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Wstęp 

 Pytanie o moment, w którym istotę rozwijającą się pod sercem matki można nazwać 

człowiekiem jest jednym z najbardziej fundamentalnych pytań naszej cywilizacji. Kryterium 

człowieczeństwa jest problemem podstawowym w dyskusji o prawnej ochronie życia 

nienarodzonych oraz o zagadnieniach związanych z tzw. metodami wspomaganego rozrodu, 

a zwłaszcza zapłodnieniem in vitro. 

 Nie jest to bynajmniej problem natury czysto empirycznej, będący przedmiotem 

zainteresowań jedynie nauk takich jak biologia czy medycyna, a w szczególności embriologia 

i genetyka, ale jednocześnie centrum filozoficznych rozmyślań człowieka, zagadnieniem o ważkich 

implikacjach etyczno-moralnych. Pytanie o moment w rozwoju istoty ludzkiej, w którym mamy do 

czynienia z człowiekiem wywołuje jednocześnie pytanie o czas, w którym człowiekowi przysługuje 

status osoby wraz z jej psycho-fizyczno-duchową złożonością. Jest to pytanie o moment animacji, 

czyli uduchowienia, obdarowania duszą istoty ludzkiej, który to podkreśla aspekt indywidualności 

osobowej natury człowieka i jej niezbywalną godność.  

 W dobie postępu i najnowszych osiągnięć nauk empirycznych, kiedy wykładnikiem 

postępowania i wyborów człowieka coraz częściej staje się utylitarystyczne pojęcie jakości życia, 

coraz rzadziej natomiast bierze się pod uwagę godność życia, rozumianego jako dar od Boga1, temat 

statusu antropologicznego ludzkiego embrionu powinien być na nowo podjęty i dyskutowany. 

 

                                                 
1 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania 
Donum vitae, wstęp n. 1. 
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Nauki empiryczne, a kryterium człowieczeństwa 

1. Jeśli nie człowiek to co? 

 W procesie zapłodnienia, który ma miejsce w organizmie matki, w wyniku połączenia 

komórek rozrodczych: męskiej i żeńskiej, z których każda posiada 23 chromosomy, co stanowi 

połowę materiału genetycznego zawartego w komórkach somatycznych dorosłego człowieka, 

powstaje nowy organizm. Do tego etapu dyskusji panuje zgodność myślenia, po czym kończy się 

już jednomyślność. Krytycy twierdzenia, że nowa istota w organizmie ludzkiej matki jest 

człowiekiem od momentu poczęcia, utrzymują dwa stanowiska. 

 Pierwsze zakłada, że nowo poczęta istota nie jest człowiekiem, lecz zarodkiem, embrionem 

(preembrionem) lub płodem. Mamy tutaj do czynienia z błędem dotyczącym terminologii 

biologicznej. Polega on na mylnym przypisywaniu terminom: „zarodek”, „embrion” i „płód” miana 

autonomicznego gatunku biologicznego. Otóż nie są to gatunki, ale stadia rozwoju osobnika 

(zwierzęcia czy człowieka). Innymi słowy zarodek jest zawsze zarodkiem czegoś, embrion 

embrionem czegoś itd. Stwierdzając, że coś jest zarodkiem, embrionem i płodem, twierdzimy 

jedynie, że istota żywa jest w określonym stadium swojego rozwoju. 

 Drugie stanowisko utrzymuje, że nowo poczęty organizm jest życiem, ale nie jest 

człowiekiem. Teza taka może mieć tylko dwie interpretacje: pierwsza - istnieje realnie coś takiego 

jak życie jako takie, ale nie będące czyimś życiem, druga - zakłada, że jest to czyjeś życie, ale nie 

życie ludzkie. Pierwsza interpretacja jest błędna - w realnym świecie nie istnieje życie, które nie jest 

życiem żywego organizmu - życie jako takie jest albo ideą, abstraktem, albo pojęciem 

uniwersalnym na oznaczenie zbioru wszystkich istot żywych, którego podzbiorami są poszczególne 

ich typy: według terminologii biologicznej gromady, rzędy, gatunki. Przedmiotem naszego 

zainteresowania jest przecież istota, która poczyna się w organizmie realnej ludzkiej matki, którą to 

istotę ze względu na poznane podobieństwa i różnice zaliczyć możemy do określonego gatunku. 
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Druga sugestia twierdząca, że nowo poczęty organizm jest czyimś życiem, ale nie życiem ludzkim, 

stanowi odmianę tezy o zarodku, embrionie i płodzie, rozważanej wcześniej.2 

 Warto zaznaczyć, że do tej pory argumenty utrzymujące, że istota poczynająca się 

w organizmie ludzkiej matki jest człowiekiem nie zakładały żadnej antropologii, twierdziły jedynie, 

