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  Zainspirowa³ mnie artyku³ meta-
bioetyczny pt. Origin Myths In Bio-
ethics: Constructing Sources, Motives 
and Reason In Bioethic(s). Autorzy 
publikacji poprzez odwo³anie siê do 
mitów pocz¹tku, tworzonych przez 
wielopokoleniowe spo³ecznoœci ludz-
kie, zwracaj¹ uwagê na powszechn¹ 
potrzebê ludzi do opowiadania historii 
t³umacz¹cych ich czyny, zachowania, 
oraz – czêstokroæ - istnienie.
  Mity pocz¹tku próbuj¹ wyjaœniaæ 
przyczynê pewnych zjawisk natu-
ralnych lub spo³ecznych. Pokazuj¹ 
przodków wykonuj¹cych czynnoœci 
póŸniej uwa¿ane za rytualne (lub po 
prostu tradycyjne). Cz³onkowie spo-
³ecznoœci plemiennych pytani przez
antropologów, sk¹d bior¹ siê elemen-
ty rytua³ów i dlaczego siê je wykonu-
je, odpowiadaj¹ zwykle: „Tak by³o 
zawsze robione, a zatem i my robi-
my”. Jak ³atwo zauwa¿yæ, opowieœci 
pocz¹tku wyznaczaj¹ pewien sche-
mat zachowañ ludzkich i z góry t³u-
macz¹ wartoœci cenione przez plemio-
na. Wed³ug autorów artyku³u, mity 
pocz¹tku nie s¹ po prostu historiami, 
które ludzie przekazuj¹ sobie nawza-
jem. S¹ raczej podstawami organiza-
cji spo³eczeñstwa i jako takie pod-
trzymuj¹ jego stabilnoœæ. Wyznaczaj¹ 
granice, daj¹ grupom etnicznym to¿-
samoœæ, historiê, solidarnoœæ i mo¿li-
woœæ odró¿nienia siê od innych grup.
  Ale jak to siê ma do bioetyki? Ist-
nieje tendencja do t³umaczenia za po-
moc¹ zjawisk znanych antropologii 
kulturowej zachowañ ró¿nych „ple-
mion” wspó³czesnego œwiata, np. ple-
mion naukowców, czy lekarzy. Bio-
etycy te¿ tworz¹ okreœlone spo³ecz-
noœci ludzkie. Odgraniczaj¹ swoj¹ 
dzia³alnoœæ zawodow¹ od dzia³alnoœ-
ci innych grup. Jak wszyscy ludzie, 
szukaj¹ celu, a mo¿e i tak¿e przyczy-
ny istnienia (czyli – potrzeby, która 
da³a pocz¹tek ich zawodowi i t³uma-
czy zasadnoœæ dzia³añ). W tym wy-
padku mity pocz¹tku nie bêd¹ opo-
wieœciami opowiadanymi przy ogni-
sku, przekazywanymi przez starszych. 

