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„Wiedza to władza” -  dziś stwierdzenie to wydaje się bardziej aktualne 
niż kiedykolwiek wcześniej. N auka i technika pomnożyły możliwości pozna
wania świata, ale też stworzyły nowe sytuacje ryzyka podważające pozycję 
człowieka, zagrażając jego życiu i godności. Relatywizacja pryncypiów demo
kratycznej organizacji społeczeństwa -  szczególnie z zakresie biomedycyny 
-  grozi załamaniem  się system u scalającego członków wspólnoty, nawet tych, 
którzy pomimo chęci zachowania odrębności religijnej, kulturowej, językowej 
czy politycznej, we własnym odczuciu są częścią większej europejskiej rodzi
ny. Stoimy w tej chwili przed realną groźbą ideologicznej instrum entalizacji 
wolności prowadzenia badań naukowych, która poprzez symulację trzym ania 
się samousprawiedliwiającej się logiki relatywizuje zasady etyki zawodowej 
i zmierza ku afirmacji założeń utylitarystycznych, a w końcu do powolnej 
degradacji człowieka do roli przedmiotu. Ta dostrzegana niemal na każdym 
kroku ewolucja s ta tusu  moralnego i prawnego człowieka w ostatnich dziesię
cioleciach zaowocowała szybkim rozwojem praw  człowieka stanowionych na 
poziomie międzynarodowym. Obiecujące pod wieloma względami osiągnięcia 
sprzężonych ze sobą nauk biologicznych i medycznych doczekały się też kry
tyki i głosów wzywających do zaostrzenia kontroli nad prowadzonymi praca
mi badawczymi, które w świetle sukcesów inżynierii genetycznej -  jak  się 
wydaje -  zbyt śmiało przekraczają granice dopuszczalnego ryzyka.

Okazuje się, że niebezpieczeństwo związane z doskonaleniem genetyki 
molekularnej dotyczy zarówno człowieka, jak  i reszty nierozerwalnie z nim 
związanego świata żywego. W społeczności międzynarodowej utwierdza się 
świadomość i przekonanie, że osoba ludzka -  podobnie jak  wszystkie inne 
istoty żywe pozostające we wzajemnej zależności -  w obliczu świadomie pro
wokowanego niebezpieczeństwa potrzebuje skutecznych hamulców m oral
nych i bardziej zdecydowanych mechanizmów prawnych wymuszających 
chwile refleksji i racjonalnej oceny aktualnej sytuacji. Z jednej strony dostar
cza ich bioetyka, stosunkowo nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki, któ
ra  w oparciu o zdroworozsądkowe myślenie umocowane w poczuciu wierności 
odwiecznym zasadom etyki skłania do refleksji przed podjęciem ważnych 
decyzji. Z drugiej, systemem czuwającym nad poprawnością ludzkiego działa
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nia w równie szerokim wymiarze jest prawo międzynarodowe (a w naszym 
przypadku również prawo europejskie i wspólnotowe), które poświęcając wie
le uwagi osobie ludzkiej, dąży do maksymalnego zabezpieczenia jej in tere
sów, a w szczególności do ochrony życia w różnych jego przejawach. W konse
kwencji propozycja L. Mariniego zwraca się ku tradycyjnem u problemowi 
skuteczności kontroli oddziaływania praw  ekonomii i rynku również na taką  
„oazą” etycznego działania, jak ą  była do niedawna medycyna. A ponieważ 
wiedza naukowa pozwala monopolizować władzę i wynikające z tego korzy
ści, konieczna okazuje się interwencja instytucji ustawodawczych mogących 
przywrócić równowagę wpływów pomiędzy dysponującymi ogromnymi zaso
bam i ekonomiczno-intelektualnymi a większością wspólnoty ludzkiej, która 
jest tych zasobów pozbawiona.

