten (niski) status 
z całym mnóstwem organizmów, istot i żyjątek, które bez wahania poświęcamy 
dla własnej wygody, a cóż dopiero dla dobra ludzkości.

W kontekście badań biomedycznych z użyciem ludzkich zarodków i komó-
rek macierzystych szczególnie ważne okażą się dla nas dwie proponowane pod-
stawy moralnego statusu: kryterium biologicznego człowieczeństwa i kryterium 
psychologicznej osobowości. Tym propozycjom będziemy więc musieli poświęcić 
osobną uwagę. Zanim jednak przejdę do ich rozważenia, omówię jeszcze trzecią 
podstawę, czyli kryterium zdolności odczuwania, nazywane również sensuali-
stycznym. Także i to kryterium w sporze o status wczesnego ludzkiego zarodka 
– w odróżnieniu od późniejszego embrionu lub płodu – nie odgrywa wprawdzie 
istotniejszej roli. Wczesny ludzki zarodek jest bowiem bez wątpienia pozbawiony 
nie tylko aktualnej zdolności spełniania wyższych funkcji psychicznych, lecz tak-
że aktualnej zdolności odczuwania, ci zaś, którzy chcą oprzeć jego status moral-
ny na jakiejś potencjalności, wybierają zazwyczaj w tym celu raczej potencjalną 
osobowość – bardziej co prawda odległą, gdy chodzi o perspektywy aktualizacji, 
ale też bardziej obiecującą – niż potencjalną zdolność odczuwania. Niemniej jed-
nak kryterium sensualistyczne, choćby ze względu na jego wagę w sporze o status 

1  Sens takich systematyzacji nie jest jednak jasny. Czy chodzi w nich o to, że każda z tych cech 
– według zwolennika danego „kryterium” – ma być podstawą wszystkich elementów składających 
się na status moralny? Czy też raczej jest ona uznawaną podstawą tego elementu, na którym skupia 
się uwaga danego autora, mówiącego ogólnikowo o „statusie moralnym”? Trafniejsze wydaje się 
to drugie przypuszczenie. Jest dosyć mało prawdopodobne, aby ta sama cecha czy też grupa cech, 
która czyni pewien przedmiot odbiorcą dobra i zła – jak choćby tak często przywoływana w tym 
kontekście zdolność doświadczenia przyjemności i bólu – nadawała mu zarazem swoistą wartość 
wewnętrzną, a także wyposażała go we właściwe mu prawa moralne. W tym stanie rzeczy jednolita 
klasyfi kacja kryteriów statusu moralnego jest oczywiście bardzo utrudniona, ponieważ domnie-
mane kryteria często okazują się w istocie raczej pewnymi (jednostronnymi) koncepcjami samego 
statusu. Różnica między poglądami dwóch autorów, z których jeden za kryterium statusu moralne-
go uznaje już zdolność odczuwania (jaką zgodnie z przeważającą opinią uzyskują np. ludzkie płody 
w trzecim trymestrze ciąży), a drugi dopiero rozwiniętą psychologiczną osobowość, będzie często 
wynikała nie tyle stąd, że obaj odnajdują podstawę określonej etycznej kwalifi kacji w czym innym, 
ile stąd, że poszukują ontycznej podstawy dla czego innego.
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ludzkiego płodu, spełnia już istotniejszą funkcję w obszerniejszej etyce ludzkiej 
prokreacji, a także pozwoli nam uświadomić sobie pewne ogólne problemy, jakie 
napotykamy, zastanawiając się, czy pewna cecha związana ze statusem moralnym 
może służyć za jego kryterium.



Rozdział IV

KRYTERIUM ZDOLNOŚCI ODCZUWANIA

Zgodnie z kryterium sensualistycznym lub patocentrycznym (grecki wyraz pa-
thos oznaczał także odczuwanie czy też doznawanie) właściwością nadającą status 
moralny jest cecha, która w języku angielskim nosi nazwę sentience, a którą po 
polsku można określać jako zdolność odczuwania (lub doznawania) wrażeń zmy-
słowych, lub też po prostu jako zdolność odczuwania.

Termin sentience posiada różne znaczenia. Rysują się one na przykład w na-
stępującej wypowiedzi Bonnie Steinbock, w której autorka broni swojego twier-
dzenia, że zdolność doznawania jest koniecznym i wystarczającym warunkiem 
posiadania własnych interesów i odpiera wysuwany przeciwko niemu argument, 
jakim ma być fakt istnienia ludzi nieodczuwających bólu:

Istnieją pewne istoty ludzkie, które nie są zdolne do odczuwania fi zycznego bólu. Twierdzi 
się czasem, iż tacy ludzi są kontrprzykładem w stosunku do tezy, że tylko istoty zdolne do 
odczuwania posiadają interesy. Ale ja powiedziałabym, że chociaż faktycznie nie mają one 
zdolności odczuwania w skrajnie wąskim sensie zdolności do odczuwania fi zycznego bólu, 
to jednak mają zdolność odczuwania w sensie posiadania przeżyć zmysłowych, takich jak 
widzenie i słyszenie, a przypuszczalnie także zdolność doświadczania fi zycznej przyjem-
ności. Posiadają również zdolność odczuwania w szerszym sensie zdolności do przeżyć 
świadomych (Steinbock 2007b, s. 429, przyp.).

Tak zatem termin sentience występuje tutaj w trzech nieco odmiennych, choć 
zazębiających się ze sobą znaczeniach: zawężonym, podstawowym i poszerzo-
nym. W sensie zawężonym oznacza on zdolność odczuwania przyjemności i bólu, 
czy może nawet szczególnie bólu; sentience w sensie podstawowym to właśnie 
zdolność doznawania (wrażeń zmysłowych); wreszcie w sensie poszerzonym, nie-
zbyt niestety sprecyzowanym, nazwa ta ma oznaczać zdolność świadomości (jak 
należy się domyślać, tylko „prostej”, a nie refl eksyjnej).

Kryterium sensualistyczne znajduje bezpośrednie zastosowanie w sporze 
o moralny status ludzkiego embrionu. Ponieważ ludzki płód, przynajmniej od 
pewnej fazy swojego rozwoju, ma przypuszczalnie zdolność doznawania, posiada 
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on też pewien moralny status. Jaki status, to w dużej mierze zależy od tego, jak 
sprecyzuje się kryterium sensualistyczne. W tym zaś celu trzeba rozważyć trzy 
kompleksy pytań. Pierwszy z nich odnosi się do kwalifi kacji statusu moralnego, 
którego podstawę stanowi zdolność doznawania; pytamy więc o to, który z wy-
różnionych elementów statusu moralnego zapewnia ta zdolność. Następnie cho-
dzi także o rangę, jaką ma status moralny, nadawany jakiemuś bytowi przez jego 
aktualną zdolność doznawania, czy to samą w sobie, czy to w połączeniu z pewną 
inną cechą. Trzeci kompleks zagadnień dotyczy zaś tego, czy status moralny o ta-
kiej randze i kwalifi kacji może opierać się jedynie na aktualnej zdolności odczu-
wania, czy również na potencjalnej – a może też „postaktualnej” – zdolności tego 
rodzaju.

1. Kwalifi kacja statusu moralnego opartego na zdolności odczuwania

Jakie elementy ma status moralny, którego podstawę stanowi zdolność odczuwa-
nia? Do ustalenia jest tu przede wszystkim, czy status moralny istoty zdolnej do 
doznawania wrażeń zmysłowych jest tylko statusem agatologicznym, polegającym 
na byciu podmiotem własnego dobra lub posiadaniu swoich interesów, czy rów-
nież statusem jurydycznym, polegającym na posiadaniu praw (nikt bowiem ra-
czej nie przyjmuje, że sama zdolność doznawania zapewnia szczególną godność). 
Gdy chodzi o istotę zdolną do doznawania jako mającą swoje interesy, trzeba na-
stępnie rozważyć, czy ma ona interes wyłącznie w nieodczuwaniu bólu (i ewen-
tualnie w odczuwaniu przyjemności), czy także w zachowaniu swojego istnienia. 
Podobne pytanie nasuwa się w odniesieniu do istoty zdolnej do doznawania jako 
wyposażonej w prawa: czy ma ona jedynie prawo do niecierpienia (do tego, aby jej 
nie dręczono), czy również prawo do życia (do tego, aby jej nie zabito).

Zależnie od tego, jakich odpowiedzi udzieli się na zestawione pytania, z przy-
sługującej pewnemu bytowi zdolności doznawania może wynikać mniej albo wię-
cej, gdy chodzi o jego moralny status. Najmniej chyba przyznają mu ci (raczej 
odosobnieni) autorzy, którzy uważają, że sama zdolność doznawania nie zapew-
nia nawet posiadania własnych interesów. To stanowisko, zgodnie z którym byt 
posiadający już pewną zdolność doznawania – jak na przykład ludzki rozwinięty 
płód – nie musiałby jeszcze posiadać nawet interesu w uniknięciu bólu, wydaje się 
wprawdzie mało prawdopodobne, ale nie jawnie fałszywe; jak to (w celach raczej 
polemicznych) formułuje Jan Deckers: „Nie jest bynajmniej oczywiste, że zdolne 
do odczuwania płody mają jakieś pragnienia (preferences). Posiadanie zdolności 
odczuwania samo przez się nie upoważnia do wniosku, że płód pragnie uniknąć 
bólu” (Deckers 2005, s. 257).
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Zgodnie ze standardowym ujęciem zdolności doznawania, posiadanie tej zdol-
ności wiąże się wszakże nierozłącznie z posiadaniem swoich interesów – z byciem 
istotą, dla której coś może być dobre lub złe. Ten obustronny związek podkreśla 
na przykład Steinbock, zdaniem której zdolność odczuwania jest tak koniecznym, 
jak i wystarczającym warunkiem posiadania interesów:

Jest ona warunkiem koniecznym, gdyż jeśli płód nie ma zdolności odczuwania, nie robi 
mu różnicy, jak jest traktowany. Tak więc wszystkie istoty zdolne do odczuwania posiadają 
status moralny. I tylko istoty zdolne do odczuwania posiadają status moralny, ponieważ 
bez zdolności odczuwania – bez doznawania przeżyć i towarzyszących im stanów emo-
cjonalnych – żadna istota nie może posiadać interesów i własnego dobra, tak iż jest rzeczą 
niemożliwą brać pod rozwagę jej interesy i jej dobro z moralnego punktu widzenia (Stein-
bock 2007b, s. 429–430).

Fakt, że jakaś istota posiada w ogóle swoje interesy, jak też ewentualnie chro-
niące je prawa, nie jest jednak jeszcze równoznaczny z tym, że ma ona interes 
w zachowaniu bytu – że jej dalsze istnienie jest dla niej czymś pożądanym i do-
brym. Można bowiem przyjąć, że interesy i pragnienia prymitywnej istoty mają-
cej zdolność odczuwania – czyli istoty doznającej jako takiej – ograniczają się do 
tego, aby w danej chwili doznawać przyjemności, a nie odczuwać bólu, nie zaś aby 
istnieć także chwilę później. Taką tezę zdaje się stawiać Michael Tooley, wysnu-
wając z niej konsekwencję, że jestestwo mające tylko zdolność doznawania – na 
przykład nowo narodzone kociątko – nie ma żadnego prawa do życia:

o ile zabicie nowo narodzonego kociątka nie jest poważnym złem, o tyle torturowanie go 
przez godzinę jest poważnym złem. To zdaje się świadczyć o tym, że nowo narodzone ko-
ciątko ma prawo nie być torturowanym, nie posiadając prawa do życia (Tooley 1972/1986, 
s. 83). 

Tooley wychodzi przy tym z założenia, że „ktoś ma prawo do czegoś, kiedy-
kolwiek jest tak, że jeżeli chce on tej rzeczy, wówczas inni postępowaliby źle, po-
zbawiając go jej” (tamże; por. również wyżej, III, 1). Gdy chodzi o kociątko, jest 
sens przypisywać mu prawo do niebycia dręczonym, ponieważ według wszelkich 
oznak stworzenie to pragnie nie doświadczać bólu; nie pragnie ono jednak – bo 
z samej kociej natury po prostu nie może pragnąć – zachowania swojego istnienia, 
wobec czego nie ma sensu przypisywać mu prawa do życia.

Krytycy tej koncepcji podkreślają jednak, iż samo doznawanie przyjemności 
wiąże się z pewnym, choćby rudymentarnym, pragnieniem dalszego istnienia, co 
również sprawia, że ów dalszy byt jest dla doznającej istoty czymś dobrym. Tak na 
przykład Mary Anne Warren pisze:

wszelkim istotom zdolnym do odczuwania można wyrządzać zło lub czynić dobro w taki 
sposób, który powinniśmy uwzględniać w naszych rozważaniach moralnych. Czymś do-



83 

brym jest dla nich nie tylko doznawanie przyjemności lub unikanie bólu, lecz także dalsze 
życie zmysłowe, będące warunkiem przyszłych przeżyć (Warren 2000, s. 353).

W podobny sposób stanowisku Tooleya przeciwstawia się Steinbock, która ar-
gumentuje, że „istota zdolna do odczuwania może doznawać nie tylko bólu, lecz 
i przyjemności, wobec czego ma ona interes w tym, aby doznawać więcej przy-
jemności, tj. nadal istnieć” (Steinbock 1998, s. 139). Ten interes w zachowaniu 
życia posiadałyby w normalnym wypadku zarówno noworodki, jak i odczuwające 
już płody. O ile jednak Steinbock nie przesądza, że z pragnieniem dalszego życia 
czy też interesem w zachowaniu życia koniecznie musi łączyć się prawo do życia, 
o tyle Werner S. Pluhar w swojej koncepcji kryterium sensualistycznego zdaje się 
czynić również ten kolejny krok. Także on nawiązuje przy tym do konkurencyjnej 
teorii Tooleya, przyznając, że pragnąć zachowania życia może jedynie osobnik, 
który ma na tyle rozwinięty umysł, aby móc sobie jakoś pomyśleć swoje dalsze 
istnienie w przyszłości. Podkreśla jednak, że do pewnego „pomyślenia sobie” 
siebie samego jako identycznego podmiotu przyszłych przeżyć nie trzeba wcale 
posiadać abstrakcyjnego pojęcia życia oraz przeżywania, a już tym bardziej po-
jęcia samego siebie czy też swojej jaźni. „Dlaczego biedny płód lub noworodek” 
– retorycznie pyta cytowany autor – „miałby koniecznie używać tak wyszukanych 
fi lozofi cznych pojęć, aby posiadać prawo do życia” (Pluhar 1977, s. 162).

Tak zatem Pluhar zgadza się z Tooleyem, że prawo do życia zakłada pragnienie 
zachowania życia. Nie uważa jednak, aby to ostatnie wymagało już rozwiniętej, 
refl eksyjnej i racjonalnej świadomości, operującej pojęciem własnego ja jako pod-
miotu trwającego w czasie. W rezultacie status moralny, jaki przysługuje w jego 
ujęciu różnym istotom posiadającym zdolność doznawania wrażeń zmysłowych 
(„prostą świadomość”), a wśród nich również późnym ludzkim płodom, posiada 
także aspekt jurydyczny: obejmuje przysługujące im w pewnym stopniu prawo 
do życia.

2. Ranga statusu moralnego opartego na zdolności odczuwania

Jaką rangę ma status moralny, który jakiemuś bytowi zapewnia aktualna zdolność 
doznawania (lub „prosta świadomość”)? Czy jest on równy statusowi, jaki przypi-
sujemy istotom posiadającym in actu świadomość refl eksyjną lub też osobowość, 
czy też niższy lub słabszy od statusu aktualnych osób?

Mary Anne Warren wyróżnia dwie wersje kryterium zdolności doznawania, 
mocną i słabą. Zgodnie z wersją mocną – jej reprezentantem ma być Peter Singer 
– wszystkie istoty zdolne do odczuwania mają ten sam status moralny. Zgodnie 
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z wersją słabą status istot posiadających zdolność doznawania wrażeń zmysło-
wych może być jeszcze wyższy lub niższy2.

Jak zauważa Warren, mocne kryterium sensualistyczne prowadzi do nieprze-
konujących, jeśli nie wręcz niedorzecznych następstw praktycznych. Kazałoby 
nam ono przykładać równą etyczną wagę do interesów wszystkich istot zdolnych 
do odczuwania, na przykład traktować ból myszy lub komara tak samo serio 
jak porównywalny ból osobnika ludzkiego. Jak jednak podkreśla autorka, „kry-
teria usprawiedliwionego zabijania myszy lub komarów są nieuchronnie mniej 
rygorystyczne niż kryteria usprawiedliwionego zabijania ludzi” (Warren 1997a, 
s. 442).

Jak natomiast rozumieć słabe, czyli zróżnicowane kryterium sensualistyczne? 
Choć sama Warren nie wprowadza tego rozróżnienia, wydaje się, że występuje ono 
jeszcze w trzech odmianach: monistycznej, dualistycznej i pluralistycznej. Zgod-
nie z pierwszą status istot posiadających zdolność doznawania może być wyższy 
lub niższy, lecz jego wysokość zależy wyłącznie od stopnia samej tej zdolności. 
Ta monistyczna odmiana zróżnicowanego kryterium zdolności doznawania ma 
jednak – z punktu widzenia obrońców praw ludzkiego embrionu – pewien man-
kament, na który zwraca uwagę Warren. Odnotowuje ona mianowicie, że chociaż 
„słaba wersja kryterium zdolności doznawania” (rozumiana tu najwyraźniej w tej 
właśnie postaci, którą określiłem jako monistyczną) „pozostawia miejsce na roz-
różnienie moralnej rangi myszy i moralnej rangi zdolnych do doznawania istot 
ludzkich (zakładając naturalnie, iż można wykazać niższość myszy, gdy chodzi 
o ich zdolność doznawania wrażeń zmysłowych)”, to jednak

nie uzasadniałaby ona moralnej równości późnych płodów, ponieważ stosunkowo nieroz-
winięty stan ich mózgu niemal z pewnością oznacza, że płody mają mniejszą zdolność 
odczuwania niż późniejsze osobniki ludzkie (Warren 1989, s. 51).

Innymi słowy, niezróżnicowana wersja kryterium sensualistycznego, uzależ-
niająca status moralny jakiejś istoty wyłącznie od stopnia rozwinięcia jej zdolności 
doznawania, nie zapewnia późnym płodom ludzkim tej najwyższej rangi etycznej, 
którą niektórzy chcieliby im zagwarantować. Implikuje ona raczej w odniesieniu 
do tych embrionalnych form bytu ludzkiego szczególną koncepcję rangi rosną-
cej3: ich etyczna pozycja jest tym wyższa, im są one bliższe przyjścia na świat, lecz 
do samego urodzenia nie aż tak wysoka, jak na przykład pozycja niemowląt.

Zróżnicowane kryterium sensualistyczne w odmianie dualistycznej przyjmu-
je, że wysokość statusu moralnego, jaki przysługuje istotom zdolnym do dozna-
wania, zależy od dwóch czynników: zarówno od stopnia, w jakim realizują one 

2  Por. Warren 1989, s. 51; 1997a, s. 442.
3  Por. niżej, XI, 1.
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samą tę zdolność, jak i od tego, czy posiadają nadto zdolności lub cechy osoby. Do 
takiej koncepcji zdaje się skłaniać Steinbock:

koncepcja interesów stwierdza, że tylko istoty zdolne do odczuwania (...) mogą posiadać 
swoje interesy oraz własne dobro. (...) Stąd jednak moim zdaniem nie wynika, że musimy 
przypisywać równy status moralny wszystkim istotom zdolnym do odczuwania. Uważam, 
że osoby zdolne do odczuwania mają wyższy status niż zdolne do odczuwania istoty niebę-
dące osobami, co odróżnia mój pogląd na przykład od tego, jaki zaproponował Peter Singer 
(Steinbock 2007a, s. 133).

Przytoczona wypowiedź nie jest co prawda całkiem jednoznaczna, ponieważ 
sama w sobie nie przesądza, czy do doznających osób trzeba też zaliczać osoby 
tylko potencjalne, jakimi w ujęciu autorki byłyby przypuszczalnie późne ludzkie 
płody. Zdaniem samej Steinbock zapewne nie trzeba. Lecz skoro tak, to przyjmo-
wana tutaj koncepcja moralnego statusu ludzkiego embrionu we wprowadzonej 
powyżej (por. III, 4) obrazowej terminologii byłaby pewną koncepcją pozycji po-
średniej: późny ludzki płód dzięki przysługującej mu zdolności doznawania wra-
żeń czy też innych przeżyć świadomych miałby już pewną znaczącą pozycję etycz-
ną, lecz mimo wszystko niedorównującą tej, jaką posiadają w pełni ukształtowane 
już ludzkie osoby.

Sama wreszcie Warren, przywołująca zróżnicowane kryterium zdolności do-
znawania w różnych miejscach, zdaje się je uznawać w tej jego postaci, którą okre-
śliłem jako pluralistyczną. Przyjmuje bowiem, że o statusie moralnym pewnego 
rodzaju istot nie stanowi w pełni ani sama zdolność odczuwania, jaka przysługuje 
tym istotom, ani ta zdolność odczuwania wraz z potencjalną osobowością, lecz 
jeszcze większa liczba etycznie znaczących czynników. W jednej ze swoich wypo-
wiedzi wymienia ich cztery:

Po pierwsze, różne stopnie zdolności do odczuwania i umysłowego rozwoju sprawiają, że 
niektórym istotom odczuwającym rozumnie jest przyznawać silniejszy status moralny niż 
innym (...). Po drugie, rzadkość jakiegoś gatunku i jego ważność dla środowiska każe nam 
chronić jego osobniki z większą dbałością, niż to czynimy w wypadku gatunków mniej za-
grożonych (...). Po trzecie, niektóre istoty odczuwające, które nie są osobami, powinny być 
chronione, ponieważ istotom ludzkim bardzo na nich zależy (...). Po czwarte, (...) podsta-
wowe moralne prawa przysługujące osobom na ogół biorą górę nad ochronnymi środkami, 
które jesteśmy winni odczuwającym istotom, na pewno niebędącym osobami, ilekroć mię-
dzy jednymi i drugimi zachodzi poważny i nierozwiązalny konfl ikt (Warren 2000, s. 353).

Jak stąd widać, w „plurikryterialnej” koncepcji statusu moralnego, propono-
wanej przez Warren, z kryterium sensualistycznym współdziałają inne kryteria. 
Będę więc do niej powracał w następnych rozdziałach.
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3. Możliwość statusu moralnego opartego na nieaktualnej zdolności 
odczuwania

Czy status moralny oparty na zdolności doznawania przysługuje jakiemuś bytowi 
tylko dzięki temu, że posiada on tę zdolność aktualnie, czy również dzięki temu, 
że może ją uzyskać w przyszłości, lub dzięki temu, że posiadał ją w przeszłości? 
Innymi słowy, czy podstawą statusu moralnego jest tylko aktualna, czy także po-
tencjalna lub postaktualna zdolność doznawania?

Zakres istot, które posiadają status moralny dzięki przysługującej im zdolno-
ści odczuwania, mógłby więc najpierw ograniczać się do istot, którym ta zdol-
ność przysługuje aktualnie. Za taką wąską, czysto aktualistyczną wersją kryterium 
zdolności doznawania opowiada się Colin McGinn:

Tym, co powinniśmy uwzględniać, gdy chodzi o dobro płodu, jest stopień zdolności 
odczuwania. Nie chodzi przy tym – należy podkreślić – o potencjalny stopień zdolności od-
czuwania, gdyż nawet niepołączona para komórek rozrodczych ma potencjalną zdolność 
odczuwania – jeżeli damy się im połączyć, wytworzą dorosłą istotę ludzką, w pełni zdolną 
do odczuwania. Nie, ważny jest aktualny stopień zdolności odczuwania (McGinn 1992, 
s. 38, cyt. za: Jacquette 2000).

Koncepcja moralnego statusu ludzkiego embrionu, jaką sugeruje cytowany 
autor, jest więc koncepcją mieszaną czy też hybrydyczną: inną w odniesieniu do 
późniejszych płodów (z trzeciego trymestru ciąży), inną zaś w zastosowaniu 
do zarodków i płodów we wcześniejszych fazach. Gdy chodzi o status późnych, 
już doznających embrionów, moralna pozycja tych dojrzałych płodów zwiększa 
się wraz z ich zdolnością doświadczania przeżyć, w miarę zbliżania się do progu 
urodzin coraz bardziej zapewne złożonych. Co do płodów i zarodków z wcześniej-
szych faz ciąży, jako pozbawione aktualnej zdolności doznawania wrażeń (której 
nie jest w stanie zastąpić zdolność tylko potencjalna) są one usytuowane dość nisko 
w etycznej drabinie bytów.

Główna racja, którą cytowany autor przytacza na poparcie swej wąskiej kon-
cepcji etycznie znaczącej zdolności doznawania wrażeń – możliwość rozciągnię-
cia czysto potencjalnej zdolności odczuwania także na parę niepołączonych ga-
met – nie wydaje się jednak zniewalająca (por. dalej, IX, 1). Tym bardziej zatem 
nasuwa się myśl, aby nie pojmować kryterium sensualistycznego w duchu czysto 
aktualistycznym, lecz w jakiś sposób poszerzyć zakres owych istot, które posiadają 
pewien moralny status dzięki przysługującej im zdolności doznawania. 

Najbardziej narzucający się (choć nie jedyny)4 sposób polega oczywiście na 
tym, aby do takich istot zaliczyć i te, którym zdolność doznawania wrażeń zmy-

4  Rozciągnięcie zakresu podmiotów posiadających status moralny za sprawą zdolności dozna-
wania na podmioty, którym ta zdolność przysługuje tylko potencjalnie, nie jest jedynym sposobem 
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słowych, czy też jakichkolwiek przeżyć świadomych, przysługuje na razie tylko 
potencjalnie. Jeżeli status moralny, przypisywany takim istotom, różnicuje się jesz-
cze odpowiednio do stopnia tej potencjalnej zdolności, wówczas sensualistyczne 
kryterium statusu moralnego łączy się z tym stanowiskiem w kwestii etycznej 
roli potencjalności, które określa się jako gradualistyczne (por. III, 4). „Graduali-
zmem” w tym kontekście nazywa się zwłaszcza pogląd, zgodnie z którym prawo 
do życia, należne pewnym podmiotom jako potencjalnym nosicielom kwalifi kacji 
etycznie znaczącej, czyli nadającej status moralny, może być jeszcze mniejsze lub 
większe zależnie od rozwinięcia tej potencjalności, a więc na przykład od stadium 
rozwoju ludzkiego zarodka. Kwalifi kacja nadająca status moralny może być przy 
tym utożsamiana z naturą osoby, ale także z tą stopniowo nabywaną cechą, jaką 
stanowi zdolność doznawania wrażeń zmysłowych. 

Jednym z ważnych przedstawicieli gradualistycznej teorii tego drugiego ro-
dzaju był Werner S. Pluhar. W ujęciu tego autora etycznie znacząca kwalifi ka-
cja – za którą uważa on „prostą świadomość”, czyli zdolność doznawania wrażeń 
zmysłowych – może nie tylko jako własność aktualna, lecz również jako cecha 
potencjalna przysługiwać pewnym podmiotom w mniejszym lub większym stop-
niu. Dokładniej mówiąc, „moralne zło, jakie prima facie wiąże się ze zniszcze-
niem pewnej istoty, jest funkcją dwóch i tylko dwóch argumentów: (1) stopnia 
świadomości, do której dana istota ma potencjalną zdolność, oraz (2) stopnia jej 
potencjalnej zdolności do osiągnięcia tej świadomości” (Pluhar 1977, s. 171). To 
ustopniowanie moralnego zła, wiążącego się ze zniszczeniem pewnej istoty, jest 
jednak równoznaczne ze zróżnicowaniem przysługującego jej prawa do życia. Jak 
bowiem przyjmuje omawiany autor, powiedzenie, że pewna istota ma „prawo do 
X”, można zastąpić stwierdzeniem, że jest rzeczą złą przeszkadzać tej istocie w po-
siadaniu lub wykonywaniu X (tamże, s. 160).

W ujęciu Pluhara ludzki embrion przez cały czas ciąży, od samego poczęcia 
aż do urodzenia, wznosi się zatem wciąż wyżej w hierarchii etycznej, aczkolwiek 
z dwóch różnych powodów. Najpierw uzyskuje on coraz bardziej znaczącą po-
zycję moralną jedynie dzięki jego wzrastającym szansom na uzyskanie jakiejkol-
wiek zdolności do przeżyć świadomych. Następnie zaś, po przekroczeniu progu 

jego poszerzenia. Oprócz niego spotyka się inny, polegający na posunięciu poniekąd odwrotnym: 
nie na uwzględnieniu podmiotów, które kiedyś w przyszłości posiądą tę zdolność, lecz tych, które 
posiadały ją w swojej przeszłości. Tego rodzaju koncepcję sugeruje Carson Strong, gdy omawia-
jąc „szeroko rozpowszechniony pogląd, zgodnie z którym posiadanie interesów zakłada pewnego 
rodzaju zdolność doznawania lub świadomość”, odnotowuje, że liczy się przy tym posiadanie tej 
zdolności obecnie lub w przeszłości, tak iż sensualistycznego kryterium statusu moralnego nie po-
siadałyby tylko istoty, które nigdy nie posiadały świadomości (Strong 2008, s. 40). Dwa zarysowa-
ne poszerzenia sensualistycznego kryterium statusu moralnego nie wykluczają się oczywiście, lecz 
mogą być również wprowadzane równocześnie. Czyni to Elizabeth Harman w swojej koncepcji „by-
cia kiedykolwiek świadomym” (Ever Conscious View) jako koniecznego i wystarczającego warunku 
zasługiwania na moralną ochronę (Harman 2007, s. 220–221).
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świadomości mniej więcej na początku trzeciego trymestru, jego moralna pozycja 
zaczyna zwiększać się proporcjonalnie do owej już uzyskanej, choć zrazu jedynie 
prymitywnej zdolności (aczkolwiek w dalszym ciągu podnosi się również wraz 
ze wzrastającym prawdopodobieństwem, że w wyniku jego rozwoju powstanie 
w pełni rozwinięty podmiot świadomości).

Pośrednia pozycja gradualizmu pomiędzy stanowiskiem przyznającym ludz-
kim zarodkom i płodom pełnię praw moralnych a stanowiskiem odmawiającym 
im wszelkich takich praw przejawia się w tym, że w swych praktycznych konse-
kwencjach jest to pogląd zbliżony do pierwszego z tych stanowisk, gdy chodzi 
o płody w późniejszych stadiach rozwoju, podczas gdy w odniesieniu do wczes-
nych zarodków zbliża się on raczej do pierwszego z nich: 

Tak zatem (...) można powiedzieć, że (1) z faktu, iż dany płód niezdolny do doznawania 
wrażeń zmysłowych lub dana para gamet posiada pewną potencjalną możność stania się 
istotą ludzką, rzeczywiście wynika, że ich zniszczenie jest w pewnej mierze prima facie złe, 
lecz że (2) przynajmniej w wypadku pary gamet ta potencjalna możność jest tak znikoma, 
iż w praktyce można ją pominąć. W konsekwencji (3) wynikające z niej zło prima facie 
jest tak minimalne, iż byłoby rzeczą bardziej mylącą twierdzić, że w ogóle mamy tutaj do 
czynienia z jakimś śladowym złem prima facie, ponieważ w normalnym wypadku jest ono 
przeważane przez jakiekolwiek przeciwne względy, natury moralnej lub innej, w tym nawet 
przez osobistą wygodę (tamże, s. 167–168).

Przytoczona wypowiedź potwierdza wcześniejszą uwagę, że kryterium zdol-
ności odczuwania praktycznie nie odgrywa pozytywnej roli w sporze o status 
wczesnego ludzkiego zarodka. Jego wersja aktualistyczna (w stylu McGinna) nie 
pozwala przyznać wczesnym ludzkim zarodkom żadnej szczególnej pozycji etycz-
nej, zaś wersja potencjalistyczna (w ujęciu Pluhara) uznaje pewną ich rangę, ale 
tak niewielką, że niemal nieliczącą się w rachunku etycznym.

Kryterium sensualistyczne spełnia natomiast istotniejszą funkcję, gdy trzeba 
ustalić, jaki status moralny posiada późniejszy embrion czy też płód ludzki. Warto 
więc na koniec przynajmniej zarysować różne stanowiska, które dopuszcza ono 
w tej kwestii. Sensualistyczny gradualizm, przedstawiony tutaj na przykładzie 
Pluhara, jest jedynym poglądem operującym kryterium zdolności doznawania, 
który podsuwa pewną względnie jednolitą czy też całościową koncepcję etycz-
nej pozycji ludzkiego embrionu – w tym wypadku szczególną koncepcję rosnącej 
rangi – w odniesieniu do wszystkich faz jego rozwoju. Pozostałe poglądy, przyj-
mujące to samo sensualistyczne kryterium, prowadzą – jak już widzieliśmy – do 
pewnego typu koncepcji mieszanej: innej w odniesieniu do embrionów z wcześ-
niejszych faz ciąży, innej zaś dla płodów z etapów późniejszych. W obrębie tych 
hybrydycznych koncepcji, różnicujących pozycję ludzkiego embrionu zależnie od 
tego, czy chodzi o embrionalny twór przed przekroczeniem, czy też po przekro-
czeniu progu świadomości, można jeszcze wyróżnić trzy główne grupy ze wzglę-
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du na moralną pozycję, jaką przyznają one późniejszym embrionom – płodom 
z trzeciego trymestru ciąży.

Do pierwszej grupy należą częściowe koncepcje najwyższej rangi, tzn. kon-
cepcje, które przypisują późnym płodom najwyższą pozycję moralną (włącznie 
z pełnią praw). Jedną tego typu koncepcją jest ta, która wynika z mocnej wersji 
kryterium sensualistycznego, a zatem opiera najwyższą rangę późnego embrionu 
już na samej jego zdolności doznawania wrażeń. Inną zaś jest koncepcja, zgodnie 
z którą podstawę najwyższej moralnej rangi dojrzałego ludzkiego embrionu sta-
nowi kombinacja dwóch przysługujących mu cech: zbudzonej już świadomości 
i od początku posiadanego biologicznego człowieczeństwa.

Do drugiej grupy hybrydycznych koncepcji, operujących kryterium zdolności 
doznawania, zaliczają się częściowe koncepcje pośredniej rangi. Przyjmują one, że 
późny ludzki płód dzięki przysługującej mu zdolności doznawania wrażeń czy 
też innych przeżyć świadomych ma pewną znaczącą pozycję etyczną, lecz mimo 
wszystko niedorównującą tej, jaką posiadają w pełni ukształtowane już ludzkie 
osoby. Co do moralnej pozycji wcześniejszych ludzkich płodów i zarodków, tego 
typu koncepcje mogą zajmować różne stanowisko: bądź to oceniać ją jako niską, 
bądź to uznawać ją za rosnącą. 

Trzeci typ mieszanej koncepcji, związanej z kryterium sensualistycznym, sta-
nowią częściowe koncepcje wzrastającej rangi. Podobnie jak całościowe koncepcje 
gradualistyczne zakładają one, że moralna ranga późnego ludzkiego embrionu 
zwiększa się stopniowo, w miarę jak ten płód dojrzewa i zbliża się do progu naro-
dzin. W odróżnieniu od tych ostatnich przyjmują wszelako, że wzrost etycznego 
znaczenia ludzkiego embrionu zaczyna się dopiero po uzyskaniu przezeń „iskry 
świadomości”; we wcześniejszej, zupełnie mrocznej fazie swojego istnienia ludzki 
zarodek jest pozbawiony znaczącej pozycji moralnej.



Rozdział V

KRYTERIUM PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOWOŚCI

Najważniejszą rolę w sporze o status moralny wczesnego ludzkiego zarodka – czy 
też w ogóle ludzkiego embrionu – odgrywa kryterium osobowości, czyli kryte-
rium personalistyczne lub logocentryczne. Za pomocą tych terminów – komen-
tarz na ich temat wtrącę nieco dalej – oznaczam każdą koncepcję, zgodnie z którą 
podstawa moralnego statusu, przysługującego określonej kategorii bytów, pozo-
staje w pewnym związku z jakąś cechą lub grupą cech znamiennych dla osoby 
w sensie psychologicznym.

Aby uwyraźnić tę charakterystykę, trzeba wyjaśnić trzy sprawy: 
1. Co to jest „osoba w znaczeniu psychologicznym” – w dalszym ciągu ozna-

czana także jako osobap – i jak ma się to rozumienie „osoby” do innych jej pojęć?
2. Z jakim aspektem psychologicznej osobowości, tzn. jakim zespołem cech 

znamiennych dla osobyp, wiąże się podstawa statusu moralnego?
3. Jaki związek zachodzi pomiędzy podstawą statusu moralnego a tym istot-

nym aspektem psychologicznej osobowości?

1. Pojęcia osoby

Różne znaczenia nazwy „osoba” – jak również odpowiadających jej nazw w innych 
językach – można podzielić na potoczne i fi lozofi czne. Gdy chodzi o te potocz-
ne, Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (1958–1962) 
wyróżnia ich trzy: w pierwszym znaczeniu „osoba” to tyle co „jednostka ludzka, 
człowiek (w lp częściej o kobiecie); postać”; w drugim znaczeniu, kwalifi kowanym 
jako żartobliwe, „osoba” to „ważna fi gura, osobistość”; wreszcie „osoba” w trzecim 
znaczeniu, związanym szczególnie z literaturą, to „postać występująca w utworze 
literackim, zwłaszcza w utworze dramatycznym”. Warto zauważyć, że podobne 
znaczenia, a w szczególności to, w którym chodzi po prostu o jednostkę ludzką, 
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przysługują również odpowiednikom „osoby” w innych językach (por. Sapontzis 
1981, s. 608).

Filozofi czne pojęcia „osoby” wywodzą się przede wszystkim z dwóch źródeł: 
z defi nicji terminu persona podanej przez Boecjusza i przejętej również przez To-
masza z Akwinu oraz z fi lozofi i umysłu Johna Locke’a. Rozumienia osoby w fi lo-
zofi i współczesnej nawiązują do jednej lub do drugiej tradycji, a często do obydwu 
naraz.

Zgodnie z formułą Boecjusza osoba (persona) to „substancja jednostkowa 
o naturze rozumnej” (naturae rationalis individua substantia – Boethius, De per-
sona et duabus naturis, c. ii). Tę defi nicję przejmuje również Tomasz z Akwinu 
w swojej Sumie teologii, opatrując ją takim oto komentarzem:

Jakkolwiek to, co ogólne, i to, co szczegółowe, występuje we wszystkich rodzajach, to jed-
nak w pewien szczególny sposób to, co indywidualne, występuje w rodzaju substancji. Sub-
stancja bowiem indywidualizuje się sama przez się, natomiast akcydensy są indywidualizo-
wane przez podmiot, którym jest substancja. Mówi się bowiem o tej oto białości ze względu 
na to, że istnieje ona w tym oto podmiocie. (...) W jeszcze bardziej wszakże szczególny 
i doskonały sposób to, co szczegółowe i indywidualne, występuje w substancjach rozum-
nych, które mają władzę nad swoimi działaniami i nie tylko podlegają działaniu tak jak 
inne byty, lecz działają same przez się, jako że z działaniami mamy do czynienia w zakresie 
rzeczy jednostkowych. Dlatego jednostki o naturze rozumnej posiadają pewną szczególną 
nazwę, odróżniającą je od pozostałych substancji. I tą nazwą jest osoba (Tomasz z Akwinu 
1952, Iª q. 29 a. 1 co.).

Tomasz z Akwinu stara się tutaj wytłumaczyć – a poniekąd i usprawiedliwić 
– to, że defi nicja Boecjusza łączy w sobie dwa elementy: „substancję jednostko-
wą” oraz „naturę rozumną”. I tłumaczy to połączenie tym, że substancją, która 
w szczególny sposób zasługuje na miano indywidualnej, jest właśnie substancja 
posiadająca naturę rozumną.

Oprócz formuły Boecjańskiej u Tomasza z Akwinu pojawia się kilkakrotnie 
jeszcze inna defi nicja substancji, której twórcą – jak się przypuszcza – był jakiś 
anonimowy nauczyciel, określający substancję jako hypostasis proprietate distin-
cta ad dignitatem pertinente, co można by oddawać bądź to jako „podmiot wyróż-
niający się własnością należącą do godności”, bądź to po prostu przez „podmiot 
wyróżniający się godnością”. Tę drugą defi nicję zawiera na przykład następujący 
passus z Sumy teologii:

Ponieważ w komediach i tragediach przedstawiano pewnych sławnych ludzi, nazwą „oso-
ba” przyjęło się oznaczać tych, którzy posiadają jakąś godność. Stąd również „osobami” 
[lub „osobistościami”] w Kościele zwykło się nazywać ludzi piastujących pewną godność. 
Toteż niektórzy określają osobę jako podmiot, który wyróżnia się posiadaniem [własności 
stanowiącej podstawę] godności. A ponieważ rozumna natura stanowi podstawę wielkiej 
godności, więc każdą jednostkę o naturze rozumnej nazywa się osobą (tamże, Iª q. 29 a. 3 
ad 2).
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Akwinata przerzuca tutaj pewien pomost pomiędzy jednym z potocznych 
pojęć substancji, występującym – jak już widzieliśmy – także w języku polskim, 
a jej pojęciem fi lozofi cznym. W sensie potocznym także łacińska „persona” może 
oznaczać jakąś postać literacką czy też dramatyczną, która zazwyczaj będzie wy-
różniać się pewną godnością. Stąd już tylko krok do tego, aby tak czy inaczej ro-
zumianą godność (dignitas) uczynić osią pojęcia osoby, a w konsekwencji zasto-
sować to pojęcie szczególnie do istoty rozumnej jako tej, która wyróżnia się swoją 
godnością ontyczną. Warto zauważyć, że zgodnie z tą interpretacją w treści fi lozo-
fi cznego pojęcia osoby oprócz elementów ontologicznych lub psychologicznych 
(„substancja jednostkowa”, „natura rozumna”) pojawia się również składnik nor-
matywny czy aksjologiczny i że właśnie ten składnik – element godności – zostaje 
poniekąd uznany za konstytutywny.

W swoich Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego, w rozdziale dotyczą-
cym tożsamości osobowej, John Locke najpierw defi niuje osobę jako „istotę my-
ślącą i inteligentną, obdarzoną rozumem i zdolnością refl eksji, istotę, która może 
ujmować siebie myślą jako samą siebie, to znaczy: jako tę samą w różnych czasach 
i miejscach myślącą rzecz” (Locke 1955, t. 1, s. 471). Poszczególne własności oso-
by zestawione w tej defi nicji – i pozostawione w pewnej niejasności, gdy chodzi 
o ich stosunek czy związek – to cechy natury psychologicznej. Do elementów tak 
rozumianej osobowości należą więc u Locke’a takie cechy jak zdolność myślenia 
(niekoniecznie w danej chwili realizowana), inteligencja, rozum, zdolność refl eksji 
(samoświadomości), czy wreszcie zdolność ujmowania swojej tożsamości w cza-
sie5. Następnie jednak Locke zauważa, że „‘osoba’ to termin prawniczy, którego się 
używa, przypisując komuś takie czy inne działania i działania te oceniając” (tam-
że, s. 490). Wydaje się przy tym, że ta druga charakterystyka, kładąca nacisk już 
nie na cechy psychologiczne, lecz na okoliczności prawniczo-etyczne, nie dotyczy 
innego pojęcia osoby, lecz tylko innego aspektu, dającego się wyróżnić w ciągle 
tym samym pojęciu. Tak zatem pojęcie osoby występujące u Locke’a – podobnie 
jak u Tomasza z Akwinu – łączy w swojej treści elementy dwojakiej natury: z jed-
nej strony psychologiczne lub ogólniej opisowe, z drugiej zaś normatywne.

To podobieństwo nie powinno oczywiście przesłaniać istotnych różnic, jakie 
ujawniają te dwa pojęcia osoby. Jedna z nich wiąże się z defi nicyjną substancjal-
nością osoby w rozumieniu Tomasza z Akwinu. Jako substancja, osoba musi wy-
pełniać cały czas istnienia bytu, który jest osobą. Innymi słowy, byt będący oso-
bą nie może nią być tylko w ograniczonym czasie, stając się nią kiedyś, czy też 
przestając nią być. Natomiast w świetle defi nicji Locke’a taka akcydentalność bytu 
osobowego jest przynajmniej dopuszczana, a może wręcz zakładana, zwłaszcza 

5  Nie jest całkiem jasne, jak ma się zdolność refl eksji do zdolności ujmowania swojej tożsamo-
ści w czasie: czy ta druga jest tą samą zdolnością co pierwsza, czy też jej szczególną postacią, czy też 
osobną zdolnością intelektualną.
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gdy zdolność refl eksji, o którą w niej chodzi, rozumie się jako zdolność jak gdyby 
pierwszego stopnia, tzn. jako aktualną zdolność spełniania aktów samoświado-
mości, a nie tylko jako zdolność do nabycia tego rodzaju zdolności. Tak pojmo-
waną „istotą myślącą i inteligentną, obdarzoną rozumem i zdolnością refl eksji” 
człowiek może być tylko w określonej fazie swojego istnienia, co również znaczy, 
że nie jest nią z samej natury.

Jak już wspomniałem, w pojęciach osoby przyjmowanych przez fi lozofów 
współczesnych powtarzają się elementy koncepcji Boecjusza i Tomasza z Akwi-
nu oraz defi nicji Locke’a. W ich treści odnajdujemy również charakterystyczną 
dwoistość cech opisowych oraz normatywnych, ale relacja tych składników może 
kształtować się w sposób dwojaki.

Jeden sposób rozumienia stosunku opisowych i normatywnych treści zwią-
zanych z „osobą” znajduje dobry wyraz na przykład w poniższej wypowiedzi 
Harry’ego Frankfurta, wstępnie odróżniającej osobę w rozumieniu fi lozofi cznym 
od osoby w znaczeniu potocznym, czyli w sensie istoty ludzkiej:

Jest taki sens słowa „osoba”, przy którym słowo to jest po prostu liczbą pojedynczą słowa 
„ludzie”, przy czym oba terminy nie konotują tutaj niczego więcej jak tylko przynależność 
do pewnego gatunku biologicznego. Jednakże w fi lozofi cznie ciekaw szych znaczeniach 
tego słowa kryteria bycia osobą nie służą przede wszystkim odróżnieniu jednostek naszego 
gatunku od jednostek innych gatunków. Mają one raczej uchwycić te cechy, które są przed-
miotem naszego zainteresowania w specyfi cznie ludzkich kontaktach i trosce o nas samych 
oraz źródłem tego, co uznajemy za najważniejsze i najbardziej problematyczne w naszym 
życiu. Cechy te zaś miałyby dla nas takie samo znaczenie, nawet gdyby faktycznie nie były 
swoiste dla naszego własnego gatunku i wspólne tylko należącym doń osobnikom. To, co 
najbardziej nas zajmuje w ludzkiej kondycji, nie interesowałoby nas mniej, gdyby było rów-
nież znamienne dla innych istot (Frankfurt 1971/1997, s. 6/22).

Jak uzmysławia przytoczony fragment, kwestii normatywnego czy opisowe-
go charakteru pojęcia osoby nie da się według Frankfurta rozstrzygnąć w jedno-
znaczny sposób. Z jednej bowiem strony osobę od bytu nieosobowego mają od-
różniać określone cechy opisowe. Z drugiej wszakże strony te odróżniające cechy, 
włączane do samej defi nicji osoby, wybiera się ze względu na ich normatywną 
ważność – jak zapewne powiedziałby Tomasz z Akwinu, ze względu na „godność”, 
której są podstawą. Tak funkcjonujące pojęcie osoby może być jak gdyby otwarte, 
gdy chodzi o jego treść opisową, o ile pozostaje jeszcze kwestią sporną, jakie cechy 
występujące u ludzi – choć może nie u nich wszystkich lub nie tylko u nich – nada-
ją ich nosicielom tę szczególną godność. W takich wypadkach możemy sensownie 
pytać, czy osoba (jako istota posiadająca najwyższą pozycję etyczną) musi mieć 
rzeczywiście określone cechy psychologiczne, jak na przykład zdolność do racjo-
nalnego myślenia lub samoświadomość. Nierzadko jednak zdarza się również, że 
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opisowa treść tego pojęcia ulega jak gdyby petryfi kacji6; i w takich razach może-
my pytać, czy istota posiadająca najwyższą pozycję etyczną musi być rzeczywiście 
osobą (czyli istotą wyposażoną w takie psychologiczne własności, jak zdolność do 
racjonalnego myślenia lub samoświadomość). Tak więc to samo w istocie pytanie 
o związek między pewną grupą cech opisowych a określoną kwalifi kacją norma-
tywną możemy formułować tak lub inaczej, stosując dwa różne pojęcia osoby. Te 
dwa pojęcia moglibyśmy również zastosować równocześnie, pytając, czy osoba 
musi być rzeczywiście osobą, a wówczas potencjalna dwuznaczność „osoby” uka-
załaby się jakby in fl agranti.

Biorąc pod uwagę tę nieuchronną dwoistość „osoby” jako pojęcia zawierające-
go tak elementy opisowe, jak i normatywne, i używanego raz z przewagą pierw-
szych, a innym razem z większym naciskiem na drugie, można również uznać za 
bardziej celowe, aby te dwie grupy cech zostały rozdzielone i potraktowane jako 
treściowe składniki dwóch osobnych pojęć. Tak na przykład zdaniem Joela Fein-
berga

termin „osoba” jest (...) dwuznaczny. W potocznym opisowym znaczeniu tego terminu 
oznacza on każdą istotę jakiegokolwiek gatunku lub kategorii, posiadającą pewne znane 
cechy, wśród których szczególne miejsce zajmuje świadomość świata, pojęcie samej siebie, 
zdolność do planów na przyszłość. W sensie czysto normatywnym (moralnym lub praw-
nym) osobą jest każda istota, która posiada pewne prawa i/lub obowiązki, bez względu na 
jej inne cechy (Feinberg 1986, s. 274).

Jest wprawdzie wątpliwe, czy opisowe znaczenie terminu „osoba”, w którym 
odnosi się on do istot wszelkiego rodzaju lub też kategorii posiadających swoi-
ste cechy psychiczne, daje się trafnie określać jako jego znaczenie „potoczne” lub 
„zdroworozsądkowe” (the commonsense descriptive meaning). Jak już zauważy-
liśmy, potocznym pojęciem osoby wypadałoby nazwać to jej rozumienie, które 
utożsamia ją z istotą ludzką, podczas gdy rozumienie osoby jako nosicielki okre-
ślonych cech psychicznych byłoby raczej jednym z jej pojęć fi lozofi cznych, choć 
rzeczywiście utartym i zgodnym ze „zdrowym rozsądkiem”, znajdującym wyraz 
w fi lozofi i Locke’a. Niemniej jednak to deskryptywne fi lozofi czne pojęcie osoby 
będzie często lepiej odróżniać od jej (również fi lozofi cznego) pojęcia normatyw-
nego, na przykład aby móc zastanawiać się nad tym, jakie cechy z konieczności 
wchodzą w skład osobowości psychologicznej, jakie zaś muszą stanowić podstawę 
osobowości normatywnej, nie mieszając ze sobą tych dwóch różnych kwestii. Tak 
więc w dalszym ciągu wygodnie będzie używać dwóch odrębnych pojęć osoby: 
rozróżniać osobę w sensie psychologicznym, oznaczoną już powyżej jako osobap, 
oraz osobę w sensie normatywnym, oznaczaną jako osoban. Tym dwóm różnym 
pojęciom osoby odpowiadają też oczywiście dwa pojęcia osobowości. Personali-

6  Podobnej nieco do tej, jaką Richard Hare (1952) stwierdzał w niektórych zastosowaniach 
wyrazu „dobry” (np. „dobra pogoda”, „panienka z dobrego domu”).
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styczne kryterium statusu moralnego w najprostszej wersji będzie zatem stwier-
dzać, że kryterialną postawę osobowościn stanowi pewna cecha czy też grupa cech, 
która wchodzi w skład osobowościp.

Po rozróżnieniu tych głównych znaczeń „osoby” i „osobowości” warto też 
wtrącić zapowiedzianą wyżej uwagę na temat terminów, których używa się na 
oznaczenie omawianego właśnie kryterium. Jak wcześniej powiedziałem, to 
najmocniejsze kryterium statusu moralnego nazywa się kryterium osobowości, 
a także kryterium personalistycznym lub logocentrycznym. Już pierwsza nazwa 
jest obarczona pewną dwuznacznością natury nie tylko semantycznej, lecz i syn-
taktycznej. „Osobowość” może tu bowiem oznaczać zarówno to, czego kryterium 
szukamy (jak w wyrażeniu „zbrodnia Kaina”), jak i to, co ma być owym kryterium 
(jak w wyrażeniu „zbrodnia bratobójstwa”). Jak już wiemy, kryterium jakiegoś 
statusu jest jego podstawa. Tym, czego podstawę pragniemy ustalić, jest tutaj oso-
bowość w sensie normatywnym, czyli status moralnej osoby. Tym, co ma służyć za 
tę podstawę, zgodnie z kryterium personalistycznym jest też osobowość – ale nie 
normatywna, lecz psychologiczna. 

Dwuznaczność „kryterium osobowości” przenosi się także na drugą nazwę, 
czyli „kryterium personalistyczne”. Etycznym personalizmem embriologicznym 
w dalszym ciągu (por. XIII, 1) nazywam pogląd, który przyznaje ludzkim embrio-
nom osobowośćn, czyli status osoby w znaczeniu moralnym. Tak rozumiany per-
sonalizm nie musi opierać się na kryterium osobowości, ponieważ może uznawać 
normatywną osobowość ludzkich zarodków i płodów także na podstawie innych 
kryteriów, a przede wszystkim ze względu na ich człowieczeństwo. W tej sytuacji 
„kryterium personalistyczne” nie jest najlepszym określeniem koncepcji, zgodnie 
z którą podstawą dla tego statusu moralnej osoby jest osobowośćp, czyli (aktual-
na lub potencjalna) zdolność spełniania wyższych funkcji psychicznych. Bardziej 
przydatna do tego celu byłaby więc nieco wyszukana nazwa „kryterium logocen-
tryczne”, wystarczająco usprawiedliwiana tym, że w centrum uwagi autorów mó-
wiących w tym sensie o osobowości tradycyjnie znajdował się rozum, czyli grecki 
logos. W dalszym ciągu będę używał zamiennie obu tych terminów.

2. Elementy psychologicznej osobowości

Aby sprecyzować kryterium psychologicznej osobowości jako kryterium okre-
ślające podstawę pełnoprawnego statusu moralnego (czyli osobowościn), trzeba 
ustalić, jakie cechy musi posiadać osobap, tzn. jakie elementy wchodzą w skład 
psychologicznej osobowości. Zgodnie z personalistycznym kryterium statusu 
moralnego te konstytutywne elementy osobowościp – wszystkie lub w jakiejś czę-
ści – będą zarazem stanowić cechy, które – bądź to rozpatrywane osobno, bądź 
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w połączeniu ze sobą – sprawiają, że noszący je podmiot posiada również oso-
bowośćn. Do tej dwoistej, psychologicznej i etycznej roli pretendują najczęściej 
następujące zdolności psychiczne:

1. racjonalność – rozumiana na przykład jako cecha przysługująca istotom, 
które posiadają „wyraźnie wyższe zdolności poznawcze, takie jak przynajmniej 
elementarna zdolność posługiwania się językiem i/lub zdolność złożonego rozu-
mowania” (Wreen 1987, s. 263);

2. samoświadomość – obejmująca zwykle takie szczególne własności jak zdol-
ność „ujmowania samego siebie jako trwającego w czasie podmiotu przeżyć 
i innych stanów umysłu” (Tooley 1972/1986, s. 82), zdolność ujmowania samego 
siebie jako podmiotu działania7, czy też zdolność nadawania (lub przyznawania) 
wartości swojemu życiu8;

3. autonomia – łączona często z wolnością i kreatywnością, i uważana za nie-
odzowne uzupełnienie bardziej mechanicznej racjonalności, dającej się przypisać 
na przykład także komputerom (por. McCloskey 1975, s. 414);

4. moralna podmiotowość (ang. moral agency) – pojmowana jako zdolność ro-
zumienia i respektowania zasad moralnych (por. Green 2005, s. 45), a szczególnie 
elementarnych zasad sprawiedliwości (Rawls 1971, s. 442), czy też jako zdolność 
podejmowania i spełniania obowiązków.

Zwolennicy kryterium psychologicznej osobowości jako podstawy pełno-
prawnego statusu moralnego utożsamiają zwykle osobowośćp – czy też ową pod-
stawę osobowościn – nie tylko z jedną, lecz z pewną grupą wymienionych cech. 
Tak na przykład Feinberg, jak już widzieliśmy, wśród składników opisowego zna-
czenia „osoby” wymienia takie cechy jak „świadomość świata, pojęcie samej sie-
bie, zdolność do planów na przyszłość” (1986, s. 274). Tom Beauchamp zalicza 
do tych osobowych cech „(1) samoświadomość (świadomość samego siebie jako 
bytu trwającego w czasie); (2) zdolność do kierowania się rozumnymi powodami 
(capacity to act on reasons); (3) zdolność do porozumiewania się z innymi za po-
mocą języka; (4) zdolność do działania w sposób wolny; (5) racjonalność” (1999, 
s. 311). Jak zobaczymy jeszcze dalej, rozbudowaną koncepcję osobowościp propo-
nuje także Warren (1973/2010). 

7  „Osobę charakteryzuję więc jako istotę, która uświadamia sobie samą siebie nie tylko jako 
proces lub zdarzenie, lecz jako podmiot działania, jako podejmującą decyzje, które wpływają na to, 
co dzieje się w świecie, jako posiadającą projekty, w świetle których pewne istniejące lub możliwe 
stany rzeczy są ‘ważne’ albo ‘nieważne’, a zatem jako posiadającą zdolność oceniania swoich doko-
nań jako udanych lub nieudanych” (Benn 1983, s. 141).

8  „Persons are beings capable of valuing their own lives” (Harris 1985, s. 16–17).
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3. Psychologiczna osobowość a status moralny

Zwolennicy kryterium osobowości muszą też określić, jaki związek zachodzi 
pomiędzy osobowościąp – czy też tym wyborem składających się na nią cech, 
któremu przypisuje się szczególne etyczne znaczenie – a pełnoprawnym statu-
sem moralnym. W obrębie stanowisk możliwych w tej kwestii należy wyróżnić 
(1) koncepcję związku bezpośredniego, czyli wąskie kryterium personalistyczne, 
oraz (2) różne koncepcje związku pośredniego, czyli poszerzone kryteria perso-
nalistyczne; do tych ostatnich będzie się zaliczać (a) kryterium potencjalności, 
(b) kryterium wspólnoty gatunkowej oraz (c) kryterium przechodniego szacunku.

1. Koncepcja związku bezpośredniego – wąskie kryterium personalistyczne

Bezpośredni związek pomiędzy osobowościąp i statusem moralnym przyjmuje to 
wąskie kryterium personalistyczne, które za Feinbergiem można by określić jako 
kryterium aktualnego posiadania (Th e Actual-Possession Criterion). W bardziej 
schematycznym sformułowaniu brzmi ono:

W każdym czasie (t) moralnymi osobami w tym czasie są wszystkie i tylko takie istoty, któ-
re aktualnie posiadają C, bez względu na gatunek i kategorię, do jakiej one należą (Feinberg 
1986, s. 270).

Ten schemat będzie wyrażać wąskie kryterium personalistyczne, jeżeli za kwa-
lifi kację C podstawi się osobowośćp lub też którąś z cech wchodzących w jej skład. 
Tak wąsko rozumiane kryterium osobowości pojawia się na przykład w dwóch 
ważnych artykułach opublikowanych w Stanach Zjednoczonych w stosunkowo 
wczesnym etapie sporu o aborcję: artykule Michaela Tooleya z 1972 roku9 oraz 
o rok późniejszym tekście Mary Anne Warren.

Tooley w swoim artykule nie przeprowadza systematycznej analizy pojęcia 
osoby w sensie normatywnym. Przyjmuje jednak, że osobowośćn zawiera w każ-
dym razie jedno istotne określenie etyczne, mianowicie „poważne prawo do ży-
cia”. W rezultacie pytanie o kryterium statusu moralnego sprowadza się u niego 
do pytania: „Jakie własności musi posiadać jakaś istota, aby być osobą, tzn. mieć 
poważne prawo do życia?”. Odpowiedzi na nie dostarcza jego główna teza, którą 
nazywa on „warunkiem samoświadomości” (the self-consciousness requirement):

Pewien organizm posiada poważne prawo do życia jedynie wtedy, gdy posiada pojęcie jaź-
ni (self) jako trwającego w czasie podmiotu przeżyć i innych stanów umysłu, i jest przeko-
nany, że on sam jest takim trwającym w czasie jestestwem (Tooley 1972/1986, s. 64).

9  Por. również wyżej, III, 1; IV, 1.
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Uzasadnieniem warunku samoświadomości jest u Tooleya rozumowanie, 
w skład którego wchodzą cztery główne kroki. Pierwszym z nich jest analiza po-
jęcia „prawa do czegoś”, zarysowana już powyżej (por. III, 1). Jej rezultatem jest 
defi nicja: 

zdanie „A ma prawo do X” znaczy mniej więcej tyle samo co zdanie „A jest tego rodzaju 
istotą, która jest podmiotem przeżyć i innych stanów umysłu, A jest zdolne do pragnienia 
X, i jeśli A pragnie X, wówczas na innych spoczywa prima facie obowiązek powstrzymania 
się od działań, które pozbawiłyby go tej rzeczy” (tamże, s. 64).

Następnym etapem omawianego rozumowania jest eksplikacja pojęcia życia 
w zestawieniu „prawo do życia”. Zdaniem Tooleya samo określenie „prawo do 
życia” – jako nazwa prawa, które pogwałca się przez tego typu czyny jak zabójstwo 
dorosłej osoby – jest niezbyt szczęśliwe, gdyż sugeruje, że chodzi tutaj o prawo do 
tego, by pozostawać przy życiu jako biologiczny organizm. Przypuśćmy jednak, że 
umysł jakiegoś człowieka zostałby całkowicie przeprogramowany, tzn. wyposażo-
ny w zupełnie inne wspomnienia (lub quasi-wspomnienia), przekonania, posta-
wy, rysy charakteru... W takim wypadku powiedzielibyśmy, że ów indywidualny 
człowiek przestał istnieć – a jego prawo do życia zostało pogwałcone – mimo iż 
jego organizm trwa nadal. To według Tooleya pokazuje, że prawo do życia oznacza 
nie tyle prawo do tego, by zachowywać swój byt biologiczny, ile „prawo pewnego 
podmiotu przeżyć i innych stanów umysłu do dalszego istnienia” (tamże, s. 66).

Łącząc sprecyzowaną charakterystykę „życia” z podaną wcześniej eksplikacją 
„prawa do czegoś”, Tooley może następnie sformułować swoją defi nicję „prawa do 
życia”, która brzmi tak oto:

zdanie „A ma prawo do tego, aby nadal istnieć jako podmiot przeżyć i innych stanów umy-
słu” znaczy mniej więcej tyle samo co zdanie „A jest podmiotem przeżyć i innych stanów 
umysłu, A jest zdolny do pragnienia tego, aby nadal istnieć jako podmiot przeżyć i innych 
stanów umysłu, i jeśli A pragnie w dalszym ciągu istnieć jako tego rodzaju jestestwo, wów-
czas inni mają prima facie obowiązek nie przeszkadzać mu w tym” (s. 65).

W przytoczonej defi nicji kluczowa jest teza, że posiadacz prawa do życia musi 
być „zdolny do pragnienia tego, aby nadal istnieć jako podmiot przeżyć”. W swo-
im kolejnym, ostatnim już kroku Tooley stara się pokazać, że warunkiem sine 
qua non tej zdolności jest samoświadomość. Ażeby bowiem móc czegoś pragnąć, 
trzeba już posiadać pojęcie tej rzeczy, a także pojęcia, które się na nie składają. 
Tak więc żadna istota nie może być zdolna pragnąć tego, by nadal istniała jako 
podmiot przeżyć, jeżeli nie posiada pojęcia takiego podmiotu. To zaś dopełnia już 
uzasadnienie głównej tezy Tooleya, że „koniecznym warunkiem tego, aby jakaś 
istota miała poważne prawo do życia, jest to, aby posiadała ona pojęcie jaźni jako 
trwającego w czasie podmiotu przeżyć i innych stanów umysłu, i aby była przeko-
nana, że sama jest takim jestestwem” (tamże, s. 64).
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Samoświadomość lub zdolność pragnienia swojego dalszego trwania (czy też 
dalszego istnienia swojej psychiki lub jaźni) uważa się za cechy swoiste dla osóbp. 
Uznając posiadanie tego typu cech przynajmniej za konieczny, a może też wy-
starczający warunek prawa do życia, Tooley opowiada się zatem za dosyć wąską 
i szczególną wersją kryterium osobowości. Nieco bardziej elastyczną odmianę 
tegoż kryterium wkrótce po nim proponuje Warren w swoim najbardziej „libe-
ralnym” artykule na temat aborcji. Podobnie jak u Tooleya, tak i w ujęciu Warren 
„poważne” prawo do życia – a wraz z nim także pełny status moralny – pozostaje 
przywilejem osób. Gdy jednak dla Tooleya liczącą się w tym wypadku własnością 
osoby jest przede wszystkim jej samoświadomość, Warren dostrzega cały szereg 
cech, które mamy zazwyczaj na względzie, przyznając jakiejś istocie charakter 
i status osoby. „Najbardziej centralne dla pojęcia osobowości” są w jej zestawieniu: 

1. świadomość (przedmiotów i zdarzeń zewnętrznych i/lub wewnętrznych w stosunku 
do danej istoty), a w szczególności zdolność odczuwania bólu; 2. rozumienie (rozwinię-
ta zdolność rozwiązywania nowych i stosunkowo złożonych problemów); 3. samorzutna 
aktywność (aktywność, która jest względnie niezależna od determinacji genetycznej lub 
bezpośredniej determinacji zewnętrznej); 4. zdolność porozumienia się, tj. przekazywa-
nia za pomocą jakichkolwiek środków wiadomości nieograniczenie wielu rodzajów, a więc 
nie tylko o nieograniczenie wielu treściach, lecz także na nieograniczenie wiele tematów; 
5. obecność pojęć dotyczących samego siebie i samoświadomości, bądź to indywidualnej, 
bądź to rasowej, bądź jednej i drugiej (Warren 1973/2010, s. 209).

Zdaniem Warren nie trzeba zakładać, że każda z wymienionych cech jest sama 
w sobie dostateczną podstawą, aby posiadająca ją istota była osobą. Nie trzeba 
również przyjmować, że którakolwiek z nich (w tym również tak akcentowana 
przez Tooleya samoświadomość) jest cechą konieczną dla osobowości. Ani jedno, 
ani drugie nie jest bowiem ważne w dyskusji z przeciwnikami aborcji, którzy po-
wołują się na prawa płodu:

Tym, co musimy stwierdzić, aby dowieść, że płód nie jest osobą, jest jedynie to, że jakakol-
wiek istota, która nie spełnia żadnego z warunków (1)–(5), z pewnością nie jest osobą. Tę 
tezę uważam za tak oczywistą, że gdyby ktoś jej przeczył, utrzymując, iż pewna istota nie-
spełniająca kryteriów (1)–(5) jest mimo to osobą, to świadczyłoby to, że nie ma on żadnego 
pojęcia o tym, czym jest osoba (tamże, s. 210).

Choć zatem kryterium osobowości, przyjmowane przez Warren, jest nieco 
bardziej elastyczne od tego, które proponuje Tooley, to przecież jest ono dosta-
tecznie sztywne, aby na jego podstawie odmówić moralnego statusu zarodkom 
czy płodom, zwłaszcza jeżeli cechą stanowiącą o moralnym statusie ma być jedy-
nie osobowość aktualna. Tymczasem Warren, jak jeszcze dalej zobaczymy (por. 
XII, 3), w przywołanym artykule zdaje się podzielać także tę drugą przesłankę Too-
leya, bo chociaż bierze w pewnym stopniu pod uwagę koncepcję konkurencyjną 
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– teorię statusu moralnego ugruntowanego już w potencjalnej zdolności stania się 
osobąp – to raczej10 nie jest jej zwolenniczką:

Trudno zaprzeczyć temu, że sam fakt, iż pewne jestestwo jest potencjalną osobą, stanowi 
prima facie silny powód, aby go nie niszczyć; stąd jednak nie musimy wyciągać wniosku, 
że potencjalna osoba dzięki tej potencjalności ma prawo do życia. Nasze odczucie, że po-
tencjalnej osoby ceteris paribus lepiej jest nie niszczyć, może znajdować lepsze wyjaśnienie 
w tym, że potencjalny człowiek jest (w naszym odczuciu) bezcennym zasobem, którego 
nie należy lekkomyślnie marnować. Z pewnością, gdyby każda drobinka kurzu była poten-
cjalną osobą, nie wyciągalibyśmy tak skwapliwie wniosku, że każda potencjalna osoba ma 
prawo stać się osobą aktualną (tamże, s. 213).

2. Koncepcje związku pośredniego – poszerzone kryteria personalistyczne

Koncepcją związku bezpośredniego nazwałem pogląd przyznający status moral-
ny wyłącznie istotom, które aktualnie posiadają cechy swoiste dla osóbp. Zgod-
nie z tym wąskim kryterium personalistycznym pomiędzy statusem moralnym 
i osobowościąp musi zachodzić związek jak gdyby najbardziej ścisły czy też bez-
pośredni: szczególny status moralny posiada jedynie to, co po prostu jest aktualną 
osobąp. Do personalistycznych kryteriów statusu moralnego zaliczałyby się jed-
nak również koncepcje, w których związek pomiędzy osobowościąp oraz statusem 
moralnym – jeśli nawet nie najwyższym, to w każdym razie jakoś podwyższonym 
– może być również związkiem pośrednim, tzn. wynikającym z pewnego stosun-
ku pomiędzy tym, co posiada ten szczególny status, a aktualną osobąp. Tym po-
średniczącym stosunkiem, jak gdyby przenoszącym znaczenie etyczne z aktualnej 
osobyp, której ono przysługuje w sposób bezpośredni, na coś, co pozostaje z nią 
w pewnym związku, może być stosunek trojakiego typu: bądź to relacja polega-
jąca na możności stania się aktualną osobąp, bądź to należenie do tego samego 
biologicznego gatunku, do którego – jako jego dojrzałe i normalne osobniki – 
należą aktualne osobyp, bądź to bycie przedmiotem szacunku aktualnych osóbp 
(szacunku, który staje się wówczas jak gdyby relacją przechodnią, ponieważ każe 
nam szanować to, co szanuje osoba, którą my szanujemy). Odpowiednio do tego 
wyróżniam trzy wersje koncepcji pośredniego związku pomiędzy psychologiczną 
osobowością oraz statusem moralnym, czyli trzy poszerzone kryteria personali-
styczne: kryterium potencjalnej osobowości, kryterium współprzynależności do 
gatunku osób oraz kryterium szacunku osób.

a. Kryterium potencjalnej osobowości
Zgodnie z kryterium potencjalnej osobowości uprzywilejowany status moral-

ny może przysługiwać jakiejś istocie także dzięki temu, że jest ona przynajmniej 

10  Por. niżej, XII, 3.
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potencjalną osobąp, tzn. może stać się osobąp in actu. Szczególną wersję tego kry-
terium możemy uzyskać, biorąc za punkt wyjścia ścisłe kryterium potencjalności 
(Th e Strict Potentiality Criterion) formułowane przez Feinberga:

Osobami w znaczeniu moralnym, w pełni chronionymi przez regułę zakazującą zabójstwa, 
są obecnie wszystkie i tylko takie istoty, które albo aktualnie, albo potencjalnie posiadają 
kwalifi kację C (tzn. które albo posiadają C obecnie, albo uzyskają C w naturalnym biegu 
zdarzeń) (Feinberg 1986, s. 266).

Formuła Feinberga staje się szczególną wersją kryterium personalistycznego, 
jeżeli za cechę C podstawi się w niej osobowośćp. Jest to jednak wersja „szczegól-
na” z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, zakłada ona, że sama możność 
stania się osobąp stanowi podstawę równie wysokiego statusu moralnego jak ten, 
który funduje własność bycia osobąp in actu. Po drugie, w przytoczonej formule 
przyjmuje się również – a przynajmniej nie przeczy się temu – że uprzywilejowa-
ny status moralny może być oparty jak gdyby równie bezpośrednio na osobowości 
potencjalnej, jak na aktualnej. Feinberg twierdzi bowiem po prostu, że zgodnie 
z tym ścisłym kryterium na specjalną ochronę etyczną zasługują „wszystkie i tylko 
takie istoty, które albo aktualnie, albo potencjalnie posiadają kwalifi kację C”, nie 
dając do zrozumienia, iż te drugie zasługują na etyczną ochronę jedynie dlatego, 
że pozostają w relacji potencjalności do pierwszych, które zasługują na nią jakby 
same przez się. Obydwa punkty można ująć, mówiąc, że zgodnie z tym „ścisłym 
kryterium” potencjalna osobowośćp jest równie dobrym fundamentem uprzywile-
jowanego statusu moralnego jak właściwa, czyli aktualna osobowośćp, na co zwo-
lennicy szerzej pojmowanego kryterium potencjalnej osobowości oczywiście nie 
muszą się godzić.

Jak wynika z powyższych uwag, przez potencjalne kryterium personalistycz-
ne rozumiem tutaj przede wszystkim koncepcję, która za kryterialną podstawę 
(pełnego lub najwyższego) statusu moralnego uznaje potencjalną osobowośćp 
w sensie możności nabycia czy też rozwinięcia aktualnej zdolności spełniania 
wyższych funkcji psychicznych. To kryterium można stosować również do ludz-
kiego embrionu, twierdząc, że i on stanowi już potencjalną osobęp, dzięki czemu 
jest także osobą – tym razem już aktualną – w sensie normatywnym. Niektórzy 
woleliby jednak powiedzieć, iż ludzki zarodek nie jest „potencjalną osobą”, lecz po 
prostu osobą11, i to właśnie z tej racji, że z samej swojej gatunkowej natury posia-
da potencjalną zdolność rozwinięcia wyższych funkcji psychicznych. Mogą oni 
tak twierdzić, jeżeli przez osobę w sensie psychologicznym (lub metafi zycznym) 
rozumieją byt, który z samej swojej natury posiada zdolność rozwinięcia funkcji 
osobowych, do czego w pewnej mierze upoważnia ich dawniejsza – czyli wcześ-
niejsza od Locke’a – tradycja używania terminu „osoba”. Jeżeli zaś nadto dodają, 

11  Por. np. Machinek 2007, s. 204.
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że dzięki tej zdolności rozwinięcia wyższych funkcji psychicznych ludzki zarodek 
jest również aktualną osobą, czy znowu „po prostu osobą” w sensie normatyw-
nym, to stąd widać, że dokonując jego etycznej kategoryzacji, również posługują 
się pewnym kryterium, które można uznać za wersję potencjalnego kryterium 
logocentrycznego – bądź co bądź opierają status moralny na psychologicznej oso-
bowości, którą defi niują przez odwołanie się do pewnych „cech potencjalnych”. 
Co więcej, można powiedzieć, że i w ich ujęciu podstawę statusu moralnego sta-
nowi „potencjalna osobowość”, jeżeli przymiotnikowi „potencjalna” przypisze się 
nie funkcję modyfi kującą, jaką spełnia on zazwyczaj, lecz determinującą. W tym 
rozumieniu potencjalna osoba będzie bowiem również „prawdziwą” osobą, tak 
jak jest nią na przykład osoba młoda albo osoba niedoświadczona. W dalszym 
ciągu mówiąc o kryterium potencjalnej osobowości, będę więc miał na myśli obie 
jego wersje – i tę tradycyjną, w której wyraz „potencjalna” jest przymiotnikiem 
determinującym, i bardziej nowoczesną, w której jest on przymiotnikiem mody-
fi kującym sens nazwy „osoba”.

b. Kryterium współprzynależności do gatunku osób
Zgodnie z inną koncepcją pośredniego związku uprzywilejowany status mo-

ralny może przysługiwać jakiejś istocie także dzięki temu, że zalicza się ona do 
tego samego biologicznego gatunku, do którego – jako jego normalne i dojrzałe 
osobniki – należą również osobyp. Pewną wersję tej kolejnej koncepcji pośred-
niego związku pomiędzy osobowościąp oraz statusem moralnym otrzymamy, gdy 
weźmiemy za punkt wyjścia jeszcze inne ogólne kryterium statusu moralnego, 
jakie formułuje Feinberg, nazywając je „zmodyfi kowanym kryterium przynależ-
ności do gatunku” (Th e Modifi ed Species Criterion):

Za osoby w znaczeniu moralnym, uprawnione do pełnej i równej ochrony na mocy mo-
ralnej reguły zakazującej zabójstwa, trzeba uważać wszystkie i tylko takie jednostki, które 
należą do gatunku istot na ogół posiadających kwalifi kację C – bez względu na to, czy jest 
to gatunek homo sapiens czy też jakiś inny, i niezależnie od tego, czy konkretna jednost-
ka, o którą chodzi w danym wypadku, faktycznie posiada kwalifi kację C (Feinberg 1986, 
s. 264–265).

I tym razem formuła Feinberga staje się pewną wersją kryterium personali-
stycznego – mianowicie kryterium współprzynależności do gatunku osób – jeżeli 
występująca w niej kwalifi kacja C oznacza osobowośćp.

Sam Feinberg odnosi się jednak do tej kolejnej próby poszerzenia kryterium 
osobowości przez rozciągnięcie go i na takie istoty, które we właściwym sensie 
nie są osobami, z dużą nieufnością. Zwraca uwagę, że aby móc zasadnie stoso-
wać to poszerzone kryterium, „należałoby jeszcze wyjaśnić, dlaczego kwalifi kacja 
C” – czyli intuicyjna podstawa statusu osobyn – „miałaby determinować moralną 
osobowość w zastosowaniu do pewnych zbiorów istot, a nie do indywidualnych 
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egzemplarzy”. I najwyraźniej powątpiewa w możliwość sensownego wyjaśnienia 
takiej supozycji:

Dlaczego jakieś trwale nieprzytomne, lecz żywe ciało człowieka lub osoby z innej galaktyki 
(...) ma być moralną osobą, nawet gdy jako indywiduum jest pozbawione cech stanowią-
cych o moralnej osobowości? Z samego faktu, że cechą gatunku homo sapiens jest posiada-
nie przeciwstawnych kciuków, nie wynika, że ten czy inny konkretny homo sapiens posiada 
przeciwstawne kciuki. Wydaje się, że nie ma powodów, aby posiadanie praw traktować pod 
tym względem w jakiś inny sposób niż posiadanie kciuków (tamże, s. 266).

Krytyczne stanowisko Feinberga podziela także Jeff  McMahan, wspierając je 
pewną normatywną zasadą, którą James Rachels nazwał „moralnym indywidu-
alizmem”. Ta ostatnia zasada, zgodnie ze słowami Rachelsa, ma być „pewną tezą 
dotyczącą uzasadniania sądów na temat właściwego sposobu traktowania jedno-
stek”, a mianowicie stwierdzającą, że „o tym, w jaki sposób należy traktować pew-
ną jednostkę, nie powinno się rozstrzygać, biorąc pod uwagę jej przynależność 
grupową, lecz mając na względzie jej własne szczególne cechy” (McMahan 2005, 
s. 354).

c. Kryterium szacunku innych osób
To trzecie poszerzone kryterium personalistyczne proponuje Warren w swo-

ich późniejszych pracach, w których jej ostry z początku, jak już widzieliśmy, pro-
kreacyjny liberalizm przybiera bardziej stonowaną postać. Rozważając tam róż-
ne etyczne reguły, które musimy uwzględnić w celu ustalenia statusu moralnego 
pewnego rodzaju istot, jako jedną z nich autorka wymienia następującą „zasadę 
przechodniości szacunku” (Th e Transitivity of Respect Principle):

W granicach innych obowiązujących zasad oraz w tej mierze, w jakiej jest to praktycznie 
wykonalne i moralnie dopuszczalne, moralne podmioty powinny wzajemnie szanować 
swoje sądy na temat statusu moralnego (Warren 1997a, s. 170).

Objaśniając sens tej zasady, Warren przyznaje, że niejednokrotnie mamy pra-
wo odrzucać sądy innych osób na temat statusu moralnego określonych rzeczy. 
Tak jest mianowicie, ilekroć te sądy lub postawy są „irracjonalne, nieokazujące 
szacunku dla życia, okrutne, przeciwne moralnym prawom człowieka i innych 
istot, wrogo nastawione do zdrowia ludzkiego społeczeństwa lub wspólnot bio-
logicznych”. Niemniej jednak zasada przechodniości szacunku każe nam „trakto-
wać z należytą powagą powody, które skłaniają inne osoby do przypisywania pew-
nym bytom mocniejszego lub słabszego statusu niż ten, jaki my im przypisujemy”. 
Warren uważa również, że „w tej mierze, w jakiej jest to praktycznie wykonalne 
i moralnie dopuszczalne, powinniśmy unikać wyrządzania szkody bytom, którym 
inne osoby przypisują wysoki status moralny” (tamże, s. 170).
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Koncepcję statusu moralnego rozwiniętą przez Warren, włącznie z jej zasadą 
przechodniości szacunku, przejmują również Lawrence Nelson i Michael Meyer. 
Wychodząc od zasady moralnego podmiotu („Moralne podmioty mają najwyż-
szy stopień moralnego statusu i posiadają w pełni i na równi podstawowe prawa, 
włącznie z prawem do życia i do wolności”), autorzy wysnuwają z niej następstwo 
postulujące 

Poszanowanie i uzgadnianie ocen: W rozsądnym zakresie i w zgodzie z innymi zasadami, 
moralne podmioty z wzajemnego szacunku dla siebie powinny respektować poważne sądy 
na temat statusu moralnego, akceptowane przez drugą stronę (Nelson, Meyer 2005, s. 35).

Inni etycy odnoszą się jednak do tego zalecenia z większą rezerwą. Tak na 
przykład Ronald M. Green zaznacza, iż sam fakt, że inne osoby darzą jakąś rzecz 
szacunkiem, nie jest dla nas jeszcze powodem, by postępować wobec tej rzeczy 
w określony sposób. Tę krytyczną uwagę ilustruje przykładem czciciela istot ży-
wych, który mocno wierzy, że nawet muchy przenoszącej groźną chorobę nie wol-
no tknąć ze względu na „świętość życia”, i usiłuje kierować się tą wiarą w swoim 
postępowaniu. Jak zauważa Green (2005, s. 45), bylibyśmy w kłopocie, próbując 
rozstrzygnąć, czy mamy respektować sądy tego entuzjasty, pragnąc kierować się 
tolerancyjną zasadą „poszanowania i uzgadniania ocen”, a rada cytowanych auto-
rów, aby tę dyrektywę stosować „w rozsądnym zakresie i zgodnie z innymi zasa-
dami”, nie na wiele by się nam zdała.

Krytykę zasady „przechodniości szacunku” przeprowadza także Harman. 
Rozważa ona między innymi, jak interpretować twierdzenie Warren, zgodnie 
z którym sam fakt, że inne osoby okazują jakimś rzeczom szacunek i przyznają 
im wysoki status moralny, może być dla nas czasami powodem, abyśmy również 
przyznawali tym rzeczom wysoki status moralny. Otóż w jej interpretacji najlepiej 
rozumieć je jako tezę, że w takich razach te szanowane lub otaczane czcią rzeczy 
faktycznie mają ów wysoki status (inaczej oszukiwalibyśmy samych siebie, przy-
pisując wysoki status czemuś, o czym w głębi ducha sądzimy, że go nie posiada). 
Lecz rozumiana w ten mocny sposób koncepcja „przechodniego szacunku” staje 
się oczywiście nader kontrowersyjna (por. Harman 2007, s. 58).



Rozdział VI

KRYTERIUM BIOLOGICZNEGO CZŁOWIECZEŃSTWA

1. Jak rozumieć kryterium człowieczeństwa?

„Kryterium człowieczeństwa” nie zawiera tej ekwiwokacji, jaką zauważyliśmy12 
w „kryterium osobowości”. „Człowieczeństwo” odgrywa bowiem tylko jedną 
z semantycznych ról, spełnianych w tym zestawieniu przez „osobowość”, a mia-
nowicie rolę kryterialnej podstawy. Oczywiście można też dalej dociekać, na ja-
kiej z kolei podstawie pewnym biologicznym bytom – w szczególności poczętym 
przez ludzkich rodziców – przypisujemy biologiczne człowieczeństwo. Co wię-
cej, także ten problem jest nie bez znaczenia, gdy zastanawiamy się nad statusem 
ludzkich zarodków, które niejednokrotnie musimy odróżnić od embrionalnych 
tworów bardzo im pokrewnych, lecz pozbawionych właściwego człowieczeństwa. 
Jakkolwiek jednak ważna i ciekawa, nie jest to ta sporna kwestia, do której usto-
sunkowuje się kryterium człowieczeństwa w obecnie omawianym znaczeniu. 

Kryterium człowieczeństwa w tym sensie, o który nam chodzi, jest kryterium 
odnoszącym się do (najwyższego) statusu moralnego i stwierdzającym, że jego 
podstawę stanowi właśnie człowieczeństwo. Jeżeli wiemy już, czym jest status mo-
ralny – i który jego aspekt mamy na uwadze – wówczas rozmaite wersje tego kry-
terium można wyróżnić zależnie od tego, jak rozumie się w nim człowieczeństwo 
i co oznacza w nim kryterialna podstawa.

Pierwszej kwestii poświęcę tylko kilka słów. Pomijając kaprysy języka, pojęć 
człowieczeństwa jest zasadniczo tyle samo ile pojęć człowieka. Rozmaite pojęcia 
człowieka można podzielić na potoczne, metafi zyczne oraz biologiczne. W ro-
zumieniu potocznym człowiek to istota żywa posiadająca określone cechy anato-
miczne i/lub behawioralne (jest to pojęcie nieostre; gdybyśmy spotkali w dżungli 
osobnika o wyglądzie niczym nie różniącym się od ludzi, ale zachowującego się 
całkiem jak goryl, wahalibyśmy się przypuszczalnie, czy uznać go za człowieka, czy 

12  Por. V, 1.
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za małpę; nasza niepewność nie dotyczyłaby jedynie tego, czy mamy do czynienia 
z istotą posiadającą określone cechy; wynikałaby ona również z wątpliwości, czy 
istota posiadająca pewną nietypową kombinację cech zasługuje jeszcze na miano 
istoty ludzkiej). Pojęciem metafi zycznym jest tradycyjne określenie człowieka jako 
zwierzęcia rozumnego (animal rationale); tak określony zakres człowieczeństwa 
tylko akcydentalnie pokrywa się ze zbiorem istot ludzkich w znaczeniu potocz-
nym, gdyż zasadniczo mógłby obejmować także inne żywe istoty rozumne, niepo-
siadające zwykłych atrybutów ludzkich. Na koniec biologiczne pojęcie człowieka 
występuje bądź to (a) w wersji genealogicznej, w której człowiek rozumiany jest 
jako osobnik mający odpowiednią genezę, mianowicie spłodzony przez ludzkich 
rodziców, bądź to (b) w wersji strukturalnej – człowiekiem jest wówczas osobnik 
mający odpowiednią konstytucję genetyczną (ludzki genotyp lub genom). Roz-
patrując człowieczeństwo jako ewentualne kryterium statusu moralnego, mamy 
zwykle na względzie właśnie ten ostatni, strukturalny lub genetyczny wariant bio-
logicznego pojęcia człowieka13.

Więcej uwagi wymaga druga z wymienionych kwestii: jak rozumieć tę „kry-
terialną podstawę”, którą – zgodnie z kryterium antropocentrycznym – miałaby 
stanowić cecha człowieczeństwa w stosunku do tej czy innej normatywnej cechy, 
utożsamianej ze statusem moralnym?

O tym, że cecha A jest rzeczowym kryterium, czyli kryterialną podstawą innej 
cechy B, mówimy wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy A i B zachodzi (1) odpo-
wiedni stosunek logiczny (np. posiadanie A jest koniecznym i wystarczającym 
warunkiem posiadania B) oraz (2) odpowiedni stosunek ontyczny (np. cecha 
A jest bezpośrednią ontyczną podstawą cechy B). Zarówno logiczny, jak i ontycz-
ny aspekt relacji pomiędzy tym, co jest kryterium, i tym, czego to jest kryterium, 
może być jednak pojmowany różnie. Aby zarysować najważniejsze możliwości 
ich konkretyzacji, wyjdźmy od pewnej wersji „kryterium osobowości”, jaką poda-
je Feinberg, rozumiejąc przy tym „kryterium” w sensie teoretycznym, czyli jako 
wypowiedź na temat kryterialnej podstawy osobowości, zaś „osobowość” w sen-
sie normatywnym, tzn. jako bycie nosicielem praw moralnych:

Niech „kryterium osobowości” oznacza określenie cechy (lub też grupy cech), w wypadku 
której [1] żadna osoba nieposiadająca tej cechy nie może być osobą, [2] każda istota posia-
dająca tę cechę jest osobą oraz [3] właśnie ta cecha bezpośrednio nadaje osobowość każdej 
istocie, która ją posiada. Krótko mówiąc, cechą stanowiącą o osobowości (person-making 
characteristic) jest ta cecha (lub grupa cech), która jest wspólna i swoista dla wszystkich 

13  Jak zauważa Michael Wreen, biologiczne pojęcie człowieka jest pod pewnym względem 
wtórne w stosunku do pojęcia potocznego. W porządku czasowym genetyczną mikrostrukturę od-
krywa się dopiero po ustaleniu innych wspólnych cech gatunkowych. „Genotyp (...) jest zarów-
no konieczny, jak i wystarczający do przynależności gatunkowej, ale tylko z tego samego powodu, 
z którego bycie płaską fi gurą posiadającą pole większe od pola jakiejkolwiek innej fi gury o równym 
obwodzie jest konieczne i wystarczające do bycia kołem” (Wreen 1987, s. 250–251).
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osób i dzięki której są one osobami. „Kryterium osobowości”, w naszym rozumieniu tego 
wyrażenia, jest (prawdziwe lub fałszywe) twierdzenie dotyczące tego, co jest cechą stano-
wiącą o osobowości (Feinberg 1986, I).

