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XIX- i XX-wieczna eugenika społeczna 
w ujęciu historyczno-filozoficznym

J estem  zw o len n ik iem  eugen ik i, k tó ra  za jm u je  s ię  
ró żn ica m i w  p rzy ro d zo n y c h  lu d zio m  zd o ln o śc ia ch .

Bertrand Russell

Mianem eugeniki można określić bardzo szeroki nurt społeczny, obecny 
głównie w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Najogólniej 
rzecz biorąc, twórcy tego nurtu byli zwolennikami dobierania par ludzkich o naj
bardziej wartościowych „parametrach” psychofizycznych w celu uzyskania jak 
najlepszego potomstwa oraz zapobieganiu kojarzenia się ludzi biologicznie go
rzej wyposażonych, chorych lub upośledzonych. Motywem przewodnim była 
chęć posiadania zdrowego i sprawnego społeczeństwa lub narodu.

Ten szczytny cel był jednak często realizowany w sposób wysoce niepokoją
cy i nieetyczny zarazem, niejednokrotnie kosztem wyraźnej krzywdy lub po
gwałcenia rudymentarnych praw osób lub całych grup społecznych, które uzna
no za gatunkowo gorsze. W skrajnych wypadkach liczne jednostki były steryli
zowane, by nie przekazywały swego wadliwego dziedzictwa przyszłym pokole
niom (np. w USA), albo bezlitośnie eliminowane (jak w faszystowskich Niem
czech). Dlatego słowo „eugenika” wzbudza dziś negatywne uczucia. Sama pró
ba podjęcia tematu eugeniki wywołuje często silny niepokój i lęk poparty fakta
mi z przeszłości. Niespodziewanie jednak pod koniec XX wieku eugenika wró
ciła do łask, tyle tylko że w zupełnie innym kształcie i całkiem nowym kontek
ście społecznym.
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Za „ojca chrzestnego” XIX-wiecznej eugeniki społecznej można uznać Fry
deryka Nietzschego (1844-1900). Nikt w tym stuleciu tak mocno jak on, z taką 
siłą i uporem, z równą mu determinacją i żarliwością nie wieścił idei nadejścia 
„nadczłowieka”. Przynajmniej nikt z filozofów, bo zupełnie inaczej rzecz miała 
się z naukowcami z wielu różnych, często bardzo odległych środowisk badaw
czych. I przyznać trzeba, że byli to niejednokrotnie naukowcy bardzo utytułowa
ni, z wieloma laureatami Nagrody Nobla włącznie. Ale o tym mowa będzie nie
co dalej.

Nietzsche kojarzony jest z takimi leksykalnymi określeniami, jak „immora- 
lizm”, „irracjonalizm”, „śmierć Boga”, „wola mocy”. Ale także z ideą „nadczło
wieka” -  istoty doskonałej, posiadającej na tyle wyborne parametry psychofi
zyczne, że potrafiłaby zachwycić wielu wybrednych antropologów. Takiej wła
śnie idealnej istoty ten nieco szalony filozof niemiecki z utęsknieniem oczeki
wał. Ludzie, którzy żyli w jego czasach, posiadali kondycję zdecydowanie go 
niezadowalającą. Zdaniem Nietzschego byli jeszcze zbyt cherlawi, nazbyt cho
rowici, słabi. I tak, jak niektórzy czekają na przyjście Mesjasza, tak Nietzsche 
oczekiwał na nadejście w niedalekiej przyszłości rasy nadludzi. Byliby oni wów
czas w sposób naturalny predestynowani do panowania nad innymi rasami ludz
kimi. Rasami „podludzi” -  osobników poślednich, jakościowo gorszych, kondy
cyjnie wybrakowanych.

W utworze Tako rzecze Zaratustra Nietzsche wyartykułował myśl, że ci lu
dzie, którzy są nieprzystosowani do życia, przypominają robaczywe jabłka na ja 
błoni. Dlatego, jego zdaniem, powinna przyjść zdrowa, gwałtowna, odświeżają
ca nawałnica i wszystkie te robaczywe owoce postrącać z życiodajnych gałęzi1. 
(Paradoksalnie uwaga ta powinna dotyczyć również samego jej autora, gdyż był 
on wyjątkowo do życia nieprzystosowany). Z kolei w Wiedzy radosnej niemiec
ki filozof wygenerował pewnego rodzaju przypowieść dotyczącą niepełnospraw
ności. Jest krótka, ale daje dużo do myślenia i odsłania intencje autora. Można 
zaryzykować sąd, że przypowieść ta jest swoistym, metaforycznym asumptem 
Nietzschego do społecznej eugeniki negatywnej. „Do pewnego świętego przy
stąpił człowiek, trzymając na rękach noworodka. »Co mam począć z tym dziec
kiem? Spytał, jest nędzne, kalekie, a nie ma dość życia, by umrzeć«. »Zabij je, 
zawołał święty straszliwym głosem, zabij je, a potem trzy dni i trzy noce trzymaj 
je w swych ramionach, by pozostało ci w pamięci: -  nie będziesz nigdy płodził 
dzieci, kiedy nie czas tobie po temu, by płodzić«. -  Gdy mąż to usłyszał, odszedł 
zawiedziony; a wielu ganiło świętego, ponieważ doradzając zabić dziecko, dora
dzał okrucieństwo. »Lecz nie jestże okrutniej pozwolić mu żyć«? rzekł święty”2.

Sen o czystości rasowej (dla niektórych będący raczej sennym koszmarem) 
i o doborze naturalnym dającym polepszone owoce ludzkie śniła również siostra

1 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra , tłum. W. Berent, Warszawa 1991, s. 83-86.
: F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1992, s. 106-107.
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Nietzschego -  Elżbieta. Ciekawą informację o jej interesującym i nadzwyczaj 
śmiałym przedsięwzięciu podaje profesor genetyki kierujący laboratorium Gal- 
tona na University College w Londynie -  Steve Jones. „W Paragwaju jest odizo
lowana wioska o niezwykłej nazwie: Nueva Germania, czyli Nowe Niemcy. Jej 
mieszkańcy wyglądają zupełnie inaczej niż ich sąsiedzi. Wielu ma jasne włosy 
i niebieskie oczy. Ich nazwiska nie są hiszpańskie, lecz niemieckie [...]. Ci ludzie 
są ofiarami eksperymentu, który miał na celu ulepszenie ludzkości. Ich przod
ków wybrała spośród ludzi Saksonii w 1886 roku Elizabeth Nietzsche -  siostra 
filozofa, który wypowiedział nieśmiertelne słowa: »Cóż u licha spowodowało 
większe zniszczenia niż szaleństwa litościwych?« -  jako szczególnie okazałe eg
zemplarze, wyselekcjonowane dla czystości ich krwi. Pomysł ten podsunął jej 
Wagner (który zamierzał odwiedzić to miejsce, choć nigdy tego nie uczynił). 
Mieli założyć społeczność tak szczodrze obdarzoną genetyczną spuścizną, że 
stałaby się zalążkiem nowej rasy supermanów”3. Jak wynika z opisu, odważna 
eksperymentatorka w zakresie inżynierii genetycznej i społecznej dokonała im- 
plantacji starannie wyselekcjonowanego materiału ludzkiego na nowy grunt. 
Wydaje się jednak, że owoce jej pracy stały się robaczywe i wynaturzone na sku
tek ewolucji wsobnej. Jak donosi bowiem S. Jones, potomkowie tych genetycz
nych osadników są tak blisko ze sobą spokrewnieni, że większość z nich cierpi 
dziś na liczne i poważne choroby dziedziczne.

