
UMA INTERROGACAO ETICA
DA VIDA*

Em 02 de agosto de 1999, Leonardo Boff lanyou
no Recife seu ultimo livro "Etica e Vida" (Brasilia, Editora
Letraviva). Na dedicatoria que me fez, escreveu:

Poucos dias antes (22/07/1999), eu havia retirado
da Internet urn comunicado dos dominicanos de Sao Paulo.
Urn comunicado que convidava para a celebrayao dos 25
anos do martfrio de Frei Tito de Alencar Lima (0 frei Tito,
que foi torturado pelos agentes da ditadura e depois se
suicidou na Franya). 0 texto do convite comeyava com uma
frase do proprio frei Tito, que dizia:

"E preferivel morrer do que perder a
vida".

"(sua vida) amago de sua alma. Como
jieis guardiiies de um sistema iniquo,
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delegados e militares esvaziaram a
humanidade do jovem dominicano.
Destruiram-lhe 0 universo psiquico.
roubaram-lhe a paz, inocularam em
sua subjetividade 0 veneno do medo e
da angUstia, profanaram seus simbolos
religiosos, fizeram-no orflio de sua
propria loucura. viraram-no pelo
avesso. Como fruta madura ele foi
sugado ate que restasse apenas 0

bagac;o triturado. Deixaram-no
sobreviver para que experimentasse 0

horror de si mesmo".

Fica claro que 0 imperativo categ6rico de Boff
tern como horizonte a etica eco16gica e a bioetica. A
referencia a frei Tito nos lembra muito mais os conteudos, as
condiyoes e 0 sentido da vida individual. Nesta perspectiva
se deve entender a exclamayao angustiante de Tito: "e
preferivel morrer do que perder a vida".

Temos, portanto, diante de n6s duas perspectivas
de abordagem das interrogayoes eticas da vida:
1) A perspectiva biol6gica;
2) A perspectiva do "como" viver.

Os antigos gregos tinham dois conceitos para
diferenciar estes dois niveis de considerayao sobre a vida:
Bios e Zoe - a vida etica em sua dimensao biol6gica; e a
vida etica na perspectiva das condiyoes necessarias para
uma vida com qualidade. Naturalmente, tanto num como
noutro aspecto, quando se trata de interrogayoes eticas,
sempre deverao ser perguntas relativas it vida humana. Pois,
segundo Kant, as questoes morais (ou eticas) sempre sao
questoes antropo16gicas. Portanto, a "etica da vida" sempre
sera uma etica da vida humana.

Como 0 titulo da minha palestra e "uma
interroga~ao etica da vida", pretendo, agora, me deter em
algumas interrogayoes eticas que se referem,
respectivamente, ao nfvel de nossa vida "bio16gica", e
depois interrogayoes relativas it "qualidade da vida"
humana.

Cito estes dois textos, 0 de Leonardo Boff e de
frei Tito, pois neles se manifestam dois aspectos da "etica da
vida". 0 livro de Leonardo Boff se preocupa,
principalmente, embora nao exclusivamente, com as
questoes bio16gicas da vida: a etica eco16gica e a bioetica,
num sentido universal. Neste senti do, inclusive, propoe urn
novo imperativo categ6rico para 0 ethos da humanidade de
hoje. Este imperativo categ6rico, para Boff, deveria ser
formulado da seguinte forma:

"Viva de tal maneira que nlio destruas
as condic;oes de vida dos que vivem no
presente e as dos que vlio viver no
futuro. Ou positivamente: viva no
respeito e na solidariedade para com
todos os companheiros de vida e de
aventura terrestre, humanos e nlio
human os, e cuide para que todos
possam continuar a existir e viver, ja
que todo 0 universo se fez cumplice
para que eles existissem e vivessem e
chegassem ate 0presente."

