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MIĘDZY BIOLOGIĄ A ETYKĄ

W wywiadzie pt. Biologiczny obraz świata ks. prof. Sz.W. Ślaga stwierdza, iż 
„biologia stwarza nowe możliwości, m.in. ingerencji w funkcjonowanie organizmów, 
leczenia wielu chorób, uzyskiwania nowych źródeł zasobów żywnościowych, przeciw
stawia się degradacji środowiska związanej z ekspansją techniki czy gospodarką 
rabunkową; jednym słowem zapewnia zachowanie gatunku ludzkiego i odpowiednie 
warunki życia człowieka... biologia w sposób widoczny wpływa na sposób życia, na 
nasze postawy” 1.

W wypowiedzi powyższej zawarte są nadzieje płynące z postępów biologii, ale 
i towarzyszące temu rozwojowi zagrożenia. Postęp sprawił, że możemy dziś mówić 
o złotym wieku biologii. Rozkwitowi nauk biologicznych towarzyszy powszechna 
aprobata. Świadczy to o jej wyjątkowej roli dla życia człowieka i stanowi o wielkim 
zaufaniu danym biologom. Możemy powiedzieć, że powszechnie wyraża się przekona
nie o pozytywnych konsekwencjach jej odkryć „dla każdego człowieka, dla społe
czeństw oraz losów naszej cywilizacji .

Rewolucja naukowa w biologii dokonała się nie tyle przez gromadzenie i opis 
struktury i funkcji żywych organizmów, ile dzięki przeobrażeniom metod badawczych. 
Rozwój aparatu logicznego, metodologicznego i epistemologicznego umożliwił bo
wiem zintegrowanie badań biologicznych z wynikami innych dyscyplin wiedzy, jak np. 
fizyki, chemii, cybernetyki, elektroniki i in. Dzięki powyższym przeobrażeniom 
pojawiły się tzw. dziedziny wiedzy z pogranicza. Dokonała się więc nie tylko integracja 
faktów, ale także metod i pojęć. Dynamiczny rozwój sprawił, że nie łatwo dziś 
precyzyjnie wskazać na granicę poszczególnych dziedzin wiedzy i działów biologii3.

Na obecnym etapie rozwoju biologii pojawiły się nowe problemy praktyczne. 
W przedmowie do polskiego wydania książki J. Bernarda. Od biologii do etyki M. 
Dąbska zauważa, że biologia ingeruje „w tak ważne dziedziny życia człowieka, jak 
rozmnażanie, dziedziczność, czy funkcjonowanie układu nerwowego...” , pojawia się 
więc pytanie, zdaniem cytowanej autorki „...jakimi zasadami należy kierować się 
zarówno w prowadzeniu badań, jak i w zastosowaniu ich wyników w praktyce”4.

Wraz z rozwojem nauki narzuca się pytanie o granice jej ekspansji. Zdaje się, że 
rozsądną granicę wiedzy stanowi etyka. Ograniczenia moralne są zasadne dla całej 
nauki, a tym bardziej w odniesieniu do nauki o życiu. Życie jest, jak słusznie zauważa 
Ślaga, zarówno problemem przyrodniczym i filozoficznym .

N auka ju tra musi więc dokonać wyboru między biotechniką a bioetyką.

1 Wiara i odpowiedzialność, nr. 4 (1988), 31-32.
2 A. Urbanek, Rewolucja naukowa w biologii, Warszawa 1973, r. 9; por. Sz. W. 

Ślaga, Zycie -  ewolucja, w: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do 
filozofii przyrody, pod red. M. Hellera, M. Lubańskiego, Sz. W. Ślagi, Warszawa 1992, 
288.

3 Sz. W. Ślaga, Życie-ewolucja, 291; tenże, Nauki biologiczne a filozofia biologii, 
Znak nr 11 (1969), 1419-1440.

4 J. Bernard, Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy, nowe obowiązki, tłum, 
z franc. J.A. Żelechowska, Warszawa 1994, 9.

