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П
роф.дрВојинРакић,редовнипрофе
соринаучнисаветникИнститутадру
штвенихнаука,директорјеЦентраза
биоетичкестудијеишефУнесковеКа
тедрезабиоетикузаЕвропу.Председ

никјеРаднегрупеУниверзитетауКембриџуза
биоетичкуедукацијуидиректорСекцијезаСр
бијуУнесковекатедрезабиоетику.Дипломирао
јефилозофијунаФилозофскомфакултетуУни
верзитетауБеограду,магистрираонаФакулте
тузаЕвропскестудијеЦентралногевропског
универзитетауПрагуимагистрираоидокто
рираонаФакултетуполитичкихнаукаУнивер
зитетаРутгерсуСАД.
Бависепревасходнобиоетикомиполитичком

филозофијом.Објавиојеиуредиовишемоно
графијанаенглескомисрпскомјезику.

Ко ли ко на ши ис тра жи ва чи ко ји пра те област 
при род них и они ко ји су ори јен ти са ни на 
дру штве не на у ке раз ви ја ју ин тер ди сци пли
нар ну са рад њу?

Тасунаучнаистраживањакоднасуглавномида
љеподељена,посвојимфиокама.Међутим,када
говоримообиоетицитонијеслучај,онапред
стављаизузетак,јерсеувеликојмерибавибио
етичкимпитањимаумедициниинеможедане
будеинтердисциплинарна.Сатимувези,добра
вестједајеетикакључнатемауоквирупројеката
„Хоризонт2020”.Усвимевалуацијамавеомасе
вреднујеетичкакомпонентауистраживањима.
Поготовуубиоетицитонијеизненађење,јерје
највећипродорунауциданашњиценаправљен
управоусавременимбиотехнологијама.Саовим
продоромпомеренесузначајнограницекојесе
тичуљудскогживотаиздравља.Исобзиромна
тодамогудадоведуидотогадапутемгенетич
когинжењерингабирамосвојепотомство,ети
капостајекључнафилозофскадисциплинакоја
требадаутврђујештајеморалнодопустивоу
развојусавременихбиотехнологија.

На шта кон крет но ми сли те?
Унауцисевеоманапредујеуправцуискорењи
вањареткихболести,генскихболести,малиг
нитета,алиинекихинфективнихпопутејдса,а
светозаједнокаокрајњиисходможедаимапо
бољшањеопштегздрављапопулацијеизнача
јанпродужетакљудскогвека.Итонемало,већ
радикално.Познатоједанакрајусвакожелида
живидугоидабудездрав.Наравнотребабити
опрезанисачекатиконкретнерезултате.Ањих
већима,готовосвакодневносмосведоцидо
стигнућабиотехнологије.Весткојајеодјекну
ласветомбиојеизузетнирезултатновеметоде
лечењаакутнелимфобластичнелеукемије.На
име,малапацијенткиња,девојчицаЛејла,прва
јебебауспешнотретиранадизајниранимиму
нолошкимћелијамакојесунасталегенетичким
инжењерингом.Прошлојевишемесециодпри
мененоветерапијеилекарикојијепратекажу
даједобро.Надамоседаћетакоиостати.Етич
кимоментиовепричесупотпуноочигледни,
спастиљудскиживот,продужитиживотнивек
иискоренитинекуреткуболест.Међутим,тусе
јављапитањегдесуморалнеграницегенетичког
инжењеринга.Удругомконтексту,отварајусеи
питањапретњикојепотичуодбиоакцидената,
биотероризмаикоришћењабиолошкогоружјау
некомбудућемрату.Тосувероватнонајужасни
јеопасностикојесенадвијајунадбудућношћу
човечанства,потенцијалноразорнијечакиод
нуклеарногратаилиглобалногзагревања.Иту
биоетикаусвомсвомезначајуступанасцену.

Рет ке, ге нет ске и ма лиг не бо ле сти углав ном 
се сма тра ју трај но не из ле чи вим бо ле сти ма. 
Да ли ће се не што про ме ни ти от кри ва њем 
ЦРИ СПРЦас 9 тех но ло ги је, по пу лар но на
зи ва не „еди то ва ње ге на”?

