
 18    nr 245 - LISTOPAD 2017

  Zainspirowa³ mnie artyku³ meta-
bioetyczny pt. Origin Myths In Bio-
ethics: Constructing Sources, Motives 
and Reason In Bioethic(s). Autorzy 
publikacji poprzez odwo³anie się do 
mitów pocz¹tku, tworzonych przez 
wielopokoleniowe spo³eczności ludz-
kie, zwracaj¹ uwagę na powszechn¹ 
potrzebę ludzi do opowiadania historii 
t³umacz¹cych ich czyny, zachowania, 
oraz – częstokroć – istnienie.
  Mity pocz¹tku próbuj¹ wyjaśniać 
przyczynę pewnych zjawisk natural-
nych lub spo³ecznych. Pokazuj¹ przod-
ków wykonuj¹cych czynności później 
uważane za rytualne (lub po prostu 
tradycyjne). Cz³onkowie spo³eczności 
plemiennych pytani przez antropolo-
gów, sk¹d bior¹ się elementy rytuałów
i dlaczego się je wykonuje, odpowia-
daj¹ zwykle: „Tak by³o zawsze robio-
ne, a zatem i my robimy”. Jak łatwo
zauważyć, opowieści pocz¹tku wy-
znaczaj¹ pewien schemat zachowań
ludzkich i z góry t³umacz¹ wartości 
cenione przez plemiona. Wed³ug au-
torów artyku³u, mity pocz¹tku nie s¹ 
po prostu historiami, które ludzie prze-
kazuj¹ sobie nawzajem. S¹ raczej pod-
stawami organizacji społeczeństwa i
jako takie podtrzymuj¹ jego stabil-
ność. Wyznaczaj¹ granice, daj¹ gru-
pom etnicznym tożsamość, historię, 
solidarność i możliwość odróżnienia
się od innych grup.
  Ale jak to się ma do bioetyki? Istnie-
je tendencja do t³umaczenia za pomo-
c¹ zjawisk znanych antropologii kul-
turowej zachowań różnych „plemion”
wspó³czesnego świata, np. plemion 
naukowców, czy lekarzy. Bioetycy też
tworz¹ określone spo³eczności ludz-
kie. Odgraniczaj¹ swoj¹ dzia³alność 
zawodow¹ od dzia³alności innych
grup. Jak wszyscy ludzie, szukaj¹ ce-
lu, a może i także przyczyny istnienia
(czyli – potrzeby, która da³a pocz¹tek 
ich zawodowi i t³umaczy zasadność
dzia³ań). W tym wypadku mity po-
cz¹tku nie będ¹ opowieściami opo-
wiadanymi przy ognisku, przekazywa-
nymi przez starszych. Co więcej, nie
będ¹ przedstawiane jako coś, co ma 
wyznaczaæ standardy. W końcu sza-
nowani bioetycy nie s¹ ludźmi ple-
miennymi i raczej nie chcieliby być za 
takich uważani. S¹ jednak ludźmi, a 
pewne rzeczy nigdy się nie zmieniaj¹.
  Istniej¹ historie, które – gdy s¹ opo-
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BIOETYKA: mity początku
wiedziane – zmieniaj¹ pogl¹d cz³owie-
ka na różne sprawy. Niezależnie od
naszych pogl¹dów, jedna anegdotka 
na wyk³adzie może „zmienić świat”.
Tak subtelnie, że nawet tego nie za-
uważymy. Może wstrz¹sn¹ć, może 
rozbawić, a wtedy zawsze, kiedy dany 
temat pojawi się w dyskusji, przyto-
czymy j¹. Te opowieści s¹ jak samo-
lubne memy – przyczepiaj¹ się do lu-
dzi i chc¹ być opowiadane. Każdy wy-
k³adowca jest siewc¹ memów – nie 
bez powodu w późniejszej karierze 
mówimy o „szko³ach” różnych profe-
sorów. Pierwszy przyk³ad przychodzą-
cy mi do g³owy, ilustruj¹cy taki mem 
dla biotechnologów, to historia talido-
midu. Każdy studiuj¹cy biotechnolo-
gię j¹ zna i wiele razy s³ysza³. A jest to 
opowieść o życiu i śmierci, o pomyłce
naukowców, która jest powszechnie 
znana w świecie biotechnologii. Usły-
szysz ją, zatrwożysz się. I będziesz 
bardziej ostrożny. Wykonasz setki do-
świadczeń, spędzisz lata nim lek znaj-
dzie się na półkach sklepowych. Pri-
mum non nocere. Pamiętaj. – Myślę, 
że w ten sposób mog³oby brzmieć 
przes³anie historii talidomidu, gdyby 
ktoś zechcia³ je ubrać w s³owa.