że istota ta jest osobnikiem gatunku człowiek. Nie zgadzając się z tym twierdzeniem uważamy, że 

organizm ten jest osobnikiem innego gatunku, albo powielamy, uznaną dawno temu za błędną, 

teorię niemieckiego biologa Ernsta Haecle’a z XIX wieku. Traktował on rozwój płodu ludzkiego 

jako rekapitulację procesu ewolucji. Płód miał być na początku czymś na kształt mięczaka, później 

ryby, gada, ssaka, a dopiero w późnym stadium rozwoju stawał się istotą ludzką. 

2. Człowiek - tak, ale od którego momentu? 

 Wśród kryteriów uznania ludzkiego embrionu jako osoby wyróżnić można dwie grupy: 

przyznające status osoby od momentu poczęcia i przyznające go później w określonym przez 

zwolenników danego twierdzenia czasie.3 

 W grupie pierwszej wysuwane są tzw. argumenty biologiczno-genetyczne. Uzasadnienie 

momentu poczęcia jako właściwego kryterium człowieczeństwa dokonywane jest w różnych 

aspektach. Jedni badacze kładą nacisk na proces zapłodnienia, czyli połączenia komórek 

rozrodczych, inni podkreślają utworzenie indywidualnego materiału genetycznego warunkującego 

określone cechy nowego organizmu, inni wreszcie akcentują ciągłość szlaku rozwojowego istoty 

ludzkiej w okresie prenatalnym. 

 Zwolennicy przyznania człowieczeństwa w późniejszym okresie wskazują na pewne 

określone etapy rozwoju powstałego organizmu: 

 uformowanie zygoty - 21 godzin od zapłodnienia, 

 implantacja zarodka do macicy - 11-14 dzień od zapłodnienia, 

                                                 
2 J. Krokos, Jeśli nie człowiek to co?, Internet.  
3 T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, (w:) T. Biesaga (red.), Podstawy i zastosowania bioetyki, 
Kraków 2001, s. 101. 
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 utworzenie smugi pierwotnej (primitive streak) - 13 dzień od zapłodnienia, 

 początek funkcjonowania centralnego systemu nerwowego - 40 dzień od zapłodnienia, 

 zdolność do odczuwania bólu, 

 zdolność do poruszania się, 

 zdolność do istnienia poza organizmem matki - wobec najnowszych osiągnięć neonatologii - 

dziedziny medycyny zajmującej się nowo narodzonymi dziećmi - granica nieustannie przesuwa 

się w kierunku coraz wcześniejszych faz rozwoju, obecnie ok. 22 tygodnie życia płodowego, 

 narodzenie - 38-42 tydzień życia płodowego.4 

W tej grupie znajdują się również inne wyznaczniki opóźniania kryterium człowieczeństwa takie 

jak: 

 kontakt wolitywno-poznawczy z otoczeniem, 

 akceptacja nowego życia przez rodziców i społeczeństwo, 

 zdolność do samoświadomości i autorefleksji istoty żywej, 

 względy materialne, społeczne.5 

3. Moment poczęcia wcale nie jest „momentem”. 

 Zapłodnienie jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem, który rozpoczyna się 

w momencie zbliżenia plemnika do komórki jajowej, a kończy połączeniem komórek 

i wymieszaniem chromosomów matczynego i ojcowskiego w pierwszym etapie podziału zygoty - 

pierwotnej komórki nowego ustroju.6 Warto przyjrzeć się temu procesowi bliżej, gdyż postęp 

w dziedzinie embriologii i genetyki zmierza do kontroli reakcji nie tylko na poziomie 

komórkowym, ale wręcz molekularnym, a tym samym stwarza zagrożenie przesuwania granicy 

momentu interwencji w kierunku najwcześniejszych chwil życia nowego organizmu. Innymi słowy 

                                                 
4 T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, dz. cyt., s. 101-102; L. Niebrój, U początków ludzkiego życia, 
Kraków 1997, s.47-48; H. Bartel, Embriologia, Warszawa 1999, s. 68-116. 
5 T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, dz. cyt., s. 102; L. Niebrój, U początków ludzkiego życia, 
dz. cyt., s. 47-48.  
6 H. Bartel, Embriologia, dz. cyt., s. 72. 
 