W podanej eksplikacji na uwagę zasługują dwie tezy. Zgodnie z pierwszą, 
określającą logiczny stosunek między statusem moralnym a jego kryterialną pod-
stawą, cecha nadająca pewien status moralny – w tym wypadku status moralnej 
osoby – ma być zarówno konieczna, jak i wystarczająca do tego, aby jej podmiot 
posiadał ten status. 

Druga teza, sformułowana w ostatnim punkcie przytoczonej charakterysty-
ki, wymaga od cechy nadającej status moralny, aby stanowiła ona bezpośrednią 
i właściwą podstawę tego statusu, tzn. aby była tą cechą, dzięki której jakaś istota 
posiada status moralny: „właśnie ta cecha bezpośrednio nadaje osobowość każdej 
istocie, która ją posiada”. Wymagając od właściwej cechy nadającej status osoby, 
aby czyniła to „bezpośrednio”, Feinberg stara się przez to odróżnić właściwie ro-
zumiane kryterium osobowości od twierdzenia dotyczącego jej granic. Jak bo-
wiem jeszcze wyraźniej pisze chwilę później:

W odróżnieniu od tego twierdzenie dotyczące jedynie granicy osobowości może być po-
prawne i pożyteczne, nawet jeśli nie wymienia żadnej cechy stanowiącej o osobowości. 
Tego rodzaju twierdzenie może podawać jedynie pewną teoretycznie powierzchowną 
cechę, która przypadkiem jest stałą (być może tylko zazwyczaj i z grubsza) skorelowaną 
z pewną cechą stanowiącą o osobowości. (...) Tą „powierzchowną cechą” możemy zatem 
posługiwać się jako pewnym kluczem, sprawdzianem lub też oznaką obecności podstawo-
wej cechy nadającej osobowość, a przez to też samej osobowości, nawet gdy nie jest ona 
w żadnym sensie przyczyną ani konstytutywnym czynnikiem osobowości (tamże, I).

Tak zatem pomiędzy właściwą cechą nadającą osobowość i samą osobowością 
musi zachodzić nie tylko odpowiedni stosunek logiczny (w ujęciu Feinberga zwią-
zany z warunkiem koniecznym i wystarczającym), lecz także stosowny związek 
ontyczny: cecha nadająca status osoby musi być przyczyną (lub częścią przyczy-
ny) tego statusu, a nie tylko jakąś cechą skorelowaną z jego właściwą przyczyną. 
Taką cechą jedynie skorelowaną z właściwą ontyczną podstawą statusu moralnego 
może być przede wszystkim pewna cecha „powierzchowna”, która jedynie towa-
rzyszy właściwym czynnikom determinującym osobowość i dzięki temu stano-
wi mniej lub bardziej przydatną, a nieraz nawet niezawodną oznakę tej ostatniej 
(tak jak zmieniająca się barwa papierka lakmusowego może być oznaką obecności 
kwasu). Warto jednak podkreślić, że podobną funkcję cechy, która sama przez 
się nie stanowi o statusie moralnym, lecz mimo to pozwala o nim wnosić, może 
także spełniać własność, która wcale nie jest powierzchowną konsekwencją, ale 
wręcz przeciwnie – jest głębszą ontyczną podstawą cechy, bezpośrednio stano-
wiącej o tym statusie.
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2. Człowieczeństwo jako wystarczające i konieczne kryterium
bezpośrednie

W przytoczonych wypowiedziach Feinberga znajduje wyraz najściślejsze rozu-
mienie tej kryterialnej podstawy, o którą pytamy, zastanawiając się, jakie kry-
terium ma status moralny. Stosując to najściślejsze rozumienie do kryterium 
człowieczeństwa, uzyskujemy pierwszy możliwy model koncepcji antropocen-
trycznej, w którym cecha człowieczeństwa ujmowana jest jako wystarczająca, 
a zarazem konieczna bezpośrednia podstawa etycznej pełnoprawności (godności 
osoby). U samego Feinberga tak interpretowane kryterium człowieczeństwa (czy 
też przynależności gatunkowej – species criterion) przybiera postać twierdzenia:

Wszystkich osobników biologicznego gatunku homo sapiens, „poczętych przez istoty ludz-
kie”, i jedynie tych osobników trzeba uważać za osoby w znaczeniu moralnym, a tym sa-
mym przyznawać im prawo do pełnej i równej ochrony na mocy moralnej reguły zakazu-
jącej zabójstwa (Feinberg 1986, §4 A).

Jak zauważa Feinberg, tak ujęte kryterium przynależności do ludzkiego gatun-
ku ujawnia po chwili namysłu poważne trudności:

Przeciwko poglądowi, zgodnie z którym przynależność do gatunku homo sapiens jest wa-
runkiem koniecznym należenia do klasy osób w znaczeniu moralnym, przemawia możli-
wość istnienia moralnych osób z innych planet, należących do innych biologicznych ga-
tunków. Poza tym niektóre istoty ludzkie – w szczególności te, które stanowią „warzywa” 
znajdujące się w nieodwracalnej śpiączce – są istotami ludzkimi, ale jest nader wątpliwe, 
czy nadają się na osoby w znaczeniu moralnym. Fakt ten każe nam żywić poważne wątpli-
wości co do słuszności poglądu, zgodnie z którym przynależność do gatunku homo sapiens 
ma być wystarczającym warunkiem bycia osobą w znaczeniu moralnym (tamże, §4 A).

Te krytyczne zarzuty, wysuwane tak przez Feinberga, jak i przez wielu innych 
autorów wobec ścisłego kryterium antropocentrycznego, nie muszą jednak skła-
niać do odrzucenia tego kryterium; mogą być również traktowane jako powód, 
aby je rozluźnić. 

3. Człowieczeństwo jako wystarczające, choć niekonieczne kryterium 
pośrednie 

Tej poszerzającej modyfi kacji można dokonać w dwóch krokach. Pierwszym 
z nich jest rezygnacja z postulatu, aby człowieczeństwo było warunkiem koniecz-
nym statusu moralnego. Wydaje się, że ten krok nie kosztuje wiele obrońców kry-
terium antropocentrycznego. Nawet najbardziej zdeklarowani spośród nich chęt-
nie przyznają, że jeśli istnieją – lub gdyby istniały – istoty posiadające te cechy, 
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które wydają się przywilejem człowieka – wówczas i one posiadają (lub posiadały-
by) najwyższą rangę moralną. Jak to ujmują Patrick Lee i Robert P. George:

Gdybyśmy odkryli pozaziemskie istoty o naturze rozumnej lub gdybyśmy stwierdzili, że 
niektóre ziemskie gatunki mają naturę rozumną, wówczas takim istotom bylibyśmy winni 
pełny moralny szacunek. Niemniej jednak wszyscy osobnicy gatunku ludzkiego mają pełną 
wartość moralną, ponieważ wszyscy oni posiadają rozumną naturę, choć wielu z nich nie 
jest w stanie czynić użytku z [należących do niej] podstawowych zdolności (Lee, George 
2008, s. 176).

Z modyfi kacją logicznego stosunku pomiędzy statusem moralnym i jego kry-
terialną podstawą wiąże się zwykle modyfi kacja ich stosunku ontycznego. Jak 
zauważyliśmy powyżej, w sformułowanym przez Feinberga określeniu cechy na-
dającej status moralnej osoby kładzie się nacisk na to, że „właśnie ta cecha bezpo-
średnio nadaje osobowość każdej istocie, która ją posiada” (podkr. moje, W.G.). 
Funkcję cechy, która sama przez się nie stanowi o statusie moralnym, lecz mimo 
to pozwala o nim wnosić, może jednak spełniać również taka własność, która 
tworzy ontyczną podstawę dla cechy bezpośrednio stanowiącej o tym statusie.

Wskazana możliwość cechy, która nadaje się na oznakę moralnego statusu 
osoby, mimo iż nie stanowi jego właściwej cechy kryterialnej, wydaje się szcze-
gólnie ważna w kontekście kryterium antropocentrycznego. Gdy bowiem przyj-
rzymy się uważniej wypowiedziom autorów, którzy przypisują pełnię praw osoby 
na przykład wszystkim jednostkom ludzkim (lub też wszystkim osobnikom ga-
tunku ludzkiego wyposażonym w pewną dodatkową cechę), zauważymy, że nie 
wszyscy oni faktycznie opierają się na tym kryterium. Część z nich, a może nawet 
większość uważa co prawda, że godność osoby przysługuje wszystkim osobnikom 
ludzkim, lecz niekoniecznie osobnikom ludzkim jako takim – jako posiadającym 
biologiczne człowieczeństwo. Cecha biologicznego człowieczeństwa, a zatem 
stosowna konstytucja genetyczna, nie wydaje się bowiem najlepszą kandydatką 
na własność, która sama przez się stanowi o moralnym statusie osoby – niemal 
nieuchronnie rodzi się pytanie, dlaczego miałaby o nim stanowić właśnie taka 
konstytucja, a nie trochę inna, również niezwykle złożona, jaka występuje choć-
by u świni lub krowy. Obrońcy antropocentrycznej koncepcji statusu moralnego 
powiedzą zapewne, że świnia lub krowa nie posiadają innych cech istoty ludz-
kiej, takich jak obecność duchowej psychiki (nieśmiertelnej duszy) lub potencjal-
na zdolność rozwinięcia wyższych funkcji psychicznych. Ale w ten sposób oka-
żą jedynie, że nie traktują ludzkiej konstytucji genetycznej jako właściwej cechy 
kryterialnej, lecz raczej jako własność jedynie skorelowaną z tą czy inną cechą 
pełniącą tę funkcję. Tak więc w gruncie rzeczy operują nie antropocentrycznym, 
lecz jakimś innym kryterium moralnego statusu – w jednym wypadku będzie to 
kryterium metafi zyczne lub teologiczne (obecność niematerialnej duszy), w dru-
gim zaś – kryterium personalistyczne, połączone z mocną zasadą potencjalności 
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(potencjalna zdolność rozwinięcia swoistych funkcji osoby jako dostateczna pod-
stawa pełni praw moralnych). Z koncepcją operującą kryterium antropocentrycz-
nym obie wymienione koncepcje łączy tylko ta (co prawda decydująca) formalna 
właściwość, że wszystkie one określają moralny status ludzkiego embrionu – i to 
od pierwszych chwil jego istnienia – zgodnie z modelem pełni praw i największej 
wartości wewnętrznej. We wprowadzonym wcześniej języku (por. III, 4) wszyst-
kie trzy koncepcje ze względu na uznawaną przez nie rangę ludzkiego embrionu 
są całościowymi koncepcjami „najwyższej pozycji”.

4. Człowieczeństwo jako kryterium niekonieczne,
lecz współwystarczające

Etycznie wątpliwa w antropocentrycznej koncepcji statusu moralnego wydaje 
się jednak nie tylko jej konsekwencja, zgodnie z którą bycie osobnikiem gatunku 
homo sapiens byłoby konieczne do posiadania pełni praw moralnych, ale również 
ta jej teza, która uznaje biologiczne człowieczeństwo za wystarczający warunek 
moralnej pełnoprawności. Wielu więc autorów woli nie przyznawać, że biologicz-
ne człowieczeństwo samo przez się wystarcza do tego, aby odznaczający się nim 
osobnik posiadał szczególną godność. Ale czy to znaczy, że tym samym odrzuca-
ją oni całkowicie antropocentryczne kryterium statusu moralnego? Otóż nieko-
niecznie – nie godząc się z tym, że cecha człowieczeństwa nadaje posiadającym ją 
bytom godność sama przez się, mogą oni bowiem przyjmować, że implikuje ona 
ich szczególny status w połączenu z jakąś inną cechą lub grupą cech. Dopuszcza-
jąc taką możliwość, odrzucają wprawdzie kryterium antropocentryczne w jego 
wcześniej wyróżnionych formach, lecz nadal przyjmują je w innej, jeszcze bar-
dziej poszerzonej postaci. Innymi słowy, nie uznają bycia człowiekiem za wystar-
czający warunek statusu moralnego, ale uznają je za warunek współwystarczający.

W takiej poszerzonej postaci kryterium antropocentryczne występuje na 
przykład u Warren. Autorka ta formułuje dwie etyczne zasady dotyczące praw, 
z których każda ustala pewien wystarczający warunek etycznej pełnoprawno-
ści. Pierwsza z nich, określana jako zasada praw podmiotu moralnego (the Agent’s 
Rights Principle), stwierdza, że „czynne podmioty moralne mają pełne i równe pra-
wa moralne, włącznie z prawem do życia i prawem do wolności” (Warren 1997a, 
s. 156). Do niej jednak dochodzi zasada praw człowieka (the Human Rights Prin-
ciple), która głosi, że „istoty ludzkie zdolne do odczuwania, lecz niezdolne do 
moralnego działania mają te same prawa moralne jak czynne podmioty moralne” 
(tamże, s. 164).

O ile pierwsza z przytoczonych zasad jest tezą gatunkowo neutralną – formu-
łuje personalistyczny warunek posiadania praw, który mogłyby również spełniać 
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obdarzone moralną podmiotowością inteligentne istoty spoza gatunku ludzkie-
go – o tyle druga zasada ma wyraźnie charakter antropocentryczny. Nie mówi 
ona o wszystkich istotach zdolnych do odczuwania, lecz tylko o istotach ludzkich 
mających tę zdolność, i dopiero taką kombinację cech – zdolności odczuwania 
razem z człowieczeństwem – uznaje za dostateczną podstawę posiadania praw 
moralnych, które w tej sytuacji nie bez powodu nazywają się „prawami człowie-
ka”. Na korzyść takiej częściowo antropocentrycznej koncepcji zdaniem autorki 
przemawia fakt, że „byłoby rzeczą zarówno niepraktyczną, jak i emocjonalnie od-
pychającą odmawiać pełnego statusu moralnego zdolnym do odczuwania istotom 
ludzkim, które jeszcze nie nabyły (lub nieodwracalnie wyzbyły się) zdolności do 
działań moralnych” (tamże, s. 164).

Podobnie poszerzoną wersję antropocentrycznego kryterium statusu moral-
nego proponują Lawrence Nelson i Michael Meyer. W ujęciu tych autorów pełny 
status moralny ma dwie alternatywne – i tylko częściowo krzyżujące się – dosta-
teczne podstawy:

1) Czynne podmioty moralne: Czynne podmioty moralne mają najwyższy stopień moral-
nego statusu i posiadają w pełni i na równi podstawowe prawa, włącznie z prawem do 
życia i do wolności (...); 2) Ludzka wspólnota: Urodzone istoty ludzkie pozbawione moral-
nej podmiotowości posiadają taki sam podstawowy status moralny jak moralne podmioty 
(Nelson, Meyer 2005, s. 35; podkr. moje, W.G.)

Podobnie jak w propozycji Warren, tak i w alternatywnej koncepcji pełnego 
statusu moralnego, którą przedstawiają Nelson i Meyer, wśród cech stanowiących 
w pewien sposób o statusie moralnym wymienia się także biologiczne człowie-
czeństwo. W żadnej z nich jednak cecha ta nie jest traktowana jako konieczna do 
tego, aby posiadać podstawowe prawa etyczne, czy też cieszyć się innymi względa-
mi wynikającymi z uprzywilejowanej pozycji osoby – wszyscy cytowani autorzy 
zgodziliby się na pewno z zarzutem Feinberga, że te moralne prerogatywy byłyby 
przywilejami również owych „moralnych osób z innych planet, należących do in-
nych biologicznych gatunków”, lecz prezentujących się jako moralne podmioty. 
Następnie, cechy przynależności do biologicznego gatunku ludzkiego nie traktuje 
się tu również jako samej przez się wystarczającej do tego, aby jakiś byt miał status 
osoby. W jednym i drugim wypadku można by ją raczej nazwać cechą „współ-
wystarczającą”: za każdym razem jest ona bowiem uzupełniana przez pewną inną 
cechę współwystarczającą i dopiero wraz z nią składa się na dostateczną podstawę 
statusu osoby (w ujęciu Warren tą cechą uzupełniającą jest zdolność doznawania 
– podstawowe prawa moralne mamy przyznać istotom ludzkim pozbawionym 
wprawdzie moralnej podmiotowości, lecz posiadającym przynajmniej tę zdol-
ność, natomiast Nelson i Meyer skłonni są przypisać podstawowe prawa moralne 
jedynie tym osobnikom gatunku ludzkiego, którzy są już „urodzeni” i dzięki temu 
w bardziej już bezpośredni sposób przynależą do ludzkiej wspólnoty). 
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Nie będąc ani warunkiem koniecznym, ani wystarczającym do tego, aby posia-
dający ją byt miał status osoby, cecha biologicznego człowieczeństwa nie mogłaby 
być nazwana „cechą nadającą status moralny” w znaczeniu Feinberga. Mimo to 
może ona otrzymać to miano w pewnym naturalnie poszerzonym sensie. W tym 
szerszym znaczeniu funkcję nadawania statusu moralnego spełnia każda cecha, 
która bądź to już sama w sobie wystarcza, bądź to przynajmniej w połączeniu 
z inną cechą współwystarcza do tego, aby posiadający ją byt miał status moralny. 
O tyle też każda koncepcja uznająca taką funkcję cechy człowieczeństwa może 
być nadal określana jako antropocentryczna lub uważana za formę gatunkowego 
egoizmu (speciesism).

Warto na koniec zauważyć, że nawet ta poszerzona antropocentryczna kon-
cepcja statusu moralnego jest tylko jedną z odmian jeszcze obszerniejszej an-
tropocentrycznej teorii etycznej, jeżeli przez tę ostatnią rozumieć teorię, zgodnie 
z którą do dobra osobników gatunku ludzkiego my, ludzie, powinniśmy przy-
wiązywać większą wagę niż do dobra osobników innych gatunków. Weźmy pod 
uwagę pewną analogię. Jeżeli o dobro mojego własnego dziecka powienienem 
troszczyć się bardziej niż o dobro dziecka mojego sąsiada, to przecież nie dlatego, 
aby moje dziecko miało jakiś inny, wyższy status moralny. Status moralny dziecka 
mojego sąsiada jest dokładnie taki sam – ani niższy, ani wyższy – jak status mo-
jego dziecka. Mimo to każdy przyzna mi prawo, abym w ewentualnym konfl ikcie 
pomiędzy interesem mojego własnego dziecka i interesem dziecka mojego sąsiada 
stanął po stronie mojego dziecka. Analogiczna postawa – postawa uprawnionej 
stronniczości – może być uważana za słuszną, gdy chodzi o konfl ikt między inte-
resem ludzi a dobrem istot innych gatunków14.

5. Kryteria statusu moralnego w zastosowaniu do wczesnych ludzkich 
zarodków

Z różnych kryteriów statusu moralnego omówionych w ostatnich rozdziałach, 
w sporze o moralny status wczesnego ludzkiego zarodka wchodziłyby w grę dwa: 
kryterium antropocentryczne i poszerzone kryterium personalistyczne – wąskie 
kryterium personalistyczne, czyli kryterium aktualnej psychologicznej osobowo-
ści możemy bowiem od razu wykluczyć, gdyż czymkolwiek byłby wczesny ludzki 
zarodek, na pewno nie jest on aktualnym podmiotem wyższych funkcji psychicz-
nych. Czy zatem mamy wybrać jedno z nich i po prostu zastosować je do tych 

14  Jak referuje Rebecca L. Walker (2006, s. 322), do takiej uprawnionej moralnej stronniczości 
(moral partiality) odwołuje się Baruch A. Brody (2001), występując w obronie etycznej godziwości 
badań na zwierzętach. Argumentuje on bowiem, że mamy prawo dawać pierwszeństwo zaspokaja-
niu potrzeb i interesów tych istot, które są nam bliższe.
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zarodków, które stanową najcenniejszy, choć równocześnie tak sporny materiał 
do badań nad komórkami macierzystymi?

Zwróćmy najpierw uwagę, że próbując określić status moralny pewnego ro-
dzaju istot za pomocą jakiegoś kryterium, napotykamy dwojaką trudność. Czasa-
mi nie będziemy pewni, czy stosowane kryterium jest w ogóle zasadne: czy więc 
mamy solidne podstawy, aby przyznawać status moralny wszystkim i tylko takim 
istotom, które spełniają dane kryterium. Ale nawet gdy dane kryterium uznajemy 
za zasadne czy też adekwatne, może nam być trudno rozstrzygnąć, czy jest ono 
stosowalne do istot danego rodzaju, tzn. czy jest przez nie spełniane. 

Antropocentryczne kryterium statusu moralnego w odniesieniu do ludzkich 
zarodków miałoby tę zaletę, że w praktyce nie stwarzałoby problemu stosowal-
ności. Choć bowiem czasem można się spierać, czy pewien embrionalny twór 
pochodzący od ludzkich rodziców jest rzeczywiście ludzkim zarodkiem, to jed-
nak skoro to już potwierdzimy, uzyskujemy tym samym gwarancję, że posiada on 
również – z samej defi nicji ludzkiego zarodka – wymaganą cechę biologicznego 
człowieczeństwa. Niestety, to antropocentryczne kryterium statusu moralnego – 
czy to w zastosowaniu do ludzkich zarodków, czy to do innych istot (np. do zwie-
rząt) – stwarza, jak już widzieliśmy, problem zasadności. Czy bowiem mamy pod-
stawę przyjmować, że samo biologiczne człowieczeństwo, przysługujące jakiejś 
istocie, jest konieczne i wystarczające do tego, aby przypisać jej status moralnej 
osoby? Przyznajemy wprawdzie chętnie, że normalny i dorosły osobnik gatun-
ku ludzkiego z racji swoich rozlicznych zdolności zasługuje na najwyższe miejsce 
w hierarchii znanych nam bytów, lecz właśnie z racji tych wielu zdolności, a nie 
przez samo swoje człowieczeństwo. 

W obrębie poszerzonego kryterium personalistycznego wyróżniłem trzy jego 
wersje: kryterium potencjalnej osobowości, kryterium współprzynależności do 
gatunku osób oraz kryterium szacunku innych osób. Ostatnią wersję – przyznają-
cą status osób spornym osobom szanowanym przez bezsporne osoby – możemy 
pominąć. Kryterium współprzynależności do gatunku osób – przyznające status 
moralny wszystkim osobnikom pewnego gatunku, którego normalne osobni-
ki mają zdolność spełniania funkcji osobowych – także nie może być poważnie 
traktowane; jest ono w praktyce równoważne kryterium antropocentrycznemu 
i narażone na podobne zarzuty. 

Najlepszą kandydatką do roli kryterialnej podstawy statusu moralnego wczes-
nych ludzkich zarodków wydaje się zatem potencjalna psychologiczna osobo-
wość. Stosując to kryterium do wczesnych ludzkich zarodków, napotykamy jed-
nak obie wskazane wyżej trudności. Po pierwsze, nawet jeżeli uznamy, że wczesny 
ludzki zarodek jest potencjalną psychologiczną osobą, nadal jest do dyskusji, co 
z tego wynika – co więc wynika z tego, że ludzki zarodek ma potencjalną zdolność 
rozwinięcia wyższych funkcji psychicznych i że kiedyś może stać się aktualnym 
podmiotem tych funkcji, gdy chodzi o status moralny przysługujący mu teraz. 
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Nawet jednak, jeżeli poradzimy sobie jakoś z tym problemem zasadności kryte-
rium potencjalnych funkcji osobowych w jego zastosowaniu do wczesnych ludz-
kich zarodków, musimy jeszcze zmierzyć się z problemem jego stosowalności do 
tych spornych bytów – z pytaniem, czy wczesny ludzki zarodek jest potencjalną 
(psychologiczną) osobą. Jako jedno z pytań dotyczących tego, czym – lub kim – 
jest ludzki zarodek, sformułowane pytanie ma za przedmiot także pewien „status” 
ludzkiego zarodka, ale nie status moralny, lecz raczej ontyczny. 

Samo zastosowanie logocentrycznego kryterium statusu moralnego do ludz-
kich embrionów wymaga więc ustalenia ich statusu ontycznego.



Część III

ONTYCZNY STATUS LUDZKIEGO ZARODKA

W dotychczasowych analizach starałem się uwyraźnić pojęcie statusu moralne-
go, które znajduje zastosowanie do różnego rodzaju bytów, w tym również do 
ludzkich embrionów. W sporach o „status ludzkiego embrionu”, czy też o „status 
ludzkiego zarodka”1 chodzi jednak nie tylko o status moralny. Podstawę etycznych 
kwalifi kacji ludzkiego embrionu – jego znaczenia agatologicznego, jego wartości 
dygnitatywnej, czy wreszcie przyznawanych mu praw – stanowi bowiem jeszcze 
inny „status”, który również odgrywa zasadniczą rolę z punktu widzenia etyki, 
lecz sam ma raczej naturę ontologiczną. Ten drugi, bytowy status ludzkich za-
rodków lub płodów nie determinuje wprawdzie jednoznacznie ich statusu mo-
ralnego, niemniej tworzy jego istotny fundament. Chcąc bowiem określić tak czy 
inaczej rozumiane etyczne znaczenie ludzkiego zarodka, trzeba przede wszystkim 
ustalić, czym właściwie jest ludzki zarodek.

1  Na oznaczenie najwcześniejszych form bytu ludzkiego – tych pomiędzy poczęciem oraz naro-
dzeniem – używa się takich nazw jak „zarodek”, „płód” czy też „embrion”. Zakres tych określeń nie 
jest sztywno ustalony, lecz zwykle bywa różnicowany. Tak więc zarodkiem, a także embrionem ten 
najmłodszy ludzki byt nazywa się raczej tylko do jakiegoś momentu (dnia czy też tygodnia) w jego 
prenatalnym rozwoju, podczas gdy płodem jest on nazywany dopiero od tego momentu (dnia lub 
też tygodnia). Oprócz określeń tak zróżnicowanych potrzebny jest jednak nieraz termin ogólniejszy, 
który obejmie swoim zakresem wszystkie prenatalne formy bytu ludzkiego. W roli takiego obszer-
niejszego terminu spotyka się właściwie wszystkie wymienione nazwy. Niektórzy autorzy używają 
w ten najszerszy sposób wyrazu „zarodek” – ludzki byt jest zatem zarodkiem aż do urodzenia, po 
czym staje się noworodkiem. Inni wolą poszerzać raczej wyraz „płód” – mówią zatem o ludzkim 
płodzie od chwili poczęcia. Wydaje się jednak, że najstosowniejszym kandydatem na oznaczenie 
wszystkich form bytu ludzkiego od poczęcia do narodzenia będzie termin „embrion” – wyraz w ję-
zyku polskim mimo wszystko obcy, a tym samym bardziej podatny na nieuchronnie arbitralne re-
gulacje i redefi nicje. I tak też w dalszym ciągu będę rozumiał ten termin, pytając o moralny status 
ludzkiego embrionu. W kontekście sporu wokół badań nad komórkami macierzystymi, którym zaj-
mę się w ostatniej części, szczególnie ważny jest jednak bytowy i etyczny status wczesnego ludzkiego 
embrionu, który nazywam również zarodkiem lub wczesnym zarodkiem.
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Ontyczny status ludzkich zarodków jest zespołem ich najważniejszych włas-
ności bytowych. Przez własności bytowe pewnego rodzaju istot rozumie się ich 
podstawowe własności opisowe, a więc nienormatywne. Tak zatem ontyczny sta-
tus ludzkich zarodków, czy jakichkolwiek innych bytów, nie jest identyczny z ich 
statusem moralnym, ten bowiem nie jest niczym innym jak zespołem ich podsta-
wowych własności normatywnych. Choć jednak nieidentyczny z tym drugim, jest 
on z nim ściśle związany. Rzecz w tym, że mówiąc o „najważniejszych” ontycz-
nych własnościach pewnego rodzaju istot, mamy na myśli również, a może nawet 
głównie te ich własności, które są szczególnie ważne z etycznego punktu widzenia. 

Jak pokazałem w ostatnim rozdziale (VI, 5), ontologiczne pytanie o to, czym 
lub kim jest ludzki zarodek, z etycznego punktu widzenia ogniskuje się w pytaniu, 
czy wczesny ludzki zarodek jest (potencjalną) psychologiczną osobą. Jeżeli wczes-
ny ludzki zarodek miałby być potencjalną osobąp, relacja między nim i aktualną 
osobąp, która się z niego w przyszłości rozwinie lub może rozwinąć, musiałaby 
posiadać wszystkie znamiona relacji właściwej potencjalności. Jak zobaczymy jesz-
cze nieco dalej (IX, 1), za jeden z warunków właściwej potencjalności uważa się 
identyczność – potencjalny Q musi być tym samym bytem co aktualny Q, którym 
on się stanie lub może się stać. Chcąc wyrobić sobie zdanie, czy wczesny ludzki 
zarodek posiada właściwą potencjalną osobowośćp, trzeba więc przede wszystkim 
ustalić, czy jest on tym samym bytem, którym będzie wywodząca się z niego oso-
ba – czy jest on już właściwym bytem ludzkim. W tym zaś celu trzeba rozważyć 
dwie kwestie: (1) czy wczesny ludzki zarodek jest już indywidualnym ludzkim 
organizmem oraz (2) czy indywidualny ludzki organizm jest tym samym co właś-
ciwy byt ludzki. Na tym jednak nie koniec, ponieważ relacja pomiędzy wczes-
nym ludzkim zarodkiem i aktualną osobąp, która się z niego wykształci, mog-
łaby spełniać warunek identyczności, lecz nie posiadać innych atrybutów relacji 
właściwej potencjalności. Trzeba więc rozpatrzyć jeszcze jedną sprawę: (3) czy 
wczesny ludzki zarodek oprócz cechy identyczności z przyszłą aktualną osobą, 
w którą może się rozwinąć, posiada jeszcze inne cechy konieczne do właściwej 
potencjalności. Tym trzem kwestiom są poświęcone kolejne rozdziały.



Rozdział VII

SPÓR O ISTOTĘ BYTU LUDZKIEGO

Czy właściwy ludzki byt jest z istoty tym samym co indywidualny ludzki orga-
nizm? Ponieważ każdy z nas naturalnie zakłada, że on sam – jeden z członków 
ludzkiej wspólnoty moralnej – stanowi bez wątpienia właściwy byt ludzki, to 
samo w zasadzie pytanie mogę także ująć w postaci bardziej egocentrycznej: czy 
ja jestem z istoty tym samym co mój organizm lub też moje ciało. Jest to tylko 
jedna ze składowych kwestii, które muszę rozstrzygnąć, jeśli chcę ustalić, czym 
w istocie jestem. Pytanie „czym w istocie jestem” wspiera się na założeniu, które 
nie dla wszystkich będzie oczywiste. Sugeruje ono, że będąc jakimś A lub B, mogę 
tym być w istocie albo nie w istocie. Na pytanie „czym jestem” nasuwa się bowiem 
wiele odpowiedzi („pracownikiem uniwersytetu”, „autorem kilku książek”, „osob-
nikiem gatunku homo sapiens”, „podmiotem refl eksyjnej świadomości” itp.). Py-
tając, czym jestem w istocie, zdaję się zakładać, że te różne odpowiedzi nie są 
równorzędne: w niektórych pojawiają się orzeczniki jedynie akcydentalne (jak to 
jest na pewno z „pracownikiem uniwersytetu”, „autorem kilku książek”), w innych 
zaś należące do mojej istoty, czyli grupy cech, bez których nie mógłbym po prostu 
istnieć (jak to być może jest z „osobnikiem gatunku homo sapiens”, „podmiotem 
refl eksyjnej świadomości”). Tę nieoczywistą supozycję, zgodnie z którą dociekając 
granic mojej tożsamości, a więc zastanawiając się na przykład, od kiedy jestem 
tym, czym zasadniczo jestem, mogę pytać nie tylko o to, od kiedy jestem tym lub 
tamtym (np. mężem mojej żony lub pracownikiem uniwersytetu), lecz także od 
kiedy po prostu istnieję, nazywa się tezą esencjalizmu2. 

Dopiero gdy przyjmiemy tezę esencjalizmu – tak w ogóle, jak w szczególnym 
odniesieniu do bytu ludzkiego – a zatem gdy zgodzimy się, że istnieje coś takiego 
jak istota człowieka, i to nie jako przedmiotu takiej albo innej defi nicji, lecz jako 
„jednego z nas ludzi”, z którymi mamy do czynienia w etycznie zabarwionym do-

2  W jednym z możliwych znaczeń tego wieloznacznego terminu.
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świadczeniu – dopiero wtedy możemy zająć się kolejną sprawą: zastanowić się, co 
składa się na tę istotę lub co ją stanowi.

1. Istota człowieka a granice ludzkiego istnienia

Pytanie o istotę bytu ludzkiego ściśle wiąże się z pytaniem o granice jego istnienia. 
Można powiedzieć, że jedno i drugie jest pytaniem o tożsamość, ale gdy w pierw-
szym chodzi o tożsamość istotową, to w drugim o tożsamość czasową. O moją 
tożsamość istotową czy też esencjalną pytam zatem, gdy zastanawiam się, czym 
w istocie jestem. O moją tożsamość czasową czy też temporalną pytam, gdy chcę 
określić, od kiedy istnieję oraz do kiedy będę jeszcze istniał. Zakładam bowiem, 
że istnieję odtąd, odkąd jestem tym bytem, którym jestem z istoty, i że będę istniał 
dopóty, dopóki będę tym, kim jestem z istoty.

Ten związek między pytaniem o istotę bytu ludzkiego i pytaniem o granice 
jego istnienia można najpierw uwyraźnić, biorąc pod uwagę granice mojego ist-
nienia w przyszłości. W tej perspektywie zarysują się również wyraźnie możli-
we stanowiska wobec obu kwestii. Zastanawiając się, do kiedy będę istniał, mogę 
więc najpierw stwierdzić: aż do mojej śmierci. Tę „moją śmierć” będę przy tym 
utożsamiał ze śmiercią organizmu, z którym jestem związany. Mówiąc „z którym 
jestem związany”, mówię jednak w tym wypadku o wiele za mało, gdyż powinie-
nem raczej powiedzieć: „z którym jestem tożsamy” lub „którym w istocie jestem”. 
Skoro bowiem istnieję dopóty, dopóki jestem tym, czym jestem z istoty, a zarazem 
istnieję tak długo, jak długo tylko żyje mój organizm, to znaczy, że z istoty jestem 
żywym organizmem, czy też przynajmniej bytem, który ma żywy organizm.

Nie jest jednak oczywiste, że bez względu na tok wypadków w moim dalszym 
życiu będę nadal tym, kim w istocie jestem – a zatem pozostanę sobą – aż do 
mojej organicznej lub biologicznej śmierci. Może się przecież zdarzyć, że jeszcze 
przed śmiercią mojego organizmu przytrafi  mi się inna katastrofa, jakby śmierć 
psychiczna. Tą „psychiczną śmiercią” należałoby bowiem nazwać bezpowrotną 
utratę wszelkiej świadomości – czy też stanowiącą jej neurologiczną przyczynę 
śmierć wyższego mózgu – która spotkałaby mnie, gdybym popadł w trwały stan 
wegetatywny. Czy znajdując się w tym stanie, byłbym nadal sobą, a zatem tym, 
kim jestem w istocie? To pytanie przynajmniej mogę rozstrzygnąć przecząco. A je-
śli udzielę na nie takiej odpowiedzi, będzie to świadczyło, że nie utożsamiam się 
ze swoim organizmem, lecz z czymś, co może utracić istnienie, nawet gdy mój 
organizm nadal je zachowa. Tym „czymś”, z czym utożsamiam się w takim wy-
padku, jest oczywiście mój umysł, jakoś związany z moim organizmem, lecz nie-
koniecznie podzielający wszystkie jego egzystencjalne koleje (por. Green, Wikler 
1980).
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Mojemu dalszemu istnieniu w przyszłości zagraża jednak jeszcze inna niedo-
bra przygoda. Może się zdarzyć, że nie popadnę w trwały stan wegetatywny, ale 
pogrążę się w głębokiej demencji. W stanie otępienia zachowam co prawda pew-
nego rodzaju świadomość, jednakże ta – jak wskazują smutne przypadki wielu 
innych ludzi – będzie tylko szczątkowa i zniwelowana; dokładniej, będzie to za-
pewne świadomość niemal zupełnie pozbawiona swej refl eksyjności, swej pierw-
szoosobowej orientacji, czy też w ogóle tych wszystkich funkcji, które uważa się za 
charakterystyczne dla ludzkiej osoby. Czy zachowując już tylko tę zdegradowaną, 
nieosobową świadomość, będę mógł nadal pozostawać sobą? Także na to kolej-
ne pytanie przynajmniej mogę odpowiedzieć negatywnie. Lecz jeśli udzielam na 
nie takiej odpowiedzi, to stąd wynika, że nie utożsamiam się ani z moim organi-
zmem, ani nawet z moim umysłem, lecz z czymś lub kimś innym. Tym, z kim się 
wówczas utożsamiam – kim wówczas z istoty jestem – jest właśnie pewna ludzka 
osoba, czy mówiąc dokładniej, pewien podmiot posiadający nie tylko potencjalną 
(lub postaktualną), lecz aktualną zdolność spełniania funkcji psychicznych, które 
uważa się za swoiste dla osób.

Jak uzmysławia ten przegląd stanowisk, jakie można zająć w kwestii granic 
mojego istnienia w przyszłości, rysują się również trzy różne poglądy, możliwe 
w kwestii mojej esencjalnej tożsamości, tzn. co do tego, czym w istocie jestem. 
Każdy z nich jest pewną odmianą koncepcji esencjalistycznej, przynajmniej w od-
niesieniu do bytu ludzkiego. W obrębie tego szczególnego, antropologicznego 
esencjalizmu można zatem wyróżnić trzy główne warianty: esencjalizm persona-
listyczny lub esencjalizm osoby, zgodnie z którym jednostka ludzka jest z istoty 
osobą, w sensie istoty mającej rozwiniętą zdolność spełniania wyższych funkcji 
psychicznych; esencjalizm mentalistyczny lub esencjalizm umysłu, zgodnie z któ-
rym jednostka ludzka jest z istoty umysłem, czy też bytem mającym zdolność 
świadomości; i esencjalizm biologiczny lub esencjalizm organizmu, zgodnie z któ-
rym jednostka ludzka jest z istoty ludzkim organizmem, osobnikiem określonego 
biologicznego gatunku3.

3  Wymienione poglądy nie wyczerpują wszystkich możliwych zapatrywań na to, kim w isto-
cie jest człowiek. Na tak sformułowane pytanie można bowiem udzielić – i faktyczne udzielano 
– także innych odpowiedzi, na przykład utożsamiając człowieka z „duszą posługującą się ciałem” 
albo z „osobą” defi niowaną nie w sposób funkcjonalistyczny (jako istota już posiadająca rozwiniętą 
zdolność spełniania odpowiednich czynności psychicznych), lecz rozumianą w sensie substancja-
listycznym (jako istota mogąca rozwinąć tę zdolność). Te inne odpowiedzi pokrywają się jednak, 
gdy chodzi o wytyczany przez nie zakres pojęcia „ludzkiej jednostki”, za każdym razem z jedną 
spośród tych, które wyróżniłem, a w podanych przykładach z koncepcją ostatnią. Bo przecież ktoś, 
kto utożsamia człowieka z duszą używającą ciała czy też z substancją rozumną, najczęściej zgodzi 
się, że tak określony człowiek powstaje w tym samym czasie, w którym zaczyna istnieć jego ludzki 
organizm. W tej sytuacji przegląd głównych koncepcji ludzkiej tożsamości może ograniczać się do 
trzech wyróżnionych.
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Tym trzem stanowiskom w kwestii istotowej tożsamości człowieka będą od-
powiadały również trzy poglądy, gdy chodzi o szczególnie ważną dla nas kwestię 
granicy jego istnienia w przeszłości – pytanie, odkąd właściwie istnieję, czyli od 
kiedy jestem tym, kim jestem, a w szczególności, czy byłem już sobą, gdy byłem 
dopiero zarodkiem lub płodem. To ostatnie zagadnienie we współczesnej refl eksji 
fi lozofi cznej dało asumpt do ważnej dyskusji, którą wypada tutaj zreferować.

2. Byt ludzki jako organizm

Ważnym przedstawicielem esencjalizmu biologicznego jest Eric T. Olson. Swoje 
poglądy wyraził on między innymi w często cytowanym artykule pod znamien-
nym tytułem Was I Ever a Fetus? (Czy kiedykolwiek byłem płodem?). Nie zawadzi 
od razu wyjaśnić, iż sam autor tego artykułu uważa, że istotnie był kiedyś pło-
dem i że każdy z nas może to samo powiedzieć o sobie. Zarazem jednak Olson 
utrzymuje, że ten dość naturalny pogląd jest nie do pogodzenia z pewną rozpo-
wszechnioną fi lozofi czną teorią, mianowicie „standardową” koncepcją osobowej 
tożsamości. Tę centralną pozycję w sporach o tożsamość osoby zajmuje koncepcja 
psychologiczna, proponowana przez Locke’a i jego współczesnych kontynuato-
rów. W ujęciu Olsona zgodnie z tą teorią

będę istniał w pewnym czasie w przyszłości tylko pod warunkiem, że będę pamiętał pew-
ne moje obecne przeżycia lub że będę połączony z tym, kim jestem obecnie, ciągnącym 
się w czasie łańcuchem przypomnień lub łańcuchem psychologicznych związków innego 
rodzaju (lub ewentualnie przez ciągłość zdolności umysłowych). I istniałem w pewnym 
czasie w przeszłości tylko pod warunkiem, że jestem obecnie w pewien sposób powiązany 
z tym, kim wtedy byłem, (...) ciągnącym się w czasie łańcuchem przypomnień lub że moje 
obecne zdolności psychologiczne w ciągły sposób łączą się z tymi, które posiadałem wcześ-
niej (Olson 1997, s. 95–96).

Jednym z jawnych mankamentów tak rozumianej psychologicznej koncepcji 
tożsamości osoby jest zdaniem Olsona fakt, że implikuje ona „problem płodu” – 
kłopot z pozbyciem się paradoksalnej tezy, że naprawdę nigdy nie byłem płodem, 
z którego się rozwinąłem. Bo przecież z owym bytem, który istniał w „moim” 
życiu płodowym, nie jestem połączony żadnym łańcuchem przypomnień ani psy-
chologicznych związków innego rodzaju.

Sam Olson proponuje „znacznie prostsze i mniej sporne” rozwiązanie „prob-
lemu płodu”:

Ty i ja jesteśmy żywymi organizmami. Chociaż nie zawsze jesteśmy ludźmi, jesteśmy za-
wsze organizmami i nasze kryterium tożsamości posiadamy dzięki byciu organizmami, 
a nie dzięki byciu ludźmi. To, co pozwala nam przetrwać, jest to samo w ciągu całego nasze-
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go życia: zachowujemy istnienie, podobnie jak i inne zwierzęta, tak długo, jak długo trwa 
nasze życie biologiczne (tamże, s. 106).

Treść tej biologicznej koncepcji osobowej tożsamości – w przeciwieństwie 
do krytykowanej przezeń koncepcji psychologicznej – Olson precyzuje jeszcze 
w swojej replice na krytykę Lynne Rudder Baker, zawartą w jej artykule What 
Am I? Zdaniem tej autorki Olson miesza ze sobą dwie kwestie: (a) Czym jest 
osoba? i (b) Czym jestem w mojej najbardziej podstawowej istocie? („What am 
I most fundamentally?”, Baker 1999, s. 153). Psychologiczna odpowiedź na pyta-
nie (a) nie kłóci się z biologiczną odpowiedzią na (b). Do pomyślenia jest zatem 
teoria (akcydentalnej osobowości) łącząca dwie tezy:

(1) Jeżeli jestem osobą w czasie t i w czasie t’, to moje stany w czasie t z konieczności pozo-
stają w ciągłym związku psychologicznym z moimi stanami w czasie t’.
(2) Jestem z konieczności ludzką istotą żywą, a tylko przygodnie osobą (tamże, s. 154).

Zdaniem Olsona zwolennik standardowej koncepcji osobowej tożsamości 
musi uznawać następującą zasadę de re:

O każdej osobie, która istnieje w pewnym czasie, jest prawdą, że nie mogłaby ona istnieć 
w żadnym innym czasie, gdyby nie była połączona łańcuchem ciągłym związków psycho-
logicznych z samą sobą w tym [wcześniejszym] czasie (Olson 1999, s. 161).

Natomiast Baker twierdzi, że zwolennik standardowej koncepcji osobowej toż-
samości musi uznawać jedynie słabszą zasadę de dicto:

Żadna osoba, która istnieje w określonym czasie, nie może być identyczna z osobą, która 
istnieje w pewnym innym czasie, jeżeli nie jest połączona z osobą w tym wcześniejszym 
czasie łańcuchem ciągłym związków psychologicznych (Baker 1999, s. 154)4.

W odpowiedzi na tak rozumiany zarzut mieszania dwóch kwestii Olson pod-
kreśla, że przedmiotem krytyki w jego artykule była mocniejsza zasada de re i że 
właśnie ją nazywał standardową koncepcją osobowej tożsamości. Ale uważa za-
razem, że niemal wszyscy zwolennicy psychologicznej koncepcji osobowej tożsa-
mości akceptują ją właśnie w tej mocniejszej postaci:

4  Podobne rozróżnienie dwóch wersji psychologicznego kryterium tożsamości osobowej prze-
prowadza David DeGrazia, zauważając, że to kryterium tożsamości może dotyczyć bądź to osoby 
jako osoby, bądź to osoby jako indywidualnego bytu. Psychologiczne kryterium tożsamości osoby 
jako osoby głosi: „Osoba w jednym czasie i osoba w innym czasie są jedną i tą samą osobą wtedy 
i tylko wtedy, gdy zachodzi między nimi psychologiczna ciągłość pewnego określonego typu”. Na-
tomiast psychologiczne kryterium tożsamości osoby jako indywidualnego bytu stwierdza: „Pewna 
osoba w jednym czasie i pewien byt w innym czasie są jednym i tym samym bytem wtedy i tylko 
wtedy, gdy zachodzi między nimi psychologiczna ciągłość pewnego określonego typu” (DeGrazia 
2005, s. 30).
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Tak na przykład każdy lub niemal każdy, kto uznaje pewną wersję teorii psychologicznej 
ciągłości, sądzi, że z konieczności przestałbym istnieć, gdyby moje psychiczne treści i zdol-
ności zostały doszczętnie i niedwracalnie zniszczone. Tymczasem zasada de dicto niczego 
takiego nie implikuje. Stwierdza ona tylko, że gdybym przetrwał całkowite zniszczenie mo-
jego umysłu, nie byłbym już w tym czasie osobą. Zasada de dicto nie wyklucza tego, że ja, 
który obecnie jestem osobą, mogę pewnego dnia być ludzkim warzywem, zwłokami lub 
nawet marmurową rzeźbą (...) (Olson 1999, s. 161).

Mimo tych dodatkowych objaśnień stwierdzenie Olsona, że jesteśmy z istoty 
żywymi organizmami, „chociaż nie zawsze jesteśmy ludźmi”, jest nieco mylące, 
gdyż nie pozwala poznać, że proponowane przezeń kryterium indywidualnej toż-
samości ma być szczególnym kryterium indywidualnej tożsamości człowieka („ja 
i ty”, czyli my ludzie, jesteśmy z istoty żywymi organizmami). Wyraźniejszą treść 
tej tezie biologicznego esencjalizmu nadaje inny jej obrońca, David DeGrazia:

Zgodnie z koncepcją biologiczną, my osoby ludzkie – a w konsekwencji także istoty ludz-
kie niebędące osobami – jesteśmy z istoty ludzkimi zwierzętami [ludzkimi organizmami], 
osobnikami gatunku homo sapiens. Ludzkie organizmy nie konstytuują nas; my nimi jeste-
śmy. Tak więc zgodnie z tym poglądem był taki czas, gdy my, którzy teraz jesteśmy osoba-
mi, nie byliśmy osobami (mianowicie zanim ludzki organizm rozwinął zdolności tworzące 
osobowość), i być może w przyszłości nadejdzie taki czas, gdy nie będziemy już osobami 
(jeśli na przykład głęboka demencja sprowadzi nas do rzędu istot zdolnych jedynie do do-
znawania wrażeń zmysłowych) (DeGrazia 2005, s. 48).

DeGrazia podkreśla przy tym, że charakteryzując człowieka – w sensie bytu, 
którym ja lub ty z istoty jesteśmy – jako osobnika określonego gatunku zwierząt, 
nie musimy dookreślać tego ostatniego i utożsamiać go z gatunkiem homo sapiens:

Ważna jest tutaj [tzn. w tezie biologicznego esencjalizmu] nie sama przynależność do okre-
ślonego gatunku, lecz przynależność do jakiegoś biologicznego rodzaju. Być może nie je-
steśmy z istoty osobnikami gatunku homo sapiens, lecz hominidami i osobnikami innego 
biologicznego rodzaju. Być może dzięki dostatecznym postępom inżynierii genetycznej 
mógłbym się stać osobnikiem innego gatunku hominidów (jeśli o przynależności gatunko-
wej rozstrzyga genetyczna konstytucja w danym czasie, a nie gatunek, do którego należeli 
rodzice). Decydujące jest, że jesteśmy z istoty zwierzętami pewnego rodzaju; nie możemy 
przekształcić się w rośliny lub stoły (tamże, s. 48–49).

Nasuwa się pytanie, do jakich właściwie intuicji odwołują się zwolennicy 
esencjalizmu biologicznego, aby uzasadnić swoje stanowisko i odgraniczyć je od 
dwóch konkurencyjnych poglądów. Otóż ciekawe, że na przykład Olson dowodzi 
nieadekwatności jakiegokolwiek psychologicznego – a więc tak personalistycz-
nego, jak i mentalistycznego – kryterium indywidualnej tożsamości, wskazując 
na zasadniczą możliwość czegoś takiego jak przeszczep mózgu, na którą – jak 
niebawem zobaczymy – powołują się również rzecznicy esencjalizmu umysłu. 
W tym myślowym eksperymencie mam sobie wyobrazić, że mój wyższy mózg 
(cerebrum) został wycięty z mej głowy i przeszczepiony do głowy kogoś innego, 
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przy czym przeprowadzający tę operację chirurg zadbał o to, aby nie naruszyć 
pnia mojego mózgu i innych narządów, pozostawiając w ten sposób przy życiu 
mój wymóżdżony organizm. Olson formułuje pytanie: „Czy ten bezmózgi ludzki 
organizm jest tym [samym] organizmem, którego mózg został usunięty?”. I od-
powiada:

Nie wydaje się, byśmy usuwając twoje cerebrum, stworzyli nowy ludzki organizm. Moim 
zdaniem jest jasne, że ten organizm po prostu stracił pewien narząd, tak samo jak gdyby-
śmy usunęli nerkę albo płuco. (...) Jeżeli zatem jesteś szczególnym ludzkim organizmem, 
nie mógłbyś „towarzyszyć” swojemu cerebrum, gdyby zostało ono usunięte z twojej gło-
wy... Raczej po prostu straciłbyś swoje cerebrum, a razem z nim zdolności umysłowe. Oso-
ba otrzymująca twoje cerebrum w przypadku „przeszczepu” nie mogłaby być tobą, jeżeli 
ty jesteś organizmem żywym, ponieważ nie jest ona tym samym organizmem co ty (Olson 
1997, s. 107).

W przytoczonym fragmencie Olson zdaje się rozumować: (1) mój organizm 
pozbawiony wyższego mózgu pozostawałby tym samym organizmem; (2) ja je-
stem tym samym bytem co mój organizm; a zatem (3) ja nie mógłbym być tym 
samym bytem co osobnik, któremu przeszczepiono by mój wyższy mózg wraz 
z całym bagażem treści psychicznych, decydujących o mojej „osobowej tożsamo-
ści”. Skoro wszakże tak, to rozumowanie Olsona nie uzasadnia tezy biologiczne-
go esencjalizmu, którą właśnie zakłada (w drugiej z uwyraźnionych przesłanek). 
Wskazuje ono raczej na różność esencjalizmu biologicznego i psychologicznego.

3. Byt ludzki jako podmiot funkcji osobowych

Diametralnie przeciwną koncepcją istotowej tożsamości człowieka w stosunku 
do tej, jaką podsuwa esencjalizm biologiczny, jest koncepcja proponowana przez 
esencjalizm personalistyczny. Jak już wcześniej wspomniałem, tym ostatnim mia-
nem oznacza się pogląd, zgodnie z którym jednostka ludzka jest z istoty osobą, 
w sensie podmiotu posiadającego rozwiniętą (a nie tylko potencjalną) zdolność 
spełniania wyższych funkcji psychicznych.

Najbardziej bodaj wyraźną wersją esencjalizmu personalistycznego, zwłaszcza 
w jego zastosowaniu do problemu statusu ludzkiego embrionu, jest „teoria kon-
stytucji”, jaką przedstawia Lynne Rudder Baker w przywoływanym już artykule 
z 1999 roku. Polemizując z tezą Olsona, , że „standardowa” czy też psychologiczna 
koncepcja osobowej tożsamości implikuje „problem płodu”, Baker stara się po-
kazać trzy rzeczy: (A) że „problem płodu” nie wynika z samej psychologicznej 
koncepcji osobowej tożsamości (lecz dopiero z personalistycznej koncepcji istoty 
człowieka); (B) że „problem płodu” naprawdę nie jest żadnym paradoksem ani 
powodem do tego, aby odrzucać personalistyczną koncepcję istoty człowieka; 
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(C) że biologiczna koncepcja istoty człowieka, jaką proponuje Olson, ma swoje 
własne poważne trudności. O tym, w jaki sposób autorka uzasadnia pierwszy, 
a w pewnej mierze także trzeci z tych punktów – rozróżniając pytanie „Czym jest 
osoba?” oraz „Czym jestem w mojej najbardziej podstawowej istocie?” – była już 
mowa powyżej; teraz natomiast przyjrzymy się uzasadnieniu jej drugiej, bardziej 
pozytywnej i swoistej tezy.

Zauważając, iż sama psychologiczna koncepcja tożsamości osobowej nie im-
plikuje jeszcze problemu płodu, ponieważ może łączyć się z tezą, że każdy z nas 
jest tylko przygodnie osobą, a z konieczności pozostaje ludzką istotą żywą, sama 
Baker nie broni jednak tej teorii „akcydentalnej osobowości”, lecz proponuje pew-
ną wersję teorii personalistycznej, którą nazywa „koncepcją konstytucji”. Zgodnie 
z tą koncepcją ja jako właściwy byt ludzki jestem w mojej istocie osobą, czyli pod-
miotem wyposażonym w pewną grupę cech, którą Baker nazywa „perspektywą 
pierwszoosobową”. Osoba jest konstytuowana przez jej ciało, lecz nie jest z nim 
identyczna:

Z idei konstytucji wynika, że każda osoba jest osobą w samej swej istocie. Gdy ludzki or-
ganizm osiąga to stadium rozwoju, w którym może stanowić podstawę dla perspektywy 
pierwszoosobowej, wówczas zaczyna istnieć pewne nowe jestestwo – osoba. Ludzki or-
ganizm konstytuuje wtenczas osobę. Gdy ludzki organizm nie jest już w stanie stanowić 
podstawy dla perspektywy pierwszoosobowej, wówczas nie konstytuuje on już osoby. A je-
śli coś przestaje być osobą, przestaje też ono istnieć – nawet gdy ludzki organizm, który 
konstytuował tę osobę, istnieje w dalszym ciągu. Tak więc według teorii konstytucji tym, 
czym jestem w najgłębszej istocie [w sposób najbardziej zasadniczy], jest ludzka osoba, zaś 
ta ludzka osoba jest bytem posiadającym perspektywę pierwszoosobową, konstytuowanym 
(przynajmniej początkowo) przez ludzki organizm (Baker 1999, s. 155).

Z tej idei konstytucji wynika, że ściśle biorąc faktycznie nikt z nas nigdy nie był 
płodem, z którego się rozwinął i który jedynie poprzedzał go w bycie:

Jeśli bowiem nie jestem identyczna z moim ciałem, w takim razie stąd, że organizm, któ-
ry od jakiegoś czasu mnie konstytuuje, był niegdyś wczesnym płodem, nie muszę wnosić 
– i nie wnioskuję – że kiedykolwiek byłam wczesnym płodem. W rzeczy samej, zgod-
nie z koncepcją konstytucji, jeśliby moja matka poroniła, gdy była w piątym miesiącu 
ciąży z płodem, który mnie ukonstytuował, wówczas nigdy bym nie istniała. I nie w tym 
rzecz, że miałabym w tym wypadku krótkie życie; raczej w ogóle by mnie nie było (tamże)5.

5  Skoro płód, z którego się rozwinąłem, nie był jeszcze mną, gdyż nie posiadał zdolności do 
spełniania wyższych funkcji psychicznych, to na podobnej zasadzie można by wnioskować, że to, co 
pozostanie ze mnie, gdy pogrążę się w głębokiej demencji lub osunę się w trwały stan wegetatywny, 
nie będzie już mną. Ciekawe jednak, że Baker cofa się przed tą konkluzją. Przynajmniej bowiem 
w jej opublikowanym kilka lat wcześniej artykule, gdzie osoba jest defi niowana jako „a being with 
a capacity for certain intentional states like believing, desiring, intending, including fi rst-person 
intentional states” (Baker 1995, s. 491–492), czytamy dalej: „Although ‘capacity’ is a vague term, in 
saying that human persons must have the capacity to think of themselves in the fi rst-personal way, 
I mean not to exclude, say a person in an irreversible coma: If one has ever thought of her body in 
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Zdaniem Baker trudno jednak powiedzieć, aby ta konkluzja była niezgodna ze 
zdrowym rozsądkiem: zdrowy rozsądek nie jest bowiem aparatem na tyle subtel-
nym, aby rozróżnić sytuację, w której A jest tożsame z B, i sytuację, w której A jest 
konstytuowane przez B (tamże, s. 156). Autorka przyznaje zresztą, że w pewnym 
sensie każdy z nas „jest” ludzkim organizmem, który go konstytuuje, a tym sa-
mym „był” płodem, z którego się rozwinął. Tyle że słówko „jest” oznacza tutej 
właśnie konstytucję, a nie identyczność:

Ma się rozumieć jesteśmy ludzkimi organizmami. Jesteśmy konstytuowani przez ludzkie 
organizmy, i gdy zgodnie z prawdą mówimy, że jesteśmy ludzkimi organizmami, używamy 
słówka „jest” w sensie konstytucji. Nasze rozliczne własności biologiczne posiadamy dzięki 
temu, że jesteśmy konstytuowani przez organizmy (tamże, s. 157).

Baker podkreśla również, że chociaż w ścisłym sensie ludzka osoba i konsty-
tuujące ją ludzkie ciało nie są jednym i tym samym, to jednak stąd nie wynika, by 
stanowiły one dwa odrębne byty:

Moje ciało (...) konstytuuje mnie w takim samym jasnym sensie, w jakim blok granitu 
konstytuuje Pomnik Ofi ar Wojny Wietnamskiej w Waszyngtonie. Gdyby ten blok pozostał 
w kamieniołomie, nie ukonstytuowałby Pomnika Ofi ar Wojny Wietnamskiej. Niemniej 
jednak Pomnik Ofi ar Wojny Wietnamskiej nie jest czymś odrębnym od tego bloku granitu 
(tamże, s. 156).

4. Byt ludzki jako umysł związany z ciałem

Pośrednie stanowisko pomiędzy esencjalizmem biologicznym i esencjalizmem 
personalistycznym – jako różnymi koncepcjami istoty bytu ludzkiego – zajmuje 
esencjalizm umysłu (mind essentialism). Najbardziej znanymi przedstawicielami 
tej trzeciej koncepcji są Michael Lockwood i Jeff  McMahan. Zgodnie z ich uję-
ciem jednostka ludzka jest z istoty umysłem, czy też bytem mającym zdolność 
świadomości. Ten mentalistyczny esencjalizm odróżnia się zarówno od esencja-
lizmu osoby, jak i od esencjalizmu organizmu. W przeciwieństwie do pierwszego 
z tych poglądów twierdzi, że tożsamość osobowa nie jest konieczna do tożsamości 
indywidualnej człowieka; w przeciwstawieniu do drugiego uważa, że tożsamość 
czysto biologiczna nie jest wystarczającą podstawą tej indywidualnej ludzkiej toż-
samości.

O niekonieczności bycia tą samą osobą (czy nawet w ogóle osobą) do bycia tym 
samym ludzkim indywiduum mają świadczyć dwa argumenty. Pierwszy z nich 

the fi rst-person way (and has not yet died), she has the capacity fo think of her body in the fi rst-
person way” (tamże, s. 492).
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wskazuje na tożsamość człowieka w demencji. W ujęciu Lockwooda wychodzi on 
od pytania, czy możemy sobie pomyśleć, że nigdy nie staliśmy się albo że kiedyś 
przestaniemy być osobami w sensie Locke’a:

Odpowiedź na to brzmi – tak. Jestem zdania, że jeśli noworodek, z którego wyrosłem, 
umarłby we wczesnym wieku niemowlęcym, byłoby prawdą, że przez krótki czas istnia-
łem, mimo iż nigdy nie osiągnąłem osobowości. Podobnie, gdybym w podeszłym wieku 
dotknięty został przez chorobę Alzheimera, możliwe byłoby, iż moje umysłowe zdolności 
uległyby uwstecznieniu, aż do punktu utraty osobowości. Lecz w dosłownym sensie to na-
dal byłbym ja. W rzeczy samej, gdybym to nie był ja, to z mojego obecnego punktu widze-
nia łagodziłoby to nieco przerażający charakter takiej perspektywy! (Lockwood 2005/2010, 
s. 18).

Drugim argumentem, świadczącym według zwolnników esencjalizmu umysłu 
o niekonieczności bycia tą samą osobą dla indywidualnej tożsamości człowieka, 
jest argument z możliwości przeprogramowania mózgu. Nawiązuje on do pew-
nej fi lozofi cznej fantazji Bernarda Williamsa, mającej ilustrować zależność toż-
samości osoby od tożsamości jej ciała. Aby pokazać skomplikowaną relację tych 
dwóch tożsamości, Williams każe nam sobie wyobrazić, że pewien szalony nauko-
wiec wynalazł urządzenie, które może wymazać wszystkie treści czyjegoś życia 
wewnętrznego, na przykład przypomnienia, przekonania, zamiary itd. Urządze-
nie to może również przeprogramować czyjś mózg, łącząc go z całkiem nowym 
zespołem treści i cech psychicznych, przy czym ów proces rozprogramowania 
i przeprogramowania – jak z pewnych powodów dodaje McMahan – nie wy-
maga przerwy w potoku świadomości. Upraszczając nieco dalszy ciąg opowieści 
Williamsa, możemy jedynie powiedzieć, że szalony naukowiec oznajmia pewnej 
osobie, iż zamierza przeprogramować jej mózg, a następnie... poddać torturom 
jej ciało. Ona zaś ma się ustosunkować do tej perspektywy (por. Williams 1970, 
s. 167–168; por. również McMahan 2002, s. 66).

Gdyby mój mózg został w ten sposób przeprogramowany, kierując się psycho-
logicznym kryterium tożsamości osobowej, należałoby powiedzieć, że nie byłbym 
już wówczas tą samą osobą. Lecz skoro proces przeprogramowania dokonałby 
się bez żadnej przerwy w potoku świadomości, mógłbym mimo to pozostać tym 
samym umysłem. Czy zatem w takim razie byłbym nadal sobą – tym samym ludz-
kim indywiduum? Otóż w przekonaniu McMahana, podejmującego ten przykład 
Williamsa, tak właśnie by było – o czym świadczy fakt, że sama perspektywa tor-
tur czekających moje ciało budzi we mnie „egoistyczną obawę”. Gdyby bowiem 
owo ciało, pozbawione związku z moją osobowością, w konsekwencji nie było już 
moim, to przynajmniej z egoistycznego punktu widzenia nie miałbym się czego 
obawiać; moje ewentualne obawy mogłyby co najwyżej wynikać z sympatii dla 
osobnika dziedziczącego po mnie to nieszczęsne ciało.
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Gdy z kolei chodzi o niewystarczalność tożsamości czysto biologicznej dla by-
cia tym samym ludzkim indywiduum, ma jej dowodzić przede wszystkim6 argu-
ment z możliwości przeszczepu wyższego mózgu. W ujęciu Lockwooda przedsta-
wia się on tak oto:

Przypuśćmy, że cierpisz na poważną chorobę serca (...). W takich okolicznościach byłbyś 
zachwycony, gdyby pojawiło się „kompatybilne” z twoim serce, dostępne do transplantacji. 
Załóżmy teraz dla odmiany, iż cierpisz na nienadający się do zoperowania guz mózgu. 
Także w tym przypadku pozostające ci dni życia wydają się policzone. Jednakże w ostatniej 
godzinie życia dowiadujesz się, że na skutek wyjątkowego przełomu w chirurgii możliwe 
stało się usunięcie twojego mózgu i zastąpienie go innym; taki nadający się do transplanta-
cji mózg właśnie się pojawił na skutek tragicznego wypadku samochodowego. Jaka byłaby 
twoja reakcja? Z trudem przychodzi mi sobie wyobrazić, iż byłaby to wielka radość czy 
ulga. Taką operację widziałbyś nie jako ratującą twoje życie, lecz jako ratującą życie dawcy 
[mózgu]: to nie ty podlegałbyś operacji transplantacji mózgu, lecz jego rzekomy dawca 
podlegałby operacji transplantacji ciała (Lockwood 2005/2010, s. 18).

Jak już widzieliśmy, na możliwość przeszczepu cerebrum powołuje się również 
Olson, broniąc swojej biologicznej wersji antropologicznego esencjalizmu. Po-
dobnie jak dla Lockwooda jako zwolennika esencjalizmu umysłu, tak i dla Olsona 
jako rzecznika esencjalizmu organizmu możliwość przeszczepu wyższego mózgu 
świadczy o różności biologicznego i mentalistycznego kryterium indywidualnej 
tożsamości człowieka. Gdy jednak ten drugi wyciągał stąd wniosek, że w istocie 
sprowadzamy się do tworów biologicznych, pierwszy konkluduje, że w takim ra-
zie my ludzie jesteśmy czymś więcej niż tylko ludzkimi organizmami.

6  McMahan oprócz tego argumentu za niewystarczalnością tożsamości biologicznej podaje też 
inny, wskazujący na anomalię płodów dwugłowych: „W niektórych przypadkach narządy znajdu-
jące się poniżej szyi są podwojone w bardzo małym stopniu. Istnieje tylko jeden układ krążenia, 
jeden układ przemiany materii, jeden układ rozrodczy, jeden układ odpornościowy. W takich przy-
padkach istnieją dwie osoby, lecz tylko jeden ludzki organizm. Jest niemożliwe, aby oba bliźnięta 
były tym organizmem, gdyż to by oznaczało, że nie są one różnymi osobnikami, lecz jedną i tą 
samą osobą. Wydaje się zatem, że żadne z nich nie jest identyczne z organizmem. Jeżeli dwugłowe 
bliźnięta są z istoty bytami tego samego rodzaju co my, to również my nie jesteśmy organizmami” 
(McMahan 2007, s. 182).



Rozdział VIII

SPÓR O TOŻSAMOŚĆ WCZESNEGO LUDZKIEGO ZARODKA 

Chcąc określić etyczny status bytu ludzkiego w początkowych fazach jego rozwo-
ju, musimy między innymi ustalić, czy jest on już wtedy potencjalnym nosicielem 
tych kwalifi kacji, które nadają moralną godność człowiekowi. W tym celu należy 
przede wszystkim zbadać, czy ów wczesny byt ludzki jest tym samym bytem, któ-
rym w swojej istocie jest dorosły człowiek, posiadający te kwalifi kacje – i wynika-
jącą z nich godność – w sposób aktualny. Jak widzieliśmy powyżej, pragnąc roz-
strzygnąć z kolei tę kwestię, trzeba przede wszystkim rozważyć, kim (lub czym) 
musi właściwie być ten wczesny ludzki byt, aby być naprawdę „tym samym”, a za-
tem kim (lub czym) w istocie jest człowiek. Teraz jednak musimy dodać: trzeba, 
lecz nie wystarczy.

Sama bowiem koncepcja istoty człowieka nie przesądza jeszcze o granicach 
jego tożsamości. Owszem, jeżeli zgodzimy się, że człowiek jest z istoty podmio-
tem zdolnym do spełniania wyższych funkcji psychicznych (czynności osoby) lub 
też posiadającym zdolność świadomości, wówczas wczesne formy bytu ludzkie-
go zostaną niewątpliwie wyłączone poza nawias – wykluczone z zakresu etycznej 
„człowieczości” lub ludzkiej godności. Pierwsza z tych koncepcji (funkcjonalno-
personalistyczna) przypisze bowiem właściwą etyczną potencjalność, a wraz z nią 
ludzką godność dopiero istotom ludzkim już po urodzeniu (lub nawet jakiś czas 
po tym), natomiast druga przyzna ją nadto rozwiniętym płodom. Ani jedna, ani 
druga nie może więc uznać przysługiwania tej moralnej rangi wczesnym ludzkim 
zarodkom, te bowiem są pozbawione tak rysów osobowości, jak i stanów umysłu, 
a zatem tych właśnie cech lub własności, które – według rozpatrywanych koncep-
cji – trzeba posiadać, aby być człowiekiem. Lecz to jeszcze nie oznacza – jak moż-
na by początkowo przypuszczać – że moralną rangę wczesnego ludzkiego zarodka 
z konieczności zaakceptuje przynajmniej koncepcja, według której człowiek (czy 
też „każdy za nas”) jest w swojej istocie ludzkim organizmem, wobec czego istnie-
je i jest sobą odtąd, odkąd istnieje też jego organizm. Także ta biologiczna koncep-
cja indywidualnej tożsamości człowieka nie musi bowiem wcale przesądzać, że 
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wczesny ludzki zarodek od chwili poczęcia mieści się w granicach owej tożsamo-
ści. Człowiek istnieje wprawdzie od chwili, w której powstaje ludzki organizm, ale 
czy ludzki organizm – nowy osobnik gatunku ludzkiego – rzeczywiście pojawia 
się w chwili poczęcia? Pouczająca jest tutaj wypowiedź jednego ze zdecydowanych 
rzeczników tego biologicznego esencjalizmu, który równie stanowczo oświadcza:

Z koncepcji biologicznej nie wynika, że zacząłem istnieć w chwili poczęcia. Ludzki or-
ganizm, którym jestem, prawdopodobnie nigdy nie był zapłodnionym jajeczkiem. Gdy 
zapłodnione jajeczko dzieli się na dwie komórki, potem na cztery, a potem na osiem, nie 
staje się ono wielokomórkowym organizmem. Komórki te łączą się ze sobą jedynie luźno, 
a ich wzrost i inne czynności nie są skoordynowane w taki sposób, w jaki są skoordyno-
wane komórki organizmu. Embriologiczne fakty wskazują, że ów ludzki organizm (ten, 
którym jestem w moim przekonaniu) powstaje dopiero dwa tygodnie po poczęciu (Olson 
1997, s. 106–107).

Chcąc zatem zbadać, jaki status bytowy – a w konsekwencji także etyczny – 
posiada wczesny ludzki zarodek, nie wystarczy powiedzieć, kim właściwie jest 
człowiek (jako „jeden z nas ludzi”, posiadających niepodważalny i nieuszczuplony 
status moralny), i w ten sposób ustalić, czy indywidualny ludzki organizm, na-
wet w najwcześniejszych stadiach jego rozwoju, jest już tym samym bytem co ów 
właściwy ludzki osobnik, będący członkiem „naszej” wspólnoty moralnej. Trzeba 
nadto rozstrzygnąć, czy wczesny ludzki zarodek jest już indywidualnym ludzkim 
organizmem; innymi słowy, czy jest on znowu tym samym bytem co ten indywi-
dualny biologiczny twór, według jednych po prostu stanowiący, a według innych 
tylko „konstytuujący” właściwą istotę ludzką.

Ontologiczną teorię, która to ostatnie pytanie rozstrzyga twierdząco, nazywa 
się często po prostu teorią identyczności. Także ja w tym rozdziale będę posłu-
giwał się tą krótką i poręczną nazwą, chociaż dokładniej należałoby w tym wy-
padku mówić o identyczności wczesnego ludzkiego zarodka z ludzkim organi-
zmem. W dalszym ciągu przedstawię więc jeszcze wyraźniej centralną ideę teorii 
identyczności oraz omówię główne argumenty wysuwane za nią i przeciwko niej. 
Analiza tych drugich – w tym zwłaszcza argumentu z możliwości podziału bliź-
niaczego – pozwoli nam uświadomić sobie najważniejsze motywy przeciwników 
teorii identyczności, a także sformułować zasadnicze typy teorii alternatywnych. 

1. Teoria identyczności i jej krytyka

Zgodnie z teorią wspieraną przez większość zwolenników konserwatywnego sta-
nowiska w etyce prokreacji, wczesny ludzki zarodek jest indywidualnym organi-
zmem, rodzajowo i numerycznie tożsamym z późniejszym płodem, a ostatecznie 
z dorosłym biologicznym osobnikiem ludzkim, w który może się rozwinąć.
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Jeden z obrońców teorii identyczności charakteryzuje jej główną ideę tak oto:

Jest to teza, że zygota (pojedyncza komórka powstająca w wyniku zapłodnienia) nie jest 
jedynie genetycznie identyczna z późniejszym od zygoty osobnikiem (zarodkiem, płodem, 
noworodkiem, człowiekiem dorosłym), w który się rozwija, jeżeli wszystko przebiega nor-
malnie, ani też jedynie bytem, który ma potencjalną zdolność utworzenia niezróżnicowa-
nego jeszcze osobnika; jest ona raczej konkretną jednostką, i jest numerycznie tożsama 
z późniejszą od zygoty jednostką, która się z niej rozwija (Oderberg 1997, s. 260).

Zwolennicy teorii identyczności uważają czasem, że ich koncepcja wspiera się 
na danych empirycznych („faktach embriologii”) i być może dlatego nie uzasad-
niają jej za pomocą dodatkowych racji, chyba że odpierając obiekcje jej przeciw-
ników. Niemniej mają oni do dyspozycji również pewien pozytywny tryb argu-
mentacji, mianowicie tak zwany argument z ciągłości. Cytowany już wyżej David 
S. Oderberg formułuje go następująco:

Ciągłość rozwoju znaczy, iż proces rozwoju istoty ludzkiej ma taki charakter, że jedynym 
momentem, w którym można wyróżnić zdarzenie sygnalizujące jej powstanie, jest mo-
ment poczęcia. Dobrym sposobem ujęcia tego stanu rzeczy jest stwierdzenie, że gdy cofa-
jąc się w czasie, śledzimy rozwój istoty ludzkiej, czy to od stadium embrionalnego, czy to 
od stadium płodu, noworodka, niemowlęcia, dziecka lub osobnika dorosłego, nigdzie nie 
znajdujemy momentu, w którym powstałaby istota ludzka, zanim nie cofniemy się aż do 
momentu poczęcia (tamże).

Krytycy argumentu z ciągłości dostrzegają w nim nową odmianę klasycznego 
sofi zmatu, w tradycyjnej fi lozofi i noszącego fachową nazwę sorites7, współcześnie 
zaś nazywanego paradoksem stosu lub też stogu, i odpierają go w równie klasycz-
ny sposób: choć trudno wskazać określoną chwilę, w której kupka lub wiązka sia-
na, powiększana o kolejne źdźbła, staje się stogiem, to przecież stąd nie wynika, że 
między kupką siana a stogiem nie ma żadnej różnicy, albo że każda wiązka siana 
jest od razu stogiem; podobnie stąd, że w ciągłym rozwoju embrionalnym nie da 
się wyróżnić określonej chwili, w której wczesny zarodek przestaje być wczesnym 
zarodkiem – a zatem uzyskuje stopień indywidualności i integralności wystarcza-
jący do tego, by można go było utożsamić z dojrzałym organizmem ludzkim, któ-
ry się z niego rozwija – nie należy jeszcze wnioskować, że wczesny ludzki zarodek 
jest od początku tym samym bytem co rozwijający się z niego dorosły osobnik, 
zwłaszcza gdy skądinąd mamy powody sądzić, że jeszcze nim nie jest8.

Argument z ciągłości embriologicznego rozwoju ma być racją przemawiają-
cą bezpośrednio na korzyść teorii identyczności. Zwolennicy tej teorii bronią jej 
jednak również – a może nawet głównie – w sposób pośredni, odpierając racje 
wysuwane przez jej przeciwników. Te zarzuty przeciwko teorii identyczności są 

7  Od greckiego wyrazu σωρείτης (sōreitēs), oznaczającego jakiś zbiór rzeczy poukładanych jed-
na na drugiej.

8  Por. Elliott 2007, s. 99.
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zróżnicowane. Niektóre przemawiają za tym, że wczesny ludzki zarodek w ogóle 
nie jest żadnym indywidualnym tworem lub systemem, któremu można by przy-
znać rangę organizmu. Inne mają pokazywać, że jest on wprawdzie pewnym in-
dywidualnym organizmem, ale nie identycznym z organizmem dorosłej osoby, 
która może się z niego rozwijać. Jeszcze inne racje, wytaczane przeciwko teorii 
identyczności, zależnie od sposobu ich rozumienia lub akcentowania, mogą uza-
sadniać tak pierwszy, jak drugi kierunek jej krytyki.

Część obiekcji wytaczanych przez przeciwników teorii identyczności odwołuje 
się do normalnych przemian czy też zjawisk występujących w rozwoju każdego 
ludzkiego zarodka. Część zaś opiera się na przemianie, która co prawda również 
zdarza się dość często, lecz mimo to zalicza się do pewnych anomalii, a mianowi-
cie na tak zwanym podziale bliźniaczym – procesie, w wyniku którego z jednego 
zarodka w fazie blastocysty powstają dwa odrębne twory embionalne. Te dwie 
grupy argumentów są wprawdzie nierzadko ze sobą związane, lecz będzie je wy-
godnie omówić osobno.

Do pierwszej grupy argumentów wysuwanych przeciwko teorii identyczności 
można więc zaliczyć te, które wskazują na pewne normalne przemiany zacho-
dzące we wczesnym rozwoju każdego ludzkiego zarodka. Te powszechne fakty, 
które mają przemawiać przeciwko identyczności wczesnego ludzkiego zarodka 
i ludzkiego organizmu, to takie zjawiska jak (A) brak integracji lub koordynacji 
(różnych części w obrębie wczesnego ludzkiego zarodka), (B) brak zróżnicowania 
(właściwych części embrionalnych i części pozaembrionalnych we wczesnym za-
rodku), czy wreszcie (C) fenomen totipotencjalności (czyli zdolności pojedynczych 
komórek wchodzących w skład wczesnego zarodka do rozwinięcia się w cały or-
ganizm). 

A. Argument z braku integracji lub koordynacji

Brak integracji lub koordynacji pomiędzy częściami tworu embrionalnego (za-
rodka lub „preembrionu”) można stwierdzać w różnych fazach jego wczesnego 
rozwoju. Zdaniem niektórych autorów zaznacza się on już w najwcześniejszym 
stadium pierwszych podziałów komórkowych. Tak zatem Barry Smith i Berit 
Brogaard, zastanawiając się nad substancjalną jednością wczesnych bytów emb-
rionalnych, najpierw przyznają, że jednokomórkowa zygota jest z ontologicznego 
punktu widzenia substancją, ale zaraz potem piszą:

substancja, jaką jest zygota, nie może być transtemporalnie identyczna z ludzką istotą, któ-
ra istnieje po urodzeniu, a to z tej racji, że jest ona predestynowana do tego, aby ulec roz-
szczepieniu, co oznacza, że przestaje istnieć niemal natychmiast po jej utworzeniu. Dwie 
zygoty w obrębie cienkiej błony nie są jedną substancją, lecz dwiema. Tak więc całość zło-
żona z dwóch zygot jest w naszej terminologii rezultatem zmiany substancjalnej. Z tego 
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wynika, że jednokomórkowa zygota nie może być transtemporalnie identyczna z dorosłą 
ludzką istotą (Smith, Brogaard 2003, s. 59).

Przytoczona argumentacja spotkała się z krytyką innych autorów. Poważne za-
rzuty wobec niej wysuwają Gregor Damschen i współautorzy, którzy podkreślają, 
że błędem jest interpretować podział jednokomórkowej zygoty na dwie komór-
ki jako przypadek rozszczepienia (fi ssion). Jest to ich zdaniem nietrafne przede 
wszystkim dlatego, że w trakcie podziału zygoty zostaje zachowana zona pellucida 
– błona otaczająca komórki; podział nie narusza tej ważnej granicy, lecz doko-
nuje się w jej obrębie. Ci sami autorzy wskazują też na inny embriologiczny fakt, 
przemawiający przeciwko tezie o braku integracji w obrębie wczesnego ludzkiego 
zarodka:

od chwili, w której plemnik przenika do jajeczka, miejsce, w którym dokonuje się to prze-
niknięcie, zdaje się stanowić o tym, która część zygoty rozwinie się w embrioblast, a która 
w trofoblast. Niedawne badania na zarodkach myszy wskazują, że późniejsza funkcjonalna 
specjalizacja zależy od tego, w którym miejscu plemnik przedostał się do oocytu. To oczy-
wiście oznacza, że musi istnieć pewnego rodzaju wymiana informacji zarówno w obrębie 
zygoty jednokomórkowej, jak i w obrębie zygoty wielokomórkowej, a następnie „moruli” 
oraz „blastocysty” (Damschen et al. 2006, s. 170–171).

B. Argument z braku zróżnicowania 

Nawet zdecydowani obrońcy identyczności wczesnego ludzkiego zarodka z ludz-
kim organizmem przyznają, że „poważnym problemem” dla ich teorii jest brak 
zróżnicowania właściwych części embrionalnych i części pozaembrionalnych we 
wczesnym zarodku:

Jest niezaprzeczalnym faktem, że około czwartego dnia „wewnętrzną masę komórkową” 
(zwaną również „embrioblastem”) da się odróżnić od „zewnętrznej masy komórkowej” 
(zwanej również „trofoblastem”). Pomijając dalsze szczegóły, właściwy zarodek rozwinie 
się jedynie z embrioblastu, zaś trofoblast, stanowiący część wczesnego zarodka, da począ-
tek błonom i tkankom pozaembrionalnym (np. łożysku). To stwarza poważny problem dla 
tych, którzy starają się interpretować wczesny zarodek jako jedną jednostkę (Damschen et 
al. 2006, s. 170).

Na ten sam problem braku zróżnicowania, chociaż w nieco innej fazie rozwo-
ju embrionalnego, mianowicie w obrębie samej wewnętrznej masy komórkowej 
(embrioblastu), zwracają uwagę Smith i Brogaard. Zgodnie z ich interpretacją we-
wnętrzna masa komórkowa stanowi wprawdzie jedną substancję, a nie zbiór sub-
stancji, o tyle że jej komórki tworzą powiązaną całość w obrębie wspólnej fi zycznej 
granicy. Niemniej jednak embrioblast nadal nie zawiera własnego „wewnętrznego 
mechanizmu, dzięki któremu jego pojedyncze części w razie jakiegoś zaburzenia 
równowagi współpracowałyby ze sobą dla jej przywrócenia”. A ponadto,
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wewnętrzna masa komórkowa zróżnicuje się na dwa dalsze rodzaje tkanek, z których tylko 
jeden ostatecznie stanie się zarodkiem, drugi zaś przekształci się w błony i tkanki pozaemb-
rionalne. (...) Nie jest przy tym jeszcze określone, które części wewnętrznej masy komór-
kowej mają się stać komórkami zarodka. Każda z nich posiada taką samą potencjalność, 
w tym sensie, że w wyniku transplantacji każda może znaleźć się w takim położeniu, w któ-
rym rozwinie się w samodzielny zarodek (Smith, Brogaard 2003, s. 61–62).

Rzecznicy teorii identyczności dają jednak odpór takim argumentom. Tak 
na przykład Oderberg, krytykując wywód Harrisa, że w wyniku zapłodnienia 
nie powstaje ludzka jednostka, ponieważ zapłodniona komórka jajowa rozwija 
się w morulę, która dopiero podzieli się na embrioblast, będący poprzednikiem 
właściwego zarodka, i na trofoblast, uważa to rozumowanie za niekonkluzywne:

Z faktu, że w pewnym stadium rozwoju możemy rozróżnić właściwy zarodek oraz trofo-
blast, nie wynika, że przed tym stadium nie możemy zidentyfi kować zarodka. Przed tym 
zróżnicowaniem jesteśmy zmuszeni używać nazwy „zarodek” na oznaczenie całego tworu, 
który podzieli się na embrioblast i trofoblast, tzn. używać tej nazwy w taki sam sposób, 
w jaki w późniejszym stadium moglibyśmy używać nazwy „płód”, oznaczając nią wszystko, 
co nie jest częścią matki, a zatem ciało płodu wraz z łożyskiem, pępowiną i wszystkimi in-
nymi przynależnościami, które później zostaną odrzucone. Stąd, że w stadium moruli ten 
twór nie podzielił się jeszcze na embrioblast i trofoblast, bynajmniej nie wynika, że morula 
nie jest zarodkiem, gdzie nazwy „zarodek” używamy z konieczności we właśnie zarysowa-
nym węższym sensie (Oderberg 2008, s. 265).

Krytyka Oderberga jest godna uwagi, lecz ściśle biorąc nie dowodzi, że zaro-
dek sprzed podziału na embrioblast i trofoblast jest tym samym bytem co zaro-
dek rozwijający się z samego embrioblastu; pokazuje co najwyżej, że jeden i drugi 
możemy naturalnie nazywać zarodkiem. Ta identyczność nazwy nie przesądza 
jednak o identyczności tworów, które ta nazwa oznacza.

C. Argument z totipotencjalności

Jest rzeczą uznaną, że „przynajmniej do stadium moruli, które zarodek osiąga trzy 
lub cztery dni po poczęciu, ludzkie blastomery są totipotencjalne, co znaczy, że 
hodując je jako komórki macierzyste, można doprowadzić nie tylko do tego, aby 
rozwinęły się w jakąkolwiek ludzką komórkę somatyczną, lecz także spowodować, 
że rozwiną się w całkiem nową ludzką istotę” (Oderberg 2008, s. 269–270). Nie 
jest jednak całkiem jasne, jakie wnioski mielibyśmy wysnuwać z tego fenomenu. 
Zdaniem niektórych świadczy on o tym, że ludzki zarodek w najwcześniejszej fa-
zie – dopóki wchodzące w jego skład komórki zachowują swoją totipotencjalność 
– jest nie tyle pojedynczym organizmem, ile raczej zbiorem małych organizmów. 
Tak na przykład Ingmar Persson pisze, że każdy z dwóch blastomerów, powstają-
cych wewnątrz osłonki przejrzystej w wyniku pierwszego podziału kilka godzin 
po syngamii, „posiada mniej więcej te same potencjalne możności i zdolności jak 
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oba one razem, a w szczególności potencjalną możność rozwinięcia się w typową 
istotę ludzką”. I stąd wnioskuje:

Lecz skoro tak, to nie ma powodu utrzymywać, że blastomery w połączeniu ze sobą tworzą 
innego rodzaju organizm niż ten, którym jest każdy z nich wzięty osobno. Stanowią one po 
prostu dwa w znacznym stopniu niezależne od siebie i symetryczne organizmy, połączone 
ze sobą w obrębie osłonki przejrzystej. Nawet jeśli pomiędzy blastomerami zachodzi pewne 
oddziaływanie, nie wydaje się ono wystarczające, aby tworzyły one pojedynczy organizm, 
skoro mogłyby łatwo zostać rozdzielone i skoro każdy z nich osobno mógłby się rozwijać 
praktycznie w taki sam sposób, w jaki rozwijają się w połączeniu ze sobą (Persson 2009, 
s. 375).

Obrońcy teorii identycznego ludzkiego organizmu sprzeciwiają się jednak tej 
interpretacji fenomenu totipotencjalności, uważając, że może on być wyjaśniany 
także w inny sposób. Tak na przykład zdaniem Oderberga (2008, s. 270–271) stąd, 
że każda komórka moruli wyrwana ze swojego naturalnego kontekstu i przenie-
siona w sztuczne otoczenie, jakie stwarza się w hodowli komórek macierzystych, 
może rozwinąć się w różnym kierunku, nie wynika jeszcze, że jest ona zupełnie 
nieukierunkowana także w swoim naturalnym otoczeniu, tzn. w połączeniu z in-
nymi komórkami w obrębie moruli. Totipotencjalność komórek wczesnego ludz-
kiego zarodka powinna być rozumiana raczej jako dyspozycja hipotetyczna niż 
aktualna.

Inny krytyk argumentu z potencjalności, S. Matthew Liao, wysuwa wobec nie-
go dwa kolejne zarzuty. Pierwszy z nich wskazuje na ograniczony czas utrzymywa-
nia się totipotencjalności:

komórki ludzkiego zarodka są totipotencjalne tylko w pierwszych kilku dniach. Gdyby 
więc właśnie ich totipotencjalność miała być cechą wykluczającą identyczność wczesnego 
ludzkiego zarodka z ludzkim organizmem, to ów okres w rozwoju wczesnego ludzkiego za-
rodka, w którym nie jest on jeszcze identyczny z ludzkim osobnikiem, byłby znacznie krót-
szy, niż utrzymują niektórzy przeciwnicy tezy o wczesnej identyczności (Liao 2010, s. 64).

Drugi argument tegoż autora przywołuje totipotencjalność indywidualnych or-
ganizmów roślinnych:

komórki większości organizmów roślinnych są totipotencjalne przez cały okres ich życia. 
Co więcej, u większości roślin z części pojedynczej rośliny można wytworzyć całkiem nową 
roślinę. Lecz to nie znaczy jeszcze naturalnie, że nigdy nie mamy do czynienia z osobną 
rośliną. (...) A skoro tak, to sam fakt, że komórki wczesnego ludzkiego zarodka są totipo-
tencjalne, nie wyklucza możliwości, że osobny ludzki osobnik może istnieć nawet w tym 
czasie, w którym jest jeszcze możliwy podział bliźniaczy (tamże, s. 64).



135 

2. Argument z podziału bliźniaczego

Do drugiej grupy argumentów wysuwanych przeciwko teorii, która uznaje iden-
tyczny ludzki organizm istniejący od chwili poczęcia i podlegający wszystkim tym 
normalnym przemianom, zaliczałyby się różne warianty argumentacji wskazują-
cej na możliwość bardziej już szczególnego procesu, do jakiego czasami dochodzi 
we wczesnych fazach rozwoju zarodka – podziału, w którym z jednej zapłodnio-
nej komórki jajowej powstają dwa genetycznie identyczne, monozygotyczne bliź-
nięta.