 Ten sam mechanizm dzia³a oczywi-
ście w przypadku bioetyków. Istniej¹ 
memy, które nadaj¹ ogólny kszta³t ich
światopogl¹dowi. W dodatku ich śro-
dowisko, jak wskazuj¹ na to autorzy
artyku³u, nie jest tak jednolite jak mo-
glibyśmy przypuszczać. W publikacji 
znalaz³ się podzia³ bioetyki na pięć
wielkich szkó³, pięć mitów pocz¹tku 
leż¹cych u jej podstaw. A każda z nich
– inna. Czy zatem można mówić o 
„bioetyce”? Czy też może bardziej od-
powiednie by³oby wyrażenie „nauki
bioetyczne”? W ostatecznym rachun-
ku wszystko zależy od ilości różnic
pomiędzy poszczególnymi szko³ami. 
Na pierwszy rzut oka, mimo istnieją-
cych wariantów, można postawić na
„bioetykę”. W końcu jest wiele odcie-
ni szarości. Gdy jednak bardziej wgry-
ziemy się w temat, zauważamy, że i 
czas, i miejsce, a także ludzie, warto-
ści, postawy i misje dzielą bioetyków
na odrębne klany. Artyku³ Origin 
Myths… wskazuje na trzy różne spo-
soby pojawiania się mitów bioetycz-
nych. Część z nich zaczę³a się jako re-
akcja na coś, inna część jako przewi-
dywanie czegoś, jeszcze inna – w wy-

niku naturalnej ewolucji. Na tej pod-
stawie można podzielić bioetykę na 
reaktywn¹, pro-aktywn¹ i ewolucyjną.
  Z tych trzech typów najbardziej prze-
mawia do mnie bioetyka reaktywna. 
Dzieli się ona na dwie duże ga³ęzie, 
zupe³nie inne, ale komplementarne 
wobec siebie. W wolnym t³umacze-
niu nazwę je „Zbyt wiele wyborów!” 
(Too many choices!), oraz „Naukowcy 
oszaleli!” (Science gone mad!). Nie-
przypadkowo autorzy artyku³u wy-
brali ten sposób zapisu, niby z pierw-
szych strony gazet. Nauka szokuje 
i przeraża. Ktoś coś [patrz: bioetycy] 
musia³ zrobić, żeby ogarnąć to szaleń-
stwo i wzi¹ć je w karby. 
  Po drugiej wojnie światowej nast¹- 
pi³ ogólny rozwój nauki. Pojawi³o się 
wiele technik, wiele id¹cych za nimi 
możliwości (techniki rozmnażania, 
przeszczepy organów itp.). Naukowcy
i lekarze przestali wierzyć w wystar-
czalność nauki. Zobaczyli nowe prob-
lemy moralne, które wynika³y z ich
praktyk, a których nie mogli już (z te-
go co widzieli) sami rozwi¹zać. I tak
jak nie daj¹c sobie rady z chwastami 
zatrudniamy ogrodnika, tak świat na-
uki zatrudni³, cytuję, „wolnomyślicie-
li, renegatów i uchodźców ze starych 
światów studiów religijnych, filozo-
ficznych, prawa i spo³eczeństwa”. Ten 
mit pocz¹tku pokazuje nam naukę 
i bioetykę id¹ce ręka w rękę przez 
świat pe³en w¹tpliwości moralnych. 
Przemawia do mnie wizja samokry-
tycznych naukowców, wspólnie roz-
wi¹zuj¹cych problemy z innymi fa-
chowcami. Zawsze znajd¹ się ludzie, 
którzy lubi¹ wyp³yn¹ć na fali strachu. 
