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KS. AnDRzEj KobyLi¡SKi

BIOETYKA I BIOTECHNOLOGIE
jednym z najbardziej cha rakterystycznych ele mentów na szej epo ki jest rewolucja biotechnologiczna, która dotyczy poszukiwania nowych forma za stosowania na uki i technologii do mo dyfikowania organizmów ˝ywych: mikroorganizmów, roÊlin, zwierzàt i ludzi.*
biotechnologia stanowi dzisiaj jednà z najszybciej rozwijajàcych si´
dziedzin wiedzy. Prawie ka˝dego dnia Êrodki masowego komunikowania podajà nowe informacje dotyczàce m.in. prób klonowania
cz∏owieka, genetycznego modyfikowania zwierzàt i roÊlin, wprowadzania na rynek ˝ywnoÊci zmodyfikowanej genetycznie, nowych sposobów pozyskiwania komórek macierzystych itd.
Pocz∏owieczy Êwiat
znany ekonomista j. Rifkin uwa˝a, ˝e rewolucja biotechnologiczna dotknie wszystkich wymiarów naszego ˝ycia. Wp∏ynie na sposób
od˝ywiania si´, prze˝ywania narzeczeƒstwa i zawierania zwiàzków
ma∏˝eƒskich, rodzenia dzieci i ich wychowania. W opinii j. Rifkina,
wszystkie aspekty naszego ˝ycia indywidualnego i spo∏ecznego zostanà powa˝nie zmienione w wieku biotechnologii1. niektórzy myÊliciele pytajà nawet, czy w konsekwencji rewolucji biotechnologicznej nie
grozi nam w przysz∏oÊci „pocz∏owieczy Êwiat”? nasta∏by on wtedy,
gdybyÊmy doprowadzili – przy u˝yciu technologii – do zmiany istoty
1

Por. A. Serra, Aspetti etici delle biotecnologie vegetali, animali e umane, w: M. L.
Di Pietro, E. Sgreccia (Red.), Biotecnologie e futuro dell’uomo, Milano 2003, s. 106.
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cz∏owieka, tzn. jego natury. W tym kontekÊcie wolno sàdziç, ˝e obecny moment historyczny to rozdro˝e dziejów naszego gatunku. Dotychczas cz∏owiek przetwarza∏ Êwiat wokó∏ siebie, dziÊ uzyska∏ mo˝liwoÊç ingerencji w samo jàdro swojej to˝samoÊci.
Wielu ludzi uwa˝a, ˝e pocz∏owieczy Êwiat – pisze F. Fukuyama – b´dzie
wyglàda∏ podobnie jak nasz – b´dzie wolny, równy, bogaty, opiekuƒczy
i wspó∏czujàcy – lecz my b´dziemy dysponowaç lepszà opieka zdrowotnà,
b´dziemy d∏u˝ej ˝yç i byç mo˝e b´dziemy inteligentniejsi. Pocz∏owieczy
Êwiat mo˝e byç jednak o wiele bardziej zhierarchizowany i nastawiony na
rywalizacj´ ni˝ obecny – przez to zaÊ pe∏en konfliktów spo∏ecznych. Mo˝e byç Êwiatem, w którym poj´cie „wspólnego cz∏owieczeƒstwa” zatraci
swój sens, poniewa˝ zmieszamy geny ludzkie z genami tak wielu innych
gatunków, ˝e nie b´dziemy ju˝ dok∏adnie wiedzieç, czym jest cz∏owiek.
Mo˝e to byç Êwiat, w którym przeci´tna osoba ˝yje sto lat i siedzi w domu starców, czekajàc na nieosiàgalnà Êmierç. Mo˝e to te˝ byç rodzaj ∏agodnej tyranii pokazanej w Nowym wspania∏ym Êwiecie, gdzie wszyscy sà
zdrowi i szcz´Êliwi, lecz zapomnieli ju˝, co znaczà nadzieja, strach czy
walka2.