5 Biologiczny obraz, 30.



Postęp, często kojarzy się ze.zdolnością do gromadzenia informacji. Dominuje 
przekonanie, że nieustannie wytwarzanie i powiększanie informacji przyniesie ludzko
ści większą wolność, władze i spokój umysłu. Jednakże, jak się okazuje, brak 
obiektywnych podstaw, motywów powiększania informacji oraz jej niekontrolowane 
zdobywanie i przetwarzanie prowadzi do zachwiania równowagi życiowej i technika 
zaczyna górować nad kulturą.

Z.J. Czarnecki6 utożsamia postęp ze zdolnością rozpoznawania i osiągania wartości 
istotnie ludzkich. Wartość osoby sprawia, że człowiek, jego zdaniem, powinien być 
podmiotem, a nie przedmiotem dociekań naukowych. Mimo różnic co do kryteriów 
postępu jedno jest niezaprzeczalne i niepodważalne, tzn. to, „że człowiek jest wartością 
najwyższą i autonomiczną” . Określenie postępu powinno uwzględniać więc swoiście 
ludzki, a nie biologiczny wymiar wartości.

Zasady nauk przyrodniczych nie udzielają jednak naukowcom „misji dawania 
sądów moralnych", które to sądy uwzględniają wartości typowo ludzkie.

N. Postman7 powiada, że współcześnie utożsamia się naukowca z autorytetem 
moralnym, a nawet wręcz oczekuje się od niego, by dawał sądy wartościujące. Jednak, 
stwierdza wyżej cytowany autor, mimo nacisku i oczekiwań „jeśli naukowiec chce 
zachować honor, nie może ulec tym błaganiom. Zasadniczym zadaniem naukowca 
przyrodnika jest możliwie najwyższy stopień obiektywizmu” 8. Nie znaczy to jednak, 
że istnieje przepaść „między faktami z jednej strony a kwestiami wartości z drugiej”9. 
Żywo dzisiaj dyskutuje się zagadnienie odpowiedzialności naukowców za ich od
krycia, jak również domaganie się przewidywania przez nich ewentualnych skutków 
propagowanych nowych idei10. Omawiany też jest wkład biologii w postępy współ
czesnej medycyny. Powszechnie porusza się problemy związane z transplantacją 
narządów, hibernacją, klonowaniem czy zapłodnieniem in vitro.

W powyższych kwestiach najczęściej pod przemożnym wpływem zdobyczy technicz
nych muszą ustąpić argumenty humanitarne. Kierunek praktyczno-technicznej po
stawie nadaje współczesny scientyzm, który za Postmanem możemy ująć w trzech 
tezach:

1. „metody nauk przyrodniczych można stosować do badań nad zachowaniem 
ludzi",

2. „z nauk społecznych wyłaniają się pewne zasady, którymi można się posłużyć, by 
zorganizować społeczeństwo na fundamentach racjonalnych, a zwłaszcza humanitar
nych ...tzn. można zaprojektować środki techniczne... do kontrolowania zachowania 
ludzi i kierowania nimi” ,

6 Aksjologiczne przesłanki krytyki idei postępu, w: Racjonalizm i irracjonalizm 
w nauce i życiu społecznym, pod red. M. Subotowicza, G. Nowaka i M. Kociuby, 
Lublin 1994, 171.

1 Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum z ang. A. Tanalska-Dulęba, 
Warszawa 1995, 191-192.

8 Tamże, 178; Sz. W.Ślaga, Biologiczny obraz, 29.
9 M.J. Adler, Dziesięć błędów filozoficznych, tłum z ang. J. Marzęcki, Warszawa 

1995, 100-116. A utor ten wskazuje, że powszechnym błędem jest obarczanie sądów 
moralnych relatywnością i subiektywnością (dobro utożsamia się z przyjemnością, 
pożądaniem). Wskazania na obiektywny i absolutny charakter norm moralnych 
pozbawia naukowców oceniania ich wytworów według kryterium „jak się wydaje” . 
Prawda bowiem nie łączy się ze słusznym pragnieniem, ale ze sposobem bytowania 
(por. s. 112).