2. Interroga~oes Eticas Relativas a Vida Biol6gica
do Homem
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Sob 0 aspecto bio16gico, podemos afirmar que 0

~mem e urn ser relativamente bem sucedido. Na semana
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passado (11.10.99), a ONU anunciou ao mundo que a terra
atingira os 6 (seis) bilh5es de habitantes. Certamente urn
sucesso de reprodw;:ao e de conserva<;ao da especie humana
na terra. Sem duvida os progressos da medicina
contribuiram, em muito, para chegarmos a estes seis bilh5es.
Os remedios, as vacinas fizeram as epidemias regredirem; a
mortalidade infantil ja e menor, e a vida media das pessoas
aumentou sensivelmente em quase todas as partes do
mundo. Embora ou<;amos ainda, todos os dias, rumores de
guerra, na verdade as guerras j a nao interferem mais tanto no
controle do numero de habitantes, como antigamente. Mas,
esta generosa presen<;a do homem na terra suscita
interroga<;5es eticas totalmente novas, e exige uma
fundamenta<;ao nova das respostas eticas dadas a quest5es
antigas. Vejamos.
Hoje se tornaram cruciais as perguntas:
Como devemos usar os recursos da terra para conservar a
vida de tantos viventes? As fontes de recursos da terra san
ilimitadas? Como produzir suficientes alimentos? Quais os
alimentos que devem ser produzidos? Destas quest5es, e de
outras, nasceu a etica ecol6gica. Na verdade, a etica
ecol6gica nos oferece urn leque enorme de problemas a
considerar, como: a polui<;ao do ar, da agua e da terra; 0 uso
de inseticidas, de herbicidas; 0 usa de produtos quimicos
como adubos, conservantes, corantes, antibi6ticos; a
quimica dos alimentos; a devasta<;ao das florestas; a
conserva<;ao dos sistemas ecol6gicos; a biodiversidade etc.
etc. Em sentido positivo poderiamos resumir estas
interroga<;5es na questao: como 0 homem deve agir para
fortificar, conservar e defender a sua vida biol6gica?

Das novas interroga<;5es eticas, em nosso tempo,
nasceu tambem a bioetica. Em rela<;ao as interroga<;5es
eticas provenientes da bioetica, 0 hornem de hoje ainda esta
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ul11 tanto perplexo. Os cientistas nos mostram hoje as
l11ultiplaspossibilidades de interferir nas estruturas da vida.
E alguns homens, cautelosos (ou medrosos), ate pensam que
o homem esta querendo "brincar de Deus", e isto gostariam
que fosse proibido. Penso que os fil6sofos nao deveriam se
assustar, nem escandalizar, diante das "n" possibilidades de
manipula<;ao da vida que hoje os homens tern em seu poder.
A nossa fun<;ao e nos admirarmos diante destas
maravilhosas potencialidades da natureza viva e participar
ativamente nos debates sobre quest5es de bioetica.

Naturalmente, muitas interroga<;5es eticas, neste
campo, ainda nao tern respostas definitivas. Por isto, em
alguns, ainda existe uma certa perplexidade. S6 para
exemplificar. Estes dias assisti a urna palestra de urn
professor de medicina na UFPE. Este professor rnencionou '0
caso dos porcos e das ovelhas "humanizados". Sao porcos e
ovelhas que receberam material genetico humano com 0 fim
de produzirem, futuramente, 6rgaos possiveis de serem
transplantados para seres humanos. A expectativa e que,
daqui a mais alguns anos, teremos transplantados com
cora<;ao e estomago de porco, com figadode ovelha etc.
Mas 0 problema mais grave que 0 conferencista se colocava
era: como deveriam ser avaliados estes animais
humanizados? Teriam eles psique, ou continuariam eles
como puramente animais?

