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TANATOS, EROS I DZIECKO Z KLONU

Streszczenie. W pracy uzasadniany jest pogl¹d, ¿e wspó³czesn¹ kulturê Zachodu cechuje
wysoki poziom lêku przed mierci¹ nosz¹cy wszelkie znamiona tanatycznego kryzysu. Stanowi
on efekt zu¿ycia siê dotychczasowych kulturowych urz¹dzeñ ³agodz¹cych lêki wywo³ywane
cz³owiecz¹ skoñczonoci¹. W sytuacji przera¿enia mierci¹ zmedykalizowane spo³eczeñstwa
coraz wiêksze nadzieje poczynaj¹ wi¹zaæ ze wspomagan¹ prokreacj¹ i klonowaniem Homo
sapiens jako technikami zmniejszania tanatycznych trwóg.
S³owa kluczowe: klonowanie cz³owieka, etyka, kryzys tanatyczny
EROS, THANATOS AND A CLONED CHILD
Abstract. The paper discusses and confirms the opinion that modern Western European culture is characterised by a high level of fear of death, which shows all features of a thanatic
crisis. This is a consequence of wearing-out of culture-made means used to alleviate the fear
induced by human finity. In this situation, medicalised societes put more and more hope in
supported procreation and cloning of Homo sapiens as methods of reducing thanatic fears.
Key words: human cloning, ethics, thanatic fears

Filozofia jest nauk¹ teoretyczn¹ i praktyczn¹ zarazem. Filozof spogl¹da na przedmiot swych badañ z odpowiedniego dystansu poznawczego pozwalaj¹cego dostrzec i
opisaæ najwa¿niejsze cechy owego obiektu istotnie wyró¿niaj¹ce go sporód pozosta³ych
elementów rzeczywistoci. Przeprowadzone studia teoretyczne stanowi¹ podstawê wskazówek etycznych odnosz¹cych siê bezporednio do codziennego, praktycznego ¿ycia ludzi. Z filozoficznej perspektywy ujmowana tzw. sztuczna prokreacja jawi siê jako kulturowy fenomen, którego popularnoæ i przydawane mu znaczenia zale¿¹ od trzech grup
czynników:
1) Poziomu spo³ecznego lêku przed mierci¹ i formy jego manifestacji.
2) Dominuj¹cych strategii ³agodzenia leków tanatycznych.
3) Sposobu ujmowania zadañ nauki, metod jej uprawiania i technicznych mo¿liwoci,
jakimi dysponuje.
W dalszej czêci artyku³u omówiê wymienione grupy sensotwórczych determinant
kulturowych odnosz¹c je do klonowania jako techniki reprodukcji i towarzysz¹cej mu miê-
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dzynarodowej debaty. Przewiduj¹c, ¿e klonowanie ludzi stanie siê wczeniej czy póniej
faktem, w koñcowej partii tekstu zarysujê warunki sprzyjaj¹ce ograniczeniu aksjologicznie
ujemnych stron tej techniki 1 .

1. DEFINICJA NATURY LUDZKIEJ I TYPOLOGIA LÊKÓW TANATYCZNYCH
Nawi¹zuj¹c do antropologii Helmutha Plessnera 2 , zak³adaj¹cej eks-centrycznoæ gatunku ludzkiego i koncepcji Paula Ricoeura 3 , postuluj¹cej zanurzenie cz³owieka w uniwersum bezustannie reinterpretowanych metafor, bêd¹cych historycznie zmienn¹, powierzchniow¹ warstw¹ daj¹cych do mylenia symboli  zaproponowa³em definicjê natury ludzkiej jako jednoci powsta³ego w ewolucji organicznej wychylonego Homo sapiens i kultury równowa¿¹cej jego ekscentrycznoæ 4 . Owo wychylenie jest efektem i zarazem miar¹ dystansu cz³owieka do animalnoci (witalnoci, cielesnoci) ³¹cz¹cej nas ze
zwierzêcymi przodkami. Apogeum odchylenia zbiega siê z pe³nym odcielenieniem w duchowoci. Zdystansowany wobec witalnoci mocuj¹cej go na twardym gruncie biologii
zawisa cz³owiek nad przepaci¹ nicoci. Bêd¹c ca³kowitym wyzwoleniem z cielesnoci,
maksimum duchowoci uto¿samia siê z negatywnoci¹ mierci. Jako sk³adnik natury ludzkiej kultura jest wiêc przede wszystkim podpor¹ tanatyczn¹ ratuj¹c¹ ekscentrycznego Homo
sapiens przed upadkiem w antycypowan¹ nicoæ skoñczonoci. Inaczej mówi¹c, ³agodz¹c
lêk przed mierci¹ kultura spe³nia zadania anksjolityczne (³ac. anxietas = trwo¿liwoæ,
laxo = rozluniæ, rozwi¹zaæ).
Najstarszym i jednoczenie fundamentalnym dla ludzkiej samowiedzy przejawem kultury jest mit. Cz³owiek czasu mitotworzenia traktowa³ siebie jak integraln¹ czêæ uporz¹dkowanej rzeczywistoci (kosmosu), mieræ za postrzega³ jako grobê stoczenia siê kosmicznego porz¹dku w nie³ad pierwotnego tworzywa wiata  mitologicznego chaosu. Dlatego te¿, logicznie rzecz bior¹c, pierwsz¹ form¹ spo³ecznego ujawniania siê lêków tanatycznych s¹ trwogi bezporednio po stronie bieguna duchowego zwi¹zane ze mierci¹ jako
bez³adem nieistnienia. Antycypacja koñca przywo³uje obraz pocz¹tku, uruchamiaj¹c logicznie wtórny  poredni  typ lêków przed chaosem mierci. Ich orodkiem jest kobiecoæ porednicz¹ca miêdzy witalnoci¹ ¿ycia i chaosem, z którego wy³aniaj¹ siê ¿ycie i
kosmos.
W epoce nowo¿ytnej do wymienionych do³¹cza siê trzeci typ lêków generowanych
wiadomoci¹ skoñczonoci, tym razem jednak odczuwanej jako doznanie ca³kowitego
osamotnienia i porzucenia w aksjologicznej pustce czy te¿ amorficznoci uniwersum pozbawionego jakiegokolwiek wartociowego ³adu. Ta forma lêku pojawia siê w wyniku speAksjologia w szerszym ujêciu jest nauk¹ o wartociach w ogóle, w wê¿szym za o dobrach moralnych
Plessner H.: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die Philosophische Anthropologie,
Berlin 1975; zob. te¿: ten¿e, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, t³um. M. £ukasiewicz, Z. Krasnodêbski, A.