 6

istnieje niebezpieczeństwo zacierania granicy pomiędzy antykoncepcją a aborcją, które posiadają 

przecież diametralnie różną kwalifikację moralną czynu. 

 Zapłodnienie składa się z następujących procesów cytofizjologicznych: 

 kapacytacja - uzyskanie przez plemnik zdolności do zapłodnienia, u człowieka trwa 3-6 godzin, 

 przenikanie plemników przez komórki wieńca promienistego komórki jajowej, 

 przyleganie plemników do osłony przejrzystej komórki jajowej oraz ich penetracja przez osłonę, 

 fuzja plemnika z komórką jajową, 

 podjęcie drugiego podziału dojrzewania przez komórkę jajową (a właściwie zahamowany 

w metafazie oocyt II rzędu), 

 reakcja korowa - uruchomienie procesów metabolicznych powodujących aktywację komórki 

jajowej, 

 reakcja osłony przejrzystej komórki jajowej - zmiany fizyczne i chemiczne w osłonie czyniące ją 

nieprzepuszczalną dla następnych plemników, 

 blok przeciwko polispermii (przenikaniu więcej niż jednego plemnika do komórki jajowej) - 

nieprzepuszczalność oolemy (cytoplazmy komórki jajowej dla następnych plemników), 

 tworzenie się przedjądrza żeńskiego i męskiego, 

 kondensacja chromosomów z przedjądrzy oraz powstanie zygoty.7 

W pierwszych trzech etapach uczestniczy więcej niż jeden plemnik. Moment fuzji błon 

komórkowych komórki jajowej oraz plemnika, który jako pierwszy przeniknął osłonę przejrzystą, 

zapoczątkowuje kaskadę procesów prowadzących do powstania pierwszej komórki nowego 

organizmu i eliminuje z zapłodnienia udział innych plemników. Zatem ten moment wydaje się być 

najwłaściwszym do uznania jako czas poczęcia i początek rozwoju nowej istoty ludzkiej, chociaż 

precyzyjne jego określenie nadal pozostaje sprawą otwartą wobec rozwoju najnowszej wiedzy 

medycznej. 

                                                                                                                                                                  
 
7 Tamże, s. 75-78. 
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4. Co takiego zachodzi w momencie poczęcia... 

 Wychodząc z danych embriologicznych, zygota pochodząca z połączenia plemnika 

i komórki jajowej posiada specyficzną dla człowieka liczbę 46 chromosomów. Kod genetyczny 

zygoty jednokomórkowej jest nowym jakościowo układem, który stanowi jedyny taki układ 

w przyrodzie. Zostają w nim zdeterminowane wszystkie cechy przyszłego organizmu takie jak np. 

płeć, budowa ciała, kolor oczu, skłonność do chorób i wiele innych. Ten argument opowiadający się 

za kryterium człowieczeństwa od momentu poczęcia stoi w centrum zainteresowań wielu badaczy 

m.in.: uczonych włoskich: A. Serra i G. Perico, francuskich: J. Lejeune, amerykańskich 

B. M. Ashley i in..8 

 Wielu innych zwolenników przyznania statusu osoby ludzkiej od samego momentu poczęcia 

zwraca uwagę na różne aspekty i elementy procesów zachodzących na poziomie komórki, które 

w większość stanowią warianty przytoczonego wyżej kryterium genetycznego. Tak np. znakomity 

polski lekarz Włodzimierz Fijałkowski, za twórcą kinetycznej teorii rozwoju embrionu 

E. Bleschmidtem, podkreśla swoiście ukierunkowany metabolizm nowo powstałej zygoty.9 

M. Hrabowska koncentruje się na zróżnicowanej indywidualnie pod względem chemicznym 

budowie kwasów nukleinowych w ludzkim DNA.10 Wspomniany zaś B. M. Ashley mówi 

o homeostazie, czyli pewnej równowadze, która zostaje zdeterminowana w określonym kierunku od 

początku istnienia zygoty. Ph. Caspar natomiast akcentuje pamięć immunologiczną, która obecna 

od samego początku rozwoju istoty ludzkiej pozwala układowi odporności przeprowadzać 

dyskryminację struktur własnych ustroju i obcych, przeznaczonych do eliminacji, jak dzieje się np. 

w zakażeniu.  

