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Nie widzę powodu, by entuzjazmować się obietnicami 
przyszłych rajów 

Nauka jest tym co ojciec tłumaczy synowi, zaś technologia tym co syn 
tłumaczy ojcu. W każdym razie moja córka tłumaczy mi (zwykle niecierpliwie) 
jak korzystać z różnych technologii. Na szczęście. Bo nadążyć trudno, a 
dzieciaki posługują się tymi wszystkimi gadżetami w sposób instynktowny. 

I nauka, i technologia są wspaniałymi dziełami ludzkiej inwencji. Na ogół budzą we mnie zachwyt. Ale 
nie zawsze. 

Nie dowierzam GMO (genetically modified organisms). I przyjmuję z pokorą krytyki moich przyjaciół 
biologów, którzy zarzucają mi ignorancję i konserwatyzm. Nie widzę jednak powodu, by 
entuzjazmować się obietnicami przyszłych rajów. Nie wierzę, że załatwimy wszystkie problemy 
ludzkości dzięki genetycznym manipulacjom. Że zlikwidujemy i głód, i otyłość. Że z kukurydzy popłynie 
mleko, że w banany wpuścimy szczepionkę, która uodporni Afrykę na choroby. Nie przekonują mnie 
argumenty, że genetycznie zmodyfikowane rośliny będą same zwalczały szkodniki, plony będą 
rekordowe a żywność - bez środków ochrony roślin - stanie się zdrowsza. 

To wszystko jest technicznie do wyobrażenia, tylko że likwidując jedne problemy stworzymy inne, 
których nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, ani kontrolować. 

Przyznaję, ze organizmy modyfikowane genetycznie mogą przynieść interesujące rozwiązania w wielu 
dziedzinach. Pod jednym warunkiem: że będą produkowane w laboratoriach, wykorzystywane do 
ściśle określonych ról, pod precyzyjną kontrolą. Wtedy - proszę bardzo. 

Ale perspektywa produkcji GMO na przemysłową skalę mnie niepokoi. Bo człowiek nie kontroluje w 
pełni natury. Żaden komputer, żaden program nie weźmie pod uwagę wszystkich czynników tej 
genialnej i niewyobrażalnie skomplikowanej mechaniki wzajemnych zależności. 

Czytam, że naukowcy z chińskiej Akademii Nauk Agronomicznych podsumowali doświadczenie 10 lat 
uprawy modyfikowanej genetycznie bawełny. I wyniki ich pracy są zdecydowanie pesymistyczne. W 
dodatku system posypał się wcale nie tam, gdzie podejrzewano. Od 10 lat Chiny uprawiają bawełnę Bt 
powstałą z "krzyżówki" z bakterią bacillus thuringiensis, która wydziela proteinę zabójczą dla 
żerujących na normalnej bawełnie insektów. Dzięki tejże bakterii bawełna Bt rzeczywiście sama 
radziła sobie z owadami - szkodnikami. Po prostu je eliminowała. W konsekwencji jednak 
nieproporcjonalnie wzrosła liczba innych owadów. A te atakują drzewa owocowe. Efekt jak w starym 
powiedzonku: zamienił stryjek siekierkę na kijek. W dodatku kijek jest w tym przypadku groźniejszy od 
siekierki i nie bardzo wiadomo co z tym fantem robić. Nie ma recepty. Oczywiście można wyobrazić 
sobie modyfikacje genetyczne dalej idące, czyli uprawy roślin o szerszym spectrum odporności. Będą 
eliminować większość owadów. Ale jeśli wyginą owady, nie będziemy mieli owoców. Ani miodu. Ani 
letniego brzęczenia trzmieli, pszczół i innych sympatycznych i antypatycznych insektów. 

Nie wierzę w obietnicę raju. Nauka nie stworzy raju na Ziemi. Raj już był. Na kartach Biblii. Innego raju 
nie będzie. 

 


