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Etnografi e biomedycyny to zbiorowa publikacja będąca wyrazem dojrzałej re-
fl eksji i siły warszawskich antropologów medycznych. Redakcji książki podjęli się 
Magdalena Radkowska-Walkowicz – autorka wnikliwych i wrażliwych społecznie 
studiów nad zapłodnieniem in vitro w Polsce, inicjatorka pierwszego w kraju Interdy-
scyplinarnego Zespołu ds. Badań nad Dzieciństwem, oraz Hubert Wierciński – zna-
ny z badań etnografi cznych poświęconych doświadczeniu choroby nowotworowej 
w Polsce, wyróżniający się interesującym warsztatem pracy nad narracją o chorobie. 
Książka prezentuje głównie prace powstałe w ramach grantu badawczego realizowa-
nego pod kierownictwem Radkowskiej-Walkowicz, ale zawiera także kilka tekstów 
autorstwa badaczy z innych ośrodków. Prace zebrane w tomie koncentrują się na za-
gadnieniach społecznych konsekwencji rozwoju genetyki i nowych technologii oraz 
ich wpływu na życie codzienne współczesnego człowieka. Publikacja podzielona 
została na dwie części: „Reprodukcje” i „Doświadczenia”, które poprzedza wstęp 
autorstwa redaktorów. Zawiera on wprowadzenie do problematyki i opis treści książ-
ki. Ponadto autorzy zwięźle charakteryzują subdyscyplinę, przedstawiają jej lokalny 
rys historyczny i nakreślają specyfi kę prac grupy warszawskiej na polskiej mapie 
antropologii medycznej. 

W części „Reprodukcje” znalazło się sześć tekstów. Jako pierwsza, Anna Wądo-
łowska prezentuje wrażliwą społecznie refl eksję nad doświadczeniami ubogich ko-
biet z Regionu Indian Purhépecha w Meksyku, związanymi z realizowanym w tym 
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regionie rządowym programem integracji sektora biomedycznego z medycyną tubyl-
czą. Głównym, choć ukrytym, celem działań projektu w zakresie zdrowia reproduk-
cyjnego jest obniżenie przyrostu naturalnego miejscowej populacji. Niejednokrotnie 
oznacza to łamanie praw kobiet do decydowania o własnej płodności. Upolityczniona 
praktyka biomedyczna odbiera kobietom kontrolę nad reprodukcją i sprowadza je do 
bycia obiektem, a nie podmiotem działań medycznych. Meksykańskie studium przy-
padku pozostaje w interesującym dialogu z innym tekstem należącym do „Reproduk-
cji”, traktującym o doświadczeniu porodów naturalnych w Polsce – autorstwa Marty 
Król-Szczepkowskiej. Autorka przedstawia Polki w sytuacji odmiennej – politycznie 
gwarantowanego wyboru. Jej rozmówczynie z postawy krytycznej wobec biomedy-
cyny czerpią poczucie sprawczości, i na niej budują własną tożsamość spełnionej 
kobiety i matki. Król-Szczepkowska argumentuje jednak, że alternatywny model 
świadomego rodzicielstwa, motywowanego chęcią emancypacji matki i dziecka spod 
jarzma biomedycyny, staje się źródłem nowego rodzaju presji – przesadnego zaanga-
żowania w zaspokajanie potrzeb dziecka i nadmiernej koncentracji na jego rozwoju. 

Zawarty w tej samej części tekst Elżbiety Korolczuk przybliża czytelnikowi do-
świadczenie innego typu presji funkcjonującej współcześnie w Polsce w obszarze 
reprodukcji, to jest imperatyw posiadania potomstwa. Autorka analizuje społeczną 
mobilizację wokół dostępu do zapłodnienia in vitro w Polsce. W ciekawy sposób 
zestawia dwie strony doświadczenia ludzi zaangażowanych w działalność Stowa-
rzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. 
W sferze publicznej (ofi cjalna strona internetowa, listy otwarte, wypowiedzi dla me-
diów) osoby bezpłodne próbują przeciwdziałać stygmatyzacji in vitro. Przybierają 
kolektywną tożsamość pacjencką i obywatelską, bezpłodność nazywają chorobą, 
którą można skutecznie leczyć. Jednak w przestrzeni bardziej ukrytej (forum stowa-
rzyszenia) wyraźnie zarysowują się ciemne strony imperatywu dążenia do posiadania 
dziecka za wszelką cenę. Autorka eksponuje działania grupy osób, które w wyniku 
świadomej decyzji zaprzestają starań i rozpoczynają pracę promującą na forum ideę 
„świadomej bezdzietności”. 