                                                                                                                                                                  
 
8 T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, dz. cyt., s. 104; A. J. Katolo, Embrion ludzki - osoba czy 
rzecz?, Lublin Sandomierz 2000, s. 42-46. 
9 Wł. Fijałkowski, Od kiedy człowiek? „W drodze” 6(274) 1996, s. 78-80. 
10 M. Hrabowska, Biologiczne konsekwencje liberalizmu, (w:) M. Renkielska (red.), Medycyna i teologia o życiu 
i śmierci. Drugie Polskie Sympozjum Naukowe Członków Papieskiej Akademii Pro Vita: Ars Medica et Vita Humana, 
Kraków 1997, s. 29. 
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 Nieco odmienną koncepcję przedstawia Juan de Dios Vial Correa, który jako kryterium 

człowieczeństwa i najbardziej podstawową cechę żywego organizmu wskazuje „z góry określony, 

stały zdeterminowany szlak rozwojowy”. Według niego indywidualny szlak rozwojowy zygoty, 

będący całkiem różny od szlaków rozwojowych gamet ludzkich: plemnika i komórki jajowej 

istnieje dużo wcześniej niż powstanie kodu genetycznego i aktywacji genomu człowieka.11 

Stanowisko tego uczonego jest wyraźną alternatywą wśród głosów obrońców życia od momentu 

poczęcia, względem koncepcji z grupy kryterium genetycznego i zwraca uwagę na ochronę 

ludzkiego życia od jego najwcześniejszej chwili, którą, jak wykazano wyżej wydaje się być fuzja 

błon komórkowych komórek rozrodczych: męskiej i żeńskiej. 

5. ...a co dzieje się później? 

 W dyskusji na temat kryterium człowieczeństwa najwięcej kontrowersji i zróżnicowanych 

poglądów dotyczy najwcześniejszych chwil życia istoty ludzkiej: do momentu implantacji zygoty do 

macicy i utworzenia struktury zwanej smugą pierwotną, która stanowi początek układu nerwowego 

nowego organizmu, ewentualnie do możliwego w techniczny sposób zarejestrowania początku 

funkcjonowania centralnego systemu nerwowego. Inne, późniejsze kryteria człowieczeństwa 

z kręgu argumentacji biologicznej, poczynając od zdolności odczuwania bólu, przez zdolność 

poruszania się, samodzielnego istnienia poza organizmem matki, kończąc wreszcie na narodzeniu 

człowieka, są obecnie zdecydowanie kwestionowane jako uzasadnienia empiryczne i stanowią 

margines rozważań. 

 Wśród zwolenników teorii o opóźnionej hominizacji poczętego organizmu ludzkiego 

zdecydowany głos zabiera australijski filozof moralista Norman M. Ford. Jako argument 

podważający kryterium genetyczne człowieczeństwa wskazuje fakt istnienia zaśniadu groniastego 

                                                 
11 Juan de Dios Vial Correa, Embrion ludzki jako organizm... i jako ktoś spośród nas. Medycyna i prawo: za i przeciw 
życiu? W 50 rocznicę wydania przez ONZ Deklaracji Praw Człowieka, (red.) E. Sgreccia, T Styczeń, J. Gula, C. Ritter, 
Lublin 1999, s. 66-67. 
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i potworniaka.12 Zaśniad groniasty jest nieprawidłowością polegającą na tym, że po zapłodnieniu 

następuje niekontrolowany rozrost tkanek łożyska, nie ma natomiast rozwoju zarodka. Potworniak 

to nowotwór rozwijający się z pierwotnych komórek embrionalnych, występujący najczęściej 

w jajniku lub w jądrze. Powyższe nieprawidłowości miałyby wg Forda dowodzić, że to, co powstaje 

w procesie zapłodnienia czasem nie może być nazwane człowiekiem, a tym bardziej osobą. 

W rzeczywistości przytoczone nieprawidłowości mogą być jedynie świadectwem tego, że 

w procesie zapłodnienia mogą wystąpić zaburzenia, które doprowadzą do powstania tworu 

posiadającego nieprawidłowy materiał genetyczny. W żaden sposób nie podważają one jednakże 

genetycznego kryterium człowieczeństwa. 

