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KAMIL M. WIECZOREK 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

CZY EUGENIKA FELICYTOLOGICZNA 

JEST W OGÓLE MOŻLIWA? 
Is felicitous eugenic possible at all? 

 
Słowa kluczowe: eugenika, utopia, natura ludzka, 
aborcja, zdrowie i choroba. 

 
„Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; 

 idzie jednak o to, aby go zmienić”1. 
- Karol Marks. 

 
WSTĘP 

Uzmysłowiłem sobie całkiem niedawno, że ilekroć ktoś 
przytacza to słynne zdanie Marksa w towarzystwie pozbawionym 
jego entuzjastów, powoduje tym samym wśród zgromadzonych 
niezbyt miłe uczucie konsternacji. „No bardzo ładnie, proszę ja 
ciebie, nam ten Marks świat chciał zmienił” – słychać w odpo-
wiedzi. I nie ma w sumie co się dziwić – romanse filozofów 
z władzą (o ile nie pozostawały jedynie na papierze, lecz preten-
dowały do stania się praktyką) bądź władców z filozofią nie wy-
padały raczej na korzyść „miłośników mądrości”: że wspomnę 
tutaj poza Marksem chociażby przypadki Sokratesa, Platona, 
Seneki, More’a, Fryderyka Wielkiego, Katarzyny II, Heideggera 
czy Lukácsa2, poza chyba jedynym Markiem Aureliuszem, które-

                                                                 
1 K. Marks: Tezy o Feuerbachu. [w:] K. Marks, F. Engels: Dzieła. T. 3. 
Przeł. S. Filmus. Warszawa 1975, s. 8. 
2 Sokratesa, Senekę i Moore’a władze skazały na śmierci. Platon kilkakrotnie 
podejmował próbę zrealizowania wizji swojego państwa – bez powodzenia. 
Heideggerowi ciągle jeszcze wypomina się jego związki z nazistowską dyktatu-
rą. Lukács co prawda, w przeciwieństwie do co poniektórych działaczy komuni-
stycznych, uniknął śmierci po nieudanej rewolucji na Węgrzech, to jednak pod 
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go zalicza się do tzw. pięciu dobrych cesarzy3 i może jeszcze 
Tomášem Masarykiem, nazywanym przez rodaków „ojczulkiem”, 
który będąc z wykształcenia filozofem, sprawował zarazem naj-
dłużej urząd prezydenta Czechosłowacji. W związku z tym rodzi 
się zasadnicze pytanie: czy fakt jednej porażki za drugą (prawdo-
podobnie szczytem jest tutaj eugeniczna myśl III Rzeszy) powi-
nien dać nam w końcu do zrozumienia, że nie warto już próbo-
wać? Może należałoby dać sobie z filozofią polityki spokój? Czy 
nie lepiej (bezpieczniej) byłoby szukać szczęścia na drodze filo-
zofii typu epikurejskiego, stoickiego czy sceptycznego, kiedy 
zmianie miała ulegać jedynie jednostka a nie całe społeczeństwo 
(uniknięto by tym samym wszelkiej maści totalitaryzmów, gdyż 
każdy „program naprawczy” ograniczałby się do jednostki chcą-
cej tej konkretnej zmiany i nie narzucał reszcie swojej optyki)? 
Cóż, być może… ale nie bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy przestali 
próbować. A to właśnie ta nasza ludzka właściwość jest jednym 
(głównym? jedynym?) z powodów, który prowadzi do rodzenia 
się całej masy problemów. 
 W tym wypadku, jeśli rzeczywiście jesteśmy nieodwołal-
nie skazani na próbowanie, paradoksalnie martwić może nas już 
tylko to, iż wraz z rozwojem nowoczesnych technologii zyskuje-
my coraz to „lepsze” możliwości zmieniania świata, których to 
wyspecjalizowanych narzędzi nasi przodkowie jeszcze nie posia-
dali. Z jednej strony widzimy pozytywne wpływy tej sytuacji. 
Niegdyś poważne, śmiertelne choroby są już dziś dla nas błahost-
ką. Powoli zaczynamy również wdrażać modyfikowaną gene-
tycznie żywność, która jest odporniejsza, produktywniejsza, 
smaczniejsza i w ogóle „lepsza”. Choć z drugiej strony „ulepsza-

                                                                                                                                  
koniec życia stał się bardziej krytyczny do reprezentowanej przez siebie opcji. 
Z kolei Fryderyk i Katarzyna, owszem, byli władcami znającymi filozofię, to 
niemniej zapisali się oni na kartach historii jako krwawi tyrani, którzy raczej nie 
dopuszczali do pluralistycznej dysputy filozoficznej. 
3 N. Machiavelli: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu 
Liwiusza. Przeł. E. Górczyńska. Warszawa 2009, księga I, rozdział X. 
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nie” technik ratujących i podtrzymujących życie oraz rozwój me-
dycyny paliatywnej doprowadziły do sytuacji, w której co prawda 
jesteśmy w stanie biologicznie i fizycznie podtrzymywać istnienie 
człowieka, to jednak nie zawsze przekłada się to na istnienie sen-
sowne – tj. na istnienie warte życia4. Podobnie modyfikowana 
żywność co do swoich „lepszych” skutków pozostaje kwestią 
sporną5. W związku z tym trzeba zapytać czy słowo „lepszy” 
odnosi się tutaj w rzeczywistości jedynie do efektowności, czy 
zarazem do efektywności? Bo o ile subtelność jednej litery może 
wydawać się czymś niewartym uwagi, o tyle różnica między tymi 
dwoma terminami jest naprawdę znacząca, choć zarazem prosta: 
bomba atomowa była bowiem bardzo efektowna, ale nie bardzo 
efektywna. Prawdopodobnie intuicyjnie zdanie to brzmi bezsen-
sownie – nic jednak bardziej mylnego. By kwestia ta nabrała sen-
su, należy rozumieć ją w następujący sposób. 
 
MYŚLENIE EFEKTOWNE A EFEKTYWNE 

Dzisiejszy świat jest bardzo efektowny, tzn. „sprawia za-
dziwiająco dobre wrażenie” (na przykład poprzez dostępność 
przeróżnych rodzajów rozrywek, które porażają swoją ilością). 
Niestety, częstokroć na samym tym odczuciu się kończy, gdyż 
„efektowność” niekoniecznie musi nieść z sobą „efektywność”. 
I bynajmniej nie mam na myśli tutaj „efektywności” utylitarnej. 
Wprost przeciwnie, to właśnie „efektowność” jest „obliczona na 
wywołanie efektu”6. Co prawda „efektywny” można tłumaczyć 

                                                                 
4 „Istnieje zatem taki próg cierpienia, który sprawa, że życie przestaje być warte 
życia, że z wartości staje się przekleństwem, ciężarem nie do zniesienia”. 
B. Fijałkowska: Oblicza niepełnosprawności. [w:] Bioetyka. Red. J. Różyńska 
i W. Chańska. Warszawa 2013, s. 186. Por. też: W. Chańska: Rezygnacja z 
leczenia podtrzymującego życie; W. Chańska, Z. Żylicz: Etyczne aspekty opieki 
paliatywnej; A. Alichowicz: Eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie. [w:] 
Ibidem. 
5 B. Mepham: Bioetyka. Przeł. E. Bartnik, P. Gloik, J. Klimczyk. Warszawa 
2008, s. 247-253. 
6 Nowy słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. Kraków 2002, hasło: efektowny. 
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jako „skuteczny, wydajny, dający pozytywne wyniki” (to rozu-
mienie jest pojmowaniem z gruntu konsumpcjonistycznym), to 
jednak termin ten można oddać jeszcze jako coś „istotnego, rze-
czywistego”7. A więc nie należy rozumieć „efektywności” jako 
czegoś, co „zwraca na siebie uwagę oryginalnością, pięknem”8, 
jak to ma w zwyczaju efektowność, ale jako coś, co wykazuje się 
rzeczywistym wpływem na naturę człowieka jako takiego, a nie 
tylko powierzchowną i efektowną korzyścią partykularnego inte-
resu jednej klasy społecznej („efektowność” nigdy nie dotyczy 
całego gatunku ludzkiego, a jedynie pewnej grupy, która jest „ob-
liczona na wywołanie” korzystnego dla siebie efektu, przez co 
efektowność jednej grupy częstokroć przeczy efektowności dru-
giej). 

