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BIO ETY KA I BIO TECH NO LO GIE

jed nym z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych ele men tów na szej epo -
ki jest re wo lu cja bio tech no lo gicz na, któ ra do ty czy po szu ki wa nia no -
wych for ma za sto so wa nia na uki i tech no lo gii do mo dy fi ko wa nia or -
ga ni zmów ˝y wych: mi kro or ga ni zmów, ro Êlin, zwie rzàt i lu dzi. 
bio tech no lo gia sta no wi dzi siaj jed nà z naj szyb ciej roz wi ja jà cych si´ 
dzie dzin wie dzy. Pra wie ka˝ de go dnia Êrod ki ma so we go ko mu ni ko -
wa nia po da jà no we in for ma cje do ty czà ce m.in. prób klo no wa nia 
cz∏o wie ka, ge ne tycz ne go mo dy fi ko wa nia zwie rzàt i ro Êlin, wpro wa -
dza nia na ry nek ˝yw no Êci zmo dy fi ko wa nej ge ne tycz nie, no wych spo -
so bów po zy ski wa nia ko mó rek ma cie rzy stych itd.

Po cz∏o wie czy Êwiat

zna ny eko no mi sta j. Rif kin uwa ̋ a, ˝e re wo lu cja bio tech no lo gicz -
na do tknie wszyst kich wy mia rów na sze go ˝y cia. Wp∏y nie na spo sób
od ̋ y wia nia si´, prze ̋ y wa nia na rze czeƒ stwa i za wie ra nia zwiàz ków
ma∏ ̋ eƒ skich, ro dze nia dzie ci i ich wy cho wa nia. W opi nii j. Rif ki na,
wszyst kie aspek ty na sze go ˝y cia in dy wi du al ne go i spo ∏ecz ne go zo sta -
nà po wa˝ nie zmie nio ne w wie ku bio tech no lo gii1. nie któ rzy my Êli cie -
le py ta jà na wet, czy w kon se kwen cji re wo lu cji bio tech no lo gicz nej nie
gro zi nam w przy sz∏o Êci „po cz∏o wie czy Êwiat”? na sta∏ by on wte dy,
gdy by Êmy do pro wa dzi li – przy u˝y ciu tech no lo gii – do zmia ny isto ty
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1 Por. A. Ser ra, Aspet ti eti ci del le bio tec no lo gie ve ge ta li, ani ma li e uma ne, w: M. L.
Di Pie tro, E. Sgrec cia (Red.), Bio tec no lo gie e fu tu ro dell’uomo, Mi la no 2003, s. 106.
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cz∏o wie ka, tzn. je go na tu ry. W tym kon tek Êcie wol no sà dziç, ˝e obec -
ny mo ment hi sto rycz ny to roz dro ̋ e dzie jów na sze go ga tun ku. Do -
tych czas cz∏o wiek prze twa rza∏ Êwiat wo kó∏ sie bie, dziÊ uzy ska∏ mo˝ li -
woÊç in ge ren cji w sa mo jà dro swo jej to˝ sa mo Êci.