 Głównym argumentem na rzecz odrzucenia momentu zapłodnienia jako kryterium 

hominizacji jest dla Forda możliwość powstania bliźniąt jednojajowych w najwcześniejszym 

okresie rozwoju ludzkiego zarodka. Według niego nie można mówić o powstaniu jednostki ludzkiej 

przed momentem implantacji, która u człowieka zachodzi do 14 dnia od momentu poczęcia. Pisze 

on: „wczesny zarodek człowieka jest (...)zbiorowiskiem odrębnych jednostkowych komórek, 

z których każda stanowi centralnie uorganizowaną żywą jednostkę bądź istnienie (...)”.13 Jako 

właściwy moment uznania zarodka człowieka jako zindywidualizowany byt uznaje on powstanie 

tuż po implantacji struktury zwanej smugą pierwotną.14 

 Podobne stanowisko, opowiadające się za animacją opóźnioną, do chwili, kiedy zarodek 

człowieka stanie się bytem niepodzielnym, głosi polski jezuita ks. Tadeusz Ślipko. Twierdzi on: 

„...trzeba się liczyć z krótkim co prawda, ale realnym okresem, w którym zygota jako samodzielny 

twór biologiczny i podmiot intensywnych i złożonych procesów rozwojowych funkcjonuje jako byt 

                                                 
12 N. M. Ford, Kiedy powstałem? Problem początku jednostki ludzkiej w historii, filozofii i w nauce, Warszawa 1995, 
s. 115-116. 
13 Tamże, s. 150. 
14 Tamże, s. 217-224. 
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ludzki, ale nieanimowany. Nie można mu przeto przypisywać osobowej godności człowieka 

i płynących stąd moralnych uprawnień”.15 

 W dyskusji o statusie ontologicznym embrionu ludzkiego pojawiają się tutaj terminy 

dotyczące zarodka przed animacją takie jak: „forma, istota preanimowana”, czy określenia Franza 

Böckle - coś, co może stać się istotą osobową (ein mögliches personales Dasein, Ein Überstieg zur 

personalen Existenz).16 Filozof ten dołącza się do poglądów N. Forda i T. Ślipki, stwierdzając, że 

przed implantacją nie mamy jeszcze do czynienia z osobą ludzką, ponieważ jeden z jej 

nieodzownych warunków, mianowicie indywidualizacja nie jest jeszcze zakończona. Do 

powyższych terminów dodać można jeszcze „potencjalną osobę” określenie stworzone przez Petera 

Singera, które wykracza daleko poza przedimplantacyjny, a nawet prenatalny okres rozwoju 

człowieka. Przywołując wszystkie wymienione wyżej terminy wchodzimy już na inny etap dyskusji 

o ontologicznym statusie ludzkiego embrionu. 

 

                                                 
15 T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988, s. 135. 
16 M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku życia 
ludzkiego, Olsztyn 2000, s. 20. 
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Filozoficzne kryteria człowieczeństwa 

1. Ważne rozgraniczenie. 

 W encyklice Jana Pawła II Evangelium vitae czytamy: „stwierdzenie, czy embrion lub płód 

posiadają ludzką naturę, nie należy do kompetencji biologii, ponieważ `obecność duszy duchowej 

nie może być uchwycona przez żadną obserwację, ani eksperyment`”.17 Podobne stanowisko 

znajduje się w Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary z 1974 roku „O przerywaniu ciąży” (Quaestio 

de abortu procurato): „... nie do biologicznych nauk należy wydawanie decydującego orzeczenia 

o ściśle filozoficznych i moralnych zagadnieniach, a tego rodzaju jest zagadnienie o momencie, 

w którym powstaje osoba ludzka...”.18 Idąc tym tokiem myślenia należy zatem przyjrzeć się 

filozoficznym podstawom niektórych argumentów w dyskusji o momencie animacji embrionu 

ludzkiego: równoczesnej (bezpośredniej) - dokonującej się w momencie poczęcia, bądź opóźnionej 

(pośredniej, sukcesywnej), zachodzącej w późniejszym, określonym czasie. 

2. Głos Ojców Kościoła 

 Chrześcijaństwo zachodnie, pod wpływem myśli Arystotelesa, a właściwie jej - zdaniem 

wielu - nieuprawnionej interpretacji, opowiadało się za teorią późnej animacji embrionu ludzkiego. 

Według owej interpretacji koncepcja arystotelesowska, bazując na pojęciu duszy jako formie ciała, 

zakładała, że embrion może otrzymać duszę ludzką dopiero wtedy, gdy ma ludzką formę. Podobne 

wnioski wyciągnięto po interpretacji tekstów św. Tomasza. Według starożytnej tradycji medyczno-

filozoficznej animacja embrionu następowała w 40-tym dniu od poczęcia u chłopców i w 80-tym 

dniu u dziewcząt. Koncepcja ta zaważyła na wiele wieków w spojrzeniu na embrion ludzki. Na 

usprawiedliwienie tych poglądów można podać fakt stanu ówczesnej wiedzy medycznej.  