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśm y świadomi m itu neutralno
ści badań naukowych. Niestety zbyt często zapominamy, że wolność poszuki
wań w nauce znajduje swe usprawiedliwienie jedynie w granicach wyznaczo
nych nienaruszalnym  dobrem drugiego człowieka, który (obojętnie z jakiego 
powodu) nie jest w stanie osobiście upomnieć się o należne m u praw a (do
brym  tego przykładem mogą tu  być osoby pozostające w stanie śpiączki). 
W łaśnie takim  nietypowym, ekstrem alnym  sytuacjom, z jakim i mamy coraz 
częściej do czynienia, poświęcona jest książka L. Mariniego, obszernie anali
zującego prawo międzynarodowe i wspólnotowe w świetle obowiązujących 
standardów bioetycznych. Autor omawia wybrane zagadnienia bioetyki i bio- 
prawa, które stały się już rzeczywistością i nieodłączną częścią życia społecz
nego i biopolityki w kontekście postępującego procesu globalizacji. W działal
ności międzynarodowych instytucji ustawodawczych widać nie tylko poczucie 
obowiązku realizowania zadań i odpowiedzialności rządów poszczególnych 
państw  w zakresie ochrony życia i rozwoju biomedycyny, ale też świadomość 
społeczną rozwijania ingerencji instytucjonalnych w sytuacji zanikania n a tu 
ralnych mechanizmów samoregulujących. Prezentowana książka -  w intencji 
autora -  ma być przyczynkiem do zaznajomienia się z rozległą problem atyką 
bioetyki medycznej w perspektywie założeń normatywnych prawa, która 
wpływa na regulacje międzynarodowe służące doskonaleniu praw a we
wnętrznego.

W kolejnych rozdziałach L. M arini wskazuje na zależność pomiędzy bio
technologiami, informatyką, nanotechnologiami i działami nauki nastaw io
nymi na poznanie tajemnic biologii, które w rzeczywistości faworyzują ten 
dencję do komercjalizacji ciała człowieka i jego elementów składowych, które 
mogą stać się przedmiotem praw a patentowego, a także próbują przypisać 
istocie ludzkiej konotacje odmienne od ontologicznych, natu raln ie  z nim 
związanych. Na szczególną uwagę zasługuje część druga, poświęcona pryncy
piom i instytucjom bioprawa międzynarodowego i wspólnotowego, podkreśla
jąca zdezaktualizowany podział na naukę i technikę, które to wraz z infor
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m atyką tworzą dziś jedną siłę ekspansji cywilizacji nauki. W części trzeciej 
L. M arini zwraca natom iast uwagę na niebezpieczeństwa płynące z komer
cyjnego traktow ania organizmu człowieka, wyrażające się m.in. rozwojem 
prawa patentowego. W części czwartej omówione zostały niektóre nowe pro
blemy wynikające z szybkiego rozwoju biomedycyny. W tym wypadku prawo 
międzynarodowe może poszczycić się poważnymi osiągnięciami, jeżeli chodzi 
np. o normy prowadzenia doświadczeń medycznych, testów genetycznych 
i gromadzenie uzyskanych tą  drogą informacji, a także ogólne zasady postę
powania dla ratujących i podtrzymujących życie.

W tym zbyt już skomplikowanym dla wielu kontekście szybko następują
cych zmian społeczno-kulturowych ustawodawstwo międzynarodowe, a w szcze
gólności europejskie i wspólnotowe, podjęło się niezwykle trudnego zadania 
przełożenia na język praw a wartości sugerowanych przez bioetykę. Cenną 
pomocą w zrozumieniu tego wysiłku jes t właśnie prezentow ana pozycja 
L. Mariniego, która oprócz interesującej treści wzbogaconej obszerną litera
turą , przybliża bogaty dorobek bioetyków włoskich, przejętych tak  jak  i my 
przyszłością zasad sugerujących uznanie genomu człowieka za dziedzictwo 
ludzkości wymagające odpowiedniej ochrony prawnej.
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