Za³uska, PIW, Warszawa 1988
3
Ricoeur R.: Jêzyk, tekst, interpretacja, t³um. P. Graff, K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 89
4
Szewczyk K.: Chwytanie siê metafory. Przyczynek do opisu wiadomoci tanatologicznej naszych czasów,
Kultura i Spo³eczeñstwo 1998, nr 2, s. 165
1
2
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cyficznego dla Zachodu procesu indywidualizacji. Zapocz¹tkowa³y go przede wszystkim
nauka w. Augustyna o grzechu pierworodnym 5 i wymóg dorocznej osobistej spowiedzi z
sakramentem pokuty 6 . Budowanej w horyzoncie mierci, s¹du ostatecznego i potêpienia
indywidualnej biografii zaczynaj¹ towarzyszyæ: ciê¿kie nadpoczucie winy trapi¹ce nas
po dzi dzieñ 7 , rozpad wiêzi rodowych, atomizacja i migracyjna ruchliwoæ spo³eczeñstw.
Czynniki te sprawiaj¹, ¿e narastaj¹ca indywidualizacja stanowi jednoczenie proces pog³êbiaj¹cej siê samotnoci cz³owieka osaczonego przez ró¿norodne lêki, z fundamentalnymi
trwogami tanatycznymi na czele.
Od X w. na chrzecijañskim Zachodzie krzywa tych lêków wyranie pnie siê w górê.
W po³owie XVIII stulecia ostrym wygiêciem osi¹ga maksimum w postaci spo³ecznej histerii strachu przed pochowaniem za ¿ycia i wchodzi w nastêpne dwa wieki koñcz¹ce kolejne
tysi¹clecie ze stosunkowo niewielk¹ korekt¹ w dó³ 8 . Ze wzrostem niepokojów tanatycznych dodatnio koreluj¹ nadpoczucie winy i szybkoæ zu¿ywania siê kulturowych wynalazków ³agodzeniu trwogi przed nicoci¹.

2. TRZY TYPY KULTUROWYCH STRATEGII ANKSJOLITYCZNYCH
Najstarszej formie bezporednich lêków tanatycznych odpowiada równie archaiczna
strategia ich ³agodzenia. Obrazowo mówi¹c, wychylony ku antycypuj¹cej nicoæ duchowoci Homo sapiens potrzebuje stabilizuj¹cej go podpory. Logicznie najpierwszymi z nich s¹
metafory Bóstwa-Kreatora wiata. Po nich nastêpuj¹ nieco m³odsze obrazy Boga-Stra¿nika £adu i Boga-Sprawiedliwego Sêdziego. Korzystaj¹c z terminologii Ricoeura, nazwa³em
je tanatycznymi metaforami dominuj¹cymi b¹d ród³owymi. Stanowi¹ bowiem organizacyjne centra czy nieustannie bij¹ce ród³a sensów, których nieprzerwana reinterpretacja
nadaje kulturze kszta³t i ¿ywotnoæ. Do tego typu nale¿¹ równie¿ metafory Nauki-Wyzwolicielki i Drugiego (cz³owieka) jako podpory tanatycznej.
Porednie lêki tanatyczne wycisza grupa metafor wykorzystuj¹cych naddatki sensu
wi¹¿¹ce siê z p³odzeniem, rodzeniem i seksualnoci¹. Skupiaj¹ siê one wokó³ symboliki
Kobiety-Pramatki usytuowanej pomiêdzy chaosem i witalnoci¹, mierci¹ i ¿yciem. Obdarzana w mitach archaicznych bezporedni¹ moc¹ kosmotworzenia poprzez p³odzenie traci
tê funkcjê w miarê umacniania siê duchowych podpór tanatycznych. Zdominowana przez
zwi¹zany z ow¹ symbolik¹ pierwiastek mêski, kobiecoæ zostaje zredukowana do roli swoistego transmitera witalnoci zapewniaj¹cego Homo sapiens rodow¹  biologiczn¹  niemiertelnoæ. W typie metaforyki poredniej ³agodz¹cej lêki tanatyczne dziêki umocowaniu bieguna witalnego w ³añcuchu trwaj¹cych w czasie pokoleñ wyró¿niaj¹ siê dwie g³ówAriés Ph.: Cz³owiek i mieræ, t³um. E. B¹kowska, PIW, Warszawa 1992, s. 109
Delumeau J.: Wyznanie i przebaczenie, t³um. M. Ochab, Marabut, Gdañsk 1997
7
Delumeau J.: Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XII-XVII w., t³um. A. Szymanowski,
PIW, Warszawa 1994, 9
8
Por.: Ph. Ariés, Cz³owiek i mieræ, op. cit., oraz: K. Szewczyk, Nicoæ, lêk i respirator. Wzorce mierci w
nowo¿ytnej cywilizacji Zachodu, [w:] Umieraæ bez lêku. Wstêp do bioetyki kulturowej, red. M. Ga³uszka, K.
Szewczyk, PWN, Warszawa 1996, 17
5
6
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ne metody anksjolizy, które  korzystaj¹c ze studium Foucaulta o seksualnoci  nazwa³em
odpowiednio urz¹dzeniem prawno-organizacyjnym oraz naukowo-eksperck¹ strategi¹ seksualnoci 9 . Urz¹dzenie prawa redukuje lêki tanatyczne indukowane wyobra¿eniow¹ bliskoci¹ umierania i narodzin poprzez dystansowanie kobiecoci od chaosu, z jednej strony
i z drugiej  od pierwiastka mêskiego. Owo wyd³u¿anie odleg³oci polega na wyznaczaniu
kobiecie cile okrelonej pozycji i funkcji w ustanowionej prawem (równie¿ Boskim) strukturze kosmosu (i rodziny).
Strategia skupiona na seksualnoci j¹ w³anie usi³uje poddaæ spo³ecznej kontroli wykorzystuj¹c do tego celu naukê. W najbardziej bodaj czystej postaci jej efekty widaæ w
charakterystycznym dla XIX w. zjawisku tzw. histeryzacji kobiety. Pojêciem tym Foucault 10
okrela potrójny proces:
1) kwalifikacji i zarazem dyskwalifikacji kobiecej cielesnoci jako na wskro przesyconej seksualnoci¹;
2) w³¹czania seksualnoci uto¿samionej z cia³em w obrêb naukowych praktyk medycznych;
3) integracji cia³a z szersz¹ struktur¹ rodzinn¹ i spo³eczn¹.
Histeryzacja jest wiêc sprzê¿onym przebiegiem socjalizacji (punkt 3.), medykalizacji
(punkt 2.) i moralizacji (punkt 1.) 11 .