 O ile „pokusa arystotelesowska”, charakterystyczna dla zachodniego chrześcijaństwa, 

przetrwała w poglądach niektórych współczesnych uczonych, o tyle zapomnieniu uległy mało znane 

                                                 
17 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, n. 60. 
18 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży Quaestio de abortu procurato, n. 13. 
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najstarsze teksty Ojców Kościoła, które świadczą o tym, że chrześcijaństwo wschodnie skłaniało się 

ku teorii animacji równoczesnej. Szczególnie mało znana w tej materii pozostaje myśl Grzegorza 

z Nyssy (335-399) oraz Maksyma Wyznawcy (580-662).19 

 Grzegorz z Nyssy, w dziele pod tytułem Stworzenie człowieka, pisze: „ Nie można przyjąć 

stworzenia jednego ze składników człowieka przed drugim: ani stworzenia duszy przed 

stworzeniem ciała, ani odwrotnie; ponieważ człowiek byłby w konflikcie sam ze sobą, jeśli byłby 

podzielony odstępstwem czasowym. Embrion otrzymuje więc duszę w momencie poczęcia”.20 

Maksym Wyznawca analizując teorię późnej animacji, wykazał, że „warunkiem niezbędnym 

formacji, organizacji ciała ludzkiego jest obecność od początku duszy ludzkiej.” Dusza i ciało nie 

mogą istnieć oddzielnie, ale tylko w człowieku, którego tworzą; i jak natura ludzka nie istnieje poza 

osobami (hypostasis) ludzkimi, tak nie tylko byt ludzki, ale osoba ludzka obecna jest od poczęcia: 

„ciało człowieka pochodzi z nasienia [...], dusza ludzka pochodzi z woli Stwórcy Boga” i te dwie 

pochodne zachodzą w bycie „w jednym czasie”.21 Natura ludzka nigdy by nie zaistniała, gdyby 

embrion od samego początku nie był człowiekiem. 

3. Ślepy zaułek. 

 Ujmując wyżej rozważane zagadnienie od strony antropologii filozoficznej, czy też 

teologicznej, nowe życie ludzkie musi być zarazem życiem osobowym, gdyż kategoria osoby odnosi 

się jedynie do człowieka. Wprowadzanie czasowego rozróżnienia na organizm „preanimowany” 

i organizm „animowany” oznaczałoby w praktyce zaprzeczenie prawdzie, że człowiek jest istotą 

osobową; wyglądałoby na to, że osobą się staje, a nie jest się nią zawsze. Stąd pozostaje już 

niewielki krok do tego, aby przyznawać lub odbierać status osoby w zależności od tego, do jakich 

działań jest się zdolnym, lub jaką formę ciała się posiada. W taką pułapkę myślenia wpadło wielu 

uczonych. 

                                                 
19 A. J. Katolo, Embriologia Ojców Kościoła. Pomiędzy teorią animacji równoczesnej a sukcesywnej, Internet. 
20 Tamże. 
21 Tamże. 
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4.  Co tak naprawdę jest wyznacznikiem osoby w poglądach H. T. Engelhardt`a ? 

 W swojej książce The Foundations of Bioethics H. Tristram Engelhardt jr. pisze: „Początek 

życia biologicznego człowieka nie pociąga za sobą początku życia osobą. Raczej jest tak, że 

w ludzkiej ontogenezie upływają miesiące zanim jest dostatecznie ewidentne życie mózgu 

i upływają lata zanim ewidentne staje się życie osobą. W rezultacie moralny status zygot, 

embrionów, płodów, a nawet dzieci jest problematyczny”.22 Dla Engelhardt`a kryterium bycia osobą 

jest rozumność, potrzeba rozwoju, aby stać się podmiotem moralnej odpowiedzialności. Jednakże 

wobec faktu, że rozumność jest wartością, której nie można zmierzyć empirycznie, o tym, kto jest 

osobą, a kto nią nie jest zdecyduje społeczność, czyjaś wola, bądź akceptacja. 

5. „Życie nie warte życia” i „potencjalna osoba” Petera Singera. 