10 H. Reeves, Godzina upojenia. Czy wszechświat ma sens?, tłum. z franc. G. 
Gromacka, M. Kapełuś, Warszawa 1992, 12-37.



3. „wiara w naukę może służyć jako spójny i wyczerpujący system przekonań, który 
życiu daje nie tylko sens, lecz także poczucie dobrostanu, moralności, a nawet 
nieśmiertelności” .

Skutkiem tak pojętego scjentyzmu w medycynie jest na przykład zawężenie pola 
widzenia w diagnostyce lekarskiej. Okazuje się bowiem, że po pierwsze zdobycze 
techniczne paraliżują ogląd lekarski (brak całościowego oglądu, lokalna diagnostyka); 
po drugie technika narzuca własne imperatywy i swoiste prawa technokratyczne; po 
trzecie zmienia ona nie tylko punkt patrzenia na pacjenta, ale także redefiniuje zawód 
lekarza; po czwarte przemysł farmakologiczny i nowe technologie pomniejszają 
humanitarny wymiar postępów biologii. Postępy biologii są związane, a nawet 
uwarunkowane rozwojem nowych technik eksperymentalnych, jednakże nie mogą być 
zdominowane przez ich pragmatyczne nastawienie. Biologia, jak stwierdza Ślaga, jest 
ze swej natury zhumanizowana i stąd środki techniczne przez nią wykorzystywane 
mogą mieć charakter sformalizowany, ale nie instrumentalny11. Autor wyżej cyto
wany przestrzega przed ekspansją mentalności naukowo-technicznej, która wynika 
lub związana jest ze sforsowaniem barier metodologiczych, z przekroczeniem włas
nych uprawnień. Przekroczenie własnych kompetencji przez technikę „niesie ze sobą 
niebezpieczneństwo traktowania człowieka jako przedmiotu, narzędzia” 12.

Biologia domaga się г  jednej strony nieustannego ujmowania specjalistycznych 
badań i ujmowania ich w szerszym tle problematyki biofilozoficznej, a z drugiej strony, 
zgodnie ze swą naturą, dopuszcza nieustanne uwzględnianie ograniczeń moralnych 
w ramach ujawnianych twórczych możliwości i technicznych dyspozycji. Oba aspekty 
stanowią o jej rozwoju. Dalszym, ale równie ważnym, zadaniem biologów są wysiłki 
zmierzające do podniesienia stanu edukacji biologicznej (może mniej technicznej, 
technika sama się reklamuje i to nie zawsze uczciwie), a przede wszystkim do 
zwiększenia poziomu kultury biologicznej. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż 
„zagrożenia ekologiczne, narkomania, nikotynizm, alkoholizm -  to także, a może 
przede wszystkim, sprawa edukacji i kultury biologicznej” 13.

Ograniczenie się do ujęć zjawiskowo-mierzalnych, a przede wszystkim do empirycz- 
no-teoretycznych metod badawczych wynika z natury badań biologicznych. Jeśli 
jednak badania te odnoszą się do człowieka okazują się być za wąskie, a nawet 
niewystarczające. Szczególnie to zawężenie zauważa się w biotechnologii. Biotech
nologia wystartowała dobrze -  zauważa J. Bernard -  zajęła się bowiem wytwarzaniem 
leków i szczepionek, a obecnie interesuje się poczęciem, ciążą, narodzinami, rozwojem 
układu nerwowego, życiem i śmiercią. Nie tak dawno jej głównym pojęciem był bank 
(nasion, komórek jajowych, zarodków) a obecnie powszechnie występującym okreś
leniem jest giełda . Szybko przeszła ona od argumentów ideologicznych poprzez 
naukowe sondaże aż do referendum narodowego .