Ujmowany schmatycznie, argument z podziału bliźniaczego przedstawiałby 
się tak oto:

(PB) Podzielność (niektórych lub wszystkich) wczesnych ludzkich zarodków, 
która ujawnia się w podziale bliźniaczym, świadczy o tym, że wczesny ludzki za-
rodek (w niektórych lub wszystkich przypadkach) nie jest jeszcze indywidualnym 
organizmem ludzkim, dającym się utożsamić z dojrzałym ludzkim osobnikiem. 

Rozmaite szczegółowe konkretyzacje formuły (PB) można wyróżniać z kilku 
punktów widzenia. Po pierwsze, argument z podziału bliźniaczego przybiera nie-
co inny sens zależnie od tego, czy podzielność, o której ma świadczyć realizująca 
się w niektórych przypadkach możliwość takiego podziału, traktowana jest jako 
cecha wszystkich, czy tylko niektórych ludzkich zarodków w ich wczesnym eta-
pie rozwoju. Po drugie, na konkretny sens tej formuły ma również wpływ to, jak 
rozumiana jest w niej owa cecha podzielności: czy przypisując ją jakimś zarod-
kom, ma się na myśli, że są to zarodki (a) zdolne do podziału (pod wpływem 
czynników zewnętrznych, zaburzających lub współwyznaczających normalny 
tok ich rozwoju), czy też (b) mające tendencję do podziału (w normalnym toku 
rozwoju w większości wypadków ulegną podziałowi), czy może wreszcie (c) zde-
terminowane do podziału (w normalnym toku rozwoju ulegną podziałowi, chy-
ba że zostanie on zablokowany przez jakiś czynnik zewnętrzny, zakłócający ten 
normalny rozwój, a w skrajnym przypadku niszczący zarodek, zanim jeszcze 
mogłoby dojść do jego podziału). Po trzecie, dla uszczegółowienia argumentu 
z potencjalności jest również istotne, jaką pozytywną tezę wydobywa się z jego 
negatywnej konkluzji: czy wczesny ludzki zarodek dlatego nie jest jeszcze indy-
widualnym organizmem ludzkim, dającym się utożsamić z dojrzałym ludzkim 
osobnikiem, że w ogóle nie jest żadnym indywidualnym organizmem (lecz raczej 
zbiorem wielu organizmów lub pewnych innych tworów komórkowych), czy też 
dlatego, że będąc indywidualnym organizmem, nie jest on jeszcze organizmem 
ludzkim, tzn. nie realizuje pewnych istotnych własności, charakterystycznych dla 
gatunku ludzkiego, czy wreszcie dlatego, że chociaż jest indywidualnym organi-
zmem oraz organizmem ludzkim, nie daje się utożsamić z dojrzałym ludzkim in-
dywiduum, gdyż nie łączy się jeszcze z żadną niepowtarzalną osobowością. Po 
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czwarte wreszcie, trzeba też rozstrzygnąć, czy ta negatywna konkluzja argumentu 
z potencjalności ma się odnosić do wszystkich, czy tylko do niektórych wczesnych 
ludzkich zarodków, a jeżeli tylko do niektórych, to do jakich: czy do tych, które ze 
swojej indywidualnej natury są od początku zdolne do podziału bliźniaczego (za-
kładając, że nie wszystkie są do niego zdolne), czy do tych, które mają tendencję 
do tego podziału (przyjmując takie samo założenie), czy wreszcie do zarodków, 
które są do tego podziału z samej swej konstytucji zdeterminowane (o ile takie 
w ogóle istnieją).

Na czym polega podział bliźniaczy

Zastanówmy się najpierw, jakiego typu przemianą – z ontologicznego punk-
tu widzenia – jest podział bliźniaczy. Aby scharakteryzować główne stanowiska 
możliwe w tej kwestii, wygodnie będzie użyć terminów, które precyzują Smith 
i Brogaard. W swoim artykule na temat ontologii prenatalnych form bytu ludz-
kiego zestawiają oni rozmaite rodzaje binarnych przemian substancjalnych, tzn. 
przemian, w wyniku których z dwóch substancji powstaje jedna albo na odwrót. 
Wśród przemian, które przebiegają w tym przeciwnym kierunku, autorzy wyróż-
niają trzy ważne dla nas rodzaje: (1) separation, co można oddawać jako rozłą-
czenie; (2) budding, co będę tłumaczył przez wydzielenie, oraz (3) fi ssion, czyli 
rozszczepienie. W wypadku rozłączenia „dwa lub więcej bytów jest połączonych 
w jeden byt i w pewnym momencie relacje łączące części tego bytu zostają ze-
rwane w taki sposób, iż wcześniej powiązane ze sobą jednostki istnieją nadal jako 
osobne nowe substancje”. W wypadku wydzielenia „część indywidualnej substan-
cji zostaje odłączona i tworzy nową indywidualną substancję istniejącą osobno, 
podczas gdy substancja pierwotna istnieje w dalszym ciągu”. Gdy zaś chodzi o roz-
szczepienie, różni się ono od rozłączenia tym, że „gdy pewien byt (np. wirus) ulega 
rozszczepieniu, tworzą się nowe części, które następnie odszczepiają się od siebie, 
prowadząc do osobnych jednostek. (...) Rozszczepienie daje początek nowym by-
tom, niszcząc byt, który istniał wcześniej” (Smith, Brogaard 2003, s. 53).

Każda z wyróżnionych kategorii daje się – mniej lub bardziej naturalnie – za-
stosować do tej szczególnej przemiany w życiu embrionalnym człowieka, w wyni-
ku której powstają bliźnięta monozygotyczne. Tak więc podział bliźniaczy można 
by interpretować bądź to jako przypadek rozłączenia już wcześniej istniejących 
części pewnej całości (w symbolicznym ujęciu: {C1, C2} → C1, C2), bądź to jako 
przypadek wydzielenia części pewnego bytu bez naruszenia jego tożsamości (C1 
→ C1, C2), bądź wreszcie jako przypadek rozszczepienia pewnego bytu, który tym 
samym ulega zniszczeniu, na dwa nowe byty (C → C1, C2). Przyjrzyjmy się do-
kładniej wyróżnionym modelom.

Zgodnie z modelem rozłączenia embrionalne twory, które oddzielają się od sie-
bie przez podział bliźniaczy, musiałyby istnieć już przed tym podziałem, czy to od 
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chwili samego poczęcia, czy to od fazy nieco późniejszej, ale poprzedzającej pro-
ces podziału9. Wydaje się, że dla tej koncepcji dość trudno znaleźć potwierdzenie 
w faktach. Nawet bowiem jeśli zarodki, które faktyczne dzielą się na bliźniacze 
połówki, są od początku zdeterminowane do podziału, to przecież w początkowej 
fazie swojego rozwoju, bezpośrednio po poczęciu, nie są one jeszcze wewnętrznie 
zróżnicowane czy też podzielone. 

Zgodnie z modelem wydzielenia jedno z monozygotycznych bliźniąt, z którymi 
mamy do czynienia po podziale, byłoby tożsame z wcześniejszą zygotą, natomiast 
drugie – to „odłączające się” lub „wydzielane” – powstawałoby dopiero w wyniku 
podziału. Ta druga koncepcja pozwala co prawda uniknąć kłopotliwego pytania, 
co dzieje się z pierwotnym ludzkim osobnikiem, istniejącym rzekomo od chwili 
poczęcia, w chwili gdy dochodzi do bliźniaczego podziału, lecz za to ma inną 
wadę: nie uwzględnia faktu, że „podział bliźniaczy, do którego dochodzi przed 
pojawieniem się smugi pierwotnej, jest na ogół symetryczny” (Oderberg 2008, 
s. 275). A wobec tej pełnej symetrii wskazanie na jedną i tylko jedną z bliźnia-
czych połówek jako na wywodzącą się salva identitate z początkowej zygoty jest 
rozstrzygnięciem nieuchronnie arbitralnym. 

Najbardziej wiarygodnym modelem procesu powstawania bliźniąt monozy-
gotycznych wydaje się zatem model rozszczepienia, zwany też nieraz po prostu 
modelem podziału (por. DeGrazia 2006, s. 51). Zgodnie z tym ujęciem embrio-
nalny twór, który rozszczepia się na bliźniacze połówki, nie przeżywa tego podzia-
łu; dzielący się zarodek sam przestaje istnieć, a zatem „umiera”, ustępując miej-
sca w bycie dwóm nowym, genetycznie identycznym, lecz numerycznie różnym 
tworom embrionalnym. Jeżeli zaś nadto przyjąć, że każdy z tych tworów jest już 
prawdziwym „osobnikiem ludzkim”, wówczas podział bliźniaczy jawi się wręcz 
jako przypadek „nietypowej reprodukcji”: jeden osobnik ludzki daje w nim życie 
dwóm innym, które są w rzeczywistości raczej jego dziećmi niż dziećmi ich do-
mniemanych rodziców, a naprawdę dziadków (por. Tollefsen 2006, s. 259).

Czego dowodzi podział bliźniaczy?

Jak już wcześniej zaznaczyłem, argument z podziału bliźniaczego przybiera też 
różny sens w zależności od tego, jak rozumie się jego konkluzję. W czysto nega-

9  Tego typu interpretacji podziału bliźniaczego bronią niektórzy przedstawiciele kreacjoni-
stycznego dualizmu. Opowiada się za nią na przykład Rose Koch-Hershenov, proponując taką oto 
koncepcję kolokacji: „Gdy dwa genetycznie identyczne zarodki rozwijają się z tego, co wydaje się 
jednym zapłodnionym jajeczkiem, nie mamy do czynienia z podziałem jednej istoty ludzkiej na 
dwie jednostki, lecz z rozłączeniem się dwóch istot ludzkich. Każda z tych dwóch istot ludzkich skła-
da się z duszy i ciała (materii) i każda zaczyna istnieć w chwili zapłodnienia, gdy jednokomórkowe 
ciało łączy się z dwiema duszami. Po tym połączeniu dusze każdej z tych ludzkich istot są związane 
z tym samym miejscem (colocated), dzieląc tę samą materię” (Koch-Hershenov 2006, s. 158).
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tywnym, a przez to ogólniejszym sformułowaniu głosi ona, że wczesny ludzki 
zarodek nie jest jeszcze indywidualnym organizmem ludzkim, dającym się utoż-
samić z dojrzałym ludzkim osobnikiem. Ta negatywna teza dopuszcza jednak tro-
jakie rozwinięcie lub uzasadnienie: wczesny ludzki zarodek może nie być tym, 
czym według niej nie jest, bądź to dlatego, że (a) w ogóle nie jest żadnym indy-
widualnym organizmem, bądź wskutek tego, że (b) nie jest jeszcze organizmem 
ludzkim, bądź wreszcie dlatego, że (c) nie daje się utożsamić z dojrzałym ludzkim 
osobnikiem, gdyż nie jest bytem niepowtarzalnym. Przyjrzyjmy się każdej z tych 
możliwości.

A. Podzielność jako oznaka braku biologicznej indywidualności 
Najprostszą chyba formą argumentu z możności bliźniaczego podziału zarod-

ka jako oznaki jego nieindywidualności będzie ta, zgodnie z którą „zapłodniona 
komórka jajowa” – czy też zygota lub blastocysta – nie jest jeszcze nowym in-
dywiduum, ponieważ może się przekształcić w dwa indywidua. Tej możliwości 
przemiany w dwa indywidua – czy też dwa osobne embrionalne twory – ludzki 
zarodek wyzbywa się wszakże, jak się na ogół przyjmuje, dopiero po implantacji. 
Tak więc wcześniejszy, przedimplantacyjny zarodek człowieka nie byłby jeszcze 
wcale indywidualnym organizmem.

Tę najprostszą postać argumentu z podzielności podejrzewa się jednak nie bez 
racji o to, że wykorzystuje ona w nieuprawniony sposób etymologiczny i meryto-
ryczny związek, jaki faktycznie zachodzi między łacińskimi słowami individuum 
oraz dividere. Jak bowiem pisze jeden z jej krytyków:

niepodzielność (...) nie może być zadowalającym kryterium indywidualności. Dlaczego 
więc do jednostkowych rzeczy stosujemy nazwę, która sugeruje zaprzeczenie podziału? 
Poprzednikiem angielskiego terminu „individual” jest bez wątpienia łaciński techniczny 
termin „individuum”, który jednak nie znaczy „niepodzielne”. Znaczy on, ma się rozumieć, 
„niepodzielone”. Faktycznie tradycyjna metafi zyka podaje elementarną charakterystykę 
jednostki jako rzeczy, która jest sama w sobie niepodzielona i która jest pojedyncza, ponie-
waż jest oddzielona od innych rzeczy (Gómez-Lobo 2007a, s. 458–459).

Skoro jednak „indywidualność” w pierwotnym znaczeniu oznacza nie tyle ce-
chę tego, co niepodzielne, ile własność tego, co niepodzielone – a zatem pewną 
jedność czy też pojedynczość – to czy o braku indywidualności można wnosić 
z możności podziału? Otóż ten wniosek wydaje się nieuprawniony, bo chociaż 
coś, co doznaje podziału, staje się faktycznie podzielone po dokonanym podzia-
le, to przecież nie musi ono być podzielone już przedtem. Jak stwierdzają inni 
autorzy:

Filozofi a grecka już dawno odkryła, że jeśli coś jest potencjalnie dwiema rzeczami, to stąd 
nie wynika, że nie jest to aktualnie jedna rzecz. Kij w mojej ręce jest potencjalnie dwoma 
kijami. Mogę go złamać na dwie części, lecz zanim to zrobię, jest on tylko jednym kijem. 
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Fakt, że z pojedynczej moruli mogłyby powstać dwie blastocysty, nie implikuje, że morula 
nie jest w rzeczywistości jedna. (...) Przeważająca większość ludzi dorosłych to osobnicy, 
którzy są transtemporalnie identyczni z morulą i zygotą, którą niegdyś byli, mimo iż bliź-
niaczy podział mógł był się dokonać (Damschen et al. 2006, s. 173).

B. Podzielność jako oznaka braku biologicznego człowieczeństwa
Zarodek, który przechodzi podział bliźniaczy, nie może być naturalnie tym 

samym co oba bliźnięta; zgodnie z modelem wydzielenia jest on identyczny tylko 
z jednym z nich, zgodnie z modelem rozszczepienia jest numerycznie różny od 
obydwu. Ale czy stąd wolno wnioskować, że również wczesny zarodek, który nie 
przechodzi takiego podziału, nie może być identyczny z rozwijającym się z niego 
późniejszym zarodkiem i płodem, a ostatecznie z dorosłym osobnikiem ludzkim? 
Elizabeth Harman wyznaje, że nie rozumie tego wnioskowania:

Nie rozumiem, czemu już sama możliwość podziału bliźniaczego miałaby wystarczać do 
podważenia identyczności w wypadku, gdy do podziału faktycznie nie dochodzi. Gdyby 
zarodek podzielił się na bliźniacze połówki, to choć rozwinąłby się w dwie różne osoby, 
nie byłby tożsamy z żadną z nich. Niemniej jednak, jeśli zarodek faktycznie rozwija się, nie 
przechodząc podziału bliźniaczego, jest on tożsamy z osobą, w którą się rozwija. (Dla po-
równania: ameba w dniu dzisiejszym jest identyczna z samą sobą z wczoraj, choć wczoraj 
mogła była podzielić się na dwie, a wówczas nie byłaby identyczna z żadną z nich) (Har-
man 2007, s. 215).

Zgodnie z przytoczoną wypowiedzią nieidentyczność wczesnego zarodka 
z osobą, która się z niego rozwija, nie wynika jeszcze stąd, że (niektóre lub wszyst-
kie) wczesne zarodki ludzkie są zdolne do bliźniaczego podziału. Tę tezę o nie-
wynikaniu można jednak wzmocnić: o różności wczesnych zarodków od póź-
niejszych form bytu ludzkiego nie moglibyśmy wnosić nawet wtedy, gdybyśmy 
przyjęli, że niektóre wczesne zarodki są nie tylko zdolne, lecz także mają tendencję, 
a nawet jeszcze więcej, są zdeterminowane do tego podziału. Taką mocniejszą tezę 
najwyraźniej zakłada Oderberg, pisząc:

Nie ma dobrego argumentu wspierającego metafi zyczną konkluzję, zgodnie z którą za-
rodek nie jest indywidualnym bytem ludzkim, ponieważ może lub musi podzielić się na 
bliźniacze połówki. Sam fakt, że może on podzielić się na bliźniacze połówki, nie odróżnia 
tego przypadku od uderzenia pioruna. Zarodkowi nie można odmawiać indywidualności 
jedynie z tego powodu, że coś może się mu przydarzyć. Wiele roślin ma zdolność podzia-
łu na części, które są same roślinami i mogą w dalszym ciągu rosnąć jako rośliny. (...) To 
stosuje się również do zwierząt komórkowych takich jak bakterie lub ameby. Czemu więc 
ludzkie zygoty lub wczesne zarodki miałyby być wyjątkiem? (Oderberg 2008, s. 268–269; 
podkr. moje, W.G.)

Porównianie ludzkiej zygoty z amebą, które pojawia się w obu przytoczonych 
wypowiedziach, okazuje się wszakże bronią obosieczną. Prowokuje ono do szyb-
kiej repliki, że między tym czy innym pierwotniakiem a „indywidualnym organi-
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zmem ludzkim”, nawet w najwcześniejszych fazach rozwoju tego ostatniego, po-
winna chyba zaznaczać się jakaś różnica. Tak zatem Smith i Brogaard, przeprowa-
dziwszy ontologiczną analizę wczesnych form bytu ludzkiego, dochodzą do pro-
wizorycznej dwoistej konkluzji:

faktycznie możemy zgodzić się na możliwość, że ludzka istota istnieje już przed gastru-
lacją – ale jedynie za cenę zgodzenia się na to, że ludzkie istoty, tak jak ameby, płazińce 
lub państwa, mogą posiadać potencjalną zdolność do podziału. Albo też możemy nadal 
podtrzymywać tezę (...), że istnienie ludzkich istot (a także innych wyższych organizmów) 
zakłada tego rodzaju jedność (nadawaną przez gastrulację), która wyklucza tę potencjalną 
zdolność (Smith, Brogaard 2003, s. 69).

Inni autorzy są jednak bardziej stanowczy i opowiadają się jednoznacznie 
za drugą z możliwości zarysowanych w powyższym cytacie. Tak zatem Mark 
T. Brown pisze:

Jeżeli własności, które stanowią o tożsamości embrionalnego tworu indywidualnego, są nie 
do pogodzenia z istotnymi własnościami istoty ludzkiej, to zarodek nie może być jednym 
ze stadiów w życiu istoty ludzkiej. Do istotnych własności indywidualnych tworów biolo-
gicznych należą warunki ich utrzymywania się w bycie, mamy jednak powody sądzić, że 
zarodek przed gastrulacją utrzymuje się w bycie w innych warunkach niż człowiek dorosły 
albo noworodek (Brown 2007, s. 606).

C. Podzielność jako oznaka braku niepowtarzalnej indywidualności
Określając ową indywidualność, o której braku we wczesnym zarodku ma 

świadczyć jego podzielność, w języku angielskim używa się czasem wyrazu unique, 
oznaczającego coś, co jest niepowtarzalne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju czy 
też charakterze. Można więc również przyjąć, że ludzki zarodek z wczesnego okresu, 
w którym dokonuje się podział bliźniaczy, jest wprawdzie indywidualnym organiz-
mem ludzkim, lecz mimo to nie daje się utożsamić z dojrzałym ludzkim osob-
nikiem, ponieważ nie zawiera jeszcze w sobie podstawy dla ściśle indywidualnej, 
niepowtarzalnej osobowości. W ten sposób argument z podziału bliźniaczego zda-
je się interpretować Steinbock, gdy wyczytuje z niego konkluzję, zgodnie z którą 
„możliwość podziału bliźniaczego nie pozwala powiedzieć, że w wyniku poczęcia 
powstaje niepowtarzalna istota ludzka” (Steinbock 1992, s. 50).

Również tak rozumiany argument z możności podziału jako domniemany do-
wód braku indywidualności jest jednak narażony na krytykę. Christian M. Mun-
the wysuwa przeciw niemu dwa kontrargumenty. Po pierwsze zauważa, że nie-
powtarzalność wcale nie musi implikować niepodzielności: „Zarodek może być 
niepowtarzalnym bytem ludzkim, który w rezultacie podziału bliźniaczego dzieli 
się na dwa inne niepowtarzalne byty ludzkie, a niepodzielony (podzielny) zarodek 
może być niepowtarzalnym bytem ludzkim, który mógłby ulec (lecz faktycznie 
nie ulega) unicestwieniu przez podział” (Munthe 2001, s. 395). Po drugie, nie-
powtarzalność sama w sobie podobnie nie wyklucza posiadania pełnego statusu 
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moralnego, jak nie wyklucza go możliwość podziału: „Przypuśćmy, że okazało 
się, iż normalne dorosłe istoty ludzkie nie są z konieczności niepowtarzalne (np. 
dlatego, że mogą być powielane). To nie oznaczałoby naturalnie, że poddawanie 
nas torturom lub też zabijanie nas stawałoby się zachowaniem moralnie nieprob-
lematycznym” (tamże).

3. Odmiany teorii nieidentyczności

Ten przegląd najważniejszych argumentów wysuwanych przeciwko teorii iden-
tyczności pozwala nam uświadomić sobie główne motywy zwolenników teo-
rii alternatywnej, a także wyróżnić zasadnicze typy czy też warianty tej drugiej. 
Omówionym już wersjom teorii identyczności (wczesnego ludzkiego zarodka 
z ludzkim organizmem) można więc przeciwstawić teorię nieidentyczności, w ob-
rębie której da się wyróżnić trzy główne odmiany: (A) koncepcję nieindywidual-
ności oraz (B) koncepcję różności, a także (C) hybrydyczną koncepcję mieszaną. 
Sformułujmy wyraźnie te trzy konkurencyjne poglądy.

(A) Zgodnie z koncepcją nieindywidualności wczesny ludzki zarodek nie jest 
indywidualnym organizmem, rodzajowo i numerycznie tożsamym z dorosłym 
osobnikiem ludzkim, w który może się rozwinąć, ponieważ wcale nie jest indywi-
dualnym organizmem. Brakuje mu zatem pewnego rodzaju jedności, która – jak 
to ujmuje Alfonso Gómez-Lobo (2007a, s. 458), dostrzegający wszakże tego typu 
jedność we wczesnym zarodku – czyni pewną rzecz ontyczną jednostką i ostro 
odróżnia ją od takich bytów jak zbiór, grupa, kolonia czy też wiązka rzeczy. Zwo-
lennikiem tak rozumianej teorii nieindywidualności wczesnego zarodka ludzkie-
go jest na przykład Carson Strong:

Sam embrion jest czymś innym niż niezbędne do powstania życia struktury takie jak łoży-
sko, owodnia czy kosmówka. Jeżeli preembrion uznalibyśmy za identyczny z jakimś bytem, 
wydaje się, że byłby to zbiór złożony z ogółu pochodzących od niego komórek. Jednakże 
cały ten zbiór komórek i tkanek nie jest identyczny z embrionem właściwym, a dopiero ten 
ostatni rozwija się w samoświadomą osobę (Strong 1997/2010, s. 460/90).

(B) Zgodnie z teorią różności wczesny ludzki zarodek jest wprawdzie swoistym 
indywidualnym organizmem, lecz rodzajowo i numerycznie różnym od dorosłego 
osobnika ludzkiego, który może się z niego rozwinąć.

Tego typu teorię rozwija na przykład Brown:

Nawet jeśli wczesny zarodek posiada wystarczającą organiczną jedność, aby zaliczać się 
do indywidualnych tworów biologicznych, to jednak te same cechy wczesnego rozwoju 
embrionalnego, które czynią wątpliwą jego biologiczną indywidualność, stawiają również 
pod znakiem zapytania jego identyczność z noworodkiem. Zarodki nie mogą uchodzić za 
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stadia w życiu istot ludzkich, jeżeli zaczynają istnieć i przestają istnieć w taki sposób, który 
jest nie do pogodzenia z byciem człowiekiem (Brown 2007, s. 610).

Warto zauważyć, że zgodnie z przytoczoną wypowiedzią wczesny zarodek nie 
jest identyczny z dorosłym osobnikiem ludzkim, „nawet jeśli (...) posiada wy-
starczającą organiczną jedność”. Autor tych słów nie zakłada jednak – ani też nie 
musi przyjmować – że ta wystarczająca organiczna jedność, czyniąca jakiś byt 
organizmem, faktycznie przysługuje ludzkim zarodkom już w najwcześniejszych 
stadiach ich rozwoju. Ogólniej mówiąc, ktoś, kto uznaje teorię różności, nie musi 
odrzucać teorii indywidualności; może też łączyć obie te teorie (w ujęciu Browna 
tworzą one „konstruktywny dylemat”), albo też wahać się pomiędzy nimi. 

(C) Od teorii nieidentyczności, które mają charakter mieszany w tym słab-
szym znaczeniu, że chociaż odmawiają „tożsamości z prawdziwym człowiekiem” 
wszystkim ludzkim zarodkom we wczesnych fazach ich rozwoju, to części z nich 
odmawiają jej z tego, a części z innego względu (albo też w jednej fazie z tego 
względu, a w innej z tamtego), trzeba wszakże odróżnić koncepcję, która jest hy-
brydyczna w istotniejszym sensie. Chodzi tutaj o pogląd, który odmawia tej praw-
dziwie ludzkiej identyczności części wczesnych zarodków, a reszcie ją przyznaje. 
Tego typu rozwiązanie może być oczywiście sensowne tylko pod warunkiem, że 
wczesne ludzkie zarodki są od samego początku w pewien sposób wewnętrznie 
zróżnicowane, na przykład jedne zdeterminowane do tego, by w odpowiednich 
okolicznościach przejść bliźniaczy podział, inne zaś niezdeterminowane do tego 
podziału. Zwolennicy tej trzeciej koncepcji przyjmują jednak – przynajmniej hi-
potetycznie – taką wewnętrzną różnicę między zarodkami. Tak zatem Warren 
Quinn pisze:

Jeżeli taki podział bliźniaczy jest genetycznie zdeterminowany, to zygotę sprzed podziału 
można uważać za szczególny protoorganizm, który sam przestaje istnieć, gdy dochodzi 
do procesu powstania bliźniąt. Jeżeli podział bliźniaczy dokonuje się przypadkowo pod 
wpływem czynników należących do otoczenia, to zygotę sprzed podziału można uważać 
za organizm ludzki, który mógł nadal rozwijać się w normalnym ludzkim cyklu, lecz któ-
ry faktycznie przestaje istnieć w trakcie procesu powstawania bliźniąt (Quinn 1984, s. 27, 
przyp.).

Do podobnej koncepcji zdaje się przychylać także Tadeusz Ślipko. Wspo-
minając „mechanizmy rozwojowe tkwiące w biologicznej kon stytucji zygoty”, 
przypuszcza on bowiem najpierw, że znajdują się wśród nich „zakodowane de-
terminacje do wyłonienia się z niej (w określonych przynajmniej przypadkach) 
monozygotalnych bliźniaków lub też ich rekombinacji w jednego osob nika” (Ślip-
ko 2009, s. 148). Następnie zaś bierze pod uwagę dokonujący się w zygocie „proces 
indywidualizacji, czyli ukształtowania się jednostkowo zdetermino wanego bytu” 
i stwierdza:
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Nie jest rzeczą jasną, kiedy proces ten zachodzi w zygotach, które nie ulegają uwielokrotnie-
niu: czy od razu w momencie zapłodnienia (by łaby to podstawa do ich równoczesnego 
animowania), czy też na póź niejszym stopniu rozwoju. Natomiast co do zygot, które noszą 
w sobie potencjał wyłonienia bliźniaków jednojajowych czy ich rekombinacji, indywidu-
alizacja dokonuje się zawsze w późniejszym, choć przedimplantacyjnym terminie (tamże, 
s. 148).

Tak więc przytoczona wypowiedź przynajmniej dopuszcza, że u części zarod-
ków – tych zdeterminowanych do podziału lub „uwielokrotnienia” – ich indywi-
dualizacja odbywa się zawsze w późniejszym terminie, natomiast u reszty, tych 
bardziej normalnych, już w samym momencie poczęcia. Ta dystynkcja, przepro-
wadzana w obrębie wczesnych, czyli przedimplantacyjnych zarodków, z prak-
tycznego punktu widzenia nie pociągałaby jednak za sobą żadnej „dyskrymi-
nacji”, ponieważ zarodki zdeterminowane i niezdeterminowane do bliźniaczego 
podziału mielibyśmy możliwość rozróżnić dopiero „po fakcie”, czyli po dokona-
nym podziale.



Rozdział IX

LUDZKI ZARODEK JAKO BYT POTENCJALNY

Zadając pytanie, czym – lub kim – jest ludzki zarodek, chcemy się przede wszyst-
kim dowiedzieć, czy jest on tym samym bytem co dojrzały ludzki osobnik, który 
się z niego rozwinie i w typowym przypadku będzie posiadał ogół przywilejów 
należnych normalnym ludzkim osobnikom. Jeżeli to pytanie o tożsamość stosuje-
my do wczesnego ludzkiego zarodka – a więc zastanawiamy się, czy wczesny ludz-
ki zarodek stanowi już właściwy byt ludzki – odpowiedź na nie rozkłada się na 
dwa etapy. Najpierw trzeba rozstrzygnąć, czy właściwy ludzki byt jest tym samym 
co indywidualny ludzki organizm. Tej sprawie był poświęcony pierwszy rozdział 
w tej części. Po drugie, jest również do rozważenia, czy wczesny ludzki zarodek 
może być utożsamiony z indywidualnym ludzkim organizmem. Ta kwestia była 
rozpatrywana w poprzednim rozdziale. Lecz nawet gdy na oba te pytania odpo-
wiemy pozytywnie, a zatem w rezultacie zawyrokujemy, że wczesny ludzki zaro-
dek istotnie jest tym samym bytem co osoba, w którą on się być może rozwinie, 
to i tak nie będzie to jeszcze wystarczającą podstawą, by uznać wczesny ludzki 
zarodek za potencjalną osobę. Właściwa potencjalna możność nabycia pewnej 
kwalifi kacji wymaga bowiem od jej potencjalnego posiadacza jeszcze czegoś wię-
cej niż tylko bycia numerycznie tą samą jednostką co przyszły aktualny posiadacz 
tej kwalifi kacji. Tym koniecznym warunkom właściwej potencjalności, a także 
zakresowi bytów, które je spełniają, gdy chodzi o potencjalną zdolność stania się 
osobą, jak wreszcie różnym stopniom, w jakim te warunki mogą być spełniane, 
jest poświęcony obecny rozdział.

Wśród różnych teorii moralnego statusu ludzkiego embrionu najbardziej roz-
powszechniona wydaje się ta, według której ludzki embrion ma szczególny status 
nie tyle dzięki temu, czym obecnie jest, ile z racji tego, czym może się stać. Zgod-
nie z tym rozumowaniem – znanym jako argument z potencjalności – moralny 
status ludzkiego zarodka lub płodu opiera się na pewnych cechach, których ten 
zarodek lub płód może nabyć (i jeśli wszystko dobrze pójdzie, prawdopodobnie 
nabędzie) w toku swojego dalszego rozwoju, a które nadają szczególną godność 
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noszącym je bytom. Jeżeli zaś te cechy nadające godność są utożsamiane – jak 
to często bywa – z cechami psychologicznej osoby, wówczas można również po-
wiedzieć, że szczególna ranga moralna, jaką posiada ludzki płód czy też zarodek, 
wynika z jego potencjalnej osobowości.

Przeciwko argumentowi z potencjalności wysuwa się dwa główne zarzuty. 
Pierwszy z nich nazwę zarzutem poszerzalnego zakresu. Stwierdza on bowiem, że 
jeśli o moralnym statusie ludzkiego zarodka miałaby stanowić jego możność roz-
winięcia się w osobę, to moralny status przysługiwałby również takim tworom, 
którym wolelibyśmy go nie przypisywać, na przykład ludzkim komórkom rozrod-
czym; bo przecież i one mogą zapoczątkować proces prowadzący do powstania 
ludzkiej osoby. Drugi zarzut przeciwko argumentowi z potencjalności podnosi, 
że jeśli nawet potencjalną osobowość przysługującą zarodkom da się jakoś od-
różnić od niewłaściwej czy też mniej właściwej potencjalności, której nie brakuje 
również gametom, to i tak pozostaje wątpliwe, czy ta właściwa potencjalność ma 
jakieś etyczne znaczenie, a więc sama przez się wystarcza do tego, aby nadawać 
posiadającym ją bytom szczególny status moralny. Będę go zatem nazywał zarzu-
tem wątpliwego znaczenia.

Drugą z wyróżnionych obiekcji zajmę się nieco dalej, obecnie natomiast sku-
pię się na pierwszej. Jak już powiedziałem, zarzut ten wskazuje, że zakres poten-
cjalnej możności stania się osobą, czy w ogóle nabycia pewnych cenionych kwa-
lifi kacji decydujących o statusie moralnym, można również poszerzyć, włączając 
do niego nie tylko zarodki, lecz także inne twory lub obiekty, którym wolelibyśmy 
nie zapewniać najwyższej etycznej ochrony. Jedną z tych niezbyt pożądanych „po-
tencjalnych osób” byłaby zatem para ludzkich gamet, czy to jeszcze oddalonych 
od siebie, czy to bliskich połączenia, które mogą utworzyć nową istotę ludzką, 
„prącą” już dynamicznie do osobowości. Potencjalną osobowość można by jed-
nak z podobnych powodów przypisać także pojedynczej komórce jajowej, z której 
ta nowa istota może powstać na drodze partenogenezy. Co więcej, ze względu na 
możliwość klonowania przysługiwałaby ona, jak się wydaje, nawet zwyczajnym 
komórkom somatycznym, które – przez przeniesienie ich jądra do enukleowanej 
komórki jajowej – również dałoby się przetwarzać na ludzkie zarodki. Ogólnie 
mówiąc, potencjalną możność stania się osobą posiadałyby nie tylko ludzkie za-
rodki, lecz także twory niejako „protoembrionalne”, genetycznie wcześniejsze od 
ludzkich zarodków i przyczyniające się do ich powstania. Skoro więc w wypadku 
tych pierwszych ich potencjalność nadaje im status moralny, to czemu nie mia-
łaby spełniać takiej funkcji także w wypadku drugich? Tymczasem to możliwe 
zastosowanie argumentu z potencjalności do gamet i innych tworów protoemb-
rionalnych mało kto uznałby za uprawnione; dla większości byłoby ono równo-
znaczne ze sprowadzeniem tego argumentu do niedorzeczności.

Odpowiedź na zarzut poszerzalnego zakresu w swojej ogólnej postaci nasuwa 
się sama przez się. Nawet jeżeli potencjalna możność stania się osobą przysługuje 
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nie tylko ludzkim zarodkom, lecz w pewnym sensie także gametom lub innym 
tworom protoembrionalnym, to przecież nie jest to taka sama potencjalna moż-
ność. Pomiędzy potencjalną osobowością zarodka i potencjalną osobowością ga-
mety lub komórki somatycznej, z której tworzy się zarodek poprzez klonowanie, 
zachodzi łatwo uchwytna różnica, i to różnica etycznie istotna – sprawiająca, że 
uprzywilejowana ranga moralna jest konsekwencją pierwszej z tych potencjal-
ności, ale już nie drugiej, wobec czego jedynie potencjalność ludzkiego zarodka 
można z etycznego punktu widzenia uznać za właściwą. Podstawę moralnego sta-
tusu stanowi więc potencjalność, ale nie jakakolwiek, a tylko właściwa. Ta ogólna 
forma odpowiedzi na zarzut poszerzalnego zakresu wypełnia się jednak rozmaitą 
treścią zależnie od tego, w czym upatruje się ową moralnie znaczącą różnicę mię-
dzy potencjalnością właściwą oraz niewłaściwą. Mówiąc „nie jakakolwiek, a tylko 
właściwa”, zakładamy, że istnieją jakieś warunki lub kryteria właściwej potencjal-
ności. Lecz jak określić te warunki lub kryteria?

1. Warunki właściwej potencjalności

W zarysowanej wyżej kwestii sformułowano trzy główne, względnie proste kon-
cepcje, które oczywiście mogą się ze sobą łączyć. Zgodnie z pierwszą, różnica 
między potencjalnością ludzkiego zarodka a potencjalnością komórki rozrodczej 
jest różnicą stopnia prawdopodobieństwa. Chociaż ludzka osoba może w pewnym 
sensie powstać także z pary komórek rozrodczych, to jednak jej rozwinięcie się 
z już powstałego ludzkiego zarodka jest znacznie bardziej prawdopodobne. Zgod-
nie z drugą koncepcją zachodząca tutaj różnica jest różnicą między potencjalnoś-
cią czynną (czy też wewnętrzną) oraz potencjalnością bierną (zewnętrzną), a za-
tem dotyczy jak gdyby źródła aktualizacji, przez którą byt potencjalny uzsykuje 
istnienie in actu. Wreszcie zgodnie z trzecim kryterium potencjalność ludzkich 
zarodków odróżnia od potencjalności gamet przede wszystkim zasięg tożsamo-
ści, jaki posiada to, co potencjalne: właściwie rozumiane potencjalne A jest już 
tym samym bytem co A aktualne, nie zaś czymś numerycznie różnym, co dopiero 
przemienia się w A. Przyjrzyjmy się dokładniej tym trzem odpowiedziom.

Potencjalność a stopień prawdopodobieństwa

Zgodnie z pierwszą koncepcją między potencjalnością ludzkiego zarodka i poten-
cjalnością komórek rozrodczych zachodzi różnica stopnia prawdopodobieństwa. 
Potencjalna zdolność komórek rozrodczych wiąże się z bardzo niewielkim, a po-
tencjalna zdolność ludzkiego zarodka ze znacznie wyższym prawdopodobień-
stwem zaktualizowania tej potencjalnej zdolności, czyli powstania ludzkiej osoby.
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Wyraźne sformułowanie tej „probabilistycznej” odmiany teorii potencjalności 
znajdujemy na przykład w często cytowanym artykule Johna T. Noonana, Jr. An 
Almost Absolute Value in History. Autor ten stwierdza, że jeśli moralne rozróżnie-
nia, jakie przeprowadza się pomiędzy różnymi etapami w procesie powstawania 
istoty ludzkiej, nie mają być arbitralne, to muszą one odwoływać się do jakichś 
rzeczywistych różnic w prawdopodobieństwie. A następnie wyjaśnia:

Swoista ciągłość charakteryzuje całe ludzkie życie, lecz wcześniejsze fazy elementów ludz-
kiego życia cechuje nikłe prawdopodobieństwo dalszego rozwoju. Rozważmy na przykład 
plemniki obecne w ejakulacie: znajduje się tam ich około 200 000 000, z czego tylko jeden 
będzie miał szansę rozwinąć się w zygotę. Rozważmy teraz oocyty, które mogą stać się 
komórkami jajowymi: każdy noworodek płci żeńskiej posiada od 100 000 do 1 000 000 
oocytów, z czego maksymalnie 390 podlegać będzie owulacji. Jednak gdy plemnik i ko-
mórka jajowa spotkają się i uformowany zostanie zarodek, wówczas, jak dowodzą przepro-
wadzone badania, tylko w około 20% przypadków nastąpi spontaniczna aborcja. Innymi 
słowy, szanse na to, że ta nowa istota rozwinie się, wynoszą mniej więcej 4 do 5 (Noonan 
1970/2010, s. 139–140).

W stosunku do przytoczonej wypowiedzi nasuwają się dwie wątpliwości. Po 
pierwsze, Noonan wyraźnie wyolbrzymia ów „skok prawdopodobieństwa”, jaki 
dokonuje się ponoć przy przejściu od ludzkiej gamety do ludzkiej zygoty: praw-
dopodobieństwo pomyślnego rozwoju zarodka, w wyniku którego może on się 
stać osobą, jest w jego ujęciu wyraźnie przeszacowane, natomiast prawdopodo-
bieństwo osobowego rozwoju gamet równie zauważalnie niedoszacowane. Z jed-
nej więc strony, jak zauważano, Noonan stanowczo zaniża ów procent zarodków, 
które nie dożywają późniejszych stadiów rozwoju, lecz ulegają samoistnemu 
poronieniu (por. Singer, Dawson 1988, s. 98–99). Z drugiej strony prawdopodo-
bieństwo osobowego rozwoju samych ludzkich gamet – czy to rozpatrywanych 
osobno, czy razem – nie musi być tak niskie, jak utrzymuje Noonan. Najpierw 
więc nie jest ono aż tak niskie już w naturalnych warunkach rozwoju, o ile tylko 
oceniamy je mniej tendencyjnie. Aby porównać prawdopodobieństwo rozwinię-
cia się osoby z zapłodnionej komórki jajowej i prawdopodobieństwo „osobowego 
rozwoju” gamety, Noonan szacuje to drugie, biorąc pod uwagę (faktycznie zniko-
me) prawdopodobieństwo zapłodnienia komórki jajowej przez któryś pojedynczy 
plemnik, nie zaś (znacznie już wyższe) prawdopodobieństwo zapłodnienia tej ko-
mórki przez którykolwiek z milionów plemników, rojących się w ejakulacie (por. 
także Singer, Dawson 1988, s. 99). Z jeszcze większym prawdopodobieństwem, że 
komórka jajowa zostanie zapłodniona przez któryś z plemników, mamy do czy-
nienia w sztucznych warunkach, jakie stwarza metoda in vitro. Jak piszą Peter 
Singer i Karen Dawson:

od czasu wdrożenia metody in vitro istnieje znacznie mniejsza różnica między prawdopo-
dobieństwem, że z dwukomórkowego zarodka w probówce rozwinie się dziecko, a praw-
dopodobieństwem, że dziecko rozwinie się z pary komórek rozrodczych umieszczonych 
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w probówce. Mówiąc konkretniej, jeżeli przyjmiemy, że do zapłodnienia w warunkach 
laboratoryjnych dochodzi w 80% przypadków, a do ciąży w wyniku implantacji zarodka 
w 10% przypadków, wówczas prawdopodobieństwo, że dziecko rozwinie się z danego za-
rodka wynosi 10%, a prawdopodobieństwo, że dziecko rozwinie się z komórki jajowej, do 
której w warunkach laboratoryjnych dodano plemniki, wynosi 8% (Singer, Dawson 1988, 
s. 90).

Bardziej zasadniczy jest jednak drugi zarzut wysuwany przeciwko koncepcji 
różnicy między potencjalnością gamet i potencjalnością zarodków jako różnicy 
stopnia prawdopodobieństwa ich dalszego osobowego rozwoju. Jakkolwiek wiel-
ka różnica zachodziłaby między prawdopodobieństwem rozwinięcia się osoby 
z zapłodnionej już komórki jajowej a prawdopodobieństwem jej powstania z poje-
dynczej komórki rozrodczej, jest to w każdym razie jedynie różnica stopnia. Tym-
czasem jakakolwiek różnica stopnia – czy to stopnia samego rozwinięcia opisowej 
cechy, nadającej rangę moralną, czy to stopnia prawdopodobieństwa nabycia tej 
cechy – nie wydaje się odpowiednią podstawą dla zasadniczej różnicy moralnej, 
jaka – zwłaszcza dla konserwatywnych etyków pokroju Noonana – ma zachodzić 
pomiędzy statusem już utworzonego osobnika ludzkiego, nawet w najwcześniej-
szym stadium jego rozwoju, a statusem tego, z czego on jest utworzony. Tak więc 
na gruncie probabilistycznej teorii właściwej potencjalności bardziej konsekwen-
tnym stanowiskiem wydaje się to, które również tę drugą różnicę – pomiędzy 
moralną rangą ludzkiej zygoty i moralną rangą komórki rozrodczej – sprowadza 
jedynie do różnicy stopnia, przy czym stopień, w którym komórka rozrodcza za-
sługuje na szczególną ochronę moralną, traktuje się jako bardzo mały, praktycznie 
bliski zera, natomiast stopień, w którym tej szczególnej ochrony godna jest zygota 
– jako co prawda większy, lecz również niewielki10. 

Potencjalność a źródło aktualizacji

Zgodnie z drugą koncepcją pomiędzy właściwą potencjalnością, jaką odznaczają 
się ludzkie zarodki, a słabszą i pośrednią potencjalnością, przysługującą tworom 
protoembrionalnym, zachodzi różnica źródła aktualizacji: potencjalna możność 
osobowego rozwoju zarodka jest potencjalnością czynną (czy też wewnętrzną), 
natomiast potencjalna możność dalszego rozwoju komórki rozrodczej, prowa-
dzącego ostatecznie do ukształtowania się ludzkiej osoby, ma być potencjalnością 
bierną (zewnętrzną).

Pojawiające się tutaj pojęcie potencjalności czynnej lub wewnętrznej wymaga 
oczywiście jakiegoś objaśnienia. Brown defi niuje je następująco:

10  Jak widzieliśmy w rozdziale IV, reprezentantem tego typu koncepcji jest Werner Pluhar 
(1977).
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Potencjalność jest czynna, jeżeli pierwszorzędnym przyczynowym czynnikiem w procesie 
realizacji potencjalnych zdolności pewnego osobnika są jego własności wewnętrzne; po-
tencjalność jest bierna, jeżeli pierwszorzędna przyczynowa determinacja zmiany pochodzi 
z zewnątrz, od przyczynowych czynników zewnętrznych w stosunku do danego osobnika 
(Brown 2007, s. 599).

Tak więc w wypadku tworów posiadających potencjalność czynną ich roz-
wój jest przyczynowo determinowany przede wszystkim od wewnątrz, natomiast 
w wypadku tworów posiadających potencjalność bierną – przede wszystkim od 
zewnątrz. W tej przyczynowej determinacji od wewnątrz można jednak odróż-
nić jeszcze dwa aspekty, z grubsza odpowiadające Arystotelesowskiej przyczynie 
sprawczej oraz przyczynie formalnej: wewnętrzną aktywność (co decyduje o tym, 
że dana istota w ogóle się rozwija) oraz wewnętrzną informację (co decyduje o kie-
runku jej rozwoju).

Rozróżnienie tych dwóch aspektów czynnej potencjalności wprowadza Fran-
cis C. Wade, który pierwszy z nich utożsamia z „naturą lub konstytucją” podmio-
tu działającego, a drugi z jego tendencją do działania. Konstytucja sprawia, że 
podmiot działa tak a nie inaczej; tendencja do działania powoduje, że podmiot 
w ogóle działa, raczej niż nie działa (Wade 1975, s. 242).

Te same dwa aspekty czynnej potencjalności przypisywanej zarodkom zdają 
się mieć na względzie Patrick Lee i Robert P. George:

W odróżnieniu od gamet (...) i w odróżnieniu od komórek somatycznych używanych do 
klonowania, ludzkie zarodki zawierają w sobie nie tylko wszystkie potrzebne elementy or-
ganizującej informacji (organizational information), lecz także czynną dyspozycję do posłu-
giwania się tą informacją w celu rozwinięcia się do stadium dojrzałej istoty ludzkiej. Jeżeli 
posiadają one stosowne otoczenie i pożywienie i jeśli nie przydarzy im się jakiś wypadek, 
choroba lub przemoc, te rozwijające się istoty ludzkie będą wzrastały w zintegrowanym, 
kierowanym przez nie same procesie... (Lee, George 2006; podkr. moje, W.G.).

Tak więc o czynnej (lub też wewnętrznej) naturze potencjalności zarodków 
decydowałyby dwie ich cechy: wewnętrzna informacja oraz wewnętrzna aktyw-
ność. Z tego punktu widzenia „potencjalne istoty ludzkie”, za jakie można uznać 
ludzkie zarodki, odróżniają się wyraźnie od „potencjalnych tworów”, nieposia-
dających ani jednego, ani drugiego z tych rysów (jak np. blok mamuru, który 
w pewnym znaczeniu – lecz tylko luźnym czy też niewłaściwym – można nazwać 
„potencjalnym posągiem”) lub posiadających tylko jeden z nich (jak np. gumowy 
balon, którego kształt jest już w pewien sposób wyznaczony, lecz który rzeczywi-
ście przybiera ten kształt dopiero wtedy, gdy się go nadmucha).

Wydaje się jednak, że wewnętrzna informacja określająca cechy, jakie rozwi-
nie zarodek, jeśli tylko będzie rozwijał się bez większych zakłóceń, nie wystarcza 
jeszcze sama w sobie, aby odróżnić potencjalność zarodków od potencjalności 
tworów protoembrionalnych, ponieważ w niektórych przypadkach przysługuje 
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również tym ostatnim. Jak zauważają Singer i Dawson, tę cechę posiadałyby na 
przykład także komórki jajowe, przeradzające się w zarodki na drodze parteno-
genezy:

Zarówno komórka jajowa, jak i zarodek posiada wewnętrzny kod genetyczny, który we 
właściwych warunkach może prowadzić do rozwinięcia się istoty ludzkiej. To prawda, że 
zarodek zawiera już 46 chromosomów, podczas gdy 23 chromosomy obecne w komórce ja-
jowej muszą się jeszcze podwoić, aby utworzyć 46 chromosomów koniecznych do dalszego 
rozwoju. Jednakże ani w jednym, ani w drugim wypadku nie trzeba dostarczać dodatko-
wej informacji genetycznej, pochodzącej z jakiegoś zewnętrznego źródła (Singer, Dawson 
1988, s. 94–95).

Nasuwa się jednak myśl, że chociaż sama wewnętrzna informacja zawarta 
w strukturze zarodka nie stanowi jeszcze dostatecznej podstawy, aby odróżnić 
jego potencjalność od potencjalności przysługującej niektórym tworom pro-
toembrionalnym, to przecież może ją stanowić, gdy dodać do niej wewnętrzną 
aktywność. Jednakże pogląd uznający wewnętrzną aktywność za jeden z warun-
ków łącznie wystarczających do właściwej potencjalności jest również narażony 
na pewną obiekcję. Ponieważ [A] aktywność embrionów jest tylko w części we-
wnętrznie zdeterminowana i ponieważ [B] częściowo wewnętrznie zdetermino-
wana aktywność przysługuje także tworom protoembrionalnym, różnica między 
potencjalnością embrionów i potencjalnością tworów protoembrionalnych sta-
nowi co najwyżej różnicę stopnia, a tym samym nie wystarcza do tego, aby po-
tencjalną zdolność osobowego rozwoju zarodka uznać za potencjalność właściwą 
(posiadającą znaczenie etyczne), a potencjalność tworów protoembrionalnych za 
niewłaściwą (pozbawioną znaczenia etycznego).

Z jednej więc strony przeciwnicy właściwej (tj. etycznie znaczącej) potencjal-
ności zarodków kładą nacisk na to, że czynny charakter tej potencjalności wydaje 
się co najmniej wątpliwy, gdy wziąć pod uwagę istotną zależność (nawet całkiem 
normalnego) rozwoju zarodka od różnorakich czynników zewnętrznych (por. 
Devolder, Harris 2007, s. 158). Z drugiej zaś strony bynajmniej nie wszyscy są go-
towi zgodzić się, że potencjalność gamet i innych tworów protoembrionalnych nie 
jest potencjalnością przynajmniej w części aktywną. Jak przyznają także niektórzy 
obrońcy właściwej potencjalności zarodków, tę częściowo wewnętrznie uwarun-
kowaną aktywość należy przypisać nawet gametom in vivo11. Wskazywano rów-
nież na szczególne racje, które każą uznać w znacznej mierze wewnętrzną aktyw-
ność kombinacji gamet in vitro. Tak na przykład Lockwood pisze: „w takiej samej 

11  Tak na przykład Gómez-Lobo stwierdza, że potencjalność właściwa gametom nie jest tylko 
potencjalnością bierną, ponieważ w wypadku tej ostatniej aktywna zasada zmiany mieści się poza 
rzeczą zmieniającą się. Tymczasem wędrówka plemnika torującego sobie drogę w kierunku jajeczka 
nie jest powodowana przez jakąś przyczynę zewnętrzną, a i sam oocyt nie zachowuje się jedynie 
biernie, co widać choćby po tym, że wydziela specjalne enzymy, umożliwiające plemnikowi prze-
niknięcie przez osłonkę przejrzystą (Gómez-Lobo 2005, s. 106).
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mierze, w jakiej zapłodnione ludzkie jajeczko in vitro posiada czynną potencjalną 
zdolność rozwinięcia się w ludzką osobę, posiada ją również zawartość probówki, 
zanim dokona się zapłodnienia in vitro” (Lockwood 1989, s. 196–197).

Potencjalność a zasięg tożsamości

Jeżeli moralny status ludzkiego zarodka istotnie różni się od statusu komórki roz-
rodczej, to jedną z przyczyn tej zasadniczej różnicy – zgodnie z kolejnym pro-
ponowanym kryterium – jest odmienna tożsamość obydwu tych tworów: gdy 
bowiem ludzki zarodek – zdaniem jednych od chwili poczęcia, według innych 
przynajmniej od pewnej późniejszej fazy – jest już tym samym bytem co osoba, 
która może się z niego rozwinąć, to para ludzkich gamet, by stać się osobą, musi 
się najpierw zmienić w coś innego (tzw. zapłodniona komórka jajowa nie jest już 
ściśle biorąc komórką jajową). Wydaje się zatem, że aby jakiś byt mógł zawdzię-
czać szczególny status moralny określonym cechom nadającym godność, musi on 
przede wszystkim być tym samym bytem co aktualny podmiot owych cech. 

We współczesnej literaturze bioetycznej rozróżnienie tych dwóch odmian po-
tencjalności przeprowadza explicite Stephen Buckle, pierwszą z nich nazywając 
„potencjalną zdolnością stania się czymś” (potential to become), drugą zaś „po-
tencjalną zdolnością utworzenia czegoś” (potential to produce). Jeden i drugi ro-
dzaj potencjalności, przysługującej pewnemu bytowi, może być traktowany jako 
pewien powód, by okazywać temu bytowi szczególny szacunek lub przypisywać 
mu szczególne znaczenie:

pierwszy powód polega na tym, że pewnej istniejącej istocie należy się szacunek, ponieważ 
posiada ona zdolność lub moc rozwinięcia się w istotę, która jest sama przez się godna 
szacunku, i szacunek należy się tej istocie dlatego, że jest ona tą samą istotą co późniejsza 
istota, w którą ona się rozwija. Już istniejąca istota jest istotą posiadającą zdolność rozwi-
nięcia się w istotę samą przez się godną szacunku. Drugi powód skupia się na zdarzeniach 
przyszłych i nadaje moralne znaczenie jakiemukolwiek bytowi, który ma potencjalną zdol-
ność wytworzenia pewnych stanów rzeczy (Buckle 1988, s. 230–231).

Terminologię zaproponowaną przez Buckle’a uznaje się wprawdzie za niezbyt 
fortunną, choćby dlatego, że o tym, iż jakieś A staje się B, zwykło się mówić rów-
nież w tych wypadkach, gdy A nie jest tym samym co B – gdy zatem stając się 
czymś innym, dany byt przestaje być sobą. Rozróżnienie odmian potencjalności, 
o którym mówimy, ujmuje się więc obecnie częściej za pomocą terminów, które 
podsunął McMahan, określając pierwszą z tych odmian jako „zachowującą tożsa-
mość” (identity-preserving potential), drugą zaś jako „związaną z brakiem tożsa-
mości” (nonidentity potential). Potencjalność zachowująca tożsamość występuje 
wtedy, gdy X ma potencjalną możność stania się Y-em, który będzie tym samym 
bytem co X; gdy natomiast X ma potencjalną możność „stania się” Y-em (utwo-
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rzenia Y-a), który będzie numerycznie innym bytem niż X, wówczas ma miejsce 
jedynie potencjalność związana z brakiem tożsamości.

Z koncepcją właściwej potencjalności jako nieprzekraczającej granic tożsamo-
ści wiążą się dwa różne pytania. Po pierwsze można zastanawiać się, czy warunek 
tożsamości pozwala odróżnić potencjalność zarodków od potencjalności gamet. 
Tak na przykład Singer i Dawson podważają zasadność tego rozróżnienia, powo-
łując się na przypadek partenogenezy. Zadają oni pytanie: „dlaczego jajeczko po 
partenogenezie mamy traktować jako inną jednostkę niż jajeczko przed parteno-
genezą?”. Nasuwa się wyjaśnienie, że jajeczko sprzed partenogenezy może się roz-
winąć w wiele różnych osób, natomiast po partenogenzie rozwijający się zarodek 
miałby możliwość stać się tylko jedną osobą. Referowani autorzy uważają jednak 
ten powód za niewystarczający, a swoje stanowisko ilustrują pewną analogią, po-
równującą niezapłodnioną komórkę jajową do bloku marmuru, świeżo sprowa-
dzonego z kamieniołomu. W rękach Michała Anioła ten nieukształtowany jesz-
cze blok kamienia jest potencjalnym Dawidem, Mojżeszem lub Pietą. Gdy jednak 
rzeźbiarz nada mu już z grubsza kształt stojącej młodzieńczej postaci, może on 
się stać tylko Dawidem. Niemniej ten z grubsza już ukształtowany marmurowy 
posąg jest tym samym blokiem kamienia co nieociosany marmur sprowadzony 
z kamieniołomu. Analogicznie jajeczko po partenogenezie mogłoby być tą samą 
jednostką co komórka jajowa przed partenogenezą, mimo iż zakres potencjalno-
ści tej identycznej jednostki wraz z partenogenezą został zawężony (Singer, Daw-
son 1988, s. 95).

Drugą wątpliwość, jaką nasuwa omawiane kryterium właściwej potencjalno-
ści, można sformułować w pytaniu, czy różnica między potencjalnością w gra-
nicach tożsamości a potencjalnością przekraczającą granice tożsamości jest róż-
nicą etycznie znaczącą. Warunek granic tożsamości jako nieodzownych ram dla 
właściwej potencjalności jest dosyć intuicyjny, lecz nie dla wszystkich zupełnie 
przekonujący. Są bowiem i tacy, którzy kwestionują etyczną wagę rozróżnienia 
potencjalności pozostającej w granicach tożsamości i potencjalności wykracza-
jącej poza te granice. Jeżeli jednak ta ontycznie oczywista różnica byłaby z etycz-
nego punktu widzenia nieważna, czyli nie pozwalała odgraniczyć potencjalności 
etycznie właściwej od niewłaściwej, to nie spełniałaby ona w gruncie rzeczy prze-
znaczonej jej roli – nie wystarczałaby, aby uchylić zarysowaną powyżej reductio ad 
absurdum argumentu z potencjalności. W taki negatywny sposób różnicę między 
potencjalnością salva identitate oraz potencjalnością jak gdyby spinającą dwa róż-
ne byty ocenia na przykład Jonathan Glover:

Można by argumentować, że płód jest potencjalną osobą, która zaczęła już istnieć, i że ta 
okoliczność sprawia, iż aborcja jest gorsza od antykoncepcji. Z tą odpowiedzią wiąże się ten 
kłopot, że jeśli jesteśmy zainteresowani tym, aby nie utracić osoby, która wyłoni się na koń-
cu tego procesu, to nie jest jasne, z jakiego powodu mielibyśmy sądzić, że przerwanie tego 
procesu jest gorsze w jednej jego fazie niż w innej. Jeżeli jesteśmy zainteresowani ciastem, 



153 

jest nam go tak samo szkoda, czy jego składniki zostaną wyrzucone, zanim się je zmiesza, 
czy po ich zmieszaniu (Glover 1977, s. 122).

W podobny sposób na etyczną rolę omawianej dystynkcji zapatrują się Katrien 
Devolder i John Harris: 

Moralna ważność zwracania uwagi na potencjalność jakiejś rzeczy świadczy o tym, że ma 
dla nas znaczenie aktualizacja tej szczególnej potencjalności. Nasze moralne zainteresowa-
nie tym, co posiada potencjalną zdolność stania się dorosłą istotą ludzką, byłoby niezrozu-
miałe, gdyby osoby lub dorosłe istoty ludzkie nie miały dla nas znaczenia. (...) Jeżeli zygota 
jest ważna, ponieważ ma potencjalną zdolność uzyskania osobowości, i jeśli to właśnie 
sprawia, iż rzeczą ważną jest chronić i aktualizować jej potencjalną zdolność, to każdy twór, 
który ma potencjalną zdolność stania się zygotą, musi być z tego samego powodu moralnie 
znaczący (Devolder, Harris 2007, s. 158–159; podkr. moje, W.G.).

Tworem, „który ma potencjalną zdolność stania się zygotą”, jest jednak oczy-
wiście każda komórka rozrodcza. Skoro więc każdy taki twór „musi być z tego sa-
mego powodu moralnie znaczący”, to moralne znaczenie przysługujące ludzkim 
zarodkom przenosi się także na ludzkie gamety. Ale czy stąd wynika, że różnica 
między potencjalnością w granicach tożsamości i potencjalnością przekraczają-
cą granice tożsamości okazuje się tym samym etycznie nieważna? Otóż wydaje 
się, że byłby to wniosek pochopny. To prawda, że skoro ludzki zarodek posiada 
moralne znaczenie dzięki swej potencjalnej osobowości, w takim razie również 
gameta lub para gamet, będąca potencjalnym zarodkiem, a przez to jakby pierw-
szym krokiem w kierunku osoby, musi posiadać pewne moralne znaczenie. Nie 
musi to wszakże być takie samo moralne znaczenie – nie odmawiając komórkom 
rozrodczym jakiejkowiek pozycji moralnej, można przecież odróżniać ich rangę 
od rangi zarodków. W pewien sposób czyni to na przykład Strong, gdy nawiązując 
do dwóch znaczeń potencjalności rozróżnianych przez Buckle’a, pisze:

Te dwa znaczenia odzwierciedlają dwa różne powody, dla których potencjalność można 
uznawać za moralnie doniosłą. Pierwszy z nich ma charakter deontologiczny i  głosi, że 
istniejącą jednostkę należy szanować z uwagi na jej potencjalną zdolność stania się osobą 
zasługującą na szacunek ze względu na nią samą. (...). Drugi ze wspomnianych powodów 
jest natury konsekwencjalnej i przypisuje moralne znaczenie czemukolwiek, co może po-
tencjalnie wywoływać dobre lub złe skutki. Potencjalna zdolność wytworzenia istoty samo-
świadomej ma więc znaczenie moralne, lecz nie jest to znaczenie, jakie wiążemy z szacun-
kiem do osób (Strong 1997/2010, s. 459–460/90).

Skoro jest wątpliwe, czy identyczność z odpowiednim bytem aktualnym sama 
w sobie zapewnia bytowi potencjalnemu właściwą i ścisłą potencjalność, można 
się zastanawiać, czy nie czyni ona tego w połączeniu z jakąś inną cechą. Powyżej 
przedstawiłem główne argumenty za tym, że właściwa potencjalność nie sprowa-
dza się do takich cech jak wysoki stopień prawdopodobieństwa, z jakim coś, co 
jest na razie potencjalnym A, w wyniku dalszego rozwoju stanie się aktualnym A, 
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lub też odpowiedni stopień wewnętrznej determinacji owego procesu, przez któ-
ry byt potencjalny „przechodzi do aktu”. To jednak, że żadna z tych cech nie jest 
wystarczającym warunkiem właściwej potencjalności, nie znaczy jeszcze, że nie 
stanowią one jej warunków koniecznych. Mamy podstawy przyjąć, że właściwa 
potencjalność zakłada zarówno numeryczną identyczność z bytem aktualnym, 
jak i coś, co można by nazwać jej dostateczną mocą. Tak na przykład właściwa 
potencjalna osobowość wymaga zarówno identyczności z przyszłą osobą, jak 
i dostatecznie mocnej możności rozwinięcia się w osobę. Na dostateczną moc 
potencjalności składają się właśnie takie cechy, jak dostateczny stopień prawdo-
podobieństwa, że byt w stanie potencjalnym przejdzie w stan aktualny, lub dosta-
tecznie duży udział jego własnej wewnętrznej aktywności w tym przejściu. Tak 
więc chcąc rozstrzygnąć, czy wczesne ludzkie zarodki zasługują na miano poten-
cjalnych osób, trzeba najpierw sprawdzić, czy ich rozwój „w kierunku osoby” jest 
w dostatecznym stopniu determinowany przez ich wewnętrzną aktywność, a na-
stępnie, czy pomyślne zakończenie tego procesu aktualizacji, czyli rozwinięcie się 
wczesnego ludzkiego zarodka w osobę, jest dostatecznie prawdopodobne. Obie te 
kwestie są przedmiotem sporów.

2. Zakres potencjalności

Czy zatem rozwój wczesnego ludzkiego zarodka „w kierunku osoby” jest w wy-
starczającym stopniu determinowany przez jego wewnętrzną aktywność? Ta dys-
kusyjna kwestia może dotyczyć wszystkich wczesnych tworów ludzkiej prokreacji, 
lecz dyskusja nabiera szczególnej ostrości w zastosowaniu do niektórych z nich.

Wątpliwości co do koncepcji ludzkiego zarodka jako potencjalnego podmiotu 
funkcji osobowych odnoszą się bowiem nie tylko do treści tego pojęcia – tzn. do 
warunków, jakie musi spełniać pewien byt, aby być naprawdę potencjalnym A – 
lecz także do jego zakresu. Nawet jeżeli przyjmiemy, że ludzki zarodek w normal-
nym wypadku posiada właściwą potencjalną możność rozwinięcia się w dojrzałą 
osobę – możność, której pozbawione są ludzkie gamety czy też inne twory proto-
embrionalne – pozostaje do ustalenia, jak przedstawia się sytuacja zarodków w in-
nych, mniej „normalnych” przypadkach. Dokładniej mówiąc, chodzi tutaj o dwa 
pytania: (1) czy właściwą potencjalność można przypisać zarodkom z poważnymi 
wadami oraz (2) czy przysługuje ona także zarodkom in vitro, a szczególnie tym 
spośród nich, które nie mają być implantowane do ustroju ich matki. Aby bardziej 
systematycznie omówić te kwestie, musimy jednak najpierw rozpatrzyć stosunek 
między potencjalnością oraz możliwością.
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Potencjalność a szczeble możliwości

Potencjalność pozostaje niewątpliwie w związku z możliwością: potencjalnym 
A jest to, co może rozwinąć się w A. Nietrudno zatem stwierdzić, że potencjalna 
osobowość ludzkiego zarodka opiera się na możliwości jego osobowego rozwoju 
– procesu, który prowadzi do powstania w pełni już uformowanej ludzkiej osoby. 
O jaką jednak możliwość w tym wypadku chodzi?

Rozróżnia się dwa główne typy możliwości: możliwość idealną, utożsamianą 
często z możliwością logiczną, oraz możliwość realną, a w szczególności fi zyczną. 
Możliwość logiczna przysługuje wszystkiemu, co nie zawiera sprzeczności; możli-
wość idealną należałoby przypisać temu, co nie wykracza przeciwko żadnym pra-
wom apriorycznym (do których ewentualnie zaliczałyby się również syntetyczne 
prawdy a priori). Jest jednak jasne, że możliwość, która ma stanowić minimal-
ny warunek właściwej potencjalności, odróżniającej ludzki zarodek od ludzkiej 
gamety, nie może być tylko możliwością logiczną czy też idealną. Jak zauważają 
Singer i Dawson, rozwinięcie się ludzkiej blastocysty w osobę na pewno nie jest 
procesem logicznie niemożliwym, ale nie jest nim również rozwinięcie się ludz-
kiej komórki jajowej w osobę (zwłaszcza że przypadki partenogenezy zdarzają 
się w niektórych gatunkach). W rezultacie więc cytowani autorzy stwierdzają, że 
możliwość zakładana przez potencjalność, która przysługuje ludzkim zarodkom, 
ale nie ludzkim gametom, „musi być możliwością realną, fi zyczną” (Singer, Daw-
son 1988, s. 91).

Pojęcia możliwości fi zycznej i możliwości realnej bywają czasami stosowane 
zamiennie, ale można je zróżnicować, przynajmniej gdy chodzi o to, co mogłoby 
się zdarzyć w wyniku ludzkich działań. Niektóre z tych zdarzeń – na przykład 
zapanowanie wiecznego pokoju na całej naszej Ziemi – są wprawdzie możli-
we fi zycznie, ale mogą być uważane za niemożliwe psychologicznie (niektórzy 
stwierdzą, że na mocy pewnych psychologicznych praw w ludziach musi rodzić 
się agresja, która raz na jakiś czas nieuchronnie rozładowuje się w wojnach). Tak 
więc od realnie możliwych zdarzeń (fi zycznych i psychicznych), do których mo-
głoby dojść w wyniku określonych procesów psychicznych, wymagałoby się nie 
tylko możliwości fi zycznej, lecz także psychologicznej. W tym sensie krąg zdarzeń 
możliwych realnie byłby ciaśniejszy od kręgu tych, które są możliwe fi zycznie.

Do procesów i zdarzeń, które mieściłyby się w granicach możliwości fi zycznej, 
lecz nie spełniały warunku możliwości psychologicznej, a tym samym nie były 
w pełni realnie możliwe, powrócę jednak jeszcze nieco dalej. Najpierw omówię 
samą możliwość fi zyczną, która w jakimś sensie na pewno powinna charaktery-
zować osobowy rozwój ludzkiego zarodka, jeżeli ma on być potencjalną osobą. 
Okaże się bowiem, że i ten warunek może być jeszcze rozumiany różnie.

Singer i Dawson, biorąc pod uwagę pojęcie fi zycznej możliwości, stawiają py-
tanie, „czy odnosi się ono do tego, co jest fi zycznie możliwe w obecnym stanie na-
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szej wiedzy i technologii?”. Innym nasuwającym się rozumieniem byłoby oczywi-
ście przyjęcie, że potencjalna osobowość przysługuje nie tylko zarodkom, których 
osobowy rozwój jest fi zycznie możliwy w obecnym stanie rzeczy, czyli aktualnie 
fi zycznie możliwy, lecz w ogóle wszystkim, w wypadku których jest on zasadni-
czo fi zycznie możliwy, tzn. niewykluczany przez prawa przyrody. Albo ogólnie: 
że właściwa potencjalność zakłada tylko zasadniczą, a niekoniecznie aktualną fi -
zyczną możliwość.

Wyróżnione typy lub szczeble fi zycznej możliwości (i niemożliwości) wyod-
rębnia wyraźnie Edward Covey. Charakteryzując niemożliwość fi zyczną jako 
niemożliwość nomologiczną, tj. niezgodną z prawami przyrody, rozgranicza on 
następnie w obrębie nomologicznie niemożliwych zdarzeń i stanów rzeczy takie, 
którą są absolutnie nomologicznie niemożliwe, oraz zdarzenia i stany rzeczy tylko 
aktualnie nomologicznie niemożliwe:

Hipotetyczny wypadek lub stan rzeczy S jest absolutnie nomologicznie niemożliwy wtedy 
i tylko wtedy, gdy byłby on niezgodny z fundamentalnymi prawami fi zycznymi rzeczywi-
stego świata we wszystkich logicznie możliwych światach, w których te prawa panują.
Pewien wypadek lub stan rzeczy jest aktualnie nomologicznie niemożliwy wtedy i tylko 
wtedy, gdy aktualnie zachodzący stan rzeczy S1 jest taki, iż jego zastąpienie przez inny 
stan rzeczy S2 byłoby niezgodne z fi zycznymi prawami świata rzeczywistego (Covey 1991, 
s. 240).

Czyniąc użytek z terminów Coveya, możemy rozróżnić dwie koncepcje po-
-tencjalności: abolutystyczną i aktualistyczną. Absolutystyczną koncepcją poten-
cjalności byłaby teoria, zgodnie z którą koniecznym warunkiem właściwej 
potencjalności jest absolutna możliwość fi zyczna. Aktualistyczną koncepcją po-
tencjalności należałoby nazwać teorię, w której wystarczającym warunkiem właś-
ciwej potencjalności jest aktualna możliwość fi zyczna.

Z rozróżnieniem absolutystycznych i aktualistycznych koncepcji potencjalno-
ści krzyżuje się inny podział, jaki możemy przeprowadzić w ich obrębie, biorąc 
pod uwagę to, jakiego typu warunki (absolutnej lub aktualnej) możliwości fi zycz-
nej musi spełniać byt, któremu przyznaje się właściwą potencjalność. Aby jakiś 
byt miał fi zyczną możliwość rozwinięcia się w A, muszą zachodzić określone sta-
ny rzeczy, zarówno w samym tym bycie, jak i w otaczającym go świecie. Pierwsze 
możemy określać jako warunki wewnętrzne, drugie zaś jako zewnętrzne. W obrę-
bie wewnętrznych warunków możliwości fi zycznej wyróżnimy następnie te, które 
należą do samej istoty danego bytu, oraz warunki, które dotyczą jego wewnętrz-
nych cech akcydentalnych. Rysują się zatem następujące, coraz to ciaśniejsze kręgi 
możliwości fi zycznej: istotowa możliwość fi zyczna (rozwinięcia jakiejś kwalifi ka-
cji) – przysługuje wszystkim bytom, które posiadają odpowiednie cechy istotne; 
wewnętrzna możliwość fi zyczna – przysługuje wszystkim bytom, które posiadają 
odpowiednie cechy wewnętrzne (istotne lub akcydentalne); pełna możliwość fi -
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zyczna – przysługuje wszystkim bytom, które posiadają odpowiednie cechy we-
wnętrzne, a także znajdują się w sprzyjającym otoczeniu. 

Jeżeli ten ostatni podział w obrębie możliwości fi zycznej połączymy jeszcze 
z rozróżnieniem możliwości aktualnej i możliwości absolutnej, wyłoni się taka oto 
hierarchia szczebli realnej możliwości:

– możliwość esencjalna,
– absolutna możliwość wewnętrzna,
– aktualna możliwość wewnętrzna,
– aktualna pełna możliwość fi zyczna.
Jeżeli zaś przypomnimy sobie nadto, że proces czy też stan rzeczy, który jest 

aktualnie i w pełni możliwy fi zycznie, może mimo to nie być w pełni możliwy 
realnie, o ile nie spełnia warunku możliwości psychologicznej, do wymienionych 
kręgów realnej możliwości dołącza się jeszcze jeden, najciaśniejszy, a mianowicie

– aktualna pełna możliwość realna.
Uzbrojeni w te dystynkcje możemy obecnie powrócić do dwóch zapowiedzia-

nych pytań dotyczących zakresu właściwej potencjalności, a szczególnie poten-
cjalnych podmiotów funkcji osobowych w obrębie ludzkich zarodków.

Kwestia potencjalnej osobowości zarodków z poważnymi wadami

Jeden z czołowych amerykańskich obrońców osobowego statusu wczesnych ludz-
kich zarodków pisze:

Właściwie ukształtowany, zdrowy ludzki zarodek może się rozwinąć i jeśli wszystko pójdzie 
dobrze (...), rozwinie się w dorosłego osobnika gatunku ludzkiego. Dlaczego? Dlatego, że 
posiada on w odpowiednim cytoplazmatycznym kontekście pełny garnitur 46 chromo-
somów, włącznie z połączeniem XY albo XX. Jego potencjalna zdolność rozwinięcia się 
w osobnika ludzkiego płci męskiej lub żeńskiej wynika z biologicznego programu zawarte-
go w genomie (Gómez-Lobo 2004, s. 201; podkr. moje, W.G.).

Przytoczona wypowiedź nie porusza tej sprawy, ale nieuchronnie ciśnie się py-
tanie, czy można ją odnieść także do tych ludzkich zarodków, które nie są „właś-
ciwie ukształtowane (well-formed) i zdrowe”. Jak zatem przedstawia się potencjal-
ność zarodków obarczonych poważnymi wadami?

Poważne wady, jakie występują u ludzkich zarodków, lub ostrożniej – u gene-
tycznie ludzkich „tworów embrionalnych”, dzielą się na trzy główne grupy: (A) wy-
kluczające zarówno osobowy rozwój, jak i przynależność do gatunku ludzkiego; 
(B) wykluczające osobowy rozwój, ale nie przynależność do gatunku ludzkiego; 
(C) niewykluczające osobowego rozwoju (ani przynależności do gatunku ludz-
kiego). Wady typu C, nawet poważne, nie stwarzają etycznych problemów. Jest 
bowiem bezsporne, że dotknięte nimi jednostki, na przykład z wrodzoną ślepotą, 
należy uznać za pełnoprawne osoby. Wady typu A, jeżeli takie istnieją, również 
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nie przysparzają etycznych kłopotów, chociaż z innych powodów. Nie są one bo-
wiem argumentem za tym, aby wykluczyć z zakresu potencjalnych osób niektóre 
jednostki ludzkie, skoro dotknięte nimi twory embrionalne tym samym nie nale-
żą do gatunku ludzkiego. Z punktu widzenia poglądu przyznającego pełnoprawny 
status moralny wszystkim jednostkom ludzkim byłoby więc najwygodniej, gdyby 
wszystkie embriony pochodzenia ludzkiego, których nie można utrzymać przy 
życiu, miały właśnie taki charakter. Coś takiego sugeruje na przykład Gómez-
Lobo w odniesieniu do zarodków obumierających jeszcze przed implantacją:

W przypadku utraty zarodków przed implantacją jest prawdopodobne, iż genetyczne wady 
są na tyle głębokie, że wydalane zarodki nie są jedynie genetycznie uszkodzonymi i przez to 
niezdolnymi do samodzielnego życia zarodkami ludzkimi, lecz w większości w ogóle nie są 
pod względem genetycznym istotami ludzkimi. W takich razach kwestia ich nienaruszal-
ności jest sporna (Gómez-Lobo 2007b, s. 318).

Jakkolwiek jednak oszacowalibyśmy prawdopodobieństwo takiej hipotezy, nie 
eliminuje ona całkowicie wad, które przysparzają największych kłopotów. Tymi 
najbardziej kłopotliwymi z etycznego punktu widzenia wadami są oczywiście 
anomalie typu B. Jedną z nich jest chociażby wada bezmózgowia – nie dyskwa-
lifi kuje ona skazanych na nią zarodków jako osobników gatunku ludzkiego (por. 
Churchill, Pinkus 1990, s. 162), lecz całkowicie przekreśla „realistyczną” możli-
wość ich osobowego rozwoju. Nasuwa się pytanie, czy dotknięte takimi wadami 
jednostki można mimo to uznać za potencjalne osoby, rozumiejąc potencjalność 
we właściwy sposób. Ażeby to rozstrzygnąć, trzeba najpierw zbadać, czy właściwa 
potencjalność – zdolność nabycia etycznie istotnej kwalifi kacji P – zakłada jakąś 
możliwość, a jeśli tak, to jaką. Chodzi więc o to, czy aby być we właściwym sensie 
potencjalnym P, trzeba móc w pewnym znaczeniu stać się P, a jeśli trzeba, to w ja-
kim znaczeniu.

I tutaj właśnie mogą nam się przydać wyróżnione powyżej szczeble realnej 
możliwości. W związku z kwestią potencjalnej zdolności zarodków dotkniętych 
ciężkimi wadami ważne okażą się trzy pierwsze z nich:

– istotowa możliwość fi zyczna: X mógłby stać się P bez zmiany żadnej z jego 
cech istotnych (w tym sensie bezmózgi płód ma esencjalną możliwość rozwinię-
cia się w osobę, nawet gdy jego osobowy rozwój jest blokowany przez akcydental-
ne wady wewnętrzne, których usunięcie jest absolutnie niemożliwe; natomiast na 
przykład kociątko nie ma tej esencjalnej możliwości stania się osobą i nie miałoby 
jej, nawet gdyby wynaleziono system wymyślnych operacji genetycznych, które 
przekształcałyby kociątko w osobę; ta przemiana wymagałaby bowiem zmiany 
istotnych cech gatunkowych kociątka);

– abolutna wewnętrzna możliwość fi zyczna: X mógłby stać się P bez zmiany 
żadnej z jego cech istotnych ani bez zmiany żadnej z jego wewnętrznych cech 
akcydentalnych, których zmiana byłaby absolutnie fi zycznie niemożliwa; aby zi-
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lustrować to pojęcie, możemy założyć, że usunięcie wady prowadzącej do bez-
mózgowia, aktualnie niemożliwe, jest absolutnie fi zycznie możliwe przez jakiś 
krótki czas, powiedzmy jeszcze tydzień po jej powstaniu, natomiast po upływie 
tego okresu staje się już absolutnie fi zycznie niemożliwe; przy tym założeniu zaro-
dek ze świeżo powstałą wadą prowadzącą do bezmózgowia miałby przez pierwszy 
tydzień absolutną wewnętrzną możliwość stania się normalnym ludzkim osobni-
kiem, którą traciłby po tym tygodniu;

– aktualna wewnętrzna możliwość fi zyczna: X mógłby stać się P bez zmiany 
żadnej z jego cech istotnych ani bez zmiany żadnej z jego wewnętrznych cech 
akcydentalnych, których zmiana nie byłaby aktualnie fi zycznie możliwa; jeśliby 
wynaleziono sposób usuwania wady prowadzącej do bezmózgowia w jakiś czas 
po jej powstaniu, to w tym czasie zarodek dotknięty tą wadą miałby aktualną we-
wnętrzną możliwość stania się osobą, i to nawet gdyby jego osobowy rozwój nie 
był fi zycznie możliwy wskutek pewnych okoliczności zewnętrznych.

Różne koncepcje warunków właściwej potencjalności można wyodrębnić za-
leżnie od tego, który z wymienionych szczebli fi zycznej potencjalności uznają one 
za konieczny, aby dany byt posiadał potencjalność nadającą mu właściwe znacze-
nie etyczne.

(1) Wystarczającym warunkiem właściwej potencjalności jest już sama isto-
towa możliwość fi zyczna. Właściwa potencjalna osobowość przysługuje więc 
wszystkim ludzkim embrionom, posiadającym pełny zestaw istotnych cech ga-
tunku ludzkiego, nawet jeśli ich osobowy rozwój jest blokowany przez wewnętrz-
ne wady, których zmiana jest absolutnie fi zycznie niemożliwa.

Za takim stanowiskiem opowiada się wyraźnie na przykład Patrick Lee:

Ludzkie istoty z uszkodzonym mózgiem mimo to posiadają podstawową konstytucję ukie-
runkowaną na dające się bezpośrednio aktualizować zdolności do takich aktów [tj. do ak-
tów charakterystycznych dla osoby], dzięki czemu słusznie uważa się je za istoty ludzkie 
i za osoby. Organiczny defekt może nie pozwolić im na to, aby kiedykolwiek (w tym życiu) 
rozwinęły zdolności, które posiadają dzięki temu, że są bytami takiego a nie innego rodzaju 
(Lee 2004, s. 262, przyp. 28).

W podobnym duchu wypowiada się Gómez-Lobo:

Jak mamy rozumieć stan bezmózgich dzieci z etycznego punktu widzenia? Moim zdaniem 
istnieje tutaj wystarczająco dużo niepewności, aby rozsądne było następujące stanowisko: 
pomimo ciężkich wad posiadają one wystarczająco dużo cech z ludzkiego fenotypu, aby 
być traktowane przez innych, a szczególnie przez ich matki, jako dzieci ludzkie, chociaż 
obarczone bardzo ciężkim kalectwem (Gómez-Lobo 2007b, s. 319).

Tę ostatnią wypowiedź można rozumieć w ten sposób, że jednostki ludzkie 
bezpieczniej jest traktować jako potencjalne osoby nawet w tych wypadkach, gdy 
ich osobowy rozwój blokują pewne wewnętrzne wady lub zewnętrzne okoliczno-
ści, których zmiana wydaje się absolutnie niemożliwa, ponieważ nigdy nie mamy 
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zupełnej pewności, czy jej możliwość jest faktycznie wykluczona. Tym samym 
zakłada się, że gdybyśmy mieli pewność, iż naprawienie wady blokującej osobowy 
rozwój jest naprawdę absolutnie fi zycznie niemożliwe, wówczas jednostce ludz-
kiej dotkniętej tą wadą moglibyśmy odmówić właściwej potencjalności. Choć za-
tem pod względem pragmatycznym ten pogląd zbliża się do stanowiska (1), to 
jednak pryncypialnie jest on zbliżony raczej do kolejnego stanowiska (2).

(2) Wystarczającym warunkiem właściwej potencjalności jest absolutna we-
wnętrzna możliwość fi zyczna. Właściwa potencjalna osobowość przysługuje ludz-
kim embrionom posiadającym pełny zestaw istotnych cech gatunku ludzkiego, 
nawet jeśli ich osobowy rozwój jest blokowany przez wewnętrzne wady, których 
zmiana jest aktualnie (lecz nie absolutnie) fi zycznie niemożliwa.

Taką koncepcję wyraźnie przyjmuje Charles C. Camosy. Przyznając, że „osoby 
cierpiące na zaawansowaną chorobę Alzheimera lub ciężką formę autyzmu mogą 
nie mieć żadnej potencjalnej zdolności bycia osobą racjonalną i samoświadomą”, 
podkreśla on jednak, że ta brakująca im potencjalność jest tylko „potencjalnością 
praktyczną lub bierną”. Tymczasem potencjalność stanowiącą o tym, czy ktoś jest 
potencjalną osobą, można rozumieć także w inny sposób:

Weźmy (...) pod uwagę osobnika pogrążonego w lekkiej śpiączce, która wymagałaby 
przeszczepu serca, zanim jeszcze zdobyto medyczną umiejętność przeszczepiania serc 
(powiedzmy w 1800 r.): ktoś taki również nie miał potencjalnej zdolności bycia osobą ra-
cjonalną i samoświadomą. Jednakże dzisiaj, dzięki postępom w medycynie, taki pacjent 
posiada praktyczną potencjalną możność bycia ponownie osobą. Tymczasem o kimś, kto 
cierpi na zaawansowaną chorobę Alzheimera, o dziecku dotkniętym głębokim autyzmem 
i o naszym pacjencie z chorobą serca w 1800 roku możemy powiedzieć jedno: wszyscy oni 
przez cały czas posiadają naturalną (lub czynną) potencjalną zdolność bycia osobą (Camo-
sy 2008, s. 590).

Krytycznie do tego rodzaju koncepcji odnosi się na przykład McMahan, który 
powątpiewa, czy mamy jakiś powód „przypuszczać, że wszystkie istoty ludzkie są 
faktycznie wewnętrznie ukierunkowane lub zaprogramowane w kierunku rozwo-
ju racjonalnej natury”, a na poparcie tej wątpliwości dorzuca uwagę:

Istnieją pewne istoty ludzkie – te, które są genetycznie i radykalnie upośledzone pod wzglę-
dem poznawczym (...) – którym przynajmniej w jednym oczywistym znaczeniu braku-
je potencjalnej możności rozwinięcia racjonalnej natury. Podczas gdy większość niedoj-
rzałych istot ludzkich (zarodków, płodów, nowo narodzonych dzieci), o ile znajdzie się 
w sprzyjających warunkach, rozwinie zdolność racjonalności, te niedojrzałe istoty ludzkie, 
które są radykalnie upośledzone, nie mogą rozwinąć tego rodzaju zdolności, nawet z naszą 
największą pomocą, jakiej obecnie jesteśmy im w stanie udzielić (McMahan 2008, s. 88).

McMahan nie poprzestaje więc na tym, że wewnętrzna czynna potencjalność, 
przysługująca głęboko upośledzonym istotom ludzkim z samej ich gatunkowej 
natury, sama przez się nie jest jeszcze wystarczającą podstawą, by uznać je za po-
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tencjalne istoty rozumne; sugeruje raczej, że ze względu na głębokie upośledze-
nie tych istot w ogóle nie ma powodu przypisywać im owej wewnętrznej czynnej 
potencjalności – uważać ich za istoty „wewnętrznie zaprogramowane w kierunku 
rozwoju racjonalnej natury”.

(3) Wystarczającym warunkiem właściwej potencjalności jest aktualna we-
wnętrzna możliwość fi zyczna. Właściwa potencjalna osobowość przysługuje ludz-
kim embrionom, jeśli ich osobowy rozwój nie jest blokowany przez żadne we-
wnętrzne wady, których zmiana jest aktualnie fi zycznie niemożliwa.

Przedstawicielem takiego stanowiska jest na przykład John A. Burgess:

Potencjalna zdolność bycia F znaczy mniej więcej tyle co zdolność stania się F, którą pewna 
rzecz X posiada dzięki swoim obecnym wewnętrznym własnościom, zakładając, że będzie 
traktowana w odpowiedni lub zwyczajny sposób (given suitable or standard nurturing). 
Można też powiedzieć, że potencjalność jest wkładem, jaki wewnętrzne własności X są 
w stanie wnieść do jego tendencji do stania się F. (...) Jest jasne, iż prawdopodobieństwo, 
że X stanie się F, zależy zarówno od jej potencjalnej zdolności stania się F, jak i od praw-
dopodobieństwa, że będzie ona traktowana w odpowiedni sposób (Burgess 2010, s. 141).

Zgodnie z tym stanowiskiem właściwa potencjalność zarodka byłaby wyklu-
czana również przez takie jego wewnętrzne wady, które zasadniczo mogłyby być 
skorygowane, jeżeli tylko ich korekta nie jest aktualnie fi zycznie możliwa. Nie wy-
kluczałyby jej natomiast żadne przeszkody zewnętrzne. Stany zewnętrzne mogą 
– zgodnie z tym zapatrywaniem – być warunkami możliwości realizacji właściwej 
potencjalności, nie są jednak warunkami samej potencjalności, chociażby nawet 
zmiana tych stanów zewnętrznych, blokujących osobowy rozwój zarodka czy 
płodu, była absolutną fi zyczną niemożliwością. Właściwą potencjalną możność 
osobowego rozwoju trzeba by zatem przyznać na przykład płodowi w ciąży ekto-
powej, a także płodowi żyjącemu jeszcze przez krótki czas w organizmie ciężar-
nej kobiety, która zginęła w wypadku samochodowym wskutek ciężkich obrażeń 
głowy.

Kwestia potencjalnej osobowości zarodków pozaustrojowych

Czy ktoś, kto w ogóle uznaje potencjalną osobowość ludzkich zarodków, ma ją 
przypisywać także zarodkom pozaustrojowym, wytworzonym przez zapłodnienie 
in vitro? W pierwszej chwili nasuwa się odpowiedź: a czemu by nie? Potencjalna 
osobowość ludzkiego zarodka, a tym samym jego pozycja moralna, nie powinna 
przecież zależeć od fi zycznego miejsca, w którym on istnieje.