Trzecia grupa metafor rozpuszcza lêki tanatyczne wywo³ywane postêpuj¹cym
procesem indywidualizacji-samotnienia. Dla ludzi zanurzonych w aksjologicznej nicoci
(jako analogonu mitycznego chaosu) jedyn¹ licz¹c¹ siê podpor¹ tanatyczn¹ staje siê drugi
cz³owiek 12  pojawia siê ród³owa symbolika Drugiego. Pierwszym etapem jego anksjolitycznej metaforyzacji jest odkrywanie dzieciñstwa przez cywilizacjê Zachodu. Zgodnie
bowiem z pogl¹dem Philippe Ariésa, nowo¿ytna rodzina stanowi kulturow¹ instytucjê pozwalaj¹c¹ cz³owiekowi uciec od nieznonej samotnoci 13 . Uczuciowym centrum organizacyjnym rodziny jest obsesyjna mi³oæ do dziecka, która w XVIII wieku zaw³adnê³a spo³eczeñstwem 14 . Mo¿na postawiæ tezê, ¿e stanowi ona przeciwwagê dla szaleñczego strachu przed (medykalizuj¹c¹ siê i biologizuj¹c¹) mierci¹ przenikaj¹cego wówczas do realnie prze¿ywanej rzeczywistoci 15 . Dotychczas traktowane przede wszystkim jako ogniwo w pokoleniowym ³añcuchu nieumieralnoci dziecko zostaje przesuniête ku biegunowi
duchowemu i dziêki temu transpozycyjnemu ruchowi zaczyna funkcjonowaæ jako co w
rodzaju szczególnie skutecznego anksjolityka, poredniego i bezporedniego zarazem. Nie
trac¹c znaczeniowych zwi¹zków z biegunem witalnym i w³aciw¹ mu symbolik¹ Kobiety9
Foucault M.: Wola wiedzy, t³um. B. Banasiak, K. Matuszewski, [w:] ten¿e, Historia seksualnoci, Czytelnik,
Warszawa 1995, szczególnie 119
10
Tam¿e, 93
11
Szerzej o zjawisku moralizacji zale¿nej od medykalizacji: P. Rozin, Moralization, w: Morality and Health,
red. A.M. Brandt, and P. Rozin, Routlege, New York 1997, 379
12
Por. w tym wzglêdzie twórczoæ francuskiego filozofa Emmanuela Lévinasa (E. Lévinas, Ca³oæ i
nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.)
13
Ariés Ph.: Historia dzieciñstwa, t³um. M. Ochab, Marabut, Gdañsk, 231
14
Tam¿e, 237
15
Ariés Ph.: Cz³owiek i mieræ, op. cit., 105
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Matki kszta³towan¹ urz¹dzeniem seksualnoci metaforyzowane Dziecko uzyskuje po stronie duchowej status podpory tanatycznej nieomal to¿samej z boskoci¹ 16 .

3. AMBIWALENCJA I PROCES ANKSJOLITYCZNEGO ZU¯YWANIA SIÊ
METAFOR RÓD£OWYCH
Bêd¹c najbardziej zmienn¹, zewnêtrzn¹ warstw¹ symboli metafory anksjolityczne dziel¹
z nimi aksjologiczn¹ ambiwalencjê znaczeñ, stanowi¹c¹ potê¿ny motor kulturowych przemian. Wartociowa dwubiegunowoæ powoduje tak¿e anksjolityczne zu¿ywanie siê metafor. Przez wzgl¹d na logiczne pierwszeñstwo najbardziej nara¿one na zu¿ycie s¹ bezporednie podpory tanatyczne. Równie¿ z tego powodu zamiany bezporednich metafor i
zmiany w ich obrêbie maj¹ najwiêkszy kszta³totwórczy wp³yw na kulturê.
Praród³em aksjologicznej ambiwalencji tanatycznych podpór jest wynikaj¹ce z ekscentrycznoci Homo sapiens napiêcie miêdzy witalnoci¹ i duchowoci¹, ¿yciem i mierci¹, kosmosem i chaosem. Symbol ³¹czy owe przeciwieñstwa niby magnes opi³ki przyci¹gaj¹cy, z jednej, pozytywne i z drugiej  negatywne sensy. Bóg-Sprawiedliwy Sêdzia jednoczenie daje nadziejê na ¿ycie wieczne i trwo¿y nie maj¹cym koñca potêpieniem. Taka
symbolika Boga, podobnie jak ca³e chrzecijañstwo poci¹ga, a równoczenie przera¿a 17
i  jak ju¿ pisa³em  uruchamia proces indywidualizacji-samotnienia z nieod³¹cznym ciê¿kim nadpoczuciem winy. Biegun kondensuj¹cy negatywne znaczenia poczyna dominowaæ
nad orodkiem pozytywnych sensów, trwoga nad nadziej¹. Objawy anksjolitycznego wyczerpywania siê symboliki Boga-Sprawiedliwego Sêdziego narastaj¹ od X w. doprowadzaj¹c w po³owie XVIII stulecia do kulturowego spazmu tanatycznych trwóg obdarzaj¹cego
naukê z medycyn¹ na czele funkcj¹ tantatycznej podpory. Owej erupcji spo³ecznego lêku,
któr¹ bez przesady mo¿na nazwaæ pierwszym wielkim kryzysem anksjolitycznym nowo¿ytnego Zachodu towarzyszy³a erozja wiary w odzwierciedlaj¹cy Prawo porz¹dek wiata-kosmosu. Ekscentryczny Homo sapiens zawis³ nad mroczn¹ przepaci¹ chaosu mierci jako
ca³kowitego rozk³adu (putrefakcji). Z braku odpowiednio solidnej podpory g³ównym sposobem ³agodzenia tanatycznych trwóg sta³a siê ucieczka ku witalnoci.
W efekcie zakwestionowania Prawa po stronie duchowoci równie¿ na biegunie animalnym dosz³o do zdominowania strategii organizacyjnej przez urz¹dzenie seksualnoci.
