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Jürgen Ha ber mas, Przy sz∏oÊç na tu ry ludz kiej. 
Czy zmie rza my do eu ge ni ki li be ral nej?, 

Wy daw nic two Na uko we SCHO LAR, War sza wa 2003, ss. 115.

Jed nym z naj wi´k szych wy zwaƒ mo ral nych wspó∏ cze sno Êci jest nie wàt pli wie
in ̋ y nie ria ge ne tycz na. W wie lu kra jach to czà si´ po wa˝ ne de ba ty spo ∏ecz ne na te -
mat gra nic etycz nych i praw nych in ge ren cji cz∏o wie ka w ta jem ni c´ ˝y cia przy wy -
ko rzy sta niu me tod in ̋ y nie rii ge ne tycz nej. do naj trud niej szych kwe stii na le ̋ y za -
li czyç m.in. ba da nia pro wa dzo ne na em brio nach, wy ko rzy sty wa nie ludz kich
za rod ków do ce lów la bo ra to ryj nych, dia gno sty k´ pre im plan ta cyj nà, po zy ski wa -
nie za rod ko wych ko mó rek ma cie rzy stych itp. te go ro dza ju dzia ∏a nia wzbu rza jà
umy s∏y przede wszyst kim dla te go, ˝e eg zem pli fi ku jà nie bez pie czeƒ stwo zwià za ne
z me ta fo rà „ho dow li lu dzi”. oczy wi Êcie pro ble mem nie jest in ̋ y nie ria ge ne tycz -
na ja ko ta ka, ale spo sób i za kres jej sto so wa nia.

Jed nà z wie lu naj now szych pu bli ka cji na ten te mat jest ksià˝ ka Przy sz∏oÊç na -
tu ry ludz kiej. Czy zmie rza my do eu ge ni ki li be ral nej? Jej au tor to zna ny wspó∏ cze -
sny nie miec ki fi lo zof Jürgen Ha ber mas – kry tycz ny kon ty nu ator Szko ∏y Frank -
furc kiej, przed la ty zwià za ny z kie ro wa nym przed Hor khe ime ra i ad or no
frank furc kim in sty tut für So zial for schung. Na j´ zyk pol ski zo sta ∏y prze t∏u ma czo -
ne m.in. na st´ pu jà ce po zy cje te go my Êli cie la: Teo ria i prak ty ka; Fi lo zo ficz ny dys -
kurs no wo cze sno Êci; Teo rii dzia ∏a nia ko mu ni ka cyj ne go. Zwra ca uwa g´ fakt, i˝
wspó∏ cze sny roz wój in ̋ y nie rii ge ne tycz nej prze sta∏ byç przed mio tem tro ski je dy nie
lu dzi o po glà dach kon ser wa tyw no -re li gij nych. co raz cz´ Êciej sta je si´ on po wo -
dem za tro ska nia tak ̋ e przed sta wi cie li kul tu ry le wi co wo -li be ral nej. W tym kon -
tek Êcie re flek sja Ha ber ma sa, zde cy do wa ne go obroƒ cy pa ra dyg ma tu oÊwie ce nio -
we go, sta no wi do sko na ∏e po twier dze nie te go zja wi ska.

Pre zen to wa na pu bli ka cja sk∏a da si´ z oÊmiu krót kich roz dzia ∏ów. W post scrip -
tum nie miec ki fi lo zof od po wia da na nie któ ry za rzu ty swo ich kry ty ków oraz do -
pre cy zo wu je w∏a sne sta no wi sko. do ksià˝ ki zo sta∏ do ∏à czo ny sze ro ko ko men to -
wa ny tekst Wie rzyç i wie dzieç, któ ry by∏ pod sta wà mo wy wy g∏o szo nej przez
Ha ber ma sa 14 paê dzier ni ka 2001 ro ku z oka zji otrzy ma nia Na gro dy Po ko jo wej
Sto wa rzy sze nia ksi´ ga rzy Nie miec kich. to w∏a Ênie w tym tek Êcie zo sta je wpro -
wa dzo na ka te go ria „spo ∏e czeƒ stwa post se ku lar ne go” na ozna cze nie Êwiec kich
spo ∏e czeƒstw Za cho du, w któ rych pro ce sy se ku la ry za cyj ne wspó∏ ist nie jà z wra˝ -
li wo Êcià re li gij nà wie lu lu dzi.

