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Jürgen Habermas, Przysz∏oÊç natury ludzkiej.
Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, ss. 115.
Jednym z najwi´kszych wyzwaƒ moralnych wspó∏czesnoÊci jest niewàtpliwie
in˝ynieria genetyczna. W wielu krajach toczà si´ powa˝ne debaty spo∏eczne na temat granic etycznych i prawnych ingerencji cz∏owieka w tajemnic´ ˝ycia przy wykorzystaniu metod in˝ynierii genetycznej. do najtrudniejszych kwestii nale˝y zaliczyç m.in. badania prowadzone na embrionach, wykorzystywanie ludzkich
zarodków do celów laboratoryjnych, diagnostyk´ preimplantacyjnà, pozyskiwanie zarodkowych komórek macierzystych itp. tego rodzaju dzia∏ania wzburzajà
umys∏y przede wszystkim dlatego, ˝e egzemplifikujà niebezpieczeƒstwo zwiàzane
z metaforà „hodowli ludzi”. oczywiÊcie problemem nie jest in˝ynieria genetyczna jako taka, ale sposób i zakres jej stosowania.
Jednà z wielu najnowszych publikacji na ten temat jest ksià˝ka Przysz∏oÊç natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Jej autor to znany wspó∏czesny niemiecki filozof Jürgen Habermas – krytyczny kontynuator Szko∏y Frankfurckiej, przed laty zwiàzany z kierowanym przed Horkheimera i adorno
frankfurckim instytut für Sozialforschung. Na j´zyk polski zosta∏y przet∏umaczone m.in. nast´pujàce pozycje tego myÊliciela: Teoria i praktyka; Filozoficzny dyskurs nowoczesnoÊci; Teorii dzia∏ania komunikacyjnego. Zwraca uwag´ fakt, i˝
wspó∏czesny rozwój in˝ynierii genetycznej przesta∏ byç przedmiotem troski jedynie
ludzi o poglàdach konserwatywno-religijnych. coraz cz´Êciej staje si´ on powodem zatroskania tak˝e przedstawicieli kultury lewicowo-liberalnej. W tym kontekÊcie refleksja Habermasa, zdecydowanego obroƒcy paradygmatu oÊwieceniowego, stanowi doskona∏e potwierdzenie tego zjawiska.
Prezentowana publikacja sk∏ada si´ z oÊmiu krótkich rozdzia∏ów. W postscriptum niemiecki filozof odpowiada na niektóry zarzuty swoich krytyków oraz doprecyzowuje w∏asne stanowisko. do ksià˝ki zosta∏ do∏àczony szeroko komentowany tekst Wierzyç i wiedzieç, który by∏ podstawà mowy wyg∏oszonej przez
Habermasa 14 paêdziernika 2001 roku z okazji otrzymania Nagrody Pokojowej
Stowarzyszenia ksi´garzy Niemieckich. to w∏aÊnie w tym tekÊcie zostaje wprowadzona kategoria „spo∏eczeƒstwa postsekularnego” na oznaczenie Êwieckich
spo∏eczeƒstw Zachodu, w których procesy sekularyzacyjne wspó∏istniejà z wra˝liwoÊcià religijnà wielu ludzi.
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Niemiecki filozof podkreÊla, ˝e nowoÊç sytuacji, w której si´ obecnie znajdujemy polega na tym, ˝e post´p nauk biologicznych i rozwój biotechnologii nie tylko rozszerzajà zakres znanych mo˝liwoÊci dzia∏ania, ale umo˝liwiajà nowy typ ingerencji. Po∏àczone si∏y medycyny rozrodu i in˝ynierii genetycznej stworzy∏y
metody diagnostyki preimplantacyjnej oraz mo˝liwoÊç hodowli narzàdów i dokonywania modyfikacji genetycznych dla celów terapii. to, co dotychczas by∏o „dane” jako organiczna natura i mog∏o byç najwy˝ej „hodowane”, mo˝e byç dziÊ
przedmiotem celowo ukierunkowanej interwencji.