Nie maj¹ce historycznego precedensu zainteresowanie tym fenomenem ludzkiej egzystencji okupione zosta³o znacznym skróceniem wyobra¿eniowej odleg³oci miêdzy witalnoci¹
a duchowoci¹. Przepuszczanie seksualnoci przez m³yn mówienia 18 spowodowa³o pozorn¹ transpozycjê Erosa w miejsce zajmowane przez Tanatosa i seksualnoæ zaczê³a coraz
bardziej przes³aniaæ tanatycznoæ. Skoro za owo przes³anianie wynika ze ci¹gania duchowoci ku witalnoci to pracuj¹ce urz¹dzenie seksualnoci sprawia, ¿e cielesnoæ (i coPor. E. Badinter: Historia mi³oci macierzyñskiej, t³um K. Choiñski, Volumen, Warszawa 1998, s. 197 i n.
oraz: B. Budrowska, Macierzyñstwo jako punkt zwrotny w ¿yciu kobiety, Monografie FNP, Wroc³aw 2000, 190
17
Hryniewicz W.: Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lêku do eschatologii nadziei, Verbinum,
Warszawa 1990, 45
18
Foucault M.: Wola wiedzy, op. cit., 25
16
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dzienna krz¹tanina wokó³ niej i ¿ycia) coraz cilej osaczana jest od do³u i góry przez wrog¹ jej potêgê mierci. Tym sposobem z kata zjawiaj¹cego siê przy koñcu grzesznego ¿ywota mieræ zmienia siê w stra¿nika bacznie obserwuj¹cego wiênia ¿ycia 19 . Zseksualizowana cielesnoæ owego aresztanta staje siê natarczywym memento mori. Jej szczególnie widoczne elementy, np. oczy, usta, nos, piersi, brzuch zdaj¹ siê ogromnieæ pod naszym spojrzeniem wychwytuj¹cym lady najdrobniejszych zmian 20 niepokoj¹cych przypominaniem
mierci poprzedzonej spo³ecznie stygmatyzuj¹cym, starczym zanikiem seksualnoci.
Jako strategia ³agodzenia porednich lêków tanatycznych urz¹dzenie seksualnoci stanowi integraln¹ czêæ dominuj¹cej metafory Nauki-Wyzwolicielki, obietnic¹ technologicznej nieumieralnoci ³agodz¹cej pierwszy wielki kryzys anksjolityczny. ci¹ga ono ow¹ podporê w pobli¿e bieguna witalnego oraz przyspiesza proces jej naturalnego starzenia siê
powodowanego aksjologiczn¹ ambiwalencj¹ w³aciw¹ ka¿dej symbolice.
W przypadku Nauki-Wyzwolicielki spektakularne odkrycia Pasteura i Kocha podsycaj¹ marzenia o niemiertelnoci, ale te¿ indukuj¹ zarazkowe szaleñstwo 21 : ogromny lêk
przed mikroorganizmami, zara¿eniem siê i osobami chorymi. Postêpy nauk lekarskich przekszta³caj¹ eschatologiczno-religijne nadpoczucie winy w jego medyczny odpowiednik  w
syndrom napiêtnowanej ofiary. Podobnie jak biblijny Hiob chory jest niewinn¹ ofiar¹ wszêdobylskich zarazków. Z drugiej jednak¿e strony, przypomina Adama sprowadzaj¹cego na
siebie i wiat cierpienia przez nie doæ skrupulatne przestrzeganie zakazów i nakazów formu³owanych przesz medycynê. Do trapi¹cego cz³owieka epoki wiary w naukê nadpoczucia
winy do³¹cza siê imperatyw nadodpowiedzialnoci 22 .
Pozycyjnie przesuniêta w pobli¿e bieguna cielesnego, ujmuj¹ca seksualnoæ w zaciskaj¹ce siê imad³o skoñczonoci wyczerpana ambiwalencj¹ metafora Nauki przenosi w
pobli¿e witalnoci odziedziczone po pierwszym kryzysie obrazowanie mierci jako przede
wszystkim rozk³adu, ods³aniaj¹c zarazem biegun duchowy. W XX w. kultura Zachodu wchodzi w drugi wielki kryzys anksjolityczny osi¹gaj¹c w latach 70. XX w. poziom tanatycznych
trwóg bliski osiemnastowiecznej histerii strachu przed mierci¹. Inicjuje go os³abienie wiary w naukê podczas, gdy pierwszy kryzys wi¹za³ siê z upadkiem wizji Boga Prawa i wiary w
piek³o. Do opisu stanu wiadomoci tanatycznej naszych czasów niezbêdna jest wiêc bli¿sza charakterystyka nauki w kontekcie cz³owieczej skoñczonoci.

4. TRZY TYPY NAUKI
Najstarsz¹ grup¹ nauk s¹ dyscypliny kontemplacyjne. Ich paradygmatyczn¹ realizacjê
stanowi¹ astronomia i klasyczna filozofia (metafizyka). Pierwsza obserwuje obroty cia³
Bauman Z.: mieræ i niemiertelnoæ. O wieloci strategii ¿ycia, t³um. N. Leniewski, PWN, Warszawa
1996, 168
20
Tyszka P.: Kupujê now¹ twarz. O ciele idealnym, [w:] Metamorfozy cia³a, red. D. Czaja, Contago,
Warszawa 1999, 59
21
Vigarello G.: Historia zdrowia i choroby. Od redniowiecza do wspó³czesnoci, t³um. M. Szymañska,
Volumen, Warszawa 1997, 236
22
Callahan D.: The Troubled Dream of Life. Living with Mortality, Simon & Schuster, New York 1993
19
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niebieskich, druga  Dobro, Prawdê i Piêkno, czyni¹c to dla samej mi³oci wiedzy. Obca
im jest chêæ jakiejkolwiek manipulacji obiektami kontemplacji. W teoretycznie powi¹zanej z metafizyk¹ filozofii politycznej i medycynie rys pragmatyczny sprowadza³ siê do swoistej mimesis  dzia³añ praktycznych zmierzaj¹cych do upodobnienia organizacji pañstwa i
mikrokosmosu ludzkiego do struktury makrokosmosu wyznaczanej rozpoznawanym Prawem. Medyk szko³y Hipokratesowej by³ konserwatorem ³adu makro- i mikrokosmosu, pomocnikiem bogów w utrzymywaniu porz¹dku strukturalno-funkcjonalnego bytu, uto¿samianego ze zdrowiem.
Charakterystyczn¹ dla (niegdysiejszej) królowej nauk mimetycznoæ zachowa³y w nieomal czystej postaci koncepcje biologów nawi¹zuj¹cych do tzw. systemowej wizji wiata 23 . Jest ona tak¿e obecna w nauczaniu Kocio³a katolickiego. Np. Jan Pawe³ II w Encyklice Evangelium vitae z aprobat¹ cytuje Paw³a VI, dobitnie podkrelaj¹c, ¿e Cz³owiek nie
jest absolutnym w³adc¹ i samowolnym sêdzi¹ rzeczy (...) ale jest <<s³ug¹ planu ustalonego
przez Stwórcê>>  i na tym polega jego niezrównana wielkoæ 24 .