Wie lu lu dzi uwa ̋ a, ˝e po cz∏o wie czy Êwiat – pi sze F. Fu kuy ama – b´ dzie
wy glà da∏ po dob nie jak nasz – b´ dzie wol ny, rów ny, bo ga ty, opie kuƒ czy
i wspó∏ czu jà cy – lecz my b´ dzie my dys po no waç lep szà opie ka zdro wot nà,
b´ dzie my d∏u ̋ ej ˝yç i byç mo ̋ e b´ dzie my in te li gent niej si. Po cz∏o wie czy
Êwiat mo ̋ e byç jed nak o wie le bar dziej zhie rar chi zo wa ny i na sta wio ny na
ry wa li za cj´ ni˝ obec ny – przez to zaÊ pe ∏en kon flik tów spo ∏ecz nych. Mo -
˝e byç Êwia tem, w któ rym po j´ cie „wspól ne go cz∏o wie czeƒ stwa” za tra ci
swój sens, po nie wa˝ zmie sza my ge ny ludz kie z ge na mi tak wie lu in nych
ga tun ków, ˝e nie b´ dzie my ju˝ do k∏ad nie wie dzieç, czym jest cz∏o wiek.
Mo ̋ e to byç Êwiat, w któ rym prze ci´t na oso ba ˝y je sto lat i sie dzi w do -
mu star ców, cze ka jàc na nie osià gal nà Êmierç. Mo ̋ e to te˝ byç ro dzaj ∏a -
god nej ty ra nii po ka za nej w No wym wspa nia ∏ym Êwie cie, gdzie wszy scy sà
zdro wi i szcz´ Êli wi, lecz za po mnie li ju˝, co zna czà na dzie ja, strach czy
wal ka2. 

Au tor ksià˝ ki Ko niec cz∏o wie ka uwa ̋ a, ˝e wcho dzi my w epo k´,
w któ rej bio tech no lo gia b´ dzie mia ∏a mo˝ li woÊç zmia ny cech ludz kie -
go ga tun ku. je go zda niem, w przy sz∏o Êci b´ dzie my mo gli Êwia do mie
kie ro waç ewo lu cjà cz∏o wie ka. W zwiàz ku z tym, ˝e no wo cze sne tech -
no lo gie stwa rza jà tak ̋ e po wa˝ ne za gro ̋ e nia dla na sze go ga tun ku
i ca ∏e go stwo rze nia, na le ̋ y wpro wa dzaç ja sne ogra ni cze nia i pre cy zyj -
ne re gu la cje praw ne. W per spek ty wie F. Fu kuy amy, spra wà pod sta -
wo wà jest obro na kon cep cji na tu ry ludz kiej, na któ rej opie ra jà si´
pra wa cz∏o wie ka. je Êli re zy gnu je my z ka te go rii na tu ry ludz kiej, od da -
je my oso b´ ludz kà i jej przy sz∏oÊç w r´ ce na ukow ców, któ rzy chcie li -
by in ge ro waç bez ˝ad nych ogra ni czeƒ w na szà to˝ sa moÊç, two rzàc
„no we go wspa nia ∏e go cz∏o wie ka”3.
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2 F. Fu kuy ama, Ko niec cz∏o wie ka. Kon se kwen cje re wo lu cji bio tech no lo gicz nej,
Kra ków 2004, s. 286.

3 „W Sta nach zjed no czo nych wy st´ pu je sil ny ruch li ber ta ria nów, któ rzy ide olo -
gicz nie sprze ci wia jà si´ wszel kim for mom re gu la cji paƒ stwo wej. ist nie je od∏am te go
ru chu, któ ry na zy wa my tech no li ber ta ria na mi, szcze gól nie za in te re so wa ny no wy mi
tech no lo gia mi. je go przed sta wi cie le wie rzà, ˝e tech no lo gie b´ dà roz wi jaç si´ do sko -
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Kon wen cja z Ovie do

W wie ku bio tech no lo gii szcze gól ne go zna cze nia na bie ra re flek sja
bio etycz na, któ ra po ma ga wy pra co waç oce n´ mo ral nà no wych za -
gad nieƒ, zwià za nych przede wszyst kim z szyb kim roz wo jem ge ne ty -
ki, mi kro bio lo gii czy me dy cy ny. bio ety ka (bìos – ˝y cie, éthos – zwy -
czaj, oby czaj) to ina czej ety ka ˝y cia. Mo˝ na okre Êliç t´ dzie dzi n´
wie dzy ja ko cz´Êç fi lo zo ficz nej ety ki szcze gó ∏o wej, któ ra usta la oce ny
i nor my mo ral ne w zwiàz ku z in ge ren cjà w ˝y cie ludz kie w gra nicz -
nych sy tu acjach je go po wsta wa nia, trwa nia i Êmier ci4. bio ety ka do ty -
czy bez po Êred nio ˝y cia i zdro wia cz∏o wie ka, po Êred nio – Êro do wi ska,
w któ rym ˝y je. Re flek sja bio etycz na ma wy raê ny pro fil in ter dy scy pli -
nar ny i an ga ̋ u je ta kie dzie dzi ny wie dzy jak bio lo gia, me dy cy na, pra -
wo, fi lo zo fia itd.