Пресвегатосутехнологијекојемогудовестидо
тогадасепоменутеболестиискорене.Каошто
сеедитујетекстипогрешносложенареч„тескт”
сеисправиу„текст”,такосеиедитујегенкоји
носинекуболест.Технологије„едитовањаге

на”сујошусвомзачетку,алиносеогроманпо
тенцијал.Препаргодинатехнологијезамене
митохондрија(оноштоједовелодотогадаме
дијипишуорођењу„дететасатриродитеља”)
скептицисусматрали„научномфантастиком”.
Већсадајетореалност,британскипарламент
изгласаојезаконкојимсеодобраваоваметода
лечења.Технологије„едитовањагена”сујош
контроверзније,отварајумогућностизборапо
томства,генетичкогинжењеринга.Сведокби
рамобојуочијусвоједеце,немамопроблем,али
акобирамоњиховкоефицијентинтелигенције,
отварајусеразнезастрашујућемогућности.Бо
гаташимогудасенађууситуацијинесамода
својудецушаљунанајбољеуниверзитетеусве
ту,већидазаистаимајуинтелигентнијудецу.
Садругестране,умирујућезвучичињеницада
технологије„едитовањагена”нисускупеидаће
битиприступачнерелативновеликомбројуљу
ди,свакакоуразвијеномсвету.Наравно,итупо
стојеразличитеетичкедилемеипитањакојима
ћесебиоетикасвеинтензивнијебавити.

Члан 24 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је са др жи 
екс пли цит ну од ред бу о за бра ни кло ни ра ња 
људ ских би ћа. Ка кав је ваш став о овој фор
му ла ци ји?

Упркосинтензивнојкампањикојајевођеназа
усвајањеновогУстава,билојеупадљивоодсу
ствонапора,какополитичара,такоимедијских
посленика,дабирачимаобјаснеовуодредбу.
Штајеуопштеклонирање?Заштосенеправи
разликаизмеђурепродуктивногитерапијског
клонирања?Заштосебилокојитипклонирања
забрањујенаовом,највишеммогућемдржав
номнивоу,укључујућиклонирањематичних
ћелијакојемогуизлечитинеизлечивеболестии
спастиљудскеживоте?Далијеморалноспоран
развојновихтерапијакојепоседујупотенцијал
даискорененеизлечиведегенеративнеболести
наистиначиннакојијевакцинацијаискорени
лавеликебогиње?Нијепретеривањетврдити
дасуодговоринаовапитањаосталинепознати
највећемделубирачкогтелакојесеонајвишем
правномактуизјашњавало.Највећимделомова
питањаспадајуудоменбиоетике–интердисци
плинарнеобластикојасебавипроблемимана
тромеђуприроднихнаука,технологијеиморал
нефилозофије.Контроверзнаитешкаетичка
питањакојасеодносенадефиницијеизначења
живота(нпр.еутаназија,абортус)уоквирима
савременебиоетикеспајајусесаранијенепо
знатим,аливеомаактуелнимпроблемимакоји
проистичуизразвојабиотехнологије,каошто
сунесамоклонирањенегои„дизајниранебебе”,
обимибезбедностбиометријскихподатака,ра
дикалнопродужењеживотногвекаилибиоте
роризам.Неупућеностуовепроблемепостаје
свевишеивишепрепрекаразвојудруштвачак
иунајразвијенијимдржавамасвета,аутолико
вишеунашојсредини.

Да оста ви мо тра ди ци о нал на етич ка пи та ња, 
пра ва на абор тус или еу та на зи ју, по стра ни, 
да нас се у дру штву по ле ми ше опет о вак ци
на ци ји, ка ко на то гле да те?

Тојеготовонеобјашњиво,запањенсамкадачу
јемдаимачакилекаракоји,убеломмантилу,
заступајустановиштедасенетребавакцини
сати,итонесамопротивгрипанегоиосталих
болести.Неупитнајечињеницадасувакцине
искоренилемногеболестиидајесветданаслеп
шибезтуберкулозеиливеликихбогиња…До
датно,одбијањевакцинацијенијесамопитање
појединцакојитонежели,већиширезаједни
цејерпресвегаговоримоозаразнимболести
ма.Тојепосебнаврстанеодговорностиизато
јепотребнопросвећивање.