Studia P¸ockie
tom XXXiii/2005
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Nie miec ki fi lo zof pod kre Êla, ˝e no woÊç sy tu acji, w któ rej si´ obec nie znaj du -
je my po le ga na tym, ˝e po st´p na uk bio lo gicz nych i roz wój bio tech no lo gii nie tyl -
ko roz sze rza jà za kres zna nych mo˝ li wo Êci dzia ∏a nia, ale umo˝ li wia jà no wy typ in -
ge ren cji. Po ∏à czo ne si ∏y me dy cy ny roz ro du i in ̋ y nie rii ge ne tycz nej stwo rzy ∏y
me to dy dia gno sty ki pre im plan ta cyj nej oraz mo˝ li woÊç ho dow li na rzà dów i do ko -
ny wa nia mo dy fi ka cji ge ne tycz nych dla ce lów te ra pii. to, co do tych czas by ∏o „da -
ne” ja ko or ga nicz na na tu ra i mo g∏o byç naj wy ̋ ej „ho do wa ne”, mo ̋ e byç dziÊ
przed mio tem ce lo wo ukie run ko wa nej in ter wen cji. 

Ha ber mas za uwa ̋ a, ˝e w mia r´ jak ewo lu cja ga tun ków sta je si´ do st´p na dla in -
ge ren cji ge ne tycz nych, a tym sa mym prze su wa si´ w sfe r´ dzia ∏a nia, za któ re je ste -
Êmy od po wie dzial ni, za cie ra jà si´ ka te go rie te go, co zo sta ∏o wy pro du ko wa ne, i te go,
co po wsta ∏o na tu ral nie. cz∏o wiek, któ ry do tych czas w tech ni ce prze ciw sta wia∏ si´
na tu rze ja ko jej pan, te raz zno wu przy na le ̋ y do dzie dzi ny tech nicz nie opa no wa nej
na tu ry. Ma ni pu la cja roz cià ga jà ca si´ na dzie dzicz ne za dat ki cz∏o wie ka li kwi du je
roz ró˝ nie nie mi´ dzy dzia ∏a niem kli nicz nym a tech nicz nym wy two rze niem w sto sun -
ku do w∏a snej we wn´trz nej na tu ry. ktoÊ, kto do ko nu je za bie gów na za rod ku, trak -
tu je nie ja ko pod mio to wà na tu r´ za rod ka tak sa mo jak na tu r´ ze wn´trz nà.

W zwiàz ku z tym po wsta je fun da men tal ne py ta nie, czy ja ko Êcio wo no wà mo˝ -
li woÊç in ge ro wa nia w ludz ki ge nom po trak to waç ja ko przy rost wol no Êci, wy ma -
ga jà cy nor ma tyw nej re gu la cji, czy te˝ ja ko upo wa˝ nie nie do do ko ny wa nia trans -
for ma cji we d∏ug pre fe ren cji i bez ˝ad ne go sa mo ogra ni cze nia? au tor
pre zen to wa nej ksià˝ ki sta je jed no znacz nie po stro nie pierw sze go roz wià za nia,
uza sad nia jàc swo je sta no wi sko m.in. za sa da mi okre Êlo ny mi w eu ro pej skiej kar cie
Praw Pod sta wo wych, któ ra za wie ra „za kaz prak tyk eu ge nicz nych, w szcze gól no -
Êci ta kich, któ re ma jà za cel se lek cj´ osób”, jak rów nie˝ „za kaz re pro duk tyw ne go
klo no wa nia cz∏o wie ka”.