Co wiêcej, nie bêd¹ przedstawiane 
jako coœ, co ma wyznaczaæ standar-
dy. W koñcu szanowani bioetycy nie 
s¹ ludŸmi plemiennymi i raczej nie 
chcieliby byæ za takich uwa¿ani. S¹ 
jednak ludŸmi, a pewne rzeczy nigdy 
siê nie zmieniaj¹.
  Istniej¹ historie, które - gdy s¹ opo-
wiedziane - zmieniaj¹ pogl¹d cz³o-
wieka na ró¿ne sprawy. Niezale¿nie 
od naszych pogl¹dów, jedna aneg-
dotka na wyk³adzie mo¿e „zmieniæ 
œwiat”. Tak subtelnie, ¿e nawet tego 
nie zauwa¿ymy. Mo¿e wstrz¹sn¹æ, 
mo¿e rozbawiæ, a wtedy zawsze, kie-
dy dany temat pojawi siê w dyskusji, 
przytoczymy j¹. Te opowieœci s¹ jak 
samolubne memy – przyczepiaj¹ siê 
do ludzi i chc¹ byæ opowiadane. Ka¿-
dy wyk³adowca jest siewc¹ memów 
– nie bez powodu w póŸniejszej ka-
rierze mówimy o „szko³ach” ró¿nych 
profesorów. Pierwszy przyk³ad przy-
chodz¹cy mi do g³owy, ilustruj¹cy ta-
ki mem dla biotechnologów, to histo-
ria talidomidu. Ka¿dy studiuj¹cy bio-
technologiê j¹ zna i wiele razy s³ysza³. 
A jest to opowieœæ o ¿yciu i œmierci, 
o pomy³ce naukowców, która jest po-
wszechnie znana w œwiecie biotech-
nologii. Us³yszysz j¹, zatrwo¿ysz siê. I 
bêdziesz bardziej ostro¿ny. Wykonasz 
setki doœwiadczeñ, spêdzisz lata nim 
lek znajdzie siê na pó³kach sklepo-
wych. Primum non nocere. Pamiêtaj. 
– Myœlê, ¿e w ten sposób mog³oby 
brzmieæ przes³anie historii talidomidu, 
gdyby ktoœ zechcia³ je ubraæ w s³owa.
  Ten sam mechanizm dzia³a oczy-
wiœcie w przypadku bioetyków. Istnie-
j¹ memy, które nadaj¹ ogólny kszta³t
ich œwiatopogl¹dowi. W dodatku ich 
œrodowisko, jak wskazuj¹ na to auto-
rzy artyku³u, nie jest tak jednolite jak 
moglibyœmy przypuszczaæ. W publi-
kacji znalaz³ siê podzia³ bioetyki na
piêæ wielkich szkó³, piêæ mitów po-
cz¹tku le¿¹cych u jej podstaw. A ka¿-
da z nich – inna. Czy zatem mo¿na 
mówiæ o „bioetyce”? Czy te¿ mo¿e 
bardziej odpowiednie by³oby wyra-
¿enie „nauki bioetyczne”? W ostatecz-
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Listy umar³ych

Czytamy listy umar³ych jak bezradni bogowie,
ale jednak bogowie, bo znamy póŸniejsze daty.
Wiemy, które pieni¹dze zosta³y oddane.
Za kogo prêdko za m¹¿ powychodzi³y wdowy.
Biedni umarli, zaœlepieni umarli,
Oszukiwani, omylni, niezgrabnie zapobiegliwi.
Widzimy miny i znaki robione za ich plecami.
£owimy uchem szelest dartych testamentów.
Siedz¹ przed nami œmieszni jak na bu³kach z mas³em
albo rzucaj¹ siê w pogoñ za zwianymi z g³ów kapeluszami.
Ich z³y gust, Napoleon, para i elektrycznoœæ,
ich zabójcze kuracje na uleczalne choroby,
niem¹dra apokalipsa wed³ug œwiêtego Jana,
fa³szywy raj na ziemi wed³ug Jana Jakuba...
Obserwujemy w milczeniu ich pionki na szachownicy,
tyle ¿e przesuniête o trzy pola dalej.
Wszystko, co przewidzieli, wypad³o zupe³nie inaczej,
albo trochê inaczej, czyli tak¿e zupe³nie inaczej.
Najgorliwsi wpatruj¹ siê nam ufnie w oczy,
Bo wysz³o im z rachunku, ¿e ujrz¹ w nich doskona³oœæ.

nym rachunku wszystko zale¿y od 
iloœci ró¿nic pomiêdzy poszczególny-
mi szko³ami. Na pierwszy rzut oka, 
mimo istniej¹cych wariantów, mo¿na 
postawiæ na „bioetykê”. W koñcu jest 
wiele odcieni szaroœci. Gdy jednak 
bardziej wgryziemy siê w temat, za-
uwa¿amy, ¿e i czas, i miejsce, a tak¿e
ludzie, wartoœci, postawy i misje dzie-
l¹ bioetyków na odrêbne klany. Arty-
ku³ Origin Myths… wskazuje na trzy 
ró¿ne sposoby pojawiania siê mitów 
bioetycznych. Czêœæ z nich zaczê³a 
siê jako reakcja na coœ, inna czêœæ 
jako przewidywanie czegoœ, jeszcze 
inna - w wyniku naturalnej ewolucji. 
Na tej podstawie mo¿na podzieliæ 
bioetykê na reaktywn¹, proaktywn¹ 
i ewolucyjn¹.
   Z tych trzech typów najbardziej 
przemawia do mnie bioetyka reak-
tywna. Dzieli siê ona na dwie du¿e 
ga³êzie, zupe³nie inne, ale komple-
mentarne wobec siebie. W wolnym 
t³umaczeniu nazwê je „Zbyt wiele 
wyborów!” (Too many choices!), oraz 
„Naukowcy oszaleli!” (Science gone 
mad!). Nieprzypadkowo autorzy arty-
ku³u wybrali ten sposób zapisu, niby 
z pierwszych strony gazet. Nauka 
szokuje i przera¿a. Ktoœ coœ [patrz: 