  Problem, podjęty w drugiej ga³ęzi 
bioetyki reaktywnej, najlepiej poka-
zuje przyk³ad komórek macierzystych.
Komórki macierzyste mog¹ ratować 
życie. S¹ obarczone wieloma w¹tpli-
wościami, ale badania trwaj¹ i szuka
się nowych rozwi¹zań żeby unikn¹ć 
konfliktów z ludzk¹ moralności¹. Na-
ukowcy w końcu też s¹ ludźmi. Ilu
polityków trzeba, żeby zniszczyć ba-
dania tysięcy naukowców nad terapią
ratuj¹c¹ życie, finansowan¹ przez róż-
ne organizacje np. WHO? – można 
by wymyślić taki dowcip. Odpowiedź 
– jeden. Jeden polityk sięgaj¹cy po 
w³adzę wystarczy, by rozbuchać na-
gonkę na naukowców, nieufnie nasta-
wić spo³eczeństwo, a potem – niczym 

kwoka bior¹ca pod swoje skrzyd³a 
kurczęta – stać się orędownikiem
prawdy i moralności dla milionów. 
Wrzucaj¹c wszystko do jednego garn-
ka politycy skutecznie siej¹ strach. Bio-
technologia jest z³a – mówi prezydent,
którego notowania spadaj¹ i chce za-
kazać tych czarodziejskich praktyk, 
nie wiedz¹c, że (a) najprawdopodob-
niej szczepi wnuczkę przeciwcia³ami 
zrobionymi przez z³¹ biotechnologie; 
(b) pozby³by się z kraju większości 
insuliny niezbędnej do życia wielu lu-
dziom. Taki mog³abym dać hipote-
tyczny przyk³ad niszcz¹cej dzia³alno-
ści fa³szywego PR dla kilku minut s³a-
wy. Ilu ludzi da³oby się na to z³apać? 
Lepiej nie myśleć.
 Oczywiście, s¹ sytuacje, gdy naukow-
cy przekraczaj¹ pewne granice. Bar-
dzo s³awna by³a sprawa Tuskeegee
– badań prowadzonych nad przebie-
giem ki³y wtórnej, kiedy grupę kont-
roln¹ 400 mężczyzn rasy czarnej po-
zostawiono bez opieki medycznej. Jest 
to jedna ze spraw, które da³y życie ru-
chowi „Naukowcy oszaleli!”. Wów-
czas to filozofowie, prawnicy i ustawo-
dawcy, którzy wcześniej ma³¹ uwagę
przyk³adali do medycyny, stali się na-
gle g³ęboko zatroskani stanem etyki
badań. Wywodz¹cy się st¹d bioetycy 
maj¹ być świadkami, „dmuchaczami 
w gwizdek” (whistleblowers) i mają 
patrzeć naukowcom na ręce. Na szczę-
ście od tamtej pory obie strony – nauka 
i spo³eczeństwo – zrobi³y krok dalej.
  Bioetyka jako proaktywna dziedzina 
pojawi³a się w świecie nag³ego plura-
lizmu aksjologicznego. Ludzie (czyli 
już nie tylko naukowcy) znaleźli się 
w świecie, w którym upad³y dawne 
zasady. Lub też – w którym dawne 
zasady przesta³y się sprawdzać. Dla 
medycyny oznacza³o to, że pacjenci 
stali się bardziej świadomi swoich 
praw. Nie chodzi tu o to, że wcześniej 
ich prawa nie by³y przestrzegane. Po 
prostu, wcześniej więcej spraw zawie-
rzali lekarzom i nie męczyli się myśla-
mi, czy to moralne, czy nie. - Ale, czy 
będzie się męczy³? – Czas pokaże. – 
Zawsze chcia³ umrzeć z uśmiechem 
na ustach… 
  Ca³e spo³eczeństwo ewoluowa³o 
w stronę samoświadomości. Sprawy 
takie, jak opieka nad umieraj¹cymi, 
prawo do śmierci, czy też godna śmierć, 
zosta³y podjęte w debatach i działa-
niach prawnych. Wyp¹czkowa³o wte-
dy wiele organizacji dzia³aj¹cych na
rzecz dobra pacjentów. Sytuacja ta 
„stworzy³a” bioetyków, dzia³aj¹cych 
jako adwokaci ludzkich historii. Mie-
li oni, jak równi z równymi, rozma-
wiać z lekarzami i naukowcami, przed-
stawiać punkt widzenia typowego 
cz³owieka i nie dać skrzywdzić swo-
jego klienta.