 Niezwykle radykalną koncepcją, stawiającą pod znakiem zapytania status osobowy 

człowieka, jest utylitaryzm Petera Singera. Osoba ludzka stanowi dla niego sumę pewnych cech 

i sprawności, których brak powoduje, iż człowiek przestaje nią być i traci tym samym właściwe jej 

prawa. Jednym z takich kryteriów jest samoświadomość. Ponieważ zarówno dla człowieka 

nienarodzonego - a nawet dla nowonarodzonego - kryterium to nie może zostać spełnione, istota 

ludzka w okresie prenatalnym jest dla Singera co najwyżej „potencjalną osobą”.23 Stanie się ona 

osobą w sensie ścisłym, gdy w pełni zrealizuje swą potencjalność człowieczeństwa, posiądzie 

wszystkie cechy i właściwości człowieka. Bardzo łatwo zatem przychodzi Singerowi postulowanie 

eliminacji niepełnosprawnych noworodków jako „bezwartościowego życia”. Czyni to w imię 

utylitarystycznego pojęcia „jakości życia” oraz błędnie rozumianego bezsensu cierpienia, którymi 

zastępuje świętość każdej istoty ludzkiej. 

                                                                                                                                                                  
 
22 H. T. Engelhardt jr., The Foundations of Bioethics, New York, Oxford, 1986. 
23 M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku życia 
ludzkiego, dz. cyt., s. 23-24. 
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6. Od filozofii realistycznej do etyki personalistycznej Karola Wojtyły. 

 Filozofia realistyczna wychodzi od istnienia bytu. Twierdzi, że przejawy tego bytu są wtórne 

w stosunku do jego istnienia i jego natury. To, że jestem osobą, pozwala mi na podejmowanie 

charakterystycznych dla osoby ludzkiej działań, a nie odwrotnie. Prawdę tę wyraził już św. Tomasz 

w swej zasadzie agere sequitur esse. Podobnie jest z godnością, o której pisał już Cyceron, że jest 

zakotwiczona w naturze każdego człowieka. Prawdę o godności wyrastającej z indywidualnej 

natury człowieka sformułował również w swym imperatywie kategorycznym I. Kant. Można go 

sparafrazować w ten sposób: „Działaj tak, byś traktował ludzkość zarówno w twojej osobie, jak 

i w osobie każdego innego człowieka zawsze jako cel, a nigdy jako środek do celu”. Powyższe 

zasady zostały rozwinięte i dopełnione w myśli Karola Wojtyły, która w najlepszy sposób wyraża 

się w jego normie personalistycznej: persona est affirmanda et amanda propter se ipsam. Osoba 

ludzka jest zatem wartością i celem samym w sobie, a jej godność nie potrzebuje żadnych 

dodatkowych uzasadnień. Z punktu widzenia realistycznego personalizmu należy odrzucić 

wszystkie te kryteria człowieczeństwa, które uzależniają status ontyczny i moralny embrionu od 

jakichś czynników zewnętrznych. Etyka personalistyczna przeciwstawia się etyce utylitarystycznej, 

a tym samym wszelkiej instrumentalizacji czy manipulacji życiem ludzkim w jego początkach.24 

7. Jeszcze o bliźniętach jednojajowych. 

 Przeciwnicy uznania nienarodzonego za istotę ludzką i zwolennicy teorii animacji 

opóźnionej często używają faktu występowania bliźniąt monozygotycznych jako argumentu 

koronnego w dyskusji o statusie ontologicznym embrionu ludzkiego. Chociaż argument ten 

wywodzi się ściśle z embriologii - wiadomo, że komórki zarodka do około 14 dnia życia posiadają 

charakter totipotencjalny, co może sprowokować powstanie bliźniąt jednojajowych - jednakże 

uzasadnienie, że użycie go w polemice na temat momentu animacji jest błędem, wykracza poza 

zakres nauk empirycznych. Tematem bliźniąt monozygotycznych zajęli się w sposób szczególny 

                                                 
24 T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, dz. cyt., s. 110. 
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bioetycy włoscy. R. Colombo i wspomniany już A. Serra tłumaczą, że przypadek bliźniactwa 

monozygotycznego stanowi odstępstwo od reguły, ponieważ 99-99,6% zygot rozwija się jako 

pojedynczy organizm, a najprawdopodobniej spowodowany jest niewielkim błędem w stadium 

podziału komórek zygoty. Zdaniem tych uczonych świadczy to o tym, że na początku mamy do 

czynienia z pojedynczym istnieniem, które dopiero z czasem daje początek drugiemu istnieniu. 