Obecnie, zdaniem Postmana, w laboratorium, gdzie hoduje się embriony zdobyto 
umiejętność wyposażenia ich w informację, którą człowiek zyskuje w okresie 
naturalnej ciąży. Z czasem jednak informacje te zostały ulepszone, co podnosi ich 
handlową wartość16. Łatwo więc nastąpiło przejścia od akcentowania wartości osoby 
do wartości ekonomicznej. Najwyższym motywem pseudokulturowych przemian już

11 Biologiczny obraz, 31.
12 Tamże, 34.
13 Tamże, 27. Z szacunkiem trzeba odnieść się do twórczości biologów o szerokich 

horyzontach myślowych, np. A. Urbanek, W. J.H. Goldfinger-Kunicki i in. oraz należy 
docenić wysiłki upowszechniania kultury biologicznej przez członków Komitetu 
Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej P.A.N., do którego należy Sz. W. Ślaga.

14 Od biologii do etyki, 191.
15 N. Postman, Technopol, 68
16 N. Postman, Technopol, 68.



nie jest obiektywne dobro człowieka, ale subiektywne poczucie zadowolenia, szczęś
liwości, przyjemności, a nawet samorealizacji. Wyżej cytowany autor taki kierunek 
przemian duchowych nazywa formą kulturowego A ID S17. Brak odporności na 
informację wprowadza bezład i burzy równowagę między starym a nowym; między 
innowacją a tradycją oraz między nieporządkiem pojęciowym a znaczeniem18.

Przed człowiekiem pojawia się konieczność wyboru między potencjalnością samej 
przyrody (możliwościami ewolucyjnymi) a odpowiedzialnością osobistą za wykorzys
tanie rozpoznanej i przyjętej informacji.

2. MOŻLIWOŚCI EW OLUCYJNE A ODPOW IEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA
Człowiek podlega przemianom ewolucyjnym łącznie ze swym otoczeniem. Wraz 

z rozwojem ludzkiej cywilizacji ewolucja wchodzi na nowy poziom, na którym pojawia 
się coraz większe zdeterminowanie przemian środowiskowych działalnością człowie
ka. Góruje homo sapiens nad resztą przyrody dzięki posiadanej wiedzy, umiejętności, 
świadomości i abstrakcyjnego myślenia. Rozwój organiczny splata się z postępem 
duchowym i społecznym. Jednakże nowe programy i plany uzależnione są od 
dotychczasowych uwarunkowań biologicznych, fizycznych i kulturowych.

Powstanie nowego poziomu ewolucyjnego sprzyja pojawianiu się nowych możliwo
ści i strategii rozwoju. S. Strasser19 za Simpsonem stwierdza, że „nagromadzenie 
wiedzy, wrażliwość na wartości (sense o f  values), możliwość świadomego wyboru 
-  stanowią łącznie elementy, które są charakterystyczne dla nowej ewolucji -  stwarzają 
także środki, pozwalające kontrolować ewolucję organiczną” .

„Nowa ewolucja” lub też „druga ewolucja", to zdaniem E. Jantscha20 ewolucja 
duchowa (kulturowa). Uwzględnia ona w swych ramach funkcjonowanie determinis
tycznych praw przyrody (fizykalne i biologiczne), ale także kieruje się nowymi 
prawami organizacji. Nowe prawa rozwoju ducha (prawa społeczne) charakteryzują 
się nade wszystko ujęciem świadomego, celowego i odpowiedzialnego działania 
człowieka. Istotę tych praw, zdaniem S. Strassera można najogólniej określić za 
pomocą pojęcia zaczerpniętego od E. Levinasa, tzn. jako „desinteressement” 21.

17 Skrót ten tutaj oznacza Anti-Information Definiensy Syndrom  (syndrom braku 
odporności na informację), tzn. pogoń za technicznym nowinkarstwem i brak 
odporności na szum informacyjny; brak rozeznania informacji wartościowej.