Teoretyczne ziarna eugeniki, miotane na ślepo przez na wpół szalonego Nie
tzschego, trafiły jednak na bardzo podatny grunt XIX-wiecznej nauki. Uprawy 
tej dyscypliny naukowej, w jaką z czasem zmieniła się eugenika, podjęli się 
chłodni i racjonalni naukowcy w kilku różnych dziedzinach. Można chyba przy
jąć mało ryzykowną tezę, że podglebie intelektualne dla idei eugenizmu przygo
tował sam Karol Darwin (1809-1882). Jego główne prace, takie jak O pow sta
waniu gatunków, O pochodzeniu człowieka, O doborze płciowym, prezentowały 
ewolucję jako nieustanną i konieczną walkę o byt. Walkę, w której wygrywa 
osobnik nie tyle największy i najsilniejszy, ile najbardziej sprawny i potrafiący 
szybko adaptować się do nowych, zmieniających się okoliczności. Boleśnie 
przekonały się o tym dinozaury -  ze strony zwierząt, i neandertalczyk -  ze stro
ny istot praludzkich. Darwin używał już takich terminów, jak „dobór naturalny”, 
„przeżycie najstosowniejszego” itp. W pracy O powstawaniu gatunków  celnie 
zauważył, że wyłącznie człowiek „(...) dobiera cechy tylko dla własnej korzyści; 
natura dobiera jedynie to, co korzystne dla organizmu” 4.

Ewolucja, to dobór naturalny mający na celu przede wszystkim przetrwanie 
przy nieustannie zmieniających się warunkach. Jak pisze Darwin: „[...] każda

3 S. Jones, Język genów. Biologia, historia i przyszłość  ewolucji, tłum. K. Salawa, Warszawa 
1998, s. 284. Na tej samej stronie Jones podaje ciekawą informację: „Elizabeth Nietzsche zmarła 
w 1935 roku. Sam Hitler płakał na jej pogrzebie” .

4 K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzymaniu się d o 
skonalszych ras w walce o byt, tłum. Sz. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 1955, s. 87.
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jednostka organiczna współzawodnicząc z innymi dąży niejako do tego, by 
zwiększyć swoją liczebność, że każda z nich w pewnym okresie życia utrzymu
je się dzięki walce”5. W takich okolicznościach nie ma miejsca dla istot chorych, 
słabych czy niepełnosprawnych. Do opieki nad nimi poczuwają się jedynie lu
dzie. Przyroda istoty nie potrafiące się przystosować do danych warunków 
po prostu bezwzględnie eliminuje, o co bynajmniej nie można mieć do niej pre
tensji. Natura działa bowiem w sposób ślepy i bezrefleksyjny. Podobnie jak me
tafizyczna zasada świata -  wola -  w koncepcjach Artura Schopenhauera 
(1788-1860). Według niego wola interesuje się danym obiektem żywym dopó
ty, dopóki wart jest on przeżycia. Gdy taką niezbywalną wartość traci, porzuca 
go na niechybną śmierć. Jak pisze Schopenhauer: „[...] indywiduum koniecznie 
powstaje i ginie, lecz to równie mało obchodzi wolę życia, której przejawu jed
nostka jest niejako tylko pojedynczym egzemplarzem lub okazem [gatunku], jak 
nie dotyka całej przyrody śmierć jednego indywiduum”6. Takie są bowiem natu
ralne prawa przyrodnicze.

Ale w XIX wieku naukowcy pragnęli panować już nad tymi prawami. Nie 
chcieli zdawać się li tylko na ślepy los i jego przypadkowość. Losem tym próbo
wali współrządzić i mieli do tego nie tylko teoretyczne, ale i w coraz większym 
stopniu praktyczne podstawy. Oczywiście tendencje te były jak najbardziej ży
we także w wieku wcześniejszym, silnie podsycane co najmniej od okresu 
Oświecenia. Rację ma Michel Foucault (1926-1984) pisząc, że wraz z ówcze
snymi systemami ekonomicznymi, skuteczną kontrolę zapewnić mogła „a n a - 
t o m o p o l i t y c z n a  w ł a d z a  n a d  c i a ł e m ”. „Biegun drugi, uformowa
ny nieco później, około połowy XVIII wieku, skupił się na ciele gatunku, pod
danym mechanizmowi życia i służącym jako podłoże procesów biologicznych
-  rozmnażania, urodzin i umieralności, stanu zdrowia, ciągłości życia, długo
wieczności -  oraz wszelkich warunków wywołujących ich przemiany; opanowa
nie tych procesów polega na wielu interwencjach i k o n t r o l o w a n y c h  r e 
g u l a c j a c h  -  j e s t  t o  b i o p o l i t y k a  p o p u 1 a cj  i. Organizacja wła
dzy nad życiem skupia się na dwóch biegunach: dyscypliny ciała i regulacji lud
nościowych. [...] charakteryzuje władzę, której funkcją naczelną nie jest odtąd 
zabijanie, lecz zagarnianie życia we wszystkich jego przejawach”7.

Władza nad życiem ludzkim i jego przejawami zaczęła sięgać coraz dalej 
i coraz głębiej. Głębiej nawet niż można było sobie wcześniej wyobrazić. Roz
poczęła się era, obrazowo nazwana przez M. Foucault „erą biowładzy”. Oto je 
go komentarz na ten temat: „[...] fakt, że się żyje, przestaje być nieprzeniknio-

5 Ibidem, s. 73.
6 A. Schopenhauer, Świat jako  wola i przedstaw ienie , tłum. J. Garewicz, Warszawa 1994, 

s. 423.
7 M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, Warszawa 2000, 

s. 1 2 2 .
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nym podłożem wynurzającym się od czasu do czasu z fatalnej przypadkowości 
śmierci; uobecnia się on po części na obszarze kontrolowanym przez wiedzę, 
poddanym interwencją władzy”8. Nauka stawała się coraz doskonalsza, coraz 
potężniejsza i coraz bardziej wpływowa. „Starodawną potęgę śmierci, symbol 
władzy suwerennej, starannie pokrywa teraz administracja ciał i wyrachowane 
zarządzanie życiem”9.

Wybitnie, choć „niechcąco”, przyczynił się do tego czeski zakonnik Grzegorz 
Mendel (1822-1884). Eksperymentując w zaciszu przyklasztornego ogrodu 
z groszkiem o różnej fakturze ziaren, pchnął genetykę mocno do przodu. Sfor
mułował kilka podstawowych zasad genetycznych; w szczególności elementar
ne zasady dziedziczenia. To z 1866 roku pochodzą słynne prawa Mendla, trak
tujące o niezależnych, proporcjonalnych i stałych mechanizmach przekazywania 
cech dziedzicznych potomstwu. Mendel dał naukowcom do rąk niezwykłe narzę
dzia do selekcji materiału genetycznego w celu osiągnięcia najbardziej pożąda
nych cech. Wkrótce miało się okazać, że są to narzędzia skuteczne i bardzo przy
datne nie tylko w ogródku z roślinami. Równie dobrze nadawały się do założe
nia hodowli ludzkiej.