W ty tu le ksià˝ ki nie miec kie go fi lo zo fa po ja wia si´ py ta nie o eu ge ni k´ li be ral -
nà. War to pod kre Êliç, ˝e twór cà eu ge ni ki jest Fran cis Gal ton (1822-1911), któ ry
wpro wa dzi∏ to po j´ cie do j´ zy ka na okre Êle nie dys cy pli ny na uko wej zaj mu jà cej si´
po pra wia niem ludz kich cech dzie dzicz nych. Za sad ni czo roz ró˝ nia si´ eu ge ni k´
ne ga tyw nà i eu ge ni k´ po zy tyw nà. Pierw sza for ma eu ge ni ki ma cha rak ter te ra peu -
tycz ny i dà ̋ y do eli mi no wa nia ne ga tyw nych cech dzie dzicz nych, np. po przez za -
sa dy pra wa cy wil ne go za ka zu jà ce za wie ra nia ma∏ ̋ eƒstw przez oso by psy chicz nie
cho re. dru ga for ma eu ge ni ki, wy ko rzy stu jàc me to dy in ̋ y nie rii ge ne tycz nej, po -
stu lu je ulep sza nie ga tun ku ludz kie go przez mo dy fi ka cj´ cech ge ne tycz nych. Mo -
dy fi ku jà ce in ge ren cje ge ne tycz ne no szà zna mio na eu ge ni ki po zy tyw nej, je ̋ e li
prze kra cza jà gra ni ce wy zna czo ne przez „lo gi k´ le cze nia”, tj. uni ka nie z∏a.
W ostat nich la tach ma my na to miast do czy nie nia z eu ge ni kà li be ral nà, któ ra „nie
uzna je gra ni cy mi´ dzy in ge ren cja mi te ra peu tycz ny mi a ulep sza jà cy mi, lecz de cy -
zje, w ja kim ce lu mo˝ na do ko naç ge ne tycz nej mo dy fi ka cji cech, po zo sta wia in dy -
wi du al nym pre fe ren cjom uczest ni ków gry ryn ko wej” (s. 26).

dla Ha ber ma sa zja wi skiem nie po ko jà cym jest za cie ra nie gra ni cy mie dzy ludz -
kà na tu rà, któ rej ele men tem je ste Êmy, a or ga nicz nym wy po sa ̋ e niem, któ re so bie
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na da je my. in ̋ y nie ria ge ne tycz na, zmie rza jàc do se lek cji i mo dy fi ka cji cech, spra wia,
˝e przed mio tem roz po rzà dza nia sta je si´ owa fi zycz na ba za, któ rà je ste Êmy z na tu ry.
W kon se kwen cji prze su wa si´ gra ni c´ mi´ dzy owà nie roz po rzà dzal nà ba zà na tu ral -
nà a „kró le stwem wol no Êci”. Nie miec ki fi lo zof po stu lu je „mo ra li za cj´ ludz kiej na tu -
ry”, któ rà poj mu je ja ko obro n´ etycz nej sa mo wie dzy ga tun ku: „to, co za spra wà na -
uki mo ̋ e ju˝ byç przed mio tem tech nicz ne go roz po rzà dza nia, po win no za spra wà
mo ral ne go nad zo ru staç si´ znów nor ma tyw nie nie roz po rzà dzal ne” (s. 31). 

au tor ksià˝ ki Przy sz∏oÊç na tu ry ludz kiej nie zga dza si´ z po glà dem, ˝e po ra -
nach, ja kie na sze mu nar cy zmo wi za da li ko per nik i dar win, nisz czàc na sze geo -
cen trycz ne i an tro po cen trycz ne wy obra ̋ e nia o Êwie cie, mo˝ na ze spo ko jem przy -
jàç trze ci akt de cen tra li za cji – pod da nie cia ∏a i ˝y cia bio tech no lo gii. Nie za le˝ nie
od te go, do ja kie go stop nia ge ne tycz ne pro gra mo wa nie rze czy wi Êcie prze sà dza
o w∏a Êci wo Êciach, dys po zy cjach i zdol no Êciach przy sz∏ej oso by, póê niej sza wie dza
o ta kich in ge ren cjach mo g∏a by wp∏y nàç na sto su nek tej oso by do w∏a snej cie le sno -
Êci i psy chicz nej eg zy sten cji. 

