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Miła KWAPISZEWSKA-ANTAS                                                                        
Wolność nauki wobec współczesnych badań biotechnologicznych 
 

W moim referacie chciałabym przedstawić kilka problemów dotyczących samej nauki. Zajmę 
się teŜ krótko zagadnieniem wolności, Ŝeby dalej przejść do wolności w nauce. Jako egzemplifikację 
tego przedstawię kontrowersje wokół badań współczesnej biotechnologii, a w szczególności inŜynierii 
genetycznej (klonowanie, zapłodnienie in vitro, terapia genowa, organizmy transgeniczne). 

Wolność w Ŝyciu człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeśli 
zaczniemy zastanawiać się nad tym problemem, to zobaczymy, Ŝe jest to zjawisko niezmiernie 
złoŜone, zjawisko, które posiada róŜne oblicza.  

JeŜeli chodzi o wszelkie badania naukowe warto podkreślić, Ŝe waŜna jest wolność takich 
badań. Trzeba sobie jasno powiedzieć, Ŝe nauka - w tym takŜe wszelka twórczość kulturowa - moŜe 
się rozwijać tylko w atmosferze wolności. Uczony musi mieć wolność wypowiedzi swych myśli, 
wolność wyboru problematyki i metod badawczych. Ale czy to oznacza, Ŝe moŜe głosić, co mu się 
podoba? Wolność w uprawianiu nauki nie oznacza dowolności ani w myśleniu, ani w badaniach. 
Zadaniem nauki jest szukać prawdy i zarazem chronić prawdę jako jedną z naczelnych wartości.  

Świat świadomej ingerencji człowieka w geny, który jeszcze kilkanaście lat temu, wydawał 
się odległą fantazją, świat technologii stwarzających podstawy nowej cywilizacji, jest juŜ w naszym 
bezpośrednim zasięgu. Osiągnięcia nauki, oprócz ogromnych nadziei na rozwiązanie wielu 
problemów ludzkości, budzą wiele wątpliwości. Nie ulega wątpliwości, Ŝe przed inŜynierią 
genetyczną (klonowanie, transgenika) nie uciekniemy, będzie ona coraz mocniej ingerować w nasze 
Ŝycie.  

Niejasności, niepewność, zagroŜenia towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Dlatego 
dyskusja wokół ryzyka i korzyści związanych z biotechnologią trwa. NaleŜy kształtować postawy 
biofilne oparte o pragmatyzm podporządkowany wartości Ŝycia, który kieruje się nie tylko rozumem, 
ale teŜ uczuciami. RównieŜ zgodnie z tą filozofią, naleŜy czynić to, co jest racjonalne ze względu na 
przetrwanie naszego gatunku w jak najdłuŜszym horyzoncie czasu, a rozsądek podpowiada, Ŝe naleŜy 
harmonijnie rozwijać intelekt i duchowość, dbać o środowisko zewnętrzne - przyrodnicze i społeczne, 
i o wewnętrzne – duchowe. 
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Etika sociálnych dôsledkov ako možné metodologické východisko riešenia bioetických 
problémov 
 

Zložitosť súčasnej doby, jej dynamika a rozporuplnosť, odrážajúca sa najmä 
v multikulturalizme a názorovom pluralizme, kladie pred človeka nové otázky a výzvy, ktoré sa 
dotýkajú viac-menej všetkých sfér spoločenského života. Táto reflexia výraznou mierou zasahuje aj 
morálny a mravný rozmer ľudského uvažovania.  Najcitlivejšie sa to prejavuje snáď v oblasti 
medicíny a prírodných vied vôbec. Spolu s vedecko-technickými možnosťami človeka (najmä v  
oblasti prírodných vied, akými sú medicína, embryológia a genetika) a čiastočne pod tlakom 
medializácie a silnejúcej politizácie bioetických otázok, prebieha búrlivá diskusia, ktorá sa snaží o 
axiologické, filozofické a etické uchopenie vývoja a využitia techník génových technológií, 
regeneračnej medicíny, asistovanej reprodukcie a ďalších zákrokov a postupov v rámci medicíny 
(vrátane výskumu). Silnejúca intenzita vedeckého skúmania ľudského života (jeho podstaty, pôvodu, 
kvality atď.) kladie do pozornosti odbornej i laickej verejnosti názory na to, akým spôsobom a či 
vôbec ovplyvňovať ľudský život.  

V mozaike súčasných metodologických východísk, ktoré sa usilujú hľadať odpovede na 
nastolené bioetické otázky sa vynímajú najmä koncepcie utilitarizmu, rôzne podoby teologickej etiky 
(v našom kultúrnom priestore predovšetkým kresťanská katolícka etika), no postupne si svoje miesto 
získavajú aj rôzne podoby biocentricky orientovaných etických teórií. V nasledujúcom príspevku je 
mojim cieľom predstaviť etiku sociálnych dôsledkov ako ďalšie možné teoretické východisko pri 
riešení bioetických problémov a zdôvodniť relevantnosť jej aplikácie v oblasti bioetiky. 
 

          