Jako jeden z pierwszych, a może i pierwszy nawet, zdał sobie z tego sprawę 
rówieśnik Mendla -  Francis Galton (1822-1911). Jego koncepcje były jakby wy
padkową teorii G. Mendla i K. Darwina. Nota bene Galton był kuzynem Darwi
na. Galtonowskie koncepcje najsilniej stawiały akcent na badaniu ludzi i przede 
wszystkim ich dotyczyły. Był on bowiem dużo podróżującym przyrodnikiem 
i zapalonym antropologiem. Dokonywał mnogich pomiarów antropologicznych 
(dał teoretyczne podstawy daktyloskopii) i na ich podstawie porównywał wybra
ne rasy ludzkie według inteligencji, kształtu i budowy ciała, koloru skóry, spraw
ności psychofizycznej. Myślę, że jego rola w rozwoju eugeniki była kluczowa: 
de facto  to on ją  stworzył od podstaw i wyprowadził teoretyczne rusztowanie, dał 
jej nazwę i uczynił dyscypliną naukową o charakterze akademickim. Będąc oso
bą poważaną (był wieloletnim członkiem prestiżowego Royal Society) i autory
tatywną, wpłynął na zmianę sposobu postrzegania ludzi. Innymi słowy: Galton 
definitywnie zmienił optykę postrzeganego świata ludzkiego. W jego teoriach 
świat ludzki rozwarstwiał się na gatunki i rasy ludzi lepszych, genetycznie 
uprzywilejowanych oraz gorszych; tych, od których rasy lepsze w miarę możli
wości powinny się odizolować i trzymać z daleka -  dla własnego dobra. W du
chu eugenicznym Galton pisał: „Można by z łatwością wyprodukować rasę bar
dzo uzdolnionych ludzi dzięki małżeństwom starannie dobieranym przez wiele 
pokoleń” l0. Antropologicznych argumentów potwierdzających głębokie różnice 
zachodzące pomiędzy ludźmi różnych ras starał się dostarczyć na podstawie ba

8 Ibidem , s. 125.
9 Ibidem , s. 122.
10 F. Galton, H ereditary Genius, London 1925, s. 1.
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dań porównawczych w stworzonym przez siebie i prowadzonym przez lata labo
ratorium w University College w Londynie. Był na tyle mocno przekonany
0 słuszności swoich teorii, że potwierdził to hojnością darczyńcy, ponieważ w te
stamencie zostawił znaczną sumę pieniędzy na założenie Laboratorium Narodo
wej Eugeniki.

Galton rzucił ten pierwszy duży kamień, który dał początek lawinie ruchu eu- 
genicznego. Jego koncepcje eugeniczne przyjęły się w świecie naukowym tak 
dobrze, jak gdyby od dawna na nie czekano. Wybitny współczesny naukowiec, 
także członek ekskluzywnego Royal Society i laureat Nagrody Nobla w dziedzi
nie genetyki -  Franęois Jacob -  napisał, że za eugenicznymi pomysłami Galtona 
podpisywała się zdecydowana większość ówczesnych genetyków. „Wielu opra
cowało nawet szkice programów mających doprowadzić do polepszenia cało
ściowej puli genów. W Anglii i Stanach Zjednoczonych zawiązano Towarzystwo 
Eugeniczne. [...]. Wszyscy naukowcy, którzy popierali eugenikę, opracowali 
teorię, zaproponowali jej zastosowania, z pewnością mieli dobre intencje. Chcie
li posłużyć się nią dla dobra ludzkości” 11.

Także w Polsce, gdy po zakończeniu I wojny światowej powiało wolnością
1 europejskością, założono pierwsze czasopismo o proweniencji eugenicznej. 
Nosiło ono tytuł, nomen omen, „Eugenika”12. W rozumieniu założyciela i wy
dawcy tego periodyku -  Tadeusza Mischke -  eugenika społeczna miała ścisły 
związek z rozwojem medycyny i higieny; była niejako synonimem postępu. Mia
ła bezpośrednio służyć rozwojowi psychofizycznemu oraz doskonaleniu się jed
nostek i społeczeństwa. Te trendy dobrze oddaje podana przez niego definicja 
eugeniki: „1) Jest to ogół zjawisk i zdarzeń posiadających moc udoskonalania 
ciała i duszy [...], 2) Są to wszystkie czynności człowieka zmierzającego świa
domie do tego samego celu przez udoskonalanie osobników” i3. Autor analizo
wał również problem wyższości/niższości Żydów, co w Polsce okresu między
wojennego było „dyżurnym” tematem. Najbliższa polskiemu wydawcy czasopi
sma wykładnia eugeniki stawiała na samodoskonalenie samego siebie. „Eugeni
ka ludzka zajmuje się udoskonaleniem całej jaźni, tj. całego człowieka, a więc 
tak ciała, jak duszy nierozdzielnie ze sobą złączonych”14. Rozwój jednostki słu
ży całej społeczności -  leży więc w jego szeroko pojętym interesie.

O nadzwyczaj przychylnym klimacie dla ruchu eugenicznego donosi dziś au
tor bestselerowych książek i „nadworny” filozof prezydenta USA: Francis Fu- 
kuyama. „Pod koniec XIX i na początku XX wieku sponsorowane przez państwo 
programy eugeniczne cieszyły się zadziwiającym poparciem, nie tylko ze strony

11 F. Jacob, Mysz, mucha, człowiek, tłum. W. Jadacka, Warszawa 1999, s. 121-122.
12 Pełen tytuł brzmiał: „Eugenika. Czasopismo poświęcone dobrej doli i pięknej śmierci”. Zo

stało założone w 1918 roku w Zakopanem -  wówczas ważnym i elitarnym ośrodku intelektualnym.
13 T. Mischke, „Eugenika” 2, 1918, s. 1.
14 Ibidem, s. 2.



prawicowych rasistów i darwinistów społecznych, lecz również ludzi tak postę
powych, jak socjaliści spod znaku fabianizmu (Beatrice i Sidney Webbowie, 
George Bernard Shaw), komuniści J. B. Haldane oraz J. D. Bernal, a także femi
nistka i zwolenniczka kontroli urodzeń Margaret Sanger. Stany Zjednoczone 
oraz inne kraje zachodnie wprowadziły prawa eugeniczne, pozwalające państwu 
sterylizować, bez ich zgody, ludzi uważanych za „imbecyli”, jednocześnie za
chęcano ludzi o pożądanych cechach, aby mieli jak najwięcej dzieci. Jak to okre
ślił sędzia 01iver Wendel Holmes: „Chcemy ludzi zdrowych, o pogodnym uspo
sobieniu, zrównoważonych, sympatycznych i inteligentnych. Nie chcemy idio
tów, imbecyli, nędzarzy i kryminalistów” 15.

Choć główni teoretycy eugeniki społecznej (opartej na genetyce) tworzyli 
w XIX wieku, to ich koncepcje znalazły praktyczne zastosowanie głównie na po
czątku wieku XX. Idea polepszania jakości cech ludzkich była bardzo pociąga
jąca i wielce obiecująca. Z tej hodowli ludzkiej miały wyjść dobre owoce. Gdy
by jednak ograniczono się tylko do kontrolowanego kojarzenia par... Ale na tym 
bynajmniej nie poprzestano, traktując tę metodę zaledwie jako preludium do bar
dziej zaawansowanej gry. S. Jones zapewnia, że „Galton był gorącym zwolenni
kiem ingerencji w ewolucję człowieka. Popierał ideę rozmnażania najlepszych 
osobników i sterylizowania tych, których cechy dziedziczne nie spotykały się 
z jego aprobatą. Ruch eugeniczny łączył w sobie wzruszającą troskę o nie naro
dzonych z brutalnym odrzuceniem praw żyjących” 16. Zaczęto ignorować lub 
wręcz odrzucać prawa tych ludzi, którzy zostali uznani -  „z naukowego punktu 
widzenia” -  za gorszych i mniej wartościowych genetycznie, rasowo, narodowo
ściowo.

Sterylizacja... Tą postulowaną przez F. Galtona metodą posługiwano się 
w praktyce nadzwyczaj często; zbyt często i przy aprobacie wielu ważnych oso
bistości. W odróżnieniu od Niemców, którzy mają pokaźny wkład w eugenikę 
negatywną, lecz wolą na ten temat milczeć, Amerykanie z nadzwyczajną gorli
wością i pieczołowitością wypominają swoim naukowcom i politykom zaanga
żowanie w ruch eugeniczny. Jak informuje słynny już dziś psycholog społeczny
-  Philip G. Zimbardo -  aktywnym propagatorem narodowego programu kontro
li genetycznej był współwynalazca tranzystora i laureat Nagrody Nobla w dzie
dzinie fizyki, Wiliam Shockley17. Jego uwaga skupiła się na Murzynach i Laty
nosach, których uznawał nie tylko za mniej inteligentnych od ludzi białych, ale 
i zdecydowanie nieprzystosowanych społecznie, a tym samym społecznie nie
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15 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pie
trzyk, Kraków 2004, s. 119.