Po chwili namysłu stwierdzamy jednak, że sprawa jest bardziej złożona, 
a moralna pozycja przypisywana zarodkom in vitro zależy jeszcze od stanowiska 
w kwestii warunków właściwej potencjalności, jakie się zajmuje. Zarodki poza 
ustrojem kobiety mogą być oczywiście również uszkodzone, dotknięte różnego 
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rodzaju wadami. Jeżeli posiadają one wady, których usunięcie jest nawet zasad-
niczo fi zycznie niemożliwe, wówczas ich potencjalna osobowość – a tym samym 
uprzywilejowana pozycja moralna – może być uznana tylko na stanowisku (1), 
natomiast zwolennicy stanowiska (2) i (3) muszą jej zaprzeczyć. Jeżeli posiadają 
one wady, których usunięcie jest zasadniczo możliwe, ale aktualnie niemożliwe, 
potencjalna osobowość może zostać im przypisana na stanowisku (1), jak i (2), 
ale nie przysługuje im na stanowisku (3). Jeżeli jednak pozaustrojowy zarodek nie 
posiada żadnej wewnętrznej wady, której nie dałoby się już aktualnie usunąć, to 
na żadnym z dotąd poruszonych stanowisk nie mamy powodu, aby odmówić mu 
właściwej potencjalności tylko dlatego, że jest zarodkiem pozaustrojowym. Jak to 
sformułowali przedstawiciele bardziej konserwatywnej frakcji w amerykańskiej 
Radzie do spraw Bioetyki przy Prezydencie Stanów Zjednoczonych (President’s 
Council on Bioethics – PCBE), z czasów prezydentury Busha:

Ludzki zarodek, z defi nicji i z natury, jest potencjalnie w pełni rozwiniętą ludzką osobą. 
Jego potencjalna zdolność przybrania dojrzałej formy jest cechą, którą on posiada aktu-
alnie i od samego początku. Fakt, że zarodek został utworzony poza swoim naturalnym 
środowiskiem – tzn. poza ustrojem kobiety – i że wskutek tego ma ograniczoną możność 
zrealizowania swoich naturalnych zdolności, nie ma wpływu ani na jego potencjalny cha-
rakter, ani na jego status moralny. Ptak zmuszony spędzać całe życie w klatce może nigdy 
nie nauczyć się latać. Ale to nie znaczy, że jest on w mniejszym stopniu ptakiem lub że nie 
posiada immanentnej potencjalnej zdolności latania na opierzonych skrzydłach. Znaczy to 
tylko, że ptak w klatce – podobnie jak ludzki zarodek in vitro – został pozbawiony swojego 
właściwego środowiska (PCBE 2002, s. 156).

Gómez-Lobo, należący do zwolenników tego stanowiska, uzasadnia równą 
pozycję zarodków in vivo oraz zarodków pozaustrojowych przysługującą jednym 
i drugim „czynną potencjalnością”: 

Nie ma wątpliwości, że zarodek in vivo posiada specyfi czną potencjalność zakodowaną 
w ludzkim genomie, ale zarodek in vitro także ją posiada. Faktycznie metoda in vitro działa 
przy założeniu, że czynna potencjalność jest obecna w każdym zarodku wybranym do im-
plantacji. Inaczej ta procedura nie działałaby. Oczekuje się, że te zarodki zapoczątkują cały 
szereg „ruchów” lub procesów, skoro tylko umieści się je w naturalnych warunkach, jakie 
znajdują w macicy (Gómez-Lobo 2005, s. 106).

Ten argument uzmysławia jednak tylko, że wykluczanie zarodków in vitro 
z kręgu potencjalnych osób jest nieuzasadnione na gruncie wyróżnionych dotąd 
„internalistycznych” koncepcji potencjalnej osobowości. Powód do zakwestio-
nowania właściwej potencjalnej zdolności osobowego rozwoju nawet nieuszko-
dzonych zarodków in vitro może natomiast wyłonić się w dwóch pozostałych 
koncepcjach, zakreślających krąg potencjalnych podmiotów funkcji osobowych 
w jeszcze węższy sposób, a będzie nim brak jednej z dwóch dalszych, jeszcze peł-
niejszych odmian realnej możliwości, od których można uzależniać właściwą po-
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tencjalność. Te dwa kolejne szczeble realnej możliwości, wymagające uwzględnie-
nia w związku z kwestią potencjalnej osobowości zarodków in vitro, to:

– aktualna pełna możliwość fi zyczna: takiej możliwości osobowego rozwoju 
nie posiadałby na przykład wczesny ludzki płód obecny w łonie kobiety giną-
cej w wypadku samochodowym; posiadałby ją natomiast całkowicie zdrowy, lecz 
„porzucony” embrion in vitro, nawet gdyby nie było żadnych szans, że jego matka 
lub inna kobieta pozwoli go sobie implantować do swojej macicy;

– aktualna pełna możliwość realna: taka najpełniejsza modalna pozycja przy-
sługiwałaby nieuszkodzonym zarodkom in vitro jedynie w wypadku, gdyby ich 
przeniesienie do ustroju matki lub innej kobiety było nie tylko fi zycznie, lecz tak-
że psychologicznie możliwe.

Oprócz wymienionych już wcześniej stanowisk w sporze o potencjalną osobo-
wość zarodków pozaustrojowych można więc wyróżnić dwa inne poglądy (które 
zresztą dałoby się zastosować, choć nie w aż tak nasuwający się sposób, także do 
„naturalnych” zarodków in vivo).

(4) Wystarczającym warunkiem właściwej potencjalności jest pełna, a więc 
zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna aktualna możliwość fi zyczna. Właściwa 
potencjalna osobowość przysługuje ludzkim embrionom, jeśli ich osobowy roz-
wój nie jest blokowany ani przez żadne wewnętrzne wady, ani przez przeszkody 
zewnętrzne, których zmiana jest aktualnie fi zycznie niemożliwa.

Zgodnie z pewną interpretacją, taką „eksternalistyczną” koncepcję realnej 
możliwości i właściwej potencjalności wyznawał już Arystoteles. Jak uważa John 
Lizza:

Arystoteles wykluczał pewne potencjalne możności ze względu na brak warunkujących je 
własności w substancji. Tak na przykład żołędzie nie mają potencjalnej możności rozwinię-
cia się w sosny, a niejeden chory znajduje się w takim stanie, że nie może zostać wyleczony. 
To, czy istnieje pewna potencjalna zdolność, zależy w każdym wypadku, czy może ona 
zostać zaktualizowana, przy czym ta możliwość aktualizacji jest zależna nie tylko od we-
wnętrznego stanu substancji, lecz także od zewnętrznych okoliczności (Lizza 2005, s. 49).

Sam Lizza podziela ten eksternalizm, ale posuwa się w nim jeszcze dalej, gdyż 
uzależnia potencjalną osobowość zarodków także od psychologicznych warunków 
możliwości zapewnienia im normalnego rozwoju. Innymi słowy, jest on jednym 
z przedstawcieli kolejnej, jeszcze bardziej restrykcyjnej koncepcji warunków 
właściwej potencjalności, której ideę można sformułować tak oto:

(5) Wystarczającym warunkiem właściwej potencjalności jest dopiero aktual-
na i pełna możliwość realna, a więc zarówno fi zyczna, jak i psychologiczna. Właś-
ciwa potencjalna osobowość przysługuje ludzkim embrionom, jeśli ich osobowy 
rozwój nie jest blokowany ani przez żadne przeszkody fi zyczne, ani przez nieprze-
zwyciężalne opory natury psychologicznej.
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Zwolennicy tej ostatniej koncepcji są skłonni odmawiać właściwej potencjal-
nej osobowości bądź to wszystkim zarodkom pozaustrojowym, bądź to przynaj-
mniej tym spośród nich, które zostały „porzucone”, a więc nie mają już widoków 
na to, że zostaną przeniesione do organizmu ich genetycznej matki. Do takie-
go stanowiska w kwestii statusu (wszelkich lub porzuconych) zarodków in vitro 
może skłaniać kilka przypisywanych im szczególnych cech: (1) stwierdzany w ich 
wypadku brak potencjalności wewnętrznej, (2) ich wytrącenie z normalnego toku 
zdarzeń, (3) małe prawdopodobieństwo ich rozwinięcia się w normalne osoby, 
a na koniec właśnie (4) brak pełnej, czyli fi zyczno-psychologicznej, realnej możli-
wości ich osobowego rozwoju.

Po pierwsze zatem wydaje się, że realizacja możności tkwiących w zarodkach 
in vitro w jeszcze większym stopniu niż w wypadku zarodków in vivo zależy od 
działań zewnętrznych, a zatem że potencjalność tych pozaustrojowych zarodków 
w jeszcze mniejszej mierze zasługuje na miano „aktywnej”. Mary Mahowald, kry-
tykując przytoczony wyżej pogląd Gómeza-Lobo, pisze:

Profesor Gómez-Lobo mógłby odeprzeć, że nie tylko zarodki in vitro, lecz także zarodki 
in vivo oraz noworodki nie mogą rozwijać się w dojrzałe istoty ludzkie, jeżeli są zdane na 
siebie, tzn. pozbawione opieki innych. Jednak zarówno noworodki, jak zarodki in vivo są 
same w sobie właściwie biologicznie wyposażone, aby w ich naturalnym otoczeniu i w tych 
okolicznościach, w których już się znajdują, rozwinąć się w dojrzałe organizmy (Mahowald 
2004, s. 211).

Po drugie, zarodki pozaustrojowe są również jak gdyby „wybite” z normalnego 
toku rozwoju embrionalnego, tak iż trudno dociekać, czy „w normalnym biegu 
zdarzeń” rozwiną się najpierw w płód, potem w dziecko, a na koniec w dojrzałą 
osobę. Ta okoliczność jest o tyle ważna, że ów „normalny tok zdarzeń” włącza się 
nieraz wręcz do defi nicji potencjalnej osoby, jak wtedy, gdy tę ostatnią określa 
się jako istotę, która zapewne rozwinie funkcje osobowe, jeżeli jej rozwój będzie 
przebiegał normalnie (por. np. Stone 1987, s. 815). W wypadku zarodków poza-
ustrojowych przestaje być jasne, na czym miałby polegać ich „normalny rozwój”, 
a ta wątpliwość zaostrza się jeszcze, gdy chodzi o zarodki nieprzeznaczone do 
implantacji:

Weźmy pod uwagę typową defi nicję: pewna istota jest potencjalną osobą, jeżeli stanie się 
ona osobą w normalnych warunkach rozwoju (...). Jest kłopotliwą kwestią, na czym polega-
ją „normalne warunki” w wypadku zygoty znajdującej się w laboratorium, gdy nie zamie-
rza się dokonać transferu lub implantacji zarodka. Jeżeli normalne warunki zygoty w labo-
ratorium są zasadniczo takie same jak w wypadku oocytu przed zapłodnieniem – a wydaje 
się, że tak właśnie jest – to zygota nigdy nie rozwinie się w osobę (Tauer 1985, s. 264).

Ponadto potencjalność porzuconych zarodków in vitro – a więc właśnie tych 
ludzkich embrionów, które najczęściej wykorzystuje się w badaniach biomedycz-
nych – również pod względem probabilistycznym zdaje się ustępować potencjal-
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ności zarodków in vivo, które mają znacznie większą szansę na normalny rozwój 
w kierunku osoby:

Zarodki, które są wykorzystywane przez naukowców do pozyskiwania komórek macie-
rzystych, to głównie nadliczbowe zarodki wytworzone przez zapłodnienie in vitro. Takich 
zarodków istnieją setki tysięcy (...). Tylko nieliczne z nich będą miały szansę na rozwinięcie 
się w dojrzałe istoty ludzkie. Aby to się stało, musi znaleźć się kobieta gotowa przyjąć zaro-
dek, który nie jest genetycznie spokrewniony z nią ani z jej partnerem. Naukowcy muszą 
starannie rozmrozić zarodek i przenieść go do macicy kobiety (Sagan, Singer 2007, s. 274).

Najbardziej jednak interesuje nas tutaj czwarty z wymienionych powyżej po-
wodów do odmawiania właściwej potencjalności zarodkom pozaustrojowym. 
Potencjalną osobowość zarodków in vitro można mianowicie kwestionować nie 
tylko ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo ich rozwinięcia się w pełne 
osoby, lecz wręcz ze względu na psychologiczną niemożliwość zapoczątkowania 
takiego rozwoju. Weźmy pod uwagę zarodek, u którego w trakcie diagnozy pre-
implantacyjnej stwierdzono poważną aberrację chromosomalną, niewykluczają-
cą wprawdzie możliwości rozwinięcia się w osobę, ale sprawiającą, że taka osoba 
będzie głęboko upośledzona. Po wykryciu tej wady zarodek wyłącza się z dalszej 
procedury in vitro i jeśli zaraz się go nie niszczy, zostaje zamrożony. Czy implanta-
cja takiego „odrzuconego” zarodka jest jeszcze psychologicznie możliwa? Zapew-
ne, jeżeli przez tę psychologiczną możliwość nie rozumie się nic więcej jak tylko 
możliwość absolutną lub zasadniczą, to nie da się jej zupełnie wykluczyć. Taką 
zasadniczą psychologiczną możliwość ocalenia nawet najbardziej wzgardzonych 
zarodków ilustruje przypowieść Johna Harrisa o fi kcyjnym zakonie pod nazwą 
Sisters of the Embryo – co po polsku brzmiałoby pewnie „Siostry Miłosierdzia 
dla Zarodka” – skupiającym wolontariuszki gotowe zaoferować swoją macicę dla 
każdego „bezdomnego” zarodka, bez względu na jego stan i rodowód:

Dopóki taki zakon Sióstr Miłosierdzia dla Zarodka jest możliwy, żaden zarodek nie jest na-
prawdę porzucony lub bezdomny, lub pozbawiony potencjalności. W końcu każdy zarodek 
niemający bezpośrednich szans na implantację można by zamrozić do czasu, aż znajdzie 
się dla niego macicę, tzn. gdy zostanie utworzony zakon Sióstr Miłosierdzia dla Zarodka. 
Tak więc nawet hipotetyczne istnienie zakonu Sióstr Miłosierdzia dla Zarodka dowodzi, że 
niezależnie od tego, czy indywidualny zarodek ma na widoku czekającą na niego macicę, 
czy nie, wszystkie zarodki znajdują się w tym samym położeniu (Harris 1998, s. 64).

Czy jednak realnej możliwości wszczepienia, a w rezultacie także dalszego 
normalnego rozwoju „niepotrzebnych” zarodków in vitro nie da się zakwestio-
nować, jeżeli do warunków lub składników realnej możliwości zalicza się także 
aktualną możliwość psychologiczną? Edward Covey zdaje się negować sensow-
ność i zasadność tego rozwiązania, formułując następującą zasadę niezależności 
możliwości fi zycznych od ludzkich decyzji:
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Tam, gdzie w grę wchodzi ludzka decyzja i racjonalna podmiotowość, osoba lub grupa 
osób nie czyni nigdy słusznie, traktując swoje wybory możliwych sposobów postępowania 
jako wchodzące w skład warunków, które implikują, że pewne rezultaty są fi zycznie nie-
możliwe (Covey 1991, s. 241).

Przytoczoną zasadę można by w pierwszej chwili rozumieć w ten sposób, że 
tam, „gdzie w grę wchodzi ludzka decyzja”, nie należy mówić o niemożliwości 
fi zycznej, bo jeśli nawet żadna inna ludzka decyzja (oprócz tej, która zostaje fak-
tycznie podjęta) nie jest możliwa, to jest to niemożliwość nie fi zyczna, lecz psy-
chologiczna. Byłoby jednak stanowczo nie fair sprowadzać tezę Coveya do uwagi 
w gruncie rzeczy jedynie terminologicznej, ponieważ jej autor byłby przypusz-
czalnie gotów podtrzymać ją także w odniesieniu do możliwości po prostu real-
nej: „tam, gdzie w grę wchodzi ludzka decyzja i racjonalna podmiotowość”, nie 
czyni się nigdy słusznie, „traktując swoje wybory możliwych sposobów postępo-
wania jako wchodzące w skład warunków, które implikują”, że pewne rezultaty są 
realnie niemożliwe.

Trudno jednak nie zapytać, dlaczego, traktując swoje wybory w ten „deter-
ministyczny” sposób, nie postępuje się nigdy słusznie. Na to zaś nasuwają się co 
najmniej dwie odpowiedzi: albo dlatego, że o żadnym ludzkim wyborze nie moż-
na powiedzieć, iż jest bezwzględnie konieczny, tzn. nie mógłby być inny; albo 
ze względu na to, że jeżeli jakieś zdarzenie zależy od tego, czy zdecyduję się je 
zrealizować, to nie powinienem z góry zakładać, że nie jestem psychologicznie 
zdolny do podjęcia takiej decyzji. Tak na przykład kobieta zastanawiająca się nad 
tym, czy dać sobie wszczepić zarodek, u którego stwierdzono poważną genetyczną 
wadę, nie powinna z góry zakładać, że jest psychologicznie niezdolna do takiej 
decyzji.

Z dwóch wyróżnionych interpretacji zasady Coveya – ontologicznej oraz 
etycznej – trafniejsza i ciekawsza jest na pewno ta druga. Jednakże rozumiana 
w tym etycznym sensie rozważana teza wydaje się niewątpliwie słuszna wyłącznie 
w perspektywie jak gdyby pierwszoosobowej. Byłoby istotnie dziwne, gdyby jakaś 
kobieta rozumowała: „Nie mam się co zastanawiać, czy dać sobie wszczepić zaro-
dek, u którego stwierdzono poważną wrodzoną wadę, ponieważ jestem psycholo-
gicznie niezdolna do takiej decyzji”. Jeszcze dziwniejsze, by nie rzec przewrotne, 
byłoby oczywiście rozumowanie: „Skoro nie jestem psychologicznie zdolna do 
takiej decyzji, która zapoczątkowałaby osobowy rozwój mojego zarodka, to zna-
czy, że ten uszkodzony zarodek jest pozbawiony potencjalnej osobowości, wobec 
czego nie muszę mieć żadnych skrupułów, podejmując decyzję przeciwną”. Jawna 
niestosowność tego wnioskowania przestaje być jednak aż tak oczywista, jeżeli 
przeprowadza je osoba trzecia, tzn. jeśli ktoś rozumuje: „Realistycznie patrząc, 
jest psychologicznie niemożliwe, aby wiele kobiet decydowało się na implanta-
cję porzuconych, a zwłaszcza uszkodzonych zarodków in vitro; skoro zaś tak, to 
wiele zarodków pozaustrojowych nie ma realnej możliwości osobowego rozwoju, 
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wobec czego nie posiada także szczególnej pozycji moralnej, opartej na tej poten-
cjalności”.

Z takiego właśnie punktu widzenia zasadzie niezależności Coveya przeciw-
stawia się John Lizza. Aby objaśnić swoje stanowisko, każe on nam przeprowa-
dzić pewien eksperyment myślowy. Mamy sobie wyobrazić, że istnieje już pewna 
nowa technologia, pozwalająca uratować zarodek w ustroju kobiety, która nie jest 
w stanie utrzymać swej ciąży, lecz że kobieta sprzeciwia się tej procedurze. Lizza 
pyta: „Czy jej decyzja implikuje, że zarodek jest pozbawiony aktualnej możliwości, 
a tym samym potencjalnej zdolności stania się osobą?”. On sam uważa, że trzy-
malibyśmy się utartych kolein myślowych, stanowczo odrzucając taką implikację:

Ponieważ potencjalność jest uwarunkowana przez rzeczywiste stany zachodzące w świecie, 
nie ma znaczenia, czy tymi warunkami są fi zyczne stany, nad którymi nie mamy kontroli, 
czy też fi zyczne stany pod naszą kontrolą. Poruszenie umysłu może być równie nieprawdo-
podobne jak poruszenie góry (Lizza 2007, s. 384).

Lizza idzie jednak dalej, uznając za aktualną psychologiczną niemożliwość 
coś, co należałoby raczej uznać za niemożliwość lub niedopuszczalność etyczną. 
Pisze on bowiem:

Uznając rolę, jaką [ludzkie] decyzje mogą odgrywać w zaprowadzaniu stanów istniejących 
w świecie, które z kolei ograniczają zakres tego, co realistycznie możliwe, implicite przy-
znajemy, że w wielu wypadkach możemy nie mieć aksjologicznie neutralnego sposobu 
określenia potencjalności. (...) Jeżeli matka biologiczna lub matka zastępcza sprzeciwia się 
tego typu interwencji i jeśli respektujemy i prawnie sankcjonujemy tego rodzaju sprzeciwy, 
wówczas twierdzenie, że ten zarodek jest potencjalnie osobą, odwoływałoby się do możli-
wości absolutnych, a nie aktualnych (tamże)12.

Koncepcję Lizzy można rozumieć jako pogląd, zgodnie z którym warunkiem 
właściwej potencjalności jest nie tylko możliwość realna, ale także możliwość nor-
matywna. Ten pogląd byłby niewątpliwie zupełnie dziwaczny, gdyby „właściwą 
potencjalność” rozumieć w znaczeniu czysto ontologicznym. Nabiera on większe-

12  Aby uświadomić sobie dyskusyjność tego stanowiska, weźmy pod uwagę inny przykład. 
Przypuśćmy, że ciężko chore dziecko miałoby dużą szansę odzyskania zdrowia, gdyby przeszczepio-
no mu nerkę ojca. Ojciec odmawia jednak stanowczo przeszczepu i nikt nie ma możliwości wpłynąć 
na jego decyzję. Można by oczywiście pobrać nerkę ojca wbrew jego woli, podstępnie usypiając go 
i we śnie operując, ale ten podstęp byłby naturalnie jaskrawo nieetyczny. Czy w takim wypadku 
można powiedzieć, że dziecko ma właściwą potencjalną możliwość powrotu do zdrowia? Lizza za-
przeczy temu, ale nie jest jasne, jak uzasadni swoje stanowisko. Możliwe są bowiem dwa uzasadnie-
nia: (1) właściwa potencjalność polega na aktualnej możliwości fi zycznej; tymczasem uratowanie 
dziecka, które można by uratować tylko przy użyciu środków etycznie niedozwolonych, nie jest 
aktualnie fi zycznie możliwe; (2) właściwa potencjalność nie ogranicza się do aktualnej możliwo-
ści fi zycznej, lecz wymaga również aktualnej możliwości etycznej; tymczasem uratowanie dziecka, 
które można by uratować tylko przy użyciu środków etycznie niedozwolonych, nie jest aktualnie 
etycznie możliwe.
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go sensu, jeśli pamiętamy, że właściwa potencjalność jest kategorią etyczną, o tyle 
że ma ona nadawać obdarzonemu nią bytowi szczególny status moralny. Mimo 
to tak ciasne rozumienie warunków właściwej potencjalności nie wydaje się celo-
we. Przypuśćmy, że pewnemu zarodkowi, spełniającemu inne warunki możności 
rozwinięcia się w osobę, wskutek niefortunnego zbiegu okoliczności nie można 
zapewnić tego osobowego rozwoju inaczej, jak tylko przez postępowanie drastycz-
nie niemoralne. W takiej sytuacji lepiej jest powiedzieć, że pechowego zarodka nie 
powinno się ratować, mimo iż jest potencjalną osobą, a nie że nie powinniśmy 
go ratować, ponieważ wskutek tej normatywnej niemożliwości zapewnienia mu 
osobowego rozwoju wcale nie jest on potencjalną osobą.

3. Stopnie potencjalności

Niezależnie od tego, czy właściwa potencjalność wymaga tylko możliwości we-
wnętrznej, czy również zewnętrznej – w takim lub innym rozumieniu tych termi-
nów – do rozważenia pozostaje kwestia, czy jej warunkiem jest tylko możliwość, 
czy również wystarczająco wysokie prawdopodobieństwo. Wspomnijmy więc na 
koniec także o tym drugim z rozróżnionych wcześniej składników „dostatecznej 
mocy” właściwej potencjalności.

Omawiając właściwą potencjalność, wziąłem pod uwagę trzy główne cechy, 
które – zdaniem wielu autorów – odróżniałyby ją od potencjalności w niewłaści-
wym czy też szerszym sensie: wysoki stopień prawdopodobieństwa, wewnętrzną 
aktywność oraz tożsamość bytu potencjalnego z odpowiednim bytem aktualnym. 
Chociaż każda z tych cech jako samodzielna podstawa właściwej potencjalności 
budzi zastrzeżenia, to jednak mogą być one traktowane jako jej uzupełniające się 
warunki lub też elementy. 

Wszystkie trzy elementy właściwej potencjalności wchodzą też w rachubę, gdy 
zastanawiamy się, ze względu na co ewentualnie wyróżniać jej stopnie. Stopnie 
potencjalności – o ile się je w ogóle uznaje – można by zatem najpierw uzależniać 
od stopnia jej aktywności czy też wewnętrzności. Tak na przykład dalszy normal-
ny rozwój embrionu in vitro, który jest przeznaczony do implantacji, mógłby być 
równie prawdopodobny jak osobowy rozwój zarodka in vivo, ale bardziej zależny 
od zewnętrznych ingerencji, co pozwalałoby uznać stopień jego potencjalności za 
niższy. Następnie o stopniu potencjalności zarodka mógłby też decydować sto-
pień jego identyczności z przyszłą ludzką osobą, w którą może on się rozwinąć, 
gdybyśmy uznali identyczność za relację w pewnym sensie podlegającą stopnio-
waniu (esencjalny gradualizm). Najbardziej jednak naturalne wydaje się uzależ-
niać stopień potencjalności od stopnia prawdopodobieństwa, z którym się ona 
łączy. Otóż biorąc pod uwagę funkcjonalny stosunek, jaki ustala się pomiędzy 
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potencjalną możnością a związanym z nią prawdopodobieństwem – czyli praw-
dopodobieństwem aktualizacji – należałoby wyróżnić następujące modele poten-
cjalności:

– model równej potencjalności bez względu na prawdopodobieństwo – pomię-
dzy potencjalną możnością stania się P a mniejszym lub większym prawdopodo-
bieństwem stania się P nie zachodzi żadna zależność; każdy X, który może stać się 
P, jest przez to samo potencjalnym P, niezależnie od tego, jak prawdopodobne jest 
to, że stanie się P13;

– model równej potencjalności od minimalnego progu prawdopodobieństwa 
– pewien X nazywamy potencjalnym P jedynie wtedy (lub dopiero wtedy), gdy 
prawdopodobieństwo jego stania się P przekracza pewien minimalny próg wiel-
kości; poniżej tego progu X wcale nie jest potencjalnym P, powyżej niego po pro-
stu jest potencjalnym P, i jeden podmiot będący potencjalnym P nie może nim 
być bardziej niż inny;

– model rosnącej potencjalności od dowolnie małego stopnia prawdopodobień-
stwa – potencjalna możność stania się P, przysługująca jakiemuś bytowi, rośnie 
wraz z prawdopodobieństwem jego stania się P, poczynając od dowolnie niskiego 
stopnia tego prawdopodobieństwa;

– model rosnącej potencjalności od minimalnego progu prawdopodobieństwa 
– potencjalna możność stania się P, przysługująca jakiemuś bytowi, rośnie wraz 
z prawdopodobieństwem jego stania się P; ten wzrost potencjalności rozpoczyna 
się jednak dopiero wtedy, gdy prawdopodobieństwo jego stania się P przekroczy 
pewien minimalny próg wielkości; poniżej tego progu X wcale nie jest jest poten-
cjalnym P, powyżej niego może nim być mniej lub bardziej.

4. Poglądy na status ontyczny ludzkiego zarodka

Zestawmy na koniec główne stanowiska, jakie zarysowały się w przeprowadzo-
nym przeglądzie.

Poglądy na status ontyczny wczesnego ludzkiego zarodka można podzielić na 
personalistyczne i impersonalistyczne. Personalizmem w kwestii statusu ontycz-

13  Ten model proponuje na przykład Gómez-Lobo, zwracając uwagę na różnicę, jaka zachodzi 
między właściwym pojęciem potencjalności (potentiality) a potocznie rozumianym „potencjałem” 
(potential): „Niektórzy mówią, że implantowany płód posiada ‘większy potencjał’ dalszego rozwoju, 
a zarodek in vitro ma ‘mniejszy potencjał’ lub ‘nie ma potencjału’, aby się rozwijać, zwłaszcza gdy 
nie zamierza się go implantować. Chodzi wówczas o to, że zaawansowny płód ma większe prawdo-
podobieństwo osiągnięcia późniejszych stadiów w jego życiu (...), natomiast niewszczepiony zaro-
dek ma mniejsze prawdopodobieństwo lub nie ma go wcale. Jednak posiadanie tak rozumianego 
‘potencjału’ nie ma znaczenia dla natury samego organizmu, która stanowi o jego potencjalności” 
(Gómez-Lobo 2004, s. 201).
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nego ludzkich zarodków, czyli ontologicznym personalizmem embriologicznym 
– dalej oznaczam go również jako personalizmoe – jest pogląd, który twierdzi, że 
ludzki zarodek stanowi (potencjalną) osobę w znaczeniu psychologicznym. Im-
personalizmem w odniesieniu do tej samej kwestii, czyli ontologicznym imperso-
nalizmem embriologicznym – dalej oznaczanym także jako impersonalizmoe – jest 
każdy pogląd, który temu przeczy, tzn. przyjmuje, że ludzkie zarodki nie spełniają 
przynajmniej jednego z koniecznych warunków (potencjalnej) psychologicznej 
osobowości. Personalizmoe jest w zasadzie jeden, choć oczywiście wysuwa kilka 
różnych tez. Typów impersonalizmuoe można wyróżnić więcej, w zależności od 
tego, która z tych tez personalizmuoe jest w nich negowana lub ograniczana. 

Powyżej wskazałem dwa główne warunki potencjalnej psychologicznej oso-
bowości: identyczność z przyszłą osobą oraz mocną potencjalność. Aby ludzki 
zarodek zasługiwał na miano potencjalnej osoby, musi on zatem najpierw być tym 
samym bytem co przyszła osoba, w którą się rozwinie, co można też równoznacz-
nie sformułować, mówiąc, że musi on być właściwym bytem ludzkim. Następnie 
jego potencjalna możność rozwinięcia się w osobę musi być również w tym sensie 
„mocna”, że aktualizowana przynajmniej w znacznej mierze za sprawą jego włas-
nej, wewnętrznej aktywności, a także zapewniająca duże prawdopodobieństwo, iż 
ów proces aktualizacji dobiegnie do końca.

Aby określić ontyczny status wczesnego ludzkiego zarodka, trzeba przede 
wszystkim rozstrzygnąć, czy jest on numerycznie tą samą jednostką co właściwy 
byt ludzki. Dwa przeciwne stanowiska możliwe w tej kwestii nazywam koncepcją 
identyczności i koncepcją nieidentyczności. Koncepcja identyczności przyjmuje, że 
wczesny ludzki zarodek jest już właściwym bytem ludzkim, a nie tylko poprzedni-
kiem właściwego bytu ludzkiego, ponieważ wczesny ludzki zarodek jest już ludz-
kim organizmem, a ludzki organizm jest już właściwym bytem ludzkim. Chcąc 
choćby wstępnie sformułować koncepcję nieidentyczności, trzeba już uwzględnić 
jej alternatywne wersje. Przyjmuje ona bowiem, że wczesny ludzki zarodek nie 
jest jeszcze właściwym bytem ludzkim, lecz tylko poprzednikiem właściwego bytu 
ludzkiego, ponieważ wczesny ludzki zarodek nie jest jeszcze ludzkim organizmem 
lub/i ludzki organizm nie jest właściwym bytem ludzkim.

Koncepcja identyczności wczesnego ludzkiego zarodka z właściwym by-
tem ludzkim jest zatem koniunkcją dwóch tez. Aby odróżnić je terminologicz-
nie, pierwszą z nich będę w skrócie nazywał tezą „o tożsamości z organizmem 
ludzkim”, drugą zaś tezą „o tożsamości organizmu ludzkiego”. Teza o tożsamości 
z organizmem ludzkim stwierdza, że wczesny ludzki zarodek jest już identyczny 
z ludzkim organizmem. Teza o tożsamości organizmu ludzkiego stwierdza, że ludz-
ki organizm – tak w najwcześniejszych, jak i w późniejszych fazach swojego roz-
woju – jest identyczny z właściwym bytem ludzkim (a nie tylko związany z nim 
jako jego podstawa). 
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Koncepcja nieidentyczności wczesnego ludzkiego zarodka z właściwym bytem 
ludzkim zaprzecza albo pierwszej z wyróżnionych tez, albo drugiej z nich, albo 
obydwu. Odpowiednio do tego występuje ona w trzech wersjach: albo jako kon-
cepcja braku tożsamości z organizmem ludzkim, albo jako koncepcja braku toż-
samości organizmu ludzkiego, albo jako koncepcja podwójnego braku tożsamości 
wczesnego ludzkiego zarodka. Koncepcja braku tożsamości z organizmem ludz-
kim przyjmuje, że chociaż ludzki organizm jest identyczny z właściwym bytem 
ludzkim, to jednak wczesny ludzki zarodek nie jest jeszcze ludzkim organizmem, 
lecz tylko tworem, który go poprzedza. Koncepcja braku tożsamości organizmu 
ludzkiego uznaje, że wczesny ludzki zarodek jest już ludzkim organizmem, a nie 
tylko tworem protoorganicznym, ale ludzki organizm sam w sobie nie jest iden-
tyczny z właściwym bytem ludzkim, chociaż w pewnym stadium swojego rozwo-
ju może stać się jego bytową podstawą. Koncepcja podwójnego braku tożsamości 
przyjmuje, że wczesny ludzki zarodek nie jest jeszcze nawet ludzkim organizmem, 
a i ludzki organizm nie jest identyczny z właściwym bytem ludzkim.

Następnie, chcąc określić ontyczny status wczesnego ludzkiego zarodka, trzeba 
również rozstrzygnąć, czy posiada on mocną potencjalną możność rozwinięcia 
się w osobę, tzn. czy jego rozwinięcie się w osobę jest dostatecznie prawdopo-
dobne, a także w dostatecznym stopniu determinowane przez jego wewnętrzną 
aktywność. Dwa przeciwne stanowiska możliwe w tej kwestii nazywam koncep-
cją mocnej potencjalności i koncepcją słabej potencjalności. Koncepcja mocnej 
potencjalności odpowiada twierdząco na obydwie części przypomnianego przed 
chwilą pytania: potwierdza zatem, że ludzki zarodek (w normalnym wypadku) 
może z dużym prawdopodobieństwem rozwinąć się w ludzką osobę i że może 
tego dokonać mocą własnej aktywności. Dodane w nawiasie zastrzeżenie „w nor-
malnym wypadku” wskazuje wprawdzie na możliwe ograniczenie tej koncepcji 
do takich ludzkich zarodków, które znajdują się w normalnym stanie oraz w nor-
malnym środowisku zewnętrznym. Do innych ludzkich embrionów, ukształto-
wanych lub usytuowanych nie całkiem normalnie, odnosiłaby się wówczas raczej 
koncepcja słabej potencjalności, którą można oczywiście stosować również do 
wszystkich ludzkich zarodków, przynajmniej w najwcześniejszym stadium ich 
istnienia. Zgodnie z tą drugą koncepcją wczesnym ludzkim zarodkom – czy to 
wszystkim, czy chociaż niektórym (np. zarodkom pozaustrojowym lub też do-
tkniętym ciężkimi wadami) – przysługiwałaby w najlepszym razie jedynie słaba 
potencjalna możność rozwinięcia się w osobę. Brak dostatecznej mocy przysłu-
gującej im potencjalności wynikałby bądź to stąd, że ich pomyślne rozwinięcie się 
w osobę jest z takich czy innych względów (np. wobec częstych samoistnych poro-
nień) zbyt mało prawdopodobne, bądź to stąd, że wymaga to zbyt dużej aktywno-
ści pewnych zewnętrznych podmiotów (np. lekarzy, którzy dokonają implantacji 
lub skorygują usuwalną wadę), bądź z obu tych przyczyn naraz.
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Pogląd, który odmawia wczesnym zarodkom mocnej potencjalnej osobowo-
ści ze względu na zbyt niskie prawdopodobieństwo ich rozwinięcia się w ludzką 
osobę, może przy tym zakładać trojaki model stosunku potencjalności i praw-
dopodobieństwa: model równej potencjalności od minimalnego progu prawdo-
podobieństwa, model rosnącej potencjalności od minimalnego progu prawdopo-
dobieństwa lub model rosnącej potencjalności od dowolnie małego stopnia 
prawdopodobieństwa. W pierwszym i drugim przypadku będzie on zapewne od-
mawiał wczesnym ludzkim zarodkom jakiejkolwiek potencjalności, uznając ich 
prawdopodobieństwo rozwinięcia się w osobę za nieprzekraczające wymaganego 
minimum. W ostatnim przypadku będzie im przyznawał pewną potencjalność, 
ale twierdził, że jest ona zbyt słaba, aby można je we właściwym sensie określać 
jako potencjalne osoby.

Personalizmemoe, czyli personalizmem w kwestii ontycznego statusu ludz-
kiego embrionu, jest pogląd, który uznaje zarówno koncepcję identyczności, jak 
i koncepcję mocnej potencjalności. Pogląd, który (co najmniej) jedną z tych kon-
cepcji odrzuca, jest zatem impersonalizmem w odniesieniu do tej samej kwestii, 
czyli impersonalizmemoe takiego lub innego typu.

Od zarysowanych odmian ontologicznego personalizmu embriologicznego 
trzeba odróżnić rozmaite wersje etycznego personalizmu embriologicznego, czyli 
personalizmu w kwestii moralnego statusu ludzkiego embrionu. Przeglądem tych 
drugich zajmę się w kolejnej części.



Część IV

MORALNY STATUS LUDZKIEGO ZARODKA

Po omówieniu ontycznego statusu ludzkich zarodków wezmę pod uwagę ich sta-
tus moralny. Jak pokazałem już w pierwszej części, w moralnym statusie pewnego 
rodzaju istot można wyróżnić trzy jego aspekty: (a) zdolność odbierania dobra 
oraz zła, przysługującą istotom, które posiadają swoje własne dobro, (b) we-
wnętrzną godność lub wartość dygnitatywną oraz (c) zdolność posiadania praw. 
Te trzy elementy trzeba też uwzględnić, gdy chodzi o moralny status ludzkiego 
zarodka. Najpierw zatem będziemy musieli zastanowić się, czy ludzkie zarodki 
mają własne dobro, a jeżeli tak, to jaką wartość ma dobro zarodka. Następnie na-
leży również rozważyć, czy ludzkim zarodkom przysługuje wewnętrzna godność 
lub wartość dygnitatywna, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju jest to wartość, na jakiej 
podstawie się opiera i w jakim stopniu oraz w jakim czasie ucieleśnia się w ludz-
kich zarodkach. Do rozpatrzenia jest również pytanie, czy ludzkie zarodki mają 
jakieś prawa, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju oraz jakiej mocy.



ROZDZIAŁ X

LUDZKI ZARODEK I JEGO DOBRO

W związku z pierwszym, agatologicznym aspektem moralnego statusu ludzkiego 
zarodka trzeba omówić dwa główne pytania. Po pierwsze, czy ludzkie zarodki 
w ogóle mają jakieś „swoje dobro” lub „własny interes”, a zatem czy są możliwymi 
odbiorcami dobra oraz zła. Po drugie, jeżeli ludzkie zarodki mają swoje dobro, to 
jaką wartość ma dobro zarodka; jak wielkim dobrem jest dla samego zarodka to, 
co jest dla niego czymś dobrym, i jak wielkim złem jest dla zarodka to, co jest dla 
niego czymś złym.

1. Czy ludzkie zarodki mają swoje dobro?

Trudno oprzeć się poczuciu, że prowadząc destrukcyjne eksperymenty na ludz-
kich zarodkach, tzn. badania, które wiodą do ich uśmiercenia albo uszkodzenia 
– czyni się coś złego. Czy jednak to intuicyjne odczucie wytrzymuje próbę kry-
tycznej refl eksji? Czyniąc jakieś zło, w normalnym wypadku czyni się je komuś 
lub ewentualnie czemuś – jakiejś osobowej lub nieosobowej istocie, dla której coś 
może być złem, tak jak coś przeciwnego będzie dla niej dobrem. Rodzi się zatem 
pytanie, komu lub czemu wyrządza się zło, kiedy niszczy się ludzki zarodek, i czy 
w ogóle jest to takie zło, które czyni się komuś lub czemuś.

Najprościej byłoby niewątpliwie powiedzieć, że niszcząc ludzkie zarodki, wy-
rządza się zło samym zarodkom, odbierając im coś, co jest dla nich dobrem: ich 
(teraźniejsze lub przyszłe) istnienie. Ale czy ludzki zarodek – lub też jakikolwiek 
inny zarodek – jest w ogóle istotą, dla której coś może być dobrem? Ten pogląd 
wydaje się trudny do pogodzenia z rozpowszechnioną teorią dobra, którą można 
nazwać koncepcją pragnień, a w szczególności z tą jej najczęściej spotykaną wer-
sją, jaką jest koncepcja pragnień aktualnych. Zgodnie z tą ostatnią czymś dobrym 
dla pewnej istoty może być jedynie to, co jest przedmiotem jej obecnych pragnień, 
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jeśli nawet nie w sensie aktualnych przeżyć, w których czegoś pragniemy, chce-
my lub pożądamy, to chociaż w sensie aktualnych dyspozycji do posiadania tego 
typu przeżyć. Tymczasem jest raczej pewne, że ludzkie zarodki, nieposiadające 
jeszcze świadomości, nie mogą też posiadać żadnych aktualnych pragnień, nie 
tylko w sensie przeżyć pragnienia, lecz nawet w sensie odpowiednich dyspozy-
cji. A skoro tak, to zgodnie z koncepcją aktualnych pragnień nie mają też one 
żadnych interesów – żadnego „własnego dobra”, któremu jedne rzeczy mogłyby 
służyć, a przeciwne szkodzić.

Ci, którzy akceptują ten argument „z braku interesów”, a mimo to nie chcą po 
prostu odrzucić poczucia, że niszcząc ludzkie zarodki, czyni się coś złego – coś, 
czego przynajmniej bez wystarczająco ważnych powodów nie powinno się czynić 
– mają jeszcze do wyboru dwa wyjścia. Po pierwsze, mogą oni przyjąć, że nisz-
cząc ludzkie zarodki, nie wyrządza się wprawdzie zła samym zarodkom – dla nich 
bowiem żadna rzecz, w tym również utrata istnienia, z kategorialnych względów 
nie może być złem – niemniej czyni się zło komuś innemu; postępując w taki 
sposób, wyrządza się mianowicie zło przyszłym osobom, które mogłyby się roz-
winąć z niszczonych zarodków; te przyszłe możliwe osoby cieszyłyby się życiem 
pełnym różnorakich dóbr, które im jak gdyby z góry odbieramy, pozbawiając ich 
możliwości istnienia.

Innym możliwym sposobem usprawiedliwienia poczucia, że niszcząc ludzki 
zarodek, czyni się coś złego, bez uznawania „zła dla zarodka”, jest odwołanie się do 
idei zła bezosobowego (por. I, 4). Można mianowicie przyjąć, że chociaż niszcząc 
ludzkie zarodki, nie wyrządza się zła ani samym zarodkom (dla nich bowiem nic 
nie może być złe), ani przyszłym osobom, które mogłyby z nich wyrosnąć – te 
bowiem na razie jeszcze nie istnieją – to przecież sprawia się przez to zło radykal-
nie innego rodzaju, zło, które nie jest złem dla jakiejś osoby, lecz raczej „złem bez 
ofi ary” – złem bezosobowym czy też złem dla świata; postępując w ten sposób, 
niszczy się bowiem coś, co wnosi do świata swoją własną wartość i dzięki temu 
czyni go lepszym i bogatszym światem.

Tak zatem na pytanie, czyim lub jakim złem jest ewentualnie zło niszczenia 
zarodków, można udzielić trzech zasadniczo różnych odpowiedzi, interpretując 
to trudne do zanegowania zło bądź jako zło dla samych zarodków, bądź jako zło 
dla przyszłych lub możliwych osób, bądź wreszcie jako zło bezosobowe. Tę ostatnią 
interpretację przedstawię w następnym rozdziale, teraz natomiast omówię dwie 
pierwsze.

Niszczenie zarodków jako zło dla przyszłych osób

Pewną próbę wyjaśnienia natury zła, jakie czyni się, niszcząc zarodki, bez odwo-
ływania się do zła dla samych zarodków, podejmuje koncepcja, którą można by 
nazwać teorią przyszłych benefi cjentów. To prawda, że uszkadzając lub uśmierca-
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jąc ludzkie embriony, nie wyrządza się im zła. Stąd jednak nie wynika – według jej 
rzeczników – że dopuszczając się tych destrukcyjnych działań, w ogóle nie czyni 
się zła albo że powoduje się jedynie „zło niczyje”. Uszkadzając lub uśmiercając 
embriony, z których mogłyby się wykształcić normalne dorosłe osobniki ludzkie, 
wyrządza się bowiem zło właśnie tym drugim – możliwym ludzkim istotom, któ-
re rozwinęłyby się z niszczonych embrionów.

Teoria przyszłych benefi cjentów występuje jeszcze w dwóch wersjach. Najwy-
raźniejszym reprezentantem pierwszej z nich jest Richard M. Hare. W jednym ze 
swoich artykułów na temat pojęcia potencjalności stwierdza on między innymi, iż 
„zachowanie zarodków, płodów i noworodków jest ważne właśnie dlatego, że jeśli 
zostaną one zachowane, przemienią się w dorosłych ludzi, którzy będą korzystać 
z istnienia” (Hare 1988a, s. 216). Następnie zaś pisze:

praktyki antykoncepcji, wstrzemięźliwości płciowej, niszczenia zarodków, przerywania 
ciąży, a nawet zabijania noworodków powinny być regulowane nie w interesie gamet, za-
rodków, płodów lub noworodków, lecz w interesie możliwych przyszłych dorosłych ludzi, 
w których te twory mogłyby się inaczej rozwinąć. (...) Gamety i zarodki jako takie nie mają 
swoich interesów. Dorośli ludzie, w których mogą się one rozwinąć, czy też przyczynić się 
do ich powstania, rzeczywiście mają swoje interesy, które możemy porównywać co do wagi 
i uwzględniać w granicach naszych możliwości. Jednakże samo istnienie obecnej game-
ty, zarodka lub płodu, lub nawet noworodka, nie daje nam powodu, aby przyznawać mu 
pierwszeństwo przed innymi [potencjalnymi ludźmi]... (tamże, s. 219–220).

Wzmianka o antykoncepcji, wymienianej jednym tchem z aborcją, w przyto-
czonej wypowiedzi nie pojawia się przypadkiem. Swoistą, a zarazem osobliwą tezą 
w teorii Hare’a jest supozycja, że wyrządzanie szkody pewnej jeszcze nieistnieją-
cej, ale możliwej osobie może polegać również na przeszkadzaniu jej zaistnieniu. 
Hare mówi o tym wyraźnie już w swoim wcześniejszym tekście Abortion and the 
Golden Rule.

W tym miejscu mogę tylko podać w wątpliwość przesłankę, przyjmowaną przez niektó-
rych bez żadnej dyskusji, że nie można wyrządzić szkody jakiejś osobie, przeszkadzając jej 
zaistnieniu. To prawda, osoba ta nie istnieje, tak aby mogła doznać szkody, i nie jest pozba-
wiana istnienia, w tym sensie, aby istnienie było jej odbierane, niemniej jest jej ono odma-
wiane. Jeżeli jednak byłoby dla niej dobrą rzeczą istnieć (ponieważ to umożliwiłoby dobra, 
z których mogłaby korzystać, gdyby tylko istniała), to z pewnością byłoby dla niej szkodą, 
gdyby nie zaistniała i w rezultacie nie mogła korzystać z tych dóbr (Hare 1975, s. 221).

Od tej osobliwości wolna jest druga wersja teorii przyszłych benefi cjentów, 
której najbardziej znanym przedstawicielem jest Peter Singer. Podobnie jak Hare, 
również Singer jest zdania, że skoro wczesne ludzkie zarodki nie mają nawet śladu 
świadomości, to właściwie nie można wyrządzać im szkody. Szkodę, jaką czyni 
się, uszkadzając zarodek, ponosi natomiast przyszła osoba, która się z niego roz-
winie. W przeciwieństwie do Hare’a Singer uważa jednak, że uśmiercając zarodek, 
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a tym samym nie dopuszczając do zaistnienia tej przyszłej osoby, w którą mógłby 
się on rozwinąć, nie wyrządza się jej żadnej szkody:

Minimalną cechą potrzebną do tego, aby dać zarodkowi tytuł do ochrony, jest zmysłowa 
wrażliwość lub zdolność odczuwania bólu bądź przyjemności. Zanim zarodek nie osiągnie 
tego stadium, nic, co moglibyśmy mu zrobić, nie wyrządza mu szkody. Możemy go oczy-
wiście uszkodzić (damage) w taki sposób, aby wyrządzić szkodę (to cause harm) osobie, 
którą się stanie, jeśli będzie żył. Lecz jeśli zarodek nigdy nie stanie się osobą, to nie ponosi 
szkody, ponieważ jego całkowity brak świadomości oznacza, że nie ma on interesu w staniu 
się osobą (Singer 1985, s. 89).

Warto zauważyć, że zgodnie z przytoczoną wypowiedzią, uszkadzając zarodek, 
można wyrządzić szkodę nie tylko przyszłej osobie, którą on się stanie, jeżeli do-
żyje. Singer twierdzi, że sam uszkadzany zarodek „nie ponosi szkody”1, jeśli nigdy 
nie stanie się osobą. Stąd wynikałoby, że w przeciwnym razie – jeśli w przyszłości 
stanie się osobą – już obecnie ponosi szkodę, gdy zostaje uszkodzony, i to mimo 
braku jakiejkolwiek świadomości. Skoro więc ten całkowity brak świadomości nie 
przeszkadza ludzkim zarodkom ponosić szkodę w wyniku uszkodzenia, to wydaje 
się wątpliwe, czy rzeczywiście przeszkadza im on ponosić szkodę w wypadku uni-
cestwienia. Jak za chwilę zobaczymy, ten właśnie słaby punkt w koncepcji Singera 
wytyka mu jeden z krytyków.

Niszczenie zarodków jako zło dla samych zarodków

Najbardziej naturalnym rozumieniem zła, jakie czyni się, niszcząc zarodki, byłoby 
niewątpliwie uznać je za zło wyrządzane samym zarodkom. Tutaj jednak powraca 
pytanie: czy ludzkie zarodki są w ogóle istotami, dla których coś może być złe albo 
dobre. Czy zatem posiadają one „własne dobro”, któremu coś może szkodzić lub 
służyć?

Odpowiedź musi oczywiście zależeć od tego, jak pojmuje się dobro dla jakiejś 
istoty. Wśród rozmaitych teorii tego (relacjonalnego) dobra dla naszych obecnych 
potrzeb wyróżnię dwie grupy: koncepcje pragnień oraz koncepcje obiektywnych 
interesów. Koncepcją pragnień (tzn. koncepcją odwołującą się czy też nawiązu-
jącą do pragnień) nazywam każdą teorię dobra, zgodnie z którą to, co dobre dla 
jakiegoś osobnika, musi mieć jakiś związek z jego pragnieniami, dążeniami, po-
żądaniami – z tendencjami jego szeroko rozumianej woli. Ta wolicjonalna teo-
ria dobra występuje jeszcze w różnych odmianach, zależnie od tego, jak szeroko 
rozumie się owe tendencje woli pewnego podmiotu, stanowiące o tym, co jest 
dla niego dobre. Najwęziej są one pojmowane wówczas, gdy to, co dobre dla ja-
kiegoś osobnika, utożsamia się po prostu z tym, czego on aktualnie i faktycznie 
pragnie, rozumiejąc przy tym pragnienie jako świadome przeżycie. Godząc się na 

1  Właśnie nie ponosi (has not been harmed), nie zaś nie poniesie.
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tę najwęższą teorię pragnień, możemy już bez wahania orzec, że ludzki embrion, 
przynajmniej we wcześniejszych fazach rozwoju, nie ma własnego dobra, któremu 
jedne rzeczy mogłyby służyć, a inne nie służyć, ponieważ mniej więcej do trze-
ciego trymestru jest pozbawiony wszelkiej świadomości, a tym samym nie może 
aktualnie i faktycznie posiadać żadnych świadomych pragnień.

Ten szybki werdykt, wykluczający ludzkie embriony z etycznej dziedziny moż-
liwych odbiorców dobra, wydaje się jednak pochopny. To, co dobre dla jakiegoś 
osobnika, musi mieć jakiś związek z jego pragnieniami, ale ten związek nie musi 
być tak bezpośredni i prostolinijny jak wtedy, gdy dobrem dla jakiejś osoby jest 
z defi nicji to, czego ona w danej chwili świadomie pożąda. Gdyby tak było, wów-
czas rzeczy, które zazwyczaj uważa się za dobre dla jakiejś osoby, nie mogłyby 
być dla niej dobre w czasie, gdy ona na przykład śpi, o niczym nie śniąc, lub gdy 
znajduje się w przejściowej depresji, w której nie pragnie już ani żyć, ani widzieć 
swoich bliskich, ani niczego innego, czego pragnęłaby w normalnym stanie.

Tak zatem wąską defi nicję dobra jako przedmiotu aktualnych i faktycznych 
pragnień trzeba z pewnością zmodyfi kować. Aby to uczynić, można najpierw 
zauważyć, że oprócz pragnień w sensie świadomych przeżyć czy też aktów woli 
uznajemy również często pragnienia w sensie dyspozycji, które mogą – ale nie 
w każdej chwili muszą – przejawiać się w tych przeżyciach lub aktach. Tak na 
przykład uważamy, że człowiek, który gorąco pragnie jakiejś rzeczy, nie przestaje 
jej pragnąć w tym czasie, gdy akurat o niej nie myśli i jest zajęty czymś innym. Co 
więcej, nie wyzbywa się tego pragnienia również i w tym stanie, w którym w ogóle 
o niczym nie myśli, ponieważ jest nieprzytomny lub pogrążony w głębokim śnie – 
w położeniu, w którym jego pragnienia zostają zepchnięte jakby jeszcze o szczebel 
niżej w gradacji aktualności, ale przecież nie całkiem unicestwione.

Następnie o tym, co jest dobre dla jakiejś osoby, decydują zgodnie z naszymi 
intuicjami nie tylko pragnienia faktycznie przez nią posiadane – czy to w sfe-
rze dyspozycji, czy to w sferze aktów – lecz także te, które ona posiadałaby, gdy-
by spełniała określone, możliwe dla niej do spełnienia warunki (znajdowała się 
w normalnym stanie, nie podlegała presji gwałtownych emocji, myślała w sposób 
względnie racjonalny itp.). Uważamy bowiem, że gdy te normalne, a przy tym 
dające się spełnić warunki nie są przez daną osobę spełniane, wówczas jej faktycz-
ne lub realne pragnienia ulegają wypaczeniu czy też „odchyleniu”: przestają być 
miarodajnym wskaźnikiem jej rzeczywistego czy też prawdziwego dobra, nawet 
jeżeli to „prawdziwe dobro dla osoby” nie ma być rozumiane w sposób czysto 
obiektywistyczny, lecz jakoś nawiązywać do sfery jej pragnień. W takich razach 
o dobru osoby mają raczej rozstrzygać jej pragnienia „idealne”. 

Gdy dokonamy obu tych kroków, tzn. oprócz pragnień w sensie przeżyć lub 
aktów pragnienia uwzględnimy pragnienia w sensie dyspozycji do tego rodza-
ju aktów, a oprócz – czy też zamiast – pragnień realnych wprowadzimy do gry 
pragnienia idealne, wówczas zakres możliwych nosicieli dobra na gruncie teorii 
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utożsamiającej dobro z przedmiotem pragnienia bardzo się poszerza. Nie aż tak 
bardzo jednak, aby znalazło się w nim również miejsce dla wczesnych ludzkich 
embrionów. Ta względnie poszerzona teoria pragnień pozwala już mówić o dobru 
ludzi śpiących lub nieprzytomnych, a także wyjaśnia, dlaczego nie dla wszyst-
kich, którym „zbrzydło życie”, dobro życia automatycznie przestaje być dobrem. 
Jednakże ludzkim embrionom, przynajmniej z tych wcześniejszych etapów roz-
woju, brakuje nie tylko pragnień w sensie aktualnych przeżyć, lecz także prag-
nień w sensie aktualnych dyspozycji. Nie ma też sensu przypisywać im żadnych 
pragnień idealnych, czyli takich, które żywiłyby one, gdyby spełniały pewne okre-
ślone, możliwe dla nich do spełnienia warunki. Rzecz bowiem właśnie w tym, że 
wczesne embriony nie spełniają i nie mogą spełniać najbardziej podstawowych 
warunków, koniecznych do posiadania jakichkolwiek pragnień. Tak więc w ob-
rębie teorii pragnień, nawet tej względnie poszerzonej, pozostawałoby wyciągnąć 
wniosek, że wczesne embriony nie są możliwymi odbiorcami dobra. Jak to ujmuje 
Steinbock:

Zarodki we wczesnym stadium rozwoju (...) nie są świadome, nie zdają sobie z niczego 
sprawy ani nie mają doświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, nawet najbardziej rudymentar-
nych. Nie mając nawet zaczątków systemu nerwowego, zarodki przed implantacją praw-
dopodobnie nie mogą mieć jakiegokolwiek rodzaju świadomości. Nie mając świadomo-
ści, nie mogą żywić pragnień. Nie mając pragnień, nie mogą mieć interesów (Steinbock 
2006/2010, s. 29).

Ten wniosek wydaje się bez wątpienia dosyć kłopotliwy. Podmiot, który nie 
jest możliwym odbiorcą dobra, nie może także być odbiorcą zła. Tymczasem zło, 
które czyni się w świecie, niszcząc ludzkie zarodki, nie może być przecież złem 
„bez adresata”. Tak więc wydawałoby się, że jeśli chcemy podtrzymać tezę, zgod-
nie z którą niszczenie zarodków – przynajmniej to niepotrzebne czy też nieuza-
sadnione – jest mimo wszystko czynieniem poważnego zła, nie pozostaje nam 
nic innego jak porzucić hipotezę zła dla samych zarodków i uciec się do którejś 
z wcześniej przedstawionych koncepcji alternatywnych: bądź tej, która ujmuje zło 
niszczenia zarodków jako dotyczące przyszłych możliwych osób, bądź ujmującej 
je jako zło bezosobowe.

To odstąpienie od hipotezy zła dla samych zarodków byłoby jednak posunię-
ciem przedwczesnym. Obrońca tej najbardziej naturalnej koncepcji ma bowiem 
do wyboru jeszcze inne wyjście, czy nawet dwa możliwe rozwiązania rysującej 
się aporii „zła bez adresata”. Po pierwsze, może on posunąć się o kolejny krok 
dalej w poszerzaniu zakresu pragnień, którym mają odpowiadać dobra dla osoby, 
oprócz pragnień aktualnych – czy to w wersji „aktowej”, czy dyspozycyjnej – włą-
czając do niego również pragnienia potencjalne, lub też takie, których dany pod-
miot w dalszym toku swojego rozwoju może jeszcze nabyć. 
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Do tego rozwiązania skłania się, jak się wydaje, Ingmar Persson (1999) w swo-
jej krytyce przedstawionych wyżej wywodów Singera. Jak już widzieliśmy, Singer 
przyznawał, że chociaż unicestwiając ludzki zarodek, nie czynimy żadnego po-
ważnego zła, to uszkadzając ludzki zarodek, narażamy na pewną szkodę – nieraz 
poważną, albo nawet ciężką – przyszłą osobę, która może się z niego rozwinąć. 
Aby zapobiec temu poważnemu złu, jakim grożą destrukcyjne eksperymenty na 
ludzkich zarodkach, istnieje jednak według niego łatwe antidotum: po przepro-
wadzeniu takiego eksperymentu zarodek wystarczy po prostu uśmiercić. Postę-
pując w ten sposób, nie wyrządza się już żadnej szkody – ani samemu zarodkowi, 
on bowiem nie ma żadnych interesów, ani też przyszłej ludzkiej osobie, która po-
nosłaby szkodę, gdyby zaistniała.

Persson przeciwstawia się temu rozumowaniu, wytykając mu niekonsekwen-
cję. Sam Singer twierdzi bowiem z jednej strony, że nic, co robi się płodowi, za-
nim jeszcze uzyska on świadomość, nie może mu szkodzić, lecz z drugiej strony 
przyznaje, że dziecku można wyrządzić szkodę przez coś, co mu się zrobiło, gdy 
było jeszcze nieświadomym płodem. To jednak implikuje, że także nieświado-
memu płodowi można wyrządzić szkodę. Zdaniem Perssona błąd Singera polega 
na przyjęciu, że skoro istnienie może być wewnętrznie złe dla pewnej istoty tyl-
ko pod warunkiem, że ta posiada świadomość, w takim razie może ona ponieść 
szkodę tylko wtedy, gdy ten warunek jest już faktycznie spełniany. W rzeczywisto-
ści wszakże ponoszenie szkody wymaga jedynie, aby poszkodowana istota mogła 
była uzyskać świadomość.

Przedmiotem krytyki Perssona jest więc szczególnie następująca teza Singera:

(P) Pewne działanie może przynosić pożytek lub wyrządzać szkodę istocie A (...) tylko 
wtedy, gdy A w czasie tego działania posiada świadomość.

Singer twierdzi, że przez to, co robi się z płodem do 18. tygodnia ciąży, same-
mu płodowi nie można wyrządzić żadnej szkody, gdyż do tego czasu nie ma on 
jeszcze świadomości. Równocześnie jednak przyznaje, że przez działania na pło-
dzie można wyrządzić szkodę dziecku, które się z niego rozwinie, jeżeli płód nie 
zostanie uśmiercony. Zdaniem Perssona stanowisko Singera jest w tym punkcie 
niespójne. Skoro bowiem o dziecku możemy stwierdzić, że wyrządzono mu szko-
dę przez eksperymenty, którym było poddawane w okresie płodowym, w takim 
razie możemy to również powiedzieć o płodzie, z którego to dziecko się rozwinę-
ło. Bo przecież dziecko, które rozwinęło się z płodu, jest tą samą istotą co płód2. 

Tak więc (P) wymaga rewizji. Najpierw można by zaproponować następującą 
zmodyfi kowaną wersję:

2  Argumentację Perssona można by podważać. Z faktu, że Anna jest żoną Piotra i że Piotr jest 
tym samym osobnikiem co zarodek, z którego on się rozwinął, nie wynika jeszcze, że Anna jest żoną 
zarodka, z którego rozwinął się Piotr.
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(P*) Pewne działanie może przynosić pożytek lub wyrządzać szkodę istocie A (...) tylko 
wtedy, gdy A w czasie tego działania posiada świadomość lub gdy rozwinie ją w później-
szym czasie.

I ta wersja jest jednak zdaniem Perssona narażona na krytykę. Wyobraźmy so-
bie, że z mózgu nieświadomego płodu są pobierane neurony, które mają być prze-
szczepione jakiejś ważnej osobie cierpiącej na chorobę Parkinsona. Dopóki pobie-
ra się ich tylko tyle, aby osobnik, który rozwinie się z płodu, był świadomy, choć 
upośledzony, płodowi wyrządza się szkodę. Byłoby zatem paradoksem stwierdzić, 
iż jeśli ilość pobranych neuronów będzie tak duża, że okaleczony osobnik nigdy 
nie uzyska świadomości, wówczas ani ten przyszły dorosły osobnik, ani obecny 
płód nie doznaje przez to szkody.

Tak więc teza o związku szkody ze świadomością wymaga kolejnej rewizji:

(P**) Pewne działanie może przynosić pożytek lub wyrządzać szkodę istocie A (...) tylko 
wtedy, gdy A w czasie tego działania posiada świadomość lub gdy rozwinie ją w później-
szym czasie, lub gdy rozwinęłaby ją, gdyby nie to działanie.

Innymi słowy, istocie nieświadomej, ale mogącej uzyskać świadomość, wyrzą-
dza się szkodę także wtedy, gdy czyni się jej coś, co nie pozwala jej uzyskać świa-
domości.

Tę krytykę Perssona można traktować jako jeszcze jedną próbę rozwiązania 
aporii „zła bez adresata”. Podobnie jak względnie poszerzona teoria pragnień, 
także ta kolejna koncepcja rozciąga zakres pragnień, które mogą wyznaczać do-
bro dla jakiegoś podmiotu, a tym samym i zakres podmiotów, które mogą być 
odbiorcami dobra. Jednakże posuwa się ona w tym kierunku zauważalnie dalej 
niż ta pierwsza, uznając również dobra odpowiadające pragnieniom czysto po-
tencjalnym, czyli takim, które dany podmiot rozwinie w przyszłości, o ile jego 
rozwój będzie przebiegał normalnie i nie napotka na jakąś przeszkodę. Zgod-
nie z tą radykalnie poszerzoną koncepcją pragnień, jak można by ją ze względu 
na to określać, uszkadzając lub uśmiercając wczesne ludzkie embriony, wyrzą-
dza się pewne zło, które jest mimo wszystko – tzn. mimo braku świadomości 
tych wczesnych osobników gatunku ludzkiego – złem czynionym także im sa-
mym. Choć bowiem są one pozbawione teraźniejszych pragnień, które mog-
łyby stanowić podstawę dla ich dóbr lub „interesów”, to jednak posiadają po-
tencjalne lub przyszłe pragnienia, również wyznaczające ich obecne dobro.

Zarysowana koncepcja potencjalnych pragnień nie jest oczywiście wolna od 
własnych trudności. Ktoś, kto mimo wszystko chce interpretować zło niszczenia 
zarodków jako zło dla samych zarodków, nie musi się jednak z nimi koniecznie 
borykać. Ma on do dyspozycji jeszcze inny sposób, aby wydobyć się z owej aporii, 
w jaką popada się, broniąc tej interpretacji w granicach teorii dobra nawiązującej 
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do pragnień. Tym innym wyjściem będzie, jak łatwo odgadnąć, po prostu prze-
kroczenie tych teoretycznych granic – zupełne odstąpienie od koncepcji pragnień 
i przychylenie się do koncepcji obiektywnych interesów. 

Obiektywistyczna teoria dobra występuje wszakże w różnych formach. Jedna 
z jej postaci, które w zarysie przedstawiłem w pierwszej części (por. I, 2), przypi-
suje obiektywne interesy wszystkim organizmom czy też tworom żywym. Ludzki 
zarodek jest niewątpliwie pewnym tworem żywym, nawet jeżeli można się spie-
rać, czy w najwcześniejszej, przedimplantacyjnej fazie swojego życia jest już or-
ganizmem. Ale czy jego dobro zasługuje na szczególną ochronę jako dobro istoty 
żywej? Owszem, niektórzy autorzy wskazują i na taki powód. Tak na przykład 
zdaniem Deckersa:

Podstawowym powodem, dla którego ochrona ludzkiego życia powinna być cenną war-
tością, nie jest to, że jesteśmy osobami, które świadomie wyrokują, iż życie jest lepsze niż 
śmierć (gdyż nie zawsze musimy tak sądzić), lecz że jesteśmy organizmami dążącymi do 
zachowania życia. Jeżeli zabicie istoty ludzkiej jest prima facie złe, to dlatego, że jest ono 
położeniem kresu autonomicznym funkcjom ludzkiego organizmu, obecnego od chwili 
poczęcia (Deckers 2005, s. 270).

Trudno jednak nie zauważyć, że jeżeli ludzki zarodek ma być chroniony tylko 
lub głównie dlatego, że jest organizmem dążącym do zachowania życia, to na taką 
samą ochronę zasługują też wszystkie inne, nawet najbardziej prymitywne orga-
nizmy żywe – sam fakt życia nie może być zatem wystarczającym argumentem 
za tym, by chronić zarodek także w sytuacji, gdy są jakieś ważne powody, aby go 
poświęcić.

Z punktu widzenia rzeczników szczególnej ochrony ludzkiego zarodka bar-
dziej obiecującą wersję koncepcji obiektywnych interesów proponuje Jim Stone. 
W ujęciu tego autora obiektywne interesy ludzkiego zarodka nie wynikają z faktu, 
że jest on organizmem żywym. Nie wiążą się one w ogóle z tym, czym on jest, 
lecz raczej z tym, czym może się stać, a zatem z jego potencjalnością. Stone zdaje 
sobie dobrze sprawę, że według wielu fi lozofów o moralnym statusie pewnej istoty 
w określonym czasie mogą stanowić tylko jej własności aktualne. Sam jednak bro-
ni moralnego znaczenia przysługującego cechom potencjalnym, jeżeli tylko wy-
kazują one taką potencjalność, którą powyżej (IX, 1) nazwałem „właściwą”, a która 
u niego nosi miano „silnej”:

silna potencjalność stanowi o tym, czym jakaś istota jest w określonym czasie, nawet je-
śli ta potencjalność nigdy się nie aktualizuje: jeżeli rozwojowa ścieżka wyznaczana przez 
genetyczną konstytucję danej istoty prowadzi do świadomych przeżyć, które są dla niej 
dobre, wówczas ta istota ma aktualny interes w tym, aby rozwinąć się w dorosłą jednostkę. 
Można o niej prawdziwie powiedzieć, że w czasie t rozwinięcie się stanowi dla niej korzyść, 
a nierozwinięcie się szkodę. Obecne interesy jakiejś istoty są podstawą jej praw; tak zatem 
potencjalność posiada znaczenie (Stone 1987, s. 828).
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W ujęciu Stone’a najbardziej „żywotne” interesy ludzkiego zarodka nie spro-
wadzają się do interesów, które posiada on jako twór żywy. Największe ludzkie 
dobra to dobra związane z samoświadomością – tkwiące w przeżyciach osoby, 
która jest świadoma swoich własnych przeżyć. Chociaż ludzki zarodek nie ma ta-
kich dóbr – w tym sensie, aby mógł z nich już teraz korzystać – to jednak posiada 
je w innym znaczeniu, ma je „przed sobą”. Mimo iż wczesny zarodek jeszcze nie 
pragnie tych dóbr – ani w aktowym, ani nawet w dyspozycyjnym znaczeniu prag-
nienia – to przecież to nie oznacza, że nie są one dla niego dobrami. Uśmierca-
jąc ludzki zarodek, pozbawiamy go wielkich ludzkich dóbr, które inaczej mógłby 
urzeczywistnić – do których mógłby jeszcze kiedyś dojrzeć.

2. Jaką wartość ma dobro ludzkiego zarodka?

Jeżeli uznajemy, że ludzkie zarodki mają swoje dobro – a zatem rozstrzygamy po-
zytywnie pierwsze z pytań postawionych na początku tego rozdziału – pozostaje 
nam jeszcze drugie: jaką wartość ma dobro ludzkiego zarodka? 

Pytanie o wartość dobra ludzkiego zarodka jest jednak dwuznaczne, gdyż może 
dotyczyć dwóch wartości dobra: albo relacjonalnej, albo neutralnej (por. I, 4). 
Raz chodzi nam o to, jaką wartość dla samego zarodka ma posiadanie tego, co 
jest dla niego czymś dobrym. Innym razem zastanawiamy się, jaką wartość obiek-
tywną lub wartość dla świata posiada sam fakt, że ludzki zarodek zdobywa czy też 
zachowuje to, co jest dla niego czymś dobrym. Do drugiej kwestii wrócę jeszcze 
dalej, teraz natomiast skupię się na pierwszej.

Zamiast pytać, jaką pozytywną wartość dla samego zarodka ma posiadanie 
tego, co jest dla niego czymś dobrym, można również zapytać, jaką negatywną 
wartość ma dla niego utrata posiadanego dobra. Utratą posiadanego dobra dla 
wczesnego ludzkiego zarodka jest przede wszystkim jego wczesna śmierć, jaką 
zadaje się mu w destrukcyjnych eksperymentach medycznych. Zgodnie z przed-
stawioną wyżej koncepcją Stone’a śmierć jest dla zarodka złem szczególnie dla-
tego, że pozbawia go najwartościowszych dóbr, które mógłby on kiedyś osiąg-
nąć i których osiągnięcie już teraz leży w jego obiektywnym interesie. Koncepcję, 
zgodnie z którą śmierć jest dla nas czymś złym głównie ze względu na to, czego 
nas pozbawia, nazywa się „prywacyjną” interpretacją zła śmierci. Tę interpretację, 
stosowaną również do śmierci zarodków, podziela wielu innych autorów, ale nie 
wszyscy wyciągają z niej podobne wnioski, gdy chodzi o to, jak wielkim złem jest 
śmierć dla zarodka – czy jest to zło równie wielkie, czy mniejsze, czy może na-
wet większe niż to, jakie spotyka umierające dziecko lub też tracącą życie doros-
łą osobę. Jako przykład koncepcji, w której obiektywnym interesom wczesnego 
ludzkiego zarodka przyznaje się znacznie mniejszą wagę niż w koncepcji Stone’a, 
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omówię dalej teorię „interesów zależnych od czasu” Jeff a McMahana, czy też do-
kładniej – pewną (nieautorską) aplikację tej jego teorii. Najpierw jednak musimy 
się przyjrzeć leżącej u jej podstaw koncepcji zła śmierci.

Prywacyjna koncepcja zła śmierci w jej klasycznej już dzisiaj postaci pojawia 
się w artykule Death, opublikowanym w 1970 roku przez Th omasa Nagela. Ame-
rykański fi lozof zwraca tam najpierw uwagę na pewną rozbieżność poglądów na 
śmierć: niektórzy oceniają, że śmierć jest sama przez się wielkim złem, niezależnie 
od jej okoliczności. Inni nie mają nic przeciwko śmierci, byle nie łączyła się ona 
z cierpieniem i nie następowała przedwcześnie. Sam Nagel zasadniczo opowiada 
się za pierwszym poglądem, argumentując, że śmierć jest w każdym wypadku 
czymś złym, ponieważ pozbawia nas pewnych dóbr życiowych. Zauważa jed-
nak, że z tym argumentem wiążą się specyficzne trudności. (a) Najpierw 
więc nie jest jasne, czy dla kogoś może być czymś złym to, że zostaje pozbawiony 
pewnych dóbr, jeżeli nie cierpi już z powodu ich nieobecności i nie odczuwa ich 
braku. (b) Można też dociekać, kto właściwie jest podmiotem nieszczęścia, ja-
kim ma być śmierć, i kiedy spotyka go to nieszczęście. Jak bowiem mówił Epikur, 
dopóki my jesteśmy, śmierci nie ma, a kiedy śmierć przychodzi, nas już nie ma. 
(c) Ostatnia trudność wiąże się ze wskazaną przez Lukrecjusza asymetrią pomię-
dzy postawą, jaką zajmujemy wobec własnego nieistnienia w bezkresnej przeszło-
ści, i naszą postawą wobec nieistnienia po śmierci. Skoro bowiem nie martwi nas, 
że nie istnieliśmy całe wieki przed urodzeniem (czy też przed poczęciem), to cze-
mu właściwie przejmujemy się tym, że nie będziemy całe wieki istnieli po śmierci?

Co do ostatniej zagadki, symetria między nieistnieniem przed poczęciem 
a nieistnieniem po śmierci według Nagela jest tylko pozorna. Śmierć pozbawia 
mnie bowiem możliwości, które zrealizowałbym, gdybym żył dłużej. Gdyby na-
tomiast moi rodzice poczęli mnie wcześniej, nie uzyskałbym przez to żadnych 
dodatkowych przeżyć, które miałbym tracić przez to, że zostałem poczęty póź-
niej. Rzecz bowiem w tym, że gdyby poczęto mnie na przykład dzień wcześniej, 
nie byłbym już tym samym człowiekiem; trzeba by raczej powiedzieć, że został 
wówczas poczęty ktoś inny. Dwie pierwsze trudności Nagel stara się natomiast 
rozwikłać, przyjmując, że odbiorcą dobrych i złych zdarzeń jest raczej osoba okre-
ślona przez swoją historię i swoje możliwości, niż przez stan, w którym znajduje 
się w danym momencie. Tę tezę, uznającą niejako ponadaktualny status pod-
miotów dobra i zła, Nagel ilustruje przykładem nieszczęścia różnego od śmier-
ci, ale zbliżonego do niej:

Przypuśćmy, że inteligentna osoba doznaje uszkodzenia mózgu, które redukuje ją do umy-
słowego stanu zadowolonego niemowlęcia. (...) Tego rodzaju przeobrażenie powszechnie 
uznalibyśmy za wielkie nieszczęście, dotykające nie tylko jej przyjaciół i krewnych, czy też 
społeczeństwo, lecz także i przede wszystkim samą tę osobę. To nie znaczy, że nieszczęśli-
we jest zadowolone niemowlę. Podmiotem nieszczęścia jest człowiek dorosły, który został 
sprowadzony do takiego stanu. Jego właśnie żałujemy, chociaż oczywiście nie cierpi on 
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z powodu tego stanu. Co więcej, zachodzi niejaka wątpliwość, czy można o nim powie-
dzieć, że jeszcze istnieje (Nagel 1970, s. 77).

Na koniec Nagel podejmuje pytanie, czy niezrealizowanie możliwości, które 
udaremnia śmierć, jest dla nas w każdym wypadku nieszczęściem. Można by bo-
wiem sądzić, że jest to nieszczęście, kiedy umiera człowiek mający 25 lat, ale nie 
wtedy, gdy umiera człowiek w wieku 85 lat. Nagel odrzuca jednak pogląd, zgodnie 
z którym zakończenie życia po przekroczeniu pewnej naturalnej granicy wieko-
wej nie byłoby już dla człowieka czymś złym, tak jak na przykład dla kreta nie 
jest niczym złym naturalna ślepota. Kret nie wie bowiem, co to znaczy widzieć, 
i w konsekwencji nie brakuje mu widzenia. Człowiek natomiast w ciągu swego 
życia oswaja się z posiadanymi dobrami i chciałby je zachować nieograniczenie 
długo. Śmierć jest zatem raptowną utratą szeregu życiowych dóbr, które – z su-
biektywnej perspektywy człowieka – mogłyby się ciągnąć bez końca. Sam fakt, że 
ta utrata jest w życiu każdego człowieka czymś nieuchronnym i naturalnym, nie 
zmienia niczego w tym, że jest ona nieszczęściem. Tak samo jak nieszczęściem 
byłoby na przykład, gdyby każde ludzkie życie z natury i nieuchronnie kończyło 
się półroczną bolesną agonią (por. tamże, s. 80).

W zarysowanej koncepcji Nagela są niewątpliwie punkty dyskusyjne. Na nie-
które z nich zwraca uwagę McMahan. Zgodnie z wyjaśnieniem Nagela śmierć 
jest czymś złym, ponieważ pozbawia umierającego dóbr, które ten mógłby zy-
skać w swoim dalszym życiu. McMahan zauważa jednak, że oceniając rozmiar 
zła śmierci, trudno kłaść na szalę po prostu możliwe czy też dające się wyobrazić 
dobra, które mogłyby spotkać umierającego, gdyby żył nadal; w takim bowiem 
wypadku musielibyśmy brać pod rozwagę także rozmaite złe lub okropne rze-
czy, które mogłyby mu się przydarzyć w jego dalszym życiu. Trzeba więc raczej 
uwzględnić to dalsze życie, które dany człowiek prawdopodobnie rzeczywiście 
miałby, gdyby nie umarł. McMahan określa tę koncepcję jako „zrewidowaną kon-
cepcję możliwych dóbr” (McMahan 1988, s. 42) i wysnuwa z niej znacznie łagod-
niejsze następstwa, gdy chodzi o ocenę zła śmierci:

Jeżeli oceniamy śmierć w zestawieniu z tym, co by się wydarzyło, gdyby nie doszło do 
śmierci, wówczas stwierdzamy, że z oczywistych względów nie jest prawdą, aby śmierć 
była zawsze nieskończenie zła, ponieważ pozbawia swoją ofi arę „ciągnącego się bez koń-
ca” zbioru możliwych dóbr. (...) możliwości dobra, których pewna osoba jest pozbawiana 
przez śmierć, są ograniczane przez fakt, że gdyby ta osoba nie umarła w tym czasie i w taki 
sposób, w jaki faktycznie umarła, to przez swoją biologiczną konstytucję i okoliczności 
zewnętrzne byłaby zmuszona umrzeć jakiś czas później. (...) Tak więc zło śmierci oceniamy 
normalnie, biorąc pod uwagę długość i jakość życia, którym ofi ara mogłaby się cieszyć, 
gdyby nie umarła w tym czasie i w taki sposób, w jaki umarła (tamże, s. 41)3.

3  Przeciwko tej zmodyfi kowanej wersji prywacyjnej koncepcji zła śmierci – można ją nazwać 
wersją probabilistyczną – nasuwa się jednak również pewien zarzut. Przypuśćmy, że w sali szpitalnej 
leżą dwaj pacjenci – X i Y – pogrążeni w śpiączce i podtrzymywani przy życiu za pomocą aparatury 
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Ta zrewidowana wersja prywacyjnej koncepcji zła śmierci zdaje się jednak 
również prowadzić do raczej nieintuicyjnych następstw. Jedno z nich, dotyczące 
względnej wielkości czy też tragiczności zła śmierci w różnych okresach życia4, 
znajduje wyraz na przykład w znanym zarzucie przeciwko aborcji, sformułowa-
nym przez Dona Marquisa i nazywanym „argumentem z przyszłości podobnej do 
naszej” (future-like-ours-argument). Zgodnie z tym argumentem, usuwając płód, 
wyrządza się mu zło, ponieważ pozbawia się go wartościowych dóbr, osiągalnych 
dla niego w przyszłości podobnej do tej, jaką mamy przed sobą my, osoby dorosłe. 
Rozwijając ten zarzut, Marquis przyznaje:

Oczywiście ta wartość argumentu z przyszłości podobnej do naszej, jeśli jest on poprawny, 
świadczy tylko o tym, że aborcja jest prima facie złem, nie że jest ona złem we wszystkich 
sytuacjach. Że jednak utrata przyszłości, jakiej doznaje normalny płód, gdy się go zabija, 
jest co najmniej równie wielką stratą jak utrata przyszłości, jakiej doznaje normalny dorosły 
ludzki osobnik, gdy się go zabija, w takim razie aborcję, tak jak zwyczajne zabójstwo, mogą 
usprawiedliwiać jedynie najbardziej zniewalające powody (Marquis 1989/2010, s. 227; 
podkr. moje, W.G.).

Marquis ocenia zatem, że utrata przyszłości, jakiej doznaje zabijany płód, jest 
„co najmniej równie wielką stratą jak utrata przyszłości, jakiej doznaje normalny 
dorosły ludzki osobnik, gdy się go zabija”. Gdyby jednak o wielkości straty w jed-
nym i drugim wypadku decydowała tylko ilość traconego dobra – a zatem długość 
życia, które zostaje odcięte przez śmierć – wówczas tę ocenę trzeba by wzmocnić: 
normalny płód ma bowiem przed sobą nie równie wiele, ale więcej życia wypeł-
nionego dobrami niż normalny dorosły osobnik. A jeszcze więcej życia ma przed 
sobą normalny zarodek, tak iż jego śmierć wypadałoby oceniać jako najbardziej 
tragiczną. Tymczasem ta wzmocniona porównawcza ocena zła śmierci zarodka 
lub płodu oraz zła śmierci dziecka lub dorosłej osoby wydaje się nam co najmniej 
nieintuicyjna, jeśli nie wręcz paradoksalna.

Mając na względzie zarysowany paradoks, McMahan w cytowanym już arty-
kule proponuje wprowadzić do prywacyjnej koncepcji zła śmierci jeszcze inną 
modyfi kację. Aby pogodzić tę koncepcję z intuicją, zgodnie z którą śmierć mło-

medycznej. Ktoś celowo lub nieumyślnie odłącza ich od aparatury, wskutek czego obaj umierają. 
Możemy przyjąć, że gdyby nie umarli, wówczas z prawdopodobieństwem 90% obaj wybudziliby się 
ze śpiączki, ale do końca życia pozostawali w stanie wegetatywnym. W tej sytuacji zgodnie z proba-
bilistyczną koncepcją McMahana trzeba by uznać, że śmierć była dla obu pacjentów równie zła – lub 
równie dobra – zależnie od tego, jak oceniamy życie w trwałym stanie wegetatywnym. Ten wniosek 
wydaje się jednak wątpliwy, jeżeli przyjmiemy, że alternatywne przebiegi życiowe – a zatem te, które 
mogłyby nastąpić z prawdopodobieństwem 10% – dla obu pacjentów są różne: o ile X, gdyby nie 
umarł, miałby niewielką szansę wybudzić się ze śpiączki i nie popaść w trwały stan wegetatywny, ale 
nawet w tym najkorzystniejszym wypadku wymagałby trwałej hospitalizacji, o tyle Y miałby w tym 
alternatywnym scenariuszu równie niewielką szansę zupełnie wyzdrowieć. Gdyby jednak tak było, 
to wydaje się, że uśmiercając osobę X, wyrządzałoby się jej mniejsze zło, niż zadając śmierć osobie Y.

4  Por. również wyżej, II, 3.
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dego człowieka w wieku lat osiemnastu jest większą tragedią niż śmierć jednomie-
sięcznego niemowlęcia, mielibyśmy mianowicie uznać, że ważne jest również, w ja-
kiej mierze dobra życiowe tracone przez jakąś jednostkę mogą być określane jako 
jej dobra, tzn. w jakim stopniu człowiek, który umiera, jest tym samym osobnikiem 
co ten, który korzystałby z tych dóbr życiowych (por. McMahan 1988, s. 58).

Tę propozycję McMahan rozwija w nawiązaniu do analiz osobowej tożsamości 
przeprowadzonych przez Dereka Parfi ta. W toku tych rozważań pojawia się zna-
ny, przewijający się zresztą także u innych autorów, eksperyment myślowy: mam 
sobie wyobrazić, że jestem jednym z trojaczków i że mój mózg został przepoło-
wiony, a jego połówki przeniesiono do głów moich braci, których mózgi uległy 
zniszczeniu (Parfit 1984, s. 254–255). Pytanie brzmi, czy w tej sytuacji w ogóle 
„przeżywam” lub pozostaję przy życiu, a jeżeli tak, to w którym z mych braci. 
Parfi t bierze pod uwagę cztery możliwości: (1) nie przeżywam wcale, (2) prze-
żywam w jednym bracie, (3) przeżywam w drugim, (4) przeżywam w obydwu. 
Najbardziej sensowne jest jego zdaniem rozwiązanie (4), co jednak pokazuje, że 
relacja przeżywania, wymagająca tylko psychologicznej ciągłości oraz identycz-
ności wystarczającej części mózgu, musi być odróżniona od osobowej (czy też 
indywidualnej) tożsamości.

Odróżniwszy przeżywanie czy też pozostawanie przy życiu od tożsamości czy 
też pozostawania tym samym, Parfi t pyta następnie, która z tych relacji ma dla 
mnie właściwe znaczenie – na czym mi więc naprawdę zależy: czy na tym, żeby 
zachować swoją indywidualną tożsamość, czy aby pozostać przy życiu? I wybiera 
właśnie tę drugą odpowiedź. Ten jego wybór zakłada, jak warto podkreślić, że re-
zultatu podziału mózgu nie da się opisać jako stanu rzeczy, w którym zachowuję 
– jeżeli nie pełną, to chociaż częściową – osobową tożsamość:

Najlepszym opisem jest ten, zgodnie z którym nie jestem ani jedną, ani drugą z powsta-
łych osób. (...) Ponieważ nie mogę pozostawać jedną i tą samą osobą w dwóch powstałych 
jednostkach, a moja relacja do każdej z nich zachowuje to, co ma podstawowe znaczenie 
w zwyczajnym przypadku pozostania przy życiu, ten przypadek pokazuje, że to nie tożsa-
mość jest tym, co ma [dla mnie] znaczenie. Tym, co ma [dla mnie] znaczenie, jest relacja 
R: psychologiczna więź i/lub psychologiczna ciągłość, połączona z właściwym rodzajem 
przyczyny (Parfi t 1984, s. 279).

McMahan nawiązuje do tych wywodów Parfi ta, choć nie jest całkiem wier-
ny ich konkluzji. Starając się wyjaśnić, dlaczego śmierć noworodka uchodzi za 
mniej tragiczną od śmierci młodego dorosłego człowieka, mimo iż pierwszy traci 
przez nią normalnie nie tylko nie mniej, lecz nawet więcej przyszłych dóbr niż 
drugi, McMahan odwołuje się do koncepcji „interesów zależnych od czasu” (time-
-relative interests); przyjmuje zatem, że dotkliwość utraty przyszłych dóbr zależy 
nie tylko od ich ilości, lecz także od psychologicznej więzi pomiędzy osobnikiem 
tracącym te dobra oraz tym, który by z nich korzystał. Zarazem jednak to psycho-
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logiczne powiązanie uznaje często nie tyle za coś, co – jako powód do troski, co 
stanie się „ze mną” w przyszłości – jest pewną alternatywą do bycia tym samym 
(jak to ostatecznie ma być u Parfi ta), ile po prostu za kryterium lub wręcz istotę 
osobowej tożsamości. Tak zatem pisze:

Miesięczny noworodek jest nadal osobą tylko potencjalną lub rozwijającą się. Jeżeli nowo-
rodek umrze, jego straty będą mniejsze niż te, których wskutek śmierci normalnie doznaje 
w pełni rozwinięta osoba. Przyszłe życie, które noworodek traci wraz ze śmiercią, byłoby 
życiem w pełni istniejącej osoby, a zatem tylko częściowo należało do samego noworod-
ka. To pozwala nam wyjaśnić, dlaczego śmierć we wczesnym dzieciństwie nie jest dla jej 
ofi ary gorsza niż na przykład śmierć w wieku lat dwudziestu. Dopiero gdy osoba staje się 
w pełni realna, jej śmierć jest dla niej tym gorsza, im wcześniej następuje (McMahan 2002, 
s. 55–56).

Tak więc proponowana przez McMahana koncepcja interesów zależnych 
od czasu, która ma tłumaczyć takie intuicyjne przeświadczenia jak przekonanie 
o mniejszym tragizmie śmierci noworodka od śmierci młodej dorosłej osoby, pod-
suwa w istocie dwa różne wyjaśnienia: (A) Dobra przyszłego dorosłego osobni-
ka leżą w interesie noworodka o tyle, o ile noworodek jest identyczny z dorosłym 
ludzkim osobnikiem (liczy się identyczność!); noworodek jest tylko częściowo 
identyczny z dorosłym ludzkim osobnikiem; tak więc dobra przyszłego dorosłego 
osobnika leżą tylko częściowo w interesie noworodka. (B) Dobra przyszłego doros-
łego osobnika leżą w interesie noworodka o tyle, o ile noworodek jest psycholo-
gicznie powiązany z dorosłym ludzkim osobnikiem (liczy się nie identyczność, lecz 
więź psychologiczna!); noworodek jest tylko słabo powiązany z dorosłym ludzkim 
osobnikiem; tak więc noworodek ma tylko słaby interes w osiągnięciu dóbr, z któ-
rych mógłby korzystać jako dorosły osobnik.