No nivel do bioetico as interroga<;5es realrnente
se multiplicam. Afinal, 0 que e permitido eticarnente fazer,
em rela<;ao a manipula<;ao de embri5es humanos? E
~ceitavel a venda de semen humano? 0 que dizer da
Insemina<;ao artificial (in vitro); da insemina<;ao heter6gena
~0 caso do casal em que 0 marido e esteril e a mulher e
Inseminada com 0 semen de outro homem); as barrigas de
~el; a "produ<;ao independente", a moda Xuxa? 0 que
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a etica permite, manda ou repudia em relayao ao controle da
natalidade, da esterelizayao, do aborto, da eutamisia, da
prolongayao artificial da vida, dos transplantes? Aqui
tambem cabem as questoes eticas relativas as plc:lsticas, as
mutilayoes, a pena de morte, as guerras, a clonagem, as
relayoes sexuais estereis entre gays, entre lesbicas, e muitas
outras. Vale a pena lembrar as polemicas surgidas ha pouco
tempo nos Estados Unidos e na Alemanha, quanta a
manipulayao e interpretayao da genetica humana. A
Universidade de Western Ontario quis excluir 0 Professor
Jean-Philippe Rushton do mundo academico por causa de
suas teorias raciais, e sua tentativa de reabilitar a "ciencia
das rayas". Rushton argumenta que a evoluyao fez os povos
africanos e seus descendentes menos inteligentes, mais
violentos e mais promiscuos do que os povos europeus e
asi<iticos. 0 seu modelo de raya se fundamenta na divlsao da
humanidade em tres rayas principais: a mongo16ide, a
caucas6ide e a negr6ide. Isto faz com que, em todos os
arquivos, se possam verificar dados diferentes para cada
uma destas rayas. Segundo Rushton estas diferenyas se
referem ao grau de QI, as estatisticas de crimes, a
quantidade de aideticos, ao tamanho do cerebro e ao
comprimento do penis. Os africanos, conclui Rushton,
investem em ter uma prole numerosa, mas nao em cria-la.
Nos climas mais frios da Asia e da Europa as familias
investem em criar os seus filhos numerosos. As populayoes
da Asia Oriental foram contempladas assim com 0 maior
cerebro, mas com 0 menor penis; os africanos, ao contrario,
sao a raya menos inteligente, mas com a sexualidade mais
exaltada. Defendendo estas ideias, Rushton e suspeito de
nazismo, de ofensivo aos direitos humanos e de nao
cientifico. Mas a"chamada sociobiologia e a biogenetica
nao consideram finalizada esta polemica.
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Quanto a Alemanha, saiu no Caderno Mais da
Folha de Sao Paulo, em lOde outubro p.p., uma entrevista
com 0 fil6sofo alemao Peter Sloterdijk, com 0 titulo:
Zoopolitica. Sloterdijk e autor do livro "Critica da razao
cinica", urn livro publicado em 1983, muito apreciado na
Alemanha e traduzido em 10 idiomas. A polemica em
relayao a Sloterdijk surgiu porque, em julho de 1999, ele deu
uma conferencia, com 0 titulo "Regras para urn parque
humano - Uma resposta it carta de Heidegger sobre 0

humanismo". Nesta conferencia Sloterdijk abordou a crise
do humanismo ocidental e a delicada questao da
programayao (ou seleyao) genetica de seres humanos. Esta
conferencia abriu duas frentes de discussao filos6fica. A
primeira se refere a seleyao genetica; a outra ao
"esgotamento" da Teoria Critica da Escola de Frankfurt.
Sloterdijk defende que a filosofia humanista ocidental visou
ao longo de sua hist6ria criar urn "parque", e ele fala em
parque em analogia ao zoo16gico, onde, de urn lado, haveria
os seres humanos a serem "cultivados/selecionados", por
nao serem sabios, e de outro, os pr6prios sabios, que
estariam habilitados a dirigirem a vida dos primeiros. Hoje a
engenharia genetica nada mais seria do que este humanismo
em sua face mais ativa e poderosa, buscando a tecnica de
aperfeiyoamento do homem. Os alemaes se assustaram com
as ideias de Sloterdijk, recordando as experiencias genetic as
dos nazistas. 0 fil6sofo Habermas tambem se sentiu atingido
com as refencias a Escola de Frankfurt, advertindo que
Sloterdijk estaria "jogando areia nos olhos das pessoas"
fazendo se passar por inofensivo "biomoratista". Sloterdijk
respondeu a Habermas de que ele estaria se assustando
porque nao quer se lembrar de sua juventude nazista. E diz
-.9...ue a reayao as suas ideias foi tao forte na Alemanha,
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porque os alemaes sempre precisam ter urn medo. Como nao
precis am mais ter medo da URSS, veem agora urn perigo
assustador na biogen6tica, como se a biogenetica fosse capaz
de transformar 0 hornem em urn monstro p6s-humano.
Como se, de repente, os homens como criadores de outros
homens fossem brincar de Deus.

Diante das criticas, Sloterdijk diz que sempre
defendeu que se instituisse urn "c6dex das tecnicas
antropol6gicas" para que se soubesse 0 que e permitido e 0

que nao e permitido na biotecnologia. Em principio deveria
ser legitime tudo aquilo que ajuda aos horn ens a reduzir os
riscos de vida. Por exemplo, evitar doenyas graves
hereditarias. Ilegitimo tudo que favorecesse uma biopolitica
elitista para grupos nao solidarios. Mas a polemica
biogenetica apenas esta comeyando, e teremos ainda muitas
quest5es eticas a equacionar no futuro.