16 S. Jones, Język genów , s. 19.
17 Ph. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, tłum. J. Radzicki, Warszawa 1994, 

s. 191-192. Shockley chciał przeciwdziałać temu, co nazywał „dysgeniką” -  wstecznej ewolucji 
zachodzącej na skutek reprodukcji genetycznie upośledzonych.
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przydatnych. Wpadł więc na pomysł, aby gratyfikować finansowo tych czarno
skórych obywateli, którzy dobrowolnie poddadzą się sterylizacji. A wszystko to 
dla dobra narodu amerykańskiego.

Ale nie tylko czarnoskórzy Amerykanie zostali uznani w USA za gorszych 
z antropologicznego i genetycznego punktu widzenia. Wiele innych ras i nacji 
zyskało podobny, niższy status społeczny ze względu na ich „genetyczne zaco
fanie”, „genetyczny prowincjonalizm”. Stąd też, moim zdaniem, wzięła się poli
tyka izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych. Istnieje ona do dnia dzisiejszego, 
choć Amerykanie odgradzają się teraz od innych nacji bardziej z ekonomicznych 
powodów. Jest to o tyle paradoksalna sytuacja, że społeczeństwo amerykańskie 
zawdzięcza swój dynamizm i kreatywność właśnie zróżnicowaniu i wielonaro- 
dowości. „Głośna książka Carla Binghama A Study o f American Intelligence [...] 
dostarczyła niezbędnego uzasadnienia dla uchwalonej w 1924 roku przez Kon
gres pierwszej ustawy imigracyjnej, ograniczającej imigrację z różnych krajów
-  stosownie do »systemu kontyngentów«. Bingham doszedł do wniosku, na pod
stawie wysoce nieadekwatnego zbioru korelacji, że nordyckie i alpejskie kraje 
Europy wysyłały do Ameryki swój lepszy materiał rasowy, podczas gdy emi
granci z krajów śródziemnomorskich stanowili materiał rasowy biologicznie 
gorszy” 18.

Amerykańska polityka separowania się od ludzi uznanych za rasowo gor
szych miała wielorakie konsekwencje. Podczas II wojny światowej w USA za
kładano obozy koncentracyjne. Zimbardo napisał, że „[...] ponad 100 000 Ame
rykanów japońskiego pochodzenia na początku drugiej wojny światowej umiesz
czono w obozach koncentracyjnych [...]. Żadnych podobnych kroków nie przed
sięwzięto przeciw amerykanom pochodzenia niemieckiego czy włoskiego -  cho
ciaż Niemcy i Włosi też byli wrogami Stanów Zjednoczonych w czasie tej samej 
wojny” l9. Działo się tak dlatego, że w tym czasie Azjaci (zwłaszcza Japończy
cy, z którymi Amerykanie prowadzili później wojnę na Pacyfiku) byli traktowa
ni w sposób lekceważący i pogardliwy. Podobna sytuacja miała miejsce w Euro
pie, tyle tylko, że „kozłami ofiarnymi” stały się tu inne nacje. Na przykład 
w przedwojennej Anglii takie autorytety naukowe, jak biolog i filozof Karl Pe- 
arson (1857-1936) -  współtwórca nowoczesnej statystyki matematycznej -  de
klarował głośno, że Żydzi są gorsi fizjologicznie i umysłowo od rodowitych An
glików.

Przede wszystkim jednak głównymi ofiarami masowego i niepohamowanego 
ruchu eugenicznego padły osoby chore psychicznie i niepełnosprawne fizycznie. 
I to je właśnie najczęściej poddawano sterylizacji. Szczególnie dyskryminowane 
stały się osoby upośledzone umysłowo, ale także osobnicy o wątpliwej, łatwej 
do podważenia wartości społecznej: alkoholicy, kryminaliści, narkomani, psy-

18 Ibidem, s. 192.
19 Ibidem, s. 571.
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chopaci, etc. Znamienne są słowa Winstona Churchila, wypowiedziane wtedy, 
kiedy był on ministrem spraw wewnętrznych (1910 rok). „Nienaturalny i coraz 
szybszy przyrost grup ludzi niedorozwiniętych i chorych umysłowo [...] stanowi 
narodowe i rasowe zagrożenie, którego nie sposób przecenić. Uważam, że źró
dło, które zasila ten strumień szaleństwa, powinno być zasypane”20. I rzeczywi
ście, ten wartki „strumień szaleństwa” zaczęto w Europie i USA ochoczo i sta
rannie zasypywać. Kilkadziesiąt tysięcy chorych psychicznie Amerykanów
-  często bez ich wiedzy i zgody -  poddano nieodwracalnej wówczas sterylizacji. 
Przymusowo pozbawiano również możliwości reprodukcji ludzi o skłonnościach 
przestępczych. A wszystko to po to, by nie przekazywali swoich niepożądanych 
społecznie skłonności następnym pokoleniom21.

Był to proceder o tyle niebezpieczny, że granice pomiędzy tym, co „normal
ne” i „nienormalne”, „zdrowe” i „chore”, „naturalne” i „nienaturalne” są bardzo 
płynne. Często są kwestią bardzo umowną i zależną od społecznego kontekstu. 
Już niegdyś M. Foucault zwracał uwagę na to, że wiele z tych kwalifikacji zależ
nych jest od aktualnie obowiązujących paradygmatów społecznych oraz warto
ści uznawanych w społeczeństwie w danym momencie22. To tak, jak z byciem 
otyłym: niegdyś było to oznaką dobrobytu (nadal jest w niektórych społeczno
ściach) i wiązało się z pewnym prestiżem społecznym. Dziś nadwaga traktowa
na jest jako choroba czy nawet widoczna oznaka niepełnosprawności. I choć 
w wielu krajach otyłość jest bardzo poważnym problemem społecznym (zwłasz
cza w USA), to jednak nikt nie postuluje separacji, przymusowego leczenia ani 
tym bardziej eliminacji ludzi z nadwagą. Nawet sam pomysł wydaje się wręcz 
absurdalny. Inaczej jednak wyglądała sytuacja w USA w pierwszej połowie 
XX wieku. Jak przypomina F. Fukuyama, „(...) sąd mógł zdecydować, że dana 
osoba jest imbecylem czy kretynem (pojęcia te były zdefiniowane, jak to często 
bywa w przypadku upośledzeń umysłowych, bardzo nieprecyzyjnie), i nakazać 
jej przymusową sterylizację. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w owym czasie 
wiele zachować, takich jak alkoholizm czy przestępczość, uważano za dziedzicz
ne, dawało to państwu potencjalną władzę nad posiadaniem (lub nie) potomstwa 
przez dużą część populacji”23.

Obok wielu nauk ścisłych, takich jak antropologia, biologia czy genetyka, 
w ruch eugeniczny została wprzęgnięta również psychologia i psychiatria. Na fa
li rosnącego zachwytu nad eugeniką zaczęto konstruować programy przeznaczo

20 Przytaczam za: S. Jones, Język genów, s. 20.
21 Stanisław Olejnik zwraca uwagę na to, że etyka zawodowa zabrania lekarzom dokonywania 

ubezpłodnienia osób obciążonych wadami genetycznymi w celach eugenicznych. Przymusowa ste
rylizacja -  nawet w majestacie prawa -  jest jego zdaniem moralnie niedopuszczalna; Etyka lekar
ska, wyd. II, Katowice 1995, s. 98-99.