Habermas zauwa˝a, ˝e w miar´ jak ewolucja gatunków staje si´ dost´pna dla ingerencji genetycznych, a tym samym przesuwa si´ w sfer´ dzia∏ania, za które jesteÊmy odpowiedzialni, zacierajà si´ kategorie tego, co zosta∏o wyprodukowane, i tego,
co powsta∏o naturalnie. cz∏owiek, który dotychczas w technice przeciwstawia∏ si´
naturze jako jej pan, teraz znowu przynale˝y do dziedziny technicznie opanowanej
natury. Manipulacja rozciàgajàca si´ na dziedziczne zadatki cz∏owieka likwiduje
rozró˝nienie mi´dzy dzia∏aniem klinicznym a technicznym wytworzeniem w stosunku do w∏asnej wewn´trznej natury. ktoÊ, kto dokonuje zabiegów na zarodku, traktuje niejako podmiotowà natur´ zarodka tak samo jak natur´ zewn´trznà.
W zwiàzku z tym powstaje fundamentalne pytanie, czy jakoÊciowo nowà mo˝liwoÊç ingerowania w ludzki genom potraktowaç jako przyrost wolnoÊci, wymagajàcy normatywnej regulacji, czy te˝ jako upowa˝nienie do dokonywania transfor macji wed∏ug preferencji i bez ˝adnego samoograniczenia? autor
prezentowanej ksià˝ki staje jednoznacznie po stronie pierwszego rozwiàzania,
uzasadniajàc swoje stanowisko m.in. zasadami okreÊlonymi w europejskiej karcie
Praw Podstawowych, która zawiera „zakaz praktyk eugenicznych, w szczególnoÊci takich, które majà za cel selekcj´ osób”, jak równie˝ „zakaz reproduktywnego
klonowania cz∏owieka”.
W tytule ksià˝ki niemieckiego filozofa pojawia si´ pytanie o eugenik´ liberalnà. Warto podkreÊliç, ˝e twórcà eugeniki jest Francis Galton (1822-1911), który
wprowadzi∏ to poj´cie do j´zyka na okreÊlenie dyscypliny naukowej zajmujàcej si´
poprawianiem ludzkich cech dziedzicznych. Zasadniczo rozró˝nia si´ eugenik´
negatywnà i eugenik´ pozytywnà. Pierwsza forma eugeniki ma charakter terapeutyczny i dà˝y do eliminowania negatywnych cech dziedzicznych, np. poprzez zasady prawa cywilnego zakazujàce zawierania ma∏˝eƒstw przez osoby psychicznie
chore. druga forma eugeniki, wykorzystujàc metody in˝ynierii genetycznej, postuluje ulepszanie gatunku ludzkiego przez modyfikacj´ cech genetycznych. Modyfikujàce ingerencje genetyczne noszà znamiona eugeniki pozytywnej, je˝eli
przekraczajà granice wyznaczone przez „logik´ leczenia”, tj. unikanie z∏a.
W ostatnich latach mamy natomiast do czynienia z eugenikà liberalnà, która „nie
uznaje granicy mi´dzy ingerencjami terapeutycznymi a ulepszajàcymi, lecz decyzje, w jakim celu mo˝na dokonaç genetycznej modyfikacji cech, pozostawia indywidualnym preferencjom uczestników gry rynkowej” (s. 26).
dla Habermasa zjawiskiem niepokojàcym jest zacieranie granicy miedzy ludzkà naturà, której elementem jesteÊmy, a organicznym wyposa˝eniem, które sobie
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nadajemy. in˝ynieria genetyczna, zmierzajàc do selekcji i modyfikacji cech, sprawia,
˝e przedmiotem rozporzàdzania staje si´ owa fizyczna baza, którà jesteÊmy z natury.