Naturalmente, a bioetica tambem trata da
interferencia do homem na genetic a das plantas e dos
animais, na medida em que isto afeta 0 hornem, como, por
exemplo, no caso dos alimentos transgenicos... Mas
deixemos 0 detalhamento destas quest5es de lado, do
contrario ficariamos s6 nisto. Penso, inclusive, que as
principais interrogay5es eticas sobre a vida, para n6s
fil6sofos, nao estej am nem na area da ecologia, nem na
bioetica, mas no segundo item que apontei no inicio: "a
qualidade etica da vida humana". Claro, esta qualidade de
vida nao e independente da ecologia e da bioetica. Mas, no
meu entender, as quest5es da etica ecol6gica e da bioetica
s6 tern sentido na medida em que estao a serviyo, ou des-
serviyo da qualidade de vida do ser humano. Entro, entao,
agora nas:

3. Interrogac;oes Eticas da Vida Humana sob 0
Ponto de vista da qualidade de Vida

Segundo Heidegger 0 homem e "urn ser para a
tnOrte" (Sein zum Tode) e, segundo Sartre, a nossa vida e
"uma paixao inutil". Estas sao, naturalmente, express5es
fortes e caberiam melhor no nivel do biol6gico, do que do
qualitativo da vida. Pois, no nivel biol6gico, de fato, a nossa
vida, em ultima analise, e urn fracasso que acaba na morte.
Mas, no nivel do qualitativo, a nossa vida e urn Dom, 0
Dom mais precioso que nos foi dado e nos coloca num
universe humane, em que existe uma dinamica de vida com
potencialidades surpreendentes, de consciencia, de
racionalidade; com desejos, paix5es, ideias e ay5es que nos
elevam a consciencia de urn "estar-ai para a vida" (Dasein
zum Leben). Diante de seu Dom da vida, 0 homem se
percebe responsavel, com a consciencia de que podera
ganhar ou perder a vida. Sao dois caminhos que todo homem
encontra diante de si. E, em grande parte , depende dele 0

caminho que pretende trilhar em sua vida.
Quando os gregos falam da vida humana, nao

pensam simplesmente no bios, mas na zoe , isto e, numa
vida boa e bela; uma vida feliz; uma vida virtuosa; uma
vida tranqiiila, verdadeira e com sentido. Os est6icos querem
Ulna vida vivida segundo a natureza, isto e, segundo a
razao. Somente com este objetivo a vida humana atingiria a
sua finalidade. A grande pergunta e: como organizar a vida
para que ela possa ser bela, boa, feliz, verdadeira e plena. E
desta interrogayao que nasce a filosofia do ethos, da etica.
Este ethos se toma, por assim dizer , a "casa do homem",
onde se instal a a' etica. do oikos e a etica da polis. Desta

~a 0 homem 'Somente vivera bem se seguir urn ethos.
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Desde Socrates a "casa etica" do homem ,onde se efetivani
a sua vida boa, e a polis.

Tanto PlaHio como Aristoteles vao mostrar que a
garantia de uma vida plena na polis depende de uma serie de
condiyoes pre-eticas. Na Republica e nas Leis, Platao
ensina que, para haver etica e harmonia numa sociedade, e
precise que haja uma certa igualdade entre os cidadaos.
Alem disto, 0 govemo deve preocupar-se com a identidade
dos cidadaos, com 0 numero de cidadaos numa comunidade,
com 0 tamanho das propriedades, com 0 trabalho, com a
seguranya, etc. Para Aristoteles a etica nao e uma disciplina
noetica, isto e, teorica, mas uma disciplina poietica, isto e,
pnitica. E assim, a etica, para Aristoteles, simplesmente e
uma preparayao para a vida na polis. Para que esta vida seja
boa, bela, justa e plena e precise que ela se oriente por
habitos eticos. Estes habitos se adquirem pelo exercicio das
virtudes. Mas as virtudes nao se firmarao se nao existirem as
condiyoes pre-eticas. Se 0 cidadao nao tiver acesso a comida
suficiente, se nao possuir urn certo grau de saude, se carecer
das necessidades basicas de sobrevivencia, ele nao se portara
eticamente na polis.