Wy miar etycz ny roz wo ju bio tech no lo gii nie ogra ni cza si´ oczy wi -
Êcie do re flek sji bio etycz nej w ob sza rze ba daƒ me dycz nych. Wspó∏ -
cze sne tech no lo gie bio lo gicz ne znaj du jà za sto so wa nie w prze ró˝ nych
dzie dzi nach ˝y cia cz∏o wie ka. Dla te go te˝ py ta nie o etycz noÊç bio tech -
no lo gii do ty ka m.in. spo so bu trak to wa nia przez cz∏o wie ka Êwia ta or -
ga ni zmów ˝y wych i Êro do wi ska na tu ral ne go, per spek tyw no wych
êró de∏ ener gii, wal ki z pla gà g∏o du, spo ∏ecz nej kon tro li nad ba da nia -
mi na uko wy mi itp.

War to pod kre Êliç, ˝e bio ety ka ja ko no wa dys cy pli na po ja wia si´
do pie ro w dru giej po ∏o wie ubie g∏e go stu le cia. W la tach szeÊç dzie sià -
tych XX wie ku na stà pi∏ szyb ki roz wój na uk bio lo gicz nych oraz nie -
zwy k∏y po st´p w sze ro ko ro zu mia nej bio me dy cy nie. W 1970 ro ku
ame ry kaƒ ski on ko log van Rens se la er Pot ter u˝y∏ po raz pierw szy
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na le, je Êli wy eli mi nu je my paƒ stwo we re gu la cje, co jest w du ̋ ym stop niu praw dà.
Pro jek tu jà oni bio lo gicz nà au to mo dy fi ka cj´ cz∏o wie ka. ist nie je sto wa rzy sze nie, któ -
re go przed sta wi cie le na zy wa jà si´ extro pia nie, ofi cjal nie wy st´ pu jà cy na rzecz prze -
kszta∏ ca nia, udo sko na la nia na tu ry cz∏o wie ka. oczy wi Êcie sprze ci wia jà si´ ja kim kol -
wiek ogra ni cze niom eks pe ry men tów w tej dzie dzi nie” (W obro nie cz∏o wie ka –
z Fran ci sem Fu kuy amà roz ma wia bro ni s∏aw Wild ste in, „Rzecz po spo li ta” 20-21
mar ca 2004, s. 4).

4 Por. T. bie sa ga, Bio ety ka, w: A. Ma ry niar czyk (Red.), Po wszech na En cy klo pe -
dia Fi lo zo fii, t. i, Lu blin 2000, s. 576-581; E. Sgrec cia, Ma nu ale di bio eti ca. Fon da -
men ti ed eti ca bio me di ca, Mi la no 1996, s. 49-53.
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w swej re flek sji mo ral nej nad na uka mi bio lo gicz ny mi i me dycz ny mi
ter mi nu „bio ety ka” i prze pro wa dzi∏ re flek sj´ nad me to do lo gicz ny mi
pod sta wa mi wy od r´b nio nej dys cy pli ny5. 