W koniecznym uproszczeniu rzecz ujmuj¹c, Kartezjusza uznaæ mo¿na za fundatora
kolejnej grupy nauk, mianowicie dyscyplin technologicznych. Definicjê Prawa jako strukturalno-funkcjonalnego planu zastêpuje w nich pojêcie zale¿noci przyczynowych. Kontemplacje ruguje proces rozk³adu  analizy  badanego zjawiska, maj¹cy doprowadziæ do
wyodrêbnienia najwa¿niejszych oddzia³ywañ kauzalnych umo¿liwiaj¹cych sformu³owanie
praw przyczynowych. Kategoria mimesis ustêpuje robieniu rzeczy wiata wykorzystuj¹cemu ustalone zale¿noci przyczynowe. W samowiedzy technologów owo robienie jest
odtwarzaniem ju¿ istniej¹cych elementów bytu. Odtwarzamy za po to, aby zapanowaæ na
zrobionymi rzeczami. Wynika st¹d, ¿e pewien lad mimetycznoci zachowuj¹ równie¿ nauki technologiczne: robienie jest wszak¿e naladownictwem. Wszelako ostateczny cel technologicznego odtwarzania stanowi panowanie. Miar¹ naukowego postêpu jest zwiêkszanie
zakresu ludzkiej w³adzy nad wiatem. Prawo (przyczynowe) staje siê porêcznym narzêdziem w³adania i dlatego w³anie cz³owiek nie mo¿e byæ ¿adn¹ miar¹ jego s³ug¹. U¿ywaj¹c
tych narzêdzi przyzwyczajamy siê do myli, ¿e odtwarzaj¹c naturaln¹ strukturê wszechwiata de facto tworzymy sztuczn¹ rzeczywistoæ, nad któr¹ zyskujemy pe³n¹ w³adzê
po³¹czon¹ z icie królewsk¹ odpowiedzialnoci¹
Sukcesy technologii prowadz¹ do samounicestwienia zwi¹zanej z ni¹ retoryki. Coraz
swobodniejsza manipulacja rzeczami ukazuje wiadomoci spo³ecznej: 1) bezplanowoæ
stanu natury jako li tylko przypadkowego efektu kauzalnych zdarzeñ, 2) zaawansowan¹
erozjê ontologicznej solidnoci bytu umo¿liwiaj¹c¹ wymienialnoæ jego elementów i ³¹czenie ich w nowe konfiguracje, 3) ateleologicznoæ przyrody, w której ci¹gi kauzalne wiod¹ znik¹d donik¹d i dlatego mog¹ byæ  jak u Nietzschego  biern¹ materi¹ urabian¹ wedle
ludzkiego planu ontologiczno-aksjologicznego.

23
Por. w tym wzglêdzie twórczoæ etologa Konrada Lorenza i jego szko³y (K. Lorenz, Odwrotna strona
zwierciad³a. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, t³um. K. Wolicki, PIW, Warszawa 1977; zob. te¿: K.
Szewczyk, Filozofia przyrodników, Studia Filozoficzne, 1982, nr 11-12, 155)
24
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, L`Osservatore Romano, 1995, nr 4, 26
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Uczony technolog zaczyna doznawaæ uczucia wolnoci porównywalnej z autonomi¹
wspó³czesnego artysty w³adnego kreowaæ wci¹¿ nowe wiaty. Sprzecznoæ generowana
przez niemo¿noæ s³u¿enia narzêdziowo rozumianemu Prawu doprowadzi³a do uwolnienia
technologii spod jego dyktatu, jednoczenie uniewa¿niaj¹c podzia³y na to, co sztuczne i
wytworzone oraz to, co naturalne i odtworzone. Rzeczywiste zacieranie owych granic (miêdzy technologi¹ i sztuk¹) i emancypacja nauki rozpoczyna siê wraz z rewolucj¹ informatyczn¹ posttechnologicznej cywilizacji komputerowej. Wytwarzaj¹c i unicestwiaj¹c na
ekranie monitorów wci¹¿ nowe symultaniczne wiaty wspó³czesny programista nie naladuje Prawdy, ani jej nie ujawnia, lecz prowadzi grê wewn¹trz programu. Realnoæ rzeczywistoci informatycznej przyjmuje dla nas konstytucjê, któr¹ dotychczas znalimy jedynie
ze sztuk piêknych  konstytucjê bycia daj¹cego siê wyprodukowaæ, bycia zmiennego, niezwi¹zanego, ulotnego itp. 25 .

5. KLONOWANIE BEZPOREDNIM ANKSJOLITYKIEM HORYZONTALNEGO
WIATA WYTWÓRCÓW
Nauce kontemplacyjnego typu w³aciwa jest ród³owa metafora Boga-Sprawiedliwego Sêdziego i urz¹dzenie prawa, ³agodz¹ce lêki tanatyczne po stronie witalnej. Umacniaj¹ca siê w XIX w. dominuj¹ca symbolika Nauki-Wyzwolicielki, z urz¹dzeniem seksualnoci
jako jej czêci¹, pojawi³a siê w obszarze rozpoczynaj¹cej wówczas panowanie wiadomoci technologicznej. Bardzo wa¿nym objawem anksjolitycznego starzenia siê pierwszej
metafory by³o zwi¹zane z ni¹ formalistyczne rozumienie sprawiedliwoci Bo¿ej. Wykluczaj¹c w istocie mi³osierdzie (i nadziejê na zbawienie) wzmaga³o tanatyczne trwogi i sprzyja³o narastaniu nadpoczucia winy. Technologiczna symbolika p³ynnie w³¹czy³a siê w to
dziedzictwo, zakonserwowa³a je i wzmocni³a, wzbogacaj¹c w³asnym oryginalnym wk³adem  syndromem napiêtnowanej ofiary oraz antycypacj¹ mierci jako dojmuj¹cym uczuciem osamotnienia w aksjologiczno-ontologicznej pustce wiata. Dziêki ³atwoci kreowania i niszczenia przemijaj¹cych wiatów-sensów nauka wytwórcza potêguje to ostatnie doznanie daj¹c jednoczenie wci¹¿ now¹ nadziejê na w³¹czenie jednostki w stabilizuj¹cy obszar budowanego znaczenia. Jako podpora tanatyczna omawiany typ aktywnoci naznaczony jest siln¹ ambiwalencj¹. W warstwie empirycznej ujawnia j¹ zjawisko narastaj¹cej izolacji anonimowych jednostek w ciszy domu przed komputerami nawi¹zuj¹cych wci¹¿ nowe
wirtualne internetowe kontakty.
Wp³yw nauki posttechnologicznej dostrzec mo¿na w ideologii Towarzystwa Cykuty
(Hemlock Society), za³o¿onego w Kalifornii w 1980 r. przez dziennikarza Dereka Humphryego 26 . Propaguje ono tzw. racjonalne samobójstwo umieraj¹cych. Przygotowania obejmuj¹, miêdzy innymi, staranne zaplanowanie tego aktu, a¿ do najdrobniejszego szczegó³u 27 .