Myślenie efektowne tym się różni od myślenia efektyw-
nego, że pierwsze rozważa jedynie skutki „wrażeniowe”, drugie 
natomiast istotnościowe dla człowieka w rzeczy samej. Tak też 
bomba atomowa była bardzo efektowna, gdyż zwróciła na siebie 
uwagę rządu USA „oryginalnością” i niesłychaną możliwością 
eliminacji wrogich jednostek (społeczeństw?). I właśnie z tego 
względu, tj. przez to (utylitarnie i partykularnie) „zadziwiająco 
dobre wrażenie”, w projekcie Manhattan konsekwencje dla czło-
wieczeństwa zostały pominięte. I to właśnie tej z racji myślenia 
efektownego naukowcy pracujący przy tworzeniu broni atomowej 
próbowali uciszać swoje sumienia: „Ich tłumaczenie było 
w gruncie rzeczy proste: kiedy człowiek dostrzega coś naukowo 
atrakcyjnego, to po prostu to robi (…)”9 – liczyło się wrażenie, 
nie rzeczywiste skutki. Chociaż trzeba oddać im to, że co do po-
niektórych refleksja nad efektywnością tego wydarzenia przyszła 
dopiero post factum10 (jest to też specyficzny, choć nie zawsze 

                                                                 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 K. M. Wieczorek: Rozum – zawsze do szczęścia (nie)potrzebny. „ProLog” 
2014, nr 2 (2), s. 10. 
10 A. L. Mackay: The Harvest of a Quiet Eye. Bristol and London 1997, s. 113. 
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konieczny rys myślenia efektownego), bowiem „(…) czas na 
refleksję (wyrzuty sumienia) przychodzi dopiero wtedy, kiedy 
odniosło się sukces”11. Niemniej jednak wtedy, tzn. kiedy myśle-
nie efektowne wyprzedza myślenie efektywne, bywa już zazwy-
czaj za późno. 
 

PRZENIESIENIE PROCESU MODYFIKOWANIA NA LUDZI 
Tym samym istotniejszym zagadnieniem staje się tutaj 

fakt, iż po technicznym „ulepszeniu” przedmiotów użytkowych, 
pożywienia czy myśli i idei, „następnym krokiem będzie z pewno-
ścią zastosowanie podobnych technik (…) wobec ludzi. Manipu-
lacje ludzkimi genami są również zapowiedzią powstania nowego 
rodzaju eugeniki wraz z wszelkimi moralnymi konsekwencjami 
tego słowa, dadzą one też w końcu możliwość zmiany natury ludz-
kiej”12. I z tego właśnie względu staje się to problem prioryteto-
wy. To znaczy, o ile prędzej zachodziły jedynie zmiany dla czło-
wieka powierzchowne (tj. nieistotowe), o tyle teraz pojawia się 
(czy właściwie już się pojawiła) groźba manipulacji samą naturą 
człowieka. Co prawda wszelkiego rodzaju tyrani, czy to moty-
wowani pobudkami utopijno-altruistycznymi, czy to rządni samej 
władzy, mogli dawniej zniewalać lud i go gnębić, to jednak nie 
mieli oni dostępu do „wnętrza ludzkich serc”. Owszem, trzeba 
przyznać, iż wtedy (i dziś) funkcjonowały wszelkiej maści propa-
gandy „piorące mózgi” i zmieniające niezliczone masy w wier-
nych wyznawców. Tym samym literackie wyobrażenia wymyśl-
nych metod tych procesów jak teleekrany czy Ministerstwo 
Prawdy Orwella13, nie powinny śmieszyć, bo nie są one i nie były 
nigdy fikcją14. Socrealizm, nowomowa, proreżimowskie środki 

                                                                 
11 K. M. Wieczorek: Rozum…, s. 10. 
12 F. Fukuyama: Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. 
Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2004, s. 104-105. 
13 Por. G. Orwell: Rok 1984. Przeł. T. Mirkowicz. Warszawa 2014. 
14 Ostatnio głośno zrobiło się o inteligentnych telewizorach sterowanych za 
pomocą komend głosowych, bowiem część osób poczuła się zagrożona możli-
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przekazu informacji? A w dzisiejszym świecie marketing, mainst-
reamowe media i produkowanie ad infinitum nie tyle produktów, 
lecz samych potrzeb? 

Jakkolwiek dotychczas, ilekroć pojawiała się tyrania, 
zawsze pozostawały ostatnie bastiony ludzkiego oporu, którym 
udawało się, bądź to prowadzić wojnę podjazdową czy podziem-
ną z państwem totalitarnym, bądź to pozostać odpornymi na pro-
mocje, przeceny i zniżki. A to dlatego, że nieważne co by im 
powiedziano i jakby ich nie przymuszono, i tak by nie uwierzyli, 
bowiem posiadali oni pewną niezwykłą umiejętność 
– mianowicie umiejętność kierowania się „własnym sumieniem”, 
tzn. swoim wewnętrznym wyczuciem. A zatem właśnie tym ele-
mentem natury człowieka, który można wytłumić, czasem wręcz 
zgasić w pojedynczych jednostkach a nawet szerokich masach, to 
jednak jako istotowo przynależnym samej naturze, zupełnie stłu-
mić nie sposób: zawsze gdzieś wewnętrzny głos człowieka da 
o sobie znać15. A dopóki tak będzie, o tyle też można być spokoj-