I. Prigogine, I. Stengers, Z  chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka 
z przyrodą, tłum, z ang. K. Lipszyc, Warszawa 1990. Autorzy ci badając zjawiska 
przebiegające daleko od równowagi termodynamicznej, stwierdzają, iż są one 
podstawą tworzenia się porządku. Powstanie porządku z chaosu jest to takie 
wykorzystanie informacji, by przejść od aktywności cząsteczkowej do nadcząstecz- 
kowej. Kulturowe AIDS jest niczym innym, jak brakiem zdolności do przyjmowania, 
przetrzania i wydalania zbędnych informacji w rozwoju społecznym i duchowym.

19 Ewolucja a etyka. Kosmos i człowiek, pod red. ks. S. Stancel, Poznań-Warszawa 
1989, 91.

20 Die Selhstorganisation des Universums. Vom Urknall zum menschlichen Geist, 
München 1982, 242-246,285,304-309. Od chwili powstania życia na Ziemi trwa 
nieustannie ewolucja duchowa. Na bazie ewolucji chemicznej i biologicznej roz
poczyna się ewolucja duchowa (kulturowa) począwszy od pojawienia się „ducha 
metabolicznego” poprzez wykształtowanie się ducha w wyniku połączeń neuro
nowych -  procesy te wiodą aż do stanu „uduchowionego ducha” , por. tamże 304.

21 Ewolucja a etyka, 98-100, tzn. etycznym jest także działanie człowieka, które nie 
uwzględnia własnej korzyści, prywatnego interesu. „Interes wyrasta z pewnego, 
świadomego lub zdolnego do świadomości, powiązania jakiejś liczby konkretnych 
możliwości z systemem środków i skutków przyszłych wydarzeń” , tamże, 99. Walka 
o utrzymanie własnego przetrwania jest naturalnym i najwyższym prawem, ale tylko



Oznacza to, że w podejmowaniu decyzji osobiste odczucia, własne pragnienia 
i prywatne dobro nie mogą odgrywać podstawowej roli. Charakterystycznym jest 
również dla tego prawa to, że na poziomie ewolucji duchowej nie istnieje determinizm 
zauważalny w prawach fizykalnych. To nowe prawo jest podstawą do tworzenia 
(zabezpieczenia) przestrzeni wolności dla bezinteresownego działania jednostki. 
Wolność działania ludzkiego nie odnosi się jednak do decydowania o cudzym, a nawet
0 yyłasnym życiu czy śmierci.

Ślaga zdaje się iść jeszcze dalej w swych poglądach, gdy stwierdza, że „z 
ontologicznego punktu widzenia realne istnienie nie należy do istoty jakiejkolwiek 
postaci życia organicznego”22. Analiza procesów ewolucji chemicznej i biologicznej 
ujawnia fakt, że mimo istnienia związków koniecznych i deterministycznych na 
powyższych poziomach rozwoju, to jednak określone formy życia mogły, ale nic 
musiały zaistnieć.

W podobnym duchu wypowiada się E. Levinas, ostrzega on, że na etapie ewolucji 
ponadbiologicznej każdy zostanie wyeliminowany ,,kto mordu boi się bardziej niż 
własnej śmierci (Crainde le meurtre plus que la mort)” 23.

Motywem moralności człowieka nie może być osobiste szczęście i pragnienie 
przeżycia za wszelką cenę, ale nade wszystko „życie estetyczne” . W miejscu, w którym 
przecina się etyka i estetyka pojawia się płaszczyzna działania ludzkiego i przestrzeń 
rozwoju nauki. W tej specyficznej przestrzeni ludzkiej należy szukać praw typowo 
humanitarnych -  tutaj ewolucja kulturowa jest ewolucją nadziei i szerokich perspek
tyw cywilizacji ducha. Tutaj też łączą się dwie kultury, tj. sciences (nauki przyrodnicze)
1 humanities (humanistyczne włącznie z teologią) tworząc jeden zwarty system 
ułatwiający zrozumienie fenomenu jakim jest człowiek (phenomene humin).