22 M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987, 
passim.

23 F. Fukuyama, Koniec człow ieka ..., s. 121.



286 Tomasz Sahaj

ne do kształcenia wyrównawczego upośledzonych mniejszości rasowych. Inten
cją twórców tych programów było podciągnięcie w górę -  na wyższy poziom
-  zacofanych intelektualnie gorszych ras, „ucywilizowanie” ich w miarę posia
danych narzędzi i środków. Środkami pomocniczymi do osiągnięcia tego celu 
były mniej lub bardziej precyzyjne testy mierzące poziom inteligencji. Testy te 
(zapoczątkowane jeszcze przez F. Galtona) były protoplastami do dziś po
wszechnie stosowanych w USA testów IQ24. Na przełomie XIX i XX wieku, 
„[...] w związku z dążeniami do utrzymania »czystości« narodu amerykańskiego 
[...] domagano się od twórców testów psychologicznych, aby dostarczyli oni 
podstaw naukowych -  zarówno dla programów eugenicznych, jak i ograniczeń 
emigracyjnych. Nie czyniono przy tym istotnych rozróżnień pomiędzy typami 
»degeneratów« -  kryminalistami, obłąkanymi, ubogimi i »niedorozwiniętymi 
umysłowo«. Umieszczano ich w »charytatywnych i korekcyjnych instytucjach 
publicznych«, w których często wymagano sterylizacji podopiecznych przed ich 
zwolnieniem”25. Celem nadrzędnym było to, by chronić zdrowie, sprawność 
i dobrą kondycję narodu amerykańskiego.

Jak zauważył F. Fukuyama, ruch eugeniczny w Stanach Zjednoczonych 
i w Europie zgasł w sposób nagły po tym, jak odkryto przerażającą w swojej bez
względności i metodyczności politykę eugeniczną w nazistowskich Niemczech. 
Niemiecki program eugeniczny był przeprowadzany na niespotykaną nigdy i ni
gdzie indziej skalę. Całe grupy ludzkie -  uznane za biologicznie, genetycznie, ra
sowo gorsze -  zostały potraktowane jako zbędne i skutecznie eliminowane. Hi
tler w imię czystości „narodu wybranego” nie miał litości nawet dla swoich wła
snych, niepełnosprawnych, upośledzonych fizycznie bądź umysłowo obywateli. 
Tysiące niczego nieświadomych osób zostało podstępnie wysterylizowanych. 
W faszystowskich Niemczech eugenika społeczna trafiła na wyjątkowo podatny 
grunt. Była nie tylko szalenie popularna, ale na dodatek nauka z jej elementami 
stała się niemalże obowiązującą jeszcze na długo przed wybuchem II wojny 
światowej. „W 1936 roku Niemieckie Towarzystwo na Rzecz Czystości Rasy 
miało ponad sześćdziesiąt oddziałów, a na kilku niemieckich uniwersytetach 
prowadzono studia doktoranckie na tematy rasowe. Program studiów uwypuklał 
pogląd, że niektóre narody są pośledniejsze z powodu swego dziedzictwa”26.

W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych i innych krajów europejskich, 
w faszystowskich Niemczech (zapewne ze względu na pewną specyficzną men-

24 Testów nadal segregujących społecznie. Wynik testu predestynuje dziecko do pójścia 
do szkoły adekwatnej do poziomu jego inteligencji, np. szkoły specjalnej, jeśli dziecko (na podsta
wie ilości punktów) zostanie uznane za opóźnione w rozwoju intelektualnym.

25 Ph. G Zimbardo, Psychologia i tyc ie , s. 192.
26 S. Jones, Język genów, s. 22. Autor podaje niezwykłą historię dobrze oddającą atmosferę 

tamtych czasów i ówczesnych Niemiec. „Pewien niefortunny członek partii narodowosocjał i stycz
nej. który miał wypadek drogowy, otrzymał transfuzję krwi od Żyda. Postawiono go przed komi
sją dyscyplinarną, która miała rozstrzygnąć, czy powinien być wykluczony z partii”, ibidem, s. 23.
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talność) treści ideologii eugenicznej przyjęły się nadzwyczaj dobrze i przeniknę
ły głęboko do świadomości społecznej. Pewnie miała na to wpływ sprytna 
i umiejętnie stosowana nazistowska propaganda oraz konsekwentna polityka, ale 
chyba nie tylko. Wiele kobiet gorąco pragnęło urodzić „czyste rasowo” dziecko 
z odpowiednimi genetycznie, starannie dobranymi (lub wskazanymi przez par
tię), reproduktorami z nazistowskim certyfikatem jakości. Indoktrynacja musia
ła być nadzwyczaj silna i przypominała tę, którą stosuje się w sektach religij
nych. I na dodatek okazała się bardzo skuteczna: liczba dzieci urodzonych 
w Niemczech podczas drugiej wojny światowej wzrosła mniej więcej o 20 pro
cent w porównaniu do okresu przedwojennego. Do tego stanu rzeczy przyczynił 
się m.in. program Lebensborn.

Starannie i drobiazgowo przygotowane niemieckie programy eugeniczno-pe- 
dagogiczne zapewniały znakomitą opiekę brzemiennym kobietom i ich potom
stwu. Przynajmniej wtedy, gdy faszystowskie Niemcy świeciły tryumfy podczas 
swojego szalonego światowego tournee. Programy pedagogiczne były na tyle 
nowoczesne, że obejmowały rozbudowaną gimnastykę, aby w ten sposób 
wzmocnić kondycję kobiet oraz kondycję dzieci, których się spodziewały. Jak 
niegdyś w starożytnej Sparcie, a porównanie jest o tyle obiecujące, że oba silnie 
zmilitaryzowane państwa -  Sparta i Niemcy -  mimo różnicy w czasie ponad 2 
tysięcy lat miały wiele podobnych cech i wad. Obok gimnastyki stawiano na hi
gienę. Stąd specjalistyczne ośrodki, w których niemieckie kobiety rodziły dzie
ci, były dobrze przemyślane. Na zdjęciach z tamtego okresu widać wielkie i do
brze nasłonecznione pomieszczenia utrzymane we wzorowym porządku, często 
wietrzone. Ponadto rzucają się w oczy długie rzędy równo ustawionych łóżeczek 
dziecięcych (jak na wojskowej paradzie). Przypuszczam, że kobiety, które decy
dowały się urodzić „eugeniczne”, ideologicznie poprawne dzieci, były z tego po
wodu dumne. Dumne, że urodzą kogoś tak wyjątkowego, zapowiadanego przez 
nowoczesną naukę: czystego rasowo Aryjczyka; nadczłowieka Nietzschego. Był 
to swoisty, niemal przemysłowy chów ludzki, o jakim marzył jeszcze Platon 
w swojej utopii: idealnym państwie. Platon pisał przecież dosłownie i wprost, że
by pamiętać, aby „[...] najlepsi mężczyźni obcowali z najlepszymi kobietami jak 
najczęściej, a najgorsi z najlichszymi jak najrzadziej, i potomków z tamtych par 
trzeba hodować, a z tych nie, jeżeli trzoda ma być pierwszej klasy”27.