                                                                                                                                  
wością inwigilacji przez producentów. A to dlatego, że w celu przetworzenia 
tych komend, telewizor musi przesyłać dane do analizy na serwery. Tym sposo-
bem jednak mogą trafić tam również prywatne rozmowy nie będące komendami, 
gdyż dopiero po analizie telewizor dowiaduje się co było, a co nie było komen-
dą. U niektórych sytuacja ta obudziła skojarzenia z orwellowskimi te-
leekranami, które non stop inwigilowały mieszkańców Oceanii. Por. M. Budzeń: 
Sterowanie głosem zamiast pilota jest wygodne, ale może być zagrożeniem dla 
prywatności [online]. [dostęp: 12.03.2015]. World Wide Web: 
http://www.dobreprogramy.pl/Sterowanie-glosem-zamiast-pilota-jest-wygodne-
ale-moze-byc-zagrozeniem-dla-prywatnosci,News,60893.html 
Nota bene w mieszkaniach w stolicy Korei Północnej znajdują się radia przeka-
zujące propagandę, które (dokładnie jak teleekrany) można ściszyć, lecz nie 
wyłączyć. Por. Walka o schedę po dyktatorze komunistycznej Korei grozi wojną 
[online]. [dostęp: 20.03.2015]. World Wide Web: http://www.polskatimes.pl/a 
rtykul/296775,walka-o-schede-po-dyktatorze-komunistycznej-korei-grozi-wojn 
a,2,id,t,sa.html 
15 Tutaj, nie chcąc wchodzić w dyskusję czy sumienie jest dane człowiekowi 
przez siłę wyższą, czy powstaje ono na drodze socjalizacji (wartościującej tyra-
nię negatywnie), rozumiem je najogólniej jako „moralna władza oceniania 
działań w kategoriach dobra i zła, informująca jednostkę o popełnianiu błędu 
moralnego w postaci tzw. wyrzutów sumienia (….)” (Słownik filozofii. 
Red. J. Hartmann. Kraków 2004, hasło: sumienie). Mam przez to na myśli tutaj 
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nym o człowieka – może nie tyle co o pojedynczych ludzi, ale 
o samą jego naturę, gdyż nawet pod butem tyrana człowiek osta-
tecznie nie będzie mógł upaść. Człowiek bowiem ma naturalne 
prawo do autonomii swojego sumienia. Niemniej jednak dzisiej-
sza technologia prawdopodobnie może stworzyć szerokie pola 
możliwości do zmiany tej sytuacji.  

Tylko czy to bicie na alarm nie jest aby nieco przesadzo-
ne? Przecież w sumie nie wiemy jak rozwinie się technika. Tym 
samym wszystkie te współczesne ostrzeżenia (na przykład wspo-
mnianego już Fukuyamy) o grożącym nam niebezpieczeństwie 
mogą okazać się tylko zwyczajną histerią, nie mającą żadnego 
odzwierciedlenia i pokrycia w twardych faktach. Już Huxley po-
nad osiemdziesiąt lat temu straszył nas opisem metod „przezna-
czania” i „warunkowania” człowieka. Przyjrzyjmy się temu, jak 
bardzo (nawet dzisiaj!) surrealistycznie one brzmią: „nasze nie-
mowlęta wybutlowujemy w postaci uspołecznionych istot ludz-
kich, w postaci alf lub epsilonów, w postaci przyszłych krawców 
lub... - Chciał powiedzieć: «przyszłych zarządców świata», ale 
powstrzymał się i rzekł: - przyszłych dyrektorów ośrodków rozro-
du”16. Nie mając jednak wiedzy o tym, jak rozwinie się technika, 
Huxley opisał te procesy „przeznaczania” w prymitywny dla dzi-
siejszej techniki sposób. I tak na przykład warunkowanie co do 
wytrzymałości na upał przebiegało bardzo prosto: zarodek ludzki 
zamknięty w specjalnej butli (rozmnażanie odbywało się bowiem 
poza naturalnym środowiskiem macicy kobiety) podążał specjal-
nymi tunelami. Z kolei „tunele gorące występowały na przemian 
z chłodnymi. Chłód zestawiano z bodźcami przykrymi, mianowicie 
                                                                                                                                  
zjawisko „walki z tyranią” z powodu wewnętrznego przekonania (sumienia) 
o tym, że dyktatura ta jest zła i należy ją obalić. Co jednak w tej kwestii waż-
niejsze, to fakt, iż zjawisko to pośród niektórych buntowników, mimo silnej 
walki antyrewolucyjnej ze strony establishmentu, jest żywo podtrzymywane, 
nawet kosztem swojego życia, gdyż w grę wchodzi tu poczucie walki o „więk-
szą sprawę”, której bezpośrednim motywatorem staje się właśnie wewnętrzny 
głos sumienia. Sumienia nie dającego się u wszystkich wyciszyć. 
16 A. Huxley: Nowy wspaniały świat. Przeł. B. Bogdan. Warszawa 2013, s. 15. 
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w postaci twardych promieni Roentgena. Do czasu wybutlowania 
embriony nabędą lęku przed chłodem. Przeznacza się je do tropi-
ków, do pracy w charakterze górników, włókniarzy sztucznego 
jedwabiu i hutników. Później ich umysły zostaną ukształtowane 
tak, by potwierdzały osądy ciał”17. Tym samym technika ta „(…) 
wyprowadza nas wreszcie (…) z dziedziny niewolniczego jedynie 
naśladowania natury i wiedzie ku znacznie bardziej zajmującemu 
światu ludzkiej wynalazczości”18. 

Jak jednak widać, opis ten tak właściwie się nie ziścił, 
przez co może wydawać się jedynie fantasmagorią – „Nowy 
wspaniały świat” to przecież tylko fikcyjna uto-
pia/antyutopia/dystopia. Jednakże tak samo jak w wypadku wizji 
Orwella, nie można zbagatelizować również tego „ostrzeżenia” – 
niejednokrotnie fikcja literacka stawała się już faktem. Jak za-
uważa Habermas, „wszystko jedno, czy w tych spekulacjach wy-
rażają się mrzonki czy prognozy, które warto traktować serio, 
przesunięte potrzeby eschatologiczne czy nowe odmiany science–
fiction–science – dla mnie są tylko przykładami takiej technicyza-
cji natury ludzkiej, która wywołuje zmianę etycznej samowiedzy 
gatunku. Tej nowej samowiedzy nie da się już zharmonizować z 
normatywną samowiedzą osób żyjących autonomicznie i żyjących 
odpowiedzialnie. Postępy inżynierii genetycznej – te już dokonane 
albo te, których można się realistycznie spodziewać – nie mają aż 
takiej siły sprawczej. Ale analogie są nie do zlekceważenia”19. 
Znaczy to tyle, że nawet gdyby zmartwienia te okazały się być 
„troskami nad wyrost”, to nie można ich zignorować (jak zrobili 
to na przykład naukowcy pracujący przy projekcie Manhattan) 
dopóty, dopóki istnieje realna szansa ich ziszczenia się – w ja-
kiejkolwiek, nawet delikatnej formie. 

  
                                                                 
17 Ibidem, s. 17-18. 
18 Ibidem, s. 15. 
19 J. Habermas: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberal-
nej? Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2003, s. 49. 
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PREDIAGNOSTYKA A ABORCJA I IVF 
I tak też w tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, iż 

rozważenie konsekwencji manipulowania naturą ludzką nie jest 
„niepotrzebnym trudem”, gdyż huxleyowski opis rzeczywiście 
może się „jedynie wydawać” fantasmagorią – tzn. „jedynie wy-
dawać”, bo tak naprawdę to w dużej mierze przestał nią już być. 
Dzisiaj bowiem co prawda nie potrafimy jeszcze samodzielnie 
i swobodnie zmieniać treści danych genów zarodka, tak by kre-
ować istoty o pożądanych przez nas właściwościach, to jednak 
jesteśmy już w stanie przez diagnostykę prenatalną (dokonywaną 
podczas rozwoju wewnątrzmacicznego) wyłapywać różnego ro-
dzaju schorzenia, którymi obarczony jest dany zarodek20. Stwarza 
to techniczną możliwość wyeliminowania takiego zarodka ze 
względu na nieprzystosowanie do świata (rynku?). Jednakże, o ile 
w tym wypadku mowa jeszcze tylko o tzw. eugenice negatywnej 
(tj. takiej, która ma na celu tylko eliminację negatywnych cech 
z populacji), o tyle przy metodzie IVF (ang. in vitro fertilisation 
– zapłodnienie in vitro)21 pojawia się już możliwość eugeniki 
pozytywnej, która polega na wyborze cech przez nas pożądanych. 
Otóż dzięki diagnostyce preimplantacyjnej (czyli takiej, której 
dokonuje się jeszcze przed wszczepieniem zarodków do macicy), 
istnieje możliwość już nie tylko przebadania embrionów pod ką-
tem chorób i wybranie najmniej obarczonego zarodka, ale danie 
życia temu embrionowi, który obdarzony będzie cechą uznaną 
przez nas za przydatną czy ważną (w trakcie ciąży zarodek można 
jedynie usunąć, przy IVF wybrać „najlepiej” przystosowany). 
Tym samym otwiera nam to drogę do decydowania o tym, kto 
powinien, a kto nie powinien żyć, jeszcze zanim ten ktoś na dobre 
zacznie swoje życie. 