Цен тар за би о е тич ке сту ди је, на чи јем сте че
лу, укљу чен је у ме ђу на род но зна чај не про
јек те, ка квим се све ак тив но сти ма ба ви?

Једнаоднашихактивностисуедукацијелека
раинаставникаусредњимшколама,узторе
довноорганизујемосеминареотворенезаширу

јавност.Недавносмодобилидаводимопроје
катореткимболестима,којинемаограничен
роктрајања,тојевеомазначајнособзиромна
природупроблема.Основалисмораднугрупу
укојојсмоокупилинајпознатијестручњакеза
реткеболестииеминентненаучнике,драгонам
једасвисуприхватиличланствокојеимаво
лонтерскикарактер.Реткеболестичестопога
ђајудецуинашемишљењеједајеморалнода
сепроблемлечењарешаванаједномсистем
скомнивоу,анедасељудидоводеунепријат
нуситуацију,гдегледајућителевизијувидеда
некодетеаконедобијетоликоитоликоновца
заоперацијуможедаумреилиостанеслепо,и
затимпошаљитеСМСна…Овајпроблемкоји
требадржавадарешисваљујесекаоморални
теретнасвеграђане,атоникаконебитребало
дабудеетичкаобавезапојединца.Идејада„ако
недашпаредоприносишданекодетеумре”за
страшујућаје.Ајошгорејетоштосамонекима
одњихуспепробојумедије,аколикоимаоних
којитонемогу.Тосунекеоддилемаокоји
масморазговаралинасастанкураднегрупеза
реткеболести.Такође,организовалисмоикон
ференцијусаОксфордскимуниверзитетом,на
томскупусудвачувенабиоетичара,ЏонХерис
саУниверзитетауМанчестеруиЏулијанСаву
лескусаУниверзитетаОксфорд,суочилисвоје

оштросупротстављенеставове,докјеарбитару
њиховојдебатибиовероватнонајвећиживифи
лозофданашњицеПитерСингер.Данассусви
онипридруженичлановиЦентразабиоетичке
студије,натајидругеначинесеСрбијачврсто
поставиланабиоетичкумапусавременогсвета.
Плановисунамданаставимоидаљеуправцу
развијањамеђународнесарадњеиповезивања
нашенаучнезаједницесасветом.

По зна то је да скеп са пра ти сва ки на уч ни по
мак, да нас је то по го то ву из ра же но пре ма 
раз во ју но вих би о тех но ло ги ја, да ли је мо
гу ће за у ста ви ти на пре дак?  

Двестварисуизвесне.Прво,наукуитехнологи
јуникадаништанијемоглодазаустави,упркос
бројнимпокушајимаширомсвета,одинквизи
цијеукатоличкојЕвропидоТокугавашогуната
уЈапану.У20.векуовајнезаустављивинапредак
једовеочакдостварањамогућностисамоуни
штењаљудскогрода.Друго,акобудетребалода
људибирајуизмеђуприхватањатехнологијакоје
водекаискорењивањунајстрашнијихболестии
одбацивањатихтехнологијазбогетичкихдиле
макојепостављамогућностизборапотомства,
одабраћепрво.Наиме,човек,каоисвакидруги
организам,снажножелидапреживи.Асавреме
небиотехнологијемуутомемогупомоћи. ¶

НАУКА

Какоћеизгледати
бебеубудућности
Сведокбирамобојуочијусвоједеце,немамопроблем,алиакобирамоњихов
коефицијентинтелигенције,отварајусеразнезастрашујућемогућности.Богаташи
могудасенађууситуацијинесамодасвојудецушаљунанајбољеуниверзитетеусвету,
већидазаистаимајуинтелигентнијудецу.Садругестране,умирујућезвучичињеница
датехнологије„едитовањагена”нисускупеидаћебитиприступачнерелативновеликом
бројуљуди,свакакоуразвијеномсвету.Наравно,итупостојеразличитеетичкедилеме
ипитањакојимаћесебиоетикасвеинтензивнијебавити–кажепроф.дрВојинРакић

ИНТЕРВЈУ

Ми ли ца Мом чи ло вић
 ФотоД.Ћирков