Mylne byłoby jednak przekonanie, że tylko w USA i w faszystowskich Niem
czech stosowano zabiegi eugeniczne przy szerokim przyzwoleniu społecznym 
i twardych podstawach prawnych. Sterylizacja ze wskazań eugenicznych (zale
cana przez wielu genetyków i lekarzy) miała legalny charakter w Kanadzie 
(od 1933), w Norwegii i Szwecji (od 1934), Finlandii (od 1935), Estonii 
(od 1936). Eugenika była popierana nie tylko przez różnej maści „narodowców”
-  tych, którym zależało na biologicznej czystości ich narodu. Także przez femi

27 Platon, Państwo , tłum. W. Witwicki, t. I-II, Warszawa 1991, 459 D-E.
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nistki, pacyfistów, socjalistów, socjaldemokratów i wielu innych. Kraje skandy
nawskie, które po II wojnie światowej zaczęły się gwałtownie rozwijać, odstąpi
ły od przestarzałych praw eugenicznych dopiero pod koniec lat 60. XX wieku. 
Wcześniej ich ekonomia była nowocześniejsza i bardziej postępowa niż prawo. 
Sądzę, że względy ekonomiczne współzadecydowały o legalności eutanazji 
w Holandii. Tyle tylko, że persona non grata w społeczeństwie holenderskim
-  to osoba w ostatnim stadium życia: stara, umierająca, niepotrzebnie zajmująca 
miejsce innym; w szpitalu i w społeczeństwie. Symptomatyczne pod tym wzglę
dem są wyniki badań statystycznych. „W 1972 roku 90% ankietowanych w Ho
landii studentów ekonomii zgodziło się z twierdzeniem, że wobec zwiększające
go się ciężaru, jaki stanowią ludzie nieproduktywni, dla usprawnienia ekonomii 
konieczna jest eutanazja”28. Problem eutanazji w Holandii ma jednak swoją od
rębną specyfikę, daleko wykraczającą poza zagadnienie eugeniki.

Utopie eugeniczne były realizowane w praktyce w pierwszej połowie
XX wieku aż do końca II wojny światowej. Po wojnie zostały zdecydowanie od
rzucone. Po wyjściu na światło dzienne przejmujących grozą eksperymentów eu
genicznych Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia wykazują dziś reakcje aler
giczne już na samo słowo „eugenika”. Wydaje się, że po tej bolesnej szczepion
ce, jakiej doświadczyła na sobie samej, „[...] Europa kontynentalna jest uodpor
niona na wszelki powrót eugeniki, stała się wręcz niegościnną ziemią dla wielu 
rodzajów badań genetycznych”29. Może nawet ze względu na złe doświadczenia 
z modyfikacjami genetycznymi i niefortunnymi eksperymentami naukowymi 
bynajmniej nie służącymi ludzkości, w Europie żywi się tak silną idiosynkrazję 
nawet w stosunku do transgenicznych roślin i wytwarzanej z nich żywności? 
Kraje europejskie bronią się przed jej importem z USA wszelkimi możliwymi 
sposobami. Podobnie jak przed klonowaniem reprodukcyjnym, a nawet klono
waniem terapeutycznym.

Pod koniec XX wieku eugenika powróciła jednak znowu do łask i to w wer
sji najbardziej kontrowersyjnej i niebezpiecznej, bo genetycznej. Tym razem nie 
była propagowana przez jakiekolwiek rządy, masową ideologie czy politykę. Fu
kuyama słusznie zwrócił uwagę na fakt, że „[...] pomysł wykluczenia jakiejkol
wiek grupy ludzi na podstawie ich rasy, płci, upośledzenia czy właściwie jakiej
kolwiek innej cechy z kręgu istot obdarzonych godnością ludzką ściągnąłby hań
bę na każdego polityka, który z nim wystąpiłby”30. Po złych doświadczeniach 
z przeszłości nikt w Europie i USA nie odważa się wskrzeszać idei eugenizmu, 
przynajmniej oficjalnie. Co innego w Azji (szczególnie w Chinach), gdzie ze 
względów demograficznych stosuje się niedawno uchwalone, choć dawno prze
starzałe prawa eugeniczne. Nawet zakończony już, a zakrojony na gigantyczną

28 R. Fenigsen, Eutanazja. Śm ierć z wyboru?, Poznań 1994, s. 129.
29 F. Fukuyama, Koniec człowieka, s. 119.
30 Ibidem, s. 205.



skalę Projekt Poznania Genomu Ludzkiego, znaczną część swojego budżetu 
przeznaczył na badanie konsekwencji etycznych, filozoficznych i społecznych 
odkrywanych przez naukowców tajemnic genetycznych, dotychczas starannie 
skrywanych przez naturę.

W ostatnich dekadach XX wieku to nie państwa i nie społeczeństwa wyka
zywały zainteresowane możliwościami manipulacji i dokonywania zmian 
na lepsze u potencjalnych, przyszłych, jeszcze nawet nieistniejących ludzi. Naj
bardziej zainteresowani nimi okazali się sami rodzice, którzy zapragnęli skorzy
stać z możliwości, jakie dawały nowoczesne i w wysokim stopniu wyspecjali
zowane nauki biomedyczne. I nauki te chętnie wychodziły naprzeciw tym ocze
kiwaniom. Choćby stosowane na szeroką skalę, niemal standardowe w Europie 
Zachodniej i USA badania prenatalne o charakterze genetycznym, wskazujące 
ze stosunkowo dużą dokładnością oczekującym z niecierpliwością na werdykt 
ciężarnym kobietom, jaki jest stan zdrowia ich płodu. Dzięki tym badaniom 
można rozpoznać kilka tysięcy bardzo poważnych chorób o charakterze gene
tycznym. Jedną z najwcześniej diagnozowanych wad tego typu jest zespół Downa 
(trisomia21 chromosomu).

Rozpoznanie choroby lub niepełnosprawności u jeszcze nienarodzonego 
człowieka, człowieka w potencji, implikuje szereg nowych możliwości. Nieza
dowoleni ze stanu psychofizycznego płodu (a coraz częściej embrionu, a nawet 
samego wyizolowanego materiału genetycznego) „rodzice” mogą dokonać abor
cji, zrezygnować z prokreacji lub wybrać jeden z wielu wariantów prokreacji 
wspomaganej przez nauki biomedyczne. W przypadku kilku bardzo poważnych, 
śmiertelnych chorób (np. talasemii) aborcja jest nawet zalecana przez władze 
niektórych państw. Pewne rodzaje chorób genetycznych nie są w europejskich 
społeczeństwach akceptowane. „Obecnie w Niemczech w ponad 90% przypad
ków prenatalnego zdiagnozowania schorzeń dziedzicznych rezultatem jest abor
cja ze wskazań medycznych. [...] we Francji w latach 1989-1992 połowę przy
padków zespołu Downa rozpoznawano prenatalnie i ciąże te praktycznie 
w 100% przerywano”31. Znane są przypadki -  także w Polsce -  kiedy rodzice, 
którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, podają do sądu lekarza, który wa
dy nie wykrył. I coraz częściej wygrywają takie procesy sądowe. Ponadto dzię
ki zaawansowanej medycynie można leczyć bądź usuwać anomalie fizyczne 
w organizmie płodu. A co najważniejsze dla tego artykułu: w okresie prenatal
nym można dokonywać różnorodnych korekt i „poprawiać naturę” tak, by po
tomstwo spełniało wysokie oczekiwania rodziców.