                                                                 
20 J. Różyńska: Etyka i diagnostyka przedurodzeniowa. [w:] Bioetyka… 2013, 
s. 345-361. 
21 J. Różyńska: Etyka i wspomagana prokreacja. [w:] Ibidem, s. 327-344. 
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Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, iż „powinność” tą 
będą wyznaczać (już wyznaczają) prywatne (tj. rodzicielskie) 
bądź państwowe wartości (tertium non datur – zarodek sam decy-
zji nie podejmie), którym raczej bliżej do subiektywnych aniżeli 
obiektywnych sądów. Nota bene już dziś część zwolenników 
nowych metod eugenicznych postuluje, z chwilą kiedy genetyka 
dokona na tyle dalekiego postępu, który umożliwiłby swobodne 
manipulowanie genami, by to właśnie rodzice, a nie państwo, 
sami mogli decydować nie tyle tylko o tym, czy życie przez nich 
poczęte (czy to w sposób naturalny, czy dzięki technice) jest war-
te sprowadzania zarodków na ten świat, lecz by mogli oni wybie-
rać cechy usposobienia, wyglądu czy zdolności dla swoich przy-
szłych pociech. Mowa w tym wypadku o tzw. „eugenice liberal-
nej”22. 

Problem w tym, że prywatne i państwowe wartościowania 
różnią się niekiedy diametralnie. Swego czasu głośno było 
o pewnej głuchej parze, która wykorzystała IVF, by mieć pew-
ność urodzenia głuchego dziecka23. Ciężko uniknąć tutaj analogii, 
jeśli technika jeszcze trochę się rozwinie, że „w przyszłości bę-
dzie można zamawiać ludzi, tak jak zamawia się pizzę”24, kom-
pletując dziecko ze swoich ulubionych dodatków, bądź (co bar-
dziej prawdopodobne) z tych składników, które obecnie będą 
najbardziej pożądane na rynku pracy. Zdaniem Habermasa czy 
Fukuyamy rodzi to poważne problemy natury moralnej. 

Niemniej jednak, używając języka metaforycznego, nie 
można „wylewać dziecka z kąpielą” i zupełnie deprecjonować 
tego typu medycznych zabiegów. Co prawda wielu nazwałoby je 
„zabiegami eugenicznymi rodem z realiów holocaustu”, to jednak 

                                                                 
22 J. Habermas: Przyszłość…, s. 69-74. 
23 D. Teather: Lesbian couple have deaf baby by choice. „theguardian” 2002 
[online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide Web: http://www.thegua 
rdian.com/world/2002/apr/08/davidteather 
24 K. M. Wieczorek: Człowiek projektowany. Część XV – zabawy w Pana Boga. 
Chropaczowskie „Wiadomości Parafialne” listopad 2015, nr 188 (388), s. 17. 
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mocne analogie istnieją tutaj jedynie co do skutków tych zabie-
gów. Przy intencjach natomiast trzeba być niezwykle ostrożnym. 
Te oczywiście będą różne u różnych ludzi, to jednak nie możemy 
zrównać ich wszystkich ze sobą po samych tylko rezultatach. 
Wynalazek sam z siebie nie jest ani zły, ani dobry – to ręce ludz-
kie decydują o jego wykorzystaniu. Ilustrując: Nobel naiwnie 
wierzył, że odkryty przez niego dynamit, zaprowadzi pokój na 
świecie. A to dlatego, iż był przekonany, że ludzie nie odważą się 
wykorzystać takiej potęgi do zabijania. Przywołując jednak przy-
kład bomby atomowej, widać jak bardzo się przeliczył co do na-
tury ludzkiej. I tak też dynamit zabił wielu – był zły. Ale przecież 
wielu też pomógł: czy to przy budowie dróg, czy przy drążeniu 
tuneli w skałach25 – był dobry. Czyżby zatem pojawiała nam się 
tutaj dychotomiczna konfuzja? Tak, ale tylko jeśli popatrzeć na 
skutki. Otóż jedynie rozważając konsekwencje, można obarczać 
przedmiot czy metodę winą. Natomiast kiedy pod uwagę bierze 
się intencje, zmuszeni jesteśmy patrzeć na moralność podmiotu, 
a nie przedmiotu, który to sam przedmiot jest aksjologicznie obo-
jętny – moralność jest domeną osoby, nie rzeczy. I tak też co 
prawda dynamit i tu wysadzał, i tam wysadzał (tzn. skutek był ten 
sam), przez co można by za te skutki odpowiedzialnością obar-
czyć dynamit, to jednak co do intencji dynamit różnił się znacz-
nie: w pierwszym przypadku to ludzie, nie dynamit, chcieli nisz-
czyć i zabijać, w drugim znów ludzie, a nie dynamit, zamierzali 
pomagać i budować.  

Analogicznie rzecz ujmując: dla niektórych zrozumiałe 
bywa dokonywanie aborcji zarodków z wadami letalnymi, czyli 
takimi wadami, które doprowadziłby do śmierci zarodka jeszcze 
w fazie życia płodowego bądź niedługo po jego narodzinach. 

                                                                 
25 Król dynamitu - o Alfredzie Noblu mówiła skandynawistka Anna Marcinia-
kówna. Audycja M. de Latour z cyklu "Biografia dźwiękowa” (11.12.1996), 
Polskie Radio [online]. [dostęp: 05.01.2015]. World Wide Web: 
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/986517,Nagroda-Nobla-%E2% 
80%93-prestizowy-wyrzut-sumienia- 
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Parafrazując: „niestety takie mamy życie” – nie wszystkim jeste-
śmy w stanie pomóc i czasem jedynym wyjściem, by ktoś nam 
bliski niepotrzebnie nie cierpiał, jest zabicie tej drugiej osoby. 
I tak też w wypadku możliwości wyboru zdrowego zarodka bądź 
zarodka z chorobą Herlitza (tzw. pęcherzowe oddzielanie się na-
skórka typu Herlitza) przy IVF, albo w sytuacji możliwości do-
konania aborcji na płodzie z rozpoznaną chorobą tego rodzaju, 
wybór „życia” dla pechowego zarodka byłby czymś niezrozumia-
łym, czymś okrutnym. A to dlatego, że w schorzeniu tym „u no-
worodków od urodzenia występują liczne pęcherze, które łatwo 
pękają, pozostawiając rozległe nadżerki w obrębie całej skóry 
i błon śluzowych, również dróg oddechowych. Już wewnątrzma-
cicznie następuje tworzenie pęcherzy i nadżerek, tak że dziecko 
rodzi się z rozległymi ubytkami naskórka. (…) Nigdy nie występu-
je bliznowacenie, (…). W wieku około 6 miesięcy wokół ust bądź 
nosa tworzy się patognomoniczny, niegojący się strup. Zgon na-
stępuje w okresie niemowlęcym mimo intensywnej opieki medycz-
nej, stosowania antybiotyków, kortykosteroidów, wyrównania 
poziomu elektrolitów. Przyczyną śmierci jest utrata białka suro-
wicy i sepsa”26. 