Każde z nich zachowuje jednak swój indywidualny status: pierwsza zygota kontynuuje swój rozwój, 

druga zaś podejmuje swoją niezależną drogę rozwoju.25 L. Palazzani stwierdza, że bliźniactwo 

monozygotyczne nie przeczy temu, że wczesny embrion jest indywidualnym istnieniem ludzkim, 

animowanym przez duchową duszę. Późniejsze pojawienie się drugiego istnienia implikuje wlanie 

oddzielnej duszy temu nowemu istnieniu ludzkiemu. Nie można mówić o preegzystencji dwóch 

indywidualności w tym samym ciele, gdyż na początku mamy do czynienia z pojedynczym 

osobnikiem, który rozwija się nieustannie według określonego planu.26 

8. Chrystus „formą preanimowaną”?! 

 W dyskusji na temat statusu ontologicznego embrionu ludzkiego, warto zastanowić się także 

nad tajemnicą Inkarnacji Jezusa Chrystusa. Przyjmując teorię animacji sukcesywnej, należałoby 

w konsekwencji przyznać, że wcielony Syn Boży przez jakiś okres czasu był „formą 

preanimowaną”, czy też „potencjalną osobą”. Byłoby to jednak niezgodne z Objawieniem. Sam akt 

Inkarnacji Syna Bożego wskazuje na prawdziwość teorii animacji równoczesnej, w której dusza 

i ciało łączą się w tym samym momencie po to, aby dać początek nowemu istnieniu ludzkiemu.27 

 Ujawnia się w tym momencie jeszcze jeden aspekt dyskusji na temat momentu animacji 

istoty ludzkiej. Podzielając poglądy zwolenników opóźnionego kryterium uduchowienia człowieka, 

opowiadamy się za rozdzieleniem czasu tworzenia: ciała - udział rodziców - oraz duszy - ingerencja 

Boga. Sprowadzamy tym samym akt przekazywania życia z poziomu duchowo-fizycznego do 

                                                 
25 A. J. Katolo, Embrion ludzki - osoba czy rzecz?, dz. cyt., s. 58-60. 
26 A. J. Katolo, Embrion ludzki - osoba czy rzecz?, dz. cyt., s. 63-65.  
27 A. J. Katolo, Embriologia Ojców Kościoła. Pomiędzy teorią animacji równoczesnej a sukcesywnej, dz. cyt. 
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jedynie fizycznego. W ten sposób zastępujemy właściwy człowiekowi termin prokreacja - 

współuczestnictwo w stwarzaniu, na reprodukcja - powielanie. Takie ujęcie zagadnienia 

oznaczałoby redukcję bytu ludzkiego do wymiaru jedynie biologicznego. 
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Zakończenie 

 W świetle najnowszych odkryć nauk empirycznych człowiek rozpoczyna swe istnienie 

w momencie poczęcia. Wspomniany już francuski lekarz - genetyk prof. J Lejeune mówi dobitnie: 

„Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka nie jest już sprawą 

upodobań i opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym 

twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym”.28 Natomiast 

precyzyjne wskazanie momentu poczęcia w skomplikowanym i wieloetapowym procesie 

zapłodnienia, w związku ze stałym postępem wiedzy medycznej, ciągle pozostaje przedmiotem 

badań. 

 Z punktu widzenia filozoficznych kryteriów człowieczeństwa, jedyną słuszną drogą 

myślenia wydaje się być pogląd wyrażony w etyce personalistycznej: osoba jest wartością i celem 

samym w sobie, a jej godność wynika z jej natury. Jak pisze T. Biesaga: „Nie można wskazać 

jakiegoś zjawiska w rozwoju człowieka np. implantacji, czy wykształcenia systemu nerwowego (...), 

które stanowiłyby o człowieczeństwie istoty ludzkiej w okresie prenatalnym. Wszystkie te bowiem 

zjawiska ujawniają naturę tej istoty, a nie stwarzają tej natury”.29 

 Przyjęcie za prawdziwą teorię animacji sukcesywnej jest bardzo wygodne dla wielu osób. 

Założenie, że z życiem osobowym mamy do czynienia dopiero po upływie jakiegoś czasu od 

poczęcia, usprawiedliwiałoby od strony etyczno-moralnej używanie środków wczesnoporonnych, 

eksperymenty na embrionach, sztuczne zapłodnienie „in vitro”, pozyskiwanie komórek 

macierzystych od żywych wczesnych embrionów, za którymi to praktykami stoją ogromne korzyści 

finansowe. Tym bardziej obecnie niezwykle ważnym problemem jest zabieranie głosu 

i wypowiadanie się w imieniu tych najmniejszych, rozwijających się pod sercami matek ludzi, 

którym przysługują te same prawa, co każdemu dorosłemu człowiekowi. 

                                                 
28 J. Lejeune, „Wiedza i Życie”, nr 6 1986, s. 8 
29 T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego, dz. cyt., s. 111 