W konsekwencji przesuwa si´ granic´ mi´dzy owà nierozporzàdzalnà bazà naturalnà a „królestwem wolnoÊci”. Niemiecki filozof postuluje „moralizacj´ ludzkiej natury”, którà pojmuje jako obron´ etycznej samowiedzy gatunku: „to, co za sprawà nauki mo˝e ju˝ byç przedmiotem technicznego rozporzàdzania, powinno za sprawà
moralnego nadzoru staç si´ znów normatywnie nierozporzàdzalne” (s. 31).
autor ksià˝ki Przysz∏oÊç natury ludzkiej nie zgadza si´ z poglàdem, ˝e po ranach, jakie naszemu narcyzmowi zadali kopernik i darwin, niszczàc nasze geocentryczne i antropocentryczne wyobra˝enia o Êwiecie, mo˝na ze spokojem przyjàç trzeci akt decentralizacji – poddanie cia∏a i ˝ycia biotechnologii. Niezale˝nie
od tego, do jakiego stopnia genetyczne programowanie rzeczywiÊcie przesàdza
o w∏aÊciwoÊciach, dyspozycjach i zdolnoÊciach przysz∏ej osoby, póêniejsza wiedza
o takich ingerencjach mog∏aby wp∏ynàç na stosunek tej osoby do w∏asnej cielesnoÊci i psychicznej egzystencji.
„Zmiana ÊwiadomoÊci – pisze Habermas – dokonywa∏aby si´ wskutek przejÊcia od performatywnego nastawienia pierwszej osoby, która prze˝ywa swoje ˝ycie, do perspektywy obserwatora – w tej perspektywie bowiem jej cia∏o materialne sta∏o si´ przed narodzinami obiektem interwencji. Gdy dorastajàcy osobnik
dowiaduje si´, ˝e ktoÊ inny u∏o˝y∏ projekt, wed∏ug którego zmodyfikowano jego
genetyczne zadatki, wówczas – w obiektywizujàcej autopercepcji – perspektywa
bycia produktem mo˝e przes∏oniç perspektyw´ spontanicznego bycia cia∏em.
W ten sposób zatarcie ró˝nicy mi´dzy tym, co powsta∏o, a tym, co zosta∏o zrobione, dotyka w∏asnego sposobu egzystencji” (s. 62). Ze wzgl´du na mo˝noÊç bycia
sobà „cudzy zamiar”, który przez genetyczne zaprogramowanie wnika w naszà
biografi´, móg∏by okazaç si´ czynnikiem zak∏ócajàcym rozwój osobowoÊci.
Zdaniem niemieckiego filozofa eugenika liberalna prowadzi do autoistrumentalizacji gatunku ludzkiego. ulepszajàce ingerencje eugeniczne naruszajà etycznà
wolnoÊç w tej mierze, w jakiej kr´pujà pacjenta nieodwracalnymi zamiarami osób
trzecich i tym samym nie pozwalajà, by pojmowa∏ siebie jako wy∏àcznego autora
w∏asnego ˝ycia. Z perspektywy dorastajàcego osobnika instrumentalne zaprogramowanie nie mo˝e byç zrewidowane w drodze „krytycznego przyswojenia”. ingerencja prenatalna nie pozwala nastolatkowi dokonaç rewizji, równoznacznej
z procesem uczenia si´. Projektant rozporzàdza jednostronnie, bez zasadnego za∏o˝enia konsensu, czyimiÊ genetycznymi zadatkami w paternalistycznym zamiarze
wytyczenia biografii osoby zale˝nej. osoba zale˝na mo˝e interpretowaç ten zamiar, ale nie mo˝e go zrewidowaç ani uczyniç nieby∏ym. Nast´pstwa sà nieodwo∏alne, poniewa˝ paternalistyczny zamiar zostawia Êlad w bezbronnym programie
genetycznym, a nie w socjalizacyjnej, zapoÊredniczonej przez komunikacj´ praktyce, którà „wychowanek” mo˝e poddaç krytycznej pracy.