Tym samym brak eugenicznej manipulacji genami (o ile 
ziści się ona technicznie w przyszłości) zarodka obarczonego tym 
bądź analogicznym schorzeniem, w celu zlikwidowania tego 
schorzenia, wydawałby się czymś naprawdę niezrozumiałym 
i podłym w stosunku do potencjalności w nim zawartej (poten-
cjalności, którą zahamowałaby letalna choroba). Co prawda Ha-
bermas zwraca uwagę na to, że osoba poddana genetycznej mody-
fikacji znajdzie się w sytuacji, w której będzie miała poczucie 
zaprogramowania, swojej nienaturalności (prędzej bowiem czło-
wiek był dziełem natury, do której nie mógł żywić pretensji 

                                                                 
26 M. Skoczylas, A. Kordek, B. Łoniewska, R. Maleszka, J. Rudnicki: Problemy 
kliniczne u chorych na odmianę Herlitza pęcherzowego oddzielania się naskór-
ka. „Postępy Neonatologii” 2011, 2 (17), s. 54-56. 



Kamil M. Wieczorek – CZY EUGENIKA FELICYTOLOGICZNA JEST (…) 
 

139 
 

z powodu swojej istoty)27, co wpłynie zdaniem Habermasa na 
tzw. etyczną samowiedzę gatunku (na poczucie wolności i racjo-
nalności danej jednostki)28, to jednak osobiście wolałbym żyć ze 
świadomością „wgrania” w mnie oprogramowania, niż umierać 
w bólach i cierpieniach, nie wychodząc nawet poza wiek niemow-
lęcy. Gdyby bowiem pójść tym torem myślenia, trzeba by zrezy-
gnować z wszelkich lekarstw, operacji i generalnie z całej współ-
czesnej medycyny, gdyż ta jest przecież czymś „nienaturalnym”: 
owszem, medycyna nie wpływa dziś jeszcze całkiem swobodnie 
na geny, to jednak ingeruje w naszą naturalną cielesność, zmie-
niając nas w istoty nienaturalne, niekiedy nawet mechaniczne 
(cyborgi), na przykład w wypadku wstawienia mechanicznej za-
stawki serca czy endoprotezy stawu biodrowego. I co prawda 
zgodzę się, jak zwrócił na to uwagę Habermas, że różnica między 
wstawieniem endoprotezy a genetyczną manipulacją prowadzącą 
do likwidacji genu odpowiedzialnego za brak nóg, ma to do sie-
bie, że w pierwszym wypadku decyzję podejmuje autonomiczny 
człowiek, w drugim zmusza się człowieka do pewnego działania, 
na które być może nie wyraziłby zgody, co godzi w jego wolność, 
to jednak ciężko byłoby poczekać na pełnoletniość zarodka 
z chorobą Herlitza, by ten mógł wolnie podjąć decyzję o swoim 
leczeniu. Podobnie sprawa ma się z wszystkimi zabiegami ratują-
cymi nam życie w okresie niemowlęcym, przeprowadzonymi bez 
naszej zgody. 

 
MIĘDZY ZDROWIEM A CHOROBĄ 

O ile jednak w wypadku chorób letalnych aborcja czy 
manipulowanie genami mogą wydawać się jeszcze moralnie do-
puszczalne, o tyle większy problem rodzi się tam, gdzie pytamy 
kiedy coś jest, a kiedy coś nie jest chorobą? Granice są tu na-
prawdę bardzo mało wyraźne i łatwo je zatrzeć: czemu by bo-

                                                                 
27 J. Habermas: Przyszłość…, s. 62-68. 
28 Ibidem, s. 48, 79-80. 
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wiem w sumie nie przyjąć, gdybyśmy uznali likwidowanie zarod-
ków z chorobą Herlitza za prawnie i moralnie prawidłowe, że 
embriony dotknięte chorobą Downa również można by poddawać 
eksterminacji? Albo zarodki, o których wiemy, że urodzą się bez 
rąk czy nóg? Albo jeszcze dalej: zarodki o lekkich skłonnościach 
depresyjnych i melancholijnych? Albo zarodki z chorobą Hun-
tingtona, które najprawdopodobniej szczęśliwie doczekają się 
wnucząt, ale potem będą umierać w męczarniach, ze świadomo-
ścią straty wszystkiego co dotychczas osiągnęły? Może więc „le-
piej” zaoszczędzić im tego całkowicie i nie pozwolić się urodzić? 
Brzmi to osobliwie, ale zapędzić się tutaj jest naprawdę zbyt ła-
two. 

Pozostaje zatem już tylko zapytać o to, w którym miejscu 
należałoby się zatrzymać, co przekłada się na to, czy śmierć (brak 
narodzin) dla człowieka bez nóg bądź z chorobą Downa byłyby 
dla niego aktem wielkiej łaski, czy morderstwem wartościowej 
dla niego jego potencjalności? Pierwszą wątpliwością bowiem, 
potwierdzoną podobno badaniami, jest spostrzeżenie, że „(…), że 
osoby chorujące na choroby przewlekłe oraz osoby niepełno-
sprawne często uzyskują wyższy wynik w testach HRQOL. Ozna-
cza to, że jakkolwiek zdrowie jest w każdej kulturze jedną z naj-
wyższych wartości, to nie jest cechą niezbędną wysokiej jakości 
życia tudzież szczęścia”29. Otóż osoba urodzona bez nóg, bądź 
„ułomna” w jakikolwiek inny sposób, może być o wiele bardziej 
szczęśliwsza i może osiągnąć o wiele więcej od osoby, którą za-
programowano zgodnie z wszystkimi „dobrodziejstwami rynku”. 
Przykładem jest tu Stephen Hawking (genialny fizyk chorujący 
na stwardnienie zanikowe), Jan Mela (niepełnosprawny zdobyw-
ca obu biegunów), Oscar Pistorius30  (niepełnosprawny mistrz 
olimpijski), czy Nick Vujicic (cierpiący na zespół tetra-amelia). 
                                                                 
29 B. Fijałkowska: Teorie zdrowia i choroby. [w:] Bioetyka… 2013, s. 162. 
30 Przynajmniej do czasu procesu dotyczącego zabójstwa swojej dziewczyny. 
Jakkolwiek jednak nie każdy niepełnosprawny, który odniósł sukces, kończy 
nieszczęśliwy w więzieniu. 
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Paradoks ten Saul Smilansky nazywa „szczęściem w nieszczę-
ściu”. Ma on miejsce, kiedy pewne wrodzone czy napotkane 
trudności, początkowo przynoszące nam cierpienie, przeradzają 
się ostatecznie w wielkie szczęście i sukces, w przeciwieństwie 
do nudnego życia ludzi, którzy już na starcie wszystko dostali 
i mieli w nim praktycznie z górki31. 