„Zmia na Êwia do mo Êci – pi sze Ha ber mas – do ko ny wa ∏a by si´ wsku tek przej -
Êcia od per for ma tyw ne go na sta wie nia pierw szej oso by, któ ra prze ̋ y wa swo je ˝y -
cie, do per spek ty wy ob ser wa to ra – w tej per spek ty wie bo wiem jej cia ∏o ma te rial -
ne sta ∏o si´ przed na ro dzi na mi obiek tem in ter wen cji. Gdy do ra sta jà cy osob nik
do wia du je si´, ˝e ktoÊ in ny u∏o ̋ y∏ pro jekt, we d∏ug któ re go zmo dy fi ko wa no je go
ge ne tycz ne za dat ki, wów czas – w obiek ty wi zu jà cej au to per cep cji – per spek ty wa
by cia pro duk tem mo ̋ e prze s∏o niç per spek ty w´ spon ta nicz ne go by cia cia ∏em.
W ten spo sób za tar cie ró˝ ni cy mi´ dzy tym, co po wsta ∏o, a tym, co zo sta ∏o zro bio -
ne, do ty ka w∏a sne go spo so bu eg zy sten cji” (s. 62). Ze wzgl´ du na mo˝ noÊç by cia
so bà „cu dzy za miar”, któ ry przez ge ne tycz ne za pro gra mo wa nie wni ka w na szà
bio gra fi´, móg∏ by oka zaç si´ czyn ni kiem za k∏ó ca jà cym roz wój oso bo wo Êci. 

Zda niem nie miec kie go fi lo zo fa eu ge ni ka li be ral na pro wa dzi do au to istru men -
ta li za cji ga tun ku ludz kie go. ulep sza jà ce in ge ren cje eu ge nicz ne na ru sza jà etycz nà
wol noÊç w tej mie rze, w ja kiej kr´ pu jà pa cjen ta nie od wra cal ny mi za mia ra mi osób
trze cich i tym sa mym nie po zwa la jà, by poj mo wa∏ sie bie ja ko wy ∏àcz ne go au to ra
w∏a sne go ˝y cia. Z per spek ty wy do ra sta jà ce go osob ni ka in stru men tal ne za pro gra -
mo wa nie nie mo ̋ e byç zre wi do wa ne w dro dze „kry tycz ne go przy swo je nia”. in ge -
ren cja pre na tal na nie po zwa la na sto lat ko wi do ko naç re wi zji, rów no znacz nej
z pro ce sem ucze nia si´. Pro jek tant roz po rzà dza jed no stron nie, bez za sad ne go za -
∏o ̋ e nia kon sen su, czy imiÊ ge ne tycz ny mi za dat ka mi w pa ter na li stycz nym za mia rze
wy ty cze nia bio gra fii oso by za le˝ nej. oso ba za le˝ na mo ̋ e in ter pre to waç ten za -
miar, ale nie mo ̋ e go zre wi do waç ani uczy niç nie by ∏ym. Na st´p stwa sà nie odwo -
∏al ne, po nie wa˝ pa ter na li stycz ny za miar zo sta wia Êlad w bez bron nym pro gra mie
ge ne tycz nym, a nie w so cja li za cyj nej, za po Êred ni czo nej przez ko mu ni ka cj´ prak -
ty ce, któ rà „wy cho wa nek” mo ̋ e pod daç kry tycz nej pra cy.

War to do daç, ˝e eu ge ni ka li be ral na go dzi nie tyl ko w nie za k∏ó co nà mo˝ noÊç by -
cia so bà, ale stwa rza za ra zem bez pre ce den so we re la cje mi´ dzy oso bo we. „Gdy jed na
oso ba – za uwa ̋ a Ha ber mas – po dej mu je nie od wra cal nà de cy zj´ co do po ̋ à da ne go
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sk∏a du ge no mu in nej oso by, po wsta je mi´ dzy ni mi typ re la cji, któ ry pod wa ̋ a do -
tych czas oczy wi ste za ∏o ̋ e nie mo ral nej sa mo wie dzy osób, któ rych dzia ∏a nie i sà dy
sà w pe∏ ni au to no micz ne. uni wer sa li stycz ne ro zu mie nie pra wa i mo ral no Êci przyj -
mu je, ˝e za sad ni czo nic nie stoi na prze szko dzie ega li ta ry zmo wi mi´ dzy oso bo -
wych re la cji” (s. 71).