Welsch W.: Ästhetisierungsprozesse Phänomene, Unterscheidungen, Perspektiven, Deutsch Zeitschrift
für Philosophie, 1993, nr 1, 10
26
Humphry D.: Ostateczne wyjcie, Stamari, Bydgoszcz 1993
27
Por.: K. Szewczyk, (Wo)Man nad Death in the Second Half of the Twentieth Century, [w:] Life. The Human
Being Between Life and Death, red. A-T. Tymieniecka, Z. Zalewski, Analecta Husserliana, 2000, 165
25
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Cz³onek Hemlock Society usi³uje przezwyciê¿yæ strach przed pozbawion¹ sensu pustk¹
skoñczonoci tworz¹c w³asn¹ mieræ. Inni ludzie  prawnicy, lekarze, najbli¿si  s¹ jedynie
elementami planu, rodzajem narzêdzi wykorzystywanych do robienia mierci. Trudno
wiêc im osi¹gn¹æ statusu Drugiego jako podpory tanatycznej. Nawi¹zywane z nimi kontakty wymuszane antycypacj¹ skoñczonoci s¹ relacjami internetowymi pog³êbiaj¹cymi samotnoæ planuj¹cego samobójstwo, za które on sam w ostatecznym rozrachunku ponosi
icie technologiczn¹ nadodpowiedzialnoæ. Obmylaj¹c za ostateczne wyjcie czyni skoñczonoæ stale obecn¹ towarzyszk¹ codziennej krz¹taniny. Finalny efekt racjonalnego samobójstwa niewiele odbiega od pocieszenia oferowanego przez przesuwaj¹c¹ siê ku witalnoci Naukê-Wyzwolicielkê. Jedyn¹ bowiem znacz¹c¹ ró¿nic¹ jest wiadoma obecnoæ mierci,
zmienionej ze stra¿nika w zadanie, które jednostka musi wykonaæ w sposób odpowiedzialny, mog¹cy stanowiæ przyk³ad dla innych.
Z przedstawionych rozwa¿añ wynika, ¿e zarówno odtwórcza, jak wytwórcza nauka nie
jest w stanie skutecznie stabilizowaæ wychylenia Homo sapiens antycypuj¹cego samotnoæ
mierci. Modyfikacje w symbolice Boga, jak np. ciekawa propozycja zmiany Stwórcy-Sprawiedliwego Sêdziego w Boga-Bezwarunkowej Mi³oci przedstawiona przez Wac³awa Hryniewicza w cytowanej ju¿ ksi¹¿ce, s¹ jeszcze zbyt s³abe, aby w znacz¹cy sposób ³agodziæ
trwogi skoñczonoci, stanowi¹c zarazem skuteczn¹ przeciwwagê dla przesuwaj¹cej siê ku
witalnoci metafory nauki. Ze wzglêdu na niedojrza³oæ, tak¿e kszta³tuj¹ca siê symbolika
Drugiego nie jest w stanie podo³aæ owym zadaniom. Ostatni¹ desk¹ ratunku pozostaje w tej
sytuacji symbolika Dziecka jako prefiguracja bezporedniej podpory Drugiego.
Jej anksjolityczna atrakcyjnoæ wynika z 1) zasygnalizowanej wczeniej funkcji uczuciowego lepiszcza oraz 2) rozpostarcia miêdzy witalnoci¹ i duchowoci¹. Ta w³asnoæ
czyni omawian¹ symbolikê szczególnie podatn¹ na zaw³aszczenie przez technologiê i naukê wytwórcz¹. Wch³anianie metaforyki Dziecka przez dyscypliny odtwórcze ci¹gniête
urz¹dzeniem seksualnoci w pobli¿e bieguna witalnego przekszta³ca w du¿ym stopniu bezporedni¹ anksjolizê technologii w poredni¹  Nauka-Wyzwolicielka poczyna odtwarzaæ
funkcje wi¹zane z symbolik¹ Kobiety-Matki. Z ow¹ przemian¹ wi¹¿e siê kusz¹ce powiêkszanie dystansu miêdzy chaosem a Erosem poddaj¹ce pierwiastek ¿eñski, seksualnoæ i
cielesnoæ technologicznej (bio)w³adzy.
Spe³niaj¹c¹ zadania poredniego anksjolityka Technologiê Reprodukcyjn¹ cechuje
w³aciwa ka¿dej symbolice aksjologiczna ambiwalencja. Jej biegun dodatni kusi obietnic¹
panowania nad sfer¹ rozrodczoci. Przeniesiona z obszaru natury w stan sztuki, w du¿ej
mierze oczyszczona z niepokoj¹cej przypadkowoci Erosa jawi siê jako wzglêdnie prosty
zabieg transmisji cielesnoci w przód strza³ki czasu ponad otch³ani¹ Tanatosa  ontologicznie i wartociowo rozlunionej, grz¹skiej natury wyobra¿eniowo bliskiej zarówno metaforyce chaosu, jak i nicoci.
Technologia reprodukcyjna ujawnia z bezwzglêdn¹ wyrazistoci¹ w³aciwe NauceWyzwolicielce osaczanie ¿ycia przez mieræ. W wymiarze empiryczno-spo³ecznym manifestuje siê ono ponown¹ stygmatyzacj¹ niep³odnoci (przede wszystkim kobiet) 28 oraz do28
Purdy L.M.: What Can Progress in Reproductive Technology Mean for Women, Journal of Medicine and
Philosophy 1996, No 5, 499
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prowadzaniem do technologicznego absurdu obsesyjnej mi³oci do dziecka; ten ostatni proces
przybiera formê postêpuj¹cego upodmiotowienia p³odu i uprzedmiotowienia nosz¹cej go
kobiety 29 . Pod koniec drugiego tysi¹clecia cywilizacja Zachodu tworzy poniek¹d sztuczny przymus posiadania potomstwa. I nie chodzi jej nawet o iloæ  wystarczy jedno dziecko spe³niaj¹ce funkcje anksjologicznego lepiszcza oraz transmitera witalnoci mog¹cej
zakorzeniaæ  niejako od do³u  ekscentrycznego Homo sapiens i zakorzenionego ekspediowaæ w przysz³oæ.
Solidne umocowanie w witalnoci wychylonych jednostek ma zrekompensowaæ s³aboæ podpór bezporednich. Niestety, odtwórcza reprodukcja przejmuje wszystkie bol¹czki technologii w tym nadpoczucie winy (za bezp³odnoæ, cilej  brak potomstwa) i nadpodpowiedzialnoæ (za bycie p³odnym i bezp³odnym, za dziecko poczête i nie poczête).
Zmetaforyzowana sztuczna prokreacja przyspiesza w³aciwy nauce odtwórczej przebieg
anksjolitycznej redukcji progenitury i histeryzacji kobiety w apogeum czyni¹cej z ciê¿arnej
biologiczny inkubator symbolicznego Dziecka.