Prowadzi nas to do drugiej kwestii, mówiącej o tym, iż 
samo pojęcie choroby – mimo że dziś powszechnie używane 
i oczywiste, nie jest bynajmniej rzeczą, która nie podlegała, nie 
podlega i nie będzie podlegać dyskusji. Pierwszym przykładem 
mogą być wspomniani przed chwilą Mela i Pistorius – czy rze-
czywiście można nazwać ich „niepełnosprawnymi” i „chorymi” 
z chwilą, kiedy osiągnęli więcej niż całe rzesze zdrowych ludzi? 
Biologiczno-fizykalny model choroby (brak nóg) jest tylko jed-
nym modelem z wielu. I tak też biorąc pod uwagę model społecz-
ny czy psychiczny, osoby niepełnosprawne wcale nie muszą być 
niepełnosprawne, kiedy dzięki medycynie (na przykład poprzez 
protezowanie) bądź poprzez ogólnie pogodne usposobienie do 
życia, funkcjonują jak każdy inny człowiek, a niekiedy nawet 
lepiej32. Innym jeszcze przykładem relatywności choroby jest 
spostrzeżenie, że kiedyś pewna grupa ludzi była przekonana 
o istnieniu „drapetomanii”, choroby która objawiała się tym, iż 
niewolnik decydował się na ucieczkę od swojego pana33. Dziś 
jednak nie nazwalibyśmy takiego aktu chorobą, lecz walką 
o ludzką godność. 

Tym samym trudnością nie jest tu odpowiedź na „tak czy 
nie?” (inaczej trzeba by wyrzucić wszystkie tabletki i pigułki, tj. 
medycynę, czy w ogóle całą kulturę, gdyż te przeczą naturalno-
ści), ale „jak daleko?”. Od razu jednak rodzi się problem odpo-

                                                                 
31 S. Smilansky: 10 moralnych paradoksów. Przeł. W. Kostrzewski. Kraków 
2009, s. 25-40. 
32 Por. B. Fijałkowska: Teorie…, s. 153-164. 
33 A. Kapusta: Spór o pojęcie choroby psychicznej. [w:] Bioetyka… 2013, 
s. 165-166. 
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wiedniego kryterium, które pomogłoby rozstrzygać każdy przy-
padek z osobna. Tym oto sposobem wraca tutaj kwestia poruszo-
na na początku: różnica między myśleniem efektownym a efek-
tywnym. Cały ambaras leży bowiem właśnie w tym, by umieć nie 
nastawić się tylko i wyłącznie na efektowność (wrażenie „zdro-
wego” „społeczeństwa), lecz wziąć pod uwagę również efektyw-
ność (realne skutki) dla natury ludzkiej, a także dla pojedynczego 
człowieka. Co prawda łatwa wizja zdrowego i doskonałego spo-
łeczeństwa może pobudzać wielkie nadzieje i kusić swoim efek-
ciarstwem, to jednak kusi ona aż za bardzo. I właśnie na tę poku-
sę, której uległo już wielu, w tym także wielu wybitnych filozo-
fów, musimy uważać, by nie odbiła nam się ona czkawką. Tak też 
na pytanie czy (przyszła) eugenika genetyczna generuje niesły-
chane zagrożenie dla człowieka, czy wprost przeciwnie da nam 
okazję zbawienia samych siebie, odpowie rozważenie tych dzia-
łań w dwubiegunowym pryzmacie efektowności-efektywności34.  

Jednak by to uczynić, trzeba najpierw zapytać o to, jaki 
sens mają te dwie kategorie, tzn. o to, po co właściwie przepro-
wadzać czynności eugeniczne? Otóż z racji, iż obie te kategorie 
zawsze łączą się z działaniem, muszą mieć one swój cel. A to 
dlatego, iż działanie dla samego działania nie jest nigdy możliwe 
– dla wszelkiej aktywności niezbędna jest nie tylko przyczyna, 
ale i cel zewnętrzny poza nim samym. Jak pisał Tomasz z Akwi-

                                                                 
34 W niemniejszym również stopniu to samo kryterium należałoby postawić 
w wypadku ratowania ludzkiego życia i technicznej umiejętności przedłużania 
go w nieskończoność. W niektórych bowiem sytuacjach rzeczywiście jedynym 
sposobem uśmierzenia bólu jest już tylko zastosowanie letalnej analgezji bądź 
sedacji paliatywnej. Jednakże co poniektórzy zgłaszają w tym wypadku wątpli-
wości natury moralnej, zrównując te procedury z morderstwem. Por. W. Chań-
ska: Rezygnacja z leczenia podtrzymującego życie; W. Chańska, Z. Żylicz: 
Etyczne aspekty opieki paliatywnej; A. Alichowicz: Eutanazja i lekarska pomoc 
w samobójstwie. [w:] Bioetyka… 2013, s. 251-294. Jednak, o ile trzeba przyznać 
rację przeciwnikom eutanazji, że ta z pewnością może spowodować wiele nad-
użyć, to jednak w pewnej części wypadków bywa ona wybawieniem spod jarz-
ma niesamowitego cierpienia, którego nikt nigdy, nawet największy morderca, 
doznawać nie powinien. Jakkolwiek jest to temat na oddzielny artykuł. 
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nu, czynienie zła dla samego zła nie jest możliwe – zło zawsze 
musi być zorientowane na czyjeś dobro35. Bowiem gdyby byłoby 
nam obojętne czy urodzimy się z wadą letalną, bądź czy takie 
nieszczęście dotknie nasze potomstwo, najpewniej w ogóle nikt 
nigdy nie usłyszałby o procesach eugenicznych czy o medycynie. 
Te zawsze mają „ulepszać” człowieka, czy „naprawiać” go, kiedy 
się zepsuje. I nawet kiedy eugenika staje się narzędziem w rękach 
dyktatora, ma ona na celu pewne, opatrznie rozumiane, ale jednak 
dobro, czyli szczęście. Wydawałoby się zatem, że celem gene-
tycznych manipulacji jest przede wszystkim szczęście jednostki 
(bądź szczęście społeczeństwa; jakkolwiek droga zawsze wiedzie 
poprzez zmianę nie jednostek, lecz jednostki). 

Jednak myślenie efektowne byłoby krótkowzrocznym 
myśleniem, które opatrznie pojmuje kategorię szczęścia i ją tota-
lizuje (z racji szkicownikowego charakteru artykułu oraz by móc 
utrzymać ciągłość myśli, przyjmę tutaj bez dowodu i bez uzasad-
nienia, pewną optykę szczęścia człowieka, którą jednak szerzej 
omawiam w innym miejscu36). Przede wszystkim efektowność 
jest nastawiona bezrefleksyjnie na uzyskanie jak najlepszego, 
doraźnego efektu, bez rozważania jego konsekwencji, nie tylko 
dla innych, ale czasem także i dla siebie, nawet pomimo swej 
szkodliwości w dłuższej perspektywie (jest to tzw. hedonizm 
bezpośredni). Z racji tego dużą rolę odgrywają tutaj proste przy-
jemności, szczególnie te w wpisane w paradygmat grupy, do któ-
rej się przynależy: jedynym celem jest tutaj partykularny interes 
                                                                 