Autor ksià˝ki Koniec cz∏owieka uwa˝a, ˝e wchodzimy w epok´,
w której biotechnologia b´dzie mia∏a mo˝liwoÊç zmiany cech ludzkiego gatunku. jego zdaniem, w przysz∏oÊci b´dziemy mogli Êwiadomie
kierowaç ewolucjà cz∏owieka. W zwiàzku z tym, ˝e nowoczesne technologie stwarzajà tak˝e powa˝ne zagro˝enia dla naszego gatunku
i ca∏ego stworzenia, nale˝y wprowadzaç jasne ograniczenia i precyzyjne regulacje prawne. W perspektywie F. Fukuyamy, sprawà podstawowà jest obrona koncepcji natury ludzkiej, na której opierajà si´
prawa cz∏owieka. jeÊli rezygnujemy z kategorii natury ludzkiej, oddajemy osob´ ludzkà i jej przysz∏oÊç w r´ce naukowców, którzy chcieliby ingerowaç bez ˝adnych ograniczeƒ w naszà to˝samoÊç, tworzàc
„nowego wspania∏ego cz∏owieka”3.
2

F. Fukuyama, Koniec cz∏owieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej,
Kraków 2004, s. 286.
3
„W Stanach zjednoczonych wyst´puje silny ruch libertarianów, którzy ideologicznie sprzeciwiajà si´ wszelkim formom regulacji paƒstwowej. istnieje od∏am tego
ruchu, który nazywamy technolibertarianami, szczególnie zainteresowany nowymi
technologiami. jego przedstawiciele wierzà, ˝e technologie b´dà rozwijaç si´ dosko-
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Konwencja z Oviedo
W wieku biotechnologii szczególnego znaczenia nabiera refleksja
bioetyczna, która pomaga wypracowaç ocen´ moralnà nowych zagadnieƒ, zwiàzanych przede wszystkim z szybkim rozwojem genetyki, mikrobiologii czy medycyny. bioetyka (bìos – ˝ycie, éthos – zwyczaj, obyczaj) to inaczej etyka ˝ycia. Mo˝na okreÊliç t´ dziedzin´
wiedzy jako cz´Êç filozoficznej etyki szczegó∏owej, która ustala oceny
i normy moralne w zwiàzku z ingerencjà w ˝ycie ludzkie w granicznych sytuacjach jego powstawania, trwania i Êmierci4. bioetyka dotyczy bezpoÊrednio ˝ycia i zdrowia cz∏owieka, poÊrednio – Êrodowiska,
w którym ˝yje. Refleksja bioetyczna ma wyraêny profil interdyscyplinarny i anga˝uje takie dziedziny wiedzy jak biologia, medycyna, prawo, filozofia itd.
Wymiar etyczny rozwoju biotechnologii nie ogranicza si´ oczywiÊcie do refleksji bioetycznej w obszarze badaƒ medycznych. Wspó∏czesne technologie biologiczne znajdujà zastosowanie w przeró˝nych
dziedzinach ˝ycia cz∏owieka. Dlatego te˝ pytanie o etycznoÊç biotechnologii dotyka m.in. sposobu traktowania przez cz∏owieka Êwiata organizmów ˝ywych i Êrodowiska naturalnego, perspektyw nowych
êróde∏ energii, walki z plagà g∏odu, spo∏ecznej kontroli nad badaniami naukowymi itp.
Warto podkreÊliç, ˝e bioetyka jako nowa dyscyplina pojawia si´
dopiero w drugiej po∏owie ubieg∏ego stulecia. W latach szeÊçdziesiàtych XX wieku nastàpi∏ szybki rozwój nauk biologicznych oraz niezwyk∏y post´p w szeroko rozumianej biomedycynie. W 1970 roku
amerykaƒski onkolog van Rensselaer Potter u˝y∏ po raz pierwszy
nale, jeÊli wyeliminujemy paƒstwowe regulacje, co jest w du˝ym stopniu prawdà.
Projektujà oni biologicznà automodyfikacj´ cz∏owieka. istnieje stowarzyszenie, którego przedstawiciele nazywajà si´ extropianie, oficjalnie wyst´pujàcy na rzecz przekszta∏cania, udoskonalania natury cz∏owieka. oczywiÊcie sprzeciwiajà si´ jakimkolwiek ograniczeniom eksperymentów w tej dziedzinie” (W obronie cz∏owieka –
z Francisem Fukuyamà rozmawia bronis∏aw Wildstein, „Rzeczpospolita” 20-21
marca 2004, s. 4).
4
Por. T. biesaga, Bioetyka, w: A. Maryniarczyk (Red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. i, Lublin 2000, s. 576-581; E. Sgreccia, Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, Milano 1996, s. 49-53.