Esta exigencia platonica e aristotelica de
condiyoes pre-eticas para uma vida etica, certamente, devem
ser consideradas se queremos uma sociedade etica. Desta
forma, urn povo onde nao existem mecanismos efetivos de
justiya se transformara num bando de barbaros, em que as
paixoes sufocam a razao. Por isto, uma interrogayao etica da
vida nos leva a perguntar: em que nivel se encontram as
condiyoes pre-eticas em nossa sociedade? Qual 0 nivel da
racionalidade, como andam as paixoes, os desejos, os
interesses dos cidadaos? Como anda a educayao, a saude, a
alimentayao, a habitayao? Como sac tratados os idosos, as
crianyas? Em que pe anda a justiya, a impunidade, a
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corrupyao? Os cidadaos estao esperanyosos de melhorar a
sua vida atraves do trabalho? E assim poderiamos prolongar
oS nossos questionamentos. Quem acompanha a imprensa
diaria, certamente, ja possui as respostas para tais
questionamentos. Apenas gostaria de fazer menyao de
alguns dados.

No Jomal do Commercio (Recife) do dia
1611011999 esta uma pequena nota (p.09), que diz:

"Miseria: tres bi/hOes dos 6 bi/hOes de
habitantes do planeta sobrevivem com
menos de US$ 2,00 ao dia. Para
alertar sobre 0 problema, a ONU
instituiu 0 dia 17/11/1999 como 0 Dia
Mundial contra a Miseria. No Terceiro
Mundo, onde vive a maioria da
popula9lio, mais de 800 mi/hOes de
pessoas passamfome".

Frei Betto, em seu artigo "Panorama visto de
sob a ponte", enviado a imprensa no dia 12.10.99,diz:

"Arthur Miller, escreveu, em 1955, a
pe9a Um panorama vis to da ponte. 0
panorama brasi/eiro e visto debaixo da
ponte: 0 crescente numero de pessoas
nas ruas. Segundo 0 Ipea, 85 mi/hoes
de brasi/eiros estlio abaixo da linha da
po breza, ou seja, com renda mensal
inferior a R$ 132 mensais. Dados
ojiciais indicam que 28,7% dos
brasi/eiros vivem com menos de um
d61ar por dia, e mais de 3,2 mi/hOes de
trabalhadores slio obrigados a ter mais
de uma atividade remunerada, devido
aos baixos salarios. Entre os 18,5
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milhoes de aposentados, 11 milhoes
ganham apenas um salario minimo por
mes, e 5,2 milhoes continuam no
mercado de trabalho, pois a quantia
que recebem do INSS Ii cada vez mais
reduzida. E 8 milhoes de pessoas estao
desempregados... Um beM nascido
hoje no Brasil tem 30% de chances de
nao ser registrado, 21% de
probabilidade de ter pais analfabetos,
e s6 7% de viver numa familia com
renda mensal superior a 20 salarios
minimos, de acordo com a Unicef ..
Causa horror a elite ver a plebe reagir,
organizar-se, reivindicar direitos e
cidadania. A marcha de latifundiarios
caloteiros, em agosto, todo destaque na
midia. A marcha dos sem-terra ... a
censura no noticiario ...".

E assim poderiamos continuar a citar estatisticas
escabrosas de nossas condi90es pre-eticas nao satisfeitas.
Que dizer de nossa justi9a e de nossos juizes, que mandam a
policia expulsar violentamente cidadaos misenlveis, batendo
em mulheres e crian9as, que construiram seus barracos em
terras desocupadas e , muitas vezes, baldias? Nao deveriam
estes promotores da justi9a, primeiramente, exigir dos
govemantes que indicassem urn lugar adequado para estas
pessoas morarem com dignidade? E a vergonha de nossas
prisoes e de nossas febens? Tudo isto e eticamente
insustentavel e fere qualquer compreensao de vida
civilizada.