35 „Przedmiotem materialnym pożądania może być każdy byt, ale formalnym 
tylko byt ujęty jako dobro, a więc jako to, do czego jako do swego ostatecznego 
lub pośredniego celu zmierza dane, pożądające jestestwo”. S. Swieżawski: 
Wstęp do kwestii 80. [w:] Tomasz z Akwinu: Traktat o człowieku - Summa 
teologii 1, 75-89. Przeł. J. Świeżawski. Kęty 2000, s. 349. „Możemy chcieć zła, 
ale zawsze w aspekcie dobra; w każdym błędzie czy grzechu zawarte jest pewne 
dobro (ontologiczne i metafizyczne), którego szukamy”. J. Maritain: Dziewięć 
wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej. Przeł. J. Merecki. Lu-
blin 2001, s. 40-41. 
36 Por. K. M. Wieczorek: Podstawa dostateczna życia szczęśliwego. T. 1. Sie-
mianowice Śląskie 2015. 
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(konsumpcyjny, nie felicytologiczny) jednostki bądź tej grupy, z 
której jednostka czerpie zyski, przy równoczesnym niedostrzega-
niu reszty ludzi. W życiu takim ponadto pożąda się dramatyczno-
ści i zwrotów akcji, ponieważ poza zewnętrzną otoczką „zadzi-
wiająco dobrego wrażenia”, jest ono nudne i puste. Tym samym 
życie efektowne jest błędnym kołem, prawdziwym perpetuum 
mobile 
– napędza samo siebie, gdyż jest powodem nudy, a zarazem pró-
buje szukać w sobie samym sposobów zabicia tej nudy. Charakte-
rystycznym rysem myślenia efektownego jest ponadto fakt mo-
nopolizowania swojego pojmowania niby-szczęścia i totalizowa-
nia go w formie narzucania swoich odczuć innym. Następuje tu 
bowiem prosta ekstrapolacja własnej podmiotowości: otóż wnio-
skuje się tutaj z tego, że jeśli coś sprawia przyjemność mi (na 
przykład pieniądze, kobiety, matematyka), to przecież wszystkim 
innym też powinno (widzi się tu tylko swoje pozytywne „wraże-
nia” na dane bodźce, a zupełnie pomija rzeczywiste skutki, które 
– gdyby tylko wziąć je pod uwagę – wyraźnie ukazałyby nam w 
danej sytuacji nieszczęście ludzi innych niż my sami). I tak też 
swe społecznie ucieleśnione apogeum efektowność osiąga w pań-
stwach totalitarnych, które wywołują w nas olbrzymie „wraże-
nie” rozmachem, wielkością i potęgą swojej machiny. 

Że jednak myślenie efektowne jest błędne, może przeko-
nać nas to, iż z chwilą kiedy w efektowności rozmach traci swój 
impet, efektowność nie jest już dłużej w stanie utrzymać swej 
wielkości i raz za razem upada (analogicznie dzieje się to na po-
ziomie jednostek). Myślenie efektowne jest bowiem oderwane od 
rzeczywistości i koniec końców zawala się zawsze jak domek 
z kart, z tym że z większym hukiem (niemniej myślenie to posia-
da zadziwiająco doskonałą zdolność regeneracji tylko po to, by 
ponownie upaść). Tym samym temu sposobowi pojmowania 
szczęścia należy przeciwstawić myślenie efektywne. I co prawda, 
owszem, oba te rodzaje myślenia przyjmują tę samą definicję 
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szczecią, która wyraża się w stwierdzeniu: „A (…) to jest cała 
tajemnica szczęścia i cnoty. Lubić to, co się musi robić”37, to 
jednak, o ile myślenie efektowne skupia się na słowach „musi 
robić (by zabić nudę)”, o tyle myślenie efektywne bierze pod 
uwagę wyraz „lubić”. Myślenie efektywne bowiem rozważa rze-
czywiste skutki dla natury ludzkiej i wie, że totalitaryzm w wy-
padku szczęścia nie jest właściwą postawą. Toteż gdyby podjęło 
się ono działań eugenicznych, wzięłoby pod uwagę interes dane-
go człowieka i na pewno nie zdecydowałoby się na zeschematy-
zowanie go jako „kolejną cegiełkę w murze”. W związku z tym 
odmówiłoby prawa rodzicielskiej czy konsumpcjonistycznej ak-
sjologii na wybór tych, czy tamtych cech, przydatnych czy waż-
nych z punktu widzenia rodzica bądź rynku pracy, lecz nie 
uwzględniających punktu widzenia dziecka samego. Nastąpiłoby 
tu zwrócenie uwagi na dyferentny charakter zjawiska jakim jest 
szczęście (to znaczy na fakt, że nie wszyscy muszą kochać pie-
niądze, karierę bądź dyskoteki). Myślenie efektywne wiedziałoby 
ponadto, że zbytnie ułatwienie sobie życia wcale nie przekłada się 
na jego lepszą jakość, przez co nie kierowałoby się stronniczym 
kryterium „choroby”. Najpewniej jednak myślenie efektywne 
wyraziłoby, wspólnie z myśleniem efektownym, zgodę na zmie-
nianie natury ludzkiej. I co prawda w skutkach (tj. w rozumieniu 
akceptacji eugeniki) byłoby równe myśleniu efektownemu, to 
jednak różniłoby się co do intencji, a tym samym co do rezulta-
tów. 

 
WARUNKI I ŚRODKI ENTELECHIZACYJNE 

A to dlatego, że po pierwsze „wszelkie warunkowanie 
zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie polubili swe 
nieuniknione przeznaczenie społeczne”38 (przez co dążenie do 
szczęścia jako takie nie może być złe) oraz po drugie, iż nie moż-

                                                                 
37 A. Huxley: Nowy…, s. 18. 
38 Ibidem. 
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na traktować człowieka tylko jako zasobnika genetycznego 
– natura człowieka składa się jeszcze z wpływu społecznego 
i socjalizacyjnego, które wywierają na nim trwały wpływ. A jeśli 
pozwala się nam w pewnych granicach „rozgrywać procesem 
socjalizacyjnym”, to (wbrew Habermasowi) nie istnieje w rze-
czywistości żadna znacząca różnicy między społeczną manipula-
cją a zmianami zasobnika genetycznego. Do wytłumaczenia tej 
kwestii wykorzystam tutaj dwa terminy: pojęcie 1) warunków 
entelechizacyjnych i pojęcie 2) środków entelechizacyjnych39. 
Zasadnicza treść tych terminów polega na rozróżnieniu (w no-
menklaturze Schopenhauera) tego, 1) „czym się jest?” oraz 
wspólnie tego, 2) „co, kto posiada?” i „co sobą reprezentuje”40. 
Mówiąc o warunkach: jest to „(…) osobowość w najszerszym 
sensie słowa. Obejmuje ona zdrowie, siły, urodę, temperament, 
charakter moralny, inteligencję i wykształcenie danej osoby”41. 
Co się zaś tyczy środków, to są to „(…) własność i posiadanie 
w każdym sensie” oraz to, „(…) czym jest człowiek w wyobraże-
niu innych ludzi, czyli właściwie jak oni go sobie wyobrażają. 
Polega to więc na ich opinii o nim, ta zaś obejmuje honor, pozy-
cje i sławę”42. Tak też cechy charakteru, czyli stan wewnętrznego 
posiadania psychicznego, tj. to, jakim się jest (genetyka, usposo-
bienie, temperament) oraz środki – to, co się ma z zewnątrz, czyli 
stan zewnętrznego posiadania, tj. to, czego się jest właścicielem 
(bogactwo, pozycja, znajomości), składają się na potencjalność 
szczęścia. Bowiem warunki te i środki dlatego nazywam entele-
chijnymi, gdyż to od nich (to kim się jest i to co się ma) zależy 
forma przejawu danego człowieka, która albo w pełni się zreali-

