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  Na portalu Gazeta.pl sensacyjna 
wiadomość pt. „Niezwykłe odkrycie 
policjantów. Na dnie jeziora znalezio-
no sześć ludzkich szkieletów i dwa 
samochody”. Chodzi oczywiście o 
policjantów amerykańskich, którzy 
„postanowili przetestować nowe 
sonary w jeziorze Foss Lake [stan 
Oklahoma – red.]. Sprawę opisuje 
brytyjski Independent. Okazało się, 
że są to dwa pokryte rdzą chevrolety 
z 1950 i 1969 r. Gdy pojazdy zostały 
wyciągnięte z dna jeziora, okazało się, 
że w środku każdego z nich znajdują 
się szkielety ludzkich ciał”.
  Pod tekstem przytomny komentarz 
internetowego czytelnika: „Polska ję-
zyk, trudna język”. I jeszcze jeden, 
równie celny: „Dla redaktorów Wy-
borczej nazwa każdego amerykań-
skiego jeziora kończy się na Lake”.
  Na portalu Zadane.pl zadanie dla 
uczniów szkoły podstawowej: „Wy-
jaśnij sens przysłowia: jeśli nie potra-
fisz, nie pchaj się na afisz”. Młodzi
ludzie odpowiadają: „W tym przy-
słowiu chodzi o to,  że jeżeli czegoś
nie potrafisz (nie umiesz), nie pchaj
się na marne. Wniosek z tego taki, 
że jak czegoś nie umiesz lub nie jes-
teś pewien, to się nie udzielaj” albo 
„Myślę, że chodzi tu o to, że jeżeli 
czegoś naprawdę nie potrafisz, to nie 
ma sensu się do tego pchać. Np. jak 
nie umiesz zbudować pałacu, to się 
nie pchaj, bo wyjdzie z tego szałas”.
 Redaktorzy Wyborczej i innych pol-
skich gazet szkołę podstawową ukoń-
czyli na tyle dawno temu, by zapom-
nieć o niepraktycznych zasadach 
wpajanych do małoletniej głowy. 
Człowiek dorosły, mający dzienni-
karskie ambicje, wie dziś dobrze, 
że nie nauka, lecz chęć chora zrobi 
z niego redaktora. Wiąże się z tym 
moja teoria o klasie tych, którzy tę 
ambicję przejawiają.
  Wydaje mi się zresztą, że to właśnie 
dlatego, że ludzie usiłują zajmować 
się tym, do czego akurat nie zostali 
stworzeni, ten nasz świat coraz bar-
dziej tonie w szaleństwie.
  Dziś jakby bardziej niż kiedyś, nie ci 
ludzie są kaznodziejami, politykami, 
medialnymi tygrysami itd., a jedynym 
warunkiem uznania się za eksperta od 
wszystkiego jest bycie Polakiem. Ale 
nie to jest najgorsze. Nie przebierańcy 
są najgorsi. Najgorsze jest to, że są oni 
powszechnie akceptowani.
  Niektórzy tłumaczą to demokracją.

  Oczywiœcie, s¹ sytuacje, gdy nau-
kowcy przekraczaj¹ pewne granice. 
Bardzo s³awna by³a sprawa Tuskee-
gee – badañ prowadzonych nad prze-
biegiem ki³y wtórnej, kiedy grupê 
kontroln¹ 400 mê¿czyzn rasy czarnej 
pozostawiono bez opieki medycznej. 
Jest to jedna ze spraw, które da³y ¿y-
cie ruchowi „Naukowcy oszaleli!”. 
Wówczas to filozofowie, prawnicy i 
ustawodawcy, którzy wczeœniej ma³¹ 
uwagê przyk³adali do medycyny, stali 
siê nagle g³êboko zatroskani stanem
etyki badañ. Wywodz¹cy siê st¹d bio-
etycy maj¹ byæ œwiadkami, „dmucha-
czami w gwizdek” (whistleblowers) i 
maj¹ patrzeæ naukowcom na rêce. Na 
szczêœcie od tamtej pory obie strony 
– nauka i spo³eczeñstwo – zrobi³y krok 
dalej.

