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ПРЕДГОВОР

Биоетиката е „систематично изследване на моралните измерения – включително моралните интуиции, решения, действия и политики – в науките за живота и здравните грижи, използващо различни етически методологии в интердисциплинарен контекст“1*.
Подобно систематично изследване неизбежно се осъществява
от учени, които мислят, пишат и преподават съответната научна
дисциплина. Такива учени, наричани днес „биоетици“, се появяват през шестдесетте години на ХХ век. Като професионалисти в
различни научни области, те разгръщат биоетиката като нов начин
на разглеждане на традиционните проблеми на етиката, свързани
с медицината. През следващите години тази дисциплина привлича
вниманието на специалистите по здравни грижи и интереса на обществеността. Днес трите професионални асоциации на биоетиците имат около хиляда члена; съществуват двеста различни центъра,
факултета и учебни програми по биоетика, като повечето от тях са
част от академични институции. Освен това през 1996 г. библиографията по биоетика вече включва 3620 книги, студии и статии2.
През седмицата, в която настоящият предговор беше написан, уважаваното научно списание „Нейчър“ [Nature] съобщи,
че биоетическият „отрасъл“ отбелязва значителен растеж: правителства и индустриални групировки се нуждаят от съвети, а
биоетиците могат да ги предложат, участвайки в комисии и конференции, посредством научни публикации и интервюта в медиите. Авторът на въпросната статия обаче допълва, че „въпреки нарастващото им влияние, съвсем не можем да твърдим със
сигурност, че американските биоетици са допринесли съществено за формирането на определена култура в науката или на
политическите решения през последните години“3. Изхождайки
от това скептично разбиране, описвайки различни исторически
събития и позовавайки се на изказванията на самокритично
настроени биоетици, въпросната статия се движи по ръба на
фактическите и интерпретативни неточности. Не е съвсем вярна тезата, че „нарас тващото влияние на биоетиците може да
бъде съотнесено с поставеното през 1988 г. начало на проекта
* Бележките на автора се намират в края на всяка глава; бел. б. изд.
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за картографиране на човешкия геном“. Неточно е твърдението,
че биоетиката „преди тридесет години е водела изолирано съществуване в университетските факултети по теология и философия“. Не е напълно вярно и това, че Националната комисия за
защита на пациентите, подложени на биомедицински и поведенчески изследвания, е „създадена в отговор на направеното през
1972 г. откритие, че в продължение на четиридесет години САЩ
финансират прословутото изследване на сифилиса в Тъскиги“.
Преувеличено е изказването, че ранните текстове, отнасяни днес
към биоетиката, „преди време всеки би причислил ... към теологията“. Спорно е също дали наистина „освен няколкото ранни и
наистина значими техни победи, едва ли може да бъде показано
наличието на конкретно влияние на американските биоетици
върху съответните политики“. Несъмнено не е лесно да оценим
влиянието на биоетиката върху мисленето, културата, политиката и практиката през последните тридесет години. Подобни
оценки винаги са свързани с т.нар. „въпрос на мисионера“: той
проповядва много и броят на новопокръстените от него расте,
но колко сърца и умове наистина печели? Отговорът на този въпрос предполага адекватна историческа реконструкция на начина, по който това научно поле се появи на бял свят. Време е да
напишем неговата история.
През 1992 г. във Вашингтонския университет в Сиатъл поканих шестдесет представители на ранната биоетика, за да си припомним заедно възникването на дисциплината4. Те откликнаха с
ентусиазъм и четиридесет и шест от тях се включиха в конференцията, която нарекох „Раждането на биоетиката“. Пред публика от
около триста души, съставена от специалисти в различни научни
дисциплини и обикновени хора, всеки докладчик представи определена тема, към чието разработване тя или той има значими приноси – въпросите на смъртта и умирането, експериментите с хора,
генното инженерство, репродуктивните технологии, трансплантациите на органи – разказвайки как и защо е започнал да работи по
нея. Участниците в тази конференция бяха пионери за областта в
истинския смисъл на думата: те бяха прокарали своя пътека в едно
непознато изследователско поле, бяха предложили нови концептуални подходи към непоставяни по-рано въпроси. Те бяха основателите на новата медицинска етика, която по-късно щеше да бъде
наречена „биоетика“. Много от идеите в настоящата книга са заимствани, разбира се, с позволението им, от тях5.
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Въпреки името на конференцията, аз и моите колеги съзнавахме, че една научна дисциплина никога не се „ражда“ в буквалния
смисъл на думата, тя израства бавно и постепенно получава онези
отличителни белези, които предоставят достатъчно основание да £
бъде дадено собствено име. Затова по-правилно би било да кажем,
че биоетиката възниква в годините след Втората световна война,
като в началото е израз на неясно безпокойство за неприятните
последици от напредъка на биомедицинските науки, постепенно
добил вътрешна съгласуваност и оформил се като отделна научна
дисциплина. Макар че се занимава с етически въпроси, поставени
от медицината и науката, биоетиката се различава съществено от
един друг подход към въпросите на етиката и медицината, наричан
„медицинска етика“ и неизменно присъствал в двадесет и пет вековната история на западноевропейския свят. Целта на настоящата
книга е да открие източниците и да проследи развитието на идеите
и институциите, към които се отнася името „биоетика“.
Биография на един биоетик
Биографиите на първите биоетици и раждането на биоетиката са тясно свързани. Повратните точки в професионалната кариера са съпътствани от събития в заобикалящия ни свят
на медицина, наука и етика; тези събития се анализират от хора,
чиято академична кариера ги е приучила да ги тематизират по
определен начин. Всеки от основателите на биоетиката има своя
история. И макар всяка от тези истории да е уникална, налице
са и много общи черти. Почти всички ние сме учени с образование в класическите дисциплини, които средновековните университети завещаха на днешните образователни институции:
философия, теология, право и медицина. Повечето от нас не са
проявявали интерес към етическите въпроси в медицината и
биологическите науки, преди да се натъкнат на един или друг
интересен проблем, привличащ вниманието. Повечето от нас е
трябвало да си проправят път в непознатия свят на медицината
и здравните грижи и да заслужат своето място в него. Много от
нас са създали научни звена, които често, но не винаги, са ставали част от медицинските факултети. Започнахме да се срещаме
и опознаваме по конференции и симпозиуми. Пишехме, изнасяхме лекции, преподавахме, записвахме разсъжденията си и по
този начин поставихме началото на област на изследвания и на
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