Decyzję co do jakości przyszłego potomstwa podejmuje się dziś w skupieniu 
przy rodzinnym stole oraz w zaciszu laboratoriów medycznych. Zabiegi euge-
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z aborcją niemal w 100%.
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niczne, o których nawet nie śniło się filozofom jeszcze kilkanaście lat temu, są 
dziś wykonywane przez dobrze wyszkolonych techników laboratoryjnych. 
„Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z nieprawdopodobnych możliwości, ja 
kie otwierają przed nimi dzisiejsze techniki biologii rozrodu i genetyki, które za
czynają tworzyć nową gałąź medycyny, reprogenetykę. Wykorzystując metody 
reprogenetyczne, rodzice będą mogli kierować wykształceniem się niektórych 
cech nie tylko u swoich dzieci, ale także w następnych pokoleniach, a tym sa
mym decydować o swoim biologicznym istnieniu, swej własnej ewolucji” 32. Au
tor przytoczonego cytatu -  Lee M. Silver -  zadaje retoryczne pytanie: Skoro ro
dzice wydają setki tysięcy dolarów na edukację w ekskluzywnych szkołach, to 
czy nie będą również chcieli wydać podobnej sumy na pożądany przez nich kom
plet genów dla dziecka, kiedy to tylko stanie się możliwe? Kto im tego zabroni? 
W imię czego? Argumenty dotyczące „higieny dziedziczenia” (podnoszone tak
że przez Jana Pawła II, traktującego dziedzictwo genetyczne jako wspólne do
bro) oraz nieobliczalnych konsekwencji tych manipulacji w p r z y s z ł o ś c i  
mogą być nieskuteczne w sytuacji, gdy rodzice odczuwają bezpośrednie i nama
calne korzyści z posiadania ulepszonego potomstwa j u ż  t e r a z .

„Nowe możliwości zastosowania badań genetycznych oraz terapii genetycz
nej zaczynają już zmieniać sposób, w jaki się rodzimy, zwalczamy choroby 
i umieramy. Wielu obserwatorów zalicza tę technologię do największych cudów 
świata”33. W Anglii niedawno zezwolono na klonowanie terapeutyczne -  rodzaj 
hodowli ludzkich części zamiennych tworzonych z embrionów, z których nigdy 
nie powstaną istoty ludzkie. Wykorzystywanie komórek macierzystych w XX- 
-wiecznej medycynie otworzyło nowe perspektywy, aczkolwiek nie tak szerokie, 
jak się powszechnie spodziewano. Wielu rodziców, także w Polsce, idąc za radą 
lekarzy godzi się na pobranie krwi pępowinowej podczas porodu dziecka. Taka 
krew (bogate i cenne źródło niewyspecjalizowanych komórek macierzystych) 
jest przechowywana „na wszelki wypadek” w postaci depozytu w instytucjach 
paramedycznych, „bankach”. Dla przezornych rodziców jest to rodzaj zamrożo
nego kapitału biologicznego, który może zaprocentować wtedy, gdy przyszłość 
dziecka lub jego rodzeństwa zostanie zagrożona.

Wielu rodziców tego typu zachowawcze zabiegi traktuje jako oczywisty prze
jaw zaradności życiowej i dbałości o dobrze pojęty interes własny i potomstwa. 
W razie wykrycia choroby u dziecka (np. białaczki) przechowywana w bankach 
medycznych krew pępowinowa pozwoli na ratowanie zdrowia i życia. I nie trze
ba będzie czekać na odpowiednich dawców krwi lub narządów, ryzykując, że ni
gdy ich się nie znajdzie. Ponadto można wspomagać rozwój dziecka w celu osią-

32 L. M. Silver, Raj poprawiony. Nowy wspaniały św ia t, tłum. S. Dubiński, Warszawa 2002, 
s. 2 1 .

33 J. Levine, D. Suzuki, Tajemnice życia. Czy bać się inżynierii genetycznej? , tłum. G. Gacpar- 
ska, B. Skarżyńska, Warszawa 1996, s. 9.



gnięcia przez niego oczekiwanych przez rodziców parametrów psychofizycz
nych. W USA dużą popularnością cieszy się łatwo dostępny hormon wzrostu, 
a rodzice nie mają oporów przed stosowaniem „obróbki skrawaniem” psychiki 
dzieci środkami psychoaktywnymi (prozac, ritalin). Nowe możliwości medycy
ny niosą ze sobą pewną ukrytą tyranię. S. Jones zauważa, że w „[...] Stanach 
Zjednoczonych doprowadziło to już do żądań, aby podawać hormon wzrostu 
dzieciom z niewielką dziedziczną awitaminozą, które osiągają wzrost o kilka 
centymetrów niższy od przeciętnej i które dawniej uznano by za całkowicie nor
malne. Prawie połowa ludności Stanów Zjednoczonych uważa ideę »genetycz- 
nego ulepszenia« za możliwą do przyjęcia, mimo że wszyscy genetycy są jej 
przeciwni”34. Jak widać, tym razem bardzo szeroko rozwierają się nożyce ocze
kiwań rodziców oraz obawy samych naukowców.

Mimo oporu wielu genetyków i filozofów trend mający na celu polepszanie 
kondycji potomstwa aktualnie dostępnymi sposobami wydaje się jednak wyraź
nie wzrostowy. Zdaniem F. Fukuyamy oznacza to powrót eugeniki, tyle tylko że 
w łagodniejszej, może lepszej, a na pewno bardziej wyrafinowanej postaci. 
I w tej nowej dla wszystkich sytuacji decydujący głos będą mieli sami rodzice, 
mając za suflera współczesną naukę z jej nieograniczonymi możliwościami. 
„W przyszłości będziemy prawdopodobnie w stanie hodować istoty ludzkie tak 
jak hodujemy zwierzęta, lecz znacznie bardziej naukowo i skutecznie, wybiera
jąc, które geny chcemy przekazać swoim dzieciom”35. Może to spowodować ko
lejne rozwarstwienie się ponowoczesnych społeczeństw. Przyczyna tkwi w dys
proporcji posiadanych środków finansowych. Po raz kolejny, także tym razem, 
ekonomia odgrywa kluczową rolę. Wiele małżeństw, które nie mogą mieć dziec
ka „w sposób naturalny”, wykorzystuje wyrafinowane i bardzo kosztowne wspo
maganie medyczne. Klasyczne zapłodnienie in vitro zostało rozbudowane 
do niesłychanych rozmiarów.

Za sprawą gwałtownego rozwoju medycyny, biologii i genetyki oraz maso
wej komputeryzacji (rzecz nie do przecenienia w badaniach genetycznych) 
pod koniec XX wieku eugenika nabrała zupełnie nowego wymiaru i szybkiego 
tempa rozwoju. Nauka zeszła do poziomu nieosiągalnego wcześniej, do nano- 
-poziomu genetycznych głębin. Dzięki temu segregacja społeczna zaczęła odby
wać się w warunkach laboratoryjnych i to na długo przed powstaniem i narodze
niem dziecka. Często nawet dużo wcześniej niż dziewięć miesięcy przed jego 
urodzeniem. Obiektem badań i manipulacji stał się materiał genetyczny pobrany 
osobno od potencjalnego ojca i potencjalnej matki. Rzeczą banalną i łatwą 
do zrobienia w laboratorium stał się wybór płci dziecka. „Szkiełko i oko” plus 
mikronarzędzia w sprawnych rękach laboranta zastąpiły odwieczny wysiłek ro
dziców (którzy często są bezpłodni). W okularach potężnych mikroskopów

XIX- i XX-wieczna eugenika społeczna w ujęciu historyczno-filozoficznym 291

34 S. Jones. Język genów, s. 288-289.
35 F. Fukuyama, Koniec człowieka, s. 123.
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w powierzonym materiale genetycznym doskonale widać anomalie, wady gene
tyczne i odstępstwa od normy zapowiadające przyszłe choroby. Dlatego zanim 
połączy się in vitro plemniki z jajem kobiecym, wcześniej dokonuje się wielu za
biegów preimplantacyjnych: segregacji, modyfikacji, pielęgnacji i ewentualnej 
eliminacji materiału genetycznego. Również embrion (będący kolejnym etapem 
rozwoju) poddany jest uważnej obserwacji zanim zostanie zaszczepiony do na
turalnego środowiska w łonie kobiety, gdzie przy odrobinie szczęścia zmieni się 
w płód. „Na wszelki wypadek” w laboratorium kliniki tworzy się kilka, kilkana
ście embrionów gotowych do ponownego użycia w razie niepowodzenia pierw
szej, drugiej, kolejnej próby implantacji. Czempionami są starannie wyselekcjo
nowane embriony: najlepsze, najsilniejsze, najzdrowsze. Pozostałe, nadliczbowe
i nieprzydatne, są eliminowane bądź ze względów etycznych lub prawnych 
„na zawsze” zamrażane.