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w swej refleksji moralnej nad naukami biologicznymi i medycznymi
terminu „bioetyka” i przeprowadzi∏ refleksj´ nad metodologicznymi
podstawami wyodr´bnionej dyscypliny5.
od poczàtku lat siedemdziesiàtych mo˝na mówiç o szybkim rozwoju nowej dziedziny wiedzy. W wielu krajach powsta∏y wyspecjalizowane centra i komisje bioetyczne. W ostatnim okresie og∏aszane sà
liczne deklaracje, konwencje, rekomendacje, rezolucje oraz kodeksy
etyczne i prawne obejmujàce problemy bioetyczne. za syntez´ wielu
dokumentów poÊwi´conych problemom bioetyki mo˝e uchodziç Europejska Konwencja bioetyczna, przyj´ta 4 kwietnia 1997 roku w oviedo w Hiszpanii, zatytu∏owana Konwencja o Ochronie Praw Cz∏owieka
i GodnoÊci Istoty Ludzkiej w kontekÊcie Zastosowaƒ Biologii i Medycyny. nale˝y podkreÊliç, ˝e Konwencj´ podpisa∏o jedynie 21 paƒstw na
41 cz∏onków Rady Europy. WÊród sygnatariuszy dokumentu nie ma
np. Wielkiej brytanii i niemiec. Fakt ten pokazuje du˝e rozbie˝noÊci
podstawowych stanowisk moralnych na naszym kontynencie6.
Konwencja z oviedo zawiera wiele cennych zapisów, m.in. zwraca
uwag´ na to, ˝e niew∏aÊciwe wykorzystanie biologii i medycyny mo˝e
zagra˝aç godnoÊci cz∏owieka. W jednym z pierwszych artyku∏ów Europejskiej Konwencji bioetycznej czytamy, ˝e dobro cz∏owieka musi
przewa˝aç nad dobrem spo∏eczeƒstwa i dobrem nauki. Ka˝dy cz∏owiek ma prawo do wiedzy o swoim stanie zdrowia i nie mo˝na wykonaç ˝adnego zabiegu bez zgody pacjenta. W ten sposób Konwencja
z oviedo broni autonomii cz∏owieka i sprzeciwia si´ instrumentalnemu traktowaniu ludzkiego organizmu.
Wa˝ny fragment Dokumentu Rady Europy stanowi art. 4: „Testy
prognozujàce choroby genetyczne albo testy, które mogà s∏u˝yç do
identyfikacji nosiciela genu odpowiedzialnego za chorob´, oraz testy,
które mogà wykryç genetyczne predyspozycje lub podatnoÊç na zachorowanie, mogà byç przeprowadzone wy∏àcznie dla celów zdrowotnych albo dla badaƒ naukowych zwiàzanych z celami zdrowotnymi
oraz podlegajà odpowiedniemu poradnictwu genetycznemu”.
5

Por. V. R. Potter, The Science of Survival, „Perspectives in biology and Medicine” 14 (1970), s. 120-153.
6
Por. V. Lungagnani, Biotecnologie. Norme e regolamenti, Torino 2002.
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Konwencja z oviedo uznaje za dopuszczalnà tylko t´ diagnostyk´
genetycznà, której celem jest wykrycie choroby genetycznej i próba jej
leczenia. Tego rodzaju testy powinny byç przeprowadzane ze szczególnà roztropnoÊcià, aby nie budziç niepotrzebnych l´ków wÊród najbli˝szych badanego dziecka. niestety, dokument Rady Europy nie
podejmuje problemu dzieci nienarodzonych, na których dokonuje si´
aborcji z powodu wykrycia wady genetycznej7. Wiemy dobrze, ˝e dzisiaj rozwój genetyki i biologii molekularnej pozwala ∏àczyç charakterystyczne w∏aÊciwoÊci DnA danej osoby z jej predyspozycjà do okreÊlonych patologii. W zwiàzku z tym w wielu przypadkach
przeprowadza si´ badania prenatalne przede wszystkim po to, aby nie
dopuÊciç do narodzin dziecka, u którego stwierdzono wad´ genetycznà.