Pierwsza kultura usiłuje poznać prawa życia konieczne i deterministyczne, druga 
natomiast zajmuje się jego działaniem celowym, świadomym i planowanym. Uwzględ
nianie praw swoiście ludzkich okazuje się koniecznym wymogiem w podejmowaniu 
jakiejkolwiek decyzji, gdyż człowiek pod względem biologicznym jest najsłabiej 
przystosowany do otoczenia24.

Właściwym wymiarem rzeczywistości ludzkiej są wartości duchowe. Wartości te 
określa według niektórych „zasada sprawiedliwości”25, a według innych „sumie
nie” 26. Wraz z pojawieniem się ducha ludzkiego przestaje funkcjonować na tym etapie 
rozwoju darwinowski mechanizm walki o byt. Odrzucenie powyższego mechanizmu 
uwalnia procesy ewolucji ducha i przejście od historii naturalnej do historii ludzkiej27.

Ewolucja wybrała już taką drogę rozwoju ludzkiego ducha, by spleść w jeden system 
przeciwstawne tendencje, tj. indywidualizację i uspołecznienie. Połączenie powyższe 
było możliwe dzięki zdolności przejścia ewolucyjnego z zachowania instynktownego 
(zdeterminowanego) do celowego (wolnego i świadomego). Obecnie zatem ewolucja 
biologiczna musi ustąpić miejsca ewolucji kulturowej (duchowej).

dla organizmów kierujących się instynktem. Istoty samoświadome, kierujące się 
refleksyjnością jako naturalne i najwyższe prawo muszą przyjąć altruizm (nie należy 
mylić się a altruistycznym zachowaniem się zwierząt opisywanym przez etologów).

22 Biologiczny obraz, 30.
23 Cyt. za S. Strasser, Ewolucja a etyka , 100.
24 A. Gahlen, Der Mensch und seine Stellung in der Welt, Frankfurt-Bonn 1966, 

52-65.
25 J. Hans, Das Prinzio Verantwortung. Versuch einer Ethik fü r  die technologische 

ziviliation, Frankfurt 1984, cyt. za S. Strasser, Ewolucja a etyka , 95.
26 Np. Κ .Darwin, Ο pochodzeniu człowieka, tłum z ang. L. Masłowski, Lwów 

1875,64. Darwin twierdzi, że „ze wszystkich różnic między człowiekiem a niższymi 
zwierzętami najważniejszą rolę odgrywa poczucie moralne czyli sumienie” .

27 S. Strasser, Ewolucja a etyka. 97.



Adaptacja biologiczna człowieka trwa w dalszym ciągu, ale nie odgrywa ona już tak 
znaczącej roli, jak to było przed antropogenezą. Człowiek uzyskał „wyposażenie 
biologiczne” przez przekaz genetyczny. Obecny stan ducha ludzkiego istnieje dzięki 
przekazowi pozagenetycznemu. Napędem ewolucji biologicznej i kulturowej były 
najpierw niestabilne warunki fizykochemiczne a później niestabilne (często zmieniają
ce się) warunki życia. Ekspansja homo sapiens zmuszała do poszukiwania nowych 
przestrzeni życia i pożywienia -  stąd szybko zmieniało się jego środowisko przestrzen
ne. W tych zmiennych warunkach życia wyposażenie biologiczne (dwunożność, 
zdolność manipulacji dłońmi, sprawny mózg) zostało wprzęgnięte w tworzenie 
kultury. Wraz z postępem czasu i w szybko zmieniających się warunkach przestrzen
nych adaptacja kulturowa nabrała większego znaczenia „usuwając w cień przekształ
cenia biologiczne”28.