  Bioetyka jako proaktywna dziedzina 
pojawi³a siê w œwiecie nag³ego plura-
lizmu aksjologicznego. Ludzie (czyli 
ju¿ nie tylko naukowcy) znaleŸli siê 
w œwiecie, w którym upad³y dawne 
zasady. Lub te¿ – w którym dawne 
zasady przesta³y siê sprawdzaæ. Dla 
medycyny oznacza³o to, ¿e pacjenci 
stali siê bardziej œwiadomi swoich 
praw. Nie chodzi tu o to, ¿e wczeœniej 
ich prawa nie by³y przestrzegane. Po 
prostu, wczeœniej wiêcej spraw za-
wierzali lekarzom i nie mêczyli siê 
myœlami, czy to moralne, czy nie. 
- Ale, czy bêdzie siê mêczy³? – Czas 
poka¿e. - Zawsze chcia³ umrzeæ z u-
œmiechem na ustach… 
  Ca³e spo³eczeñstwo ewoluowa³o 
w stronê samoœwiadomoœci. Sprawy 
takie, jak opieka nad umieraj¹cymi, 
prawo do œmierci, czy te¿ godna 
œmieræ, zosta³y podjête w debatach i 
dzia³aniach prawnych. Wyp¹czkowa-
³o wtedy wiele organizacji dzia³aj¹-
cych na rzecz dobra pacjentów. Sytu-
acja ta „stworzy³a” bioetyków, dzia-
³aj¹cych jako adwokaci ludzkich his-
torii. Mieli oni, jak równi z równymi, 
rozmawiaæ z lekarzami i naukowca-
mi, przedstawiaæ punkt widzenia ty-
powego cz³owieka i nie daæ skrzyw-
dziæ swojego klienta.
 Ruch proaktywnej bioetyki ma jesz-
cze co najmniej jeden wariant. Bio-
etycy to ludzie, którzy chc¹ pomóc 
w porozumieniu miêdzy nauk¹ a ludz-
koœci¹. Obie te grupy mówi¹ innymi 
g³osami i nie potrafi¹ znaleŸæ nici zro-
zumienia. A zatem bioetyka zostanie 
„mostem do przysz³oœci” (Bioethics:
bridge to the future - to z ksi¹¿ki o tym 
samym tytule) i zbuduje most miêdzy 
dwoma kulturami. Jest to ciekawy po-
gl¹d, chocia¿ bardzo utopijny. Wyda-
je mi siê, ¿e przyci¹ga³ do siebie naj-
wiêcej idealistów, czy te¿ etycznych 
mesjaszy.
  Dla niektórych ludzi bioetyka jest 
jedn¹ z nowomodnych dziedzin, po-
wsta³ych w trakcie boomu na bio-
naukê w dwudziestym wieku. W re-
akcji na coœ, lub w przewidywaniu 
czegoœ. Natomiast sami bioetycy ewo-
lucyjni nie uwa¿aj¹, ¿e wziêli siê zni-
k¹d. Wierz¹, ¿e s¹ spadkobiercami 
greckich (i nie tylko) myœlicieli, a ich 

dziedzictwo bierze siê z tradycyjnej 
etyki medycyny. Bioetyka w tym ro-
zumieniu powinna pilnowaæ rozbry-
kanej medycyny, groziæ palcem i 
autorytarnie przypominaæ o zasadach, 
które przecie¿ istniej¹ co najmniej 
od Hipokratesa. Powinna byæ swego 
rodzaju kuratorem. Istota tego nurtu: 
rzeczy wypowiedziane przed wiekami 
radz¹ sobie ze wspó³czesnymi dyle-
matami moralnymi – cz³owiek jest ten 
sam, ma po prostu nowsze zabawki. 
 Wszystko to piêknie i dumnie brzmi, 
jednak¿e istniej¹ pewne niedoci¹gniê-
cia tej teorii. Ca³y nurt opiera siê na 
uproszczeniach – coraz wiêcej danych 
wskazuje, ¿e przysiêga Hipokratesa 
zosta³a stworzona w ma³ej grupie lu-
dzi, która by³a bardziej sekt¹, ni¿ 
g³ównym nurtem greckiej medycyny. 

Co wiêcej, „tradycyjna etyka medy-
cyny” nie istnia³a na Zachodzie a¿ do 
Renesansu. Tak¿e greckie umi³owa-
nie zalet by³o g³ównie greckim umi-
³owaniem mêskich (sic!) zalet. ¯eby 
byæ odpowiednio traktowanym, trze-
ba by³o byæ urodzonym w dobrej ro-
dzinie. Wszystko to ciê¿ko jest prze-
³o¿yæ na wspó³czesny grunt. Ale wia-
ra, ¿e kiedyœ by³o „lepiej, sprawiedli-
wiej, spokojniej”, jest, jak siê okazuje, 
zjawiskiem dla ludzi powszechnym 
i znanym bardzo dobrze nie tylko 
w Polsce.
 Podsumowuj¹c: bioetyka nie jest 
nauk¹ spójn¹. Ma wiele korzeni, wie-
le mitów pocz¹tku, które doœæ spraw-
nie wyznaczaj¹ jej granice i cele. Ró¿-
ne typy bioetyki mo¿na oczywiœcie 
³¹czyæ. Ró¿norodnoœæ jest wszak¿e 
bardzo interesuj¹ca. Ale najbardziej 
interesuj¹cym z tego wszystkiego 
wydaje mi siê fakt, jak dobrze wszys-
tkie te zjawiska s¹ t³umaczone ple-
miennymi mitami pocz¹tku. Có¿, 
jesteœmy ludŸmi i ilu ubrañ byœmy 
nie za³o¿yli, zawsze bêdziemy rz¹-
dzeni przez pewne odwieczne prawa.