Jak warto dodać, u samego McMahana koncepcja interesów zależnych od cza-
su nie odnosi się jeszcze – bo też nie musi być stosowana – do ludzkich zarod-
ków czy też wczesnych płodów, których interesy i dobra mają niewielką wagę już 
choćby dlatego, że nie posiadając żadnej świadomości, te wczesne ludzkie emb-
riony nie stanowią jeszcze nawet potencjalnych osób. Takie zastosowanie kon-
cepcji McMahana – obniżenie wagi interesów ludzkiego embrionu jako zmniej-
szanej przez dystans czasowy – jest jednak całkiem możliwe i staje się również 
celowe, gdy ludzki embrion traktuje się już jako właściwy byt ludzki, a mimo to 
nie chce się mu przyznać pełni ludzkich praw, opartych na rzeczywiście ważnych 
interesach. W takim celu koncepcją interesów zależnych od czasu posługuje się 
David DeGrazia. Autor ten skłania się do poglądu, że „płód pozbawiony jeszcze 
zdolności doznawania wrażeń zmysłowych” – nie inaczej, dodajmy, jak wczesny 
ludzki zarodek – jako byt numerycznie identyczny z późniejszą osobą „posiada 
(...) pewien (zależny od czasu) interes w pozostaniu żywym, ale ten jego interes 
jest bardzo słaby, znacznie słabszy niż mój czy też twój, wskutek braku psycholo-
gicznej jedności” (DeGrazia 2006, s. 56). DeGrazia bierze jednak pod uwagę także 
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pewien pogląd alternatywny, który polegałby „na odrzuceniu tezy, że sama tylko 
identyczność (z perspektywą życia psychicznego dopiero w przyszłości) stanowi 
podstawę dla troski o własną przyszłość”, a zgodnie z nim „płód pozbawiony jesz-
cze zdolności doznawania wrażeń zmysłowych nie miałby interesu w pozostaniu 
żywym” (tamże). Ostateczne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy tymi dwiema kon-
cepcjami jest zdaniem omawianego autora mało prawdopodobne – jedna i druga 
ma bowiem za sobą pewne intuicje – ale też nie jest ono z praktycznego punktu 
widzenia bezwzględnie konieczne: 

Tak czy inaczej, nawet gdyby płód pozbawiony jeszcze zdolności doznawania wrażeń zmy-
słowych miał interes w pozostaniu żywym, to byłoby to zbyt słabą podstawą dla prawa do 
życia, tak iż społeczne interesy w doniosłych badaniach biomedycznych mogłyby uspra-
wiedliwiać poświęcenie interesu płodu w pozostaniu żywym (tamże).

Podsumujmy na koniec ten przegląd stanowisk w kwestii dobra ludzkiego 
zarodka. Gdy zadajemy pytanie, czy ludzki zarodek ma swoje dobro, a jeśli tak, 
to jaką wartość ma dobro ludzkiego zarodka, odpowiedź na nie musi zależeć od 
uznawanej teorii dobra. Wśród rozmaitych koncepcji dobra można wyróżnić 
dwie obszerne grupy: koncepcje subiektywistyczne, czyli koncepcje pragnień, 
oraz koncepcje obiektywnych interesów. Teoria interpretująca dobro jako przed-
miot pragnień występuje w trzech wersjach: wąskiej, względnie poszerzonej oraz 
radykalnie poszerzonej. Jej wąską wersją jest koncepcja pragnień aktualnych, 
zgodnie z którą o tym, co jest dobre dla jakiegoś podmiotu, decydują jego obecne 
faktyczne pragnienia, czy to w sensie aktów pragnienia, czy w sensie dyspozycji 
do przeżywania tych aktów. Względnie poszerzona koncepcja pragnień przyjmu-
je, że dobrem dla jakiegoś podmiotu może być również przedmiot nie jego fak-
tycznych, lecz hipotetycznych aktualnych pragnień, a zatem to, czego ten podmiot 
pragnąłby obecnie, gdyby spełniał określone, możliwe dla niego do spełnienia wa-
runki. Ani wąska, ani względnie poszerzona wersja koncepcji pragnień nie może 
uznać dobra ludzkiego zarodka. W wypadku ludzkich zarodków nie ma bowiem 
sensu mówić o żadnych aktualnych pragnieniach, które one faktycznie posiadają 
lub które posiadałyby, gdyby spełniały określone warunki, ponieważ te warunki 
hipotetycznych pragnień nie mogą być przez nie spełniane (nie ma więc sensu 
na przykład dociekać, czy ludzki zarodek pragnąłby pozostać przy życiu, gdyby 
posiadał świadomość). Dobro ludzkiego zarodka może natomiast uznać radykal-
nie poszerzona koncepcja pragnień, odwołująca się do jego pragnień przyszłych 
lub też potencjalnych, a także teoria obiektywistyczna. Ta ostatnia uznaje obiek-
tywne interesy ludzkich zarodków, związane z ich przyszłymi dobrami, ale nie 
musi przywiązywać do nich równej wagi jak do interesów dorosłych osobników 
ludzkich, jeżeli wagę przyszłych dóbr dla obecnego podmiotu uzależnia od jego 
psychologicznej więzi z ich przyszłym benefi cjentem, tę zaś w wypadku ludzkiego 
zarodka uważa się za nikłą.



Rozdział XI

LUDZKI ZARODEK I JEGO GODNOŚĆ

Jak pokazałem powyżej, innym ważnym aspektem statusu moralnego pewnego 
rodzaju bytów może być ich wartość dygnitatywna, czyli przysługująca im god-
ność. Także ten aksjologiczny aspekt musimy uwzględnić, gdy pytamy o moralny 
status ludzkiego zarodka.

Czy ludzkie zarodki w ogóle posiadają jakąś godność lub wartość dygnitatyw-
ną? Jeżeli potwierdzimy, że ją posiadają, zaraz nasuwają się dalsze pytania. Jakiego 
rodzaju wartością jest ta przyznawana im godność? Dzięki jakiej własności czy też 
grupie cech przysługuje ona ludzkim zarodkom? Od kiedy posiadają one tę war-
tość i w jakim stopniu ją realizują? Osobnej uwagi będzie też wymagać kwestia, 
jakie praktyczne znaczenie posiada fakt – jeżeli jest to fakt – że ludzkie zarodki 
mają swoją godność.

1. Wartość dygnitatywna ludzkiego zarodka

Jakiego rodzaju wartością jest wartość dygnitatywna, przysługująca ludzkim za-
rodkom? Jak stwierdziliśmy już wcześniej (II, 1), w obrębie wartości dygnitatyw-
nej można przeprowadzić podobne rozróżnienie jak w zakresie wartości dobra. 
Tak jak ta druga, wartość agatologiczna, może być wartością tego, co jest dobre 
dzięki swojej wewnętrznej naturze, lub też wartością tego, co jest dobre dzięki 
jakiejś relacji zewnętrznej, na przykład relacji środek–cel lub też relacji część–ca-
łość, tak i wartość dygnitatywna może być wartością wewnętrzną albo wartością 
zewnętrzną. Przypisując szczególną wartość dygnitatywną – „ludzką godność” 
– normalnym i dorosłym ludzkim osobnikom, rozumie się ją oczywiście jako 
wartość wewnętrzną, wynikającą z samej ludzkiej natury. Także wartość dygnita-
tywna przypisywana ludzkim zarodkom może być rozumiana jako wartość tego 
samego rodzaju (choć niekoniecznie tego samego stopnia). Jednakże można ją ro-
zumieć również w inny sposób, jak to czynią na przykład autorzy, według których 
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ludzki zarodek zasługuje na pewien szacunek jako „symbol ludzkiego życia”5, 
godnego szacunku ze względu na cechy niekoniecznie ucieleśniane już w ludzkim 
zarodku. W ten sposób traktują oni dygnitatywną wartość ludzkiego zarodka jako 
szczególną wartość symboliczną, ta zaś jest raczej odmianą wartości zewnętrznej. 
Jest również jasne, że posiadanie tylko zewnętrznej wartości dygnitatywnej będzie 
miało inne, nie tak już doniosłe następstwa praktyczne, jak posiadanie wewnętrz-
nej godności.

Jeżeli ludzkie zarodki posiadają pewną godność, to dzięki jakiej swojej własno-
ści? Z różnych możliwych podstaw wartości dygnitatywnej w wypadku ludzkich 
zarodków wchodziłyby w grę dwie: biologiczne człowieczeństwo, czyli przyna-
leżność do gatunku homo sapiens, oraz (potencjalna) psychologiczna osobowość 
(por. VI, 5). Jedna i druga cecha jest sporna, chociaż każda z innego powodu. 
Spór toczący się wokół pierwszej cechy dotyczy jej etycznej roli, natomiast spór 
wokół drugiej – samej jej realności czy też obecności. Tak więc biologiczne czło-
wieczeństwo bezsprzecznie przysługuje ludzkim zarodkom, ale jest wątpliwe, czy 
nadaje im szczególną godność (por. VI, 2). Z (potencjalną) psychologiczną oso-
bowością sprawa ma się poniekąd na odwrót. Stosunkowo łatwo zgodzić się, że 
gdyby przysługiwała ona ludzkim zarodkom, tym samym nadawałaby im pewną 
godność (choć niekoniecznie zaraz tę najwyższą). Jest jednak kwestią dyskusyjną, 
czy rzeczywiście da się im przypisać – czy zatem wczesne ludzkie zarodki istotnie 
można określać jako potencjalne (psychologiczne) osoby, rozumiejąc przy tym tę 
potencjalność w ścisły czy też właściwy sposób.

Odpowiedź na dwa kolejne pytania – „od kiedy” i „w jakim stopniu” – zale-
ży oczywiście w dużej mierze od tego, jak odpowiedzieliśmy na poprzednie. Je-
żeli za cechę, która nadaje ludzkim zarodkom ich godność, uważa się samo ich 
człowieczeństwo, wówczas ta godność realizuje się w nich od samego początku 
i w pełnym wymiarze. Skoro bowiem mówimy o ludzkich zarodkach, biologiczne 
człowieczeństwo przysługuje im z defi nicji od chwili ich zaistnienia i nie różni-
cuje się co do stopnia w trakcie ich rozwoju. Jeżeli jednak ontyczną podstawą we-
wnętrznej godności, cechującej ludzkie zarodki i wynoszącej je nad inne podobne 
twory biologiczne, ma być ich (potencjalna) psychologiczna osobowość, sytuacja 
jest bardziej złożona. Po pierwsze bowiem, na pytanie „od kiedy” nie musimy 
wtedy automatycznie odpowiadać „od chwili poczęcia”. Właściwa potencjalna 
osobowość może być bowiem przypisywana tym rozwijającym się ludzkim isto-

5  Taką koncepcję zaproponował John A. Robertson, pisząc na przykład: „Nie będąc ani osobą, 
ani istotą posiadającą swoje interesy, zarodek może być jednak przedmiotem obowiązków, przez 
które mamy okazać ogólny szacunek dla ludzkiego życia oraz dla osób. Sprawiedliwość być może 
nie wymaga, byśmy przyznali zarodkom prawa, ale możemy zdecydować się na odmienny sposób 
traktowania zarodków niż innych fragmentów ludzkiej tkanki, jako na znak ogólnego szacunku dla 
ludzkiego życia” (Robertson 1986, s. 974; cyt. za: Steinbock 1992, s. 208). Do tej koncepcji Robert-
sona nawiązuje również sama Steinbock, której poglądy omawiam dalej.
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tom dopiero od określonego stadium ich istnienia, na przykład dopiero po tym, 
gdy potencjalna możność ich pomyślnego dalszego rozwoju przekroczy już pe-
wien wymagany stopień prawdopodobieństwa (por. IX, 3). Także i na to, w jakim 
stopniu ludzkie zarodki realizują właściwą im godność, można na takim „perso-
nalistycznym” stanowisku zapatrywać się różnie. Łącząc ze sobą obie te kwestie, 
wyróżnię kilka alternatywnych modeli moralnego statusu ludzkiego zarodka.

Czy zatem ludzkie embriony posiadają w swoim prenatalnym życiu – lub przy-
najmniej w pewnym jego okresie – szczególny status moralny, tzn. rangę etyczną 
wyższą od zerowej (zakładając, że rangę równą zeru posiada np. zespół komórek)? 
Jednoznacznie przecząca odpowiedź na to pytanie stanowiłaby czysto negatywny 
model dygnitatywnej wartości ludzkiego embrionu:

(N) Model najniższej rangi w całym życiu prenatalnym: ludzkim embrionom 
nie przysługuje w całym ich prenatalnym życiu żadna etyczna ranga wyższa od ze-
rowej; uzyskują one taką wyższą (ewentualnie od razu najwyższą) pozycję etyczną 
dopiero wraz z urodzeniem lub w jakiś czas po nim (gdy rozwiną już aktualną 
zdolność spełniania funkcji osobowych).

Ten czysto negatywny pogląd jest jednak tylko pewnym teoretycznie możli-
wym biegunem w sporze o „godność” ludzkiego embrionu, biegunem, którego 
chyba nikt nie zamieszkuje. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że ludzki osob-
nik uzyskuje najwyższą pozycję moralną dopiero po wykształceniu funkcji oso-
bowych, ale to jeszcze nie znaczy, że wcześniej jego etyczna ranga ma być rów-
na zeru. Wydaje się zatem, że praktycznie wszyscy uczestnicy sporu przypisują 
ludzkim embrionom pewną wyższą pozycję etyczną, a różnią się jedynie co do 
tego, jaka to ma być ranga i od kiedy należy ją przyznać. Tak więc różne pozy-
tywne modele dygnitatywnej wartości ludzkiego embrionu da się uporządkować 
z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, podpadają one pod trzy główne koncep-
cje zależnie od tego, czy przyznają ludzkim embrionom najwyższą rangę etyczną 
(rangę moralnej osoby), czy pewną statyczną rangę pośrednią (pomiędzy osobą 
a rzeczą), czy też dynamiczną rangę pośrednią (na początku bliską rzeczy, w toku 
rozwoju embrionu rosnącą, a w końcowym okresie życia prenatalnego zbliżającą 
się do pozycji osoby). Następnie w obrębie każdej z tych koncepcji trzeba jeszcze 
wyróżnić dwa jej warianty, zależnie od tego, czy wyższa ranga etyczna, przyzna-
wana ludzkim embrionom, ma im przysługiwać od samego początku („od chwili 
poczęcia”), czy też od jakiegoś określonego stadium w ich prenatalnym rozwoju. Po 
skrzyżowaniu tych dwóch podziałów uzyskujemy następujące pozytywne modele 
dygnitatywnej wartości ludzkiego embrionu.

(P-1) Model najwyższej rangi od samego początku: wszystkim ludzkim em-
brionom od samego ich poczęcia przysługuje najwyższa pozycja moralna, równa 
moralnej randze dorosłej osoby.

Ten pierwszy model, który można by określić jako pełny lub nieograniczo-
ny etyczny personalizm embriologiczny, broniony jest przede wszystkim przez 
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etyków katolickich (aczkolwiek nie wszystkich). Opowiadają się za nim na przy-
kład konserwatywni członkowie amerykańskiej PCBE (por. wyżej IX, 2), według 
których

[ludzki] zarodek jest naprawdę w pełni „jednym z nas”: ludzkim życiem w toku, równo-
prawnym członkiem gatunku homo sapiens w stadium embrionalnym swojego naturalnego 
rozwoju (PCBE 2002, s. 153).

Przytoczona wypowiedź jest wprawdzie narażona na pewną stępiającą jej 
ostrze dezinterpretację, ponieważ nikt (lub prawie nikt) nie zaprzeczy, że ludz-
ki zarodek w pewnym sensie jest „równoprawnym członkiem gatunku homo sa-
piens”, a to w tym sensie, że ma równe prawo do miana członka tego gatunku jak 
jego normalny dorosły osobnik. Problem wszakże w tym, czy ma on także równe 
prawo być traktowanym w taki sam sposób jak ten normalny dorosły osobnik, 
na przykład nie być zabijanym dla jakichś społecznie pożytecznych celów, prawo 
ugruntowane w jego równej ludzkiej godności. Autorzy przytoczonej wypowiedzi 
uznają oczywiście również i to drugie.

(P-2) Model najwyższej rangi od jakiegoś stadium: ludzkie embriony posiadają 
najwyższą pozycję moralną, równą moralnej randze dorosłej osoby, lecz przysłu-
guje im ona dopiero od jakiegoś stadium w ich rozwoju.

Ten drugi model można by nazwać ograniczonym lub częściowym personali-
zmem embriologicznym. Częściowy personalizm embriologiczny jest za każdym 
razem ograniczony do jakiegoś późniejszego okresu w rozwoju ludzkiego em-
brionu, oddzielonego pewną cezurą od okresu wcześniejszego, który podpada ra-
czej pod model impersonalistyczny. Tę cezurę można ustalać na przykład w fazie 
implantacji czy też gastrulacji, ale także w różnych późniejszych etapach rozwoju 
embrionalnego lub też płodowego.

(P-3) Model statycznej pośredniej rangi od samego początku: wszystkie ludzkie 
embriony posiadają pewną pośrednią rangę etyczną („pomiędzy osobą i rzeczą”), 
która przysługuje im od samego poczęcia i nie zmienia się w trakcie ich prenatal-
nego życia.

Ten model przybiera jeszcze różną postać zależnie od tego, na jakim pozio-
mie ustala ową pośrednią pozycję, przypisywaną ludzkim embrionom: czy bliżej 
rzeczy, czy bliżej osoby. Dosyć wysoko umieszcza ją na przykład Richard Wasser-
strom, kiedy opowiada się za poglądem zaliczającym ludzki płód „do wyróżnio-
nej, dość wyjątkowej kategorii moralnej”, a następnie wyjaśnia:

Zgodnie z tym poglądem status płodu zarówno różni się od tego, który jest właściwy „wyż-
szym” zwierzętom, jak i go przewyższa. Najbliższy jest on być może statusowi nowo na-
rodzonego niemowlęcia w kulturze, w której zabijanie niemowląt uważa się za czynność 
znacząco odmienną od morderstwa, lub też statusowi osoby obłąkanej, chorej umysłowo, 
albo niewolników w kulturach, w których istoty te są postrzegane jako mające status niższy 
niż osoby, ale oczywiście wyższy niż zwierzęta (Wasserstrom 1975/2010, s. 121).
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Wasserstrom mówi tu wprawdzie wyłącznie o płodach, ale że jedyną racją, 
która każe przyznać im ową pośrednią pozycję, jest ich zdolność do stania się 
„w pełni rozwiniętą dorosłą istotą ludzką” (tamże), jego wypowiedź można przy-
puszczalnie odnieść także do zarodków. Bo przecież i one są w jakimś stopniu 
zdolne rozwinąć się w ludzką osobę, a cytowany autor nie wymaga od owej zdol-
ności, uzasadniającej zaliczenie ludzkiego embrionu do odrębnej klasy bytów, aby 
realizowała się ona już w jakimś określonym, nie za niskim stopniu.

(P-4) Model statycznej pośredniej rangi od jakiegoś stadium: wszystkie ludzkie 
embriony posiadają pośrednią rangę etyczną, której nabywają w określonym sta-
dium i nie zmieniają w dalszym toku swojego rozwoju.

Ten możliwy model wyróżniam gwoli systematycznej zupełności, choć trudno 
wskazać autora, który by go wyraźnie uznawał.

(P-5) Model dynamicznej pośredniej rangi od samego początku: ludzkim em-
brionom od samego poczęcia przysługuje pośrednia pozycja moralna, początko-
wo jeszcze niska, a w toku ich dalszego rozwoju stopniowo rosnąca.

Ten „gradualistyczny” model jest bodaj najbardziej popularny. Występuje on 
także w różnych wersjach, między którymi zachodzą moralnie znaczące różnice. 
Jedna z nich wiąże się z kwestią, od jakiego poziomu zaczyna się ów ciągły czy też 
stopniowy wzrost pozycji moralnej ludzkiego zarodka. Członkowie cytowanej już 
PCBE reprezentujący umiarkowane skrzydło liberalizmu wypowiadają się na ten 
temat następująco:

W naszym przekonaniu zarodki mają dynamiczną (developing) i pośrednią wartość mo-
ralną, tak iż wczesny ludzki zarodek posiada moralny status mieszczący się gdzieś pomię-
dzy statusem przysługującym zwykłym ludzkim komórkom i tym, który należy przypisać 
w pełni ukształtowanej ludzkiej osobie. Zdajemy sobie sprawę z trudności, jaką sprawia 
ustalenie, kiedy dokładnie moralny status zarodka przechodzi od bycia „czymś mniej niż 
ludzka osoba”, poprzez bycie „czymś podobnym do ludzkiej osoby”, aż do bycia „w pełni 
ludzką osobą”. Sądzimy jednak, że istnieją poważne powody moralne, aby nie traktować 
zarodka w jego najwcześniejszych fazach (a już z pewnością nie w pierwszych czternastu 
dniach) jako istoty moralnie równoważnej ludzkiej osobie... (PCBE 2002, s. 135).

Przytoczona wypowiedź nasuwa pewne wątpliwości. Skoro wartość ludzkich 
zarodków jest „dynamiczna i pośrednia”, to znaczy, że wzrasta ona w toku ich roz-
woju. W tej sytuacji jest jednak dużą łaskawością powiedzieć o zarodku w pierw-
szych czternastu dniach, który ledwie rozpoczął swój rozwój, że nie jest on „mo-
ralnie równoważny ludzkiej osobie”. Choć w pewnym sensie można niewątpliwie 
stwierdzić, że i on posiada status moralny „mieszczący się gdzieś pomiędzy sta-
tusem przysługującym zwykłym ludzkim komórkom i tym, który należy przypi-
sać w pełni ukształtowanej ludzkiej osobie”, to należałoby chyba dodać, że w tych 
pierwszych czternastu dniach jest mu znacznie bliżej do zwykłych ludzkich ko-
mórek niż do w pełni ukształtowanej ludzkiej osoby. Bardziej konsekwentne pod 
tym względem stanowisko zajmuje Rosalind Hursthouse, gdy pisze: 



195 

Początkowo embrion ze względu na większość jego liczących się cech jest podobny do ka-
wałka tkanki lub do narządu ciała. W toku swojego stopniowego rozwoju staje się on ze 
względu na większość liczących się cech podobny do niższego zwierzęcia, potem do wyż-
szego, zaś w późnych stadiach swojego rozwoju jest on ze względu na większość, jeżeli nie 
ogół moralnie istotnych cech podobny do niemowlęcia, a zatem stoi w tym samym rzędzie 
co w pełni rozwinięta, normalna, dorosła istota ludzka (Hursthouse 1987, s. 65).

Inna ważna różnica zachodząca między różnymi wersjami embriologicznego 
gradualizmu – czyli modelu rosnącej rangi pośredniej (tak w obecnie omawianej 
wersji nieograniczonej, jak w dalej wymienianej wersji ograniczonej) – wiąże się 
z tym, w jaki sposób jego zwolennicy opisują sam wzrost moralnej pozycji ludzkie-
go zarodka. Niektórzy uważają, że pozycja lub wartość zarodka wzrasta w sposób 
ciągły – na przykład proporcjonalnie do ciągle rosnącego prawdopodobieństwa 
jego stania się dojrzałą osobą – inni zaś twierdzą, że jej wzrost ma raczej charak-
ter skokowy. Za tym drugim zapatrywaniem opowiada się na przykład Strong 
(1997/2010, s. 458/88), argumentując, że alternatywna koncepcja ciągłego rozwoju 
– do której proponuje on zresztą ograniczyć nazwę „gradualizm” – wymaga uzna-
wania zbyt drobnych różnic (distinctions that seem too fi ne) w rozwoju zarodka. 
Tak na przykład kazałaby ona przyjąć, że zarodek zbudowany z 32 komórek ma już 
wyższą – nawet jeżeli tylko trochę wyższą – pozycję moralną niż zarodek złożony 
z czterech komórek. Strong woli jednak przynajmniej dopuścić koncepcję, zgod-
nie z którą w rozwoju zarodka ludzkiego występowałyby pewne przeskoki czy też 
punkty zwrotne, oddzielające od siebie fazy niejako względnej stabilizacji.

(P-6) Model dynamicznej pośredniej rangi od jakiegoś stadium: wszystkie ludz-
kie embriony posiadają pośrednią rangę etyczną, której nabywają w określonym 
stadium swojego rozwoju i która w jego dalszym toku staje się coraz wyższa.

Zgodnie z tym modelem ludzki zarodek w najwcześniejszej fazie swojego roz-
woju nie różniłby się wartością od zwykłego zespołu komórek, ale później, po 
przekroczeniu jakiegoś krytycznego progu, jego ranga zaczęłaby wzrastać, czy to 
od poziomu zerowego, czy to od razu od jakiegoś wyższego pułapu. Taki ograni-
czony skrajny impersonalizm reprezentują ci, którzy jakąkolwiek dygnitatywną 
wartość ludzkich zarodków uzależniają od ich potencjalnej zdolności rozwinięcia 
się w pełną osobę, a równocześnie odmawiają tej właściwej potencjalnej zdolno-
ści zarodkom w najwcześniejszej fazie ich rozwoju, czy to ze względu na brak ich 
identyczności z właściwym osobnikiem ludzkim, czy to z powodu braku dosta-
tecznie mocnej potencjalności.

2. Praktyczne znaczenie wartości ludzkiego zarodka

Jakie praktyczno-normatywne znaczenie posiada fakt, że ludzkie zarodki mają 
swoją godność? Co zatem przyznawana im wartość dygnitatywna zmienia w spo-
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sobach postępowania, które są wobec nich stosowne lub też dozwolone? Jak 
stwierdziliśmy już w pierwszej części (por. II, 2), trzeba rozróżnić następstwa, 
jakie z obecności wartości dygnitatywnej w pewnego rodzaju istotach wynikają 
na stanowisku etycznego konsekwencjalizmu, oraz te, jakie pociąga ona za sobą 
w etyce deontologicznej. Na gruncie konsekwencjalizmu – jako poglądu każące-
go maksymalizować ilość dobra w świecie – dygnitatywnej wartości wyróżnia-
jącej pewne istoty można przypisywać dwie główne funkcje. Po pierwsze może 
ona sprawiać, że to, co jest dobre dla danej istoty, posiada w ogóle obiektywną 
wagę, a w rezultacie także wagę dla nas. Po drugie, w odniesieniu do dobra dla 
jakiejś istoty dygnitatywna wartość samej tej istoty może również służyć za jedną 
z dwóch zmiennych stanowiących o tym, jak wielką wagę powinniśmy przykładać 
do jej dobra, obok tej zmiennej, którą jest wartość owego dobra dla danej istoty.

Obie te funkcje spełniałaby również dygnitatywna wartość przypisywana ludz-
kim zarodkom. Z faktu, że ludzkie zarodki mają swoją godność, wynikałoby więc 
nie tylko, że ich dobro nie jest dla nas całkiem obojętne, lecz także jak wielką 
wagę powinniśmy do niego przykładać w naszym etycznym rachunku. Warto za-
uważyć, że ta druga rola dygnitatywnej wartości zarodków nie musi być dla nich 
niezmiennie korzystna. Omawiając rozmaite stanowiska w kwestii dobra ludzkie-
go zarodka, przedstawiłem też powody, ze względu na które wartość tego dobra, 
nawet jeżeli w ogóle uznawana, może być jednak znacznie pomniejszana w po-
równaniu z wartością dobra dorosłej osoby ludzkiej (por. X, 2). Chodziło przy 
tym o przyczyny sprawiające, że coś, co jest dobre dla ludzkiego zarodka – jak 
zwłaszcza dalsze istnienie – ma dla niego samego znacznie mniejszą wartość niż 
analogiczne dobro dla osoby dorosłej. Obecnie jednak widzimy, że oprócz takich 
relacjonalnych przyczyn mniejszej wagi dobra ludzkiego zarodka – jak choćby 
owa wątła więź psychologiczna pomiędzy ludzkim embrionem a dorosłym osob-
nikiem, na którą kładzie nacisk McMahan – nasuwa się jeszcze inna, nierelacjo-
nalna. Ten nie relacjonalny, lecz neutralny czy też obiektywny powód, aby dobro 
lub zło, jakie czyni się ludzkim zarodkom, traktować jako mniej ważne, będą na-
turalnie posiadali ci, którzy samym ludzkim zarodkom przypisują tylko niewielką 
wartość dygnitatywną. Skoro bowiem dygnitatywna wartość danego rodzaju istot 
współdecyduje o tym, jaką wagę powinniśmy przykładać do ich dobra, a także 
i zła, to może ona również obniżać tę normatywną wagę, jeżeli sama jest niska. 
Gdy jednak chodzi o dygnitatywną wartość wczesnego ludzkiego zarodka, to w co 
najmniej czterech z wyróżnionych powyżej modeli – wszystkich tych, które przy-
znają ludzkim embrionom wartość dygnitatywną dopiero od jakiegoś stadium, 
a także w modelu dynamicznej pośredniej rangi od samego początku – jest ona 
oceniana raczej jako niska. Wyższą ocenę tej dygnitatywnej wartości dopuszczają 
jednie modele, w których ludzkim zarodkom przyznaje się od samego początku 
czy to statyczną rangę pośrednią, czy nawet najwyższą.
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Inne normatywne role dygnitatywna wartość pewnych istot może spełniać 
w etyce deontologicznej. Gdy pytamy o deontologiczne znaczenie godności, przy-
chodzi nam na myśl najpierw ta jej funkcja, którą spełniałaby ona wobec praw 
moralnych. Dygnitatywną wartość czy też godność pewnego rodzaju istot trak-
tuje się bowiem często – zwłaszcza w tej teorii etycznej – jako podstawę przysłu-
gujących im praw. Ten mariaż praw i godności nie jest wszakże nierozerwalny. 
Z jednej bowiem strony w roli nosicieli praw są do pomyślenia także i podmio-
ty, którym nie przypisuje się żadnej wartości dygnitatywnej – prawa obywają się 
więc bez godności. Z drugiej zaś strony za nosiciela wartości dygnitatywnej moż-
na uznawać również taki byt, któremu wręcz odmawia się zdolności posiadania 
praw. Zdaniem Leona R. Kassa tego rodzaju bytem jest właśnie wczesny ludzki 
zarodek, czy też blastocysta. Autor ten wyraźnie zastrzega, iż nie zamierza twier-
dzić, „że blastocysta posiada (...) tak zwane prawo do życia, ani że zaniechanie jej 
implantacji równa się nieumyślnemu zabójstwu, ani też że przeprowadzanie na 
blastocystach eksperymentów oznacza ich znieważanie czy naruszanie ich nie-
tykalności”. Odgradzając się od takich twierdzeń, przyznaje on jednak wczesnym 
ludzkim zarodkom pewną etyczną kwalifi kację, którą w stosowanej tutaj termino-
logii wypadałoby nazwać wartością dygnitatywną:

blastocysta nie jest czymś błahym; tkwi w  niej co najmniej możliwość człowieczeństwa, 
a  jako taka wzbudza w  nas ona, lub powinna wzbudzać, uczucia podziwu i szacunku. 
W blastocyście, a nawet już w zygocie, napotykamy tajemniczą i zachwycającą moc, moc 
wypływającą z immanentnego planu zdolnego stworzyć istotę niepodważalnie i zupełnie 
ludzką. Istota ta zasługuje na nasz szacunek nie z uwagi na posiadane prawa, domniema-
ne roszczenia czy zdolność doznawania wrażeń zmysłowych (która na tym etapie nie jest 
wykształcona), lecz z uwagi na to, czym jest zarówno aktualnie, jak też potencjalnie (Kass 
1979/2010, s. 98/248).

Jeżeli jednak deontologiczne znaczenie wartości dygnitatywnej nie polega na 
fundowaniu praw – ani też na nadawaniu obiektywnej wagi konsekwencjalistycz-
nie pojmowanej wartości dobra dla jakiejś istoty – to na czym ono właściwie po-
lega? Otóż wydaje się, że oprócz służenia za podstawę praw istnieją jeszcze dwie 
inne funkcje, jaką wartość dygnitatywna może spełniać w obrębie etyki niekonse-
kwencjalistycznej, a w każdym razie wykraczającej poza standardową wersję kon-
sekwencjalizmu. „Standardem” w teorii konsekwencjalistycznej wydaje się pogląd 
zakładający, że na owo „dobro w świecie”, które zgodnie z jej naczelną zasadą po-
winniśmy w każdej sytuacji maksymalizować, składają się liczne dobra poszcze-
gólnych istot zamieszkujących ten świat. To założenie da się oczywiście zakwe-
stionować, jeżeli przyjmiemy, że jakiś stan rzeczy zachodzący w pewnej istocie 
– jak przede wszystkim sam fakt jej istnienia – może być również czymś dobrym 
dla świata, nawet gdy nie jest niczym dobrym dla owej istoty, choćby dlatego że 
ta nie posiada żadnych interesów. Ta niekonsekwencjalistyczna, a w każdym razie 
wykraczająca poza klasyczny konsekwencjalizm koncepcja może również czynić 
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użytek z pojęcia wartości dygnitatywnej. W takim wypadku przyjmuje ona, iż 
o tym, że istnienie jakiejś istoty jest czymś po prostu dobrym, a jej zniszczenie 
– po prostu czymś złym, a także jak wielkim dobrem jest to pierwsze oraz jak po-
ważnym złem to drugie, decyduje przysługująca tej istocie wartość dygnitatywna. 
Oprócz tej funkcji wewnętrznej godności teoria deontologiczna może uznawać 
także pewną inną, polegającą na tym, że dygnitatywna wartość jakiejś istoty czy-
ni ją godną szacunku, a tym samym zasługującą na określony sposób traktowa-
nia, bez względu na to, czy traktując ją w ten sposób, pomnażamy ilość dobra 
w świecie, czy też nie. Te dwie teoretycznie różne funkcje wartości dygnitatywnej, 
przypisywane jej na gruncie deontologii, mogą być w praktyce trudno odróżnial-
ne, ponieważ jedna i druga polega na aksjologicznym sankcjonowaniu pewnych 
takich zachowań wobec danych istot, przez które nie pomnaża się ani dobra ich 
samych, ani też innych stron czy też podmiotów posiadających swoje interesy. 

Możemy się o tym przekonać, gdy weźmiemy pod uwagę pewną stosunkowo 
starannie rozwiniętą wersję koncepcji przyznającej ludzkim zarodkom szczególną 
wartość, chociaż odmawiającej im własnego dobra, jaką w różnych swoich pra-
cach proponuje Bonnie Steinbock. Zrąb jej koncepcji tworzą najpierw trzy ogól-
niejsze tezy dotyczące statusu moralnego:

(A) Moralny status przysługuje wszystkim i tylko takim istotom, które posia-
dają własne dobro czy też własne interesy.

(B) Własne interesy posiadają wszystkie i tylko takie istoty, które mają zdol-
ność odczuwania (sentience).

(C) Istoty pozbawione zdolności odczuwania, a tym samym własnego dobra 
i statusu moralnego, mogą mimo to posiadać pewną wewnętrzną, symboliczną 
wartość lub też godność, ze względu na którą należy je otaczać szczególną ochro-
ną i nie należy ich wykorzystywać do nieważnych celów.

O dwóch pierwszych tezach wspomniałem już powyżej (por. X, 1), teraz nato-
miast interesuje nas szczególnie trzecia. Zdaniem Steinbock jakiekolwiek prawa 
moralne, a wraz z nimi węziej rozumiany status moralny można przypisywać je-
dynie istotom, które posiadają jakieś interesy. Określając ten pogląd jako koncep-
cję interesów (interest view), pisze ona następnie:

Koncepcja interesów przyznaje, że pewne byty mogą posiadać moralną wartość lub god-
ność, nawet gdy nie posiadają interesów, a tym samym nie mają moralnego statusu. (...) 
Ludzki płód, nawet przed nabyciem świadomości, jest potencjalną osobą oraz potężnym 
symbolem człowieczeństwa, i jako taki powinien być traktowany z szacunkiem (Steinbock 
1992, s. 190).

McMahan zwraca uwagę na wyraźne podobieństwo naszkicowanej koncepcji 
Steinbock do przedstawionej już wcześniej (II, 3) propozycji Dworkina i zarzuca 
im wspólną zasadniczą wadę:
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Trudno dowieść, że taka teza jest fałszywa, choć trudno również wyjaśnić, na jakiej pod-
stawie, innej niż potencjalność, wczesny ludzki zarodek mógłby mieć szczególną wartość, 
której nie posiada zwierzę, ani nawet zarodek zwierzęcia (McMahan 2007, s. 187).

Wydaje się jednak, że przytoczony zarzut opiera się na pewnym nieporozumie-
niu. Pytając, dzięki jakim cechom, różnym od jego potencjalnych zdolności, wczes-
ny ludzki zarodek miałby posiadać swoistą dlań wartość, McMahan zdaje się nie 
zauważać, że ta swoista wartość wczesnego ludzkiego zarodka w ujęciu Steinbock 
– podobnie jak we wcześniej cytowanej wypowiedzi Kassa – przysługuje mu właś-
nie dzięki jego cechom potencjalnym. Tak więc już u Kassa wyraźnie czytamy, że 
„uczucia podziwu i szacunku”, jakie powinna w nas wzbudzać blastocysta, są wo-
bec niej stosowne ze względu na jej „tajemniczą i zachwycającą moc, moc wypły-
wającą z immanentnego planu zdolnego stworzyć istotę niepodważalnie i zupełnie 
ludzką” – a więc właśnie ze względu na jej potencjalność. Podobnie Steinbock pisze 
przecież, że ludzki płód „powinien być traktowany z szacunkiem”, ponieważ „jest 
potencjalną osobą oraz potężnym symbolem człowieczeństwa”. Autorka nie wyjaś-
nia wprawdzie, jak mają się do siebie te dwa określenia, ale można przyjąć, że ludzki 
płód jest „potężnym symbolem człowieczeństwa” nie z innego powodu jak przez to, 
że jest potencjalną osobą. Przy takiej interpretacji potencjalna osobowość ludzkie-
go embrionu byłaby nie tylko jednym z fundamentów, lecz wprost jedynym funda-
mentem jego godności. Tak więc potencjalność, przysługująca wczesnym ludzkim 
zarodkom, nie jest wprawdzie na tyle „nośna”, by przenieść na nie prawo do życia, 
przysługujące dorosłym osobnikom ludzkim, niemniej jednak wystarcza, aby na-
dać im wartość wewnętrzną, odzwierciedlającą wartość tych dojrzałych ludzi.

Trzeba wszakże powrócić do kluczowej kwestii: jakie praktyczne znaczenie po-
siada fakt, że pewnym podmiotom, a w szczególności ludzkim zarodkom, przy-
sługuje ta szczególna wartość symboliczna? Otóż Steinbock pisze między innymi:

Koncepcja interesów odmawia istotom niezdolnym do odczuwania pozycji moralnej, ale 
przyznaje, że mogą one posiadać wartość moralną. Istoty niezdolne do odczuwania mogą 
mieć wartość moralną, jeżeli istnieją moralne powody, dla których powinno się je zacho-
wywać [przy życiu] (Steinbock 1992, s. 166).

Mówiąc o „wartości moralnej”, przysługującej niektórym istotom niezdolnym 
do odczuwania, autorka nie ma oczywiście na myśli wartości, którą przypisuje się 
na przykład moralnym intencjom lub czynom. Chodzi jej raczej o wartość, którą 
ja nazywam tutaj wartością dygnitatywną, a która o tyle ma aspekt moralny, że jej 
obecność w pewnym podmiocie jest ważna także z moralnego punktu widzenia. 
Moralna ważność tej wartości zgodnie z przytoczoną wypowiedzią polegałaby na 
tym, że jeżeli jakieś istoty posiadają tę wartość, wówczas istnieją „moralne powo-
dy”, aby je zachowywać, tzn. aby ich nie niszczyć. Autorka nie wyjaśnia co prawda, 
jak rozumieć owe „moralne powody”, ale można się domyślać, że nie są to powody 
związane z naszym interesem własnym.
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Camosy wysuwa wobec koncepcji Steinbock pryncypialny zarzut:

Być może osoby z zaawansowaną chorobą Alzheimera, ciężko chore lub pogrążone w trwa-
łej śpiączce stanowią „potężne symbole ludzkiego życia – i dzięki temu zasługują na szacu-
nek, mimo iż nie posiadają interesów, praw i (tym samym) statusu moralnego” (...). Słabość 
tego rozwiązania polega oczywiście na tym, że bez moralnego statusu życie takich istot 
może zostać łatwo poświęcone w interesie aktualnych lub potencjalnych osób (Camosy 
2008, s. 589).

Wydaje się jednak, że i taka obiekcja rozmija się z intencją wypowiedzi Stein-
bock. Jej koncepcja wartości wewnętrznej wiąże się wyraźnie z pewną deonto-
logiczną, tzn. niekonsekwencjalistyczną teorią etyczną, którą można by nazwać 
deontologią wartości (w odróżnieniu przede wszystkim od deontologii praw). 
Cały sens przypisywania pewnemu bytowi tak rozumianej wartości wewnętrz-
nej zasadza się na tym, że ze względu na tę wartość stosowne mogą być takie 
sposoby traktowania tego bytu, które nie są najbardziej pożyteczne dla jakiegoś 
podmiotu czy też ogółu podmiotów, posiadających swoje interesy. Innymi słowy, 
sam fakt, że jedno zachowanie w stosunku do rzeczy mającej wartość wewnętrzną 
jest choćby trochę bardziej pożyteczne niż inne, nie przesądza jeszcze o tym, że 
pierwsze jest właściwe i godne wyboru, jeżeli właśnie drugie bardziej odpowiada 
– lepiej „oddaje sprawiedliwość” – wewnętrznej wartości tej rzeczy, nawet gdy ta 
idiomatyczna „sprawiedliwość” nie wiąże się z żadnym prawem. To oczywiście 
nie oznacza, że wymagania wewnętrznej wartości jakiejś rzeczy nie mogą cza-
sem ustępować swoją wagą interesom osób, które potrzebują tej rzeczy do jakichś 
życiowych celów, ale ta sama możliwość dotyczy też praw. Tak więc wewnętrz-
na wartość, przysługująca wczesnym ludzkim zarodkom, nie będzie w ocenie 
Steinbock dostateczna, aby wykluczyć etyczną dopuszczalność wykorzystywania 
tych zarodków w ważnych badaniach medycznych, niemniej może wystarczać na 
przykład do tego, aby słusznie i prawomocnie zakazać ich używania do produkcji 
kosmetyków, nawet gdyby to ostatnie miało być skądinąd – tzn. abstrahując od 
wymogów wewnętrznej wartości – działaniem jak najbardziej pożytecznym i roz-
sądnym. Steinbock stwierdza więc na przykład:

Chociaż pozbawione statusu moralnego, zarodki mogą mimo to stanowić potężny symbol 
ludzkiego życia i z tego względu zasługiwać na szacunek. Niepoważne sposoby używania 
ludzkich zarodków byłyby tak samo nie do przyjęcia jak niepoważne zastosowania płodów 
(Steinbock 1992, s. 196–197).

Jeżeli proponowana tutaj interpretacja jest trafna, do tych „niepoważnych” 
(frivolous) sposobów używania zarodków lub płodów należałyby nie tylko ich za-
stosowania niepotrzebne lub bezużyteczne, lecz także część zastosowań, które jak 
najbardziej przyniosłyby społeczny pożytek, tyle że nie dość ważny, aby poświęcać 
dla niego ludzkie zarodki.



Rozdział XII

LUDZKI ZARODEK I JEGO PRAWA

Innym elementem statusu moralnego pewnej klasy bytów – oprócz posiadanych 
przez nie interesów i przysługującej im wewnętrznej wartości – jest aspekt ich 
praw. Aby określić status moralny wczesnego ludzkiego zarodka – czy też ogól-
niej, ludzkiego embrionu – musimy zająć się także tym jego aspektem. Najpierw 
zatem trzeba rozważyć, czy ludzkie embriony w ogóle mogą mieć prawa moralne, 
a jeżeli tak, to jakie i kiedy – w jakim etapie swojego rozwoju. W interesującym 
nas tutaj praktycznym kontekście, czyli w związku z pozyskiwaniem zarodkowych 
komórek macierzystych, będzie przy tym szczególnie istotne, czy ludzkie zarodki 
mogą być posiadaczami jakichkolwiek praw już w najwcześniejszej fazie swojego 
istnienia i czy do ich możliwych praw zalicza się też prawo do życia. Następnie, 
jeżeli ludzkie embriony posiadają jakieś prawa, a w szczególności prawo do życia, 
to należy również wyjaśnić, jaką normatywną treść mają ich prawa – co zatem 
wynika z praw ludzkich zarodków, gdy chodzi o właściwe i niestosowne sposoby 
ich traktowania. Do rozpatrzenia będzie wreszcie, jaką moc mają ewentualne pra-
wa ludzkiego embrionu – jaką więc względną wagę lub „siłę przebicia” mamy im 
przypisywać w razie ich konfl iktu z innymi prawami.

1. Czy ludzki embrion może mieć prawa?

Ci, którzy odrzucają prawa ludzkich embrionów, czynią to z dwojakich powo-
dów: normatywnych lub konceptualnych. Ze względów normatywnych negują je 
autorzy, którzy argumentują, że przyznając ludzkim embrionom poważne prawa 
moralne – a przecież praw niepoważnych nie ma im sensu przyznawać – nakła-
damy tym samym na innych (lub na samych siebie) takie obowiązki, których obo-
wiązująca moralność nie może lub nie chce zaakceptować; tak więc uznanie mo-
ralnych praw ludzkich embrionów byłoby niespójne z resztą naszych przekonań 
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etycznych. Ponieważ tego typu argumenty z niespójności godzą bardzo często nie 
tylko w prawa ludzkiego embrionu, lecz w ogóle w jego uprzywilejowany status 
moralny, omówię je w następnym rozdziale (zob. XIII, 2), w którym zestawię też 
najważniejsze poglądy na moralny status ludzkiego zarodka (XIII, 1).

Ci, którzy zaprzeczają prawom ludzkich embrionów ze względów konceptu-
alnych, czynią to, ponieważ są zdania, że sama idea praw przysługujących zarod-
kom jest nie do pogodzenia z adekwatną teorią uprawnień. Z tej teorii wynikałoby 
bowiem, że nosiciel prawa musi być wyposażony w pewne zdolności czy cechy, 
których ludzki embrion nie może posiadać. Istnieją jednak, jak już wiemy (por. 
III, 1), dwie główne teorie praw, przez ich zwolenników oceniane jak adekwatne: 
koncepcja odwołująca się do aktów woli oraz koncepcja odwołująca się do inte-
resów. Jedna i druga nakłada na możliwych posiadaczy praw pewne warunki, co 
do których jest kwestią w najlepszym razie wątpliwą, czy mogą one być spełniane 
przez ludzkie embriony. Rozpatrzmy tę wątpliwość osobno dla każdej teorii.

Teoria aktów woli opiera się na pewnej mocnej intuicji. Gdy mam prawo do 
jakiegoś przedmiotu – w szerokim sensie obiektu prawa – zazwyczaj mogę się 
go domagać od odpowiedniej osoby lub strony, albo też mogę się go nie doma-
gać. Jeżeli się go domagam, druga osoba lub strona jest zobowiązana spełnić moje 
żądanie i dać mi ten przedmiot; jeżeli nie, jest ona zwolniona z tego obowiązku. 
Mając więc jakieś prawo, mogę decydować o tym, co powinni robić inni. Prawo 
zakłada możność decyzji.

Zakładając możność decyzji, prawo implikuje też jednak zdolność do decydo-
wania. Skoro mieć prawo to móc decydować, w takim razie istoty niezdolne do po-
dejmowania decyzji – nie wyłączając trwale lub nawet czasowo pozbawionych tej 
zdolności osobników gatunku ludzkiego – nie należą do możliwych nosicieli praw. 

Ta konsekwencja jest bez wątpienia kłopotliwa dla przedstawiciela teorii aktów 
woli. Nie wspominając o samych prawach, nie pozwalałaby ona przyznać nawet 
możliwości posiadania praw nie tylko istotom ludzkim o niejasnym statusie mo-
ralnym – należałyby do nich między innymi i ludzkie zarodki – ale również wielu 
takim, którym większość osób stanowczo wolałoby tej możliwości nie odmawiać 
(jak choćby już urodzonym, lecz jeszcze niedostatecznie rozwiniętym dzieciom).

Zwolennik teorii aktów woli, który chce wydobyć się z tego kłopotu – a nie wy-
cofać się z samej teorii – może jeszcze spróbować dwóch furtek. Pierwszą z nich 
jest koncepcja, która poszerza nieco zakres aktów woli, wymaganych – przynaj-
mniej in potentia – od możliwych posiadaczy praw, włączając do niego wszelkie 
pragnienia czy też preferencje. Ponieważ do posiadania pewnego typu pragnień 
czy też preferencji są zdolne również istoty, które nie mają racjonalnej świado-
mości ani wolnej woli – zdolności wymaganych od podmiotu właściwych decyzji 
– ten manewr poszerzałby naturalnie także i zbiór bytów zdatnych do posiada-
nia, jeśli już nie wszystkich, to przynajmniej elementarnych uprawnień. O niedo-
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statkach tego rodzaju koncepcji, ilustrowanej defi nicją prawa, jaką podał Tooley 
(1972/1986), mówiłem już wcześniej (por. III, 1). Tutaj dodam tylko, że jeśli przy-
toczona defi nicja Tooleya ma być próbą pogodzenia intuicji, na jakich opiera się 
teoria aktów woli, z potrzebą pewnego rozluźnienia warunków, stawianych moż-
liwym nosicielem praw6, to nie wydaje się, aby była to próba udana. Pragnienia 
ewentualnego podmiotu praw mogą albo wyrażać jego obiektywne interesy, albo 
ich nie odzwierciedlać. Jeżeli pragnienia dotyczące rzeczy, do której podmiotowi 
przyznaje się prawo, wyrażają jego obiektywny interes, wówczas bezsprzecznie 
mamy słuszny powód, aby stosować się do jego pragnień, użyczając mu tej rzeczy, 
ilekroć jej pragnie, a nie użyczając, gdy nie chce jej mieć. Tym słusznym powodem 
nie jest jednak w takich razach samo pragnienie podmiotu, lecz raczej jego interes, 
wyrażający się w owym pragnieniu. Jeżeli natomiast pragnienia dotyczące rzeczy, 
do której podmiotowi przyznaje się prawo, nie odzwierciedlają jego obiektywnych 
interesów, wówczas jest z kolei wątpliwe, czy powinniśmy stosować się do takich 
pragnień. Jak już wcześniej zaznaczyłem, przedkładanie woli jakiegoś podmiotu 
nad jego obiektywny interes może być usprawiedliwione w wypadku podmiotów, 
które są zasadniczo racjonalne i autonomiczne (nawet jeżeli czasem podejmują 
decyzje nierozumne czy też nierozsądne), wydaje się natomiast zupełnie opaczne, 
gdy chodzi o podmioty pozbawione autonomii i racjonalności. Tak zatem „posze-
rzona” teoria aktów woli, zastosowana także do podmiotów niezdolnych do aktów 
woli we właściwym sensie, albo sprowadza się w istocie do teorii interesów, albo 
okazuje się etycznie chybiona.

Zwolennik teorii aktów woli, który chce poszerzyć krąg możliwych nosicieli 
praw (lecz nadal zmieścić ich w swojej teorii), ma jednak do dyspozycji jeszcze 
inne wyjście. „Prawo zakłada możność decyzji”, lecz niekoniecznie decyzji same-
go posiadacza prawa. Decyzję o tym, czy w danych okolicznościach domagać się, 
czy też nie żądać, albo nawet zrzec się tej rzeczy, do której ów posiadacz w zasa-
dzie ma prawo, może przecież podjąć także i ktoś inny – osoba, która reprezentuje 
ten podmiot i podejmuje decyzje w jego imieniu lub zamiast niego.

Czy jednak ta koncepcja „decyzji zastępczej” jest tutaj rozwiązaniem zadowa-
lającym? Decyzja zastępcza ma niewątpliwie sens w wypadku istot, które posiada-
ły już kiedyś zdolność decyzyjną i dały się poznać jako podmioty decyzji; te jed-
nostki ujawniły już bowiem pewien indywidualny styl lub sposób podejmowania 
decyzji, styl, który podmiot decyzji zastępczej może poniekąd odtwarzać czy też 
naśladować. Decyzja zastępcza może być też ewentualnie sensowna i uprawnio-
na w wypadku jednostek, które kiedyś będą posiadały zdolność decyzyjną i któ-
rych decyzje oraz preferencje dotyczące „przyszłej przeszłości” – czyli obecnej 
teraźniejszości – mogą być poniekąd antycypowane (aczkolwiek prawomocność 
tych antycypacji oraz opartych na nich decyzji zastępczych stoi już pod większym 
znakiem zapytania). „Decyzja zastępcza” wydaje się jednak zwykłym nadużyciem 

6  Piszę „jeśli”, ponieważ nie jest jasne, czy takie są jej właściwe zamiary.
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– przede wszystkim w sensie konceptualnym, jako niewłaściwe użycie pojęcia de-
cyzji, ale także w znaczeniu etycznym – w odniesieniu do podmiotów, które nigdy 
nie posiadały i nie będą miały zdolności podejmowania decyzji. Uczciwiej chyba 
byłoby powiedzieć, że w wypadku takiego podmiotu, któremu mimo jego braku 
zdolności decyzji przyznaje się prawo do jakiejś rzeczy, decyzja o jej użyczeniu lub 
nieprzydzieleniu (np. o podtrzymywaniu przy życiu lub zaprzestaniu podtrzymy-
wania przy życiu) nie jest decyzją podejmowaną „za niego” lub „w jego zastęp-
stwie”, czyli ze względu na jego hipotetyczny wybór, lecz decyzją podejmowaną po 
prostu dla niego – ze względu na jego interes.

Znacznie wygodniejsze teoretyczne ramy dla zwolenników praktycznej kon-
cepcji, która uznaje prawa ludzkiego embrionu, zdaje się zatem stwarzać teoria 
praw odwołująca się do interesów. Warunek posiadania swoich interesów jest bo-
wiem z pewnością łatwiejszy do spełnienia niż warunek posiadania zdolności 
decyzji. Jest wiele istot, które nie spełniają drugiego z nich, lecz czynią zadość 
pierwszemu, i wydaje się, że należy do nich przynajmniej część ludzkich embrio-
nów. Dotyczy to przede wszystkim rozwiniętych ludzkich płodów, którym niemal 
powszechnie przyznaje się zdolność odczuwania, czy nawet prostą świadomość 
(o ile tylko tej ostatniej nie rozumie się zbyt ekskluzywnie), a wraz z tymi cechami 
także „własne dobro” – zdolność odbierania dobra oraz zła. Tak zatem samym 
interesom tych późniejszych płodów dość rzadko się przeczy, nawet jeżeli pozo-
staje sporne, czy ich interesy są na tyle ważne, by stanowić podstawę jakichkol-
wiek praw, a tym bardziej praw określonego rodzaju (jak prawo do życia) lub też 
o określonej mocy (jak prawo, które w razie konfl iktu mogłoby wziąć górę nad 
konkurencyjnym prawem nosicielki płodu). 

Znacznie bardziej sporna, jak już widzieliśmy, jest kwestia interesów wczes-
nych ludzkich zarodków. Stanowisko przedstawicieli teorii interesów wobec idei 
praw ludzkiego zarodka będzie więc w jakiejś mierze zależne od tego, czy uznają 
oni wczesny ludzki zarodek za byt posiadający własne interesy. 

Interesy, na których są oparte prawa, w teorii praw odwołującej się do intere-
sów mogą być rozumiane zarówno w sensie subiektywnym, jak i obiektywnym 
(lub też pozostawiane jako nieokreślone co do subiektywności czy obiektywno-
ści – por. III, 2). W sensie subiektywnym pojmuje je teoria pragnień, która – jak 
pokazałem powyżej (X, 1) – występuje w trzech wersjach: wąskiej, względnie 
poszerzonej i radykalnie poszerzonej. W jej wersji wąskiej dobra dla podmiotu 
odpowiadają tylko jego aktualnym faktycznym pragnieniom, w wersji względnie 
poszerzonej – aktualnym pragnieniom hipotetycznym, a wersji radykalnie posze-
rzonej także pragnieniom potencjalnym. Interesy ludzkich zarodków mogą być 
uznawane w obrębie teorii obiektywistycznej i w radykalnie poszerzonej teorii 
subiektywistycznej, nie będą one natomiast akceptowane przez teorię subiektywi-
styczną w wersji wąskiej oraz względnie poszerzonej. 



205 

Byłoby jednak błędem traktować zależność między uznawaniem praw pewne-
go rodzaju bytów i uznawaniem ich interesów jako jednoznaczną, a w szczególno-
ści przyjmować, że prawa ludzkich zarodków może akceptować każdy i tylko taki 
reprezentant rozważanej teorii praw, który uznaje ich interesy. Z jednej bowiem 
strony, aby akceptować jakiekolwiek prawa ludzkiego zarodka, a w szczególności 
jego prawo do życia, nie wystarczy jeszcze uznawać go za istotę posiadającą swoje 
interesy. W myśl teorii interesów, przedstawionej powyżej na paradygmatycznym 
przykładzie poglądów Josepha Raza, nie każdy posiadacz interesów może być tym 
samym nosicielem praw. Jak już widzieliśmy, zgodnie z formułowaną przez tego 
autora „zasadą zdolności do posiadania praw”

Pewna jednostka jest zdolna do posiadania praw wtedy i tylko wtedy, gdy albo jej dobro 
ma ostateczną wartość, albo jest ona „sztuczną osobą” (np. korporacją) (Raz 1984, s. 195).

Z dwóch wymienianych tutaj warunków do ludzkiego zarodka stosuje się jedy-
nie pierwszy, bowiem zarodek jest z pewnością jednostką naturalną, nie sztuczną. 
Czy zatem ten jedyny stosujący się do nich warunek jest przez ludzkie zarodki 
istotnie spełniany? Czy o dobru ludzkiego zarodka możemy – a także musimy – 
orzec wartość ostateczną?

Na pewno nie muszą tego uczynić autorzy, którzy wcale nie uznają czegoś ta-
kiego jak „dobro ludzkiego zarodka”, a zatem nie godzą się, aby ludzki zarodek 
posiadał jakieś własne dobro. Nawet ci jednak, którzy bez wahania akceptują to 
dobro zarodków, niekoniecznie są równie gotowi przyznać mu ostateczną czy też 
pierwotną wartość. Ostateczną wartością w rozumieniu Raza jest jedynie wartość, 
która w żaden sposób – tzn. ani jako wartość dobra instrumentalnego, ani jako 
wartość dobra składowego – nie pochodzi od innej wartości. Lecz skoro tak, to 
dobro ludzkiego zarodka nie dla wszystkich będzie posiadać wartość ostateczną. 
Niejeden bowiem z tych, którzy przyznają, że ludzkie zarodki mają swoje dobro, 
przypuszczalnie przychyli się do werdyktu, że ich dobro jest dla nas (a może też 
samo w sobie) ważne jedynie o tyle, o ile leży również w interesie dojrzałych ludz-
kich jednostek lub osób, które się z nich w przyszłości rozwiną. W takim wypadku 
to dobro zarodka jest traktowane właśnie jako dobro składowe lub jako dobro 
instrumentalne, zależnie od tego, jaką ontyczną relację przyjmuje się między za-
rodkiem a wyrastającym z niego ludzkim osobnikiem: czy ludzki zarodek utoż-
samia się już z dorosłym osobnikiem, który się z niego rozwinie, czy też jedynie 
poprzedza ten drugi.

Co również istotne, nawet jeśli dobru wczesnych ludzkich zarodków przyznaje 
się wartość ostateczną, nie znaczy to jeszcze, że każdy ich interes jest na tyle waż-
ny, aby nakładał na inne osoby obowiązek działania zgodnego z tym interesem, 
czy też zabiegania o jego spełnienie. W szczególności dotyczy to tego kardynalne-
go interesu wczesnego ludzkiego zarodka, jakim – przynajmniej według niektó-
rych – jest jego interes w zachowaniu życia. Wydaje się, że sama koncepcja praw 
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jako interesów, nawet sprzężona z koncepcją przyznającą dobru zarodka ostatecz-
ną wartość, nie przesądza o tym, że interes zarodka w zachowaniu życia jest dla 
innych podmiotów ceteris paribus wystarczającym powodem, aby podtrzymywać 
wczesne ludzkie zarodki przy życiu, pomijając już nawet niejasność warunku ce-
teris paribus, do której za chwilę jeszcze wrócę.

Najpierw jednak warto dodać, że implikacja pomiędzy brakiem praw a bra-
kiem interesów nie musi zachodzić także w drugą stronę: aby akceptować prawa 
ludzkiego zarodka, czy też w ogóle jakiegoś bytu, nie trzeba więc uznawać go ko-
niecznie za istotę posiadającą swoje interesy. Ta uwaga odnosiłaby się w szcze-
gólności do prawa do życia. Istotną treść prawa do życia możemy wyrazić, ujmu-
jąc je nieco ogólniej jako prawo do zachowania istnienia. O ile węższe prawo do 
życia z samej jego defi nicji może być przypisywane tylko istotom żywym, o tyle 
prawo do zachowania istnienia z czysto defi nicyjnych względów nie wymagało-
by tego ograniczenia. Mogłoby ono przysługiwać każdej istocie lub rzeczy, której 
nie godzi się bez potrzeby niszczyć, którą należy oszczędzać, o którą powinno się 
troszczyć – krótko mówiąc, każdej istocie lub rzeczy godnej szczególnej ochrony. 
Czy zatem istnieją jakieś inne aprioryczne względy, które nie pozwalałyby nam 
przyznać tego prawa żadnym obiektom nieożywionym, a tym samym nieposiada-
jącym interesu w zachowaniu swojego istnienia?

Godne przytoczenia uwagi w tej kwestii napotykamy w jednym z artykułów 
Judith Th omson. Otóż zdaniem tej autorki, niezaliczającej się skądinąd do gorli-
wych obrońców praw ludzkiego embrionu, nie jest to wcale takie oczywiste. Za-
pewne, jeżeli jakaś rzecz – na przykład piękny obraz – nie ma swoich interesów, 
to właściwie nie można wyrządzić jej krzywdy; lecz stąd – jak zauważa Th omson 
– jeszcze nie wynika, że nie można naruszyć jej praw:

Możemy zgodzić się, że jeśli jakaś rzecz jest pozbawiona własnych interesów, to nie można 
w nieusprawiedliwiony sposób naruszać jej interesów, a tym samym nie można wyrządzać 
jej krzywdy. Jeżeli wszakże posiadanie praw jest posiadaniem tego chronionego statusu 
moralnego, który opisałam, to potrzebne jest nam wyjaśnienie, czemu mielibyśmy przyj-
mować, że pewna rzecz posiada ten szczególny status tylko wtedy, gdy można wyrządzić jej 
krzywdę. Nie ulega wątpliwości, że obrazu nie da się skrzywdzić. Ale jak od tej tezy może-
my przejść do konkluzji, że obrazom nie przysługuje chroniony status moralny? Rysuje się 
tu pewna luka (Th omson 1995).

Ta luka, na którą wskazuje Th omson, oznacza niemożliwość czysto koncep-
tualnego uzasadnienia sądu, odmawiającego jakimkolwiek bytom statusu przed-
miotów uprawnionych do szczególnej moralnej ochrony tylko z tej racji, że nie 
posiadają one żadnych interesów. Musimy więc zapewne zgodzić się z autorką, że 
jeśli taki istotnie etyczny (a zatem nie czysto analityczny) sąd miałby być zasadny 
w odniesieniu do ludzkich zarodków, to musiałby się on wspierać na jakiejś in-
nej, merytorycznej podstawie, choćbyśmy nawet nie podzielali jej nieskrywanego 
sceptycyzmu co do tego, czy kiedykolwiek znajdą się jakieś „zniewalające powo-
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dy” (a compelling rationale), które by nas zmuszały do zanegowania – ale tym 
bardziej także do uznania – tej ich szczególnej moralnej pozycji.

2. Jaką treść mogą mieć prawa ludzkiego embrionu?

Omawiając defi nicję praw sformułowaną przez Josepha Raza (por. III, 2), wska-
załem już (za Simmondsem) na pewną praktyczną niekonkluzywność, do jakiej 
prowadzi zawarta w niej klauzula ceteris paribus. Ta ogólna obserwacja potwier-
dza się w odniesieniu do praw ludzkich zarodków. Weźmy pod uwagę zamrożo-
ne embriony, niewykorzystane w toku wspomaganej prokreacji. Zastanawiamy 
się, czy mamy obowiązek nie rozmrażać ich, lecz przedłużać im życie, tzn. nadal 
przechowywać je w ciekłym azocie, a może też poszukiwać dla nich adopcyjnych 
rodziców. Czy rozstrzygnięcie tej praktycznej kwestii zależy od stanowiska co do 
praw ludzkich zarodków? Nawet jeżeli tak, nie będzie to zależność typu „wtedy 
i tylko wtedy”. Najpierw zatem nie jest prawdą, że obowiązek nierozmrażania za-
pasowych zarodków in vitro można uznać jedynie wtedy, gdy przyznaje się im 
prawo do życia; racje przemawiające za tym obowiązkiem można bowiem od-
najdywać także i gdzie indziej, niekoniecznie w zakresie praw. Jednakże związek 
między rozważanym obowiązkiem i odpowiednim prawem nie zachodzi tutaj 
również w drugą stronę; nie jest więc przesądzone, że jeśli uznajemy zamrożone 
zarodki in vitro za byty posiadające prawo do życia, to musimy tym samym zaak-
ceptować obowiązek ich nierozmrażania. Jak pamiętamy, zgodnie z defi nicją Raza 
prawo do czegoś jest wystarczającym powodem do uznania odpowiedniego obo-
wiązku w normalnych warunkach. Tak więc zamrożone zarodki in vitro mogą cał-
kiem dobrze mieć prawo do życia, nie nakładając jednak na nikogo obowiązku ich 
nierozmrażania czy niezabijania, jeżeli ich kondycja nie jest kondycją normalną. 
Zbiór sytuacji, które uważa się za nienormalne czy też wyjątkowe, a tym samym 
uchylające moc odpowiedniego prawa, może być określony szerzej albo węziej. 
Im obszerniejszy jest jego zakres, tym bezpieczniej możemy szafować przyzna-
wanymi prawami, bez obawy, że wprowadzamy tym samym jakieś nierealistyczne 
lub kłopotliwe obowiązki. W najszerszym ujęciu z wyjątkową sytuacją mielibyśmy 
do czynienia, ilekroć postępowanie niezgodne z czyimś interesem, chronionym 
przez pewne prawo, byłoby zgodne z pożytkiem ogółu. Tę podrzędną pozycję 
prawom moralnym może przyznawać tradycyjna wersja utylitaryzmu. Zgodnie 
z tą teorią sam fakt, że ktoś ma prawo do zachowania jakiejś rzeczy, jest wystar-
czającym powodem do nieodbierania mu tej rzeczy, chyba że przez jej odebranie 
(i np. ofi arowanie komuś innemu) czyniłoby się w sumie więcej dobra, chociażby 
nawet tylko trochę więcej. Tak rozumiane prawo do czegoś nie ma samodzielnego 
znaczenia etycznego, a jeśli nawet, to tylko niewielkie. Jeżeli bowiem odbierając 
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komuś pewną rzecz, czyniłbym w sumie mniej dobra, niż pozostawiając mu ją, 
to ten fakt jest już przecież wystarczającym powodem, aby nie pozbawiać go tej 
rzeczy, czy ma on do niej prawo, czy też nie. Tak więc wzgląd na czyjeś prawo 
mógłby spełniać najwyżej rolę języczka u wagi, wpływającego na wybór jedne-
go z dwóch działań, które są utylitarnie równowartościowe, gdyż prowadzą do 
równie pożytecznych następstw. Defi nicja podana przez Raza nie wyklucza tej 
utylitarystycznej degradacji prawa, tak iż określona przez nią treść tego pojęcia 
wydaje się jeszcze niepełna.

Treść prawa rozumiem tutaj w sensie normatywnym. Na treść jakiegoś pra-
wa składają się zatem powinności czy też obowiązki, których przedmiotem jest 
byt posiadający to prawo, z racji tego, że je posiada. Jest jasne, że normatywna 
treść, jaką przyznaje się pewnemu prawu, zależy od wyznawanej teorii etycznej. 
Tak na przykład „to samo” prawo do życia, przypisywane pewnym istotom, bę-
dzie generowało inne obowiązki wobec tych istot w teorii utylitarystycznej, inne 
zaś w absolutystycznej wersji etyki deontologicznej. Jak jednak stwierdziłem już 
w pierwszej części (por. III, 3), standardowe pojęcie prawa, z jakim spotykamy 
się w etyce współczesnej, nie jest na ogół pojęciem teoretycznie całkiem neutral-
nym, dającym się pogodzić z każdą dowolną teorią etyczną. Jeżeli ktoś ma prawo 
być traktowanym w określony sposób, to powinniśmy go tak traktować, chociażby 
nawet z powodów utylitarnych – ze względu na dobro wytwarzane w świecie – 
lepiej byłoby go traktować inaczej. Myśl, że niekiedy postępujemy właściwie, nie 
czyniąc świata możliwie najlepszym – czyli nie wytwarzając w nim największej 
osiągalnej ilości dobra (lub też największej dającej się osiągnąć przewagi dobra 
nad złem), jest ideą etyki deontologicznej. Tak więc właściwym „środowiskiem” 
dla pojęcia prawa jest raczej ta etyczna teoria niż utylitaryzm. Chcąc wstępnie za-
rysować ten nieutylitarny lub wręcz antyutylitarny charakter pojęcia prawa, moż-
na by go wyeksplikować mniej więcej tak oto: 

jeżeli „A” oznacza coś, co dotyczy X-a, a co może uczynić ktoś inny, wówczas X ma prawo 
do A wtedy i tylko wtedy, gdy ktoś, kto może uczynić A, lecz tego nie czyni, postępuje tym 
samym w sposób niewłaściwy, nawet gdyby czyniąc A, wytwarzał w świecie mniej dobra. 

Symbol „A” może przy tym oznaczać zarówno coś pozytywnego (działanie), 
jak i negatywnego (czyli zaniechanie). Tak na przykład jeżeli płód ma prawo do 
życia w sensie prawa do bycia podtrzymywanym przy życiu, to znaczy to, że ktoś, 
kto może podtrzymywać go przy życiu, lecz tego nie czyni – w praktyce oczywi-
ście jego nosicielka – postępuje tym samym w sposób niewłaściwy, nawet gdyby 
nie podtrzymując go przy życiu, wytwarzał w świecie więcej dobra (albo też mniej 
zła), niż czyniąc przeciwnie. Analogicznie, jeżeli płód ma prawo do życia w sensie 
prawa do tego, by nie być zabitym, to znaczy to, że ktoś, kto nie musi go zabić, 
a jednak zabija, postępuje tym samym w sposób niewłaściwy, nawet gdyby zabija-
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jąc go, czynił świat lepszym (np. bogatszym w radości lub też zawierającym mniej 
cierpień), niż nie zabijając7.

Ten wstępny zarys nieutylitarnych konsekwencji praw warto jednak uzupełnić 
o dalsze szczegóły, wykorzystując w tym celu analizy z pierwszej części. Omawia-
jąc jurydyczny aspekt statusu moralnego (zob. III, 3), wskazałem na cztery nor-
matywne następstwa, jakie może pociągać za sobą stwierdzenie, że pewna osoba 
lub istota ma prawo do czegoś. Prześledźmy jeszcze raz te implikacje, stosując je 
w szczególności do prawa do życia. 

Po pierwsze więc, jeżeli jeden osobnik ma prawo do jakiejś rzeczy, inny zaś 
nie jest uprawniony do jej otrzymania, wówczas słusznie jest dać ją pierwszemu, 
nawet gdyby o wiele pożyteczniej było obdarzyć nią tego drugiego. Początkowo 
można by sądzić, że ta implikacja nie znajduje naturalnego zastosowania, gdy 
chodzi o prawo do życia. I tak rzeczywiście jest, gdy bierzemy pod uwagę jednost-
ki już żyjące. Co innego jednak, gdy oprócz istot, które już mają życie i których 
życie możemy przedłużyć, uwzględnimy również takie, które moglibyśmy obda-
rzyć życiem. Wydaje się przynajmniej sensowne, że istoty, które dopiero mogłyby 
otrzymać życie, nie mają jeszcze prawa do życia. Lecz skoro tak, to sformułowana 
teza każe nam raczej podtrzymywać czy też przedłużać życie istot, które już istnie-
ją, niż obdarzać życiem istoty, których jeszcze nie ma.

Po drugie, jeżeli ktoś ma prawo do jakiegoś dobra, wówczas nie wolno mu od-
bierać tego dobra, choćby nawet dzięki temu można było obdarzyć takim samym 
lub większym dobrem inne potrzebujące jednostki. Ta implikacja ma oczywiście 
bezpośrednie zastosowanie do prawa do życia. Jeżeli ktoś posiada prawo do życia, 
to nie wolno odbierać mu życia, nawet gdyby dzięki temu można było uratować 
życie większej ilości osób, albo też jednej osobie, dla której byłoby ono jeszcze 
większym dobrem.

Po trzecie, jeżeli jakaś osoba posiada pewne prawo, wówczas nie wolno mi po-
gwałcać jej prawa, nawet gdybym dzięki temu zapobiegał większej ilości przypad-
ków pogwałcenia takiego samego prawa innych osób. Ta egocentryczna norma 
nie tylko daje się zastosować do prawa do życia, lecz nawet została sformułowana 
właśnie z myślą o nim.

Po czwarte, jeżeli ktoś ma prawo do jakiegoś dobra dużej wagi, wówczas tego 
ważnego dobra nie wolno poświęcać, choćby nawet w ten sposób można było 

7  To antyutylitarne pojęcie prawa można by również – co prawda nieco na siłę – zastosować 
nawet do obiektów nieposiadających swoich interesów. Weźmy chociażby malowniczą rzekę, pły-
nącą swoim naturalnym korytem. Pewien nieprzejednany obrońca przyrody twardo utrzymuje, że 
tej „dzikiej” rzeki nie powinno się ujarzmić i uregulować, nawet gdyby jej uregulowanie przyniosło 
nam w sumie więcej korzyści niż strat (wliczając w to również straty w sferze wartości lub dóbr este-
tycznych) i nie szkodziło też innym stworzeniom, a więc w ogóle było czymś lepszym „dla świata”. 
W języku rozważanej deontologii praw znaczyłoby to, że malownicza rzeka po prostu „ma prawo” 
płynąć swym naturalnym korytem, i to nie w sensie jedynie przenośnym.
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przysporzyć mniej ważnego dobra na tyle dużej liczbie innych osób, iż łączna war-
tość dobra uzyskiwanego przez te osoby w rachunku konsekwencjalnym prze-
wyższałaby wartość dobra poświęcanego. 

Wymienione implikacje wynikałyby w szczególności z prawa do życia przy-
pisywanego ludzkim embrionom, składając się na normatywną treść tego prawa.

3. Jaką moc mogą mieć prawa ludzkiego embrionu?

Pojęcie prawa do czegoś – w szczególności prawa do życia – można rozumieć 
bądź to jako pojęcie „sztywne”, bądź to jako „elastyczne”. W pierwszym przypad-
ku osobniki określonego rodzaju albo po prostu mają prawo do A, albo go wcale 
nie mają. W drugim przypadku osobniki określonego rodzaju mogą jeszcze mieć 
prawo do A w mniejszym lub większym stopniu; tak zatem te, które nie posiadają 
go w pełni, mogą jeszcze posiadać je częściowo lub też w pewnej mierze. Pierwszą 
koncepcję prawa do czegoś będę nazywał dychotomiczną – dzieli ona bowiem 
ogół przedmiotów pewnego zbioru na dwa rozłączne podzbiory tych, które są wy-
posażone w dane prawo, i innych, które są go pozbawione – drugą zaś nazywam 
koncepcją gradualistyczną.

Za gradualistyczną koncepcją praw wyraźnie opowiada się na przykład Nor-
man C. Gillespie, starając się pokazać, że idea prawa posiadanego tylko w pewnej 
mierze jest równie sensowna jak idea innych pośrednich określeń, mieszczących 
się w spektrum pomiędzy jakimiś dwoma krańcami („między łysiną i gęstą czu-
pryną, między poczęciem i wiekiem dojrzałym”):

możemy całkiem precyzyjnie wskazać, w którym miejscu danego spektrum znajduje się 
określony osobnik. Tę precyzję jesteśmy w stanie osiągnąć, nie przeprowdzając żadnych 
granic; a ustalając prawa pewnej istoty, możemy postępować w dokładnie taki sam sposób. 
Tak więc gdy dorosła kobieta żąda aborcji – w przypadku, w którym spotykamy się z kon-
fl iktem praw – porównawcza siła praw istoty, która ma być poddana aborcji, zależy od 
stadium jej rozwoju. Conceptus będzie miał minimalne prawo do życia (...), podczas gdy 
niemal w pełni rozwinięty płód będzie posiadał to prawo w stopniu znacznie wyższym, lecz 
nadal niższym aniżeli matka (Gillespie 1977/1983, s. 96).

Gillespie zdaje sobie sprawę, że koncepcja praw „częściowych” lub „tylko nie-
pełnych” ma swoich krytyków, według których prawo do jakiejś rzeczy z natury 
nie jest czymś, co mogłoby wzrastać lub maleć, lub też co można by posiadać 
w większym lub mniejszym stopniu. Uważa jednak, że posiada przekonującą od-
powiedź na zgłaszaną przez nich obiekcję:

Wystarczy tylko podstawić „osobę” za „prawo”, aby uzyskać argument przeciwko tej tezie. 
Jeżeli zachodzi pewna symetria między byciem osobą i posiadaniem praw, to skoro osoba 
może rosnąć i rozwijać się, czemu tak samo nie miałoby być z jej prawami? Koncepcja, 
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zgodnie z którą dziecko nabywa więcej praw w toku swojego rozwoju, nie jest niespójna; 
jest to raczej sposób, w jaki większość rodziców wychowuje swoje dzieci. I nie chodzi tylko 
o to, że dziecko w miarę rozwoju nabywa więcej praw różnych rodzajów; nabywa ono rów-
nież więcej tego samego prawa, takiego jak prawo do stanowienia o sobie (tamże, s. 100).

Czy ten „argument z symetrii”, jaki podaje Gillespie, istotnie ucieszyłby „gra-
dualistów” – tj. zwolenników praw posiadanych tylko w pewnym stopniu – to 
wprawdzie wydaje się dosyć wątpliwe. Niektórzy z nich obawialiby się zapewne, 
że jeśli między logiką pojęcia prawa a strukturą pojęcia osoby istotnie zachodzi 
jakaś równoległość, to przemawia ona nie tyle na korzyść, ile właśnie przeciwko 
bronionej przez nich idei praw tylko niepełnych. Jak bowiem pisze jeden z waż-
niejszych przedstawicieli alternatywnej, czyli dychotomicznej koncepcji prawa do 
czegoś, Joel Feinberg:

Wysoko rozwinięty płód w porównaniu z zygotą jest już znacznie bliższy tego, aby być po-
tocznie rozumianą osobą, z wszystkimi rozwiniętymi cechami, które stanowią o osobowo-
ści. Ale być niemalże zdatnym do posiadania praw nie jest tym samym, co być częściowo 
zdatnym do posiadania praw, ani tym samym, co być zdatnym do posiadania częściowych 
praw, quasi-praw czy też słabych praw. Płód w zaawansowanej ciąży jest bliższy tego, aby 
być osobą, niż to jest w wypadku zygoty, tak samo jak pies jest bliższy osobowości aniżeli 
meduza, lecz to nie oznacza, że jest on „w większym stopniu osobą” (Feinberg 1986, I §4 D).

W obrębie koncepcji, która mimo wszystko obstaje przy idei praw ustopnio-
wanych, możemy wyróżnić pewne odmiany, i to z dwóch punktów widzenia. 
Po pierwsze, jeśli jakieś prawo może przysługiwać elementom pewnego zbio-
ru – na przykład ludzkim embrionom – w mniejszym lub większym stopniu, to 
powstaje pytanie, dlaczego dany element posiada je w takiej a nie innej mierze. 
Wchodzą tutaj w grę co najmniej dwie możliwości.

W wypadku gdy opisową podstawę pewnego prawa stanowi cecha, która na-
wet w jej aktualnej postaci może być zróżnicowana co do stopnia, tzn. bardziej lub 
mniej rozwinięta, stopień posiadania danego prawa może być proporcjonalny do 
stopnia rozwinięcia czy też nasilenia tej fundującej go cechy. Jeśli na przykład pra-
wo przysługuje – jak twierdzą niektórzy – wszystkim i tylko takim istotom, które 
posiadają zdolność doznawania wrażeń zmysłowych (sentience), to w naturalny 
sposób nasuwa się myśl, że tego rodzaju istoty mogą posiadać to prawo w mniej-
szym lub większym stopniu zależnie od tego, jak bardzo jest w nich rozwinięta ta 
zdolność (por. IV, 2).

W wielu wypadkach prawo do czegoś, przypisywane pewnym istotom, jest im 
jednak przyznawane nie tylko ze względu na aktualne posiadanie odpowiedniej 
cechy, lecz także z racji ich potencjalnej zdolności do jej nabycia czy też uzyska-
nia. Ta potencjalna zdolność w toku rozwoju danego osobnika może naturalnie 
wzrastać (por. IX, 3), a równolegle do tego – zgodnie z koncepcją gradualistycz-
ną – będzie się również zwiększać stopień prawa zależnego od tej zdolności. Tak 
na przykład można twierdzić, że zanim jeszcze ludzki płód nabędzie aktualnej 
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zdolności doznawania wrażeń zmysłowych, z początku bardzo nikłej, a z czasem 
coraz pełniejszej, posiada on już potencjalną możność uzyskania tej zdolności, 
potencjalność, która również nadaje mu pewne, nawet jeżeli początkowo bardzo 
słabe, prawo do życia, o sile wzrastającej wraz z jego rozwojem (por. IV, 3).

Jak sugeruje ten centralny przykład, dwa wyróżnione czynniki, od których na 
gruncie gradualistycznej koncepcji praw ma zależeć stopień, w jakim danej istocie 
przysługuje określone prawo, można również ze sobą łączyć. Co się tyczy prawa 
do życia, czyni to na przykład Werner Pluhar, jeden z pierwszych autorów, którzy 
jako opisową podstawę prawa do życia zaproponowali uznać nie tyle osobowość 
lub świadomość refl eksyjną, ile zdolność doznawania wrażeń zmysłowych lub 
„prostą świadomość” (simple consciousness). Zgodnie z jego propozycją „zło lub 
niewłaściwość, jaka prima facie łączy się ze zniszczeniem jakiegoś jestestwa, sta-
nowi funkcję dwóch i tylko dwóch zmiennych: (1) stopnia świadomości, do któ-
rego dane jestestwo ma potencjalną zdolność oraz (2) stopnia jego potencjalnej 
zdolności do uzyskania tej świadomości” (Pluhar 1977, s. 171).

Inną – ważniejszą dla naszych celów – zasadę podziału koncepcji możliwych 
w ramach gradualistycznej teorii praw stanowi porównawcza ranga czy też moc, 
przypisywana prawom jedynie częściowym w zestawieniu, a zwłaszcza w zderze-
niu z prawami pełnymi. 

Richard Hare w swoim znanym artykule Abortion and the Golden Rule bierze 
pod uwagę także to podejście do kwestii aborcji, które formułuje tę kwestię w ka-
tegoriach „praw” płodu i matki. Bierze pod uwagę – lecz dosyć szybko odsuwa je 
na bok. Uważa bowiem, że rozpatrywanie tej kwestii w kategoriach praw

jest w tej chwili nieprzydatne, ponieważ nikt dotąd nie zaproponował choćby tylko praw-
dopodobnego wyjaśnienia tego, jak można rozstrzygać spory dotyczące praw. Prawa są 
terenem intuicjonistów i trudno byłoby wskazać jakąś tezę, z ufnością powołującą się 
na jedno prawo, której nie można by przeciwstawić tezy z równą ufnością powołującej 
się na inne prawo, przy czym oba te prawa nie mogą być równocześnie spełnione. Widać 
to jasno w obecnym sporze, podobnie jak w wypadku praw własności – jeden człowiek ma 
prawo nie umrzeć z głodu, drugi ma prawo zachować pieniądze, za które mógłby mu kupić 
żywność (Hare 1975, s. 203).

Nieprzydatność etyki praw jako areny dla etycznych sporów o aborcję wyni-
ka zatem w ujęciu Hare’a przede wszystkim z możliwości, a nawet nagminności 
konfl iktów między prawami, z którymi mamy do czynienia, ilekroć X ma prawo 
do (posiadania lub czynienia) A, zaś Y ma prawo do (posiadania lub czynienia) B, 
przy czym Y nie może posiadać lub czynić B, jeżeli X będzie posiadał lub czynił 
A. Zarzut Hare’a nie wydaje się zbyt sprawiedliwy, ponieważ ta główna słabość, 
którą wytyka on etyce praw – trudność rozstrzygnięcia konfl iktów przeciwstaw-
nych racji – dotyczy również innych teorii etycznych, nie wyłączając etyki dóbr. 
Co więcej, kłopot, jaki sprawia nam ustalenie porównawczej rangi dwóch kolidu-
jących praw, wynika często nie z czego innego jak z „nieporównywalności” dóbr, 
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na straży których stoją owe prawa (np. dobra wolności oraz dobra życia). Trzeba 
jednak przyznać, że w obrębie etyki praw, przynajmniej w jej wersji gradualistycz-
nej, do tej podstawowej aksjologicznej aporii dochodzi też inna. Wynika ona stąd, 
że na moc czy też rangę określonego prawa pewnego podmiotu ma wpływ nie 
tylko to, jakiego rodzaju (lub „kalibru”) dobra strzeże oceniane prawo, lecz także 
to, w jakim stopniu dany podmiot jest uprawniony do owego dobra, innymi słowy, 
w jakim stopniu rozpatrywane prawo istotnie „ucieleśnia się” w danym podmiocie. 
I tutaj właśnie gradualistyczna teoria praw znajduje się w o tyle bardziej kłopotliwej 
sytuacji, iż na dodatek musi też rozstrzygnąć, czy niepełne prawa jednej strony 
mogą mieć kiedykolwiek większą moc lub rangę od pełnych praw drugiej strony.

Aby zarysować dwie główne odmiany teorii ustopniowanych praw, jakie da 
się wyróżnić z tego punktu widzenia, weźmiemy pod uwagę wypowiedzi dwóch 
autorek, pochodzące z ich tekstów na temat aborcji. 

Mary Anne Warren w swoim artykule O moralnym i prawnym statusie aborcji 
zastanawia się między innymi, jakie znaczenie dla statusu płodu ma jego poten-
cjalna osobowość – czy już sam fakt, że płód w wyniku normalnego rozwoju może 
stać się pełnoprawną osobą, nie zapewnia mu „przynajmniej pewnego określo-
nego prawa do życia” (at least some right to life). Jej pogląd w tej kwestii nie jest 
całkiem jednoznaczny. Najpierw bowiem, w przytoczonym już wcześniej (V, 3) 
fragmencie, stwierdza ona bezpodstawność poglądu, że „potencjalna osoba dzięki 
tej potencjalności ma prawo do życia” (Warren 1973/2010, s. 213). Już w następ-
nym akapicie autorka zdaje się jednak nieco moderować swoje stanowisko:

Mimo to nie musimy obstawać przy tym, że potencjalna osoba nie ma jakiegokolwiek pra-
wa do życia. Bezsensowne unicestwianie potencjalnych ludzi, gdy nie jest to konieczne dla 
ochrony czyichś praw, istotnie może mieć w sobie coś niemoralnego, a nie tylko nierozsąd-
nego. Lecz nawet jeśli potencjalna osoba prima facie ma pewne prawo do życia, to jednak ta-
kie prawo nie jest nigdy w stanie uzyskać przewagi nad przysługującym kobiecie prawem do 
aborcji, ponieważ prawa jakiejkolwiek aktualnej osoby niezmiennie biorą górę nad prawami 
jakiejkolwiek osoby potencjalnej, ilekroć jedne i drugie są ze sobą w konfl ikcie (tamże).

Warren nieco łagodzi tutaj bezkompromisowe stanowisko skądinąd bardzo 
bliskiego jej ówczesnym liberalnym poglądom Michaela Tooleya, który w opub-
likowanym o rok wcześniej artykule Abortion and Infanticide odmawiał ludzkim 
płodom, a nawet noworodkom jakiegokolwiek („poważnego”) prawa do życia. 
W jej ujęciu potencjalna osoba, jaką jest ludzki zarodek lub płód, ma wprawdzie 
niejakie prawo do życia, ale tak słabe i drugorzędne, że w żadnym wypadku nie-
mogące „przebić” któregokolwiek z praw przysługujących kobiecie. A że prak-
tycznie w każdej sytuacji, w której kobieta decyduje się na aborcję, egzekwuje ona 
tym samym któreś z przysługujących jej praw (w najgorszym razie samo prawo 
do autonomicznej decyzji), więc owe bezsilne „prawa” przysługujące płodom nie 
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odgrywają żadnej rzeczywistej roli: należy za każdym razem postępować tak, jak 
gdyby ich wcale nie było8.

Inne stanowisko w kwestii porównawczej mocy praw ludzkiego embrionu zaj-
muje Ruth Macklin, rozważając kwestię aborcji w przypadkach konfl iktu, w jakim 
pozostają (ewentualne) prawa płodu i (niepodważalne) prawa ciężarnej kobiety:

Jak każdy konfl ikt praw, tak i ten można rozwiązać na korzyść jednej albo drugiej strony 
– kobiety lub płodu. Jeżeli płodom przypisuje się prawo do życia, a kobietom prawo do 
przerwania ciąży, wyższą rangę można przyznać prawom kobiety. Jakkolwiek ważna by-
łaby jednak wartość wolności w fi lozofi cznej i politycznej myśli Zachodu, jedynie rzadko 
uważa się, że ma ona przewagę nad wartością ludzkiego życia, gdy te dwie wartości są ze 
sobą w konfl ikcie. Tak więc najbardziej rozsądnym sposobem rozwiązania tego jawnego 
konfl iktu praw na korzyść kobiety jest zaprzeczenie temu, aby płód można było naprawdę 
uważać za byt obdarzony prawami (Macklin 1995, s. 10).