Wa˝nym zagadnieniem bioetycznym wspó∏czesnoÊci jest terapia
genowa. Konwencja z oviedo dopuszcza ten rodzaj leczenia tylko
wtedy, gdy nie ma najmniejszego ryzyka, ˝e zmodyfikowany materia∏
genetyczny zostanie przekazany potomstwu. W art. 13 czytamy: „interwencja majàca na celu dokonanie zmian w genomie ludzkim mo˝e
byç przeprowadzona wy∏àcznie w celach profilaktycznych, terapeutycznych lub diagnostycznych tylko wtedy, gdy jej celem nie jest wywo∏anie dziedzicznych zmian genetycznych u potomstwa”.
Podobnà stanowczoÊç Europejskiej Konwencji bioetycznej znajdujemy w kontekÊcie przeprowadzania na cz∏owieku eksperymentów
naukowych. Aby dokonaç takiego eksperymentu, muszà byç spe∏nione nast´pujàce warunki: nie istnieje ˝adna metoda alternatywna;
mo˝liwe ryzyko jest proporcjonalne do sukcesu badania; projekt eksperymentu jest zatwierdzony przez kompetentnà w∏adz´; osoba poddajàca si´ badaniu zosta∏a o wszystkim wyczerpujàco poinformowana i wyrazi∏a pisemnie zgod´ na przeprowadzenie eksperymentu.
12 stycznia 1998 roku w Pary˝u zosta∏ do∏àczony do Konwencji
z oviedo Protokó∏ Dodatkowy w sprawie Zakazu Klonowania Istot
Ludzkich, który sprzeciwia si´ tworzeniu „istoty ludzkiej genetycznie
identycznej z innà istotà ludzkà ˝yjàcà lub martwà”. zakaz ten nale7
Por. A. Kobyliƒski (Rec.), Vincenzo Lungagnani, Biotecnologie. Norme e regolamenti, Torino 2002, „Studia Philosophiae Christianae” 2003 nr 1, s. 244-249.
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˝y rozumieç jako zakaz klonowania prokreacyjnego i w celach terapeutycznych. niestety, Konwencja z oviedo nie zakazuje wykorzystywania do celów naukowych tzw. embrionów nadliczbowych pochodzàcych z zap∏odnienia in vitro, natomiast sprzeciwia si´ klonowaniu
nowych istot ludzkich z przeznaczeniem dla badaƒ naukowych. Warto zauwa˝yç, ˝e o wiele dalej w tym wzgl´dzie posun´∏y si´ w∏adze
Wielkiej brytanii, która nie jest sygnatariuszem dokumentu z oviedo.
27 lutego 2002 roku w∏adze w Londynie zezwoli∏y na wykorzystywanie do badaƒ naukowych ludzkich embrionów, naturalnych i powsta∏ych w wyniku klonowania, do 14 dnia ˝ycia.
Podstawowe zasady bioetyki
W zwiàzku z tym, ˝e w niektórych koncepcjach bioetyki dominuje podejÊcie stricte utylitarne, materialistyczne lub radykalnie autonomiczne, powstaje pytanie o podstawowe zasady, jakimi powinna kierowaç si´ dzisiaj ka˝da refleksja bioetyczna. Wydaje si´, ˝e bioetyka,
s∏u˝àc cz∏owiekowi, przede wszystkim musi wiedzieç, kim jest osoba
ludzka. Podstawà ka˝dej refleksji bioetycznej jest rozró˝nienie mi´dzy Êwiatem osób a Êwiatem rzeczy. osoba stanowi zawsze jednoÊç
z∏o˝onà z organizmu materialnego i sfery duchowej. istota ludzka ma
w sobie absolutnà godnoÊç i nigdy nie mo˝e staç si´ przedmiotem czy
Êrodkiem do osiàgni´cia jakiegoÊ celu. Ka˝de dzia∏anie o charakterze
bioetycznym powinno respektowaç godnoÊç osoby.
Hiszpaƒski filozof R. Lucas Lucas w ksià˝ce Bioetyka dla wszystkich formu∏uje szeÊç konkretnych zasad, które powinny strzec Êwi´tej
godnoÊci mieszkajàcej w ka˝dym cz∏owieku8. Pierwszà zasad´ stanowi absolutna wartoÊç ˝ycia ludzkiego i jego nienaruszalnoÊç. ˚ycie
ludzkie nie jest tylko procesem organicznym, ale jest ˝yciem osoby,
która ma swojà godnoÊç i prawa. Drugà zasad´ stanowi nieroz∏àczna
triada ˝ycie-wolnoÊç-prawda. Te trzy dobra sà nierozdzielne jako
ogniwa tego samego ∏aƒcucha; gdy si´ niszczy jedno z nich, ginà tak˝e pozosta∏e. Trzecia zasada brzmi nast´pujàco: „Poznawaç nie po to,
8

Por. R. Lucas Lucas, Bioetica per tutti, Cinisello balsamo 2002, s. 25-28.