Przedstawione analizy doprowadzi³y, jak s¹dzê, do wniosku, ¿e odtwórcza reprodukcja w sposób wyj¹tkowo spektakularny wiadczy o anksjolitycznym zu¿yciu siê metafory Nauki-Wyzwolicielki. Nadziejê na technologiczne trwanie skutecznie podwa¿a
wzrastaj¹ca wiadomoæ kruchoci technologicznej podstawy witalnoci, za gloryfikacja dziecka powoduje wzrost nadpoczucia winy i odpowiedzialnoci z ni¹ zwi¹zanych,
prowadz¹c do coraz wiêkszej samotnoci jednostek zatrzaniêtych w pu³apce mi³oci
otoczonej mierci¹.
Przeprowadzone rozwa¿ania ukaza³y równie¿ wielk¹ przydatnoæ poredniej metaforyki Technologii Reprodukcyjnej w ukazywaniu obywatelom sztucznego wiata przemiany
wertykalnej rzeczywistoci nauki kontemplacyjnej w horyzontalne uniwersum dyscyplin
odtwórczych 30 . Kosmos Boga-Stra¿nika £adu mia³ g³êbokoæ, nad któr¹ zawisa³ wychylony Homo sapiens; mia³ te¿ wysokoæ bêd¹c¹ po stronie potêgi Stwórcy lustrzanym odbiciem bezmiarów owej otch³ani. Natomiast technologiczne przenoszenie naturalnoci w
sztucznoæ jest swoistym niwelowaniem wysokoci bytu lokuj¹cym witalnoæ i duchowoæ
w jednej linii biegn¹cej nad mrokami nieistnienia przera¿aj¹cego g³êbokoci¹ samotnoci.
Bêd¹c w istocie swej transmiterem cielesnoci wspartym na jednym jedynym przêle Nauki Wyzwolicielki technologia sprawia, ¿e biegun duchowy jest zawsze zawieszony nad
otch³ani¹. Z tego miejsca ka¿dy z nas widzi i kruchoæ technologicznego mostu i niemal
namacaln¹ bliskoæ ciemnoci.
Horyzontalne przesuniêcie natury ludzkiej i ontologiczna niesolidnoæ wiata, za którego trwanie ponosimy niemal ca³kowit¹ odpowiedzialnoæ czyni nakazem chwili poszukiwanie podpór wzmacniaj¹cych ów technologiczny most do nieumieralnoci, przêse³ mog¹cych byæ tak¿e oparciem dla bieguna duchowego. Niezwykle intensywna miêdzynarodowa
dyskusja wokó³ moralnej strony aborcji, eksperymentów z ludzkimi zarodkami, technik
wspomaganej prokreacji i klonowania jest w³anie przejawem owych poszukiwañ, stano29
Squier S.: Fetal Subjects nad Maternal Objects: Reproductive Technology and the New Fetal/Maternal
Relation, Journal of Medicine and Philosophy, 1996, No 5, 515
30
Por. H. Jonas: Zasada odpowiedzialnoci. Etyka dla cywilizacji technologicznej, t³um. M. Klimowicz,
Platan, Kraków 1996, 224

Tanatos, Eros i dziecko z klonu

151

wi¹c zarazem miarê g³êbokoci anksjolitycznego kryzysu i s³aboci tanatycznych podpór.
W porównaniu z silnie ju¿ zu¿ytym tradycyjnymi symbolami bardzo obiecuj¹ca wydaje siê
bezporednia metaforyka Dziecka, za jako narzêdzie przydatne w budowaniu przês³a 
nauka wytwórcza. Tym sposobem klonowanie Homo sapiens zyskuje funkcjê praktyki spo³ecznej o znacznym dzia³aniu anksjolitycznym.
Na przeciwlêkow¹ atrakcyjnoæ klonowania sk³ada siê kilka czynników. Po pierwsze,
efektywniejsze w porównaniu z technikami wspomaganej prokreacji zwiêkszanie wyobra¿eniowego dystansu oddzielaj¹cego chaos i pierwiastek ¿eñski od aktu p³odzenia-kreacji
nowego ¿ycia. Dotychczas wypracowane przez kulturê sposoby powiêkszania owej odleg³oci prowadzi³y do deprecjacji kobiecoci przy jednoczesnym przejmowaniu przez mê¿czyzn funkcji transmitera pokoleñ. Mitologiczny skrót procesu zaw³aszczania p³odzenia
przez pierwiastek mêski daje opowieæ o narodzinach z g³owy Zeusa szczególnego rodzaju mêskiej kobiety  bogini Ateny 31 . Natomiast zastosowanie klonowania umo¿liwia narodziny dziecka zarówno z g³owy mê¿czyzny jak i kobiety.
Owo z g³owy sygnalizuje zbli¿enie do bieguna duchowego omawianej formy reprodukcji. Wydanie na wiat dziecka z klonu ma bardzo niewiele wspólnego z tradycyjn¹
dychotomiczn¹ p³ciowoci¹  biernym kobiecym rodzeniem i aktywnym mêskim p³odzeniem. Zacieraj¹c biologiczno-spo³eczny podzia³ ról stanowi przede wszystkim efekt intelektualnej pracy powielaj¹cej rodzica w potomku. Miêdzy nimi jako ogniwami przekazu
nieumieralnoci pojawia siê intelektualny ³¹cznik  plan wytwarzania nowej jakoci, wykorzystuj¹cej elementy naturalnego instrukta¿u genetycznego.
W kszta³tuj¹cej siê posttechnologicznej wiadomoci zdumionej, ale i przera¿onej
ontologiczn¹ kruchoci¹ bytu, silnie zaznaczona sk³adowa wytwórcza technik klonowania
stanowi drugi z czynników zwiêkszaj¹cych ich anksjolityczn¹ atrakcyjnoæ. W grz¹skim
bycie wzglêdn¹ podporow¹ stabilnoæ wydaje siê bowiem zapewniaæ jedynie nauka wytwórcza. Programista komputerowy sk³onny jest s¹dziæ, ¿e odtwórcza technologia powiela
w sztucznym uniwersum kruchoæ jego pierwowzoru. W przeciwieñstwie do niej nauka
wytwórcza daje mu  jak mniema  mo¿liwoæ ucieczki z jednego wiata w drugi i w trzeci.
Trwogê kruchoci ³agodzi zdumiewaj¹ca ³atwoæ kreacji coraz to nowych wysp ontologiczno-aksjologicznych.