AGNIESZKA KUTROWSKA

  Piêtnastolatka z Victorii, Ann Mako-
sinski, wygra³a organizowany przez 
Google doroczny konkurs naukowy 
(The Google Science Fair), w którym 
– w jej kategorii wiekowej (15-16 lat) 
– wziê³o udzia³ tysi¹ce m³odych na-
ukowców z ca³ego œwiata. Uczennica 
ze stolicy naszej prowincji wynalaz³a 
latarkê zasilan¹ wy³¹cznie ciep³em 
d³oni.
  Uczennica dziesi¹tej klasy St. Mi-
chael’s University School w Victorii 
mówi, ¿e pomys³ skonstruowania bez-
bateryjnej, wykorzystuj¹cej jedynie 
energiê naszego cia³a latarki zrodzi³ 
siê po odkryciu, ¿e ludzie s¹ jak cho-
dz¹ce 100-watowe ¿arówki. Zaœ bodŸ-
cem do poszukiwania ogólnie dostêp-
nego Ÿród³a energii by³ pobyt na Fili-
pinach, gdzie zobaczy³a ma³e wsie po-
zbawione elektrycznoœci. Do budowy
swojej latarki Ann Makosinski u¿y³a 
urz¹dzenia zwanego modu³em lub og-
niwem Peltiera, które wytwarza elek-
trycznoœæ podczas ogrzewania jego 
jednej strony, gdy druga pozostaje

ch³odna, przy czym wystarczy ró¿nica 
temperatur w wysokoœci 5oC.
  Zwyciê¿czyni konkursu Google za-
powiada dalsze badania nad wynale-
zieniem alternatywnego Ÿród³a energii 
elektrycznej, które pozwoli³oby wy-
eliminowaæ – z korzyœci¹ dla œrodo-
wiska naturalnego – baterie, zawiera-
j¹ce toksyczne substancje chemiczne, 
których czas u¿ycia jest ograniczony. 
Dwie zbudowane dotychczas przez 
Ann latarki dzia³aæ bêd¹ zawsze.
 Ceremonia wrêczenia nagród odby³a-
siê w Kaliforni w przedostatni ponie-
dzia³ek wrzeœnia. Obok Ann (25000 
dolarów na pokrycie kosztów dalszej 
nauki) nagrody odebrali równie¿: 17-
letni Eric Chen z USA (g³ówna nagro-
da konkursu) za prace nad nowym le-
kiem przeciwko grypie, 16-letnia Elif
Bilgin z Turcji, która opracowa³a me-
todê wytwarzania bioplastiku ze skó-
rek banana, oraz 14-letni Australijczyk 
Viney Kumar za pomys³ nowej syg-
nalizacji dla pojazdów uprzywilejowa-
nych.

Uczennica z Victorii laureatk¹
konkursu naukowego Google

  Setki snobów ustawi³o siê w kolej-
kach – wielu ju¿ wieczorem dnia po-
przedniego – przed wyznaczonymi, 
dwudziestoma jeden rz¹dowymi skle-
pami monopolowymi (B.C. Liquor 
Stores), w których w ostatni¹ sobotê 
wrzeœnia sprzedawane by³y wina ze 
180 winiarni w Bordeaux, ogó³em 
5000 kartonów z ró¿nymi gatunkami 
s³ynnego francuskiego wina i z ró¿n¹ 
ich cen¹: od 25 do 3800 dolarów za 
butelkê. 

  Pokazywani w sobotê, w porannych 
wiadomoœciach telewizyjnych kolej-
kowicze ani s³owem nie wspomnieli 
o cabernet sauvignon, merlot, Château 
Pétrus... Wszyscy chwalili siê kolejno 
do telewizyjnej kamery tym, jak d³ugo 
stoj¹ w ogonku, a telewidzowie mogli 
typowaæ na w³asne potrzeby zwyciêz-
cê tej rywalizacji.
  Ludzie to doprawdy osobliwe stwo-
rzenia, gdy przestaj¹ byæ dzieæmi.

Zawody dla doros³ych