Dyskusję dotyczącą polskiego doświadczenia in vitro kontynuuje Anna Kraw-
czak. Jej tekst oferuje kompetentną analizę obszarów przemilczeń w polskiej debacie 
publicznej dotyczącej niepłodności, w odniesieniu do problemu dawstwa heterolo-
gicznego (sytuacja, w której para korzysta z gamety dawcy/dawczyni lub z zarodka 
innej pary). Artykuł egzemplifi kuje głos osoby zaangażowanej – przewodniczącej 
stowarzyszenia „Nasz Bocian”, a zarazem osoby związanej ze światem akademic-
kim. Krawczak w sposób wnikliwy przedstawia zagadnienia związane z etycznie 
dwuznacznymi aspektami dawstwa heterologicznego (np. handel komórkami, nisz-
czenie zarodków, powikłania wynikające ze stosowania metody), ukazując, jak wiele 
kwestii związanych z in vitro w Polsce pozostaje nieskonceptualizowanych bądź ze-
pchniętych na margines debaty. 

Ważnym polem poznawczym dla antropologów medycznych stał się temat tożsa-
mości dziecka z in vitro, a w szczególności dziecka genetycznie niespokrewnionego 
z rodziną, w której się wychowuje. Na stronach Etnografi i biomedycyny temat ten 
podejmuje Ewa Maciejewska-Mroczek. Autorka w sposób zaangażowany pokazuje, 
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że w polskiej rzeczywistości brakuje narzędzi dyskursywnych, które pozwoliłyby 
rodzicom wyjść ze strefy przemilczeń w kierunku otwartego konstruowania, razem 
z dziećmi, znaczeń i tożsamości opartych o fakt poczęcia dziecka metodą in vitro czy 
też sytuację istnienia innych, genetycznych rodziców. Maciejewska-Mroczek anali-
zuje publikacje zagraniczne, które zostały stworzone, by wspierać rodziców w roz-
mowach z dziećmi. Według niej sytuacja prawdy jest gwarantem bezpiecznego startu 
dla dziecięcych poszukiwań w sferze tożsamości. 

 Z kolei tekst autorstwa Ivy Šmidovej i Lenki Slepičkovej, ukazuje perspektywę 
współczesnych czeskich lekarzy medycyny reprodukcyjnej. Autorki opisują mecha-
nizmy ograniczenia władzy lekarzy w postmodernistycznym systemie opieki, gdzie 
usługi medyczne zostają utowarowione, a placówki medyczne zaczynają operować 
wedle logiki wolnego rynku. Zjawisko to jest powiązane z coraz większym prawem 
pacjentów do decydowania o własnym leczeniu, któremu towarzyszy niezmienne 
oczekiwanie wszechmocy medycyny. W wyniku zachodzących zmian lekarze czują 
się bezsilni i coraz bardziej sfrustrowani. Coraz częściej pojawiają się konfl ikty na 
linii pacjent – lekarz, podczas gdy zarówno pacjenci, jak i lekarze „znajdują się wła-
ściwie na jednej łodzi na morzu państwowych zarządzeń, przemysłu medycznego 
oraz postępu technologii” (s. 64). 

Część druga, zatytułowana „Doświadczenia”, prezentuje pięć artykułów. Rad-
kowska-Walkowicz bierze w tej części na warsztat jedno z osiągnięć nowych techno-
logii – testy prenatalne, które pomagają określić ryzyko urodzenia chorego dziecka. 
Autorka pokazuje złożone konsekwencje ingerencji biotechnologii w życie kobiet, 
ilustruje sposoby, w jakie przekształca ona doświadczenie wczesnego macierzyń-
stwa. Tekst ten czytać można jako krytyczny komentarz na temat kultury wykonywa-
nia testów prenatalnych w Polsce (brak informacji od lekarzy na temat konsekwencji 
poddania się testom, brak świadomości kobiet względem własnych praw). Autorka 
eksponuje różne twarze starć z biotechnologią i różne postawy kobiet – od tych, 
które świadomie nie poddają się testom, po te, które decydują się na ich wykonanie, 
budując w ten sposób własne poczucie kontroli, oraz te, które zostają „skazane” na 
wiedzę i pozbawione możliwości decydowania. Radkowska-Walkowicz jasno okre-
śla swoje stanowisko, wartościując pozytywnie podmiot, który świadomie negocjuje 
swoją pozycję w polu biomedycznym. 