Pod koniec XX wieku rodzice (w tym także pary homoseksualne oraz majęt
ne osoby samotne) marzący o potomstwie nie chcieli zdawać się na przypadko
wość losu. Chcieli mieć dzieci n a j l e p s z e  z m o ż l i w y c h  w danym mo
mencie. Nie zadowalało ich jakiekolwiek dziecko. Mogliby przecież zaadopto
wać jakieś o niejasnej przeszłości, ale tego nie robili. Dla nich -  zamożnych
i wymagających -  powstały banki, w których zgromadzono materiał genetycz
ny pochodzący od laureatów Nagrody Nobla, znakomitych sportowców (olim
pijczyków), wybitnych naukowców z różnych dyscyplin. „Klienci mogą otrzy
mać katalog zawierający charakterystykę każdego dawcy, dokładny opis, histo
rię medyczną, listę uzdolnień muzycznych, artystycznych, sportowych, wyniki 
egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie itp. Za dodatkową opłatą specjalny 
konsultant może pomóc przy wyborze najodpowiedniejszego dawcy, zgodnie 
z życzeniami i oczekiwaniami klientów”36. Jak wielkie kwoty pieniędzy wcho
dzą tu w grę najwymowniej mówią liczby. „Roczne dotacje na techniki sztucz
nej prokreacji w USA utrzymują się w granicach 2 bilionów dolarów. {...] 
60 000 urodzeń na rok następuje w wyniku skorzystania z dawcy nasienia”37.

Archaiczna eugenika społeczna sprzed II wojny światowej była przede wszyst
kim negatywna (eliminacja wadliwych egzemplarzy bądź uniemożliwienie im 
prokreacji). Nowoczesna eugenika, eugenika z końca XX wieku, była pozytywna 
w tym sensie, że zajmowała się przede wszystkim w z m a c n i a n i e m  p o z y 
t y w n y c h  c e c h  p r z y s z ł e g o  d z i e c k a. Pozytywnych lub najbardziej 
pożądanych przez rodziców. Jeszcze jedna różnica polega na tym, że nowoczesna 
forma eugeniki -  i jest to moim zdaniem jej cechą dystynkty wną -  stosowana jest 
na własny, „domowy” użytek (dla dobra własnych dzieci i swojej rodziny). Nie

36 L. M. Silver, Raj poprawiony. N owy wspaniały świat?, s. 165.
37 J. de Dios Carrea, Kłononowanie człowieka. Technika w służbie dehumanizacji?  (w) Klono

wanie człowieka. Fantazje -  zagrożenia -  nadzieje, pod red. B. Chyrowicz, Lublin 1999, przypis 
14, s. 117.
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przyświecają jej żadne cele społeczne i z tego powodu wydaje się nawet, że traci 
sens określanie jej mianem „eugeniki społecznej”. Służy tylko i wyłącznie jed
nostkom, aczkolwiek poprzez manipulację wspólnym dziedzictwem, jakim są ge
ny. Tyle tylko że akurat użytkowane przez dane jednostki. Ten problem jest nie
pokojący szczególnie z etycznego punktu widzenia i podejmują go etycy chyba 
wszystkich frakcji światopoglądowych, łącznie z papieżem Janem Pawłem II.

Tego rodzaju nowoczesna eugenika medyczna jest ekskluzywna: dostępna je
dynie dla nielicznych, głównie dla elit finansowych. Obok istniejących już 
od dawna nierówności społecznych, choćby takich jak dostęp do edukacji na bar
dzo wysokim poziomie, pojawiło się kolejne, nowe. Jest nim dostęp do wysoko 
kwalifikowanych świadczeń medycznych, których efektem są narodziny zdro
wego, wyselekcjonowanego dziecka. Różnica pomiędzy ponowoczesnymi oby
watelami polega na tym, że jedni powstają i rodzą się w sposób naturalny, bez 
jakiejkolwiek ingerencji nauki. Inni zaś są efektem dodatkowych, wyrafinowa
nych, wysokopłatnych zabiegów medycznych i są w sposób naukowy ulepszeni.

Nawet ci rodzice, którzy decydują się na macierzyństwo zastępcze (przez nie
których nazywane „prostytucją zastępczą”) i wynajmują kobietę (podpisując 
z nią kontrakt), by urodziła im dziecko z powierzonego (i często zmodyfikowa
nego genetycznie) materiału, starannie selekcjonują rodzicielki. Podczas aranżo
wanych przez agencje pośrednictwa spotkań kandydujące kobiety oceniane są 
pod względem wyglądu, inteligencji, sprawności psychofizycznej. W trakcie 
trwania kontraktu kobietom-inkubatorom zabrania się używania alkoholu, nar
kotyków i nikotyny. Ponadto muszą regularnie poddawać się badaniom okreso
wym, a w razie rozpoznania u płodu poważnych chorób lub wad genetycznych 
zobowiązane są do usunięcia ciąży.

Fukuyama pisał o „arystokratach genetycznych”, „genetycznej kaście nadlu
dzi”, co wydaje się dobrym porównaniem. Wtórował mu L. M. Silver, który wy
myślił nawet nazwę dla nowej warstwy czy też klasy społecznej: „Genricze”. Ci 
ulepszeni genetycznie nadludzie rychło staliby się nietzscheańską elitarną klasą 
panującą i rządzącą w newralgicznych dziedzinach życia: biznesie, ekonomii, na
uce, polityce. A jeśli ambitni i zapobiegliwi rodzice zapragną mieć dzieci utalen
towane muzycznie lub sportowo? Ich pragnienia prędzej czy później zostaną zre
alizowane. „Jedno wydaje się pewne: przestrzeń dzieląca ludzi bogatych i bied
nych będzie się zwiększać, ponieważ ludzie zamożni będą mogli zapewnić swym 
dzieciom nie tylko najlepsze szkoły i najlepsze warunki rozwoju, ale również 
możliwie najlepszy komplet genów. Stabilność psychiczna, dobre samopoczucie, 
wrodzone talenty, zdolności, zdrowie fizyczne -  oto jaki zestaw cech będą mogli 
ofiarować swoim dzieciom zamożni rodzice. Skłonności do otyłości, chorób ser
ca, nadciśnienia, alkoholizmu, chorób umysłowych i nowotworów zależą od ge
nów, które będą przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie ludzie biedniejsi”38.

38 L. M. Silver, Raj poprawiony. Nowy wspaniały św iat?, s. 222.
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W tej sytuacji możemy mieć tylko nadzieję, że w XXI wieku będziemy po
trafili znaleźć arystotelesowski „złoty środek” pomiędzy tym, co jest technicznie 
możliwe i praktycznie wykonalne, a tym, co powinno być zakazane aż do mo
mentu, w którym będziemy pewni, że znajdzie właściwe i bezpieczne zastosowa
nie. Zwłaszcza w sytuacji, gdy manipulowanie genetyczne jednostką może mieć 
wpływ na całe społeczeństwo.
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Social Eugenics of XIX and XX Centuries in Historical 
and Philosophical Context

Summary

The article, is aimed at presenting the main eoneeptions of eugenics movement and 
its social conseąuences. ‘Improvements o f societies’ were often executed at the expense 
o f individuals or the whole social groups which were considered inferior species Tho- 
usands of people were sterilized (e. g. in the USA) or elim inated (as in fascist Germany). 
That is why the word ‘eugenics” arouses negative feelings nowadays. Unexpectedly ho- 
wever, eugenics is again in favour in a com pletely new social context.