 Ruch pro-aktywnej bioetyki ma jesz-
cze co najmniej jeden wariant. Bio-

etycy to ludzie, którzy chc¹ pomóc w 
porozumieniu między nauk¹ a ludz-
kości¹. Obie te grupy mówi¹ innymi 
g³osami i nie potrafi¹ znaleźć nici zro-
zumienia. A zatem bioetyka zostanie 
„mostem do przysz³ości” (Bioethics:
bridge to the future – to z ksi¹żki o tym 
samym tytule) i zbuduje most między 
dwoma kulturami. Jest to ciekawy po-
gl¹d, chociaż bardzo utopijny. Wyda-
je mi się, że przyci¹ga³ do siebie naj-
więcej idealistów, czy też etycznych 
mesjaszy.
  Dla niektórych ludzi bioetyka jest 
jedn¹ z nowomodnych dziedzin, po-
wsta³ych w trakcie boomu na biona-
ukę w dwudziestym wieku. W reakcji 
na coś, lub w przewidywaniu czegoś.
Natomiast sami bioetycy ewolucyjni 
nie uważaj¹, że wzięli się znikąd. Wie-
krz¹, że s¹ spadkobiercami greckich 
(i nie tylko) myślicieli, a ich dziedzict-
wo bierze się z tradycyjnej etyki me-
dycyny. Bioetyka w tym rozumieniu 
powinna pilnować rozbrykanej me-
dycyny, grozić palcem i autorytarnie 
przypominać o zasadach, które prze-
cież istniej¹ co najmniej od Hipokra-
tesa. Powinna być swego rodzaju ku-
ratorem. Istota tego nurtu: rzeczy wy-
powiedziane przed wiekami radz¹ 
sobie ze wspó³czesnymi dylematami 
moralnymi – cz³owiek jest ten sam, 
ma po prostu nowsze zabawki. 
 Wszystko to pięknie i dumnie brzmi, 
jednakże istniej¹ pewne niedoci¹gnię-
cia tej teorii. Ca³y nurt opiera się na u-
proszczeniach – coraz więcej danych 
wskazuje, że przysięga Hipokratesa 
zosta³a stworzona w ma³ej grupie lu-
dzi, która by³a bardziej sekt¹, niż g³ów-
nym nurtem greckiej medycyny. Co 
więcej, „tradycyjna etyka medycyny”
nie istnia³a na Zachodzie aż do Rene-
sansu. Także greckie umi³owanie za-
let by³o g³ównie greckim umi³owa-
niem męskich (sic!) zalet. ¯eby być
odpowiednio traktowanym, trzeba by-
³o być urodzonym w dobrej rodzinie.
Wszystko to ciężko jest prze³ożyć na 
wspó³czesny grunt. Ale wiara, że kie-
dyś by³o „lepiej, sprawiedliwiej, spo-
kojniej”, jest, jak się okazuje, zjawis-
kiem dla ludzi powszechnym i zna-
nym bardzo dobrze nie tylko w Pol-
sce.
 Podsumowuj¹c: bioetyka nie jest na-
uk¹ spójn¹. Ma wiele korzeni, wiele
mitów pocz¹tku, które dość sprawnie 
wyznaczaj¹ jej granice i cele. Różne 
typy bioetyki można oczywiście łą-
czyć. Różnorodność jest wszakże bar-
dzo interesuj¹ca. Ale najbardziej inte-
resuj¹cym z tego wszystkiego wyda-
je mi się fakt, jak dobrze wszystkie te
zjawiska s¹ t³umaczone plemiennymi 
mitami pocz¹tku. Cóż, jesteśmy ludź-
mi i ilu ubrań byśmy nie założyli, za-
wsze będziemy rz¹dzeni przez pewne 
odwieczne prawa.