od po czàt ku lat sie dem dzie sià tych mo˝ na mó wiç o szyb kim roz -
wo ju no wej dzie dzi ny wie dzy. W wie lu kra jach po wsta ∏y wy spe cja li -
zo wa ne cen tra i ko mi sje bio etycz ne. W ostat nim okre sie og∏a sza ne sà
licz ne de kla ra cje, kon wen cje, re ko men da cje, re zo lu cje oraz ko dek sy
etycz ne i praw ne obej mu jà ce pro ble my bio etycz ne. za syn te z´ wie lu
do ku men tów po Êwi´ co nych pro ble mom bio ety ki mo ̋ e ucho dziç Eu ro -
pej ska Kon wen cja bio etycz na, przy j´ ta 4 kwiet nia 1997 ro ku w ovie -
do w Hisz pa nii, za ty tu ∏o wa na Kon wen cja o Ochro nie Praw Cz∏o wie ka
i God no Êci Isto ty Ludz kiej w kon tek Êcie Za sto so waƒ Bio lo gii i Me dy cy -
ny. na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e Kon wen cj´ pod pi sa ∏o je dy nie 21 paƒstw na
41 cz∏on ków Ra dy Eu ro py. WÊród sy gna ta riu szy do ku men tu nie ma
np. Wiel kiej bry ta nii i nie miec. Fakt ten po ka zu je du ̋ e roz bie˝ no Êci
pod sta wo wych sta no wisk mo ral nych na na szym kon ty nen cie6.

Kon wen cja z ovie do za wie ra wie le cen nych za pi sów, m.in. zwra ca
uwa g´ na to, ˝e nie w∏a Êci we wy ko rzy sta nie bio lo gii i me dy cy ny mo ̋ e
za gra ̋ aç god no Êci cz∏o wie ka. W jed nym z pierw szych ar ty ku ∏ów Eu -
ro pej skiej Kon wen cji bio etycz nej czy ta my, ˝e do bro cz∏o wie ka mu si
prze wa ̋ aç nad do brem spo ∏e czeƒ stwa i do brem na uki. Ka˝ dy cz∏o -
wiek ma pra wo do wie dzy o swo im sta nie zdro wia i nie mo˝ na wy ko -
naç ˝ad ne go za bie gu bez zgo dy pa cjen ta. W ten spo sób Kon wen cja
z ovie do bro ni au to no mii cz∏o wie ka i sprze ci wia si´ in stru men tal ne -
mu trak to wa niu ludz kie go or ga ni zmu. 

Wa˝ ny frag ment Do ku men tu Ra dy Eu ro py sta no wi art. 4: „Te sty
pro gno zu jà ce cho ro by ge ne tycz ne al bo te sty, któ re mo gà s∏u ̋ yç do
iden ty fi ka cji no si cie la ge nu od po wie dzial ne go za cho ro b´, oraz te sty,
któ re mo gà wy kryç ge ne tycz ne pre dys po zy cje lub po dat noÊç na za -
cho ro wa nie, mo gà byç prze pro wa dzo ne wy ∏àcz nie dla ce lów zdro wot -
nych al bo dla ba daƒ na uko wych zwià za nych z ce la mi zdro wot ny mi
oraz pod le ga jà od po wied nie mu po rad nic twu ge ne tycz ne mu”.
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5 Por. V. R. Pot ter, The Scien ce of Su rvi val, „Per spec ti ves in bio lo gy and Me di ci -
ne” 14 (1970), s. 120-153.

6 Por. V. Lun ga gna ni, Bio tec no lo gie. Nor me e re go la men ti, To ri no 2002.
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Kon wen cja z ovie do uzna je za do pusz czal nà tyl ko t´ dia gno sty k´
ge ne tycz nà, któ rej ce lem jest wy kry cie cho ro by ge ne tycz nej i pró ba jej
le cze nia. Te go ro dza ju te sty po win ny byç prze pro wa dza ne ze szcze -
gól nà roz trop no Êcià, aby nie bu dziç nie po trzeb nych l´ ków wÊród naj -
bli˝ szych ba da ne go dziec ka. nie ste ty, do ku ment Ra dy Eu ro py nie
po dej mu je pro ble mu dzie ci nie na ro dzo nych, na któ rych do ko nu je si´
abor cji z po wo du wy kry cia wa dy ge ne tycz ne j7. Wie my do brze, ˝e dzi -
siaj roz wój ge ne ty ki i bio lo gii mo le ku lar nej po zwa la ∏à czyç cha rak te -
ry stycz ne w∏a Êci wo Êci DnA da nej oso by z jej pre dys po zy cjà do okre -
Êlo nych pa to lo gii. W zwiàz ku z tym w wie lu przy pad kach
prze pro wa dza si´ ba da nia pre na tal ne przede wszyst kim po to, aby nie
do pu Êciç do na ro dzin dziec ka, u któ re go stwier dzo no wa d´ ge ne tycz nà. 