Swoisty status człowieka w przyrodzie nie wyznaczają już różnice morfologiczne, 
lecz sfera duchowa -  imperatywy moralne29. W tym sensie słuszna wydaje się uwaga 
Kunickiego-Goldfingera, że pytania o biologiczną i antropologiczną genezę cech 
typowo ludzkich nie mogą kwestionować lub pomijać dociekań filozofów i etyków. Te 
ostatnie pytania zdają się być dzisiaj istotne, gdyż „rozwój kultury, opierający się na 
pozagenetycznym przekazie informacji, doprowadził ludzkość do momentu krytycz
nego”30.

Humanitarnie zorientowani biolodzy mają świadomość zagrożeń płynących z mani
pulacji genami i wprost stwierdzają, że technika prokreacyjna, to wrota do piekieł31. 
Pojawiają się też ostrzeżenia, by technolodzy biologiczni nie udawali dobroczyńców 
ludzkości, gdyż. doświadczenia z pola fizyki same mówią za siebie. W ramach nauki 
XX i XXI wieku nie ma miejsca, by biolodzy swoje naukowe sny mogli brać za 
rzeczywistość32. Jeszcze przed wybuchem bomby atomowej i przed pierwszymi 
próbami bomby wodorowej fizycy „łatwo mogli udawać jedynych prawdziwych 
dobroczyńców ludzkości” 33.

Próby poprawienia natury i zapędy wyprodukowania bardziej inteligentnej, dosko
nalszej i mądrzejszej istoty od człowieka Kunicki-Goldfinger nazywa „mrzonką 
domorosłych eugeników” . Kultura biologiczna, postępy biologii powinny, jego 
zdaniem, iść w takim kierunku, by pomóc człowiekowi w rozwiązaniu spiętrzonych 
problemów. Dotychczasowy bowiem rozwój nauki doprowadził do sytuacji, która 
zagraża życiu człowieka. Tych narosłych problemów ewolucja biologiczna nie 
pokona34.

Słuszna zatem wydaje się być uwaga S. Wilkanowicza, że człowiek musi czuć się 
odpowiedzialny za siebie i za całokształt natury. Nie może zatem nadzieją napawać

28 W.J.H. Kunicki-Goldfinger, Znikąd donikąd, Warszawa 1993, 252-253.
29 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Warszawa 1984, 

132.
30 W.J.H.Kunicki-Goldfinger, Znikąd donikąd, 259. Według tego autora metoda 

naukowa i technika poddane muszą być nadrzędnym celom społecznym i moralnym, 
tamże, 58,81.

31 W. Hingst, Geny. Bomba zegarowa, tłum. z niem. D. Łyżnik, Warszawa 1995, 
29-54. Autor przestrzega przed nową falą rasizmu, kiedy nie każdy będzie mógł 
decydować o wydaniu potomstwa. Pyta więc Hingst „kto będzie w przyszłości 
decydował, komu wolno mieć dzieci a komu nie? Kto będzie selekcjonował? Może 
lekarz, specjalista do zapłodnień in vitro Robert Edwards, który oświadczył: „Etyka 
musi dopasować się do nauki a nie odwrotnie” , tamże, 35.

32 S.L. Jaki, Zbawca nauki, tłum z ang. D. Sciepuro, Poznań 1994,163.
33 Tamże, 151.
34 W.J.H. Kunicki-Goldfinger, Znikąd donikąd, 257-258.



lawinowa geneza wąskich specjalizacji nauki. Trzeba zwrócić się do badań interdyscyp
linarnych oraz przejść z redukcjonizmu do holizmu, a w ujęciach całościowych 
zwrócić szczególną uwagę na znaczenie współzależności między' elementami systemu35.

M iarą kultury człowieka jest urzeczywistnianie przez niego ludzkiej natury w har
monijnym współistnieniu z całością przyrody36. Uwaga powyższa zdaje się być 
słuszna, gdyż „istnieje tendencja do uważania za idealne takiego środowiska, w którym 
człowiek fizycznie prosperuje znakomicie, lecz stopniowo zapomina o wartościach 
tworzących jedyne i niepowtarzalne cechy ludzkiego życia”31.