Warto dodaç, ˝e eugenika liberalna godzi nie tylko w niezak∏óconà mo˝noÊç bycia sobà, ale stwarza zarazem bezprecedensowe relacje mi´dzyosobowe. „Gdy jedna
osoba – zauwa˝a Habermas – podejmuje nieodwracalnà decyzj´ co do po˝àdanego

276

Sprawozdania i recenzje

sk∏adu genomu innej osoby, powstaje mi´dzy nimi typ relacji, który podwa˝a dotychczas oczywiste za∏o˝enie moralnej samowiedzy osób, których dzia∏anie i sàdy
sà w pe∏ni autonomiczne. uniwersalistyczne rozumienie prawa i moralnoÊci przyjmuje, ˝e zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie egalitaryzmowi mi´dzyosobowych relacji” (s. 71).
Podstawowà wartoÊcià prezentowanej ksià˝ki jest podkreÊlenie wartoÊci i godnoÊci ˝ycia ludzkiego oraz zwrócenie uwagi na zagro˝enia, jakie niesie ze sobà
rozwój technik in˝ynierii genetycznej. Habermas sprzeciwia si´ tym koncepcjom,
które sà tak naprawd´ „zabawà w Pana Boga”, poniewa˝ postulujà „aktywny
udzia∏ w ewolucji”, aby gatunek ludzki móg∏ wkrótce wziàç w swoje r´ce spraw´
w∏asnego rozwoju. Niemiecki filozof nie zgadza si´ z postulatem wolnoÊci eugenicznej i neutralnoÊci paƒstwa w stosunku do sfery badaƒ zwiàzanych z in˝ynierià genetycznà. Prawo do wolnoÊci badaƒ naukowych nie mo˝e byç nadrz´dnà zasadà ˝ycia spo∏ecznego. dlatego te˝ w∏adza paƒstwowa powinna okreÊlaç
moralne granice wykorzystania in˝ynierii genetycznej.
W ksià˝ce Habermasa znajdujà si´ tak˝e tezy sprzeczne z zasadami etyki
chrzeÊcijaƒskiej. Jedna z nich odnosi si´ do myÊlenia postmetafizycznego niemieckiego filozofa, które rzutuje na wizj´ natury i osoby ludzkiej. Jego zdaniem w ramach Êwiatopoglàdowego pluralizmu nie mo˝na zarodkowi „od poczàtku” przyznaç absolutnego prawa do ochrony ˝ycia, przys∏ugujàcego osobom jako
podmiotom praw podstawowych. Habermas przyjmuje koncepcj´ „ustopniowanej ochrony przedosobowego ˝ycia ludzkiego”. Mówi tak˝e o „moralnym statusie przedosobowego ludzkiego ˝ycia” oraz stosuje kategori´ „osoby potencjalnej”. to oznacza, ˝e dla autora prezentowanej ksià˝ki cz∏owiek nie jest
cz∏owiekiem od momentu pocz´cia.
W konsekwencji tak okreÊlonego poczàtku ˝ycia ludzkiego niemiecki filozof
ocenia pozytywnie np. diagnostyk´ preimplantacyjnà, która polega na przebadaniu zarodka w probówce; w przypadku stwierdzenia wady lub schorzenia ludzki
embrion nie jest umieszczany w organizmie matki. Rzekomo oszcz´dza si´ w ten
sposób matce dramatu tzw. aborcji terapeutycznej, do której by dosz∏o w wyniku
przeprowadzenia w póêniejszym okresie badaƒ prenatalnych. Nie mo˝na si´ zgodziç z opinià autora prezentowanej ksià˝ki, ˝e stosowanie diagnostyki preimplantacyjnej i pozbawianie ˝ycia zarodków ró˝ni si´ w sposób istotny od zabiegu przerwania cià˝y. Sprzeciw budzi tak˝e akceptacja Habermasa dla wykorzystywania
w celach biomedycznych zarodkowych komórek macierzystych, które w rzeczywistoÊci oznacza uÊmiercanie ludzkich embrionów we wczesnej fazie ich rozwoju.
Ks. Andrzej Kobyliƒski