Wa˝ nym za gad nie niem bio etycz nym wspó∏ cze sno Êci jest te ra pia
ge no wa. Kon wen cja z ovie do do pusz cza ten ro dzaj le cze nia tyl ko
wte dy, gdy nie ma naj mniej sze go ry zy ka, ˝e zmo dy fi ko wa ny ma te ria∏
ge ne tycz ny zo sta nie prze ka za ny po tom stwu. W art. 13 czy ta my: „in -
ter wen cja ma jà ca na ce lu do ko na nie zmian w ge no mie ludz kim mo ̋ e
byç prze pro wa dzo na wy ∏àcz nie w ce lach pro fi lak tycz nych, te ra peu -
tycz nych lub dia gno stycz nych tyl ko wte dy, gdy jej ce lem nie jest wy -
wo ∏a nie dzie dzicz nych zmian ge ne tycz nych u po tom stwa”.

Po dob nà sta now czoÊç Eu ro pej skiej Kon wen cji bio etycz nej znaj -
du je my w kon tek Êcie prze pro wa dza nia na cz∏o wie ku eks pe ry men tów
na uko wych. Aby do ko naç ta kie go eks pe ry men tu, mu szà byç spe∏ nio -
ne na st´ pu jà ce wa run ki: nie ist nie je ˝ad na me to da al ter na tyw na;
mo˝ li we ry zy ko jest pro por cjo nal ne do suk ce su ba da nia; pro jekt eks -
pe ry men tu jest za twier dzo ny przez kom pe tent nà w∏a dz´; oso ba pod -
da jà ca si´ ba da niu zo sta ∏a o wszyst kim wy czer pu jà co po in for mo wa -
na i wy ra zi ∏a pi sem nie zgo d´ na prze pro wa dze nie eks pe ry men tu.

12 stycz nia 1998 ro ku w Pa ry ̋ u zo sta∏ do ∏à czo ny do Kon wen cji
z ovie do Pro to kó∏ Do dat ko wy w spra wie Za ka zu Klo no wa nia Istot
Ludz kich, któ ry sprze ci wia si´ two rze niu „isto ty ludz kiej ge ne tycz nie
iden tycz nej z in nà isto tà ludz kà ˝y jà cà lub mar twà”. za kaz ten na le -
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7 Por. A. Ko by liƒ ski (Rec.), Vin cen zo Lun ga gna ni, Bio tec no lo gie. Nor me e re go la -
men ti, To ri no 2002, „Stu dia Phi lo so phiae Chri stia nae” 2003 nr 1, s. 244-249.
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˝y ro zu mieç ja ko za kaz klo no wa nia pro kre acyj ne go i w ce lach te ra -
peu tycz nych. nie ste ty, Kon wen cja z ovie do nie za ka zu je wy ko rzy sty -
wa nia do ce lów na uko wych tzw. em brio nów nad licz bo wych po cho -
dzà cych z za p∏od nie nia in vi tro, na to miast sprze ci wia si´ klo no wa niu
no wych istot ludz kich z prze zna cze niem dla ba daƒ na uko wych. War -
to za uwa ̋ yç, ˝e o wie le da lej w tym wzgl´ dzie po su n´ ∏y si´ w∏a dze
Wiel kiej bry ta nii, któ ra nie jest sy gna ta riu szem do ku men tu z ovie do.
27 lu te go 2002 ro ku w∏a dze w Lon dy nie ze zwo li ∏y na wy ko rzy sty wa -
nie do ba daƒ na uko wych ludz kich em brio nów, na tu ral nych i po wsta -
∏ych w wy ni ku klo no wa nia, do 14 dnia ˝y cia.