Macklin zajmuje więc tutaj – przynajmniej implicite – krytyczną postawę wo-
bec poglądu na prawa płodu w stylu wspomnianego artykułu Warren. Stanowi-
sko uważające wszelkie prawa płodu – w tym również jego prawo do życia – za 
nieodmiennie słabsze od jakichkolwiek praw kobiet ma tę wadę, że deprecjonuje 
wartość ludzkiego życia, zwłaszcza w jej konfl ikcie z wartością wolności. Stosu-
nek porównawczej rangi praw płodu i praw kobiety można naturalnie ujmować 
w sposób bardziej zróżnicowany – uzależniać go od tego, jakie pary praw są ze 
sobą porównywane: czy pełne prawa kobiety z treściowo analogicznymi, lecz nie-
pełnymi prawami embrionu (np. prawo do życia jednej ze stron z prawem do 
życia drugiej), czy też pełne prawa kobiety i wprawdzie niepełne, lecz gatunkowo 
cięższe prawa płodu (np. prawo do decydowania o swoim ciele i prawo do życia). 
Macklin najwyraźniej rozpoznaje ten alternatywny pogląd, lecz z nietrudnych do 
odgadnięcia względów nie chce czy też nie może go uznać. Stwierdza więc w swo-
jej konkluzji, że jeśli konfl ikt praw – czy może raczej interesów – kobiety i płodu 
ma być zawsze rozwiązywany na korzyść kobiety, to najrozsądniej jest odmówić 
płodowi nie tylko pełnych, ale wszelkich praw.

Tymczasem ten rozpoznawany, lecz nie uznawany przez autorkę pogląd jest 
jak najbardziej zdatny do przyjęcia. Płodowi najrozsądniej jest odmówić wszel-
kich praw, jeżeli każdy konfl ikt interesów płodu i kobiety ma być rozwiązywany 
na korzyść tej drugiej. Nikt jednak nie dowiódł, że w niektórych choćby przypad-
kach – gdy na jednej szali spoczywa najbardziej żywotny z interesów płodu, a na 

8  Za takim bezwzględnym priorytetem praw kobiety przed prawami płodu opowiadają się rów-
nież Harold Morowitz i James Trefi l, kiedy piszą: „Jakiekolwiek prawo kobiety do rozpo rządzania 
własnym ciałem stanowi przeciwwagę każdego prawa do życia, jakie przyznawane jest płodowi 
w danym stadium rozwoju. (...) Dla nas osobiście jest rzeczą oczywistą, że jeśli powstaje konfl ikt 
pomiędzy dwoma istotami, z których jedna ma człowieczość, druga nie ma, prawa tej pierwszej 
muszą mieć pierwszeństwo” (Morowitz, Trefi l 1995, s. 155). A trzeba dodać, że w przekonaniu tych 
autorów ludzki płód nie posiada jeszcze „człowieczości”.
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drugiej stosunkowo błahy interes kobiety – rozwiązanie konfl iktu nie może być 
inne. Można więc przyjąć, że stosunek rangi porównywanych praw zależy wpraw-
dzie z jednej strony od stopnia ich ucieleśnienia – od tego, czy przysługują one 
danemu podmiotowi w pełni, czy tylko częściowo – lecz z drugiej strony także od 
ich gatunkowego ciężaru – od tego, jak ważkiej wartości mają one strzec. I że to 
drugie kryterium może niekiedy osłabiać, a nawet odwracać porównawczą ocenę 
opartą na pierwszym.

Pewnym podsumowaniem powyższych uwag może być zestawienie czterech 
możliwych stanowisk w kwestii prawa do życia ludzkiego embrionu. Stanowiska 
te tworzą pewien szereg, od jednoznacznie pozytywnego do jednoznacznie nega-
tywnego, przy czym pomiędzy tymi skrajnościami mieszczą się dwie koncepcje 
pośrednie. Zgodnie z poglądem jednoznacznie pozytywnym ludzki embrion po 
prostu ma prawo do życia, równie mocne i pełne jak to, które posiada dorosły 
ludzki osobnik; ewentualne konfl ikty między prawem do życia przysługującym 
embrionowi i prawem do życia posiadanym przez matkę trzeba więc rozstrzygać, 
odwołując się bądź to do pewnych dodatkowych praw przysługujących wyłącznie 
matce, bądź to do jakichś innych względów, nie zaś do samych praw. Drugi po-
gląd przyznaje ludzkim embrionom tylko niepełne lub częściowe prawo do życia 
(ewentualnie wzrastające w toku ich rozwoju), przy czym przyjmuje, że nawet to 
„niedojrzałe” prawo do życia – zwłaszcza w późniejszych fazach rozwoju embrio-
nu – może brać górę nad kolidującym z nim dojrzałym i pełnym prawem innej 
strony (szczególnie kobiety), jeżeli to ostatnie ma w porównaniu z nim mniejszy 
„ciężar gatunkowy”. Zgodnie z trzecim poglądem ludzkiemu embrionowi również 
przysługuje tylko niepełne lub częściowe prawo do życia, które jednak – właś-
nie jako częściowe i niepełne – w razie jakiegokolwiek konfl iktu uprawnień musi 
ustąpić pierwszeństwa prawom kobiety, i to bez względu na „kaliber” tych ostat-
nich. Wreszcie stanowisko jednoznacznie negatywne po prostu odmawia ludz-
kim embrionom jakiegokolwiek prawa do życia, dzięki któremu zasługiwałyby 
one same przez się na szczególną moralną ochronę, co naturalnie nie wyklucza, że 
w wielu lub nawet w większości wypadków ich chronienie (szanowanie, oszczę-
dzanie i nieuśmiercanie) może być wskazane z jakichś innych względów, a ich 
niechronienie (wykorzystywanie, niszczenie) wymaga z tychże powodów szcze-
gólnego usprawiedliwienia.



Rozdział XIII

EMBRIOLOGICZNY PERSONALIZM I JEGO KRYTYCY

Jeżeli pierwszorzędny status moralny utożsamia się ze statusem osobyn (czyli 
osoby w sensie normatywnym – por. V, 1), wówczas w sporze o moralny status 
ludzkiego zarodka chodzi przede wszystkim o to, czy ludzkie zarodki posiadają 
osobowośćn. Pogląd, który potwierdza, że ją posiadają, określa się czasem jako 
etyczny personalizm embriologiczny. W tym rozdziale uwyraźnię najważniejsze 
tezy i przesłanki tego personalizmu, ujmowanego w opozycji do stanowisk alter-
natywnych, a także omówię podstawowe argumenty, z etycznego punktu widze-
nia wysuwane przez jego krytyków.

1. Stanowiska w sprawie moralnego statusu ludzkiego zarodka

W najobszerniejszej perspektywie można wyróżnić trzy główne poglądy na mo-
ralny status ludzkiego zarodka. Zgodnie z jednym ludzki zarodek od samego po-
częcia posiada najwyższy status moralny, na który składają się zdolność odbiera-
nia dobra i zła, wewnętrzna („ludzka”) godność oraz pełnia praw. Ponieważ zaś 
tak pojmowany najwyższy lub pełny status moralny utożsamia się zwykle ze statu-
sem osoby (rozumiejąc ten termin w sensie normatywnym), ten pierwszy pogląd 
określam jako etyczny personalizm embriologiczny (w skrócie personalizmee), od-
różniając go od omówionego już wyżej (por. IX, 4) ontologicznego personalizmu 
embriologicznego (personalizmuoe), który przyznaje ludzkim zarodkom (poten-
cjalną) osobowośćp, czyli osobowość w sensie psychologicznym lub metafi zycz-
nym. Personalizmowiee przeciwstawia się impersonalizmee, czyli etyczny imper-
sonalizm embriologiczny, w wersji skrajnej lub umiarkowanej. Impersonalizmee 
w wersji skrajnej jest biegunowym przeciwieństwem personalizmuee. Uznaje on, 
że wczesny ludzki zarodek posiada tylko niski status moralny, nieróżniący się od 
statusu grupy komórek. Nie ma on zatem żadnej szczególnej godności, żadnych 
moralnych praw, a jeśli nawet posiada swoje własne dobro, to nie na tyle istotne, 
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aby mogło zaważyć na naszych racjonalnych decyzjach etycznych. Impersona-
lizmee w wersji umiarkowanej próbuje obrać pewną media via pomiędzy tymi 
dwiema skrajnościami. Przyjmuje zatem, że wczesny ludzki zarodek posiada po-
średni status moralny, ani tak wysoki jak status dojrzałej osoby, ani tak niski jak 
status „grudki komórek”.

Personalizmee występuje w różnych odmianach, zależnie od tego, jaką ce-
chę (lub grupę cech) uznaje za właściwą bytową podstawę najwyższego statusu 
moralnego, przyznawanego ludzkim embrionom. Pomijając inne, raczej czysto 
kombinatoryczne możliwości, tę ontyczną podstawę statusu moralnego ludzkich 
embrionów można upatrywać w dwóch kwalifi kacjach: albo w biologicznym czło-
wieczeństwie, albo w (potencjalnej) osobowościp. Personalizmee, który za bytowy 
fundament moralnego statusu ludzkich embrionów uważa ich biologiczne czło-
wieczeństwo, można nazwać antropocentrycznym personalizmem w odniesieniu 
do moralnego statusu ludzkich embrionów. Personalizmee, który bytowy funda-
ment moralnego statusu ludzkich embrionów dostrzega w ich (potencjalnej) oso-
bowościp, można natomiast określać jako podwójny personalizm embriologiczny; 
przyjmuje on bowiem, że ludzkie zarodki stanowią osoby tak w psychologicznym, 
jak i w normatywnym znaczeniu tego terminu. Można oczywiście twierdzić, że 
najwyższy status moralny ludzkich embrionów opiera się na (potencjalnej) oso-
bowościp, która przysługuje wszystkim osobnikom gatunku ludzkiego i wyłącznie 
im, a zatem jest cechą równozakresową z biologicznym człowieczeństwem. Tego 
rodzaju pogląd będzie przypadkiem antropocentrycznego personalizmuee, jeże-
li jest gotów przyznać, że istoty gatunku ludzkiego posiadałyby najwyższy (czyli 
„osobowy”) status moralny, nawet gdyby nie były osobamip; jeżeli nie, będzie on 
raczej wariantem podwójnego personalizmu embriologicznego, gdyż przypisując 
najwyższy status moralny, czyli osobowośćn, wszystkim istotom ludzkim i wyłącz-
nie im, nie czyni tego ze względu na ich człowieczeństwo, lecz z racji ich (poten-
cjalnej) osobowościp.

Impersonalizmee musi naturalnie negować obie wyróżnione odmiany persona-
lizmuee: tak antropocentryczną, jak i podwójną. Innymi słowy, będzie on zawierał 
dwie części składowe: tezę odrzucającą antropocentryczny personalizmee i tezę 
odrzucającą podwójny personalizm embriologiczny. Teza odrzucająca persona-
lizm antropocentryczny jest stosunkowo prosta i ma charakter czysto etyczny. 
Zwolennik impersonalizmuee nie odmawia bowiem ludzkim zarodkom biolo-
gicznego człowieczeństwa, a tylko nie uważa tej przynależności do gatunku homo 
sapiens za wystarczającą podstawę, aby przyznawać im jakikolwiek szczególny, 
a już tym bardziej najwyższy status moralny. Gdy jednak chodzi o tezę odrzucają-
cą podwójny embriologiczny personalizm – można by ją nazywać właściwą tezą 
impersonalistyczną – sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ jej charakter może 
być zróżnicowany: bądź to znowu czysto etyczny, bądź to etyczno-ontologiczny, 
bądź wreszcie czysto ontologiczny. 
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Właściwa teza impersonalistyczna jako teza czysto etyczna nie odmawia ludz-
kim zarodkom nie tylko biologicznego człowieczeństwa, lecz także (potencjalnej) 
osobowościp. Innymi słowy, potwierdza ona, że ludzki zarodek, nawet najwcześ-
niejszy, jest już faktycznie potencjalnym podmiotem wyższych funkcji psychicz-
nych, które prawdopodobnie kiedyś zacznie spełniać, jeżeli będzie rozwijał się 
w sposób normalny. Podkreśla jednak, że z tego potwierdzanego faktu niewiele 
jeszcze wynika, gdy chodzi o moralny status ludzkiego zarodka. Podobnie bo-
wiem jak biologiczne człowieczeństwo, tak również potencjalna osobowośćp nie 
stanowi jeszcze – zgodnie z omawianą wersją tej właściwej tezy impersonalizmu – 
wystarczającej podstawy, aby obdarzone tą cechą istoty, czyli potencjalne osobyp, 
traktować jako aktualne osobyn, tzn. przyznawać im najwyższy status moralny. 

Właściwa teza impersonalistyczna jako teza etyczno-ontologiczna jest sama 
tezą podwójną, ponieważ neguje obie części składowe podwójnego embriologicz-
nego personalizmu. Także ta odmiana właściwej tezy impersonalizmu, podobnie 
jak jego wersja czysto etyczna, przyjmuje zatem, że ludzkie zarodki nie miały-
by statusu osóbn, nawet gdyby były potencjalnymi osobamip. Dodatkowo jednak 
stwierdza ona, że wczesne ludzkie zarodki nie stanowią jeszcze de facto właści-
wych potencjalnych osóbp, a zatem nie posiadają tej właśnie cechy, która – zgod-
nie z podwójnym embriologicznym personalizmem – miałaby im nadawać ich 
szczególny status. 

Właściwa teza impersonalistyczna jako teza czysto ontologiczna jest odwrot-
nością tezy impersonalizmu w wersji czysto etycznej. Akceptuje ona bowiem tę 
część podwójnego impersonalizmu, którą teza czysto etyczna neguje, a odrzuca 
tę jego część, którą teza czysto etyczna uznaje. Zgodnie z tą „czysto ontologiczną”, 
czy ściślej biorąc opartą jedynie na racjach ontologicznych, wersją impersonali-
zmuee nie jest więc prawdą, że ludzkie zarodki nie byłyby osobamin, nawet gdyby 
posiadały właściwą potencjalną zdolność rozwinięcia się w osobyp, czyli w aktual-
ne podmioty wyższych funkcji psychicznych; w takim bowiem wypadku osobo-
wośćn właśnie by im przysługiwała. Jest jednak ontologicznym faktem, że wczesne 
ludzkie zarodki są – z takich czy innych względów – pozbawione tej wynoszącej 
je ponoć nad inne podobne twory właściwej potencjalnej zdolności rozwinięcia 
się w osobę, czyli właściwej potencjalnej osobowościp. I dlatego właśnie – ale też 
tylko dlatego – nie są one również osobamin.

Obie ostatnio wyróżnione wersje impersonalizmuee – tak ontologiczno-
-etyczna, jak czysto ontologiczna – twierdzą zatem zgodnie, że wczesne ludzkie 
zarodki nie mogą być we właściwym sensie określane jako potencjalne osobyp. 
To ontologiczne twierdzenie, mówiące o braku właściwej potencjalnej osobo-
wości u ludzkich zarodków, przynajmniej w najwcześniejszej fazie ich rozwoju, 
może być na gruncie embriologicznego impersonalizmu uzasadniane w sposób 
trojaki, odpowiednio do trzech głównych cech, od których uzależnia się właś-
ciwą potencjalną osobowość ludzkiego zarodka. Jak pamiętamy (por. IX, 1), 
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właściwą potencjalnością jest potencjalność spełniająca dwa główne warunki: 
utrzymująca się w granicach tożsamości i posiadająca dostateczną moc. Warunek 
tożsamości polega na tym, że aby jakiś obecny byt mógł się nazywać potencjalnym 
posiadaczem pewnej kwalifi kacji Q, musi on być numerycznie tym samym bytem 
co przyszły aktualny posiadacz tej kwalifi kacji. W wypadku wczesnych ludzkich 
zarodków jako potencjalnych osóbp wymaga to obydwu tożsamości, które rozróż-
niłem powyżej: tak tożsamości z organizmem ludzkim, jak i tożsamości organi-
zmu ludzkiego (por. IX, 4). Warunek dostatecznej mocy jest zaś spełniony wtedy, 
gdy możność nabycia kwalifi kacji Q, przysługująca jej potencjalnemu posiadaczo-
wi, wiąże się z dostatecznym stopniem jego wewnętrznej aktywności, jak również 
z wystarczającym prawdopodobieństwem nabycia tej kwalifi kacji (por. IX, 1). Tak 
więc ludzki zarodek zasługiwałby na miano potencjalnej osobyp, gdyby posiadał 
dostateczną wewnętrzną możność rozwinięcia się w osobęp – tzn. możność roz-
winięcia się w osobęp, w wystarczającym stopniu warunkowaną przez jego własną 
wewnętrzną aktywność – i gdyby jego rozwinięcie się w osobę było dostatecznie 
prawdopodobne. Odpowiednio do tego etyczno-ontologiczną tezę impersonali-
zmuee, odmawiającą wczesnym ludzkim zarodkom właściwej potencjalnej możno-
ści stania się osobąp, można uzasadniać, powołując się na którąś z trzech racji: albo 
na brak tożsamości wczesnego ludzkiego zarodka z ludzkim organizmem, albo na 
brak tożsamości ludzkiego organizmu z ludzką osobąp, albo na brak dostatecznej 
mocy owej możności stania się osobąp, jaka występuje we wczesnym ludzkim zarod-
ku. Druga z wyróżnionych racji – nieidentyczność ludzkiego organizmu i ludzkiej 
osobyp – kazałaby przy tym odmówić potencjalnej osobowościp wszystkim ludzkim 
zarodkom, tak jak to czyni całościowy impersonalizmee. Dwie pozostałe racje – nie-
identyczność wczesnego ludzkiego zarodka z ludzkim organizmem oraz niedosta-
teczna moc potencjalności wczesnego ludzkiego zarodka – pozwalałyby również 
uznać impersonalizm jedynie częściowy, tj. odmawiający potencjalnej osobowościp 
jednym ludzkim zarodkom, lecz przyznający ją innym, zależnie od ich wewnętrz-
nego stanu, zewnętrznego położenia czy też aktualnego stadium ich rozwoju.

Przeprowadzone wyżej rozgraniczenia różnych form impersonalizmuee ze 
względu na uzasadnienie oraz zakres ich kluczowej tezy odnoszą się przede 
wszystkim do impersonalizmuee w wersji skrajnej, ale dają się również mutatis 
mutandis zastosować do jego wersji umiarkowanej. W obrębie tej ostatniej trzeba 
jednak wskazać jeszcze inne, swoiste już dla niej różnice. Umiarkowany imper-
sonalizmee obejmuje różnorakie koncepcje, które przypisują wczesnym ludzkim 
zarodkom pewien pośredni status moralny. Te pośrednie koncepcje mogą się jed-
nak między sobą dosyć mocno różnić, i to z dwóch punktów widzenia: zarówno 
ze względu na wysokość czy też rangę, jaką przypisują temu statusowi, jak i gdy 
chodzi o jego etyczną zawartość.

Po pierwsze zatem, umiarkowany impersonalizmee może w rozmaity spo-
sób opisywać, jak „zachowuje się” pośredni status wczesnego ludzkiego zarod-
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ka w toku jego rozwoju: czy (1) utrzymuje się na takiej samej wysokości, czy 
(2) wzrasta (w sposób ciągły lub schodkowy) od poziomu zerowego, czy może 
(3) wzrasta od pewnego określonego poziomu, wyższego niż poziom zerowy 
(por. XI, 1).

Następnie umiarkowany impersonalizmee może też przybierać różną postać 
zależnie od tego, jak określa główne aspekty, dające się wyróżnić także w moral-
nym statusie zarodków: ich ewentualne dobro, dygnitatywną wartość i moralne 
prawa. Czy ludzkie zarodki mają w ogóle jakieś „interesy”, sprawiające, że jedne 
rzeczy mogą być dla nich dobre, inne zaś złe? Czy posiadają one jakąś wewnętrz-
ną godność, czyniącą je istotami godnymi szacunku, a jeśli tak, to co właściwie 
znaczy ten szacunek i co trzeba czynić, by go okazywać? Czy ludzkie zarodki mają 
jakieś prawa, a w szczególności prawo do życia, sprawiające, że ich niszczenie jest 
moralnie niedopuszczalne lub kontrowersyjne, nawet jeżeli jest społecznie poży-
teczne? Z różnych możliwych koncepcji odpowiadających na postawione oraz po-
dobne pytania warto wyróżnić co najmniej trzy następujące:

(1) Wczesny ludzki zarodek nie ma swojego dobra, któremu coś mogłoby 
szkodzić. Tak więc nic, co moglibyśmy zrobić z wczesnym ludzkim zarodkiem, 
nie jest złe dla niego samego. Niemniej zniszczenie ludzkiego zarodka, ze względu 
na przysługującą mu wartość wewnętrzną, może być złe po prostu lub też złe dla 
świata. Jeżeli to zło zniszczenia zarodka ma być usprawiedliwione, musi ono być 
równoważone przez jakieś istotne dobro.

(2) Wczesny ludzki zarodek ma swoje interesy, ale są one za słabe, aby stanowić 
podstawę dla jakichkolwiek praw.

(3) Wczesny ludzki zarodek ma swoje słabe interesy, które stanowią podstawę 
dla praw, ale te prawa wczesnego ludzkiego zarodka są również dość wątłe (tak 
np. prawo do życia, przysługujące wczesnym ludzkim zarodkom, jest zbyt słabe, 
aby uzasadnić zakaz ich niszczącego wykorzystywania do pożytecznych celów ba-
dawczych).

2. Etyczne argumenty przeciwko embriologicznemu personalizmowi

Jak widać z przedstawionego przeglądu stanowisk w sprawie moralnego statusu 
ludzkiego zarodka, przeciwnicy personalizmuee opierają się często na racjach na-
tury ontologicznej, podważając jego przesłanki na temat bytowego statusu ludz-
kich zarodków (ich numerycznej identyczności z właściwymi bytami ludzkimi 
czy też ich mocnej potencjalnej zdolności do rozwinięcia wyższych funkcji psy-
chicznych). Oprócz tych argumentów ontologicznych przeciwko personalizmo-
wiee wysuwa się jednak inne, bardziej już bezpośrednio godzące w jego centralną 
tezę o najwyższym statusie ludzkiego zarodka, a mianowicie starające się wyka-
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zać, że normatywne następstwa tej spornej koncepcji są nie do uzgodnienia z sze-
regiem mniej spornych etycznych przekonań, które przedrefl eksyjnie uznajemy 
za słuszne i których nie jesteśmy gotowi się wyrzec nawet po głębszej krytycznej 
refl eksji. Z tych ściśle już etycznych argumentów przeciwko personalizmowiee na 
szczególną uwagę zasługują dwa; pierwszy z nich określam jako argument samo-
istnych poronień, drugi zaś jako argument płonącego biobanku.

Argument samoistnych poronień 

Jednym z głównych argumentów, jakie wysuwa się często przeciwko personali-
stycznej koncepcji statusu ludzkiego embrionu i wiązanym z nią regułom etycz-
nym, jest argument samoistnych poronień (SP). Najogólniej mówiąc, argument 
ten stwierdza, że personalizmee jest nie do pogodzenia z faktem samoistnych po-
ronień, jakim ulega znaczna, a nawet przeważająca część naturalnie poczętych 
ludzkich zarodków już w najwcześniejszym okresie ich życia. To twierdzenie 
można jeszcze rozumieć co najmniej dwojako: jako argument za dopuszczal-
nością niszczenia zarodków i płodów lub jako argument przeciwko uznawaniu 
osobowego statusu zarodków i płodów. W pierwszym rozumieniu argument SP 
głosi, że skoro w naturalnej prokreacji samoistne poronienia zarodków i płodów 
są tak pospolite, to również umyślne niszczenie zarodków i płodów należy uznać 
za moralnie dopuszczalne. W drugim rozumieniu treść tegoż argumentu jest nie-
co odmienna: Skoro jest biologicznym faktem, że tak znaczna część naturalnie 
poczętych zarodków zostaje poroniona, to ci, którzy przyznają ludzkim zarodkom 
i płodom status osoby, musieliby się poczuwać wobec zarodków i płodów do ta-
kich obowiązków, do których faktycznie (i słusznie) się nie poczuwają.

Pewien wariant argumentu SP jako argumentu usprawiedliwiającego niszcze-
nie naturalnie poczętych ludzkich embrionów – czy też po prostu przerywanie 
ciąży – formułują na przykład C.J. Roberts i Christopher R. Lowe:

Jeżeli natura ucieka się do poronienia [czyli do „samoistnej aborcji”], aby utrzymać gene-
tyczną równowagę, eliminując trzy czwarte z poczętych zarodków, to zwolennikowi stano-
wiska antyaborcyjnego trudno jest sprzeciwiać się [umyślnej] aborcji z powodów moral-
nych czy też etycznych9 (Roberts, Lowe 1975, s. 498–499).

Cytowani autorzy wykorzystują tutaj dwuznaczność angielskiej nazwy abor-
tion, która może oznaczać zarówno samoistne poronienie, jak i umyślne przerwa-
nie ciąży. I rozumują, że skoro w naturze tak często spotykane jest to pierwsze, to 
w sztucznej rzeczywistości ludzkiej powinno być dozwolone to drugie. Nie jest 
przy tym jasne, czy aborcja w ludzkiej praktyce prokreacyjnej ma również służyć 

9  Cyt. za: Murphy 1985, s. 80.
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utrzymaniu genetycznego equilibrium (jakkolwiek by rozumieć to ostatnie), ani 
czy jest ona usprawiedliwiona tylko pod warunkiem, że je podtrzymuje.

Tak formułowany argument SP spotyka się raczej z powszechną krytyką. Czy 
bowiem są jakieś podstawy sądzić, że ze względu na wysoki, może nawet nie-
zwykle wysoki procent samoistnych poronień normalnie poczętych (chociaż być 
może genetycznie nienormalnych) ludzkich zarodków umyślna aborcja jest mo-
ralnie nieproblematyczna? Timothy Murphy uważa, że ci, którzy tak twierdzą, 
popełniają aż trzy różne błędy: „(a) ignorują istotną różnicę pomiędzy aborcją 
umyślną i nieumyślną, (b) błędnie interpretują zdarzenia w naturze jako wyzna-
czające naturalne prawa moralne, (c) błędnie zakładają, że to, co ‘naturalne’, da się 
jednoznacznie utożsamić z tym, co ‘moralne’” (Murphy 1985, s. 81).

Dwa ostatnie zarzuty, zapewne wiążące się, a może nawet pokrywające ze sobą, 
wysuwają także Robert P. George i Alfonso Gómez-Lobo, zdaniem których oma-
wiany argument opiera się na pewnej wersji błędu naturalistycznego:

Przyjmuje on, że to, co dzieje się w „naturze” – innymi słowy, co z przewidywalną częstotli-
wością dokonuje się bez interwencji człowieka – musi być moralnie dopuszczalne, gdy jest 
umyślnie powodowane. Ponieważ śmierć zarodków we wczesnych poronieniach zdarza się 
z przewidywalną częstotliwością bez interwencji człowieka, mamy podstawy sądzić – jak 
głosi argument – że umyślne zniszczenie ludzkiego życia w stadium embrionalnym jest 
moralnie dopuszczalne (George, Gómez-Lobo 2005, s. 208).

Inny zarzut, jaki nasuwa się przeciwko rozważanemu rozumowaniu, można 
by nazwać zarzutem podwójnej selekcji. Nawet gdyby przyjąć, że duża ilość sa-
moistnych poronień, jakie dokonują się w naturalnej prokreacji, jest formą jakiejś 
pożytecznej selekcji, to przecież ta naturalna selekcja dokonuje się już i tak w pro-
kreacji ludzkiej. Akceptując dodatkową selekcję przez sztuczną aborcję, nie tyle 
naśladuje się tę naturalną selekcję, ile ją podwaja. Jeżeli więc tę pierwszą wersję 
argumentu SP dałoby się sensownie zastosować, to najwyżej do prokreacji sztucz-
nej, czyli medycznie wspomaganej. W tym zastosowaniu – również nierzadko 
spotykanym – stwierdzałaby ona, że tworzenie nadliczbowych zarodków in vitro 
jest usprawiedliwione, ponieważ w gruncie rzeczy tworzy je również natura.

Na większą uwagę zasługuje argument SP w drugim rozumieniu, czyli jako 
argument wytykający niekonsekwencję tym, którzy uznają osobowy status ludz-
kich zarodków i płodów. Tak na przykład Murphy (1985, s. 83) wywodzi, że jeżeli 
ludzkie zarodki uważa się za osoby z moralnymi prawami przysługującymi im od 
samego poczęcia, wówczas częstotliwość samoistnych poronień jest dla zwolen-
ników takiego „mocnego antyaborcjonizmu” (czyli personalizmuee) poważnym 
problemem. W stosunku do zarodków będących osobami posiadamy bowiem 
określone, mocne obowiązki, których bynajmniej nie uchyla fakt, że niektóre 
z tych zarodków są obarczone ciężkimi wadami. Wydaje się zatem, że zakres na-
szych obowiązków wobec ludzkich embrionów jest znacznie obszerniejszy, niż 
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się to zwykle przyjmuje (nawet na stanowisku personalizmuee), i nie ogranicza się 
do tak jednostronnie akcentowanego obowiązku powstrzymywania się od umyśl-
nych aborcji. Bądź co bądź przypadków samoistnego poronienia jest o wiele wię-
cej niż przypadków celowego przerwania ciąży.

Tak zarysowany schemat argumentacyjny może jeszcze przybierać różną for-
mę i wypełniać się różną treścią. Jego bardziej konkretne warianty można wyróż-
nić właśnie z tych dwóch punktów widzenia: ze względu na jego logiczną formę 
oraz ze względu na treść jego kluczowej przesłanki.

Gdy chodzi o logiczną formę omawianego argumentu, może on być albo szcze-
gólnym argumentum ad hominem, albo też jednym z dwóch możliwych warian-
tów argumentacji określanej jako reductio ad absurdum. Przez argumentum ad 
hominem rozumiem tutaj typ argumentacji: „Gdyby było prawdą, że p, trzeba by 
również uznać, że q. Tymczasem powszechnie przyjmuje się, że nie q. Tak zatem 
ci, którzy twierdzą, że p – a równocześnie podzielają powszechnie panujące sądy 
– są niekonsekwentni”. Przez reductio ad absurdum rozumiem argumentację, któ-
ra sprowadza pewien sąd „do niedorzeczności”, pokazując, że jest on niezgodny 
z pewnym innym sądem, który mamy podstawę uznawać, przy czym tą podstawą 
do jego uznania może być albo powszechna zgoda, albo jego zgodność z jakimś 
innym kryterium prawdziwości czy też słuszności. W pierwszym wypadku ar-
gumentacja przebiega: „Gdyby było prawdą, że p, trzeba by również uznać, że q. 
Tymczasem powszechnie przyjmuje się, że nie q. A ponieważ powszechna zgoda 
jest miarodajnym kryterium prawdy, mamy podstawę uznać, że nie q. Tak zatem 
nie jest prawdą, że p”. Natomiast w drugim wypadku reductio ad absurdum jest 
argumentacją: „Gdyby było prawdą, że p, trzeba by również uznać, że q. Tymcza-
sem mamy pewną podstawę – różną od powszechnej zgody – sądzić, że nie q. Tak 
zatem nie jest prawdą, że p”.

Stosując zarysowane schematy do omawianego argumentu SP, wyróżnię trzy 
jego formalne wersje. Pierwsza z nich, w której argument SP jest szczególnym 
argumentem ad hominem, może na przykład stwierdzać: „Gdyby było prawdą, że 
wczesny ludzki zarodek jest od samego poczęcia osobą, wówczas trzeba by rów-
nież uznać, że poronienie wczesnego ludzkiego zarodka jest wielkim nieszczęś-
ciem. Tymczasem powszechnie przyjmuje się, że poronienie w najwcześniejszym 
okresie ciąży nie jest zbyt wielkim nieszczęściem. Tak zatem ci, którzy twierdzą, 
że wczesny ludzki zarodek jest od samego poczęcia osobą – a równocześnie po-
dzielają powszechnie panujące sądy – są niekonsekwentni”. Inna wersja argu-
mentu SP, w której podpada on pod pierwszy wyróżniony schemat redukcji do 
niedorzeczności, może na przykład stwierdzać: „Gdyby wczesne ludzkie zarodki 
były osobami, trzeba by robić wszystko, co tylko możliwe, aby uchronić je przed 
poronieniem. Tymczasem powszechnie przyjmuje się, że nie mamy obowiązku 
stosować wszelkich możliwych środków, aby zapobiec wczesnym poronieniom. 
A ponieważ powszechna zgoda jest miarodajnym kryterium prawdy, mamy pod-
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stawę odmówić wczesnym ludzkim zarodkom statusu osoby”. Jeszcze inna wer-
sja argumentu SP, w której podpada on pod drugi wyróżniony tryb redukcji do 
niedorzeczności, będzie na przykład stwierdzać: „Gdyby zarodki były osobami, 
wówczas (ze względu na bardzo duże ryzyko ich śmierci) trzeba by powstrzymać 
się od stosunków płciowych, które mają lub mogą doprowadzić do poczęcia ludz-
kiego zarodka. Tymczasem mamy pewną podstawę – różną od powszechnej zgo-
dy – sądzić, że nie należy powstrzymywać się od naturalnej prokreacji. Tak zatem 
nie jest prawdą, że zarodki mają status osób”.

Jak widać choćby z podanych przykładów, omawiany argument SP może też 
występować w różnych wariantach, gdy chodzi o treść jego kluczowej przesłanki. 
Za rozstrzygającą przesłankę tego argumentu można uznać tezę, która in abstracto 
głosi: „Skoro trzy czwarte wczesnych ludzkich zarodków ulega poronieniu, w ta-
kim razie ci, którzy uważają wczesny ludzki zarodek za ludzką osobę, powinni 
postępować tak a tak”. Aby ustalić jej konkretną treść, trzeba oczywiście sprecyzo-
wać, jak powinni postępować ci, którzy uważają wczesny ludzki zarodek za ludz-
ką osobę, biorąc pod uwagę, że trzy czwarte wczesnych ludzkich zarodków ulega 
poronieniu – jaki to obowiązek (nieuznawany de facto ani przez nich, ani przez 
nikogo innego) musieliby oni wówczas uznawać, chcąc zachować konsekwen-
cję. Otóż po krótkim przeglądzie różnych wariantów argumentu SP zauważamy 
w nich co najmniej trzy obowiązki, które – zgodnie z tą jego kluczową przesłanką 
– powinni spełniać konsekwentni zwolennicy personalizmuee, biorąc pod uwagę 
przerażającą (z ich punktu widzenia) częstotliwość wczesnych poronień. Tak mia-
nowicie twierdzi się, że powinni oni:

A. powstrzymać się od stosunków płciowych, które mają lub mogą doprowa-
dzić do poczęcia ludzkiego zarodka;

B. poczuwać się do żałoby po utracie każdego wczesnego zarodka;
C. podjąć energiczne kroki w celu zapobieżenia naturalnej utracie zarodków, 

nawet za cenę osłabienia walki z innymi formami społecznego zła.
ad A. Najbardziej chyba niedorzeczną konsekwencją, do której mogliby być 

zobowiązani obrońcy osobowego statusu ludzkich zarodków ze względu na sta-
tystykę samoistnych poronień, byłaby całkowita rezygnacja z rozrodu płciowego. 
Taki absurdalny obowiązek przypisuje im na przykład Dan W. Brock:

Dobrze wiadomo, że na każdy embrion, który rodzi się żywy w wyniku normalnego roz-
rodu płciowego, przypadają co najmniej trzy, które umrą przed urodzeniem. Tak więc dla 
każdego rodzącego się [osobnika] poświęca się trzy embriony. Wydaje się, że obrońca po-
glądu, zgodnie z którym „embrion jest osobą”, powinien również odrzucić praktykę płcio-
wego rozrodu, ze względu na tak wielką ilość przypadków utraty niewinnego ludzkiego 
życia, jaka się z nim wiąże (Brock 2006, s. 38).

Trzeba wprawdzie odnotować, że embriony, które umierają w najwcześniej-
szym lub późniejszym okresie życia prenatalnego, są tylko w naciąganym sensie 
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„poświęcane” dla tych, które rodzą się żywe. O tym, że jednostka A jest poświęca-
na dla jednostki B, mówimy bowiem raczej w sytuacji, gdy jednostce A nie ratuje 
się życia – lub nawet zadaje się jej śmierć – po to, by uratować jednostkę B. Z ni-
czym takim nie mamy jednak do czynienia w omawianym przypadku: samoistne 
poronienie, jakiemu ulega większość ludzkich zarodków, nie jest „środkiem” do 
uratowania rodzącej się reszty.

ad B. Mówi się również często o wynikającym z personalizmuee obowiązku 
żałoby po każdym traconym zarodku, o ile ta utrata zostanie w ogóle zauważona:

Dla ocalenia tych dzieci musielibyśmy wymagać od kobiet (...), aby w każdym miesiącu, 
w którym miały stosunek płciowy (...) starały się „uratować” dzieci, które w przeciwnym 
razie zostałyby utracone. Tym, których nie dałoby się ocalić, można by mimo to nadać imię 
i nosić po nich żałobę, dołączając je do listy „zmarłych” braci i sióstr. Jeżeli ten scenariusz 
śmieszy nas lub przeraża, to jest to możliwe jedynie dlatego, że tak racjonalnie, jak intui-
cyjnie zdajemy sobie sprawę, iż zarodki nie są dziećmi, chociaż niektóre z nich staną się 
dziećmi (Annas 1989, s. 22).

ad C. Najpoważniejszą jednak wersją argumentu SP jako argumentu przeciw-
ko poglądowi uznającemu osobowy status ludzkiego zarodka – najpoważniejszą 
i dlatego, że najmniej prześmiewczą, i w tym sensie, że zasługującą na największą 
uwagę – jest zapewne argumentacja, zgodnie z którą ten personalistyczny pogląd, 
brany całkiem serio, nakładałby na nas nadrzędny lub „priorytetowy” obowiązek 
zapobiegania utracie zarodków. Tę wersję argumentu SP rozwija szczególnie ob-
szernie Toby Ord, który przedstawia zawartą w nim reductio ad absurdum w takiej 
oto postaci:

Zarodek ma taki sam status moralny jak dorosły osobnik ludzki (teza [embriologiczne-
go personalizmu]). Medyczne badania pokazują, że ponad 60% wszystkich istot ludzkich 
umiera w wyniku naturalnych poronień (fakt biologiczny). Tak zatem naturalne poronie-
nia są jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi ludzkość, i powinniśmy 
czynić wszystko co w naszej mocy, aby zbadać sposoby zapobiegania tym śmierciom – na-
wet jeżeli jest to ze szkodą dla innych palących problemów (konkluzja) (Ord 2008, s. 15).

Chcąc jeszcze bardziej uwyraźnić tak rozumiany argument SP, można by 
w nim wyróżnić takie oto kroki:

(P-1) Ponad 60% wczesnych ludzkich zarodków umiera w wyniku samoist-
nych poronień.

(K-1) Gdybyśmy zatem przyjęli, że wczesne ludzkie zarodki są osobami, wów-
czas w wyniku samoistnych poronień umierałoby znacznie więcej osób niż wsku-
tek takich chorób jak rak lub też AIDS.

(P-2) Tymczasem na walkę z przyczyną śmierci większej liczby osób powinni-
śmy przeznaczać więcej środków niż na walkę z przyczyną mniejszej ilości osób.

(K-2) Tak więc na walkę z samoistnym poronieniem powinniśmy przeznaczać 
więcej środków niż na walkę z takimi chorobami jak rak lub też AIDS.
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(P-3) Tymczasem nasza etyczna intuicja mówi nam, że nie postąpilibyśmy 
właściwie, gdybyśmy znaczną część środków przeznaczonych na walkę z takimi 
chorobami jak rak lub też AIDS przekierowali na zapobieganie samoistnym po-
ronieniom.

(K-3) A zatem pozostaje uznać, że wczesne ludzkie zarodki nie są osobami.
Z trzech wyodrębnionych przesłanek tej argumentacji jedynie intuicyjna teza 

(P-3) jest stosunkowo niekontrowersyjna. Dwie pozostałe natomiast mogą być 
podważane. Przesłankę (P-1), zgodnie z którą tak znaczna część wczesnych ludz-
kich zarodków umiera w wyniku samoistnych poronień, można więc zakwestio-
nować, pytając, czy rzeczywiście są to wczesne ludzkie zarodki. Tak na przykład 
George i Gómez-Lobo piszą: 

jak pouczają podstawowe teksty z embriologii, nieudane ciąże wynikają w wielu wypad-
kach z niepełnego zapłodnienia. Tak zatem to, co zostaje poronione, wielokrotnie nie jest 
naprawdę ludzkim zarodkiem. Aby być pełnym ludzkim organizmem (istotą ludzką), dany 
byt musi posiadać epigenetyczne zadatki (primordia) do wykształcenia funkcjonującego 
mózgu i układu nerwowego (George, Gómez-Lobo 2005, s. 208. Por. także Ord 2008, s. 17).

Krytyczną reakcję może wywołać także przesłanka (P-2), zgodnie z którą przy-
czyny śmierci powinno się zwalczać z tym większą energią, im więcej ofi ar one 
pochłaniają (o ile tylko te ofi ary mają status osób). Jeden z jej krytyków zauważa 
zatem, że to, jaką wagę ma dla nas życie i śmierć – czy też w ogóle dobro i zło – ja-
kiejś jednostki, zależy nie tylko od jej „fundamentalnego statusu”. Fundamentalny 
status ludzi dorosłych opiera się na tych samych ontycznych właściwościach, któ-
re przysługują też ludzkim zarodkom – jedne i drugie posiadają więc status osób. 
Jednakże o pełnym statusie dorosłych stanowią również pewne stosunki i zobo-
wiązania, których zarodki nie podzielają: 

Dorosłe osoby są mężami, żonami, matkami, ojcami, nauczycielami, obywatelami, przed-
siębiorcami (...) itd. Z każdego zbioru stosunków społecznych wynikają prawa i obowiązki, 
często bardzo poważne, które nadają dorosłym istotom w społeczności inną moralną po-
zycję niż pozycja przysługująca zarodkom. Ten dodatkowy wymiar w znacznym stopniu 
przyczynia się do większej straty, jaką jest w naszym odczuciu śmierć osoby dorosłej w po-
równaniu ze śmiercią zarodka (Brugger 2009, s. 117, przyp.).

Zgodnie z tą krytyką Ord słusznie zauważa, że wczesne ludzkie zarodki oraz 
jednostki dorosłe różnią się swoim pełnym statusem moralnym, ale przeocza, że 
mimo tych różnic podzielają one pewien fundamentalny zrąb tego statusu, jakim 
jest charakter osoby.

Argument płonącego biobanku

Innym znanym zarzutem, wytaczanym przeciwko poglądowi uznającemu osobo-
wość ludzkich zarodków, jest argument, który w języku angielskim określa się 
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zwykle jako the Embryo Rescue Case, a który ja będę nazywał argumentem pło-
nącego biobanku. Ten popularny argument ma bowiem pewną formę fabularną: 
przybiera postać opowieści o pożarze, wybuchającym w klinice reprodukcyjnej czy 
też w biobanku. Oprócz nas, dorosłych i sprawnych osobników, zdolnych do ak-
cji ratowniczej, w klinice znajdują się dziesiątki, a może nawet setki zamrożonych 
ludzkich zarodków oraz (przypadkiem) jedno małe dziecko. Sytuacja jest drama-
tyczna i nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich istot ludzkich, którym grozi 
śmierć w płomieniach: albo pośpieszymy na pomoc dziecku, albo damy pierw-
szeństwo embrionom. Pytanie zatem, kogo mamy wybrać (por. Annas 1989, s. 22).

Nerwem argumentu jest oczywiście odczucie, że powinniśmy uratować dziec-
ko, choćbyśmy mieli skazać na zagładę dziesiątki, a może i setki embrionów. To 
intuicyjne poczucie wydaje się wszakże niezbyt zgodne z przekonaniem, że ludz-
kie zarodki są już osobami. Przy takim założeniu, ratując dziecko, ocalamy wszak 
od śmierci tylko jedną osobę, a ratując zarodki – całe setki osób. To prawda, że 
sama przewaga liczebna, nawet bardzo znaczna, niekiedy nie jest jeszcze wystar-
czającą podstawą wyboru. Ale wtedy musi ona być równoważona przez co naj-
mniej równie znaczącą przewagę statusu, jaką jedna ze stron posiada nad dru-
gą (tak np. nie zawahamy się poświęcić setki ryb, aby wyżywić jednego rybaka). 
Tymczasem tutaj – zgodnie z personalistyczną tezą, w ten sposób sprowadzaną 
do niedorzeczności – po obu stronach mielibyśmy do uratowania istoty ludzkie 
ze statusem osób.

W nieco mniej fabularnym, a bardziej dyskursywnym ujęciu argument płoną-
cego biobanku miałby więc następujący przebieg:

(P-1) Kiedykolwiek możemy uratować od śmierci albo jedną osobę, albo więk-
szą liczbę osób, mamy zawsze obowiązek (a przynajmniej prawo) uratować 
większą liczbę osób. 

(K-1) Gdyby więc zarodki były osobami, wówczas mając do wyboru urato-
wanie jednej dojrzałej osoby i uratowanie większej liczby zarodków, bylibyśmy 
zobowiązani (a przynajmniej uprawnieni) do tego, aby uratować większą liczbę 
zarodków.

(P-2) Tymczasem intuicja mówi nam, że gdybyśmy byli zmuszeni dokonać ta-
kiego wyboru, powinniśmy w każdym wypadku uratować dojrzałą osobę.

(K-2) A zatem pozostaje uznać, że wczesne ludzkie zarodki nie są osobami.
Także ten argument przeciwko poglądowi przyznającemu ludzkim zarodkom 

status i prawa osoby ma jednak swoich krytyków. Jednym z nich jest Liao (2006). 
Zdaniem tego autora przywołany argument nie uzasadnia dowodzonej tezy, że 
ludzkie zarodki nie posiadają praw. Aby to pokazać, Liao każe nam nieco prze-
kształcić opowieść o pożarze w biobanku. Ponownie mamy sobie wyobrazić, że 
w płonącej klinice reprodukcyjnej możemy ocalić albo małe dziecko, albo (cho-
ciażby jeden) żywy ludzki embrion. Tym razem jednak każdy z nas ma przyjąć, 
że dziecko, które mógłby wynieść z płomieni, jest już nieprzytomne i po kilku 
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dniach zapewne i tak umrze, zaś embrion, który może ocalić, należy do niego 
– jest wytęsknionym zarodkiem utworzonym z gamet jego i jego małżonki, po 
wielu nieudanych próbach doczekania się własnego potomstwa. Powstaje pytanie, 
czy w takich okolicznościach byłoby nam wolno ocalić nie dziecko, lecz embrion. 
Liao wyznaje, że jego moralna intuicja tym razem nie sprzeciwia się takiej możli-
wości, a przynajmniej nie wzdryga się już przed nią z taką mocą jak w poprzednim 
scenariuszu. Uważa również, że ta różnica nie wynika z dodatkowych istotnych 
szczegółów, które zawiera jego zmodyfi kowany przykład, jak choćby stąd, że za-
grożone dziecko, będące bez wątpienia posiadaczem praw, jest już nieprzytomne, 
a jego dni są zapewne i tak policzone. Nie jest bowiem prawdą, że życie posiada-
cza praw, który nie odczuwa już bólu, a po kilku dniach zapewne i tak umrze, go-
towi jesteśmy normalnie poświęcać dla ocalenia czegoś, co bardzo cenimy. O tym 
zaś, że tak nie jest, możemy się znowu przekonać, poddając kolejnej modyfi kacji 
rozważany przykład: wyobrażając sobie, że musimy dokonać wyboru pomiędzy 
uratowaniem tego samego nieprzytomnego już dziecka a ocaleniem jakiegoś dro-
gocennego dzieła sztuki, na przykład należącego do nas obrazu Picassa; w tym 
wypadku musimy mimo wszystko uratować dziecko, a nie arcydzieło, co zdaniem 
Liao świadczyłoby o tym, że poświęcając dziecko dla zarodka, mamy jednak na 
względzie jakieś moralne prawa przysługujące ludzkim embrionom, a niedające 
się przyznać obrazom (Liao 2006, s. 142).

W podobny, chociaż nie identyczny sposób argument płonącego biobanku sta-
ra się odeprzeć E. Christian Brugger (2009, s. 117–118). Zauważa on, iż jeśli nasza 
moralna intuicja w pożarze biobanku kazałaby nam ratować raczej dziecko niż 
ludzkie zarodki, to niekoniecznie dlatego, że dziecko jest już osobą, a zarodek nie. 
Odmienna emocjonalna reakcja na myśl o śmierci dziecka niż na myśl o zagła-
dzie zarodków może wynikać także stąd, że dziecko jest już zdolne do odczuwa-
nia bólu lub że ocalenie zagrożonych zarodków jest mało prawdopodobne. Jeżeli 
usuniemy te dodatkowe różnice (choćby tak, jak Liao w swoim zmodyfi kowanym 
przykładzie), werdykt moralnej intuicji może być już inny. A jeśli nawet u więk-
szości ludzi pozostanie on niezmieniony, to będzie to tylko świadczyło, że więk-
szość nie przyzwyczaiła się jeszcze do idei moralnych praw ludzkich zarodków, 
a nie że ta idea jest błędna. Dodatkowo Brugger podkreśla, że choćby argument 
płonącego biobanku dało się obronić, to i tak nie uzasadniałby on tej tezy, na któ-
rej najbardziej zależy jego zwolennikom. Pokazywałby jedynie, że w określonych 
okolicznościach mamy prawo nie ratować ludzkich zarodków przed grożącą im 
zagładą lub śmiercią, a nie że mamy prawo aktywnie przyczyniać się do ich znisz-
czenia (jak to się czyni w trakcie destrukcyjnych eksperymentów medycznych).



Część V

BADANIA Z UŻYCIEM LUDZKICH ZARODKÓW
I KOMÓREK MACIERZYSTYCH

W tytule tej części występują obok siebie dwa kierunki badań biomedycznych: 
badania z użyciem ludzkich zarodków i badania z użyciem ludzkich komórek ma-
cierzystych. Te dwa przedsięwzięcia badawcze nie pokrywają się ze sobą. Z jednej 
bowiem strony badania na ludzkich embrionach mogą też służyć różnym innym 
celom, nie tylko pozyskiwaniu komórek macierzystych; były one zresztą prowa-
dzone, gdy o tych ostatnich nikt jeszcze nie wiedział. Z drugiej zaś strony badania 
nad ludzkimi komórkami macierzystymi nie muszą koniecznie wiązać się z uży-
waniem – a przez to też najczęściej ze zużywaniem, czyli niszczeniem – wczesnych 
ludzkich zarodków; co więcej, usilnie starano się rozerwać ten fatalny związek, 
i usiłowania te zostały w końcu uwieńczone pewnym powodzeniem. Lecz choć 
zakresy tych dwóch typów badań są tylko częściowo zbieżne, to przecież właśnie 
ten obszar, w którym się zbiegają – obszar badań dotyczących ludzkich zarodków 
jako źródeł komórek macierzystych oraz komórek macierzystych, które otrzymu-
je się z owych zarodków – przyciągał w ostatnich kilkunastu latach największą 
uwagę naukowców, a także etyków.

Komórki macierzyste dzieli się na kilka kategorii ze względu na stopień ich 
„elastyczności”, czyli zdolności różnicowania się na inne typy komórek. Z prak-
tycznego, a tym samym również etycznego punktu widzenia największą wagę 
mają macierzyste komórki pluripotencjalne (Pluripotent Stem cells – komórki 
PS), czyli takie, które mogą dawać początek każdemu typowi komórek dorosłego 
organizmu. W obrębie ludzkich komórek PS wyróżnia się z kolei kilka grup ze 
względu na ich pochodzenie. Jedną z nich, od której rozpocznę, tworzą komórki 
macierzyste linii płciowej (Embrionic Germ cells – komórki EG), otrzymywane 
z zawiązków gonad martwych płodów. Do drugiej grupy, która przez dłuższy czas 
stała w centrum uwagi etyków, należą zarodkowe komórki macierzyste (Embrio-
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nic Stem cells – komórki ES), pozyskiwane z wczesnych zarodków. Trzecią, naj-
później odkrytą czy wynalezioną grupą ludzkich komórek PS są indukowane 
pluripotencjalne komórki macierzyste (induced Pluripotent Stem cells – komór-
ki iPS), wyprowadzane za pomocą wymyślnych zabiegów inżynierii genetycznej 
z komórek somatycznych.



Rozdział XIV

KOMÓRKI MACIERZYSTE Z TKANEK MARTWYCH PŁODÓW

Wyjdźmy od tego źródła komórek macierzystych, jakie stanowią zawiązki gonad 
martwych płodów. Ponieważ płody, z których otrzymuje się komórki EG, są już 
i tak martwe, nie napotykamy tutaj głównej etycznej trudności, która stoi na prze-
szkodzie pozyskiwaniu komórek macierzystych z żywych ludzkich zarodków – 
nie poświęca się tu zatem jednego życia ludzkiego dla (ewentualnego) ocalenia 
innych. Lecz to nie znaczy jeszcze oczywiście, że ten pierwszy sposób zdobywania 
komórek macierzystych jest pod względem etycznym zupełnie niewinny. Prob-
lem naturalnie w tym, że z kolei źródłem owych martwych płodów, z których 
pobiera się cenny materiał, tylko w nielicznych przypadkach bywa samorzutne 
poronienie, najczęściej zaś pochodzą one z umyślnej aborcji. Ta ostatnia, nawet 
gdy utrzymuje się w granicach prawa, nie jest jednak praktyką moralnie niekon-
trowersyjną, a obiekcje, jakie wysuwa się przeciwko jej przeprowadzaniu, w ja-
kiejś mierze zwracają się również przeciw korzystaniu z jej następstw.

Konkretniej mówiąc, przeciwko temu sposobowi pozyskiwania ludzkich ko-
mórek PS – czy też w ogóle wykorzystywaniu płodów po aborcji – wysunięto dwa 
zarzuty. Pierwszy z nich można nazwać argumentem z niemożliwości uzyskania 
ważnej zgody. Wychodzi on bowiem od tego, że używanie tkanek martwych pło-
dów do celów badawczych wymaga, jak się wydaje, czyjejś świadomej zgody1, ale 
nie jest jasne, kto ma jej udzielić. Nasuwającą się kandydatką byłaby sama kobieta, 
która przerywa ciążę, można jednak utrzymywać, że jej kandydatura jest w tym 
wypadku właśnie najbardziej wątpliwa: kobieta, która zdecydowała się usunąć 
płód, tym samym zrzekałaby się prawa do tego, by rozporządzać jego szczątkami.

Drugi zarzut przeciwko używaniu tkanek martwych płodów do celów badaw-
czych można by natomiast określać jako argument współuczestnictwa w złu. Ar-
gument ten zakłada, że przeprowadzanie aborcji, z których pochodzą te płody, 
w wielu wypadkach jest moralnym złem, a badacz, który czerpie korzyści z tego 

1  W sprawie roli świadomej zgody w etyce badań biomedycznych por. Galewicz 2011, s. 16–25.
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moralnego zła, ma w nim nieuchronnie pewien współudział – staje się poniekąd 
wspólnikiem tych, którzy je popełniają.

1. Argument braku ważnej zgody

Argument z niemożliwości uzyskania ważnej zgody formułują James Burt-
chaell i Kathleen Nolan. Burtchaell uważa, że prawo matki do rozporządzania 
szczątkami płodu musiałoby się opierać na jej opiekuńczym stosunku do dziec-
ka, stosunku, którego kobieta zrzeka się, gdy postanawia usunąć ciążę. Ta decyzja 
dyskwalifi kuje ją jako osobę, która mogłaby prawomocnie decydować o tym, co 
ma się zrobić ze szczątkami płodu. Zdaniem Burtchaella takiej samej dyskwalifi -
kacji podlegają w tym wypadku również inne strony zamieszane w aborcję: part-
ner kobiety, ginekolog przeprowadzający aborcję, a wreszcie państwo, które na nią 
przyzwala (por. Burtchaell 1989, s. 9).

Zgodnie ze stanowiskiem Nolan kobieta ma prawo „oddać w darze” tkanki 
swojego martwego płodu, jeżeli sama nie przyczynia się do jego śmierci. Tak jest 
jednak tylko wtedy, gdy dochodzi do samorzutnego poronienia. „W przypadkach 
samorzutnego poronienia matki, które zgadzają się na podarowanie tkanek pło-
du, znajdują się zapewne w takim samym położeniu jak inni krewni w obliczu 
śmierci kochanej osoby” (Nolan 1988, s. 14). Gdy natomiast kobieta zdecydowała 
się przerwać ciążę, wówczas z etycznego punktu widzenia jest nader wątpliwe, czy 
może ona rościć sobie pretensje do roli „matki” i udzielać „zastępczej zgody” na 
wykorzystanie tkanek jej martwego płodu, który jest przecież martwy wskutek jej 
decyzji.

Nie jest całkiem jasne, w jakim zakresie ma być ważny argument z braku świa-
domej zgody. Problem możliwości wykorzystania szczątków usuwanego płodu do 
celów badawczych lub terapeutycznych występuje praktycznie jedynie w przypad-
kach aborcji zgodnej z prawem. Procedura dopuszczana przez prawo może być 
jednak niezgodna z wymogami moralności i nasuwa się myśl, że do takich właś-
nie przypadków aborcji – prawnie dozwolonej, lecz moralnie niedopuszczalnej, 
a przynajmniej dyskusyjnej – ogranicza się omawiany argument. Nolan zdaje się 
wszakże uchylać to ograniczenie:

Przyczyniać się do śmierci innej osoby znaczy ostatecznie uprzedmiotawiać tę drugą oso-
bę, używać jej do celów, które nie są jej własnymi celami. Tak zatem nawet jeśli ktoś uważa, 
że aborcja z wyboru może być etycznie usprawiedliwiona (bądź to w ogóle, bądź to w szcze-
gólnych przypadkach), to jednak zgoda matki, a nawet zgoda społeczeństwa na wykorzy-
stanie szczątków płodu [do celów badawczych] budzi wątpliwości (Nolan 1988, s. 14).

Jest wprawdzie dyskusyjne, czy ktoś, kto przyczynia się do śmierci innej osoby, 
istotnie w każdym wypadku używa jej do celów, które nie są jej własnymi celami. 
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Lecz jeśli nawet ta reguła dopuszcza wyjątki, w omawianym zakresie byłyby nimi 
co najwyżej przypadki aborcji, którą przeprowadza się ze względu na wyjątkowo 
ciężkie upośledzenie płodu, mając na celu uchronienie go od życia niewartego 
przeżycia. We wszystkich innych – zdecydowanie przeważających – sytuacjach 
aborcyjnych kobieta usuwająca płód uprzedmiotowiałaby drugą osobę, tak iż nie 
byłaby powołana, by decydować o losach jej szczątków. 

Aby uwyraźnić zarysowany argument przeciwko wykorzystywaniu tkanek 
martwych płodów, można by go przedstawić w postaci następującego rozumo-
wania:

(P1) Badania z użyciem tkanek martwych płodów byłyby moralnie usprawiedliwione tylko 
wtedy, gdyby można uzyskać na nie ważną zgodę upoważnionej osoby lub strony.
(P2) Tymczasem w wypadku płodu pochodzącego z aborcji żadna z możliwych osób czy 
też stron nie jest moralnie upoważniona, aby rozporządzać jego szczątkami; w szczególno-
ści nie jest do tego uprawniona matka usuniętego płodu, skoro sama zdecydowała się na 
jego usunięcie.
(K) Tak więc badania z użyciem tkanek martwych płodów pochodzących z aborcji nie są 
nigdy moralnie usprawiedliwione.

Obrońcy badań z użyciem płodów po aborcji, krytykujący omawiane rozumo-
wanie, mogą podważać obie jego przesłanki. Najpierw więc kwestionują słuszność 
przesłanki (P2). Tak na przykład John A. Robertson przyznaje wprawdzie impli-
cite, że kobieta przerywająca ciążę nie wydaje się najlepszą kandydatką do roli 
opiekunki lub reprezentantki usuwanego z jej woli płodu, ale zaznacza:

osoba rozporządzająca czyimiś szczątkami nie jest opiekunem ani reprezentantem osoby 
zmarłej, nieposiadającej już interesów, które należałoby chronić. Dokładniej opisalibyśmy 
jej rolę, gdybyśmy powiedzieli, że strzeże ona raczej swoich własnych uczuć i interesów, sta-
rając się, aby szczątki jej zmarłego krewnego były traktowane z należnym szacunkiem, a nie 
że stara się o to, aby spełniono życzenia tej zmarłej osoby, które ona wyraziła za swojego 
życia. (...) Tak więc fakt, że kobieta czyni użytek ze swojego legislacyjnego prawa do aborcji, 
nie stoi na przeszkodzie ani nie sprzeciwia się żadnemu z celów, jakie ma się na uwadze, 
przyznając najbliższym krewnym możliwość podejmowania decyzji o wykorzystaniu ludz-
kich szczątków do badań, terapii, czy też w innym celu (Robertson 1988, s. 6).

W tej replice, pomijającej czynną rolę matki w śmierci tego płodu, którego 
szczątki mają być za jej zgodą wykorzystane do badań medycznych, jest jednak 
coś wyraźnie niewystarczającego. Toteż cytowany autor nie ogranicza się do niej, 
lecz podważa również przesłankę (P1). Robertson przyznaje zatem, że gdy chce 
się uczynić godziwy użytek z ludzkich zwłok, w tym również ze szczątków płodu, 
wówczas istnieją powody, aby starać się o zgodę krewnych, ale zaznacza, że nie jest 
jasne, czy ich świadoma zgoda jest w tym celu bezwzględnie potrzebna: 

Kluczową kwestią, gdy chodzi o godziwy sposób traktowania ludzkich zwłok, jest kwestia 
tego, do czego się ich używa. Jeżeli ten użytek jest godziwy, wówczas zgoda krewnych może 
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być pożądana. Gdy jednak zmarły nie ma krewnych lub gdy jego krewni mają idiosyn-
kratyczne życzenia, rozporządzanie zwłokami zmarłego może być godziwe także bez ich 
zgody. (...) Sekcje zwłok przeprowadzane w celach naukowych lub z powodów prawnych 
nie są niegodziwe, nawet gdy krewni nie godzą się na nie. W dwunastu stanach [w USA] 
prawo zezwala na pobieranie rogówek ze zwłok pomimo braku wyrażonej zgody, bez żad-
nego uszczerbku dla ludzkiej godności. Ponieważ badania naukowe i terapię z użyciem 
narządów i tkanek pobieranych ze zwłok uważa się za zgodne z godziwym sposobem po-
stępowania, nie ma nic niegodziwego w używaniu szczątków płodu do podobnych celów 
(tamże, s. 5).

Ta druga replika Robertsona wydaje się jednak również dyskusyjna. Na jej 
słabe punkty zwraca uwagę Strong. Zauważa on najpierw, że nie jest wcale pew-
ne, czy sekcje zwłok przeprowadzane w celach naukowych pomimo braku zgody 
rodziny są rzeczywiście w pełni godne aprobaty. Amerykańskie prawo wymaga, 
aby autopsja – pomijając przypadki prokuratorskie – niezależnie od jej celu była 
poprzedzona zgodą najbliższej rodziny, a lekarz, który przeprowadza ją pomimo 
braku tej zgody, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W niektórych 
stanach zezwala się co prawda na autopsje bez zgody rodziny w szczególnych sy-
tuacjach, gdy chodzi o choroby zakaźne, ale to nie świadczy o tym, że w takich 
przypadkach są one w pełni zgodne z zasadą szacunku; raczej pokazuje, że zasa-
da szacunku znajduje nieraz przeciwwagę w innych ważnych racjach etycznych, 
takich jak wzgląd na zdrowie publiczne. Podobną interpretację dopuszczają zda-
niem Stronga przepisy, które pozwalają bez zgody rodziny przeprowadzać sekcje 
zwłok z powodów prawnych lub też pobierać od zmarłych osób rogówki w celu 
przeszczepu. Wszystkie takie praktyki można usprawiedliwiać tym, że uszczerbek 
na godności, jaki wyrządza się przez nie zmarłemu, jest stosunkowo niewielki, 
natomiast pożytek innych osób znaczny (por. Strong 1991, s. 72–73).

2. Argument współuczestnictwa w złu

Jeżeli poddawanie się aborcji (przez kobietę) oraz przeprowadzanie aborcji (przez 
jej lekarza) jest moralnym złem, badacz wykorzystujący tkanki usuniętych pło-
dów, chociażby do najszczytniejszych celów, może spotkać się również z zarzutem 
wspólnictwa (complicity) – współudziału w moralnym złu, popełnianym przez 
inne osoby. Czy ten kolejny zarzut jest uzasadniony?

Katrien Devolder, pisząc zresztą nie o komórkach EG, lecz o indukowanych 
pluripotencjalnych komórkach macierzystych, którymi zajmiemy się dalej, prze-
prowadza pożyteczne rozróżnienie trzech możliwych sposobów współuczest-
niczenia w złu. Po pierwsze, o współudział w konkretnym popełnionym prze-
stępstwie lub złu można oskarżyć tego, kto w jakiś sposób przyczynił się do jego 
popełnienia. Tak na przykład współudział w zabójstwie ma ktoś, kto wprawdzie 
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sam nie popełnił zabójstwa, ale do niego podżegał, dostarczył zabójcy broni itp.; 
nie jest on wówczas sam sprawcą zabójstwa, niemniej jest wspólnikiem sprawcy. 
Po drugie, współudział w pewnym ogólnie określonym złu można również za-
rzucić osobie, która w ten czy inny sposób zwiększa prawdopodobieństwo jego 
popełniania w przyszłości. Jednym sposobem zwiększania prawdopodobień-
stwa, że w przyszłości dojdzie do pewnych złych praktyk, jest przyczynianie się 
do większego zapotrzebowania na ich rezultaty; tak na przykład „nawet gdyby 
kurczak, którego dzisiaj wieczór zamawiam w restauracji, został zabity, choćbym 
przez całe życie był wegetarianinem, to jednak przez to, że zamawiam kurczaka, 
a nie danie wegetariańskie, nieznacznie zwiększam prawdopodobieństwo, że re-
stauracja będzie nadal zamawiała kurczęta, a w rezultacie nieznacznie zwiększam 
przewidywalną ilość kurcząt, które będą zabijane w przyszłości” (Devolder 2010b, 
s. 1). Innym ważnym sposobem zwiększania prawdopodobieństwa przyszłych 
przypadków jakiegoś zła jest popieranie tego zła i przyczynianie się do rozpo-
wszechnienia bardziej pobłażliwych społecznych postaw w stosunku do tych, któ-
rzy się go dopuszczają. Po trzecie wreszcie, o współudział w złu bywa też oskar-
żany ten, kto wprawdzie ani nie przyczynił się do już popełnionych aktów tego 
zła, ani nie zwiększa prawdopodobieństwa jego przyszłych przypadków, niemniej 
implicite wspiera jego sprawców i okazuje brak poszanowania jego ofi arom. Taki 
współudział w złu zarzucano na przykład naukowcom, którzy korzystali z wyni-
ków „eksperymentów medycznych” przeprowadzanych w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych.

Aby ocenić zasadność zarzutu wspólnictwa, wysuwanego przeciwko badaczom 
używającym tkanek usuniętych płodów, trzeba więc wziąć pod uwagę wszystkie 
trzy wyróżnione sposoby współuczestniczenia w złu: (1) przyczynianie się do już 
popełnionego zła, (2) zwiększanie prawdopodobieństwa podobnych złych prak-
tyk w przyszłości przez (a) stwarzanie większego zapotrzebowania na ich rezul-
taty lub przez (b) wzmacnianie pobłażliwych postaw wobec tych, którzy się ich 
dopuszczają, oraz (3) solidaryzowanie się ze sprawcami zła i okazywanie braku 
szacunku jego ofi arom.

(1) Czy badacze używający tkanek usuniętych płodów przyczyniają się do już 
dokonanych przypadków niemoralnej aborcji?

Jak podkreślają obrońcy tych, którzy wykorzystują ów cenny materiał biolo-
giczny, tak rozumiany zarzut współodpowiedzialności za moralne zło aborcji był-
by w stosunku do nich nieuzasadniony. Tak więc Robertson zwraca uwagę, że na-
ukowcy prowadzący badania z użyciem tkanek usuniętych płodów sami nie biorą 
żadnego udziału w zabiegach aborcji; ani nie zabiegają o ich dokonanie, ani nawet 
nie wiedzą, kto ich dokonuje. Co więcej, osobiście mogą być oni nawet przeciwko 
aborcji, widząc w niej moralne zło, i nie muszą poczuwać się do niekonsekwencji 
lub też „moralnej dezintegracji”, kiedy starają się pozyskać jakieś dobro ze zła, 
które i tak się już stało (por. Robertson 1988, s. 7).
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(2) Czy badania z użyciem tkanek martwych płodów nie zwiększają prawdo-
podobieństwa dalszych moralnie niedopuszczalnych zabiegów aborcji?

Jak już stwierdziliśmy, o zwiększanie prawdopodobieństwa pewnych złych 
praktyk w przyszłości można oskarżać najpierw tych, którzy choćby w niewiel-
kim stopniu przyczyniają się do większego zapotrzebowania na rezultaty tych 
praktyk. Czy więc badania z użyciem tkanek martwych płodów nie mogą powo-
dować wzrostu zapotrzebowania na te martwe płody, będące często rezultatem 
niemoralnej aborcji? Nawet zdeklarowani zwolennicy tych pożytecznych badań 
przyznają, że nie sposób wykluczyć takiej możliwości, mimo iż liczba zabiegów 
aborcji, dokonywanych w celach pozanaukowych, znacznie przekracza potrzeby 
nauki. Bonnie Steinbock ilustruje to pewnym przykładem:

Wyobraźmy sobie, że zwierzęta hoduje się początkowo tylko dla żywności, a ich skóry są 
wyrzucane. Później komuś przychodzi na myśl, że tych odpadów można by używać. Ze 
skór zwierząt można robić ubrania, pierzem ptaków wypychać poduszki itp. Niezależnie 
od tego, czy ten pomysł zostanie podjęty, „fabryki zwierząt” będą kontynuowały swoją 
działalność, ponieważ jej celem jest produkcja mięsa. Czy jednak ci, którzy sprzeciwiają 
się fabrykom zwierząt, nie powinni równie stanowczo sprzeciwiać się wytwarzaniu odzieży 
ze zwierzęcych skór? Nie wydaje się, aby można było oddzielić to pierwotne zło od jego 
dalszych skutków ubocznych (Steinbock 1992, s. 182).

Zdaniem Steinbock podobnie należałoby ocenić wyciąganie korzyści z aborcji, 
gdyby zgodzić się, że przerywanie ciąży jest w większości wypadków „poważnym 
moralnym złem i rażącą niesprawiedliwością” (tamże); przy takich założeniach 
(których cytowana autorka raczej nie podziela) wypadałoby zatem powiedzieć, 
że używanie tkanek płodów po aborcji jest samo działaniem moralne skażonym.

Następnie zwiększanie prawdopodobieństwa dalszych przypadków pewnej 
złej praktyki można również zarzucać tym, którzy doprowadzają do rozpowszech-
nienia bardziej tolerancyjnych czy też pobłażliwych społecznych postaw wobec 
tej praktyki. Czy zatem badania z użyciem usuniętych płodów nie przyczyniają 
się jakoś do większej społecznej tolerancji dla moralnie podejrzanych zabiegów 
aborcji? To pytanie wnikliwie analizuje Lynn Gillam (1997), której wywody, kry-
tycznie nawiązujące do poglądów Robertsona, warto tutaj w zarysie przedstawić.

Obrońcy badań z użyciem tkanek martwych płodów argumentowali, że pro-
wadząc te badania, nie ponosi się współodpowiedzialności za aborcje, tak samo 
jak pobierając narządy do przeszczepu ze zwłok osób, które padły ofi arą zabój-
stwa, nie jest się wspólnikiem zabójcy. Ten argument stosuje także Robertson, 
stwierdzając między innymi: „Nikt nie będzie poważnie twierdził, że chirurg, 
który przeszczepia nerkę, serce, wątrobę, skórę czy też rogówkę ofi ary zabójstwa 
potrzebującemu biorcy bierze przez to udział w zabójstwie, wskutek którego 
te narządy stały się dostępne, jeśli tylko zna ich źródło” (Robertson 1988, s. 7). 
Ta analogia pomiędzy pobieraniem narządów od ofi ar zabójstw a wykorzysty-
waniem tkanek martwych płodów wydaje się jednak dosyć naciągana, gdyż nie 
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uwzględnia istotnych różnic, jakie zachodzą między tymi praktykami. Zwracał na 
nie uwagę już LeRoy Walters, gdy pisał:

W wypadku sporadycznego zabójstwa użycie narządów ofi ary w celu transplantacji nie 
budzi na ogół etycznych obiekcji, jeśli tylko zwłokom okazuje się należny szacunek i prze-
strzega się odpowiednich procedur świadomej zgody. Jeśli jednak pewien szpital wykorzy-
stywałby zorganizowany system ludobójstwa, zapewniający dostawę świeżych zwłok, moż-
na by zasadnie postawić pytanie o moralną stosowność dalszej współpracy szpitala z jego 
dostawcami. Podobne pytanie można też moim zdaniem postawić, gdy chodzi o używanie 
martwych płodów do celów badawczych (Walters 1974, s. 41).

Także Gillam zauważa, że analogia płodów po aborcji z ofi arami zabójstw jest 
bardzo niepełna:

W odróżnieniu od „kryminalnego zabójstwa” aborcja jest zorganizowaną zawodową dzia-
łalnością, z góry zaplanowaną i wykonywaną przez wiadomych ludzi, w wiadomym czasie 
i miejscu. Ogólnie biorąc, jej prawny status jest nieokreślony; jej pozycja zmienia się od 
jednej jurysdykcji do innej, a także w jednej jurysdykcji zależnie od czasu; niekiedy jest 
ona ofi cjalnie tolerowana, nawet jeżeli ściśle biorąc pozostaje nielegalna, kiedy indziej jest 
w praktyce ograniczona, nawet jeżeli zasadniczo prawnie dozwolona. W przeciwieństwie 
do tego zabójstwo we wszystkich jurysdykcjach jest niezgodne z prawem (Gillam 1997, 
s. 405).

Ta różnica powoduje, że podczas gdy pobieranie narządów od osób zabitych 
nie przyczynia się do wzrostu ilości zabójstw, to używanie martwych płodów do 
celów badawczych może prowadzić do pomnożenia przypadków moralnie nie-
dopuszczalnej aborcji. Jak pokazuje Gillam, współodpowiedzialność badaczy wy-
korzystujących tkanki usuwanych płodów za przyszłe aborcje wynika stąd, że ich 
zorganizowana zawodowa działalność może pociągnąć za sobą trzy negatywne 
następstwa: (a) zmianę moralnych sądów opinii publicznej, (b) osłabienie działań 
władz państwowych, mających na celu odstraszanie od aborcji, a także (c) dostar-
czenie ciężarnym kobietom dodatkowych motywów do przerwania ciąży.

ad a. Robertson uspokajał, że nawet największy społeczny pożytek, jaki mogą 
przynieść (i oby przyniosły!) eksperymenty i przeszczepy z użyciem tkanek i na-
rządów płodów po aborcji, nie wpłynie na zmianę społecznych postaw wobec sa-
mego przerywania ciąży. Krytycy zalecają jednak w tym względzie większą ostroż-
ność. Strong uważa, że zachowalibyśmy się rozsądniej, uznając naszą niewiedzę 
lub niepewność co do tego, czy taka zmiana postaw wobec aborcji, powodowana 
przez uboczne korzyści z jej praktykowania, jest możliwa czy też nie (por. Strong 
1991, s. 73). Gillam natomiast przestrzega, że podatne na tego rodzaju wpływ 
mogą być zwłaszcza osoby, które nie należą ani do skrajnych przeciwników, ani 
do zdeklarowanych zwolenników aborcji, lecz zajmują wobec niej stanowisko po-
średnie, w jednych przypadkach uznając ją za moralnie dozwoloną, a w innych 
za niedopuszczalną, lub też wahając się w jej ocenie. Ci niezdecydowani mogą 
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również rozumować, że aborcja nie jest widocznie rzeczą aż tak złą, skoro przed-
stawiciele profesji medycznej, w końcu najlepiej się na niej znający, tak chętnie 
korzystają z jej skutków ubocznych (por. Gillam 1997, s. 405–406).

ad b. Zdaniem Gillam nie jest też wcale nieprawdopodobne, aby pożytki 
z usuwanych płodów wywierały również wpływ na władze państwowe, skłania-
jąc je do osłabienia czy też ograniczenia działań antyaborcyjnych. Z fi nansowe-
go punktu widzenia eksperymenty i przeszczepy używające tkanek płodów po 
aborcji są dla państwa nader korzystne, ponieważ stwarzają nadzieję na szybkie 
wyleczenie chorób, które inaczej wymagają długotrwałej i drogiej kuracji. Poli-
tycy mogą się również obawiać utraty popularności, na jaką będą się narażać, 
zapobiegając i przeciwdziałając przerywaniu ciąży, z chwilą gdy stanie się rzeczą 
wiadomą, że stanowi ono tak wydajne źródło ważnych korzyści medycznych 
(por. tamże, s. 406).

ad c. Zmiana społecznych postaw wobec aborcji, powodowana przez korzyści 
z usuwanych płodów, zwiększałaby prawdopodobieństwo dalszych praktyk abor-
cyjnych także i dlatego, że wywierałaby pośredni wpływ na motywację kobiet, 
zastanawiających się nad przerwaniem niechcianej lub niepomyślnej ciąży. Jak za-
uważa Gillam, ten pośredni wpływ mógłby wynikać zarówno z faktu, że kobiety 
podzielają przecież zawsze w jakiejś mierze owe społeczne postawy zajmowa-
ne wobec aborcji, jak i z ich naturalnej chęci zachowania akceptacji w swoim 
środowisku czy też otoczeniu (tamże). Niezależnie od tego nasuwa się jednak 
pytanie, czy perspektywa wykorzystania usuniętego płodu do badań medycznych 
nie może dostarczać kobietom rozważającym aborcję także bardziej bezpośred-
nich motywów do jej dokonania. James F. Childress (1991, s. 105–107) wyróżnia 
trzy takie bezpośrednie pobudki, które wchodziłyby tutaj w rachubę: chęć fi nan-
sowego zysku, życzliwość lub altruizm wobec określonej osoby (Specifi c Benevo-
lence) oraz życzliwość powszechną (General Benevolence). Dwa pierwsze rodzaje 
dodatkowych pobudek można jednak od razu wykluczyć; do przepisów na temat 
przeprowadzania aborcji i traktowania usuwanych płodów nietrudno bowiem 
wprowadzić zabezpieczenia, które nie pozwolą, aby kobieta przerywająca ciążę 
otrzymywała jakąkolwiek zapłatę za swoją zgodę na wykorzystywanie szczątków 
płodu do celów badawczych lub terapeutycznych, lub aby miała możliwość prze-
znaczać jego narządy dla jakiejś określonej, bliskiej jej osoby. Do rozpatrzenia 
pozostawałaby więc tylko trzecia ewentualność: czy kobieta, która z pewnych in-
nych, zazwyczaj niealtruistycznych powodów w ogóle myśli o aborcji, a przy tym 
zdaje sobie sprawę, że szczątki jej usuniętego płodu mogłyby posłużyć do takich 
czy innych pożytecznych celów, nie może zdecydować się na przerwanie ciąży ze 
względu na ten społeczny pożytek; albo dokładniej: czy ów skądinąd chwalebny 
powszechny altruizm nie może być dodatkowym motywem, który w połączeniu 
z wszystkimi innymi skłoni ją do takiej decyzji, jakiej inaczej by nie podjęła? W tej 
spekulatywno-psychologicznej kwestii zdania autorów są zróżnicowane. Jedni 
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uważają, że tego typu motywacja jest niewykluczona; można się zatem istotnie 
obawiać, że taka powszechna życzliwość, dołączając się do wszystkich innych po-
wodów, przynajmniej w wypadku niektórych niezdecydowanych kobiet przechyli 
szalę ich decyzji na stronę aborcji (por. np. Gillam 1997, s. 406). Inni jednak są-
dzą, że tego rodzaju obawy są zupełnie bezzasadne: „Czy można wyobrazić sobie 
na serio kobietę – pyta retorycznie Steinbock (1992, s. 180) – która wahając się 
pomiędzy przerwaniem ciąży i urodzeniem dziecka, decyduje się na aborcję ze 
względu na samą możliwość, że szczątki jej płodu przydadzą się jakiejś obcej oso-
bie?”. Zdaniem autorki ten jawnie nierealistyczny scenariusz nawet nie zasługuje 
na to, aby go roztrząsać. 

Jeżeli zgodzimy się, że badania z użyciem tkanek martwych płodów z tego czy 
innego względu zwiększają prawdopodobieństwo dalszych przypadków aborcji, 
tym samym musimy przyznać, że kwestii moralnej dopuszczalności tych badań 
nie da się w czysty sposób oddzielić od kwestii moralności przerywania ciąży. To 
wprawdzie nie znaczy jeszcze, że ten, kto uznaje aborcję za praktykę niemoral-
ną czy też etycznie wątpliwą, musi przypisać taką samą kwalifi kację badaniom 
z użyciem tkanek płodów poddanych aborcji. Oprócz tego najbardziej rygory-
stycznego stanowiska ma on jeszcze do wyboru dwa inne: może więc uznać, że 
badania z użyciem płodów pochodzących z niedozwolonej aborcji są wprawdzie 
moralnie podejrzane, lecz mimo to dają się usprawiedliwić, jeżeli przysparzają 
wystarczająco ważnych korzyści społecznych (por. Strong 1991, s. 73–74); albo też 
może przyjąć, że badania używające płodów z niemoralnej aborcji dają się uspra-
wiedliwić, jeżeli powodują wystarczająco dużo dobra, a sprawiane przez nie zło 
jest tylko ich skutkiem ubocznym, nie zaś zamierzonym rezultatem (por. Cefalo, 
Engelhardt 1989, s. 33–34). 

Chcąc wyrobić sobie zdanie, na jaką etyczną ocenę zasługuje pozyskiwanie 
komórek macierzystych (lub też czerpanie jakichkolwiek innych medycznych 
korzyści) z tkanek płodów poddanych aborcji, trzeba jednak wziąć pod uwagę 
także trzecią wyróżnioną formę współuczestnictwa w złu – solidaryzowanie się 
ze sprawcami zła i okazywanie braku szacunku jego ofi arom. Musimy zatem roz-
ważyć pytanie:

(3) Czy badacze wykorzystujący tkanki martwych płodów nie deklarują w ten 
sposób implicite swojej solidarności ze sprawcami zła, jakim jest nieetyczne 
przerywanie ciąży, i nie okazują braku szacunku jego ofi arom, czyli usuwanym 
płodom?

Sformułowana kwestia była jednym z punktów w dyskusji pomiędzy Burt-
chaellem i Robertsonem. Robertson nie godzi się z oskarżeniem, jakie zawiera 
się w postawionym pytaniu. Odpierając zarzuty Burtchaella, zauważa najpierw, 
że można korzystać ze zła popełnionego przez inną osobę, nie aprobując ani nie 
pochwalając jej złego postępku. Tak na przykład mogę z dezaprobatą odnosić się 
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do zabójstwa jakiejś osoby, mimo iż dzięki jej śmierci dostaję spadek albo otrzy-
muję awans. Następnie Robertson dodaje również, że nawet ten, kto wyraża się 
z aprobatą o popełnionym przez kogoś morderstwie, nie staje się jeszcze przez 
to wspólnikiem mordercy, jeżeli nie miał żadnego udziału w aprobowanej post 
factum zbrodni (por. Robertson 1988, s. 7).

Burtchaell nie uznaje tych kontrargumentów. Odpowiadając adwersarzowi, 
podtrzymuje swoją tezę, że można zostać poplecznikiem (accessory) złych czy-
nów popełnionych przez inne osoby – i w tym sensie ponosić za nie współodpo-
wiedzialność – mimo iż nie odegrało się żadnej przyczynowej roli w samym ich 
spełnieniu. Tak na przykład bankier, który przyjmuje w depozyt dużą sumą pie-
niędzy pochodzących z handlu narkotykami, staje się tym samym wspólnikiem 
handlarzy, nawet jeżeli nie brał udziału w sfi nalizowanych już przez nich transak-
cjach. Jak podkreśla Burtchaell, ta forma wspólnictwa w złu nie wymaga nawet, 
aby wspólnik wyraźnie aprobował zło popełnione przez sprawcę:

Wyraźnie udzielana aprobata nie jest istotna dla wspólnictwa. W wypadku bankiera pio-
rącego brudne pieniądze może on sobie całkiem dobrze wmawiać, że nie pochwala handlu 
narkotykami i stara się jedynie wydobyć z niego jakieś dobro (zwiększenie funduszy dla 
miejscowego przemysłu). Powiedziałbym jednak, że w ten sposób oszukuje on sam siebie, 
choć prawdopodobnie tylko siebie. Jeżeli świadomie wikła się w relację, przez którą do-
browolnie upłynnia źle osiągnięte zyski innych osób, to żaden myślowy manewr nie jest 
w stanie uwolnić go od zarzutu wspólnictwa, cokolwiek by on sobie wyobrażał na temat 
swoich moralnych przekonań (Burtchaell 1989, s. 10).

Burtchaell oskarża zatem badaczy wykorzystujących szczątki usuniętych pło-
dów, że wchodzą przez to w szczególny sojusz ze sprawcami zła aborcji, chociażby 
ofi cjalnie odżegnywali się od ich działalności: 

Kiedy jesteśmy sojusznikami w dobru, wyrażamy aprobatę dla czynów dokonywanych 
przez inne osoby. Kiedy jesteśmy sojusznikami w złu, zachowujemy się przeciwnie: od-
wracamy wzrok, wypieramy się wiedzy, roimy sobie, że popełnione czyny nie plamią tych, 
którzy korzystają z ich rezultatów. Jednak wspólnictwo pozostaje wspólnictwem. Rzeko-
my moralny rozdział pomiędzy badaczem a lekarzem dokonującym aborcji jako moralna 
przegroda jest równie skuteczny jak płot pomiędzy fabryką I.G. Farben i obozem w Au-
schwitz (tamże).



Rozdział XV

KOMÓRKI MACIERZYSTE Z ZARODKÓW IN VITRO
NIEWYKORZYSTANYCH W CELU PROKREACYJNYM

Najobfi tszym możliwym źródłem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych 
(komórek ES) są bez wątpienia zarodki wytworzone przez zapłodnienie poza-
ustrojowe (in vitro fertilization – IVF) dla medycznej pomocy w prokreacji, ale 
niewykorzystane w tym rozrodczym celu. Choć jednak to wydajne źródło jest 
„bez wątpienia” możliwe fi zycznie, nie wiadomo, czy także etycznie. Etyczna moż-
liwość używania do badań medycznych niewykorzystanych zarodków in vitro 
stanowi przedmiot zaciekłego sporu. Niektórzy twierdzą, że już samo tworzenie 
takich „nadliczbowych” zarodków dla reprodukcyjnej wygody czy też skuteczno-
ści jest moralnie bardzo wątpliwe, a ich niszczenie w badaniach – tylko jeszcze 
bardziej. Inni przyznają, że wytwarzanie większej liczby zarodków, z których część 
prawdopodobnie nie zostanie implantowana, jest wprawdzie moralnie naganne, 
lecz uważają, że skoro są już one wytworzone, a nie przydadzą się do prokreacji, 
lepiej wykorzystać je do innych pożytecznych celów, niż gdyby miały się po pro-
stu zmarnować. Jeszcze inni są zdania, że ani tworzenie zapasowych zarodków 
dla ułatwienia wspomaganej prokreacji, ani przeznaczanie tych, które nie zostały 
użyte w tym celu, do badań medycznych nie ma w sobie nic niemoralnego, skoro 
i to, i tamto służy pewnemu pożytecznemu celowi – pierwsze wydaniu na świat 
zdrowego potomstwa, a drugie postępom w nauce.

Jak stąd widać, sporna jest tutaj nie jedna kwestia, lecz cała ich grupa. W dal-
szej części tego rozdziału przedstawię główne stanowiska oraz argumenty odno-
szące się do czterech pytań:

(1) Czy powinno się tworzyć większą liczbę zarodków in vitro, niż zamierza się 
jednorazowo wszczepić?

(2) Czy zarodki in vitro, niewykorzystane w bezpośrednim celu rozrodczym, 
kiedykolwiek powinno się niszczyć (i przeznaczać do zniszczenia)?
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(3) Czy niewykorzystanych zarodków in vitro powinno się używać do de-
strukcyjnych eksperymentów medycznych, nawet gdy nie są one przeznaczone 
do zniszczenia?

(4) Czy do destrukcyjnych eksperymentów medycznych powinno się używać 
niewykorzystanych zarodków in vitro, które zostały już przeznaczone do znisz-
czenia?

Omawiając rozmaite sposoby, w jakie można odpowiedzieć na wymienione 
pytania, będziemy nieraz musieli uwzględniać trzy wyróżnione wcześniej (por. 
XIII, 1) główne stanowiska w kwestii moralnego statusu ludzkiego zarodka: em-
briologiczny personalizm oraz dwa rodzaje embriologicznego impersonalizmu, 
skrajny i umiarkowany. Jak bowiem nietrudno przewidzieć, odpowiedzi udziela-
ne przez ich zwolenników będą często różne.

1. Tworzenie i niszczenie zapasowych zarodków in vitro

Weźmy najpierw pod rozwagę dwa pierwsze pytania.

(1) Czy powinno się tworzyć większą liczbę zarodków in vitro, niż zamierza się 
jednorazowo wszczepić?

Praktyka tworzenia nadliczbowych zarodków in vitro wydaje się celowa i uza-
sadniona na gruncie embriologicznego impersonalizmu – na pewno impersonali-
zmu w wersji skrajnej, a przypuszczalnie także w wersji umiarkowanej. Czy jednak 
można ją usprawiedliwiać także wtedy, gdy – choćby tylko na chwilę – przyjmuje 
się pogląd, zgodnie z którym ludzki zarodek stanowi już pełnoprawną etyczną 
osobę? Próbę pogodzenia standardowej metody zapłodnienia pozaustrojowego 
z embriologicznym personalizmem podejmuje John Harris (2003).