Trzeci¹ okolicznoci¹ zwiêkszaj¹c¹ przydatnoæ bezporedniej metaforyki klonowania s¹ wi¹zane z nim nadzieje na zachowanie cenionego przez Zachód indywidualizmu,
przy jednoczesnym eugeniczno-manipulacyjnym usuniêciu jego ujemnych stron z egoizmem
i nieod³¹czn¹ samotnoci¹ na czele. Wyra¿a je np. Jan Hartman, pisz¹c: Cz³owiek czêciowo uwolniony od strachu przed mierci¹, maj¹cy choæby niejasn¹ perspektywê kontynuacji
cielesnej tego, co w nim dobre, w organizmach, które bêd¹ jego potomkami na takich czy
innych drogach  od kontrolowanej genetycznie prokreacji, poprzez prze¿ycie w transplantowanych organach, regeneracjê organizmu, a¿ po rekonstrukcjê kloniczn¹  taki cz³owiek
byæ mo¿e w sposób bardziej wiarygodny bêdzie móg³ byæ nie tylko sob¹, lecz równie¿
cz³onkiem wspólnoty, przyjmuj¹cym za ni¹ wspó³odpowiedzialnoæ. [...] Trudno nam o
31
G³adziuk N.: Omphalos, czyli pêpek wiata. P³eæ jako problem filozofii politycznej Greków, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa 1977, 105
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tym myleæ, bo nasze przywi¹zanie do nas samych takich, jakimi jestemy jest dzi niezachwiane i gotowi jestemy do koñca broniæ etyki kompromisu pomiêdzy prywatnym egoizmem a wznios³oci¹ ogólnych idea³ów moralnych 32 .
Byæ mo¿e prognozy Hartmana spe³ni¹ siê i nauka wytwórcza sfinalizuje dzie³o zapocz¹tkowane przez technologiê, doprowadzaj¹c do genetyczno-klonalnego komunitarianizmu, jako wytwórczej realizacji tanatycznej metafory Drugiego. Wszelako obawiam siê, ¿e
bêdzie to wspólnota bliska tej, jak¹ buduj¹ cz³onkowie Towarzystwa Cykuty. Wytwarzanie 33 siebie w dziecku z klonu przypomina robienie w³asnej mierci. Oba rodzaje aktywnoci 1) w ostatecznej instancji napêdzane s¹ trwogami tanatycznymi okresu anksjolitycznego kryzysu, 2) nie zmniejszaj¹, lecz powiêkszaj¹ stan nadodpowiedzialnoci (za racjonalne
samobójstwo i rozumnie zaplanowane eugeniczne spo³eczeñstwo), wykazuj¹ przemo¿n¹
tendencjê 3) do traktowania innych ludzi jako elementów czy tworzywa robionej rzeczywistoci oraz 4) do wzmacniania izolacji wynikaj¹cej z indywidualizmu.

6. SPO£ECZNA AKCEPTACJA MIERCI WARUNKIEM MINIMALIZACJI
UJEMNYCH STRON KLONOWANIA LUDZI
S¹dz¹c podobnie jak Barbara Chyrowicz, ¿e mimo szeregu deklaracji, orzeczeñ, protestów i praw  wszystko inne zdaje siê [...] sprzyjaæ klonowaniu ludzi 34 chcia³bym na zakoñczenie przedstawiæ kilka zaleceñ mog¹cych zmniejszyæ wymienione wy¿ej ujemne skutki
stosowania tej techniki. Proponowana przez Leona Kassa m¹droæ oburzenia 35 zupe³nie
zawodzi w horyzontalnym uniwersum technologii wspieranej nauk¹ wytwórcz¹  rzeczywistoci kulturowej wyró¿niaj¹cej siê kryzysowym narastaniem trwóg tanatycznych oraz pog³êbiaj¹cym siê deficytem jakichkolwiek solidnych, kontemplacyjnych, punktów odniesienia.
Neguj¹ce dotychczasowe granice pod¹¿anie w przód strza³ki czasu rzeczywistoci kreowanej przez gatunek ludzki musimy, jak s¹dzê, uznaæ za datum, na które nie mamy istotnego
wp³ywu. Mo¿emy natomiast spowolniæ szybkoæ owego biegu os³abiaj¹c jego g³ówn¹ si³ê
napêdow¹  lêk przed mierci¹. St¹d wniosek, ¿e tanatyczne hamowanie cywilizacyjnego
pêdu w³adna jest zapocz¹tkowaæ kulturowa akceptacja cz³owieczej skoñczonoci. Aby to siê
sta³o nale¿y odrzuciæ ukszta³towany w drugiej po³owie XIX w. technologiczny sposób uprawiania medycyny wraz z jego moralnie gron¹ utopi¹ wiata bez chorób, cierpienia i mierci.
Tak ujêta koncepcja cywilizacyjnego spowolnienia unika stawianego przez niektórych
bioetyków oskar¿enia o technologiczny defetyzm 36. Zgodnie z ni¹ bowiem, moderowanie
32
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35
Kass L.R.: M¹droæ oburzenia. Dlaczego powinnimy zakazaæ klonowania cz³owieka, [w:] Klonowanie
cz³owieka. Fantazje  zagro¿enia  nadzieje, red. B. Chyrowicz SSpS, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
1999, 166
36
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tzw. postêpu naukowego jest to¿same z wyznaczaniem mu kierunku wynikaj¹cego z przyjêcia okrelonej antropologii. Wed³ug niej, postêp nie jest rzek¹ unosz¹c¹ bezw³adn¹ ³ód
natury ludzkiej, lecz czym w rodzaju jej poruszyciela napêdzanego cz³owieczymi pragnieniami i wprawiaj¹cego w ruch nastêpstwo podpór. Wymagaj¹ca mêstwa bycia 37 aprobata
skoñczonoci ³agodzi szybkoæ ich zu¿ywania siê i wymiany, buduj¹c zarazem kontemplacyjne punkty odniesienia s³u¿¹ce nawigowaniu w horyzontalnym uniwersum zmedykalizowanej kultury. W mniej obrazowym jêzyku rzecz ujmuj¹c, utopiê medycyny technologicznej nale¿y bezwzglêdnie zast¹piæ now¹ hierarchi¹ priorytetów.
W bêd¹cym wspólnym dzie³em miêdzynarodowego zespo³u bioetyków opracowaniu
dotycz¹cym tego zagadnienia znalaz³y siê dwa cele szczególnie przydatne w roli ukierunkowuj¹cych praktykê medyczn¹ moderatorów postêpu; s¹ nimi: 1) unikanie przedwczesnej
i d¹¿enie do spokojnej mierci oraz 2) leczenie i troska o ludzi chorych i tylko troska o
tych, którzy nie mog¹ byæ wyleczeni 38 . Jednak¿e bli¿sze rozwa¿enie owych priorytetów
wychodzi ju¿ po za ramy niniejszego szkicu.
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