Pod sta wo we za sa dy bio ety ki

W zwiàz ku z tym, ˝e w nie któ rych kon cep cjach bio ety ki do mi nu -
je po dej Êcie stric te uty li tar ne, ma te ria li stycz ne lub ra dy kal nie au to no -
micz ne, po wsta je py ta nie o pod sta wo we za sa dy, ja ki mi po win na kie -
ro waç si´ dzi siaj ka˝ da re flek sja bio etycz na. Wy da je si´, ˝e bio ety ka,
s∏u ̋ àc cz∏o wie ko wi, przede wszyst kim mu si wie dzieç, kim jest oso ba
ludz ka. Pod sta wà ka˝ dej re flek sji bio etycz nej jest roz ró˝ nie nie mi´ -
dzy Êwia tem osób a Êwia tem rze czy. oso ba sta no wi za wsze jed noÊç
z∏o ̋ o nà z or ga ni zmu ma te rial ne go i sfe ry du cho wej. isto ta ludz ka ma
w so bie ab so lut nà god noÊç i ni gdy nie mo ̋ e staç si´ przed mio tem czy
Êrod kiem do osià gni´ cia ja kie goÊ ce lu. Ka˝ de dzia ∏a nie o cha rak te rze
bio etycz nym po win no re spek to waç god noÊç oso by. 

Hisz paƒ ski fi lo zof R. Lu cas Lu cas w ksià˝ ce Bio ety ka dla wszyst -
kich for mu ∏u je szeÊç kon kret nych za sad, któ re po win ny strzec Êwi´ tej
god no Êci miesz ka jà cej w ka˝ dym cz∏o wie ku8. Pierw szà za sa d´ sta no -
wi ab so lut na war toÊç ˝y cia ludz kie go i je go nie na ru szal noÊç. ˚y cie
ludz kie nie jest tyl ko pro ce sem or ga nicz nym, ale jest ˝y ciem oso by,
któ ra ma swo jà god noÊç i pra wa. Dru gà za sa d´ sta no wi nie roz ∏àcz na
tria da ˝y cie -wol noÊç -praw da. Te trzy do bra sà nie roz dziel ne ja ko
ogni wa te go sa me go ∏aƒ cu cha; gdy si´ nisz czy jed no z nich, gi nà tak -
˝e po zo sta ∏e. Trze cia za sa da brzmi na st´ pu jà co: „Po zna waç nie po to,
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8 Por. R. Lu cas Lu cas, Bio eti ca per tut ti, Ci ni sel lo bal sa mo 2002, s. 25-28.
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aby ma ni pu lo waç, ale ˝e by le czyç”. Czwar ta za sa da mó wi, ˝e nie
wszyst ko, co jest tech nicz nie mo˝ li we, mu si byç jed no cze Ênie mo ral -
nie do pusz czal ne. Wol noÊç ba daƒ na uko wych i god noÊç oso by po -
win ny iÊç w pa rze. no we mo˝ li wo Êci bio me dy cy ny mu szà s∏u ̋ yç cz∏o -
wie ko wi, a nie je go de struk cji. 