Kolejna autorka – Dorota Hoffman-Zacharska omawia etyczne, emocjonalne i spo-
łeczne implikacje możliwości wykonania testów przedobjawowych, określających 
ryzyko zachorowania na chorobę Huntingtona. Choroba ta to przykład fatalizmu ge-
netycznego. Jest nieuleczalna, przekazywana w jednym genie, cechuje ją późny wiek 
zachorowania (choć ma też postać dziecięcą/młodzieńczą); prowadzi do stopniowej 
utraty samodzielności i inwalidyzacji osoby. Sytuacja diagnozy, która ma miejsce 
w wieku dorosłym, często w momencie, gdy chory ma własne, dorosłe dzieci, istotnie 
zmienia życie całej rodziny. Powstaje lęk przed chorobą. Chory i jego rodzina uwikłani 
zostają w szereg dylematów – czy chcą wykonać testy i dowiedzieć się, że zachorują; 
czy jako genetycznie obciążeni mają prawo podjąć ryzyko posiadania potomstwa? Tak 
jak Radkowska-Walkowicz, Hoffman-Zacharska broni prawa jednostki do decydowa-
nia, do tworzenia własnej historii poprzez wybranie wiedzy lub niewiedzy. 
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Dwa teksty w tomie, autorstwa Krystyny Dudzińskiej i Małgorzaty Rajtar, po-
dejmują temat niepełnosprawności. Dudzińska prowadziła badania etnografi czne 
z rodzinami zamieszkującymi okolice Warszawy. Inspirowana pracami Rayny Rapp 
i Faye Ginsburg, zaproponowała ciekawe spojrzenie na problem niepełnosprawno-
ści przez wprowadzenie do analizy pojęcia „lokalnego pokrewieństwa”. Termin ten 
pozwolił autorce skoncentrować się na sieci powiązań, które łączą rodzinę dotkniętą 
niepełnosprawnością z dalszą rodziną, sąsiadami oraz społecznością lokalną – czyli 
tymi osobami i przestrzeniami, które mają kluczowy wpływ na jakość życia codzien-
nego rodziny dotkniętej trwałą niepełnosprawnością dziecka. Przyjęta perspektywa 
umożliwiła odejście od stereotypowego rozumienia niepełnosprawności i ukazanie 
jej dynamicznego, relacyjnego wymiaru. 

Artykuł Małgorzaty Rajtar przybliża nam z kolei sposoby przeżywania niepełno-
sprawności w środowisku grupy wyznaniowej świadków Jehowy. Autorka opisuje 
doświadczenia dwóch małżeństw zamieszkujących w Niemczech, u których nowo-
narodzonych dzieci, pod koniec ubiegłego stulecia, zdiagnozowano zespół Downa. 
Na przykładzie ich historii autorka pokazuje, jak w sytuacji diagnozy wybory podyk-
towane przekonaniami religijnymi (odmowa sposobów leczenia opartych o transfu-
zję krwi) splatają się z polityką i biomedycyną. Rajtar przedstawia działania swoich 
rozmówców podejmowane w obszarze biomedycyny jako awangardę współczesnego 
świata pacjenckiego. Małżeństwa walczą o własne prawa, o możliwość udzielenia 
ich dzieciom pomocy w ramach usług biomedycznych, tak by pozostały one w zgo-
dzie z ich wiarą, a jednocześnie spotykają się z licznymi przeszkodami natury biuro-
kratycznej oraz niechęcią ze strony personelu medycznego.

W końcu, Hubert Wierciński, w oparciu o zebrane przez siebie swobodne opowie-
ści o doświadczeniach osób dotkniętych chorobą nowotworową, przygląda się relacji 
nowotwór – rodzina. Autor analizuje transformacje sposobów rozumienia i przeży-
wania pokrewieństwa następujące w wyniku doświadczeń wywołanych chorobą no-
wotworową i zetknięcia z genetyką. Ilustruje sposoby przenikania języka naukowego 
do tkanki polskiej rodziny. Nowe koncepcje naukowe podpowiadają rozmówcom 
warszawskiego antropologa i ich bliskim sposoby rozumienia choroby jako pocho-
dzącej z „magistrali genetycznej”, to jest z rodziny. Wierciński wprowadza do słow-
nika antropologicznego pojęcie „technowięzi”. Podkreśla w ten sposób potencjał no-
wych technologii medycznych do prowokowania redefi nicji relacji międzyludzkich, 
produkcji nowych znaczeń, praktyk, zachowań. 

Etnografi e biomedycyny to publikacja głęboko humanistyczna, ukazująca para-
doks życia współczesnego człowieka, który w poszukiwaniu pewności utożsamia-
nej z biomedycyną wkracza w kolejne obszary niepewności. Jest to obowiązkowa 
lektura dla antropologów zainteresowanych zagadnieniami rodziny, zdrowia, choro-
by, biotechnologii i płci, a także praktyczny podręcznik metodologii dla studentów 
antropologii medycznej, pełen ciekawej terminologii, prezentujący różne techniki 
i metody badawcze. W końcu książka ta, napisana przystępnym językiem i w sposób 
zaangażowany, ma potencjał, by przenikać do przestrzeni publicznej i medycznej, 
i wskazywać praktyczne kierunki zmian. 

 Anna Witeska-Młynarczyk