Brytyjski bioetyk rozpatruje trzy reprodukcyjne czynności: (A) naturalną pro-
kreację, (B) standardową metodę IVF, w ramach której tworzy się większą ilość 
zarodków, niż zamierza się jednorazowo wszczepić, (C) tworzenie zarodków spe-
cjalnie w celach badawczych. I stara się pokazać, że jeśli akceptuje się praktykę 
A, należy również zaakceptować praktykę B, a także C; bowiem C jest praktyką 
etycznie równorzędną w stosunku do B, ta zaś jest równie uprawniona jak prak-
tyka A. Jego wywód opiera się zatem na dwóch tezach o etycznej równorzędności 
lub równoprawności:

(T-1) Standardowa metoda IVF, w ramach której tworzy się większą ilość za-
rodków, niż zamierza się jednorazowo wszczepić, posiada taką samą kwalifi kację 
etyczną jak naturalna prokreacja.

(T-2) Tworzenie zarodków specjalnie w celach badawczych jest działaniem 
o takiej samej kwalifi kacji etycznej jak standardowa metoda IVF, w ramach której 
tworzy się większą ilość zarodków, niż zamierza się jednorazowo wszczepić.
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Aby uzasadnić (T-2), Harris przede wszystkim (optymistycznie) przyjmuje, że 
tworząc zarodki dla badań medycznych, ocala się życie wielu chorych osób, które 
będą w przyszłości korzystać z wyników tych badań; równocześnie zaś zakłada, że 
ratowanie życia osób, które już istnieją (lub i tak będą istniały), jest równie ważne 
jak powoływanie do życia nowych jednostek. Tutaj jednak bardziej interesują nas 
racje, na których stara się on oprzeć tezę (T-1), stwierdzającą etyczną równorzęd-
ność standardowej metody IVF i naturalnej prokreacji. Otóż podstawą tej tezy ma 
być konstatacja, że „nadliczbowe zarodki” w pewnym sensie powstają nie tylko 
w reprodukcji „sztucznej”, czyli medycznie wspomaganej, lecz także w tej zupeł-
nie naturalnej. Tak więc Harris stwierdza:

tworzenie dodatkowych zarodków, z których część zostanie poświęcona, nie jest tylko 
właściwością sztucznej reprodukcji; jest ono nieuchronnym składnikiem wszelkiej prokre-
acji (który z założenia powinniśmy akceptować, a przynajmniej tolerować?) (Harris 2003, 
s. 361).

I dalej:

Zarówno naturalna prokreacja, jak i sztuczna reprodukcja opiera się na procesie, w którym 
dodatkowe zarodki, oprócz tych, które staną się dziećmi, powstają tylko po to, aby umrzeć. 
(...) Jeżeli jeden i drugi z tych procesów jest uzasadniony, to dlatego że wytworzenie żywego 
i zdrowego dziecka traktuje się jako cel, za który warto zapłacić tę szczególną cenę (tamże).

Nie jest zupełnie jasne, jaki wniosek mamy wyciągnąć z tej uznawanej przez 
Harrisa etycznej równorzędności standardowej metody IVF oraz naturalnej pro-
kreacji, gdy chodzi o stosunek obu procedur do tezy embriologicznego personali-
zmu. Czy biorąc pod uwagę równoprawność obu metod, powinniśmy uznać, że są 
one równie zgodne z koncepcją interpretującą ludzki zarodek jako pełnoprawną 
osobę? Czy też raczej powinniśmy stwierdzić, że w takim razie są one równie nie-
zgodne z tą interpretacją?

Tę drugą konkluzję sugeruje na przykład Devolder, kiedy wywodzi, że prakty-
ka zapłodnienia pozaustrojowego zakłada instrumentalizację tworzonych zarod-
ków, wobec czego raczej trudno ją pogodzić z ich interpretacją personalistyczną:

Osoby, które poddają się kuracji IVF i ci, którzy akceptują tę metodę, najwyraźniej sądzą, 
że nie w każdym wypadku wewnętrzna możność stania się osobą, przysługująca zarod-
kowi, musi zostać urzeczywistniona. To nie zarodek jako taki jest przedmiotem posiada-
jącym wielką wartość i zasługującym na niemal absolutną ochronę, lecz zarodek, który 
ma doprowadzić do urodzenia się pożądanego dziecka. Nie tylko pary lub jednostki, któ-
re wytwarzają dodatkowe zarodki, lecz także ci, którzy to aprobują, najwyraźniej sądzą, 
że zwiększona szansa na pomyślną ciążę i na spełnienie ich chęci posiadania dziecka ma 
większą moralną wartość niż każdy poszczególny zarodek. W końcu z góry wiadomo, że 
większość tworzonych zarodków umrze, nie wyłączając niektórych zarodków „najwyższej 
jakości” (Devolder 2005, s. 368).



244  

Z tych uwag Devolder należałoby wnioskować, że skoro naturalna prokreacja 
– jak pokazał Harris – nie różni się pod względem etycznym od standardowej 
metody IVF, w takim razie i ta pierwsza zakłada instrumentalną postawę wobec 
(naturalnie) tworzonych zarodków. Tak zatem również naturalny rozród byłby 
w gruncie rzeczy nie do pogodzenia z personalistycznym poglądem na status 
zarodka, wobec czego rzecznicy embriologicznego personalizmu powinni albo 
zmienić swój pogląd, albo... przestać się w ogóle rozmnażać.

Sam Harris stara się jednak wydobyć ze swojego argumentu mniej prowoka-
cyjną i bardziej pojednawczą konkluzję, wnioskując, że skoro naturalna prokre-
acja z założenia nie może się kłócić z poglądem embriologicznego personalizmu, 
w takim razie również sztuczna reprodukcja, a w szczególności standardowa me-
toda IVF, wbrew początkowym pozorom nie jest z nim w konfl ikcie. Tak więc 
również ci, dla których wczesne ludzkie zarodki stanowią osoby, powinni zgodzić 
się na tworzenie in vitro większej ilości embrionów, niż zamierza się jednorazowo 
wszczepić, jeżeli akceptując mechanizm naturalnego rozrodu płciowego, godzą 
się na płodzenie kilku zarodków po to, aby któryś z nich przeżył.

Harris nie bierze wszakże pod uwagę pewnej etycznie niebłahej różnicy, jaka 
zachodzi między naturalną prokreacją a standardową metodą in vitro: podczas 
gdy w naturalnej prokreacji nie ma innego sposobu osiągnięcia rozrodczego celu 
niż płodzenie zarodków, z których jedynie część przetrwa, to w sztucznej repro-
dukcji taka alternatywna metoda istnieje: można tworzyć jedynie tyle zarodków, 
ile zamierza się jednorazowo wszczepić. Jeżeli korzysta się z metody standardo-
wej, a nie z tej alternatywnej, to nie po to, aby w ogóle osiągnąć cel prokreacyj-
ny, lecz aby oszczędzić kobietom dodatkowych kosztów (wydatków, uciążliwo-
ści, kłopotów zdrowotnych). Taka decyzja może być uzasadniona, jeżeli embrion 
nie ma statusu osoby, choć byłaby nieusprawiedliwiona w przeciwnym wypadku. 
Przypuśćmy na przykład, że noworodki z pewną dziedziczną chorobą w „natural-
nych”, tj. domowych warunkach często umierają, ale że ich śmiertelność można 
zmniejszyć w warunkach szpitalnych, co jednak wiąże się dla ich karmiących ma-
tek z dodatkowymi kosztami lub kłopotami (możemy np. przyjąć, że muszą one 
przez dłuższy czas pozostać w szpitalu i otrzymywać kroplówki). W takiej sytuacji 
„argument z natury” byłby niewystarczający. Trudno byłoby usprawiedliwić ko-
bietę, która narażałaby swoje dziecko na poważne ryzyko śmierci, aby uniknąć 
uciążliwych zabiegów w szpitalu, tłumacząc się tym, że pozostawione w domu jej 
dziecko zapewne również by umarło.

(2) Czy zarodki in vitro, niewykorzystane w bezpośrednim celu rozrodczym, kie-
dykolwiek powinno się niszczyć (i przeznaczać do zniszczenia)?

To zagadnienie dzieli się jeszcze na różne kwestie szczegółowe, zależnie od pa-
nującej sytuacji prawnej. Można więc pytać, czy niewykorzystane zarodki in vitro 
mogą lub powinny być niszczone, jeżeli prawo wcale nie reguluje tej sprawy. Moż-
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na również zastanawiać się, czy należy stworzyć takie ramy prawne, w których 
niszczenie niewykorzystanych zarodków – oraz ich przeznaczanie do zniszczenia 
przez upoważnione do tego osoby (np. ich biologicznych rodziców) – będzie do-
zwolone. Można wreszcie rozważać, czy niewykorzystane zarodki z punktu wi-
dzenia moralności powinny być przeznaczane do zniszczenia i niszczone, jeżeli 
prawo dopuszcza już taką możliwość.

Rozstrzygnięcie tych pytań będzie w pewnej mierze zależeć od tego, co ro-
zumie się przez „niszczenie” zarodków in vitro. Niewykorzystane zarodki poza-
ustrojowe znajdują się zazwyczaj w stanie zamrożenia. Aby doprowadzić do ich 
obumarcia, wystarczy je tylko rozmrozić. Czy rozmrożenie zarodków przetrzy-
mywanych w ciekłym azocie – a zatem zaprzestanie ich przechowywania – jest 
pozytywnym działaniem, czy raczej zaniechaniem działania?

Howard Curzer przychyla się do tej drugiej interpretacji i w rezultacie pisze:

Zamrożone zarodki, najłagodniej mówiąc, mają bardzo niską jakość życia. (...) Co więcej, 
każdy zamrożony zarodek ma tylko niewielką szansę, że zostanie implantowany do ma-
cicy, a każdy implantowany zarodek ma tylko niewielką szansę, że urodzi się żywy. Tak 
więc zamrożone zarodki mają minimalną szansę na poprawienie żałosnej jakości ich życia. 
Według każdej sensownej defi nicji przetrzymywanie zamrożonych zarodków w stanie za-
mrożenia jest daremną terapią (Curzer 2004, s. 552).

Zgodnie z tym opisem niewykorzystane zarodki znajdowałyby się w analo-
gicznym położeniu życiowym jak niektórzy beznadziejnie chorzy pacjenci, któ-
rych dalsze podtrzymywanie przy życiu uważa się za „terapię daremną”. Sytuację 
tych drugich charakteryzują normalnie dwie cechy: niska „jakość życia” i bardzo 
niewielka szansa na dłuższe pozostanie przy życiu. Ze względu na obie te okolicz-
ności rezygnację z podtrzymywania życia osób w takim stanie uważa się zwykle 
za usprawiedliwioną i niekłócącą się z ich osobowym statusem lub prawem do 
życia. Podobnie też rozmrożenie – i w konsekwencji zniszczenie – niewykorzysta-
nego zarodka in vitro byłoby zgodnie z tą interpretacją usprawiedliwione, nawet 
gdybyśmy przyjęli personalistyczny pogląd na status ludzkiego embrionu. Jak to 
formułuje cytowany autor: „Tak więc przestając przedłużać życie zamrożonych 
zarodków, nie pogwałca się ich prawa do życia. Ich rozmrożenie jest jak odłą-
czenie osoby w chronicznym stanie wegetatywnym od aparatury podtrzymującej 
życie. A takich ludzi stale się odłącza” (tamże, s. 553).

Przytoczona analogia wydaje się jednak mocno naciągnięta. Co do „jakości 
życia” nie jest jasne, czy to pojęcie w ogóle znajduje zastosowanie do życia wczes-
nego zarodka, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie Curzer utrzymuje, że jakość 
życia niewykorzystanych embrionów pozaustrojowych jest „żałosna” lub godna 
litości (pitiable). Gdy zaś chodzi o szansę dłuższego utrzymania się przy życiu, 
jaką posiadają takie zarodki, to chociaż w wielu wypadkach można zgodzić się, że 
jest ona równie niska jak szansa chorych w stanie terminalnym, między oboma 
przypadkami zachodzi przecież niemała różnica: beznadziejnie chory w stanie 
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terminalnym ma znikome szanse na dłuższe utrzymanie się przy życiu, cokolwiek 
byśmy zrobili dla jego uratowania; niewykorzystany zarodek in vitro ma znikome 
szanse na dalszy życiowy rozwój, ponieważ prawdopodobnie nic nie zrobimy, by 
go uratować.

2. Używanie niewykorzystanych zarodków in vitro do badań
biomedycznych

Weźmy z kolei pod uwagę drugą parę wyróżnionych powyżej zagadnień, dotyczą-
cych szczególnie używania zapasowych zarodków, niewykorzystanych w procesie 
wspomaganej prokreacji, do badań biomedycznych.

(3) Czy niewykorzystanych zarodków in vitro powinno się używać do destruk-
cyjnych eksperymentów medycznych, nawet gdy nie są one przeznaczone do znisz-
czenia?

Jest nadzieja, że dzięki komórkom macierzystym będzie można w przyszłości 
uwolnić całe rzesze osób od nękających je chorób i cierpień. Ze względu na te wiel-
kie społeczne pożytki pozyskiwanie komórek ES niezbędnych do kontynuacji tych 
badań należy uznać za usprawiedliwione, zakładając, że ludzkie zarodki, z których 
są one otrzymywane, nie mają jeszcze statusu pełnoprawnych osób. Ale czy te ze 
wszech miar pożyteczne badania, wiążące się z niszczeniem zarodków, da się rów-
nież usprawiedliwić, jeżeli przyjąć inne założenie? Czy zatem tezy o moralnej do-
puszczalności przeznaczania ludzkich zarodków do celów badawczych mogą bro-
nić także i ci, którzy – czy to z pełną powagą, czy to dla uniknięcia nieuchronnych 
sporów – godzą się, że wczesny ludzki zarodek może mieć status osoby?

Obrony również takiej kombinacji sądów podejmuje się Julian Savulescu. De-
strukcyjne badania na ludzkich zarodkach, nawet przy najbardziej optymistycz-
nej ocenie otwieranych przez nie nadziei, można ujmować jako poświęcanie życia 
jednych istot ludzkich dla uratowania życia czy też zdrowia innych. Na stanowi-
sku embriologicznego personalizmu wydają się one zatem niezgodne z zasadą, 
która zabrania poświęcać jedne niewinne osoby dla innych. Savulescu nazywa tę 
zasadę „tezą przeciwko praktykom kanibalistycznym” (the cannibalization claim) 
i ujmuje ją w formule:

K. Niedopuszczalne jest zabicie jednej niewinnej osoby A w celu uratowania życia innej 
niewinnej osoby B.

Ta ogólnikowa zasada antykanibalistyczna przybiera jednak – zgodnie z jego 
dalszą analizą – dwie różne postacie:
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Kl. Niedopuszczalne jest zabicie jednej niewinnej osoby wyłącznie w celu uratowania życia 
innej osoby.
K2. Niedopuszczalne jest zabicie jednej niewinnej osoby w celu zmniejszenia ryzyka śmier-
ci w populacji lub klasie, do której należy ta osoba.

Co do tezy K1, Savulescu jest gotów uznać jej prawdziwość, lecz uważa, że nie 
stosuje się ona do badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi: ludzkie za-
rodki, które niszczy się w trakcie tych badań, nie są bowiem niszczone wyłącznie 
w celu uratowania życia innych ludzi. Do destrukcyjnych badań nad ludzkimi 
komórkami ES stosuje się tylko teza K2, ale z nią według Savulescu nie sposób się 
zgodzić: zabicie jednej niewinnej osoby w celu zmniejszenia ryzyka śmierci w po-
pulacji lub klasie, do której należy zabijana jednostka, zdaniem tego autora jest 
etycznie dopuszczalne. Skoro jednak tak, to trzeba dopuścić także badania nad 
komórkami macierzystymi, nawet gdy wiążą się one z niszczeniem zarodków. Bo 
przecież te obiecujące badania mają zmniejszać ryzyko śmierci w naszej ludzkiej 
populacji, a do niej należą również ludzkie zarodki: „ludzki zarodek, tak jak każdy 
z nas, jest narażony na znaczne ryzyko śmierci” (Savulescu 2002, s. 520).

Zarysowana argumentacja Savulescu zawiera jednak wiele punktów wątpli-
wych. Najpierw zatem nie jest jasne, czy uznawana przez niego negacja tezy K2 
– „dopuszczalne jest zabicie jednej niewinnej osoby w celu zmniejszenia ryzyka 
śmierci w populacji lub klasie, do której należy ta osoba” – nie wymaga przynaj-
mniej dopowiedzenia: o ile zabijana osoba zgodziła się wcześniej na udział w tej 
szczególnej loterii, w której wygrywający żyją dłużej, a przegrywający wcześniej 
umierają. Innym nasuwającym się zastrzeżeniem – nie wiadomo, czy w tym wy-
padku spełnionym – byłoby wymaganie, aby owo „zmniejszenie ryzyka śmier-
ci”, osiągane kosztem zabicia niewinnej osoby, było nie jakimkolwiek bądź, ale 
znacznym obniżeniem stopnia jej prawdopodobieństwa. Lecz nawet jeżeli przyj-
miemy, że proponowana reguła „loterii przeżycia” nie musi być ograniczana ani 
warunkiem dobrowolnej i świadomej zgody, ani przez wymóg wystarczająco 
dużego prawdopodobieństwa, nie jest również pewne, czy stosowałaby się ona 
do ludzkich zarodków, niszczonych dla pozyskiwania komórek ES; nie wiadomo 
bowiem, czy owe embriony, które poświęca się dla dobroczynnych badań, należa-
łyby do klasy ich przyszłych benefi cjentów.

(4) Czy do destrukcyjnych eksperymentów medycznych powinno się używać nie-
wykorzystanych zarodków in vitro, które zostały już przeznaczone do zniszczenia?

Powyżej przedstawiłem argumenty podważające stanowisko, że ludzkie zarod-
ki in vitro, potrzebne do prokreacji czy też niepotrzebne, traktuje się niegodzi-
wie, formalnie przeznaczając je do zniszczenia lub też faktycznie skazując je na 
obumarcie. Ale nawet ci, którzy akceptują ten pogląd, mogą się nadal wahać, czy 
jako cennego źródła komórek ES nie wolno wykorzystywać chociaż tych ludzkich 
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zarodków, które już zostały potraktowane w ten niegodny sposób – zarodków, 
które już są przeznaczone do zniszczenia lub też skazane na obumarcie. Pozytyw-
ne rozstrzygnięcie tej kwestii – a ma ona znaczenie nie tylko teoretyczne, jeżeli 
się zważy, że niewykorzystanych zarodków in vitro jest w świecie bardzo wiele 
i wciąż ich przybywa – znowu stosunkowo łatwo przychodzi autorom przychy-
lającym się do embriologicznego impersonalizmu. Jednakże ten wydajny sposób 
pozyskiwania komórek ES bywa dopuszczany, a nawet gorąco zalecany również 
przez tych, którzy nie odmawiają ludzkim zarodkom statusu osoby, w tym tak-
że przez przedstawicieli etyki związanej z religią. Tak na przykład amerykański 
teolog luterański Ted Peters z pewnym patosem podkreśla, że badania nad ko-
mórkami macierzystymi „są nie tylko moralnie dopuszczalne, lecz mamy etyczny 
i teologiczny mandat, aby je czynnie popierać. Postępowanie inaczej (...) byłoby 
niedbalstwem. Krótko mówiąc, niepopieranie badań nad komórkami macierzy-
stymi jest postępowaniem nieetycznym” (Peters 2001, s. 291).

Nasuwa się jeszcze pytanie, jakie to dokładniej badania nad ludzkimi komór-
kami macierzystymi zasługują na tak jednoznaczne i mocne poparcie. Otóż Peters 
pisze:

Popieramy badania, w których wykorzystuje się linie komórek macierzystych pozyskane 
z zarodków pochodzących ze sztucznego zapłodnienia, zarodków, które inaczej zostałyby 
wyrzucone. W głębokich chłodniach klinik dokonujących zapłodnienia in vitro znajdzie-
my kadzie z ciekłym azotem, w których mieszczą się tysiące zapłodnionych zygot, zarod-
ków. Społeczeństwo już zdecydowało się stosować techniki sztucznej reprodukcji. Nadlicz-
bowe zarodki istnieją w dużych ilościach. Zgodnie z ich praktycznym przeznaczeniem te 
dodatkowe zarodki nigdy nie znajdą miejsca w łonie matki, nigdy nie staną się istotą ludzką 
(tamże, s. 293).

W przytoczonej wypowiedzi akceptuje się wprawdzie z początku jedynie ba-
dania, które wykorzystują już wyhodowane linie komórek macierzystych, pocho-
dzących z nadliczbowych zarodków in vitro. Z jej dalszego ciągu wynikałoby jed-
nak, że za godne akceptacji należy uważać także pozyskiwanie całkiem nowych 
linii komórek macierzystych o podobnym rodowodzie. Peters nie pozostawia 
zresztą co do tego wątpliwości:

Postawmy pytanie: czy jest etycznie dozwolone brać dodatkowe zamrożone zarodki, które 
nigdy nie zostaną wszczepione, i wprzęgać je w służbę ratujących życie badań medycznych? 
Jeżeli alternatywą dla takich już zapłodnionych jajeczek jest rura kanalizacyjna, to czy jest 
etycznie obdarzać ludzkość tym życiowym potencjałem, jaki się w nich kryje? Uzbrojeni 
w zasadę czynienia dobra pragniemy odpowiedzieć „tak” (tamże).

To „tak” dla badań z użyciem niewykorzystanych zarodków in vitro w bardziej 
systematyczny sposób rozwija Gene H. Outka (2002). Swoją akceptację tego typu 
badań, nawet gdy wiążą się one z niszczeniem użytych zarodków, opiera on na 
ogólniejszej zasadzie, którą po polsku można by nazwać „zasadą żadnej straty” 
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(the “nothing is lost” principle). Jest to etyczna norma, która wprowadza dalsze 
ograniczenie do ogólnego zakazu zabijania osób, ograniczonego już – jak to się 
zwykle czyni – do osób niewinnych. Głosi ona mianowicie, że umyślne zabicie 
niewinnej osoby jest etycznie usprawiedliwione, jeśli spełnione są dwa warunki: 
(1) zabijana osoba i tak (wkrótce) umrze i (2) zabijając ją, ratuje się życie innej 
niewinnej osoby; w takich okolicznościach można powiedzieć, że osoba zabijana 
nic nie traci przez to, że (nieco wcześniej) rozstaje się z życiem, albo że traci ona 
znacznie mniej, niż zyskuje osoba, którą się ratuje. Tę zasadę żadnej straty Outka 
zapożycza od Paula Ramseya, jednakże zmienia jej zastosowanie. U Ramseya od-
nosiła się ona do przypadków tragicznego konfl iktu, w których życie jednej osoby 
koliduje z życiem innej i nie jesteśmy w stanie uratować obu. Outka zaś proponuje 
rozciągnąć tę usprawiedliwiającą normę także na sytuację, z jaką mamy do czy-
nienia w klinikach reprodukcyjnych: porzucony zarodek in vitro jest tutaj osobą, 
która i tak wkrótce umrze, natomiast przyszli chorzy, którzy będą mogli skorzy-
stać z wyników badań nad komórkami macierzystymi, to te inne niewinne osoby, 
ratowane dzięki jego ofi erze.

Podobne stanowisko jak Outka zajmuje również Ronald Green. Stara się on 
uwolnić od moralnej odpowiedzialności badaczy pozyskujących komórki macie-
rzyste z embrionów, które zostały już wyłączone z procesu reprodukcyjnego, a tym 
samym faktycznie, czy nawet formalnie przeznaczone do zniszczenia. Argumen-
tuje, iż przystępując do takich destrukcyjnych eksperymentów medycznych, ba-
dacze nie decydują o tym, że porzucone zarodki ulegną zniszczeniu – ta decyzja 
została już bowiem podjęta – lecz tylko o tym, jak się je zniszczy. Tymczasem sam 
sposób niszczenia wczesnego ludzkiego zarodka jest zdaniem Greena moralnie 
całkiem obojętny. Owszem, gdy chodzi o zabicie ludzkiego dziecka czy też do-
rosłego osobnika ludzkiego, może być ważne, czy zrobi się to tak czy inaczej. Te 
różnice nie mają jednak żadnego znaczenia, gdy chodzi o mikroskopijny zespół 
niezróżnicowanych komórek, jakim jest ludzki embrion. Tak więc badacze, którzy 
niszczą tę ludzką istotę lub nawet osobę, gdy jest ona i tak skazana na zniszczenie 
lub na obumarcie, zdaniem Greena nie ponoszą z tego powodu żadnej moralnej 
odpowiedzialności (por. Green 2002, s. 555).

Ta argumentacja Greena nie przekonała jednak krytyków, ani nawet obroń-
ców pozyskiwania komórek ES z nadliczbowych zarodków pozaustrojowych. Jak 
zauważono, Green błędnie opisuje sytuację i perspektywy embrionów in vitro, 
których nie użyto do celów rozrodczych. Wcześniejsza czy późniejsza śmierć tych 
niewszczepionych zarodków może być wprawdzie bardzo prawdopodobna, ale na 
pewno nie jest nieuchronna, ani też całkiem niezależna od tego, co się dla nich lub 
z nimi uczyni, w tym również co uczyni sam badacz, rozważający możliwość ich 
użycia do eksperymentów medycznych; nigdy bowiem nie jest tak, by nie miał on 
do wyboru innej możliwości (por. Agar 2007, s. 201).
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Dopuszczalności badań związanych z niszczeniem zarodków, które są już i tak 
„skazane na śmierć”, broni także Curzer. Stara się on wykazać, że prowadząc takie 
destrukcyjne badania, nie wykracza się przeciwko zasadzie, która zabrania po-
święcać jedne osoby dla innych: 

Liczba zarodków, które zostają zniszczone, jest taka sama bez względu na to, czy są one 
wykorzystywane do celów badawczych, czy nie. Tak więc jeżeli komórki macierzyste pozy-
skuje się z zarodków i wykorzystuje do leczenia chorób, żadnych zarodków nie poświęca się 
dla ludzi chorych, ponieważ w ogóle nie poświęca się żadnych zarodków. Zabijając kogoś, 
kto jest już skazany na śmierć, nie poświęca się go (Curzer 2004, s. 546). 

Trzymając się wiernie (zapewne zbyt wiernie) metafory zarodków „skazanych 
na śmierć”, Curzer ilustruje swój pogląd takim porównaniem:

Przypuśćmy, że dowódca plutonu egzekucyjnego mówi do badacza: „Masz do wyboru dwie 
możliwości. Albo ja sam zabiję skazańca i wrzucę jego ciało do dołu, albo ty zabijesz ska-
zańca i wykorzystasz jego ciało do badań”. (...) Skazaniec nie zostaje wówczas poświęcony 
dla dobra innych ludzi. Zasada, zgodnie z którą jest rzeczą złą poświęcać jednych ludzi dla 
dobra innych, nie zabrania badaczowi zabicia skazańca i wykorzystania jego ciała. Reguła 
mówiąca, że badacz postąpiłby źle, zabijając skazańca, musi opierać się na całkiem innej 
zasadzie (tamże, s. 547).

Curzer nie twierdzi przy tym – wypada zaznaczyć – że badacz nie postąpiłby 
źle, zabijając skazańca; sugeruje jednak, że takie postępowanie kłóciłoby się tylko 
z jakąś inną (nie bardzo wiadomo jaką) zasadą etyczną, która nie stosowałaby się 
przypuszczalnie do niszczenia nadliczbowych zarodków skazanych na obumarcie.

Systematyczną krytykę stanowiska autorów, którzy próbują usprawiedliwić 
destrukcyjne badania z użyciem niewykorzystanych zarodków in vitro, odwołu-
jąc się do zasady żadnej straty, przeprowadza Dan W. Brock. Rozróżnia on dwie 
wersje przywoływanej zasady: mocniejszą i słabszą. Zasada żadnej straty w wer-
sji mocniejszej głosi, że może być dopuszczalne zabicie jakiejś osoby, która i tak 
wkrótce umrze, niezależnie od tego, co ktoś uczyni (no matter what anyone does), 
jeżeli odebranie jej życia jest jedynym sposobem urzeczywistnienia pewnego 
wielkiego dobra, na przykład uratowania życia innych osób. Ta mocniejsza zasada 
żadnej straty jest wprawdzie także dyskusyjna, ale do obrony. Nie stosuje się ona 
jednak do niewykorzystanych zarodków in vitro, ponieważ o tych osobach – jeżeli 
są to osoby – z pewnością nie da się powiedzieć, że i tak wkrótce umrą, cokolwiek 
się uczyni. Przeciwnie, „ulegną one zniszczeniu tylko wtedy, gdy ktoś zdecyduje 
się je zniszczyć i rzeczywiście to zrobi; inaczej pozostaną żywe i zamrożone przez 
nieograniczenie długi okres, zachowując przynajmniej pewną biologiczną zdol-
ność rozwinięcia się w istoty ludzkie, jeśli się je implantuje” (Brock 2010, s. 232).

Zasada żadnej straty w wersji słabszej nie bierze pod uwagę tego, co można by 
uczynić, lecz to, co faktycznie się zrobi. Dopuszcza ona zatem uśmiercenie oso-
by, której zabicie jest jedynym sposobem urzeczywistnienia pewnego wielkiego 
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dobra, jeżeli ta osoba i tak wkrótce umrze, ponieważ nikt nie zrobi niczego, by ją 
uratować. Tak rozumiana zasada żadnej straty stosowałaby się do wielu, a może 
i do większości zamrożonych zarodków in vitro, ponieważ jest wysoce prawdopo-
dobne, że faktycznie nie zrobi się nic, aby zapewnić im dalszy rozwój. Nietrudno 
jednak zauważyć, że ta słabsza (co nie znaczy mniej zakładająca) zasada żadnej 
straty nie jest akceptowalną normą etyczną. Gdyby nią była, wówczas z podobną 
konsekwencją można by na przykład wnioskować, że porzucone niemowlę wolno 
wykorzystać do uśmiercających eksperymentów medycznych, ponieważ jest ono 
w praktyce i tak skazane na śmierć, jeżeli nikt się nim nie zaopiekuje. Tak więc 
mocniejsza zasada żadnej straty – jak konkluduje Brock – daje się wprawdzie bro-
nić, lecz nie znajduje zastosowania w przypadku niewykorzystanych zarodków in 
vitro, natomiast słabsza zasada żadnej straty stosuje się do nich, ale jako etyczna 
dyrektywa jest nie do obrony.

Pierwsza z dwóch części składających się na tę konkluzję, uznająca niewystar-
czalność lub niekonkluzywność mocnej wersji zasady żadnej straty, jest tezą bez-
spornie słuszną: nie ma sensu bronić niszczenia nadliczbowych zarodków in vi-
tro, odwołując się do zasady traktującej o tym, co wolno robić z osobą, która i tak 
wkrótce umrze, ponieważ o niewszczepionych zarodkach in vitro, przynajmniej 
tych normalnych i zdrowych, na pewno nie da się powiedzieć, że i tak wkrótce 
umrą, jakkolwiek by się z nimi postępowało. Można się co najwyżej zastanawiać 
nad słusznością drugiej tezy Brocka, czyli jego krytycznej oceny słabej zasady żad-
nej szkody. Aby ocenić trafność tej krytyki, zauważmy jednak najpierw, że rów-
nież ta słabsza wersja interesującej nas zasady dopuszcza jeszcze trzy rozumienia:

(1) Dla uratowania życia jednej osoby (lub też wielu osób) wolno mi zabić inną 
osobę, która i tak wkrótce umrze, ponieważ ja jej nie uratuję (choć mógłbym to 
zrobić).

(2) Dla uratowania życia jednej osoby (lub też wielu osób) wolno mi zabić 
inną osobę, która i tak wkrótce umrze, ponieważ nikt jej nie uratuje (chociaż ktoś 
mógłby to zrobić).

(3) Dla uratowania życia jednej osoby (lub też wielu osób) wolno mi zabić inną 
osobę, która i tak wkrótce umrze, gdyż jeśli ja jej nie zabiję, zrobi to ktoś inny.

Słaba zasada żadnej szkody w rozumieniu (1) jako etyczna dyrektywa jest bez 
wątpienia nie tylko słaba, lecz i niedorzeczna. Byłoby etycznym absurdem, gdy-
bym mogąc pomóc uratować się jakiejś osobie, decydował się raczej ją zabić i uza-
sadniał swoją decyzję tym, że bez mojej pomocy i tak by umarła. Jest jasne, że 
w tych okolicznościach powinienem uratować raczej ją niż jakąś inną osobę, którą 
mogę uratować jedynie za cenę zabicia tej pierwszej. 

Do słabej zasady żadnej szkody w rozumieniu (3) nawiązuje podany wyżej 
przykład z plutonem egzekucyjnym. Jak już wspomniałem, nawet posługujący 
się tą analogią Curzer nie wyklucza, że naukowiec, który zgodziłby się wyręczyć 
pluton egzekucyjny w straceniu skazańca, aby móc wykorzystać jego zwłoki do 
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celów badawczych, naruszyłby być może jakąś inną zasadę etyczną (chociaż nie tę, 
która zabrania poświęcać jedne osoby dla innych). Teraz wypada dopowiedzieć, 
że przekroczyłby on ważną normę, którą można by nazwać zasadą bezpośredniej 
odpowiedzialności – normę, która nie pozwala nikomu dokonywać czynów mo-
ralnie złych i usprawiedliwiać je tym, że inaczej zostałyby popełnione przez kogoś 
innego.

Pozostaje jednak jeszcze słaba zasada żadnej szkody w rozumieniu (2). Wydaje 
się, że tak właśnie interpretowaną zasadą nothing is lost posługuje się Elizabeth 
Harman, gdy próbuje na jej podstawie usprawiedliwić procedurę używania nad-
liczbowych zarodków pozaustrojowych do celów badawczych. Autorka ta przy-
znaje implicite, że spornej praktyki nie da się obronić za pomocą normy, którą 
Brock nazwałby mocną wersją zasady żadnej straty. Zgadza się bowiem, że porzu-
cony zarodek in vitro mimo wszystko posiada pewną niewielką szansę na dalszy 
życiowy rozwój, tak iż nie jest prawdą, aby utrata tej niewielkiej szansy nie była dla 
niego w ogóle „żadną stratą”. Uważa jednak, że ta strata ponoszona przez embrion 
– a zatem szkoda, jaką wyrządza mu badacz, używając go do destrukcyjnych eks-
perymentów medycznych – jest na tyle mała, iż ustępuje wagą wielkiej społecznej 
korzyści, jaką obiecują te eksperymenty. Ta pozytywna konkluzja zachowuje zda-
niem autorki swą ważność także w personalistycznej koncepcji statusu ludzkiego 
zarodka:

Przyjmijmy, że niszczony zarodek posiada pełny status osoby. Ponieważ szkoda, jaką wy-
rządza się zarodkowi przez to, że się go niszczy, nie jest zbyt poważna, wydaje się, że można 
ją usprawiedliwić przez wzgląd na ogromne korzyści, jakie mogą nam przynieść badania 
nad komórkami macierzystymi. Tak więc stwierdzam, że pozyskiwanie komórek z pozo-
stawionych zarodków jest dopuszczalne, nawet przy założeniu, że te zarodki posiadają peł-
ny status osób (Harman 2007, s. 210–211).

Nawet tym jednak, którzy akceptują obie sporne przesłanki rozumowania Har-
man – i to, że strata, jaką ponoszą niszczone zarodki, jest raczej nieznaczna, i że 
korzyść z ich niszczenia jest aż tak wielka – niełatwo zgodzić się na jej wniosek. 
Dyskusyjna teza, jakoby otrzymywanie komórek macierzystych z nadliczbowych 
zarodków in vitro było dopuszczalne nawet na stanowisku embriologicznego per-
sonalizmu, spotkała się też z krytyką, i to z obu stron. Sprzeciwili się jej zarówno 
zwolennicy poglądu przyznającego ludzkim zarodkom status osobowy, jak i jego 
przeciwnicy. Pierwsi zauważyli, że jeśli ludzki zarodek jest pełnoprawną osobą, to 
choćby był on faktycznie „skazany na śmierć”, i tak nie powinno się przeprowa-
dzać na nim uśmiercających eksperymentów medycznych; nie robi się przecież 
tego prawdziwym skazańcom, ani też w wypadku terminalnie chorych2. Drudzy 
natomiast zwykle uważają, że zamiast bronić dopuszczalności badań z użyciem 
nadliczbowych zarodków in vitro, wykazując ich rzekomą zgodność z zapatrywa-

2  Jak podaje Ronald M. Green (2001, s. 78), taki kontrargument wysunęła Carol Tauer.
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niem personalistycznym, lepiej po prostu odrzucić ten niesłuszny pogląd i uznać, 
że otrzymywanie komórek macierzystych z ludzkich zarodków jest usprawiedli-
wione, ponieważ zarodki nie stanowią jeszcze nietykalnych osób (zob. np. Sagan, 
Singer 2007, s. 280).

Trzeba jednak z kolei rozważyć, jaki etyczny charakter ma interesująca nas teraz 
praktyka – pozyskiwania komórek ES z nadliczbowych zarodków in vitro – przy 
założeniu, że wczesne ludzkie zarodki nie są osobami. Otóż z początku można by 
sądzić, że skoro spodziewane korzyści z badań nad komórkami macierzystymi 
są tak wielkie, iż według niektórych autorów usprawiedliwiałyby nawet poświę-
canie zarodków posiadających status osobowy, to tym bardziej – i tym razem już 
bez żadnych wahań – powinniśmy im przyznać taką usprawiedliwiającą funk-
cję na gruncie embriologicznego impersonalizmu. Warto jednak przypomnieć, 
że impersonalistyczny pogląd na status ludzkiego zarodka występuje co najmniej 
w dwóch różnych odmianach: skrajnej i umiarkowanej. Impersonalizm w wersji 
skrajnej traktuje wczesny ludzki zarodek po prostu jak zbiór komórek, z którym 
– ze względu na jego potencjalną lub instrumentalną wartość – trzeba się wpraw-
dzie obchodzić rozsądnie, lecz któremu nie należy się żadna szczególna ochrona. 
Impersonalizm w wersji umiarkowanej przyznaje wczesnym ludzkim zarodkom 
inną i większą wartość, niż tylko potencjalną lub instrumentalną, a w rezultacie 
uważa je za twory godne pewnego szacunku (por. XIII, 1).

Na gruncie embriologicznego impersonalizmu w wersji skrajnej nie ma właś-
ciwie żadnych powodów, aby sprzeciwiać się naukowym badaniom z użyciem 
zarodków in vitro, niewykorzystanych do celów rozrodczych, istnieje natomiast 
ważna i bezsporna racja, aby takie badania wdrażać i popierać. Ta racja bywa cza-
sem artykułowana w postaci osobnej etycznej normy, zwanej zasadą niemarno-
wania dobra czy też unikania marnotrawstwa (the principle of waste avoidance). 
W swoim ogólnym sformułowaniu zasada niemarnowania dobra jest po prostu 
bezpośrednią konsekwencją zasady czynienia dobra lub „dobroczynności” (be-
nefi cientia, benefi cence). Tak jak ta druga każe nam czynić jak najwięcej dobra 
(i jak najmniej zła), tak pierwsza nie pozwala nam marnować rzeczy, z których 
możemy zrobić jakiś dobry użytek. W zastosowaniu do nadliczbowych zarodków 
in vitro zasada unikania marnotrawstwa nie tylko nas upoważnia, ale wręcz zobo-
wiązuje do tego, aby pozyskiwać z nich pożyteczne komórki, ponieważ postępując 
inaczej – przetrzymując niepotrzebne już nikomu embriony w stanie zamrożenia 
i pozwalając im w końcu obumrzeć – bezsensownie marnujemy te cenne zasoby3.

Na gruncie embriologicznego impersonalizmu w wersji umiarkowanej etycz-
na sytuacja badań z użyciem niewykorzystanych zarodków in vitro jest bardziej 
złożona. I tutaj wprawdzie działa reguła unikania marnotrawstwa, każąca nam 

3  Por. np. Harris 2002; Robertson 2004, s. 42; Devolder 2005, s. 367.
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w miarę możliwości czynić dobry użytek z zarodków, które inaczej i tak „się zmar-
nują”. Jednak ważność tej reguły niemarnowania dobra, czy też implikującej ją 
ogólniejszej zasady „dobroczynności”, jest w tym wypadku ograniczana przez 
inną naczelną normę, a mianowicie zasadę szacunku. Ta ostatnia norma, stoso-
wana do jakiegoś rodzaju bytów, ogólnie mówiąc domaga się ich szanowania – 
poszanowania ich praw, jeżeli takie są im przyznawane, ale także respektowania 
wartości, którą – jak już widzieliśmy (por. II, 3; X, 2) – przyznaje się również 
bytom nieposiadającym praw. Ronald Dworkin w odniesieniu do praw zastana-
wiał się, co znaczy traktować je z pełną powagą. To samo pytanie można zasto-
sować także do godności. Jakkolwiek rozumielibyśmy ów szacunek, który godzi 
się okazywać rzeczy posiadającej wewnętrzną wartość dygnitatywną, na pewno 
nie pozwala nam on traktować tej rzeczy w sposób determinowany przez samą 
zasadę niemarnowania dobra. Jeżeli zasadzie unikania marnotrawstwa przypisu-
je się taką nieograniczoną ważność, wówczas zezwala ona używać każdej rzeczy, 
która inaczej by się zmarnowała, nawet do znikomo pożytecznych celów; tak na 
przykład pozwala ona na utylizację ludzkich zwłok lub też na to, aby zniszczonej 
państwowej fl agi użyć jako ścierki. Zasada unikania marnotrawstwa jest zatem 
w konfl ikcie z zasadą wewnętrznej wartości, która każe nam traktować z należ-
nym szacunkiem wewnętrznie wartościowe rzeczy i osoby, nawet jeżeli traktując 
je inaczej, moglibyśmy uczynić w świecie więcej dobra – to właśnie znaczy: brać 
poważnie wartości wewnętrzne!

To oczywiście jeszcze nie przesądza, jak mamy postępować wobec ludzkich 
zarodków in vitro, nawet gdy przyznajemy im wartość wewnętrzną i chcemy tę 
wartość brać całkiem poważnie. Nie sposób jednak wykluczyć poglądu, zgodnie 
z którym poważne traktowanie wartości zarodków, tj. okazywanie im należne-
go szacunku, jest nie do pogodzenia z ich wykorzystywaniem do destrukcyjnych 
badań medycznych. Jak już przypomniałem, wartość wewnętrzną można przypi-
sywać również takim bytom, którym nie przyznaje się moralnych praw. W odnie-
sieniu do ludzkich zarodków (w stadium blastocysty i nieco późniejszych) takie 
stanowisko, jak już widzieliśmy (por. XI, 2), zajmuje na przykład Leon Kass. Ten-
że autor podejmuje jednak następnie interesujący nas problem praktyczny: „jak 
przedstawia się (...) kwestia eksperymentowania na takich blastocystach i słabo 
rozwiniętych zarodkach? Czy jest to zgodne z  szacunkiem, na jaki zasługują?”. 
Przyznaje, że jest to „trudne pytanie”, ale oświadcza: 

Po głębszym namyśle odpowiedziałbym, że nie jest. Inwazyjne i manipulacyjne ekspery-
menty przeprowadzane na takich zarodkach mogą odzwierciedlać przekonanie, że zarodki 
te mają status rzeczy, po prostu „czegoś”, nie licząc się z okolicznością, że może się w nich 
rozwinąć zdolność do samodzielnego życia. Inaczej może to wyglądać w przypadku nie-
których nieinwazyjnych badań opartych na obserwacji. Ale ogólnie rzecz biorąc sądzę, że 
broniony przeze mnie szacunek należny ludzkim zarodkom – powtórzę jeszcze raz: nie 
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ich tak zwane prawo do życia – powinien przywieść nas do sprzeciwu wobec potencjalnie 
najciekawszych i najbardziej przydatnych eksperymentów (Kass 1979/2010, s. 252).

Do tych „najbardziej przydatnych eksperymentów”, o których Kass pisał jesz-
cze w 1979 roku, należałoby niewątpliwie zaliczyć także wdrożone później ba-
dania nad komórkami macierzystymi. Pozyskiwanie takich komórek z ludzkich 
zarodków, nawet wyłączonych z procesu reprodukcyjnego i skazanych na ob-
umarcie, byłoby zachowaniem niezgodnym z szacunkiem, należnym tym stają-
cym się ludzkim istotom. Nie wszyscy jednak zwolennicy umiarkowanego imper-
sonalizmu embriologicznego zgadzają się z tym rygorystycznym poglądem, gdy 
chodzi o to, co wolno, a czego nie wolno robić z zarodkami, którym nie można za-
pewnić dalszego rozwoju. Stanowisko większości jest pod tym względem bardziej 
liberalne (co nie znaczy, że zezwalające na wszystko). Dają mu wyraz na przykład 
autorzy raportu brytyjskiej Nuffi  eld Council, gdy piszą:

Ofi arowany zarodek został utworzony w celu wszczepienia do macicy. Skoro nie został 
wszczepiony, nie ma już przed sobą przyszłości i w normalnym toku zdarzeń albo pozwoli 
się mu obumrzeć, albo przeznaczy się go do badań. Uważamy, że pobieranie i hodowanie 
komórek z takiego zarodka nie świadczy o braku szacunku dla zarodka. Co więcej, taki 
proces można traktować jako analogiczny do ofi arowywania tkanek (Nuffi  eld Council on 
Bioethics 2000, s. 9).

W idei okazywania szacunku mimo zabijania – czy może nawet poprzez za-
bijanie – tkwi bezsprzecznie coś paradoksalnego. Ten paradoks, a jego zdaniem 
wręcz absurd, w różnych swych wypowiedziach demaskuje Daniel Callahan. Zda-
niem tego autora mówienie o „szacunku” okazywanym istotom, które się niszczy, 
jest zabiegiem czysto kosmetycznym: „Taki szacunek nie ma żadnej wartości dla 
zarodków i służy jedynie do tego, aby poprawić samopoczucie dawcom zarodków 
oraz badaczom. Lepiej być uczciwym i otwarcie to przyznać” (Callahan 2001, s. 4). 
Inni autorzy uważają jednak, że zabijanie nie kłóci się z okazywaniem szacunku. 
I wskazują na różne inne istoty lub byty, którym przypisujemy pośredni – a za-
tem nie najniższy – status moralny, lecz które mimo to zabijamy. Do takich istot 
pośredniej rangi należą choćby niektóre zwierzęta, takie jak psy czy też małpy. 
Przypisując im pośredni status moralny, uznajemy je za godne pewnego szacun-
ku. Mimo to uważamy, że wolno nam je zabijać, o ile tylko czynimy to w jakimś 
niebłahym celu (por. Brock 2010, s. 230). Podobnie ma się sprawa, gdy chodzi 
o ludzkie zarodki, nawet jeśli ich status, choć również pośredni, trzeba odróżnić 
od statusu zwierząt. Także one zasługują na pewien szacunek, któremu jednak 
nie musi się wcale uwłaczać, gdy się je zabija, jeżeli tylko czyni się to w jakimś 
ważnym celu. Tymczasem cel, który przyświeca badaniom nad komórkami ma-
cierzystymi, jest bez wątpienia ważny i doniosły.

Stanowisko, które znajduje wyraz w przytoczonym fragmencie raportu Nuf-
fi eld Council, mimo jego większego już liberalizmu jest jednak pod pewnym 
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względem połowiczne. Jego reprezentanci przyjmują jedynie, że sposób trakto-
wania niewykorzystanych zarodków in vitro, które niszczy się w trakcie badań 
medycznych (lub w celu pozyskania materiału do tych badań), jest dozwolony czy 
też godziwy. W apologii badań z użyciem ludzkich zarodków można jednak posu-
nąć się dalej, jeżeli się przyjmie, że ów los, jaki gotuje się używanym w ten sposób 
zarodkom, jest nie tylko w ogóle godziwy, lecz w realnych warunkach jedynie go-
dziwy – że zatem każdy inny sposób, w jaki mogą być one jeszcze traktowane, jest 
niegodziwy i niedopuszczalny.

Tego dalszego kroku dokonuje na przykład Bertha Manninen, w tekście 
zatytułowanym Respecting Human Embryos Within Stem Cell Research: Seeking 
Harmony. Autorka tego artykułu nie ogranicza się do podtrzymania tezy o tytu-
łowej harmonii, zachodzącej pomiędzy okazywaniem szacunku oraz zabijaniem, 
i do poparcia tej tezy szeregiem przykładów, takich jak przypadek ciężko chorych 
zwierząt domowych, które poddajemy eutanazji właśnie po to, aby z szacunku dla 
ich sensytywnej natury oszczędzić im niepotrzebnych cierpień przed nieuniknio-
ną śmiercią. Podkreśla również, że zważywszy na realia medycznie wspomaga-
nej reprodukcji, „właściwy szacunek dla nadliczbowych zarodków in vitro wręcz 
wymaga, aby używać ich do badań nad komórkami macierzystymi” (Manninen 
2007, s. 228). W standardowej procedurze zapłodnienia pozaustrojowego wytwa-
rza się bowiem znacznie więcej zarodków, niż można lub niż zamierza się ich 
implantować. Jeżeli zarodków nieimplantowanych (ani nieprzeznaczonych do 
implantacji) nie chce się wykorzystywać do badań medycznych, aby ich przed-
wcześnie nie niszczyć, jedyną alternatywą jest przechowywać je w ciekłym azo-
cie aż do obumarcia. Miesiące lub lata takiego życia w stanie zamrożonym, które 
można im w ten sposób darować, nie są jednak darem specjalnie godnym poza-
zdroszczenia (por. tamże, s. 237). Trudno również powiedzieć, aby skazując nad-
liczbowe zarodki in vitro na takie istnienie, a ostatecznie na zniknięcie w rurze 
kanalizacyjnej, okazywało się im specjalny szacunek. To czyni się raczej, używając 
ich – i siłą rzeczy zużywając je – do badań nad komórkami macierzystymi, które 
mogą przynieść innym zbawienne korzyści. W ten sposób nadaje się ich życiu 
znaczenie, którego nie posiada ono w zamrażarce (tamże, s. 241). Stanowisko, 
którego tak wymownie broni Manninen, jest zatem skrajnym przeciwieństwem 
tego, które w kwestii etycznej kwalifi kacji destrukcyjnych badań na ludzkich za-
rodkach reprezentuje choćby Leon Kass.



Rozdział XVI

WYTWARZANIE ZARODKÓW IN VITRO
DO BADAŃ BIOMEDYCZNYCH

Innym możliwym źródłem zarodkowych komórek macierzystych są embriony 
wytworzone in vitro specjalnie do celów badawczych. Tę metodę pozyskiwania 
komórek ES odbiera się nieraz intuicyjnie jako bardziej kontrowersyjną od oma-
wianej w poprzednim rozdziale. Ale czy ta intuicja ma jakieś solidne podstawy? 
Czy zatem istnieje moralnie znacząca różnica pomiędzy wytwarzaniem zarod-
ków do wspomaganego rozrodu i ewentualnym używaniem ich – gdy są już do 
tego niepotrzebne – w badaniach medycznych, oraz wytwarzaniem i używaniem 
zarodków specjalnie do badań? Różnicy tej raczej nie dostrzegą ci, którzy przy-
pisują ludzkim zarodkom status osobowy; z ich punktu widzenia obie te prakty-
ki – czy też pary działań – będą bowiem równie moralnie niedopuszczalne. Nie 
będą się one także zasadniczo różnić w ocenie etyków, którzy pojmują status za-
rodków w duchu skrajnego impersonalizmu; dla nich bowiem obydwie praktyki 
– abstrahując od ich odmiennych być może następstw oraz kosztów – okażą się 
z kolei równie dopuszczalne. Spór o etyczną różnicę pomiędzy pozyskiwaniem 
komórek ES z zarodków niewykorzystanych do prokreacji a ich otrzymywaniem 
z zarodków wytworzonych specjalnie do badań nabiera zatem sensu – a w każ-
dym razie większej ostrości – dopiero na gruncie umiarkowanej wersji imperso-
nalizmu, tzn. poglądu, który wprawdzie odmawia wczesnym ludzkim zarodkom 
najwyższej godności osoby, ale przyznaje im pewną wartość wewnętrzną, a może 
też zdolność doznawania krzywdy, dostrzegając w nich istoty zasługujące na sza-
cunek i ochronę. Nasuwa się pytanie, czy na takim stanowisku istnieją jakieś do-
datkowe powody, aby sprzeciwiać się wytwarzaniu zarodków in vitro specjalnie 
do celów badawczych, oprócz tych, które ewentualnie uzasadniałyby sprzeciw 
wobec wszelkich badań na ludzkich embrionach, przeprowadzanych kosztem 
ich niszczenia. 
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1. Argumenty przeciwko tworzeniu „badawczych” zarodków in vitro

W 1996 roku w „New England Journal of Medicine” ukazał się artykuł, którego 
autorzy – George J. Annas, Arthur Caplan i Sherman E. Elias – wymieniają dwa 
takie powody:

Gdy dwoje ludzi pragnie mieć dziecko i gdy tworzy się kilka zarodków, aby im w tym 
pomóc, mają oni bez wątpienia nadzieję, że przynajmniej jeden z tych zarodków stanie się 
dzieckiem. Dla większości ludzi to intencja powołania do życia dziecka sprawia, że wytwo-
rzenie zarodka jest aktem moralnym. Tworzenie zarodków wyłącznie w celach badawczych 
– lub w celu ich sprzedania czy też użycia w próbach toksyczności – wydaje się moralnie 
niewłaściwe, ponieważ degraduje akt prokreacji i sprowadza zarodki do rzędu towarów. 
Wytwarzanie zarodków specjalnie w celach badawczych naraża też na ryzyko kobiety jako 
źródła komórek jajowych, służących do projektów, które nie przynoszą im żadnej korzyści 
(Annas et al. 1996, s. 1331).

Drugi z wysuwanych tutaj zarzutów przeciwko wytwarzaniu zarodków in vi-
tro do celów badawczych – zarzut wyzysku, czy w ogóle niewłaściwego trakto-
wania kobiet, będących dawczyniami komórek jajowych – pojawia się również 
w związku z inną techniką reprodukcyjną, którą zajmę się w następnym rozdziale. 
Ludzkie zarodki, z których dałoby się pozyskać komórki macierzyste, mogą być 
bowiem wytwarzane bądź to przez zapłodnienie in vitro, bądź przez klonowanie. 
Tak czy inaczej, do ich wytworzenia są potrzebne komórki jajowe. Nasuwa się 
zatem pytanie, skąd można je brać.

Oocyty do wytwarzania zarodków używanych w celach badawczych mogą 
pochodzić z różnych źródeł. Czasami są one pozyskiwane z operowanych jajni-
ków. Czasami otrzymuje się je z jajników usuwanych płodów (por. Gruen 2007, 
s. 287). Najczęstszym wszakże i najważniejszym ich źródłem jest dawstwo komó-
rek jajowych.

Dawczynie oocytów dzielą się na dwie grupy. Jedne z nich to kobiety, które 
przechodzą stymulację hormonalną i dają sobie pobrać komórki jajowe dla włas-
nych potrzeb rozrodczych. Jeżeli w wyniku stymulacji wytworzą one większą licz-
bę komórek, częścią mogą się podzielić z innymi kobietami lub też z badaczami, 
którzy wykorzystają je do celów eksperymentalnych. W tym ostatnim wypad-
ku działalność naukową miesza się z terapią, co zawsze budzi pewne zastrzeże-
nia. Pozbywając się części swoich oocytów, kobieta naraża się również na to, że 
zmniejszy własne szanse zajścia w ciążę (por. Steinbrook 2006, s. 325). Z czystszą 
sytuacją – pod względem typologicznym, a może również etycznym – mamy więc 
do czynienia w drugiej grupie dawczyń. Należą do niej kobiety, które poddają się 
stymulacji i dają sobie pobrać komórki jajowe nie w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb rozrodczych, lecz dla potrzeb innych – czy to innych kobiet, czy właśnie 
badaczy.
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Jakie motywy może mieć kobieta, aby użyczyć swoich komórek jajowych? 
Trudno oczywiście wykluczyć, że niekiedy skłonią ją do tego jakieś pobudki mo-
ralne lub altruistyczne (poczucie obowiązku, powszechna życzliwość, najprędzej 
może chęć pomocy bliskim). Ale „niekiedy” znaczy tu: nieczęsto. Ktoś, komu za-
leży na regularnej dostawie oocytów, postąpi zatem na pewno rozsądniej, jeżeli 
dostarczy stosownym kobietom motywów wiążących się z ich interesem włas-
nym. Taką „egoistyczną” pobudką może być nadzieja na medyczny rewanż – jak 
w wypadku dawczyń, które godzą się ofi arować swoje oocyty, licząc w zamian za 
to na lepszą opiekę lekarską – bądź też po prostu chęć fi nansowego zysku. Odwo-
ływanie się do tej ostatniej pobudki byłoby zapewne najprostsze i najuczciwsze, 
pytanie jednak, czy również pod innymi względami etycznie właściwe. W nie-
których krajach prawo pozwala płacić kobietom za ich oocyty, w innych zaś tego 
zabrania (chociaż dopuszcza zwrot kosztów, jakie ponoszą dawczynie). W tej 
rozbieżności regulacji prawnych odzwierciedla się także etyczna wątpliwość, czy 
płacenie za oocyty jest dopuszczalne czy też niestosowne. Wysuwane wobec niego 
etyczne obiekcje są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wyrażano obawę, że zapłata 
oferowana kobietom, od których pobiera się komórki jajowe, naraża na szwank 
autentyczność ich świadomej zgody; zwłaszcza ubogie dawczynie, którym pła-
ci się nieźle za ich oocyty, mogą wypierać ze świadomości lub też pomniejszać 
niebezpieczeństwa związane z procedurą stymulowania jajników i pobierania ko-
mórek jajowych. Po drugie, oferowanie zapłaty za oocyty krytykowano również 
jako formę sprowadzania ludzkich komórek oraz czynności rozrodczych do rzędu 
towarów, co miałoby być niestosowne ze względu na rangę ludzkiej rozrodczości 
(por. Gruen 2007, s. 292).

Ta ostatnia niestosowność wiązałaby się też z pierwszym zarzutem: tym, że 
praktyka wytwarzania zarodków in vitro specjalnie w celach badawczych „degra-
duje akt prokreacji i sprowadza zarodki do rzędu towarów”. Jak relacjonuje Green, 
tak sformułowany argument stał się również przedmiotem dyskusji w gronie Pań-
stwowej Doradczej Komisji Bioetycznej (National Bioethics Advisory Commission 
– NBAC), która pod koniec lat dziewięćdziesiątych przygotowywała w Stanach 
Zjednoczonych raport na temat badań biomedycznych na ludzkich zarodkach. 
W roboczej wersji tego dokumentu członkowie komisji formułowali następującą 
wątpliwość co do „intuicji”, leżącej u podłoża omawianego zarzutu:

W tej intuicji wątpliwe jest to, że trudno zrozumieć, w jaki sposób zamiar osoby tworzącej 
jakąś rzecz miałby wpływać na moralny status tej rzeczy, gdy zostanie ona już wytworzona. 
Tak na przykład nie uważamy, że moralny status dzieci jest zależny od zamiarów, jakie ży-
wili ich rodzice w czasie, gdy zostały one poczęte (Green 2001, s. 80).

Nie jest jednak jasne, czy wskazana trudność istotnie osłabia lub też stępia za-
rzut, który wysuwali cytowani autorzy. Przede wszystkim bowiem, jeżeli się twier-
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dzi, że zarodki wytwarzane specjalnie do badań są tym samym sprowadzane do 
rzędu towarów, czy też traktowane instrumentalnie, to nie musi się wcale zakła-
dać, że zamiar osób uczestniczących w wytwarzaniu tych zarodków wywiera jakiś 
wpływ na ich moralny status. Cytowani autorzy przyjmowaliby takie założenie, 
gdyby twierdzili, że niepotrzebnych zarodków in vitro, które zostały wytworzo-
ne w celu prokreacji, wolno używać do badań medycznych, natomiast identycz-
nych zarodków wytworzonych specjalnie do badań w tym samym celu używać 
nie wolno, i gdyby nadto przyjmowali, że to, czy jakiś zarodek wolno lub też nie 
wolno wykorzystywać do jakiegoś celu, musi zależeć od jego statusu. W zarzucie 
instrumentalnego traktowania zarodków, które wytwarza się do badań medycz-
nych, można wszakże kłaść nacisk nie na to, do czego wolno wykorzystywać utwo-
rzony już ludzki zarodek, lecz z myślą o czym wolno go wytwarzać. Innymi słowy, 
chodziłoby o to, że moralny status właściwy ludzkim zarodkom – i oczywiście 
przysługujący im niezależnie od celu, w jakim zostały one wytworzone – wyma-
ga, aby wytwarzać je dla ich własnego istnienia, a nie do ich użycia w badaniach 
medycznych.

Być może ze względu na tę niejasność, a może z jakiegoś innego powodu, przy-
toczona obiekcja nie została zamieszczona w ostatecznej wersji raportu NBAC. 
Znalazła się w nim natomiast pewna inna wzmianka, raczej referująca niż kry-
tykująca argumenty tych, którzy sprzeciwiają się tworzeniu zarodków in vitro do 
celów badawczych:

Podstawowym zarzutem przeciwko tworzeniu zarodków specjalnie do badań jest to, że 
istnieje moralnie znacząca różnica pomiędzy doprowadzaniem do powstania zarodka wy-
łącznie w celu powołania do życia dziecka a wytwarzaniem zarodka bez takiego celu. Ci, 
którzy sprzeciwiają się tworzeniu zarodków do badań, często używają argumentów odwo-
łujących się do poszanowania ludzkiej godności przez unikanie instrumentalnego trak-
towania ludzkich zarodków (tj. zakładających, że używając zarodków tylko jako środków 
do innego celu, nie traktuje się ich z szacunkiem i troską, jakie należą się im jako formie 
ludzkiego życia (NBAC 1999, s. v).

Powtórzony tutaj argument z poszanowania należnego ludzkim zarodkom 
„jako formie ludzkiego życia” jest wysłowiony na tyle ogólnikowo, iż można mu 
przypisywać jak gdyby dwie różne teoretyczne afi liacje. Najpierw więc daje się on 
rozumieć jako argument wysunięty na gruncie etyki deontologicznej i zakładają-
cy, że sama wewnętrzna godność ludzkiego zarodka wymaga określonego sposo-
bu jego traktowania, niezależnie od tego, czy traktując ludzkie zarodki w ten spo-
sób, maksymalizuje się społeczny pożytek, czy nie. Jednakże ten sam argument 
z poszanowania ludzkiego życia można również wiązać z teorią konsekwencjali-
zmu. W takim wypadku chodzi w nim o to, że szacunek dla ludzkich zarodków, 
kłócący się z powoływaniem ich do życia wyłącznie w celach badawczych, jest 
zalecany i pożyteczny ze względu na jego dalsze społeczne następstwa; prowadził-
by on bowiem do wzmocnienia postaw szacunku dla ludzkiego życia, które z kolei 
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przyczyniają się do dobra ogółu. W ten drugi, dosyć utylitarny sposób omawiany 
argument rozumie na przykład Green, o czym świadczy jego komentarz:

Nie chodzi w gruncie rzeczy o zarodek. Tym, co nas niepokoi, jest wpływ takich praktyk na 
nasz szacunek dla ludzkiego życia. Kiedy czyni się to w „dobrym” (prokreacyjnym) zamia-
rze, pozwalamy na szereg praktyk, włącznie z tworzeniem nadliczbowych zarodków oraz 
ich późniejszym porzucaniem lub wykorzystywaniem do badań. Kiedy zamiar jest gorszy 
lub zły („czysto badawczy”), zaczynamy się wahać, w obawie przed [złym] przesłaniem na 
temat ludzkiego życia i znieczuleniem, do którego możemy się przyczynić (Green 2001, 
s. 80).

Tak rozumiany argument z szacunku dla ludzkiego życia jako zarzut przeciw-
ko tworzeniu ludzkich zarodków do badań biomedycznych nie wydaje się jednak 
przekonujący. Nasuwa się replika, że jeśli jedyną racją za ograniczeniem procedu-
ry IVF do celów rozrodczych ma być obawa, iż stosując tę metodę w celach ba-
dawczych, osłabimy powszechny szacunek dla ludzkiego życia, i to w taki sposób, 
w jaki nie uczynimy tego, prowadząc badania z użyciem zarodków in vitro niewy-
korzystanych w procesie sztucznej prokreacji, to jest to racja bardzo niewystarcza-
jąca. Jak bowiem krótko stwierdza Devolder (2005, s. 367), nic nie wskazuje na to, 
że tak się faktycznie stanie.

2. Argumenty za wytwarzaniem „badawczych” zarodków in vitro

Obrońcy wytwarzania zarodków in vitro do badań medycznych uzasadniają 
zwykle swoje stanowisko za pomocą takiej czy innej formy argumentu z konse-
kwencji. Argumentem z konsekwencji można nazwać każdy tok argumentacji, 
który stwierdza, że skoro akceptuje się pewną praktykę P1, to chcąc zachować 
konsekwencję, powinno się zaakceptować inną praktykę P2. Dokładniej mówiąc, 
argument z konsekwencji opiera się na dwóch przesłankach. Pierwsza z nich 
stwierdza, że jeżeli ktoś akceptuje praktykę P1, to dla zachowania konsekwen-
cji powinien zaakceptować także praktykę P2, ponieważ pomiędzy P1 i P2 nie 
zachodzi żadna istotna różnica, a przynajmniej żadna taka, która byłaby ważna 
z etycznego punktu widzenia. Druga przesłanka może jeszcze występować w róż-
nej postaci. Stwierdza ona albo, że praktyka P1 jest faktycznie akceptowana lub 
też powinna być akceptowana przez każdego (racjonalnego) uczestnika dyskusji 
(i w tych przypadkach posiada ona formę bezosobową), albo że powinna ona zo-
stać zaakceptowana przez tego, z kim dyskutujemy, ze względu na jego inne prze-
konania etyczne, niekoniecznie podzielane przez wszystkich (i w takich razach 
przybiera ona formę ad personam). Odpowiednio do tego konkluzja argumentu 
z konsekwencji stwierdza, że praktyka P2 dla zachowania konsekwencji powinna 
zostać zaakceptowana bądź to przez każdego (racjonalnego) uczestnika dysku-
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sji (w formie bezosobowej), bądź przynajmniej przez tego, z kim dyskutujemy 
(w formie ad personam).

W przypadku argumentu z konsekwencji wytaczanego w obronie wytwarzania 
zarodków in vitro do badań medycznych jako P2, czyli praktyka do zaaprobo-
wania, występuje oczywiście metoda zapłodnienia pozaustrojowego stosowana 
do celów badawczych. Natomiast jako P1, czyli w roli praktyki już aprobowanej, 
mogą występować dwie formy aktywności, mieszczące się w ramach szeroko ro-
zumianej sztucznej reprodukcji i cieszące się przynajmniej nieco szerszą akcep-
tacją niż P2: bądź to (A) omówione już używanie nadliczbowych zarodków do 
celów badawczych, bądź też (B) stosowanie do celów rozrodczych standardowej 
metody IVF, wymagającej tworzenia większej liczby zarodków, niż zamierza się 
jednorazowo wszczepić.

Ci, którzy bronią pozyskiwania komórek macierzystych z zarodków wytworzo-
nych specjalnie w tym celu, posługując się argumentem z konsekwencji w wersji A, 
starają się zatem wykazać, że jeżeli aprobuje się praktykę otrzymywania komórek 
macierzystych z zarodków niewykorzystanych do sztucznej prokreacji – lub też 
skoro udziela się jej swojej aprobaty – to wypada także odnosić się z aprobatą 
do praktyki wytwarzania ludzkich zarodków in vitro specjalnie do celów badaw-
czych. Z tym sposobem argumentacji spotykamy się u różnych autorów. Tak na 
przykład Ruth Macklin pisze:

Nie jest jasne, dlaczego niszcząc zarodki, które już istnieją, okazuje się zarodkom większy 
szacunek, niż tworząc zarodki do badań, a potem je niszcząc. Powoływanie się na szacunek 
dla zarodków i odwoływanie się do godności zarodków to językowe próby nadania tej fo-
mie życia moralnego statusu, który pozwoliłby na jedne działania, ale nie na inne. Jednak 
ani językowe wybiegi, ani moralne intuicje nie zastąpią argumentów etycznych. Jeżeli ist-
nieje słuszny argument tłumaczący, dlaczego może być dopuszczalne prowadzenie badań 
nad komórkami macierzystymi wymagających niszczenia ludzkich zarodków (...), to ten 
sam argument może też usprawiedliwiać tworzenie zarodków w celu badawczym (Macklin 
2000, s. 114).

Przytoczona wypowiedź kończy się wprawdzie zdaniem warunkowym, ale 
cytowana autorka uważa, że wymieniony w nim warunek jest rzeczywiście speł-
niony: w jej przekonaniu istnieje więc pewien „słuszny argument tłumaczący, dla-
czego może być dopuszczalne prowadzenie badań nad komórkami macierzystymi 
wymagających niszczenia ludzkich zarodków”. Ten słuszny argument opiera się 
na dwóch racjach:

Po pierwsze, ludzkie zarodki są pozbawione moralnego statusu, z którego można by wy-
wieść prawo do życia. Po drugie, rezultaty badań z użyciem zarodków służą dobru wielu 
istot ludzkich, cierpiących na choroby, które dzięki badaniom nad komórkami macierzy-
stymi być może dałoby się wyleczyć. Te dwie racje razem wzięte pozwalałyby na tworzenie 
ludzkich zarodków w celu badań nad komórkami macierzystymi (tamże).
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Druga z tych racji, które podaje Macklin, jest wprawdzie sporna – opiera się 
raczej na nadziejach niż na aktualnych faktach – ale nie zależy od uznawanego po-
glądu na status ludzkiego zarodka. Pierwsza racja zakłada oczywiście pewien taki 
pogląd: ludzkie zarodki są pozbawione moralnego statusu, z którego można by 
wywieść prawo do życia, o ile nie mają statusu osoby. Tak więc argument z konse-
kwencji, za pomocą którego autorka stara się obronić dopuszczalność pozyskiwa-
nia komórek macierzystych z zarodków in vitro wytworzonych specjalnie w tym 
celu, utrzymuje się w ramach embriologicznego impersonalizmu (przynajmniej 
w wersji umiarkowanej, jeżeli nie skrajnej) i nie pretenduje do ważności poza jego 
granicami.

Ci, którzy bronią pozyskiwania komórek macierzystych z zarodków wytwo-
rzonych specjalnie w tym celu, posługując się argumentem z konsekwencji w wer-
sji B, starają się natomiast wykazać, że praktykę wytwarzania ludzkich zarodków 
in vitro specjalnie do badań należy traktować z aprobatą, jeżeli (lub skoro) apro-
buje się standardową procedurę wspomagania prokreacji przez zapłodnienie po-
zaustrojowe, wymagającą tworzenia większej liczby zarodków, niż zamierza się 
jednorazowo wszczepić. Tę wersję omawianego argumentu najpełniej rozwija 
Devolder (2005). Rozumowanie tej autorki, kwestionującej moralnie ważną róż-
nicę między zarodkami nieużytymi w kuracji IVF a zarodkami wytworzonymi tą 
samą metodą specjalnie do badań oraz broniącej dopuszczalności pozyskiwania 
komórek macierzystych z jednych jak i z drugich, przebiega w dwóch krokach. 
Najpierw stara się ona pokazać, że ci, którzy akceptują tworzenie nadliczbowych 
zarodków in vitro do celów rozrodczych, muszą również – pod groźbą niekonse-
kwencji – akceptować pewien określony, a przynajmniej nie skrajnie personali-
styczny pogląd na status moralny wczesnego ludzkiego zarodka:

Ludzie, którzy poddają się terapii in vitro i ci, którzy akceptują te praktyki, sądzą, że nie 
w każdym przypadku tkwiąca w zarodku potencjalna możność stania się osobą musi zostać 
zrealizowana. To nie zarodek jako taki jest bytem posiadającym wielką wartość i zasługu-
jącym na niemal absolutną ochronę, lecz zarodek, który ma doprowadzić do narodzenia 
się pożądanego dziecka. Nie tylko pary lub jednostki, które tworzą zapasowe zarodki, lecz 
także ci, którzy to aprobują, najwyraźniej są zdania, że zwiększona szansa udanej ciąży 
i spełnienia ich chęci posiadania dziecka ma większą wagę niż moralna wartość każdego 
zarodka. W końcu wiedzą oni z góry, że tworzone przez nich zarodki – w tym również 
niektóre „najwyższej jakości” – w większości obumrą (Devolder 2005, s. 368).

Następnie Devolder argumentuje, że przyjmując taki embriologiczny imperso-
nalizm, można wprawdzie uznawać ludzki zarodek za byt zasługujący na pewną 
formę szacunku, ale nie na tę absolutną, lecz tylko na względną i stopniowalną. 
Tymczasem względny i stopniowalny szacunek, który trzeba okazywać ludzkim 
zarodkom, daje się pogodzić zarówno z ich wtórnym wykorzystywaniem, jak 
z ich specjalnym wytwarzaniem do eksperymentów medycznych. Wymaga on 
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jedynie, aby te eksperymenty czyniły zadość określonym zasadom etyki badań 
naukowych, takim jak zasada proporcjonalności, zgodnie z którą badania prze-
prowadzane kosztem pewnych istot powinny służyć dostatecznie ważnym celom, 
usprawiedliwiającym użyte w nich środki, lub też zasada subsydiarności, zgodnie 
z którą badania służące tym doniosłym celom nie mogą być możliwe do przepro-
wadzenia mniejszym kosztem (np. na podmiotach o niższym statusie moralnym). 
Jeden i drugi warunek jest wszakże – jak zakłada cytowana autorka (tamże, s. 369) 
– spełniony w wypadku badań nad komórkami macierzystymi, do których mają 
służyć wytwarzane specjalnie w tym celu zarodki pozaustrojowe: badania te obie-
cują doniosłe społeczne korzyści, lecz urzeczywistnienie tych wielkich obietnic 
nie jest możliwe bez poświęcenia pewnej ilości ludzkich zarodków in vitro.

Jak zauważa Brock (2010, s. 233) w swoim komentarzu na temat rozumowa-
nia Devolder, jest ono narażone na krytykę z dwóch stron. Po pierwsze, można 
zgadzać się z argumentem autorki, że akceptując wytwarzanie nadliczbowych 
zarodków in vitro dla skuteczniejszego wspomagania prokreacji, postępuje się 
konsekwentnie, akceptując również wytwarzanie zarodków pozaustrojowych do 
celów badawczych, ale obstawać przy tym, że również pierwsza praktyka nie jest 
bynajmniej godna aprobaty; na takim stanowisku stoją ci, którzy uważają, że za-
rodków in vitro należy za każdym razem wytwarzać jedynie tyle, ile zamierza się 
jednorazowo wszczepić. Po drugie wszakże, można również twierdzić, że między 
wytwarzaniem nadliczbowych zarodków in vitro w celu prokreacji a tworzeniem 
takich samych zarodków do badań medycznych zachodzi jednak pewna etycznie 
istotna różnica, a mianowicie różnica intencji: o ile ci, którzy tworzą nadliczbo-
we zarodki w ramach procedury in vitro, mają na celu skuteczniejszą prokreację 
i jedynie przewidują, że części wytworzonych zarodków prawdopodobnie nie 
użyje się do tego właściwego celu (tak iż będzie ich można ewentualnie użyć do 
czegoś innego), o tyle wytwarzający zarodki do badań medycznych od począt-
ku zamierzają ich użyć do tego innego, nieprokreacyjnego celu, który zakłada 
również ich zniszczenie. Ta różnica jest etycznie istotna przynajmniej z punktu 
widzenia etyków, którzy uznają ważność zasady podwójnego skutku: przyjmują, 
że takie samo zło, które powoduje się, dążąc do jakiegoś proporcjonalnego dobra, 
może być etycznie usprawiedliwione, gdy jest jedynie przewidywanym skutkiem 
ubocznym działania na rzecz tego dobra, natomiast pozostaje nieusprawiedli-
wione, gdy jest zamierzonym środkiem owego działania. Tak więc również i to 
zło, jakim jest zniszczenie jakiegokolwiek ludzkiego zarodka, dałoby się uspra-
wiedliwić w wypadku, gdy jest jedynie przewidywanym, lecz niezamierzonym 
skutkiem dążenia do skutecznej prokreacji, natomiast byłoby nie do usprawied-
liwienia, gdy ma być środkiem do osiągnięcia innych, choćby najdonioślejszych 
społecznych korzyści.



Rozdział XVII

KLONOWANIE LUDZKICH ZARODKÓW
DO BADAŃ BIOMEDYCZNYCH

1. Klonowanie terapeutyczne – nadzieje i obawy

Jeszcze innym możliwym źródłem komórek macierzystych byłyby ludzkie za-
rodki – lub nieco ostrożniej: twory embrionalne – tworzone metodą klonowania. 
Klonowanie w tym sensie, o który przede wszystkim chodzi w etycznej dyskusji 
wokół klonowania, oznacza tworzenie ludzkich zarodków (lub też tworów pod 
wieloma względami nieodróżnialnych od ludzkich zarodków) przez przenoszenie 
jąder komórek somatycznych (somatic cell nuclear transfer – SCNT) do pozbawio-
nych jąder (enukleowanych) ludzkich komórek jajowych. Ponieważ o genetycznej 
strukturze komórki decyduje głównie (chociaż nie wyłącznie) materiał zawarty 
w jej jądrze, wytworzone tą techniką twory embrionalne byłyby pod względem 
genetycznym niemal identyczne z organizmem dawcy, od którego pochodzą uży-
te komórki somatyczne (por. np. Devolder 2010a).

Zależnie od celu operacji SCNT rozróżnia się dwa rodzaje klonowania za-
rodków gatunku ludzkiego. Jeden z nich stanowiłoby klonowanie reprodukcyjne, 
mające na celu przeprowadzenie w wypadku człowieka podobnego procesu jak 
ten, który udało się już przeprowadzić u niektórych zwierząt: rozwinięcie sklono-
wanego zarodka aż do postaci dorosłego osobnika. Innym, mniej fantastycznym 
celem klonowania byłoby używanie sklonowanych ludzkich zarodków jako źródeł 
komórek macierzystych, służących do badań biomedycznych. Ponieważ w dalszej 
perspektywie otrzymywane w ten sposób komórki mogłyby się również przyda-
wać do leczenia wielu chorób, ten rodzaj klonowania ludzkich zarodków nazwano 
także, z pewnością na wyrost, klonowaniem „terapeutycznym”, chociaż trafniej 
byłoby je określać jako klonowanie w celach badawczych.

Z klonowaniem „terapeutycznym” od początku wiązano ogromne nadzieje. 
Znalazły one wyraz chociażby w raporcie Human Cloning and Human Dignity: 
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An Ethical Inquiry („Klonowanie człowieka i ludzka godność: Rozważania etycz-
ne”), jaki w 2002 roku wydała amerykańska PCBE (por. wyżej, IX, 2). Chociaż 
większość członków tej komisji opowiedziała się ostatecznie przeciwko ofi cjal-
nemu popieraniu (tj. fi nansowaniu) badań nad klonowaniem zarodków gatunku 
ludzkiego, to jednak wszyscy docenili wielkie medyczne korzyści, jakie można 
by dzięki nim odnieść. Jak czytamy w cytowanym raporcie, klonowanie ludzkich 
zarodków pozwoliłoby profesji medycznej – a ostatecznie całej społeczności – na 
osiągnięcie kilku ważnych celów. Po pierwsze, mogłoby się ono przyczynić do lep-
szego zrozumienia ludzkich chorób: „Tworzenie sklonowanych zarodków przy uży-
ciu jąder komórkowych pobranych od osobników noszących mutacje genetyczne, 
a w szczególności geny predysponujące ich do szczególnych chorób, może zo-
stać wykorzystane do lepszego zrozumienia i leczenia tych chorób” (PCBE 2002, 
s. 130). Innym badawczym celem klonowania ludzkich zarodków byłoby wynaj-
dywanie nowych terapii ludzkich chorób: „Te same modelowe systemy komórko-
we, których używa się w celu badania procesów chorobowych, są również po-
tencjalnie przydatne do oceniania i rozwijania chemicznych i farmaceutycznych 
terapii badanych chorób” (tamże, s. 131). Następnie klonowanie terapeutyczne 
miałoby również umożliwić wytwarzanie tkanek do przeszczepów nieodrzucanych 
przez system odpornościowy: „Klonowanie w celu badań biomedycznych otwiera 
możliwość, aby naukowcy wytworzyli kiedyś zindywidualizowane, ‘odporne na 
odrzucenie’ komórki i tkanki zastępcze, pomagające pacjentom zwalczyć chorobę 
i odzyskać zdrowie. Macierzyste komórki i tkanki uzyskane z zarodkowego klonu 
pacjenta miałyby te same geny co pacjent i dzięki temu, zgodnie z przyjmowaną 
hipotezą, nie byłyby odrzucane jako obce przez ciało pacjenta” (tamże, s. 132). 
Jeszcze innym zastosowaniem klonowania ludzkich zarodków byłoby klonowa-
nie wspomagające terapię genową: „Techniki klonowania można by również łączyć 
z dokładną manipulacją na genach w celu wynalezienia genowych terapii chorób 
genetycznych. Tak na przykład sklonowany zarodek uzyskany od pacjenta cier-
piącego na poważny niedobór odporności można by poddać genetycznej modyfi -
kacji, która skorygowałaby mutację powodującą chorobę” (tamże, s. 133).

Pomimo tych wiązanych z nim wielkich nadziei, klonowanie ludzkich zarod-
ków spotkało się – tak w cytowanym dokumencie, jak w różnych innych miej-
scach – z ostrą i stanowczą krytyką, ponieważ budziło równie poważne obawy. 
W stosunku do pozyskiwania komórek macierzystych z zarodków konstruowa-
nych przez klonowanie pozostają w mocy przynajmniej niektóre z zarzutów, jakie 
wysuwano przeciwko ich otrzymywaniu z zarodków tworzonych przez zapłod-
nienie in vitro. Można się jednak spierać, czy tylko niektóre, a także czy oprócz 
tych zarzutów wspólnych do procedury klonowania nie odnoszą się także inne, 
swoiste już dla niej obiekcje. W tym sporze rysują się trzy stanowiska. Zgod-
nie z pierwszym klonowanie terapeutyczne byłoby praktyką z etycznego punk-
tu widzenia bardziej kontrowersyjną niż pozyskiwanie komórek macierzystych 
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z zarodków tworzonych przez zapłodnienie pozaustrojowe, ponieważ rodziłoby 
dodatkowe, społecznie groźne niebezpieczeństwa. Zgodnie z drugim zapatrywa-
niem byłyby to praktyki etycznie równorzędne, a mianowicie równie dopuszczal-
ne, ze względu na jednakowy, raczej niski status zarodków tworzonych in vitro 
oraz klonowanych. Trzeci wreszcie pogląd uznaje klonowanie terapeutyczne za 
praktykę w gruncie rzeczy bezpieczniejszą i mniej kontrowersyjną niż tworzenie 
i używanie zarodków in vitro do celów badawczych. Przyjrzyjmy się dokładniej 
tym trzem stanowiskom.

2. Sklonowane ludzkie embriony jako zarodki o równorzędnym
statusie moralnym

Z najsurowszą oceną klonowanie do celów badawczych spotyka się ze strony tych, 
którzy wszelkim ludzkim zarodkom, niezależnie od ich genezy, przypisują status 
osób. Z punktu widzenia embriologicznego personalizmu klonowanie badawcze 
ma wszystkie wady badań z użyciem zarodków in vitro, lecz oprócz nich posiada 
też swoiste „ciemne strony”. W cytowanym już dokumencie PCBE konserwatyw-
na frakcja tej komisji wymienia trzy główne sposoby, w jakie klonowanie ludzkich 
zarodków uchybia naszym powinnościom wobec społeczeństwa: „(i) przekracza-
nie granicy między reprodukcją seksualną i aseksualną, przez aprobowanie, świa-
dome lub nie, genetycznej manipulacji i kontroli powstającego ludzkiego życia; 
(ii) dopuszczanie i popieranie całkowitej instrumentalizacji ludzkich zarodków; 
(iii) torowanie drogi do innych (...) moralnych niebezpieczeństw, takich jak klo-
nowanie w celu tworzenia dzieci lub badania na ludzkich zarodkach lub płodach 
w późniejszych stadiach rozwoju” (PCBE 2002, s. 160 nn.).

Naturalną granicę między reprodukcją seksualną i aseksualną naruszałoby się 
według wysuwających ten zarzut bioetyków nie tylko przez samo klonowanie 
w celu tworzenia dzieci, lecz także przez klonowanie dla badań biomedycznych. 
Tak pierwsza bowiem, jak i druga procedura „zaczyna się od tego samego aktu 
klonowania: utworzenia ludzkiego zarodka, który jest praktycznie genetycznie 
identyczny jak jego przodek” (tamże, s. 160). Pytanie jednak, co jest w tym tak 
złego. Autorzy raportu Human Cloning and Human Dignity – czy raczej jego 
omawianej części – piszą między innymi: „akceptacja sklonowanych zarodków 
w laboratoriach oznacza zasadniczą akceptację coraz bardziej poszerzającej się ge-
netycznej władzy jednego pokolenia nad pokoleniem następnym” (tamże, s. 161). 
Lecz jeśli sklonowane zarodki tworzy się tylko po to, aby użyć ich do badań bio-
medycznych, nie wchodzą one raczej w skład następnego pokolenia. Jeżeli zaś 
chodzi o to, że następne pokolenie korzysta z wyników badań, jakie przeprowadza 
się z ich użyciem, to tak rozumiana „władza” starszego pokolenia nad młodszym 
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jest raczej rozumną troską o to drugie. Tak więc niebezpieczeństwo, jakie wiąże 
się z przekraczaniem granicy między reprodukcją seksualną i aseksualną, sprowa-
dza się w istocie do jednego z zagrożeń równi pochyłej, przed którą przestrzega 
trzecia obiekcja.

O całkowitą instrumentalizację powstającego ludzkiego życia klonowanie 
w celu badawczym można oskarżać z tych samych powodów, z których obwinia 
się o nią używanie do tegoż celu metody in vitro. Autorzy raportu z aprobatą przy-
wołują ten znany nam już ogólniejszy zarzut, godzący w każdą reprodukcyjną 
technikę, w której ludzkie zarodki mają powstawać specjalnie do badań medycz-
nych: „Czymś jednym jest (...) przeprowadzać badania na zarodkach niewyko-
rzystanych w procedurach IVF, zarodkach, które utworzono dla osób pragnących 
mieć dziecko i które, gdy nie były już one potrzebne lub pożądane, ‘przeznaczono’ 
tak czy tak do zniszczenia. Czymś całkiem innym jest tworzyć zarodki wyłącznie 
w celu badania, które nieuchronnie i z konieczności doprowadzi do ich zniszcze-
nia” (tamże, s. 161).

Mówiąc o moralnych niebezpieczeństwach, do których toruje drogę klono-
wanie w celach badawczych, autorzy mają na myśli głównie dwa możliwe, a ich 
zdaniem również nader prawdopodobne następstwa tego rodzaju badań. Jednym 
z nich jest oczywiście groźba, że akceptując klonowanie w celach badawczych i te-
rapeutycznych, wstępuje się na równię pochyłą, która nieuchronnie doprowadzi 
nas do akceptacji klonowania reprodukcyjnego; bo przecież rezultaty badawcze 
osiągnięte w toku rozwijania pierwszej z tych praktyk mogą łatwo posłużyć tak-
że do rozwinięcia tej drugiej, na samą myśl o której ogarnia nas słuszny niepo-
kój. Innym powodem do najwyższej ostrożności, z jaką powinniśmy podchodzić 
do klonowania w celach badawczych, jest obawa, że sklonowane ludzkie zarodki 
będą używane nie tylko do pozyskiwania komórek macierzystych, a tym samym 
niszczone w stosunkowo wczesnym stadium ich rozwoju, lecz także rozwijane do 
późniejszych stadiów. Obawa ta jest tym bardziej uzasadniona, że z takich bar-
dziej rozwiniętych sklonowanych tworów można by czerpać inne, być może na-
wet większe korzyści medyczne. Jak przestrzegają autorzy:

nietrudno przewidzieć, że powody usprawiedliwiające wytwarzanie sklonowanych zarod-
ków w celach badawczych będą się poszerzać. Dzisiaj istnieje zapotrzebowanie na komórki 
macierzyste; jutro może chodzić o narządy zarodków i płodów. Niedawne eksperymenty 
ze sklonowanymi zarodkami krowimi, przeniesionymi do macicy krowy, już wskazują na 
to, że większe potencjalne korzyści terapeutyczne może dawać używanie zróżnicowanych 
tkanek (...), pobranych z wczesnych płodów, niż używanie niezróżnicowanych komórek 
macierzystych, pozyskanych z bardzo wczesnego zarodka. Gdyby to się potwierdziło, 
zwiększyłaby się presja, aby hodować sklonowane ludzkie blastocysty aż do późniejszych 
stadiów (tamże, s. 163).

Zgodnie z drugim możliwym stanowiskiem klonowanie w celach badawczych 
i terapeutycznych zasługiwałoby na taką samą ocenę etyczną jak pozyskiwanie 
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komórek macierzystych z zarodków in vitro. Teoretycznie mogłoby to również 
znaczyć, że jest to praktyka równie niedopuszczalna. Jednakże ci, którzy przeciw-
stawiają się badawczym użyciom zarodków in vitro ze względu na przypisywany 
im status osoby, dostrzegają zazwyczaj jeszcze inne, a nawet silniejsze powody, 
aby sprzeciwić się klonowaniu do celów badawczych. Powodów tych nie akceptu-
ją natomiast przynajmniej niektórzy zwolennicy embriologicznego impersonali-
zmu. Ci zaś powiedzą, że klonowanie w celach badawczych oraz przeznaczanie do 
badań zarodków in vitro to praktyki etycznie równie dozwolone.