Pià ta za sa da zwra ca uwa g´ na to, by pra wa paƒ stwo we chro ni ∏y
do bra oso by. W spo sób szcze gól ny na le ̋ y si´ sprze ci wiaç tym pra -
wom, któ re nie gwa ran tu jà pod sta wo we go pra wa cz∏o wie ka – pra wa
do ˝y cia. Szó sta za sa da od no si si´ do ka te go rii tzw. po dwój ne go skut -
ku. zgod nie z tà kon cep cjà czyn ludz ki mo ̋ e mieç, po za efek tem
chcia nym bez po Êred nio, in ny efekt po Êred ni, któ ry jest kon se kwen cjà
je dy nie to le ro wa nà i w ˝a den spo sób nie chcia nà ja ko cel czy Êro dek.
W tym kon tek Êcie czymÊ nie zwy kle istot nym jest pro por cjo nal noÊç
mi´ dzy efek tem do brym a efek tem z∏ym, np. nie wol no ko bie cie
w sta nie b∏o go s∏a wio nym le czyç prze zi´ bie nia przy u˝y ciu sub stan cji,
któ ra mo g∏a by do pro wa dziç do po ro nie nia.

Ta jem ni ca ˝y cia

za gad nie niom do ty czà cym sze ro ko ro zu mia nej bio ety ki by ∏o po -
Êwi´ co ne Sym po zjum Ko ∏a na uko we go WSD w P∏oc ku, któ re zo sta -
∏o zor ga ni zo wa ne w dniach od 13 do 15 li sto pa da 2003 ro ku. Ha s∏em
ob rad sym po zjal nych by ∏y s∏o wa: Ta jem ni ca ˝y cia. Bio ety ka wo bec
prze ja wów „kul tu ry Êmier ci”. Trzy dnio we spo tka nie zgro ma dzi ∏o
w gma chu p∏oc kie go Se mi na rium wie lu wy bit nych przed sta wi cie li
Ko Êcio ∏a, na uki, kul tu ry i Êwia ta me diów z ca ∏ej Pol ski. Szcze re po -
dzi´ ko wa nie na le ̋ y si´ tym wszyst kim, któ rzy oka za li po moc w przy -
go to wa niu Sym po zjum i wy da niu ksià˝ ki, b´ dà cej je go owo cem,
szcze gól nie P∏oc kie mu in sty tu to wi Wy daw ni cze mu. 

***

Szczy tem ludz kie go snu o pa no wa niu nad Êwia tem jest myÊl do ty -
czà ca mo˝ li wo Êci „pro du ko wa nia” sa me go cz∏o wie ka. Po raz pierw -
szy spo ty ka my si´ z tà wi zjà w ka ba le ˝y dow skiej, któ ra zna po staç
Go le ma. zdol noÊç two rze nia Go le ma, Hu mun cu lu sa, ozna cza prze -
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j´ cie przez cz∏o wie ka w∏a dzy, któ ra wcze Êniej na le ̋ a ∏a tyl ko i wy ∏àcz -
nie do bo ga. naj bar dziej zna na wer sja idei Hu mun cu lu sa znaj du je
si´ w dru giej cz´ Êci Fau sta Go ethe go, gdzie Wa gne ro wi – fa na tycz ne -
mu ucznio wi wiel kie go Dok to ra Fau sta – uda ∏o si´, pod nie obec noÊç
mi strza, stwo rzyç ar cy dzie ∏o, tzn. „wy pro du ko waç” sztucz nie cz∏o -
wie ka. Do tej kon cep cji po wra ca Hux ley w swo jej ksià˝ ce No wy wspa -
nia ∏y Êwiat. Âwiat przy sz∏o Êci w wi zji Hux ley’a b´ dzie ca∏ ko wi cie zdo -
mi no wa ny przez tech ni k´, a lu dzie b´ dà pro du ko wa ni
w la bo ra to riach. na le ̋ y ˝y wiç na dzie j´, ˝e nie spe∏ nià si´ te mrocz ne
prze po wied nie. Aby tak si´ sta ∏o, na le ̋ y przede wszyst kim uznaç
kon cep cj´ na tu ry cz∏o wie ka i po rzu ciç za sa d´ ra dy kal nej au to no mii,
któ ra ka ̋ e si´ gaç na wet po owo ce z Drze wa ˚y cia.
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