bioetycy] musia³ zrobiæ, ¿eby ogar-
n¹æ to szaleñstwo i wzi¹æ je w karby. 
  Po drugiej wojnie œwiatowej nast¹- 
pi³ ogólny rozwój nauki. Pojawi³o siê 
wiele technik, wiele id¹cych za nimi 
mo¿liwoœci (techniki rozmna¿ania, 
przeszczepy organów itp.). Naukowcy 
i lekarze przestali wierzyæ w wys-
tarczalnoœæ nauki. Zobaczyli nowe 
problemy moralne, które wynika³y 
z ich praktyk, a których nie mogli ju¿ 
(z tego co widzieli) sami rozwi¹zaæ. 
I tak nie daj¹c sobie rady z chwastami 
zatrudniamy ogrodnika, tak œwiat nau-
ki zatrudni³, cytujê, „wolnomyœlicieli, 
renegatów i uchodŸców ze starych 
œwiatów studiów religijnych, filozo-
ficznych, prawa i spo³eczeñstwa”. Ten 
mit pocz¹tku pokazuje nam naukê 
i bioetykê id¹ce rêka w rêkê przez 
œwiat pe³en w¹tpliwoœci moralnych. 
Przemawia do mnie wizja samokry-
tycznych naukowców, wspólnie roz-
wi¹zuj¹cych problemy z innymi fa-
chowcami. Zawsze znajd¹ siê ludzie, 
którzy lubi¹ wyp³yn¹æ na fali strachu. 
  Problem, podjêty w drugiej ga³êzi 
bioetyki reaktywnej, najlepiej poka-
zuje przyk³ad komórek macierzys-
tych. Komórki macierzyste mog¹ ra-
towaæ ¿ycie. S¹ obarczone wieloma 

w¹tpliwoœciami, ale badania trwaj¹ 
i szuka siê nowych rozwi¹zañ ¿eby 
unikn¹æ konfliktów z ludzk¹ moral-
noœci¹. Naukowcy w koñcu te¿ s¹ 
ludŸmi. Ilu polityków trzeba, ¿eby 
zniszczyæ badania tysiêcy naukow-
ców nad terapi¹ ratuj¹c¹ ¿ycie, finan-
sowan¹ przez ró¿ne organizacje np. 
WHO? – mo¿na by wymyœliæ taki 
dowcip. OdpowiedŸ – jeden. Jeden 
polityk siêgaj¹cy po w³adzê wystar-
czy, by rozbuchaæ nagonkê na nau-
kowców, nieufnie nastawiæ spo³e-
czeñstwo, a potem - niczym kwoka 
bior¹ca pod swoje skrzyd³a kurczêta 
- staæ siê orêdownikiem prawdy i 
moralnoœci dla milionów. Wrzucaj¹c 
wszystko do jednego garnka politycy 
skutecznie siej¹ strach. Biotechnolo-
gia jest z³a – mówi prezydent, którego 
notowania spadaj¹ i chce zakazaæ tych 
czarodziejskich praktyk, nie wiedz¹c, 
¿e (a) najprawdopodobniej szczepi 
wnuczkê przeciwcia³ami zrobionymi 
przez z³¹ biotechnologie; (b) pozby³-
by siê z kraju wiêkszoœci insuliny nie-
zbêdnej do ¿ycia wielu ludziom. Taki 
mog³abym daæ hipotetyczny przyk³ad 
niszcz¹cej dzia³alnoœci fa³szywego PR 
dla kilku minut s³awy. Ilu ludzi da³oby 
siê na to z³apaæ? Lepiej nie myœleæ.