Na takim stanowisku stoją na przykład przedstawiciele bardziej liberalnej frak-
cji w komisji PCBE. Radzą oni traktować ze sceptycyzmem „przestrogi w stylu 
‘równi pochyłej’, według których używanie sklonowanych zarodków we wczesnych 
stadiach rozwoju prowadziłoby z konieczności bądź to do wytwarzania sklonowa-
nych dzieci, bądź to do badań na sklonowanych płodach w późniejszych stadiach” 
(tamże, s. 149). Uważają, że nietrudno jest „uchwalić stosowne przepisy, które 
zapobiegną takim nadużyciom” (tamże), i to mimo tak mocno podkreślanej przez 
konserwatystów ciągłości biologicznego rozwoju ludzkiego embrionu: „Chociaż 
ciągłość biologicznego rozwoju oznacza, że nie ma naturalnie wyróżnionego mo-
mentu, od którego zarodek lub płód jest już osobą, to przecież można ustalić pew-
ne dające się obronić granice. Jest zupełnie możliwe traktować blastocystę jako 
grupkę komórek, której wolno używać w badaniach ratujących życie, a mimo to 
zakazywać takiego używania zarodka lub płodu w późniejszych stadiach rozwoju” 
(tamże). Co do praktycznej kwestii, gdzie należy ustalić granicę, liberałowie przy-
chylają się do propozycji, aby przynajmniej tymczasem przyjąć cezurę czterna-
stego dnia: „w przewidywalnej przyszłości tę moralną linię graniczną bezpiecznie 
będzie przeprowadzać po czternastu dniach rozwoju, gdy nie rozwinął się jeszcze 
układ nerwowy i gdy nie została jeszcze wyznaczona odrębna identyczność istoty 
ludzkiej jako pojedynczej jednostki” (tamże). Niejako potwierdzając obawy swo-
ich adwersarzy, nie wykluczają wszelako, że w dalszej przyszłości społeczeństwo 
może mieć pewne „powody, aby przesunąć tę linię graniczną” (tamże).

3. Sklonowane ludzkie embriony jako twory o niższym statusie
moralnym

W poprzedniej sekcji omawiałem poglądy autorów, którzy sklonowanym ludzkim 
zarodkom przypisują taki sam status ontyczny, a także moralny, jak zarodkom 
utworzonym przez zapłodnienie in vitro. Ci, którzy uznają tę równość statusu, 
mogą oceniać praktykę klonowania badawczego albo jako bardziej kontrower-
syjną od praktyki tworzenia i używania zarodków in vitro do celów badawczych, 
albo jako etycznie równorzędną tej drugiej. Jako bardziej kontrowersyjną oceniają 
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ją wtedy, gdy widzą pewne dodatkowe racje przemawiające przeciw klonowaniu, 
zaś jako etycznie równorzędną, gdy nie dostrzegają takich specjalnych powodów, 
poza tymi, które każą się sprzeciwiać w ogóle przeznaczaniu jakichkolwiek ludz-
kich zarodków do badań medycznych. Oprócz tych dwóch poglądów możliwy 
jest jednak i trzeci, reprezentowany przez tych, którzy oceniają praktykę klonowa-
nia terapeutycznego jako mniej kontrowersyjną od praktyki przeznaczania zarod-
ków in vitro do celów badawczych. Takie stanowisko byłoby zasadne, gdyby ludz-
kie zarodki, które tworzy się (czy raczej będzie się tworzyć) przez ciągle jeszcze 
rozwijane klonowanie, miały niższy status ontyczny, a także moralny, niż ludzkie 
zarodki tworzone przez zapłodnienie in vitro.

Autorzy, którzy przypisują sklonowanym ludzkim zarodkom taki niższy sta-
tus, kierują się różnymi racjami. Niektórzy (jak Hansen 2002 lub McHugh 2004) 
interpretują sklonowane twory embrionalne, niezbyt zasadnie ich zdaniem zwane 
„zarodkami”, jako swoiste biologiczne artefakty, o których właściwym przezna-
czeniu nie stanowi natura, ale ich wytwórca. Inni (por. np. Hyun, Jung 2006), 
powołując się na prawdopodobne wnioski z szerszych badań biomedycznych, 
kwestionują zdolność sklonowanych zarodków takich gatunków jak ludzki do 
normalnego dalszego rozwoju, a w konsekwencji także potrzebę ich szczególnej 
etycznej ochrony.

John-Erik S. Hansen stara się pokazać, że enukleowana komórka jajowa, do 
której przeniesiono jądro komórki somatycznej – czyli „transnuklearna” komórka 
jajowa – ma inny status niż zwykła zygota, utworzona przez naturalne zapłodnie-
nie (czy nawet przez zapłodnienie in vitro). Zapłodniona komórka jajowa stanowi 
„niepowtarzalny wynik stopienia się komórki plemnika i komórki jajowej” oraz 
jest w stanie „naturalnie rozwinąć się w zarodek, płód, a ostatecznie w dziecko” 
(Hansen 2002, s. 86). Transnuklearna komórka jajowa nie posiada ani jednej, ani 
drugiej z tych cech. Po pierwsze zatem, jest ona pozbawiona genetycznej nie-
powtarzalności. Sam Hansen uważa wprawdzie, że „cały argument wywodzący 
ludzką niepowtarzalność z niepowtarzalności genetycznej jest błędny, ponieważ 
identyczne bliźnięta mają identyczny genom, a mimo to stanowią niewątpliwie 
odrębne jednostki” (tamże, s. 87); niemniej jednak pisze:

Gdyby (...) położyć nacisk na niepowtarzalność genetycznego składnika (jądrowego ge-
nomu) w zapłodnionym jajeczku, różnice między jajeczkiem zapłodnionym i jajeczkiem 
transnuklearnym byłyby znaczące i transnuklearnej komórki jajowej nie można by uwa-
żać za istotę ludzką, choćby nawet naturalnie zapłodnioną komórkę jajową można za nią 
uznać. Genom transnuklearnej komórki jajowej istnieje już w komórkach dawcy jądra. 
Tak więc albo trzeba odrzucić koncepcję, zgodnie z którą ludzka indywidualność wiąże się 
z genetyczną niepowtarzalnością, albo przyznać, że transnuklearna komórka jajowa nie 
jest ludzką jednostką (tamże).

Następnie transnuklearna komórka jajowa, sfabrykowana przez klonowanie, 
różni się zdaniem Hansena od zapłodnionej komórki jajowej także i tym, że jest 
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pozbawiona zdolności naturalnego rozwoju, rozumianego jako rozwój w kierun-
ku pewnego naturalnego celu:

Chociaż pojęcie naturalnego celu jest może wątpliwe – trzeba na przykład wziąć pod 
uwagę, że większość naturalnie zapłodnionych jajeczek ginie przed czasem – to jednak 
cel transnuklearnej komórki jajowej nie jest z pewnością określany przez naturę. Tak więc 
jeżeli kładzie się nacisk na to, że naturalnym celem zapłodnionego jajeczka jest rozwinięcie 
się w zarodek, a ostatecznie w istotę ludzką, to transnuklearnej komórki jajowej nie moż-
na by zaliczyć do kategorii istot ludzkich, ponieważ nie ma takich naturalnych procesów, 
przez które transnuklearna komórka jajowa rozwijałaby się w płód. Tak jak w wypadku 
wszystkich innych artefaktów, jej cel jest właściwie określany przez ludzki zamiar (tamże).

Paul R. McHugh opisuje transfer jądra komórki somatycznej (SCNT) jako 
proces, w którym „masa komórkowa dawcy zostaje przeniesiona w przestrzeń 
poza jego ciałem, tak jak to się dzieje w każdej hodowli komórek” (McHugh 2004, 
s. 210). W rezultacie komórki macierzyste, pochodzące z tworów uzyskiwanych 
przez to przeniesienie, mogą być prawomocnie używane zgodnie z wolą dawcy. 
Ten sposób powstawania odróżnia twory otrzymywane przez SCNT od zarodków 
tworzonych przez zapłodnienie in vitro. Aby uwydatnić tę różnicę, McHugh pro-
ponuje uwzględnić ją również w terminologii: podczas gdy zapłodnioną komórkę 
jajową nazywamy zygotą, kombinacji jądra komórki somatycznej i enukleowanej 
komórki jajowej mielibyśmy nadać osobne miano, a mianowicie nazwać ją „klo-
notą” („clonote”).

Jak podkreśla McHugh, jego rozróżnienie tych dwóch rodzajów tworów em-
brionalnych opiera się na ich sposobie powstawania, nie zaś na tym, w co mogą 
się one rozwinąć. Uważa on bowiem, że koncepcję uzależniającą status jakiegoś 
bytu od jego potencjalnej zdolności można sprowadzić do niedorzeczności: „gdy-
by ktoś stosował pojęcie ‘potencjalnej zdolności’ w celu ochrony komórek roz-
wijanych przez SCNT, ze względu na to, że wskutek dalszej manipulacji mogą 
one stać się żywym klonem, wówczas każda komórka somatyczna zasługiwałaby 
na pewną ochronę, ponieważ ma ona potencjalną zdolność do takiego samego 
rozwoju” (tamże, s. 210). Jak jednak przyznaje McHugh, jest niepokojące, że jego 
argument na poparcie SCNT jako źródła komórek macierzystych może łatwo 
usprawiedliwić rozwijanie sklonowanych blastocyst także do bardziej zaawanso-
wanych stadiów, w celu pobierania z nich potrzebnych narządów lub tkanek; aby 
zapobiec tej niepożądanej konsekwencji, autor proponuje ograniczyć okres ist-
nienia „klonoty” do pierwszych czternastu dni. Jak stąd widać, wyróżniana przez 
niego kategoria tworów embrionalnych ma sens raczej etyczny niż ontologiczny.

Z innych powodów uprzywilejowanej pozycji etycznej – czy choćby tylko ta-
kiej, jaką przyznaje się zarodkom z zapłodnienia in vitro – sklonowanym ludz-
kim blastocystom odmawiają Insoo Hyun i Kyu Won Jung. W odróżnieniu od 
McHugha mają oni przy tym na względzie zdolność rozwoju, właściwą tym sklo-
nowanym tworom embrionalnym, czy raczej ich brak zdolności dalszego rozwo-
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ju. Powołując się na badania prowadzone na naczelnych, autorzy skłaniają się do 
hipotezy, że w określonych gatunkach, do których należy też homo sapiens, sklo-
nowany zarodek z natury nie może dotrwać do dalszych etapów w prenatalnym 
rozwoju, a cóż dopiero do stadium dorosłego osobnika. Skoro zaś tak, to obawa 
przed równią pochyłą, na końcu której klonowanie badawcze lub terapeutyczne 
miałoby się wyradzać w klonowanie do celów rozrodczych, okazuje się ostatecz-
nie obawą przed naukową fi kcją, niezgodną z prawami przyrody:

Na podstawie tych badań na naczelnych uważamy za całkiem możliwe (...), że proces usu-
wania jąder komórek jajowych w celu utworzenia przez SCNT ludzkich blastocyst służą-
cych do badań nad komórkami macierzystymi pociąga za sobą pozbawianie tych blastocyst 
zdolności rozwinięcia się w przyszłą istotę ludzką. W wypadku naczelnych, w odróżnieniu 
od wcześniej sklonowanych gatunków zwierzęcych, ta sama technologia, która umożliwia 
klonowanie badawcze, może zarazem uniemożliwiać klonowanie reprodukcyjne. Tak więc 
badawcze ludzkie klonowanie może niebawem okazać się naukową realnością, podczas gdy 
reprodukcyjne ludzkie klonowanie pozostanie naukową fi kcją (Hyun, Jung 2006, s. 38).

Mimo tych argumentów broniących klonowania jako możliwego źródła ludz-
kich komórek macierzystych, a także mimo pierwszych udanych prób sklono-
wania ludzkiego zarodka, popularność tej techniki badawczej w ostatnich latach 
wyraźnie zmalała. Przyczyniło się do tego przede wszystkim wynalezienie innej, 
mniej kontrowersyjnej metody, która również pozwala wytwarzać pewnego ro-
dzaju pluripotencjalne komórki macierzyste, a mianowicie tak zwane komórki 
indukowane. To odkrycie, dokonane w 2007 roku, było jednak poprzedzone in-
tensywnymi poszukiwaniami różnych innych „alternatywnych” sposobów pozy-
skiwania komórek PS, które nie narażałyby badaczy na zarzuty związane z nisz-
czeniem wczesnych ludzkich zarodków.



Rozdział XVIII

KLONOWANIE HYBRYD CYTOPLAZMATYCZNYCH

W poprzednim rozdziale była mowa o jednym ze źródeł komórek macierzystych, 
jakim jest klonowanie ludzkich zarodków. Jak pamiętamy, w najważniejszym 
dla nas sensie oznacza ono przenoszenie jąder komórek somatycznych (somatic 
cell nuclear transfer – SCNT) do pozbawionych jąder (enukleowanych) ludzkich 
komórek jajowych. Jądra ludzkich komórek somatycznych z zawartym w nich 
materiałem genetycznym można jednak przenosić nie tylko do enukleowanych 
oocytów pochodzenia ludzkiego; dają się one także przeszczepiać do podobnie 
spreparowanych komórek jajowych pochodzenia zwierzęcego. Zarodek, który po-
wstaje w wyniku takiego międzygatunkowego transferu jądra komórkowego (in-
terspecies somatic cell nuclear transfer – iSCNT), tzn. przeniesienia jądra komórki 
somatycznej jednego gatunku do pozbawionej jądra komórki jajowej innego ga-
tunku, nazywa się hybrydą cytoplazmatyczną (cytoplasmic hybrid embryo, nuclear-
-cytoplasmic hybrid) lub krótko „cybrydą”. Podobnie jak zarodki o (obustronnie) 
ludzkim pochodzeniu, tak również cybrydy z ludzkim materiałem genetycznym 
mogą być wykorzystane do pozyskiwania ludzkich komórek macierzystych. Po-
wstaje tylko jak zwykle pytanie, czy to, co można robić, powinno się robić.

1. Chimery, hybrydy i cybrydy

Cybryda z ludzkim materiałem genetycznym – czy po prostu „ludzka” hybryda 
cytoplazmatyczna – jest jedną z mieszanych, ludzko-zwierzęcych form biologicz-
nych. Jako taka wymaga ona odróżnienia od innych ludzko-zwierzęcych (czy też 
zwierzęco-ludzkich) mieszańców. Hybrydę cytoplazmatyczną trzeba więc przede 
wszystkim odróżnić od hybrydy właściwej (lub też po prostu hybrydy), powsta-
jącej w wyniku zapłodnienia komórki jajowej jednego gatunku przez plemnik in-
nego gatunku (hybrydą zwierzęco-zwierzęcą jest np. muł, czyli mieszaniec klaczy 
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konia domowego z ogierem osła; hybrydą ludzko-zwierzęcą był zaś mitologiczny 
Minotaur). Cybrydę należy też odróżnić od chimery, złożonej z dwóch lub wię-
cej rodzajów genetycznie odmiennych komórek pochodzących z różnych zygot; 
ta ostatnia może być również złożona z komórek pochodzenia ludzkiego oraz 
zwierzęcego i w zależności od przewagi pierwszych czy też drugich zasługiwać na 
miano chimery ludzko-zwierzęcej lub zwierzęco-ludzkiej. Wymienione mieszane 
formy życia w części ludzkiego, w części zwierzęcego można ułożyć w pewien 
szereg, biorąc pod uwagę siłę instynktownego sprzeciwu, jaki budzi w nas myśl 
o ich tworzeniu. Najmniej kontrowersyjna będzie wówczas zapewne cybryda, czy-
li hybryda cytoplazmatyczna, po niej znajdzie się właściwa hybryda, dalej ludzka 
chimera z dodatkiem komórek zwierzęcych, a na samym końcu – jako najbardziej 
niepokojąca – zwierzęca chimera z domieszką komórek ludzkich.

Oprócz tych intuicyjnych oporów – czy też niejako w ich rozwinięciu – two-
rzeniu ludzko-zwierzęcych mieszańców można też przeciwstawić argumenty na-
tury bardziej dyskursywnej. Robert Streiff er (2011) wymienia pięć takich zarzu-
tów, dotyczących wprawdzie bezpośrednio chimer, lecz w jakiejś mierze dających 
się zastosować także do innych mieszańców. Wyróżnia on mianowicie: argument 
nienaturalności, argument moralnego zamętu, argument ludzkiej godności, argu-
ment istot z pogranicza osobowości oraz argument [wyższego] moralnego statu-
su. Dwa ostatnie zarzuty będą dla nas mniej istotne, przedstawię je zatem jedy-
nie w zarysie. Argument istot z pogranicza osobowości (the Borderline-Personhood 
Argument) zwraca uwagę, że niektóre gatunki małp (szympansy, goryle i oran-
gutany) posiadają cechy, które czynią z nich istoty z pogranicza osobowości; ze 
względu na tę ich „prawie osobowość” pewne medyczne eksperymenty, przez któ-
re przekształca się je w chimery, na przykład wstrzykując do mózgu szympansa 
ludzkie komórki nerwowe, mogą być po prostu etycznie naganne (por. DeGra-
zia 2007, s. 325). Argument [wyższego] moralnego statusu wskazuje zaś na to, 
że wprowadzając ludzki materiał do organizmu zwierzęcia, można w niektórych 
wypadkach znacząco podnieść status tego drugiego; a wtedy może się również 
okazać, że normalny sposób traktowania tego rodzaju zwierząt, w tym rów-
nież sposób ich wykorzystywania do eksperymentów medycznych, nie będzie już 
stosowny do tego wyższego statusu. 

Nieco więcej miejsca musimy poświęcić trzem pierwszym zarzutom. Argu-
ment nienaturalności (the Unnaturalness Argument), który w pewnej jego wersji 
można by również nazwać argumentem „z instynktownej odrazy”, da się ująć 
w postaci rozumowania: (P1) tworzenie chimer jest naruszaniem naturalnych 
granic między gatunkami; (P2) naruszanie naturalnych granic między gatunkami 
jest działaniem niezgodnym z naturą; (P3) każde działanie niezgodne z naturą jest 
złe; a zatem (K) tworzenie chimer jest działaniem złym. Krytycy tego argumen-
tu wskazują najpierw na niejasność pojęcia gatunków oraz „naturalnych granic” 
między gatunkami. Następnie mętne jest również pojęcie postępowania niezgod-
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nego z naturą. W pewnej jego interpretacji niezgodne z naturą byłyby sposoby 
postępowania, które budzą w nas instynktowną odrazę. Na ważną rolę tej instynk-
townej odrazy w wielu naszych fundamentalnych ocenach etycznych zwraca uwa-
gę Leon Kass w tekście o znamiennym tytule Th e Wisdom of Repugnance (Mą-
drość odrazy). Przyznaje on wprawdzie, że wstręt „nie jest żadnym argumentem, 
i niektóre rzeczy, które wczoraj budziły odrazę, dzisiaj spokojnie akceptujemy”, 
niemniej jednak pisze:

W kluczowych (...) wypadkach wstręt jest uczuciowym wyrazem głębokiej mądrości, której 
pełne wyartykułowanie przekracza możliwości rozumu. Czy ktoś rzeczywiście jest w stanie 
podać w pełni adekwatny argument uzasadniający okropność, jaką jest kazirodczy stosu-
nek ojca i córki (nawet za obopólną zgodą) lub seks ze zwierzętami, lub okaleczanie zwłok, 
lub jedzenie ludzkiego mięsa, czy choćby tylko (tylko!) uprowadzenie i zamordowanie 
innej ludzkiej istoty? Czy sam fakt, że ktoś nie jest w stanie podać w pełni racjonalnego 
uzasadnienia swojej odrazy wobec takich praktyk sprawia, że ta odraza jest etycznie po-
dejrzana? W żadnym wypadku. Przeciwnie, jesteśmy nastawieni podejrzliwie wobec tych, 
którzy uważają, że potrafi ą zracjonalizować nasze poczucie horroru, na przykład usiłując 
wytłumaczyć nasze poczucie okropności kazirodztwa za pomocą argumentów odwołują-
cych się do genetycznego ryzyka, jakie się z nim wiąże (Kass 1998, s. 687).

Wydaje się, że ten argument z instynktownej odrazy dopuszcza dwa rozumie-
nia, bardziej i mniej życzliwe dla naszego intelektu. W pierwszym z nich chodzi-
łoby o to, że instynktowna odraza niejednokrotnie każe nam uznać za niegodziwe 
pewne formy zachowania, których niegodziwość ujmujemy również za pomocą 
intelektu, przy czym odruch instynktownej odrazy nie opiera się na tym ujęciu 
intelektualnym, ani też na odwrót, tak iż oba niezależne źródła etycznego pozna-
nia wzajemnie potwierdzają swoją wiarygodność. Ekstrapolując, możemy więc 
przyjąć, że niegodziwe są również te zachowania budzące instynktowną odrazę, 
których godziwość lub niegodziwość nie daje się rozpoznać za pomocą intelektu. 
W drugim rozumieniu omawiany argument zakładałby, że nasz intelekt w kluczo-
wych przypadkach nie jest w stanie rozsądzić, czy jakieś zachowanie jest godziwe 
czy też niegodziwe – dostrzega racje za i racje przeciw, i nie potrafi  zawyrokować, 
które są mocniejsze. Pozostaje nam przyjąć, że istota boska lub też inteligentna 
natura, która nas utworzyła, zadbała o to, aby nasze emocjonalne reakcje były 
adekwatne w stosunku do wywołujących je sytuacji.

Argument moralnego zamętu (the Moral Confusion Argument) formułują Jason 
Robert i Françoise Baylis. Zgodnie z ich tezą tworzenie ludzko-zwierzęcych mie-
szańców jest niebezpieczne przede wszystkim przez to, że wprowadza dodatkowe 
zamieszanie do naszych i tak nie najjaśniejszych pojęć moralnych:

Hybrydy i chimery utworzone z ludzkiego materiału są groźne ze względu na to, że nie 
mamy jasnego sposobu, aby zrozumieć (lub nawet wyobrazić sobie) nasze moralne obo-
wiązki wobec tych istot – co nie jest zaskakujące, jeżeli się zważy, że nadal spieramy się 
o nasze obowiązki w stosunku do niektórych spośród nas, będących niezaprzeczalnie isto-
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tami biologicznie ludzkimi, jak również o nasze moralne obowiązki wobec szeregu istot 
żywych niebędących ludźmi. Jeżeli naruszymy jasną (ale delikatną) moralną linię demar-
kacyjną między istotami ludzkimi i pozaludzkimi, konsekwencje mogą okazać się poważ-
ne, nie tylko gdy chodzi o ustalenie naszych obowiązków wobec tych nowych istot, lecz 
także ze względu na to, że możemy stanąć przed koniecznością zrewidowania niektórych 
naszych sposóbów zachowania wobec pewnych istot ludzkich i pozaludzkich (Robert, Bay-
lis 2003, s. 9).

Argument ludzkiej godności (the Human Dignity Argument) jako zarzut prze-
ciwko tworzeniu ludzko-zwierzęcych chimer w badaniach nad komórkami ma-
cierzystymi najpełniej rozwijają Phillip Karpowicz i współautorzy. Podstawę ludz-
kiej godności stanowi w ich ujęciu „pewna rodzina swoistych i wartościowych 
zdolności, które na ogół przysługują istotom ludzkim. Żadna z tych zdolności nie 
rozstrzyga o ludzkiej godności, ale razem wzięte tworzą one wzorcowy przypadek 
tego, co znaczy mieć ludzką godność” (Karpowicz et al. 2005, s. 120). Tak poj-
mowana ludzka godność bywa niejednokrotnie degradowana i poniżana, przez 
tego rodzaju praktyki jak morderstwo, tortura, zniewolenie, gwałt lub okalecze-
nie. Złe w tych praktykach jest nie tylko to, że wyrządzają istotom ludzkim szkody 
fi zyczne i psychiczne, ale również, że „uniemożliwiają im realizowanie zdolności, 
na których opiera się ich godność” (tamże), a tym samym traktują je instrumen-
talnie. To oskarżenie zdaniem cytowanych autorów daje się wysunąć także prze-
ciwko pewnym eksperymentom biomedycznym, w których tworzone są ludzko-
-zwierzęce chimery:

tworząc ludzko-nieludzką chimerę, albo zmniejsza się, albo całkiem przekreśla możliwość, 
aby istoty ludzkie mogły realizować zespół zdolności i cech związanych z ludzką godnością, 
traktując je wyłącznie jako środki do celów innych istot. Wyposażając nieludzkie istoty 
w niektóre z fi zycznych składników koniecznych do rozwoju zdolności związanych z ludz-
ką godnością i zamykając te składniki w nieludzkim ciele, w którym albo nie będą one 
mogły wcale funkcjonować, albo też będą funkcjonowały tylko w bardzo zmniejszonym 
stopniu, ci, którzy tworzą ludzko-zwierzęce chimery, uwłaczają ludzkiej godności (tamże, 
s. 120–121).

Cytowani autorzy posuwają się nawet do tezy, że ktoś, kto tworzy ludzko-
zwierzęce chimery, czyni coś jeszcze gorszego niż ten, kto torturuje istoty ludzkie 
lub czyni z nich niewolników; gdy bowiem ten ostatni „pozbawia je możliwości 
realizowania zdolności związanych z ludzką godnością”, pierwszy „świadomie po-
mniejszałby lub eliminował same zdolności związane z ludzką godnością” (tamże, 
s. 121).

Streiff er wysuwa przeciwko temu argumentowi z ludzkiej godności dwie 
obiekcje. Pierwsza z nich jest pewną wersją często spotykanego argumentu z przy-
padków pogranicznych (marginal cases). Wydaje się, że trudno opierać ludzką 
godność na określonej grupie zdolności, a zarazem twierdzić, że przysługuje ona 
wszystkim ludziom i wyłącznie ludziom. Jeżeli bowiem do posiadania ludzkiej 
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godności wystarcza realizowanie odpowiednich zdolności tylko w jakiejś mierze, 
to ludzką godność trzeba przyznać także pewnym zwierzętom, które również są 
w jakimś stopniu świadome, racjonalne lub zdolne do porozumiewania się. Jeże-
li zaś posiadanie ludzkiej godności wymaga realizowania stosownych zdolności 
w całej pełni, wówczas z kolei trzeba jej odmówić także niektórym osobnikom 
ludzkim – właśnie tym z pogranicza naszego gatunku – u których wymagane 
zdolności realizują się co najwyżej cząstkowo, o ile w ogóle im przysługują.

Drugi zarzut Streiff era dotyczy niezbyt jasnego opisu owej sytuacji w bada-
niach medycznych, w której ludzka godność – zgodnie z omawianym argumen-
tem – ma być poniżana i degradowana. Karpowicz i współautorzy twierdzą, że 
dzieje się to wtedy, gdy pewnej żywej istocie użycza się fi zycznych składników ko-
niecznych do rozwinięcia zdolności nadających godność, a równocześnie nie za-
pewnia się im możliwości zrealizowania tych zdolności. Streiff er zauważa jednak, 
że jednym z fi zycznych warunków rozwinięcia zdolności nadających ludziom ich 
swoistą godność mogłoby być choćby właściwe ciśnienie krwi; w takim wypadku 
opatrując ranną mysz i przywracając jej normalne ciśnienie krwi, „mieszałoby 
się” jeden z elementów ludzkiej godności z pierwiastkiem zwierzęcym i w ten spo-
sób degradowało i poniżało tę godność, co jest oskarżeniem raczej absurdalnym.

2. Spór o badania z użyciem cybryd

W 2007 roku dwie grupy brytyjskich naukowców wystosowały do rządowej agen-
cji Th e Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) wniosek o ze-
zwolenie na badania biomedyczne z użyciem hybryd cytoplazmatycznych. W re-
akcji na ten wniosek HFEA uznała, że poruszony w nim problem podpada pod jej 
kompetencje i wydała w tej sprawie dwa dokumenty. W pierwszym z nich (HFEA 
2007a) poddała pod rozwagę opinii publicznej główne problemy i własne propo-
zycje związane ze spornym tematem. Kilka miesięcy później ogłosiła wyniki tej 
społecznej konsultacji, skłaniając się do akceptacji badań z użyciem cybryd, ma 
się rozumieć w określonych starannie warunkach.

W dokumencie z pytaniami do opinii publicznej HFEA sformułowała najważ-
niejsze zarzuty przeciwko tworzeniu hybryd cytoplazmatycznych. Część z nich 
opiera się na obiekcjach, o których była mowa powyżej: argumencie z instynk-
townej odrazy (tworzenie ludzko-zwierzęcych embrionów budzi w nas instynk-
towny wstręt), argumencie z szacunku dla ludzkich zarodków (dodając zwierzęce 
komórki lub cząstki zwierzęcego DNA do ludzkich zarodków, nie okazuje się tym 
ostatnim szacunku, jakiego wymaga ich szczególny status), czy wreszcie odróż-
nianym od poprzedniego, chociaż wyraźnie z nim związanym argumencie z ludz-
kiej godności. W związku z tym ostatnim autorzy dokumentu piszą: „Niektórzy 
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uważają, że tworzenie zarodków zawierających nawet bardzo niewielką ilość 
zwierzęcego DNA sprzeciwia się człowieczeństwu zarodka i w rezultacie zmniej-
sza jego godność” (HFEA 2007a, 4.8)4.

Oprócz wymienionych trzech (czy też dwóch) bezpośrednich obiekcji, dają-
cych się wysunąć przeciwko tworzeniu hybryd cytoplazmatycznych, omawiany 
dokument uwzględnia również wymierzone w tę praktykę zarzuty bardziej po-
średnie, czyli argumenty typu równi pochyłej. Argumentacją z równi pochyłej 
nazywa się schemat rozumowania, zgodnie z którym akceptacja jakiegoś jedne-
go sposobu postępowania, względnie jeszcze nieszkodliwego, ma prowadzić do 
akceptacji innego sposobu postępowania, zdecydowanie już niebezpiecznego. 
W tym wypadku chodziłoby zatem o to, że akceptacja badań z użyciem hybryd 
cytoplazmatycznych może prowadzić – lub prawdopodobnie będzie prowadziła – 
do akceptacji badań biomedycznych z użyciem jeszcze bardziej kontrowersyjnych 
form ludzko-zwierzęcych, takich jak właściwe hybrydy, czy też mieszane zarodki 
chimery. Kluczowy zwrot „może prowadzić” (lub „będzie prowadzić”) da się przy 
tym rozumieć dwojako. Bardziej praktyczna wersja argumentu z równi pochyłej, 
stosowanego do tworzenia cybryd, wyrażałaby obawę, że jeśli naukowcom zezwo-
li się na te badania, to prędzej czy później posuną się oni dalej, przechodząc do ba-
dań z użyciem prawdziwych hybryd lub zwierzęco-ludzkich chimer (tamże, 4.10). 
Jak jednak zauważają autorzy dokumentu HFEA, te obawy nie wydają się uzasad-
nione, ponieważ dalszym krokom nieodpowiedzialnych naukowców (wiodącym 
w dół równi pochyłej) można skutecznie zapobiec przez stosowne prawa (tamże, 
4.11). W bardziej logicznej wersji tegoż rozumowania chodziłoby natomiast o to, 
że ten, kto akceptuje jedną, bardziej niewinną praktykę, nie ma żadnego racjo-
nalnego powodu, aby cofnąć się przed inną, groźniejszą praktyką, tak iż gwoli 
konsekwencji nawet powinien ją zaakceptować (tamże, 4.12). Wydaje się jednak, 
że i tak pojęty argument z równi pochyłej nie zagraża badaniom z użyciem hybryd 
cytoplazmatycznych, gdyż jak najbardziej można wskazać racjonalne względy, 
które pozwalają traktować cybrydy w odmienny sposób niż na przykład ludzko-
zwierzęce zarodki chimery.

Wymienionym argumentom przeciwko tworzeniu hybryd cytoplazmatycznych 
autorzy omawianego dokumentu przeciwstawiają racje, które przemawiają za tym 
sposobem pozyskiwania komórek macierzystych. Po pierwsze, ma on tę dużą za-
letę, że rozwiązuje kłopot ze zdobywaniem komórek jajowych, których znaczne 
ilości zużywa się przy klonowaniu; ludzkich oocytów nie ma bowiem nigdy wy-
starczająco dużo, a ich pobieranie nie jest wolne od ryzyka i związanych z nim 

4  Nie jest przy tym całkiem jasne, jak rozumieć tutaj zaimek „jego” (its), odsyłający do nośni-
ka zmniejszanej godności: czy owym nośnikiem – a więc tym, czego godność się zmniejsza – ma 
być człowieczeństwo wytwarzanego w ten sposób zarodka, czy sam wytwarzany zarodek, czy może 
zarodek, który mógłby zostać wytworzony, gdyby ludzki materiał genetyczny przeniesiono do enu-
kleowanej komórki jajowej pochodzenia ludzkiego, a nie zwierzęcego.
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obiekcji etycznych tamże, 4.16). Następnie pomiędzy hybrydą cytoplazmatyczną 
a sklonowanym zarodkiem, utworzonym przez SCNT, nie ma większej jakościo-
wej różnicy. Po trzecie, tworzenie ludzko-zwierzęcych zarodków jest dopuszczalne 
dopóty, dopóki taki embrion nie zostaje przeniesiony do ustroju kobiety. A wresz-
cie potencjalne korzyści, jakie możemy sobie obiecywać po badaniach z użyciem 
cybryd, mają większą wagę od nasuwanych przez te badania etycznych obiekcji.

Z tych argumentów, wysuwanych w obronie klonowania hybryd cytoplazma-
tycznych, na szczególną uwagę zasługuje drugi – argument braku różnicy. Podkre-
ślając, że twory uzyskiwane przez przeniesienie jądra ludzkiej komórki somatycz-
nej do pozbawionej jądra zwierzęcej komórki jajowej nie różnią się w praktyce od 
zarodków wytwarzanych przez normalne, „ludzkie” klonowanie, ze względu na 
niewielki tylko wpływ zwierzęcej cytoplazmy na genetyczną konstytucję powsta-
jącego w ten sposób embrionu, obrońcy badań na cybrydach starają się naturalnie 
odeprzeć wątpliwość zgłaszaną przez tych, według których mieszanie materiału 
zwierzęcego z ludzkim – jako „brukanie” tego ostatniego – jest niezgodne z sza-
cunkiem dla ludzkiej godności. Jak jednak nietrudno zauważyć, argument braku 
różnicy jest orężem obosiecznym i może być obrócony w różną stronę zależnie 
od tego, czy stosuje się go w dyskusji ze zwolennikami klonowania „normalnych” 
ludzkich zarodków, czy z jego przeciwnikami. Tak samo bowiem, jak dla tych 
pierwszych brak jakościowej różnicy pomiędzy cybrydą i czysto ludzkim sklono-
wanym zarodkiem może być argumentem usprawiedliwiającym tworzenie hybryd 
cytoplazmatycznych, tak w oczach drugich będzie on powodem do przeciwsta-
wienia się ich niszczeniu, które okazuje się wówczas działaniem etycznie równo-
znacznym z unicestwianiem normalnych ludzkich zarodków. Nic więc dziwne-
go, że obrońcy badań z użyciem hybryd cytoplazmatycznych odnoszą się do tego 
argumentu z rezerwą. Tak na przykład Savulescu pisze: „Niektórzy uważają, że 
te badania są moralnie złe, gdyż wytwarzają ludzkie sklonowane zarodki, które 
niszczy się w celach badawczych. HFEA stwierdziła, że hybrydy są praktycznie za-
rodkami ludzkimi. Ta teza jest sama w sobie dyskusyjna. Jest nieprawdopodobne, 
aby te hybrydy były kiedykolwiek zdolne rozwinąć się w żywe potomstwo (choć 
nie zostało to jeszcze sprawdzone)” (Savulescu 2007, s. 2).

Etyczny charakter cybryd okazuje się zatem wysoce dwuznaczny. Nie jest jas-
ne, czy cytoplazmatyczne hybrydy są zarodkami ludzkimi, czy też nie. Nie jest 
też jasne, jakie etyczne znaczenie ma rozstrzygnięcie tej kwestii: czy ewentualna 
ludzka natura tych cybryd jest okolicznością usprawiedliwiającą ich badanie, czy 
też przemawiającą właśnie przeciwko niemu. Odnosi się wrażenie, że niejedno-
znaczny charakter cybryd stawia zajmujących się nimi badaczy w sytuacji typu 
„i tak źle, i tak niedobrze”. Jeśli bowiem cytoplazmatyczne hybrydy są zarodkami 
ludzkimi, wówczas naturalnie źle jest je niszczyć; jeśli natomiast nie są one na-
prawdę zarodkami ludzkimi, wówczas z kolei niedobrze jest je wytwarzać (gdyż 
czyniąc to, „bruka się” ludzki materiał).



Rozdział XIX

W POSZUKIWANIU ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ
PLURIPOTENCJALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Omówione dotąd sposoby zdobywania pluripotencjalnych komórek macierzy-
stych mają z etycznego punktu widzenia jeden kardynalny brak: wszystkie one 
wiążą się z zabijaniem. Każdy z nich wymaga zatem pozbawienia życia, i to istoty, 
która mimo wszelkich ontologicznych sporów ma niewątpliwie pewien tytuł do 
miana istoty ludzkiej. W wypadku pierwszej z przedstawionych technik – otrzy-
mywania komórek EG z tkanek martwych płodów – ten związek badania i zabija-
nia jest jeszcze o tyle pośredni, że płody, z których pozyskuje się cenne komórki, 
nie są uśmiercane specjalnie w tym celu. Gdy jednak chodzi o pozostałe metody 
– pozyskiwanie komórek ES z embrionów niewykorzystanych w kuracji in vitro, 
wytwarzanie zarodków in vitro specjalnie do celów badawczych, klonowanie 
ludzkich zarodków do badań medycznych i konstruowanie hybryd cytoplazma-
tycznych do tego samego celu – wszystkie one wymagają w praktyce zniszczenia 
zarodka, który w trzech pierwszych wypadkach jest zarodkiem całkowicie ludz-
kim, a w ostatnim przynajmniej „w większej części” ludzkim.

Ten kardynalny brak jest na tyle poważny, że od początku stawiał pod znakiem 
zapytania etyczną godziwość badań z użyciem pozyskiwanych w ten sposób ko-
mórek macierzystych, pomimo wielkich społecznych korzyści, jakich te badania 
mogą nam przysporzyć. Z drugiej jednak strony te doniosłe medyczne cele pozo-
stawały na tyle kuszące, że nie dało się z nich po prostu zrezygnować ze względu 
na etycznie wątpliwe środki, za pomocą których dotąd próbowano je realizować. 
Skoro dotychczasowe sposoby były nieetyczne, tym energiczniej poszukiwano in-
nej, bardziej zadowalającej pod tym względem metody. Pewnym tymczasowym 
efektem tych poszukiwań był ogłoszony w 2005 roku przez amerykańską PCBE 
(por. wyżej, IX, 2) dokument pod tytułem WHITE PAPER: Alternative Sources of 
Pluripotent Stem Cells.

W tej „Białej broszurze”, zgodnie z obietnicą daną w jej tytule, zaproponowano 
cztery godne rozważenia, alternatywne źródła ludzkich komórek PS: (1) pozyski-
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wanie komórek macierzystych z zarodków, które są już martwe; (2) pozyskiwanie 
komórek macierzystych z materiału pobranego z żywych zarodków przez biopsję 
niepowodującą ich uszkodzenia; (3) otrzymywanie komórek macierzystych ze 
sztucznie utworzonych zespołów komórek niebędących zarodkami, lecz zbliżo-
nych do zarodków (pozbawionych istotnych elementów embriogenezy, lecz mimo 
to zdolnych do podziału komórkowego i do wzrostu); (4) odróżnicowanie ko-
mórek somatycznych, przywracające ich potencjalność. Przyjrzyjmy się najpierw 
trzem pierwszym metodom.

1. Pozyskiwanie komórek macierzystych z zarodków,
które są już martwe

Pierwszą alternatywną metodę zaproponowali w 2004 roku dwaj badacze z Co-
lumbia University, Donald W. Landry i Howard A. Zucker. Zgodnie z ich propo-
zycją ludzkie komórki PS miały być pozyskiwane z zarodków, które nie muszą 
być w tym celu uśmiercane, ponieważ są już organicznie martwe. Organiczna 
śmierć wczesnego zarodka nie polega na obumarciu wszystkich należących do 
niego komórek, lecz na nieodwracalnym zahamowaniu jego podziału komórko-
wego (Landry, Zucker 2004). Tak więc organicznie martwe zarodki w stadium 
moruli zawierają nieraz żywe blastomery, które mogłyby się przydać do badań 
medycznych, a w szczególności służyć do otrzymywania pluripotencjalnych ko-
mórek macierzystych. Wykorzystywanie tych żywych blastomerów, wydzielanych 
z obumarłych zarodków in vitro, byłoby procedurą analogiczną do pobierania 
narządów ze zwłok i podobnie jak ta ostatnia – pod warunkiem spełnienia sto-
sownych rygorów, takich jak wymóg świadomej zgody odpowiedniej strony – nie 
powinno budzić etycznych obiekcji.

Przedstawiając swoją koncepcję, Landry i Zucker wychodzą od tradycyjnej 
defi nicji śmierci jako „nieodwracalnej utraty zintegrowanego funkcjonowania 
organizmu jako całości” (the irreversible loss of the integrated functioning of an 
organism as a whole, PCBE 2005, s. 8). Stosując tę defi nicję do początkowych faz 
ludzkiego życia, określają oni następnie organiczną śmierć wczesnego zarodka 
jako nieodwracalną utratę zdolności do funkcji życiowych, które są mu w tym 
stadium właściwe, czyli do „ciągłego i zintegrowanego podziału komórkowego, 
wzrostu i różnicowania się”. Kryterium pozwalającym stwierdzić tak defi niowa-
ną organiczną śmierć ma być „nieodwracalne ustanie podziałów komórkowych” 
w zarodku in vitro. Nasuwa się naturalnie pytanie, jak możemy rozstrzygnąć, czy 
ustanie podziałów komórkowych w jakimś niedzielącym się przez pewien czas 
zarodku jest nieodwracalne. Omawiani badacze przyznają, że nie istnieją żadne 
„kryteria” pozwalające stwierdzić tę nieodwracalność, uważają jednak, że nie-



282  

jednokrotnie można ją skonstatować na podstawie wyników empirycznych badań 
nad fenomenem „zahamowania bruzdkowania”. 

Samorzutne „zahamowanie bruzdkowania” następuje we wczesnej fazie roz-
woju zarodków in vitro, w której embrion składa się z 4–8 komórek. W większo-
ści wypadków jest ono skutkiem chromosomowych anomalii w rozwijających się 
zarodkach. Część „zahamowanych” zarodków okazuje się jednak „mozaikami”, 
czyli całostkami złożonymi z dwóch linii komórkowych o różnym genotypie – 
niektóre z ich komórek wykazują zatem anomalie chromosomowe, podczas gdy 
inne wydają się normalne. I właśnie te normalne blastomery w zahamowanych 
zarodkach o strukturze mozaikowej mogą być źródłem zarodkowych komórek 
macierzystych (por. PCBE 2005, s. 9).

Jak zauważają autorzy raportu (tamże, s. 11 nn.), etyczna ocena metody, którą 
proponują Landry i Zucker, zależy od odpowiedzi na kilka pytań: 1. Czy mamy 
pewność, że zarodki używane w tej procedurze są rzeczywiście martwe? 2. Czy 
proponowana metoda nie naraża zarodków na dodatkowe ryzyko? 3. Czy nie 
stwarza ona dla osób stosujących procedurę in vitro zachęty do nieetycznych 
praktyk? 4. Czy w jej wypadku spełniony jest warunek świadomej zgody? 5. Czy 
analogia pomiędzy pobieraniem narządów ze zwłok oraz pozyskiwaniem komó-
rek macierzystych z organicznie martwych zarodków jest wystarczająco ścisła, 
aby można ją było stosować w celu etycznego uzasadnienia tej drugiej praktyki?

Kluczową rolę odgrywają dwa pierwsze pytania, ściśle zresztą ze sobą zwią-
zane: proponowana metoda naraża bowiem zarodki na dodatkowe ryzyko, je-
żeli nie mamy pewności, że używane w niej zarodki są rzeczywiście martwe. 
Jak jednak zauważa Liao (2005), zwolennicy embriologicznego personalizmu 
(„embryoists”), których etyczne obiekcje Landry i Zucker próbują ominąć, będą 
właśnie podkreślali brak takiej pewności. Zahamowanie podziału komórkowego 
może być zdarzeniem przypominającym zahamowanie akcji serca, które można 
odwrócić przez defi brylator. A skoro tak, to domniemana nieodwracalność tego 
organicznego zdarzenia może się zawsze okazać pozorna. Liao zwraca również 
uwagę na inną wątpliwą tezę, jaką należy wytknąć omawianej koncepcji, przynaj-
mniej z punktu widzenia etyków zaliczających ludzkie zarodki do osób. Landry 
i Zucker rozumują bowiem w taki sposób, jak gdyby nasza postawa wobec stan-
dardowej metody in vitro – przewidującej tworzenie i zamrażanie zapasowych 
zarodków, z których część po rozmrożeniu okazuje się organicznie martwa – 
była już utrwalona i miała pozostać niezmienna. Tymczasem konsekwentni per-
sonaliści chcą właśnie zmienić tę opaczną ich zdaniem postawę i doprowadzić 
do tego, aby tworzenie nadliczbowych zarodków in vitro nie było akceptowane. 
Gdyby jednak ich starania zostały uwieńczone powodzeniem, także pozyski-
wanie komórek PS z ludzkich embrionów, które są już martwe, przestałoby być 
praktycznie możliwe.
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2. Pozyskiwanie komórek macierzystych z żywych zarodków
przez nieszkodliwą biopsję

Zgodnie z drugą propozycją pluripotencjalne ludzkie komórki macierzyste mia-
łyby być uzyskiwane z blastomerów, które wydziela się przez biopsję wczesnego 
ludzkiego zarodka. Jak zaznaczają autorzy raportu PCBE, kluczowe dla tej metody 
jest utrafi enie w odpowiednie stadium we wczesnym rozwoju zarodka; chodziło-
by mianowicie o zmieszczenie się w takim przedziale, „w którym (a) usunięcia 
jednej lub kilku komórek przez biopsję można dokonać bez uszkadzania zarodka, 
przy czym (b) komórki usunięte z zarodka nadają się na źródło pluripotencjal-
nych komórek macierzystych” (PCBE 2005, s. 4).

Pewną realizacją tego postulatu PCBE były eksperymenty, o których niedługo 
później doniósł Robert Lanza wraz ze swoimi współpracownikami w czasopiśmie 
„Nature”. Badaczom tym udało się wyhodować zarodkowe komórki macierzyste 
myszy z pojedynczych blastomerów, wydzielonych przez biopsję z ośmiokomór-
kowego mysiego zarodka. Obudziło to pewną nadzieję, że podobną metodę pozy-
skiwania zarodkowych komórek macierzystych bez niszczenia używanych w tym 
celu zarodków da się zastosować także do embrionów ludzkich. Czy jednak ta na-
dzieja była realistyczna, to amerykańskim badaczom trudno było sprawdzić wo-
bec panującego wówczas w Stanach Zjednoczonych zakazu fi nansowania badań 
na ludzkich embrionach (por. Hyun 2010, s. 72).

W obronie pozyskiwania ludzkich komórek macierzystych z blastomerów wy-
dzielanych przez biopsję wczesnego zarodka zdecydowanie wystąpił Liao (2005). 
Starał się on pokazać, że ta metoda niedestrukcyjnego pozyskiwania ludzkich ko-
mórek ES – nazywa on ją „metodą transferu z blastocysty” (the Blastocyst Transfer 
Method – BTM) – góruje nad innymi alternatywnymi metodami, jakie w swoim 
raporcie zaproponowała prezydencka komisja. Zgodnie z opisem Liao metoda 
BTM ma być bardzo podobna do przeprowadzanej w nieco wcześniejszym sta-
dium rozwoju ludzkiego zarodka preimplantacyjnej diagnozy genetycznej (PGD). 
Technika PGD polega na tym, że w osłonce zarodka, zbudowanego z 6–8 komó-
rek (blastomerów), robi się niewielki otworek, przez który do wnętrza zarodka 
wprowadza się mikroskopijną pipetę. Za pomocą tego mikroinstrumentu przez 
delikatne ssanie wyciąga się z zarodka jedną lub dwie komórki, nie wyrządzając 
żadnej szkody reszcie, która dzięki swojej pluripotencjalności może się dalej dzie-
lić i rozwijać. Wydzielone blastomery poddaje się następnie wskazanym testom 
genetycznym. Jeżeli wynik tych testów jest pomyślny, tzn. jeśli nie wykazują one 
żadnych wad genetycznych, zarodek można przenieść do macicy kobiety, gdzie 
– jak potwierdzają dotychczasowe badania – jest w stanie rozwijać się całkiem 
normalnie. Wydaje się zatem, że wskutek ostrożnie przeprowadzonej biopsji jego 
zdolność dalszego rozwoju nie doznaje żadnego uszczerbku.
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Zdaniem Liao podobną technikę da się też zastosować w nieco późniejszej 
fazie blastocysty, uzyskując w ten sposób blastomery mogące posłużyć do wy-
hodowania nowych linii komórek macierzystych. Autor przyznaje wprawdzie, iż 
realizacja tego projektu może być utrudniona przez to, że wewnętrzna masa ko-
mórkowa w zarodku w fazie piątego dnia staje się już bardziej zwarta, jak również 
wskutek tego, że do wytworzenia nowej linii komórek macierzystych potrzebna 
jest znaczna ilość pojedynczych komórek, ale uważa, iż przezwyciężenie tych 
technicznych trudności jest jedynie kwestią czasu.

Jak jednak stwierdzają autorzy omawianego raportu PCBE, pełna ocena tej ko-
lejnej alternatywnej techniki, mającej przezwyciężać problem niszczenia embrio-
nów, wymaga jeszcze odpowiedzi na co najmniej cztery pytania.

Po pierwsze, wypadałoby upewnić się, czy dokonując biopsji wczesnego ludz-
kiego zarodka, nie wyrządza się mu istotnie żadnej szkody ani krzywdy. Dokład-
niej mówiąc, chodzi tutaj o rozwianie dwóch różnych wątpliwości. Najpierw więc 
nie jest całkowicie pewne, (a) czy usuwając pojedyncze blastomery z rozwijają-
cych się wczesnych ludzkich zarodków, nie uszkadza się w pewien sposób tych 
drugich – nie wyrządza się mimo wszelkich środków ostrożności pewnej szkody, 
jeśli nie samym zarodkom, to przyszłym ludzkim osobnikom, które się z nich roz-
winą. Lecz nawet jeżeli zarodki poddawane biopsji nie są przez to w żaden sposób 
uszkadzane, to jednak nie jest jasne, (b) czy mimo to nie wyrządza się im pewnej 
krzywdy, traktując je instrumentalnie bez ich zgody i bez ich korzyści. 

Co do wątpliwości (a) – czyli możliwej szkody – autorzy raportu zauważają 
(PCBE 2005, s. 26), że usunięcia blastomerów z rozwijającego się zarodka in vitro 
dokonuje się obecnie przede wszystkim w ramach procedury PGD, dla uniknię-
cia ciąży związanej z ryzykiem choroby genetycznej. W odczuciu decydujących 
się na tę diagnozę potencjalnych rodziców zarówno znane już bezpośrednie, jak 
i nieznane jeszcze dalsze niebezpieczeństwa, jakie mogą się z nią wiązać, są z nad-
wyżką równoważone przez ich nadzieję na posiadanie zdrowego dziecka. Można 
by jednak dodać, że tej motywacji nie będą podzielać pary, które pragną po prostu 
poprzeć badania nad komórkami macierzystymi5; jak realistycznie zauważa Hyun 
(2010, s. 72), „będą one wolały podarować do celów badawczych raczej zapasowe 
embriony, niewykorzystane w ich kuracji in vitro, niż godzić się na ‘niedestrukcyj-
ną’ biopsję tych kilku cennych zarodków, które chcą implantować”. 

Do rozważenia jest jednak również – niekoniecznie wiążąca się z jakąś fi zyczną 
szkodą – możliwa moralna krzywda „uszczuplanego” zarodka, czyli wątpliwość (b). 

5  Chociażby z tego psychologicznego względu niewystarczający wydaje się sposób, w jaki na 
zarzut możliwej szkody grożącej zarodkom poddawanym biopsji stara się odpowiedzieć Liao, gdy 
pisze: „Niewątpliwie ta procedura wystawiałaby na dodatkowe ryzyko zdolność zarodka do zagnież-
dżenia się i do normalnego rozwoju. Jednakże takie procedury jak PGD i IVF także stwarzają dodat-
kowe ryzyko, a mimo to zazwyczaj nie sprzeciwiamy się im ze względu na ryzyko ponoszone przez 
zarodek” (Liao 2005, s. 9).
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Jak formułują ją autorzy „Białej broszury”: „Nawet gdyby poddawany biopsji 
embrion i rozwijające się z niego dziecko nie doznawały fi zycznej szkody, silny 
moralny argument może nas jednak skłaniać do sprzeciwu, biorąc pod uwagę, że 
zarodek traktuje się tutaj tylko jako środek do celów innej osoby. Są bowiem także 
inne sposoby czynienia krzywdy drugiej istocie ludzkiej, oprócz działania, które 
wyrządza jej jawną szkodę. Jednym z takich sposobów krzywdzenia jest używa-
nie ludzkich istot do celów, które nie przynoszą im korzyści i bez ich świadomej 
zgody, nawet jeśli wynikiem tego działania nie jest żadna oczywista lub możliwa 
szkoda, dotykająca ich ciało czy też ich psychikę” (tamże, s. 27). Można się jednak 
zastanawiać, czy przytoczony zarzut nie jest wyrazem nadmiernej moralnej skru-
pulatności. Najpierw bowiem nie jest jasne, czy Kantowski imperatyw zakazują-
cy czysto instrumentalnego traktowania osób, który przywołują autorzy raportu, 
daje się zastosować również do ludzkich zarodków. Lecz nawet jeśli się do nich 
stosuje, pozostaje jeszcze wątpliwe, czy zakładana tutaj mocna wersja tego zaka-
zu, zabraniająca używania osób do jakichkolwiek „celów, które nie przynoszą im 
korzyści i bez ich świadomej zgody”, nie jest zbyt rygorystyczna. Przyjmując taką 
zasadę, należałoby wykluczyć także wszelkie („nielecznicze”) eksperymenty me-
dyczne z udziałem dzieci, nawet gdy wiążą się one tylko z minimalnym ryzykiem 
dla ich uczestników; bo przecież poddawane tym badaniom dzieci nie odnoszą 
z nich żadnej bezpośredniej korzyści, ani też nie mogą udzielić na nie autentycz-
nej zgody. W wypadku takich nie nazbyt ryzykownych, a społecznie pożytecznych 
badań z udziałem dzieci uważa się jednak, że są one dozwolone, jeżeli tylko od-
bywają się za zgodą rodziców lub opiekunów dziecka. Podobne stanowisko wy-
daje się uzasadnione w stosunku do nieszkodliwej biopsji wczesnego ludzkiego 
zarodka, której dopuszczalność można by ograniczyć podobnym warunkiem, tzn. 
uzależnić od „zastępczej zgody” osób najbardziej powołanych do jej udzielenia, 
czyli genetycznych rodziców zarodka6.

Po drugie, aby móc ocenić propozycję pozyskiwania ludzkich komórek ma-
cierzystych z blastomerów, które wydobywa się z wczesnych ludzkich zarodków 
nawet bez szkody dla tych ostatnich, trzeba także rozważyć, czy wydzielane bla-
stomery nie są same w sobie równorzędne zarodkom lub zdolne do rozwinięcia się 
w zarodki. Taka możliwość nasuwa się ze względu na totipotencjalność wczesnych 
ludzkich blastomerów. Każdy z blastomerów, powstających w wyniku pierwszych 
podziałów zapłodnionej komórki jajowej, jest w stanie uformować samodzielny 

6  Nasuwającą się repliką na ten argument byłaby uwaga, że chociaż dzieci uczestniczące w ba-
dawczych eksperymentach medycznych nie muszą czerpać z nich żadnej korzyści indywidualnej, to 
jednak te badania są usprawiedliwione o tyle, o ile wiążą się z ich korzyścią grupową, tzn. przynoszą 
pożytek innym dzieciom (nie zaś osobom dorosłym). Ten kontrargument dałoby się zastosować 
w omawianym przez nas obecnie kontekście – sporze o dopuszczalność pozyskiwania komórek ES 
przez nieszkodliwą biopsję ludzkiej blastocysty – przy założeniu, że wczesne ludzkie zarodki same 
nie odniosą żadnego pożytku z wyników badań nad komórkami macierzystymi.
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zarodek, a ostatecznie rozwinąć się w osobny ludzki organizm. Jak odnotowują 
autorzy raportu (tamże, s. 29), nie jest jasne, w którym momencie embrionalnego 
rozwoju in vitro blastomery tracą swoją nieograniczoną potencjalność. Nie jest 
więc wykluczone, że w fazie embrionu złożonego z ośmiu lub więcej komórek 
wydobywane z niego blastomery nie posiadają już zdolności utworzenia pełnego 
zarodka. Jeżeli jednak ją posiadają, to ich niszczenie w celu wytworzenia komórek 
macierzystych jest równoważne unicestwianiu zarodków, a zatem etyczny prob-
lem, który miał zostać ominięty, wyłania się znowu.

Po trzecie, aby ustosunkować się do proponowanej alternatywnej metody 
„nieszkodliwej biopsji”, trzeba też rozważyć, czy wolno stosować ją w wypadku za-
rodków, które nie mają zostać wszczepione. Jak zauważają autorzy (tamże, s. 30), 
biorąc pod uwagę wciąż jeszcze niedające się wykluczyć ryzyko szkody, jakie gro-
zi zarodkom poddawanym biopsji, można by się nawet skłaniać do poglądu, że 
stosowanie tej metody jest wskazane wyłącznie w tej sytuacji. To utylitarne stano-
wisko może jednak oczywiście spotkać się z zarzutem, że traktuje „niewykorzy-
stany”, lecz przecież nadal żywy ludzki zarodek jako materiał do badań medycz-
nych. Z punktu widzenia etyków uznających osobowy status ludzkiego embrionu 
umyślne narażanie niewykorzystanych zarodków in vitro na szkodę jest może 
mniej jaskrawo niezgodne, ale w istocie podobnie niezgodne z zasadą szacunku 
dla osób, jak ich umyślne skazywanie na zatratę.

Po czwarte, ostateczny werdykt w sprawie proponowanej metody zależy rów-
nież od tego, czy aby ją wypróbować, tj. sprawdzić jej skuteczność, nie trzeba 
przeprowadzić etycznie dyskusyjnych badań na ludzkich embrionach (tamże, 
s. 30–31). Gdyby tak było, również ten sposób zdobywania ludzkich komórek ma-
cierzystych narażałby stosujących go badaczy na zarzut wspólnictwa, który znamy 
już z dyskusji wokół pozyskiwania tych komórek z tkanek martwych płodów.

3. Pozyskiwanie komórek macierzystych z embrionalnych artefaktów

Trzecia alternatywna koncepcja, którą wyróżniają autorzy „Białej broszury”, obej-
muje „szereg propozycji wytwarzania ‘biologicznych artefaktów’ posiadających 
niektóre z rozwojowych zdolności naturalnej embriogenezy (lecz pozbawio-
nych organicznego charakteru ludzkich embrionów) i zawierających komórki, 
z których można wyprowadzać linie pluripotencjalnych komórek macierzystych” 
(PCBE 2005, s. 4).

Jedną z takich propozycji, najszerzej komentowaną, przedstawił w 2004 roku 
badacz z Uniwersytetu Stanfordzkiego i członek prezydenckiej komisji, William 
Hurlbut. Jego koncepcja opierała się na obserwacji, że zarodki myszy wykazujące 
mutację w jednym z genów (Cdx2) obumierają w fazie blastocysty, gdyż nie są 



287 

w stanie ukształtować trofoblastu (czyli tej części wczesnego embrionu, z której 
normalnie rozwija się łożysko), a mimo to mogą jeszcze dawać początek mysim 
komórkom PS. Na tej podstawie Hurlbut wysunął hipotezę, że również ludzkie za-
rodki z podobną mutacją będą z jednej strony niezdolne do rozwinięcia się w isto-
tę ludzką, z drugiej zaś będą mogły służyć jako cenne, gdyż niebudzące etycznych 
wątpliwości źródło ludzkich komórek macierzystych. Tego rodzaju embrionalne 
twory, interpretowane jako pewne artefakty, powstawałyby w wyniku zabiegu, 
który Hurlbut określał jako „zmodyfi kowany transfer jądra” (Altered Nuclear 
Transfer – ANT). Miał to być w zasadzie pewien wariant klonowania ludzkich 
zarodków, czyli transferu jądra ludzkiej komórki somatycznej do enukleowanej 
ludzkiej komórki jajowej, o tyle wszakże zmodyfi kowany, że poprzedzony odpo-
wiednią interwencją w genetyczną strukturę przeszczepianego jądra.

Propozycja Hurlbuta spotkała się z życzliwym zainteresowaniem raczej kon-
serwatywnie skądinąd nastawionego przewodniczącego prezydenckiej komi-
sji, Leona Kassa. Poza tym jednak wywołała ostrą krytykę. Jak zauważono już 
w „Białej broszurze”, konstrukcja biologicznych artefaktów spełniałaby swoje za-
danie – czyli omijała problem pozyskiwania pluripotencjalnych ludzkich komó-
rek macierzystych kosztem niszczenia ludzkich zarodków – gdyby konstruowa-
ne w ten sposób twory embrionalne posiadały faktycznie dwie kluczowe cechy: 
z samej swojej natury nie stanowiły ludzkich zarodków, a mimo to nadawały 
się na źródło normalnych ludzkich komórek PS. Oba punkty wzbudziły jednak 
wątpliwości.

Co do przydatności tworów embrionalnych otrzymywanych przez zmodyfi -
kowany transfer jądra, krytycy zauważyli, że nie jest wcale pewne, czy ludzkie 
zarodki z zablokowanym genem odpowiedzialnym za rozwój łożyska będą za-
chowywały się podobnie jak analogiczne zarodki myszy i czy będzie z nich moż-
na w ogóle pozyskiwać pluripotencjalne komórki macierzyste (por. Hyun 2010, 
s. 72). Zwrócono również uwagę, że nawet w wypadku mysich zarodków gen 
Cdx2 jest potrzebny nie tylko do ukształtowania łożyska, lecz także do dalszego 
normalnego rozwoju zarodka. Tak więc jest nader prawdopodobne, że również 
ewentualne ludzkie komórki macierzyste, w których ten gen byłby zablokowa-
ny, miałyby bardzo ograniczoną zdolność normalnego dalszego rozwoju, a tym 
samym nie nadawały się do przyświecających ich twórcom pożytecznych celów 
badawczych lub terapeutycznych. Hurlbut dostrzegał tę trudność i starał się ją 
przezwyciężyć, proponując, aby blokada lub dezaktywacja odpowiedniego genu 
była odwracalna, tak iż byłby on nieczynny w samym zarodku – lub raczej pseu-
dozarodku – a ponownie aktywny w pozyskiwanych z tego tworu komórkach ma-
cierzystych. To rozwiązanie wprowadzałoby wszakże z jednej strony kolejną kom-
plikację i wymagało dodatkowych czasochłonnych badań na ludzkich zarodkach 
(por. Melton et al. 2004), z drugiej zaś strony stawiałoby pod znakiem zapytania 
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rzekomą całkowitą niezdolność „zablokowanych” w ten sposób zarodków do nor-
malnego ludzkiego rozwoju.

Poważne wątpliwości wzbudziło również stanowisko Hurlbuta co do on-
tycznej natury owych artefaktów, do których miałby prowadzić zmodyfi kowany 
transfer jądra. Sam Hurlbut charakteryzował proponowaną przez siebie metodę 
jako „umyślną konstrukcję bytu, którego nie można sensownie nazywać istotą 
żywą”. Uważał również, że genetyczna interwencja, przeprowadzana w strukturze 
przenoszonego jądra komórkowego, nie byłaby żadną ingerencją w życie istoty 
ludzkiej: „Interwencję wykluczającą możliwość ludzkiego rozwoju podejmo-
wałoby się w stadium poprzedzającym przejście do stadium organizmu, a tym 
samym nie naruszałoby się, nie okaleczało ani nie niszczyło żadnej czynnej po-
tencjalności, żadnego ludzkiego życia w toku rozwoju” (Hurlbut 2005, s. 27–28). 
Jego argumenty nie przekonały jednak krytyków. Tak na przykład Melton i jego 
współpracownicy stwierdzają, że wybrana przez Hurlbuta interpretacja ludzkiego 
zarodka z umyślnie zablokowanym genem odpowiedzialnym za rozwój łożyska 
jest całkiem dowolna: „alternatywna interpretacja przyjmowałaby, że zarodki po-
zbawione [aktywnego genu] Cdx2 rozwijają się normalnie aż do czasu, w którym 
funkcja genu Cdx2 staje się potrzebna, i w tym czasie obumierają” (Melton et al. 
2004, s. 2792). Podkreślają oni również, że momentu uaktywnienia genu Cdx2, 
ani jakiegokolwiek innego genu, nie ma podstaw traktować jako pewnego progu, 
który zarodek musiałby dopiero przekroczyć, aby uzyskać status moralny. Także 
Liao poddaje krytyce wypowiedzi Hurlbuta na temat nieosobowej czy też „nie-
ludzkiej” natury rzekomych pseudozarodków tworzonych przez ANT, wymienia-
jąc trzy główne powody, dla których jego koncepcja nie może zadowolić konse-
kwentnych zwolenników embriologicznego personalizmu. Najpierw zatem „jest 
nader wątpliwe, czy różnica jednego genu może powodować, że jeden zarodek 
jest osobą, a drugi nią nie jest” (Liao 2005, s. 6). Następnie, „czym innym jest 
twierdzić, że jakiś zarodek nie posiada genów odpowiedzialnych za osobowość, 
czym innym zaś, że jakiś zarodek nie posiada pewnych genów, bez których może 
się rozwinąć w osobę” (tamże, s. 7); tak więc nie ma również pewności, czy usu-
wając geny potrzebne na przykład do rozwinięcia łożyska, usuwa się tym samym 
geny stanowiące o osobowości. A wreszcie, skoro dezaktywację zablokowanego 
genu można odwrócić w komórkach macierzystych pozyskanych z „pseudo-
zarodka”, to prawdopodobnie można ją też cofnąć w samym tym zarodku, który 
w tej sytuacji przestaje być „pseudo” (por. tamże, s. 7).

Najbardziej jednak udana i obiecująca okazała się czwarta z propozycji zgło-
szonych przez komisję prezydencką – metoda, która miała polegać na „odróż-
nicowaniu komórek somatycznych, przywracającym ich potencjalność”. Zgodnie 
z tą ideą ludzkie komórki somatyczne miano „przeprogramować, ewentualnie za 
pomocą specjalnych czynników cytoplazmatycznych otrzymywanych z oocytów 
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(lub z pluripotencjalnych komórek zarodkowych), tak aby ‘odróżnicować’ je i cof-
nąć do stadium pluripotencjalnych komórek macierzystych”. Ten postulat zreali-
zowali ostatecznie badacze, którzy wynaleźli sposób pozyskiwania niezarodko-
wych, lecz równie elastycznych jak zarodkowe ludzkich komórek macierzystych, 
określonych jako „indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste”.



Rozdział XX

INDUKOWANE PLURIPOTENCJALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE

W 2007 roku dwie grupy badaczy – jedną z nich kierował Shinya Yamanaka z Uni-
wersytetu w Kioto w Japonii, a drugą James Th omson z Uniwersytetu w Wisconsin 
w Stanach Zjednoczonych – doniosły o wytworzeniu pluripotencjalnych komórek 
macierzystych z komórek skóry dorosłych osobników ludzkich. Były to pierwsze 
ludzkie komórki pluripotencjalne (po wytworzonych nieco wcześniej mysich), 
które wyprowadzono lub „indukowano” nie z zarodków (ani płodów), lecz z ko-
mórek somatycznych, poddanych wymyślnej manipulacji genetycznej, cofającej 
je jak gdyby do wcześniejszego stadium niezróżnicowania. Otrzymywane w ten 
sposób twory komórkowe określono jako indukowane pluripotencjalne komórki 
macierzyste (induced Pluripotent Stem cells – iPS cells – komórki iPS).

Znalezienie sposobu wytwarzania komórek iPS było ważnym odkryciem na-
ukowym, ale ważność tego odkrycia wynikała w niemałej mierze ze względów 
etycznych. Wcześniej pluripotencjalne komórki macierzyste można było po-
zyskiwać wyłącznie z embrionów (wczesnych zarodków lub też martwych pło-
dów). Otrzymywanie zarodkowych komórek macierzystych wiązało się przy tym 
z niszczeniem zarodków, czy to tworzonych przez zapłodnienie in vitro, czy przez 
klonowanie. Na niszczenie ludzkich zarodków, choćby w najbardziej pożytecz-
nym celu, zapatrywano się różnie, ale tylko nieliczni jego obrońcy nie dostrzegali 
w nim żadnego powodu do moralnych rozterek czy też wątpliwości. Odkrycie 
komórek iPS zdawało się przezwyciężać ten etyczny impas. Metoda „odróżnico-
wującej indukcji” umożliwiała również wytwarzanie pluripotencjalnych komórek 
specyfi cznych dla określonej choroby lub dla danego osobnika. Zdawała się zatem 
posiadać wszystkie zalety metody terapeutycznego klonowania, a równocześnie 
pozbywać się wad tej ostatniej (problemów z niszczeniem ludzkich zarodków, 
kłopotów ze zdobywaniem ludzkich oocytów). Nic więc dziwnego, że powitano 
ją z ulgą, a także z nadzieją, że będzie ona zakończeniem przewlekłych dyskusji, 
toczących się wokół „statusu ludzkiego embrionu”.
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Te nadzieje okazały się wkrótce zbyt wygórowane. Odkrycie sposobu wytwa-
rzania komórek iPS było ważne, ale nie rozwiązało wszystkich etycznych prob-
lemów, na jakie natrafi ają badania nad ludzkimi komórkami macierzystymi. Po 
pierwsze bowiem, nawet gdyby procedura wytwarzania komórek iPS była sama 
w sobie zupełnie niewinna i nienarażona na zarzut „niszczenia rozwijającego się 
ludzkiego życia”, to przecież wydaje się ona współwinna – współodpowiedzialna za 
wytykane w tym zarzucie zło, ze względu na swoją zależność od bardziej inwazyj-
nych metod, którym już na pewno da się je zarzucić. Po drugie zaś, można również 
powątpiewać, czy nowa procedura jest z tego punktu widzenia nawet sama w sobie 
etycznie „niepodejrzana” – czy zatem zarzut „niszczenia życia” nie godzi w pe-
wien sposób także i w nią samą.

1. Badania z użyciem komórek iPS a niszczenie ludzkiego życia

Wyjdźmy od drugiej z tych wątpliwości. Głównym etycznym hamulcem po-
wstrzymującym badania z użyciem ludzkich komórek ES jest problem niszczenia 
zarodków, z których te komórki są pozyskiwane. Indukowane komórki macierzy-
ste są otrzymywane nie z ludzkich zarodków, lecz z komórek somatycznych, a za-
tem zdają się rozwiązywać tę trudność. Ale czy faktycznie ją przezwyciężają? Czy 
zatem badania z użyciem ludzkich komórek iPS istotnie nie wyrządzają szkody 
ludzkim bytom w najwcześniejszej zarodkowej fazie ich istnienia?

Analizę tej kwestii przeprowadzają Julia Watt i Nao Kobayashi. Zbiór ludzkich 
komórek iPS sam w sobie nie jest ludzkim zarodkiem. Używając komórek iPS – 
i zużywając je w badaniach medycznych – nie niszczy się więc ludzkich zarodków. 
Nie jest jednak jasne, czy nie niszczy się przez to czegoś, co jest im pokrewne lub 
też równoważne. Zbiór ludzkich komórek iPS nie jest ludzkim zarodkiem, ale jest 
zbiorem komórek pluripotencjalnych. Tymczasem granica między pluripoten-
cjalnymi komórkami macierzystymi a zarodkami – jak niejednokrotnie zauwa-
żano – jest płynna. Zarodkowe komórki macierzyste, hodowane na odpowiedniej 
pożywce, tworzą „embrioidalne ciała”, zdolne do samorzutnego organizowania się 
i różnicowania. W tych embrioidalnych ciałach dają się zauważyć procesy po-
dobne do zmian zachodzących w trakcie embriogenezy, takich jak kształtowanie 
się smugi pierwotnej lub osi zarodka. Do doznawania tego typu zmian są zdol-
ne również embrioidalne ciała utworzone z komórek iPS. Także one zatem zdają 
się posiadać zdolność do rozwijania się jakby w kierunku dojrzałego osobnika 
ludzkiego. Tę rozwojową zdolność uważa się jednak za istotną cechę ludzkiego 
zarodka. To zdaje się stawiać w nieco innym świetle sformułowane pytanie, czy 
badania z użyciem ludzkich iPS istotnie nie wyrządzają szkody ludzkim zarod-
kom lub ludzkim bytom w najwcześniejszej fazie ich istnienia. Można by bowiem 
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na to odpowiedzieć: samym zarodkom co prawda nie, lecz tworom podobnym do 
zarodków, owszem.

Jak jednak zauważają referowani autorzy (Watt, Kobayashi 2010, s. 21–22), 
oparta na tej analogii teza o etycznej równorzędności ludzkich komórek iPS 
i ludzkich zarodków byłaby co najmniej wątpliwa. Ludzkie zarodki zawdzięczają 
swoją etyczną rangę zdolności do rozwinięcia się w dojrzałego osobnika ludzkie-
go. Ludzkie komórki iPS, czy też utworzone z nich ciała embrioidalne, nie są do 
tego zdolne; jak powiedzieliśmy, mają jedynie zdolność rozwijania się „w kierun-
ku” dojrzałego osobnika ludzkiego. Tymczasem takie pośrednie zdarzenia w życiu 
prenatalnym jak powstanie smugi pierwotnej lub wykształcenie się osi zarodka 
nie są etycznie ważne same w sobie; mają one dla nas wagę jedynie jako etapy 
w drodze do ostatecznego celu, jakim jest uformowanie się w pełni rozwiniętej 
istoty lub osoby ludzkiej. Ludzkie komórki iPS same przez się nie zmierzają do 
tego ostatecznego celu. Mogą być one jednak wprowadzone na tę drogę wskutek 
tak zwanej tetraploidalnej komplementacji. Jest to proces, w którym indukowana 
komórka pluripotencjalna jakiegoś gatunku zostaje połączona z pewnym tetra-
ploidalnym zarodkiem i wraz z nim tworzy całość zdolną najpierw do zagnież-
dżenia się, a następnie do normalnego rozwoju, prowadzącego do uformowania 
dojrzałej istoty danego gatunku. Autorzy omawianego już wyżej raportu na temat 
alternatywnych źródeł komórek macierzystych pisali, że chociaż ostatnia z pro-
ponowanych przez nich metod, polegająca na odróżnicowaniu komórki soma-
tycznej i jak gdyby cofnięciu jej do stadium pluripotencjalności, sama w sobie 
nie budzi etycznych obiekcji, to jednak może ona stać się problematyczna, jeżeli 
w tym procesie odróżnicowania pójdzie się o krok dalej: „ma się rozumieć, jeżeli 
odróżnicowanie wyjdzie poza stadium (jedynie) pluripotencjalności i doprowa-
dzi do powstania komórki totipotencjalnej – w rezultacie zatem do sklonowanej 
ludzkiej zygoty – wówczas moralny status takiej komórki stanie się poważnym 
problemem, podobnie jak dopuszczalność używania jej do celów reprodukcyj-
nych lub też badawczych. Bowiem komórka totipotencjalna stanowi, jak można 
argumentować, organizm w stadium jednokomórkowym, i silne racje przemawia-
ją za tym, że tego rodzaju wytwór nie jest pluripotencjalną komórką macierzystą, 
lecz zarodkiem”. Można by powiedzieć, że proces tetraploidalnej komplementacji 
jest również pewnym takim „krokiem dalej”, przez który wyjściowa komórka so-
matyczna odzyskiwałaby – co prawda już w pewnym tworze wielokomórkowym – 
nie tylko pluri-, lecz także totipotencjalność, czyli zdolność rozwinięcia się w peł-
ny organizm. Czy ze względu na możliwość takiego procesu ludzkich komórek 
iPS nie można uznać za potencjalne istoty ludzkie?

Jak odpowiadają Watt i Kobayashi, zależy to jeszcze od tego, gdzie umiesz-
czamy przyczynę procesu tetraploidalnej komplementacji: czy w samych komór-
kach iPS, czy też poza nimi. Gdyby tetraploidalna komplementacja była procesem 
determinowanym przez jakiś czynnik mieszczący się wewnątrz ludzkiej komórki 



293 

iPS i sprawiający, że ta komórka rozwija się w dojrzałą istotę ludzką, o ile tylko nie 
napotyka w swoim rozwoju jakiejś zewnętrznej przeszkody, wówczas faktycznie 
można by powiedzieć, że ludzka komórka iPS jest potencjalną istotą ludzką, po-
dobnie jak jest nią ludzki zarodek. W rzeczywistości jednak proces tetraploidalnej 
komplementacji jest determinowany wyraźnie od zewnątrz: komórka iPS nie tyle 
sama „przekształca się” w organiczną formę zdolną do dalszego gatunkowego roz-
woju, ile jest w nią przekształcana przez jakiś inny czynnik działający. To zaś ozna-
cza, że ludzka komórka iPS – czy to pojedyncza, czy w połączeniu z innymi tego 
typu komórkami – jest pozbawiona owej wewnętrznej potencjalności, która zna-
mionuje ludzki zarodek. Tak więc analogia, jaką stwierdza się pomiędzy zespołem 
ludzkich komórek iPS i ludzkim zarodkiem, co prawda zachodzi, lecz nie jest na 
tyle ścisła, aby te twory można było stawiać w tym samym etycznym rzędzie. 

2. Badania z użyciem komórek iPS a współuczestnictwo w złu

Wynalezienie indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych było 
możliwe dzięki wcześniejszym badaniom nad komórkami PS, pozyskiwany-
mi z ludzkich zarodków. Także dalsze badania nad komórami iPS są zależne od 
używania komórek zarodkowych, nieodzownych choćby po to, aby potwierdzić 
pluripotencjalność tych pierwszych. W tej sytuacji badania nad komórkami iPS 
z punktu widzenia przeciwników badań z użyciem materiału, który uzyskuje się 
za cenę niszczenia ludzkich zarodków, nie jest działalnością etycznie niewinną. 
Nawet badacze, którzy ograniczają się do eksperymentów z użyciem komórek 
indukowanych i bezpośrednio nie wykorzystują komórek zarodkowych, muszą 
liczyć się z zarzutem, że są w pewien sposób zamieszani w proceder niszczenia 
ludzkich zarodków – że mają pewien współudział w tym złu.

Jak już wspomniałem, informacja o wytworzeniu komórek iPS w 2007 roku 
została odebrana przez niektórych jako zapowiedź rychłego już końca etycznych 
dyskusji wokół badań nad komórkami macierzystymi: badania z użyciem najbar-
dziej spornych ludzkich komórek ES miały niebawem zostać przerwane, bowiem 
stawały się już ponoć niepotrzebne. Stanowczą reakcją na te przedwczesne na-
dzieje był między innymi artykuł, który w tym samym roku opublikowali czterej 
wybitni specjaliści w zakresie badań nad komórkami macierzystymi, Insoo Hyun, 
Konrad Hochedlinger, Rudolf Jaenisch oraz jeden z wynalazców komórek iPS, 
Shinya Yamanaka. Główną tezę tego artykułu anonsował już jego tytuł: Nowe po-
stępy w badaniach nad komórkami iPS nie uchylają potrzeby ludzkich zarodkowych 
komórek macierzystych (New Advances in iPS Cell Research Do Not Obviate the 
Need for Human Embryonic Stem Cells). Jego autorzy podkreślają zatem, że po-
pełniono by poważny błąd, gdyby po odkryciu komórek iPS zaprzestano dalszych 
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badań z użyciem ludzkich komórek ES. Wymieniają kilka powodów, dla których 
badania z użyciem komórek iPS na razie nie mogą i długo jeszcze nie będą mog-
ły zastąpić badań nad samymi zarodkowymi komórkami macierzystymi, a także 
wykorzystywania ludzkich komórek ES do innych celów badawczych. Zauważa-
ją więc najpierw, że badania nad komórkami iPS znajdują się jeszcze w stadium 
początkowym, a wiele własności tych obiecujących tworów komórkowych jest 
dotąd nieznanych; nie jest więc pewne, czy nie posiadają one na przykład włas-
ności rakotwórczych, a póki nie ma się takiej pewności, nie można używać ich 
do celów praktycznych, do których muszą więc tymczasem służyć lepiej już prze-
badane komórki ES (Hyun et al. 2007, s. 367). Następnie bez ludzkich zarodko-
wych komórek macierzystych nie sposób również obyć się w samych badaniach 
nad komórkami indukowanymi, których zdolności trzeba jeszcze przetestować, 
używając zbadanych już środków kontrolnych czy też porównawczych (controls). 
A wreszcie ludzkie komórki ES są również nieodzownie potrzebne do wielu in-
nych wartościowych celów badawczych – na przykład do badań nad rozwojem 
ludzkiego zarodka wkrótce po implantacji – do których nie da się wykorzystać 
przeprogramowanych komórek somatycznych (tamże, s. 368).

Nawet jednak, gdy zgodzić się z tym, że badania nad indukowanymi komór-
kami macierzystymi są niesamodzielne, gdyż zależne od używania ludzkich ko-
mórek ES, można jeszcze spierać się o zakres tej zależności, a także o jej wpływ na 
ocenę etycznej dopuszczalności czy też „czystości” tych badań. Pouczająca z tego 
punktu widzenia jest choćby dyskusja, którą Mark T. Brown (2009, 2011) prze-
prowadza z artykułem W. Malcolma Byrnesa (2008). Byrnes zauważa, że chociaż 
odkrycie indukowanych komórek PS rozwiązuje większość etycznych problemów 
związanych z badawczym wykorzystywaniem ludzkich komórek zarodkowych, to 
przecież jeden problem pozostaje. Indukowane komórki pluripotencjalne ucho-
dzą wprawdzie za funkcjonalnie równowartościowe komórkom ES, ale ich war-
tość musi być jeszcze sprawdzona. Tymczasem to sprawdzenie wartości (valida-
tion) komórek iPS wymaga znowu użycia komórek zarodkowych, z którymi musi 
się je porównywać.

Przyznając, że badania nad ludzkimi komórkami iPS są z tego względu zależne 
od badań nad ludzkimi komórkami zarodkowymi, Byrnes uważa jednak, że ta ich 
zależność jest podwójnie ograniczona. Raz dlatego, że ma być ona tylko tymcza-
sowa. Proces sprawdzania wartości indukowanych komórek macierzystych prę-
dzej czy później dobiegnie końca, a gdy to się stanie, będą już one wypróbowane 
i będzie ich można bezpiecznie używać do dalszych celów badawczych i terapeu-
tycznych, zamiast niepotrzebnych już komórek ES. Po drugie zaś, sprawdzenie 
funkcjonalnej wartości komórek iPS wymaga jedynie użycia już istniejących linii 
ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, nie wymaga natomiast wytwarza-
nia nowych. Pod tym względem sytuacja badacza, który wypróbowuje komórki 
iPS, czyniąc użytek z komórek otrzymanych z ludzkich zarodków, przypomina 
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według Byrnesa sytuację lekarza, który uodparnia swoich małych pacjentów za 
pomocą szczepionki wyprodukowanej jakiś czas temu dzięki eksperymentom 
z użyciem tkanki usuniętych płodów. Czy jednak lekarze lub rodzice, którzy są za-
sadniczo przeciwni aborcji, mają wobec tego zrezygnować ze szczepienia dzieci? 
Byrnes nie zaprzecza, że historyczny związek pomiędzy używanym dzisiaj wiel-
kim dobrem a popełnionym niegdyś wielkim złem „może wywołać smutek i po-
czucie zniechęcenia u tych, którzy cenią życie”, ale stwierdza, że nie można ciągle 
oglądać się na to, co się już raz stało – musimy „iść dalej” (Byrnes 2008, s. 290).

Brown zauważa, że analogia, jaką przeprowadza Byrnes, stawiając używanie 
ludzkich komórek ES w tym samym rzędzie co stosowanie szczepionek wyho-
dowanych „na krzywdzie płodów”, jest z dwóch względów myląca. Po pierwsze, 
wyhodowanie niektórych dziecięcych szczepionek za pomocą tkanek i komórek 
płodów poddawanych aborcji w latach sześćdziesiątych XX wieku jest już za-
mkniętym historycznym epizodem, przyczynowo odizolowanym od stosowania 
tych szczepionek w dzisiejszej praktyce medycznej. W odróżnieniu od tego ba-
dania nad komórkami iPS łączą się z bieżącym programem badań nad zarodko-
wymi komórkami macierzystymi, a sukcesy osiągane w tych pierwszych mogą się 
przyczyniać na przykład do zwiększenia nakładów fi nansowych także na te drugie 
(Brown 2009, s. 13). Następnie, o ile tkanki usuwanych płodów stanowiły jedynie 
materiał do wyhodowania szczepionek, o tyle w badaniach nad komórkami ma-
cierzystymi ludzkie zarodki są właściwym przedmiotem uwagi badawczej. Zda-
niem Browna należy rozróżnić źródła pluripotencjalnych komórek macierzystych 
służących do celów terapeutycznych, a zatem stosowanych w medycynie regene-
racyjnej, oraz źródła komórek PS używanych do badań medycznych. Wbrew tezie 
Byrnesa o tymczasowej jedynie potrzebie zarodkowych komórek macierzystych, 
komórki iPS mogą zastąpić ludzkie komórki ES w ich pierwszym zastosowaniu, 
ale już nie w drugim: „w pewnym etapie tkanki utworzone z komórek iPS mogą 
pozwolić dominującej medycynie na rezygnację z wytwarzania ludzkich zarod-
kowych komórek macierzystych w celu autoprzeszczepów i produkcji leków, ale 
badania, dzięki którym takie zastępcze środki otrzymane z komórek iPS staną się 
dostępne, niemal na pewno będą wymagały [dalszych] porównawczych testów 
pluripotencjalności, z użyciem zarodkowych komórek macierzystych jako grup 
kontrolnych” (tamże, s. 14). Tak zatem z punktu widzenia tych, którzy potępiają 
badania nad komórkami macierzystymi prowadzone kosztem niszczenia wczes-
nych ludzkich zarodków, uważając je za moralnie złe, badacze zajmujący się ko-
mórkami iPS mają znacznie większy współudział w tym moralnym złu, niż by wy-
nikało z wypowiedzi Byrnesa. Sam Brown nie wyciąga z tego oczywiście wniosku, 
że w takim razie również badań nad komórkami iPS należy zaprzestać. Stara się 
raczej pokazać, że jakikolwiek stosunek zajęłoby się wobec tych badań, dla któ-
rejś ze stron w sporze o status ludzkiego zarodka będzie on stanowił współudział 
w moralnym złu: „Jeżeli ludzkie zarodki są istotami ludzkimi, wówczas ten, kto 
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uczestniczy w badaniach nad komórkami iPS, staje się moralnie współodpowie-
dzialny za ich niszczenie; jeżeli ludzkie zarodki są jedynie poprzednikami istot 
ludzkich, wówczas ten, kto nie popiera badań nad komórkami iPS, kierując się 
fałszywą troską o ich moralny status, staje się moralnie współodpowiedzialny za 
przewidywalne szkody, które [wskutek zaniechania tych badań] poniosą osoby 
bardzo potrzebujące pomocy” (Brown 2011, s. 2).

Także Devolder (2010b) argumentuje, że naukowców prowadzących badania 
nad komórkami iPS można nie bez podstaw uważać za „wspólników” tych, którzy 
prowadzą badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi. Jeżeli więc bada-
nia wymagające niszczenia ludzkich zarodków potępia się jako złe, to pierwszych 
badaczy należałoby konsekwentnie oskarżać o wspólnictwo czy też współuczest-
nictwo w tym złu, praktykowanym przez drugich. Jak już widzieliśmy7, Devolder 
opisuje różne możliwości współudziału w złych czy też etycznie problematycznych 
praktykach. Pewną taką formę współuczestnictwa w złu można zarzucić osobie, 
która w ten czy inny sposób zwiększa prawdopodobieństwo kontynuowania tych 
praktyk w przyszłości. Jednym sposobem zwiększania prawdopodobieństwa, że 
w przyszłości dojdzie do pewnych złych praktyk, jest zwiększanie zapotrzebowa-
nia na ich rezultaty. Innym możliwym sposobem jest popieranie praktykowane-
go zła i przyczynianie się do rozpowszechnienia bardziej pobłażliwych społecz-
nych postaw w stosunku do tych, którzy się go dopuszczają. Wobec naukowców 
prowadzących badania nad komórkami iPS trzeba by wysunąć oba te zarzuty. Po 
pierwsze więc, badania nad indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami ma-
cierzystymi wydatnie zwiększają zapotrzebowanie na wyniki badań, które doty-
czą zarodkowych komórek PS. Jak przy tym podkreśla autorka, w badaniach do-
tyczących komórek iPS trzeba niejednokrotnie wykorzystywać nie tylko wyniki 
już przeprowadzonych, lecz także nowych badań dotyczących ludzkich komórek 
ES: „tak na przykład aby zbadać, czy komórki iPS są funkcjonalnie równoważne 
ludzkim komórkom ES, te ostatnie należy poznać bardziej szczegółowo” (Devolder 
2010b, s. 4). Devolder pisze również, że do badań nad komórkami iPS potrzeba 
„więcej linii ludzkich komórek ES”, co sugeruje, że jej zdaniem (a wbrew opinii 
Byrnesa) nie dość jest wykorzystywać do tego celu linie już istniejące. Następnie 
jednak naukowcy, którzy prowadzą badania nad komórkami iPS, implicite popie-
rają także badania, których przedmiotem są komórki macierzyste otrzymywane 
z ludzkich zarodków. Korzystają oni bowiem z wyników tych drugich badań w tak 
ścisły i systematyczny sposób, że nie mogą się od nich odciąć czy też zdystansować 
(faktycznie też nie zaznaczają wobec nich z reguły żadnego dystansu).

Ostatecznym wnioskiem z przedstawionych uwag na temat zależności badań 
nad komórkami iPS od badań dotyczących zarodkowych komórek pluripoten-
cjalnych zgodnie z czytelną intencją ich autorów nie ma być oczywiście postulat, 

7  Por. wyżej, rozdział XIV.



aby zaniechać czy też zaprzestać także tych pierwszych. Ich wywody mają nam ra-
czej uświadamiać potrzebę zaakceptowania również tej drugiej, chronologicznie 
wcześniejszej, a etycznie zapewne trudniejszej dziedziny badań nad komórkami 
macierzystymi.
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