4. ZAKOŃCZENIE
Zapędy do zawładnięcia sfery duchowej przez science nie maleją. E.D. Wilson38 

uważa, że to  biologia ustanawia granice etyki, tworząc tzw. biologię etyki. Wyraża ona 
pretensje do przejęcia etyki (filozofii moralności) zrąk filozofów i zbiologizować ją. To 
biologia, twierdzi wyżej cytowany autor, „uczyni możliwym wybór dogłębnie 
rozumowych i trwałych kodeksów wartości moralnej”39.

Powyższe poglądy wynikają z przyjęcia metafizycznego założenia, iż zachowanie 
człowieka determinują geny. Wśród Uczących się biologów i filozofów pojawia się 
sprzeciw wobec takiego ujęcia natury ludzkiej40. Ńie jest tak, że powinniśmy uczyć się 
biologii, by posiąść wiedzę przechytrzenia natury41, ale, jak powiada Ślaga, po to, by 
poznać własne uwarunkowania.

Prawdziwy postęp biologii i właściwa służba człowiekowi ciągle narażone są na  dwie 
skrajności. Pierwsza to  determinizm socjologiczny, druga to przemysł techno-bio- 
logiczny. B. Szacka we wstępie do książki pt. „Człowiek zwierzę społeczne” stwierdza, 
że technika, która ., miała przynieść wyłącznie dobrodziejstwa, zapewnić człowiekowi 
panowanie nad światem i uczynić jego życie łatwiejszym i przyjemniejszym, ukazała 
swoje drugie oblicze”42.

Powołując się na wypowiedzi Ślagi43 można przyznać, że z nauk przyrodniczych 
mogą płynąć różnorodne implikacje oraz to, że biolog może w ramach swego 
przedmiotu badań podejmować filozoficzne problemy. Jednakże filozoficzne implika- 
cje wypływające z biologii nie mogą prowadzić do tworzenia mitów. Jako przykład 
mitotwórczego nadużywania biologii Kunicki-Goldfinger podaje niemiecki socjaldar- 
winizm sformułowany przez Hackla i łysenkizm w Związku Radzieckim44.

W podsumowaniu warto za N. Postmanem zadać pytanie: „Gdybyśmy mieli do 
wyboru złudzenie Boga, złudzenie scjentyzmu albo brak jakiegokolwiek złudzenia czy 
nadziei na ostateczne źródło autorytetu moralnego, to która z tych sytuacji najlepiej 
służyłaby interesom człowieka...?”45.

33 Technika między człowiekiem a naturą, Znak nr 9 (1975), 1106-1108.
36 S. Swieżawski, Człowiek jako twórca kultury (medytacja filozoficzno-teologicz

na), Znak nr 9 (1975), 1126-1127.
31 R. Dubois, Człowiek, środowisko, adaptacja, Warszawa 1970, cyt. za S.

Wilkanowiczem, dz. cyt., 1112.
38 Sociobiology: The New Synthesis, Cambridge 1975,56.
39 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, tłum. z ang. B. Szacka, Warszawa 1988, 235.
40 Por. np. głos W .J.H. Kunickiego-Goldfingera, J. Chmurzyńskiego, E. Mic- 

kiewicz-Olczyk, w: Biologiczne i społeczne uwarunkowania kultury, pod red. J. Kmity, 
K. Łastowskiego, Poznań 1992, 85-110.

41 R .Dawkins, The Selfisch Gene, Oxford 1976,6.
42 Pod red. K. Szaniawskiego, Warszawa 1991,6.
43 Biologiczny obraz, 31.
44 Znikąd donikąd, 89-105; por. J. Życiński, Trzy kultury. Nauki przyrodnicze, 

humanistyka i myśl chrześcijańska, Poznań 1990, 73-83.
45 Technopol, 195.