Pod sta wo wà war to Êcià pre zen to wa nej ksià˝ ki jest pod kre Êle nie war to Êci i god -
no Êci ˝y cia ludz kie go oraz zwró ce nie uwa gi na za gro ̋ e nia, ja kie nie sie ze so bà
roz wój tech nik in ̋ y nie rii ge ne tycz nej. Ha ber mas sprze ci wia si´ tym kon cep cjom,
któ re sà tak na praw d´ „za ba wà w Pa na Bo ga”, po nie wa˝ po stu lu jà „ak tyw ny
udzia∏ w ewo lu cji”, aby ga tu nek ludz ki móg∏ wkrót ce wziàç w swo je r´ ce spra w´
w∏a sne go roz wo ju. Nie miec ki fi lo zof nie zga dza si´ z po stu la tem wol no Êci eu ge -
nicz nej i neu tral no Êci paƒ stwa w sto sun ku do sfe ry ba daƒ zwià za nych z in ̋ y nie -
rià ge ne tycz nà. Pra wo do wol no Êci ba daƒ na uko wych nie mo ̋ e byç nad rz´d nà za -
sa dà ˝y cia spo ∏ecz ne go. dla te go te˝ w∏a dza paƒ stwo wa po win na okre Êlaç
mo ral ne gra ni ce wy ko rzy sta nia in ̋ y nie rii ge ne tycz nej.

W ksià˝ ce Ha ber ma sa znaj du jà si´ tak ̋ e te zy sprzecz ne z za sa da mi ety ki
chrze Êci jaƒ skiej. Jed na z nich od no si si´ do my Êle nia post me ta fi zycz ne go nie miec -
kie go fi lo zo fa, któ re rzu tu je na wi zj´ na tu ry i oso by ludz kiej. Je go zda niem w ra -
mach Êwia to po glà do we go plu ra li zmu nie mo˝ na za rod ko wi „od po czàt ku” przy -
znaç ab so lut ne go pra wa do ochro ny ˝y cia, przy s∏u gu jà ce go oso bom ja ko
pod mio tom praw pod sta wo wych. Ha ber mas przyj mu je kon cep cj´ „ustop nio wa -
nej ochro ny przed oso bo we go ˝y cia ludz kie go”. Mó wi tak ̋ e o „mo ral nym sta tu -
sie przed oso bo we go ludz kie go ˝y cia” oraz sto su je ka te go ri´ „oso by po ten cjal -
nej”. to ozna cza, ˝e dla au to ra pre zen to wa nej ksià˝ ki cz∏o wiek nie jest
cz∏o wie kiem od mo men tu po cz´ cia.

W kon se kwen cji tak okre Êlo ne go po czàt ku ˝y cia ludz kie go nie miec ki fi lo zof
oce nia po zy tyw nie np. dia gno sty k´ pre im plan ta cyj nà, któ ra po le ga na prze ba da -
niu za rod ka w pro bów ce; w przy pad ku stwier dze nia wa dy lub scho rze nia ludz ki
em brion nie jest umiesz cza ny w or ga ni zmie mat ki. Rze ko mo oszcz´ dza si´ w ten
spo sób mat ce dra ma tu tzw. abor cji te ra peu tycz nej, do któ rej by do sz∏o w wy ni ku
prze pro wa dze nia w póê niej szym okre sie ba daƒ pre na tal nych. Nie mo˝ na si´ zgo -
dziç z opi nià au to ra pre zen to wa nej ksià˝ ki, ˝e sto so wa nie dia gno sty ki pre im plan -
ta cyj nej i po zba wia nie ˝y cia za rod ków ró˝ ni si´ w spo sób istot ny od za bie gu prze -
rwa nia cià ̋ y. Sprze ciw bu dzi tak ̋ e ak cep ta cja Ha ber ma sa dla wy ko rzy sty wa nia
w ce lach bio me dycz nych za rod ko wych ko mó rek ma cie rzy stych, któ re w rze czy wi -
sto Êci ozna cza uÊmier ca nie ludz kich em brio nów we wcze snej fa zie ich roz wo ju.

Ks. An drzej Ko by liƒ ski