Por causa desta situa9ao escabrosa das condi90es
pre-eticas no nosso "mundo brasileiro da vida" proliferam
em nosso meio, como conseqliencia logica, todos os tipos de
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desvios eticos: a violencia do dia-a-dia, os abusos policiais,
a corruP9ao dos juizes, a capacidade de deputados serrarem
seus desafetos com serra eletrica (leia-se Hildebrando
Pascoal), homicidios, seqliestros etc. etc. Tudo isto dando-
noS a impressao que nos encontramos numa guerra civil, nao
dec1arada, caotica, sem coordena9ao, nem objetivos. Com
isto cresce 0 medo, a angustia e 0 desespero dos cidadaos
que se querem pautar por principios eticos. 0 que, sem
duvida, fragiliza 0 vigor da vida em geral.

Mas basta de men90es a uma vida impedida de
crescer, por falta de estrutura, ou de habitos eticos.
Ninguem pode negar a crise. Mas as crises nao estao ai para
nos derrotarem. E preciso enfrenta-las. E, como filosofos,
deveriamos nos alegrar, pois temos diante de nos muito
trabalho: a nossa contribui9ao na constru9ao de uma
sociedade com condi90es de uma vida etica melhor.

Cristovam Buarque, ex-govemador do Distrito
Federal, dec1arou, ha algum tempo, que 0 Brasil precisava
de urn "choque etico". Nao acredito que este seja 0 caminho
que vai solucionar 0 problema. Pois, nao acredito que
"choques" ou "campanhas" produzam efeitos.duradouros. E
preciso iniciar urn processo civilizatorio, ou de "etifica9ao"
da sociedade. Este processo nao pode consistir,
simplesmente, num projeto de "amansa Brasil". Mas
consistira, principalmente, em colocar em termos as
condi90es pre-eticas de uma vida etica, como: justi9a,
eqiiidade na distribui9ao dos bens, desenvolvimento
humanitario, educa9ao, etc. E neste processo etico e preciso
fugir desta ideologia de morte, que de todas as formas nos
querem impor, que e a "globaliza9ao neodarwiniana". As
armas ideologicas da "globaliza9ao" saD as armas da morte,
e nao da vida. A etica deve ser primordialmente uma etica
jo proximo, do rosto do outro, conforme pensa 0 filosofo
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frances Levinas. Nao podemos pensar apenas numa etica
mundial, ou globalizada. A vida do ser vivo sempre e
individual. 0 hornem generico nao existe. 0 engajamento
etico efetivo sempre sera urn engajamento pelo homem
concreto, pela pessoa numa determinada situayao. Por isto,
se quisermos ser eticos em nossa vida e preciso, em
primeiro lugar, olhar ao nosso redor para percebermos as
condiyoes eticas de nosso "mundo da vida". E neste
ambiente nossa vida deve ser urn "estar-ai" para a vida, e
nao urn "ser para a morte". E se a nossa vida nao conseguir
ser urn "estar-ai" para a vida a estamos perdendo. E, neste
caso, valeria a expressao de frei Tito, que citei no inicio da
palestra: "e preferivel morrer do que perder a vida".

Para finalizar, penso que, quando 0 dialogo, a
justiya e a solidariedade estiverem na base de todos os
nossos relacionamentos, nascerao e se multiplicarao os
gestos concretos, que farao de nossa vida urn exemplo de
vida boa e bela, de uma vida humanizada. E este deveria ser
o nosso objetivo.

Worterbuch zum Neuen Testament, V. II, Stuttgart,
Kohlhammer, 1935, p. 833-877.

SOUZA, Luis Alberto Gomez de. La dimension social del
Derecho a la vida. In: Hugo Assmann (ed.). Carter y la
logica del Imperialismo, tomo II, Costa Rica, EDUCA,
1978, p. 355-365.

BOFF, Leonardo. Btica e Vida. Brasilia, Letraviva, 1999.

BROKER, Werner. MOLINSKI, Waldemar. Leben. In:
Herders Theologisches Taschenlexikon, v. 4, Freiburg-
Herder, 1972, p. 278-288.

HINKELAMMERT, Franz J. Las armas ideologicas de la
muerte. Costa Rica,.EDUCA, 1977.

PONDE, Luis Felipe. Zoopolitica. In: Jornal Folha de sao
Paulo, Caderno Mais, de 10/10/1999.

RAD/BUL TMANN/BERTRAM. 2GB. In: Theologisches
74 Revista Perspectiva Filos6fica - Volume VI - n° 12 - Jul.-Dez. /

1999
Revista Perspectiva Filos6fica - Volume VI - n° 12 - Jul.-Dez. / 75
.1999