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aby manipulowaç, ale ˝eby leczyç”. Czwarta zasada mówi, ˝e nie
wszystko, co jest technicznie mo˝liwe, musi byç jednoczeÊnie moralnie dopuszczalne. WolnoÊç badaƒ naukowych i godnoÊç osoby powinny iÊç w parze. nowe mo˝liwoÊci biomedycyny muszà s∏u˝yç cz∏owiekowi, a nie jego destrukcji.
Piàta zasada zwraca uwag´ na to, by prawa paƒstwowe chroni∏y
dobra osoby. W sposób szczególny nale˝y si´ sprzeciwiaç tym prawom, które nie gwarantujà podstawowego prawa cz∏owieka – prawa
do ˝ycia. Szósta zasada odnosi si´ do kategorii tzw. podwójnego skutku. zgodnie z tà koncepcjà czyn ludzki mo˝e mieç, poza efektem
chcianym bezpoÊrednio, inny efekt poÊredni, który jest konsekwencjà
jedynie tolerowanà i w ˝aden sposób niechcianà jako cel czy Êrodek.
W tym kontekÊcie czymÊ niezwykle istotnym jest proporcjonalnoÊç
mi´dzy efektem dobrym a efektem z∏ym, np. nie wolno kobiecie
w stanie b∏ogos∏awionym leczyç przezi´bienia przy u˝yciu substancji,
która mog∏aby doprowadziç do poronienia.
Tajemnica ˝ycia
zagadnieniom dotyczàcym szeroko rozumianej bioetyki by∏o poÊwi´cone Sympozjum Ko∏a naukowego WSD w P∏ocku, które zosta∏o zorganizowane w dniach od 13 do 15 listopada 2003 roku. Has∏em
obrad sympozjalnych by∏y s∏owa: Tajemnica ˝ycia. Bioetyka wobec
przejawów „kultury Êmierci”. Trzydniowe spotkanie zgromadzi∏o
w gmachu p∏ockiego Seminarium wielu wybitnych przedstawicieli
KoÊcio∏a, nauki, kultury i Êwiata mediów z ca∏ej Polski. Szczere podzi´kowanie nale˝y si´ tym wszystkim, którzy okazali pomoc w przygotowaniu Sympozjum i wydaniu ksià˝ki, b´dàcej jego owocem,
szczególnie P∏ockiemu instytutowi Wydawniczemu.
***
Szczytem ludzkiego snu o panowaniu nad Êwiatem jest myÊl dotyczàca mo˝liwoÊci „produkowania” samego cz∏owieka. Po raz pierwszy spotykamy si´ z tà wizjà w kabale ˝ydowskiej, która zna postaç
Golema. zdolnoÊç tworzenia Golema, Humunculusa, oznacza prze-
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j´cie przez cz∏owieka w∏adzy, która wczeÊniej nale˝a∏a tylko i wy∏àcznie do boga. najbardziej znana wersja idei Humunculusa znajduje
si´ w drugiej cz´Êci Fausta Goethego, gdzie Wagnerowi – fanatycznemu uczniowi wielkiego Doktora Fausta – uda∏o si´, pod nieobecnoÊç
mistrza, stworzyç arcydzie∏o, tzn. „wyprodukowaç” sztucznie cz∏owieka. Do tej koncepcji powraca Huxley w swojej ksià˝ce Nowy wspania∏y Êwiat. Âwiat przysz∏oÊci w wizji Huxley’a b´dzie ca∏kowicie zdominowany przez technik´, a ludzie b´dà produkowani
w laboratoriach. nale˝y ˝ywiç nadziej´, ˝e nie spe∏nià si´ te mroczne
przepowiednie. Aby tak si´ sta∏o, nale˝y przede wszystkim uznaç
koncepcj´ natury cz∏owieka i porzuciç zasad´ radykalnej autonomii,
która ka˝e si´gaç nawet po owoce z Drzewa ˚ycia.

* A. Kobyliński, Bioetyka i biotechnologie, w: tenże (red.), Dylematy bioetyki,
Płock 2004, s. 7-14.