                                                                 
39 Grec. έντελέχεια; entelechia – termin „oznaczający stan pełnego urzeczywist-
nienia się w rzeczy (substancji) jej istoty”. Słownik filozofii. Red. J. Hartmann. 
Kraków 2004, hasło: entelechia. 
40 A. Schopenhauer: Aforyzmy o mądrości życia. Przeł. J. Garewicz. Warszawa 
1997, s. 27.  
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 



Kamil M. Wieczorek – CZY EUGENIKA FELICYTOLOGICZNA JEST (…) 
 

147 
 

zuje (kiedy warunki i środki współgrają ze sobą), bądź się nie 
zrealizuje (gdy między warunkami i środkami zachodzi zgrzyt). 
Na przykład kiedy charakter człowieka jest zachłanny a środki ku 
temu ma niewielkie, z pewnością należy oczekiwać nieszczęścia. 
Ale i kiedy ktoś potrzebuje niewiele i ma skromne warunki (psy-
chiczne), lecz los powierzył mu odpowiedzialne stanowisko 
i bogactwo, również nie zazna szczęścia. 

I tak od wieków ludzi najczęściej próbowano uszczęśli-
wiać (i przy okazji władać nad nimi) poprzez zmianę ich środ-
ków43 (najpełniej ideę tę wyraził Marks), gdyż warunki mniej 
były elastyczne i niezbyt chętnie poddawały się manipulacjom. 
Dziś jednak to się powoli zmienia. Lecz przy ciągłej i akcepto-
walnej zmianie środków, próbuje się równocześnie negować 
zmianę warunków (zbiorników genetycznych) i wykazywać jej 
niemoralność. Co prawda Habermas starał się wykazać różnicę 
między jednym procesem a drugim, zwracając uwagę na to, że 
zmiana warunków człowieka w przeciwieństwie do zmiany środ-
ków zabiera mu decyzyjną autonomię – wspomnianą wyżej sa-
mowiedzę gatunkową – to jednak nie można się na to zgodzić. 
Człowiek, który urodził się w slumsach, któremu los poskąpił 
środków, jest w takiej samej sytuacji jak człowiek, któremu za-
programowano geny – obaj nie mogą zmienić swojego położenia 
i podjąć autonomicznej decyzji. Bo co prawda w jednym wypad-
ku „skutkiem” (w rozumieniu: przedmiotem obarczonym winą) 
jest bieda, w drugim zaś ingerencja techniczna, to jednak praw-
dziwą przyczyną, tzn. intencją z jaką obaj znaleźli się w tej sytu-
acji, jest drugi człowiek, który za nich podjął ich decyzję. A to 
właśnie podjęcie decyzji za drugiego jest bezpośrednią przyczyną 
utraty wolności: i tak w powyższym przykładzie pierwszemu 
człowiekowi inny człowiek odebrał wolność genetyczną (warun-
ki), drugiemu zaś wolność materialno-pieniężną (środki) – jak-

                                                                 
43 A. Huxley: Ostateczna Rewolucja [online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide 
Web: https://www.youtube.com/watch?v=My02NFCwcQo#t=272 
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kolwiek obaj są równorzędnie ludźmi nieautonomicznymi 44 . 
I o tyle też myślenie efektywne, jeśli podjęłoby się kiedykolwiek 
zmieniania środków, nie obawiałoby się zmieniać również wa-
runków. Tutaj bowiem pojawia się pewna radykalność – jeśli 
zmieniamy środki, konsekwencją jest zmiana warunków, gdyż 
w obu wypadkach zmianie ulega ludzka natura. Toteż albo po-
winniśmy działać zupełnie, albo w ogóle poniechać jakiekolwiek 
aktywności socjalizacyjnej – zabieranie bowiem autonomii 
w jednym wypadku i „dawanie” jej w drugim, jest hipokryzją. 

 

ZAKOŃCZENIE 
I tu też właśnie powinna ujawnić się zasadnicza różnica 

między myśleniem efektownym a efektywnym. Pierwsze rzuci się 
zachłannie na możliwość genetycznej manipulacji człowieka 
i przyzna nieograniczone prawa rodzicom (sprywatyzowanie firm 
eugenicznych przyniesie więcej zysków). Natomiast myślenie 
efektywne podejdzie do całej sprawy z wielką rezerwą i ostrożno-
ścią: co prawda myślenie to może dopuszczać eugenikę, bowiem 
mniej ważne jest jak ktoś powstał, ale to, czy realizuje się on 
w swoim życiu, to niemniej jednak nie byłaby to eugenika w ro-
                                                                 
44 Zawsze co prawda można zauważyć, że w stosunku do biednego istnieje 
możliwość zwrócenia mu jego majątku i przywrócenie status quo, w przeci-
wieństwie do osoby zmanipulowanej genetycznie, której oddanie jej pierwotne-
go stanu posiadania siebie jest niemożliwe, to jednak: a) przeszłości biednego 
(podobnie jak przeszłości „produktu genetycznego”) nie sposób wymazać, przez 
co odebranie mu wolności musi odcisnąć na nim trwałe piętno, b) ktoś musiałby 
podjąć decyzję o oddaniu majątku, co również nie dawałoby autonomii biedne-
mu, a wprost odwrotnie, determinowałoby go. Przez to najwłaściwszym rozu-
mieniem „autonomii” i „bycia wolnym” jest zdanie: „lubić to, co się musi ro-
bić”, z mniejszym jednak naciskiem na „musieć”, co wyraża się w spostrzeże-
niu, że wolnym jest ten, kto poznał swoją istotę i czyni wedle niej. W tym rozu-
mieniu wolnym się jest nawet pomimo tego, że istota ta determinuje nas 
w zupełności. Jednakże jeśli robię to, co chcę, to jest to właśnie wolnością. 
Natomiast widzenie wolności w rozumieniu pytania o to, czy mogę chcieć tego, 
co chcę (por. A. Schopenhauer: O wolności ludzkiej woli. Przeł. A. Stögbauer. 
Kraków 2006, s. 21), nie jest wolnością felicytologiczną, lecz sartreowską, gdyż 
rozważa wolność bez istoty i jej cech, a tylko istota z konkretnymi cechami 
może być szczęśliwa. 
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zumieniu potocznym – „doskonalenie” i „ulepszanie” wcale nie 
zaświadczy nam i nie zagwarantuje szczęścia. Tak też prawdopo-
dobnie, z racji bycia myśleniem efektywnym, myślenie to, nawet 
jeśli po szczegółowym rozważaniu kwestii zgodziłoby się na za-
biegi eugeniczne, to nomen omen przypomni sobie chwilę przed 
rozpoczęciem zbawiania świata jedną z tez Wittgensteina: „zda-
nia moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, rozpozna 
je w końcu jako niedorzeczne; gdy przez nie - po nich - wyjdzie 
ponad nie. (Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej się 
wspiąwszy). Musi te zdania przezwyciężyć, wtedy ujrzy świat wła-
ściwie”45.  

Nie chodzi bowiem o to, by tworzyć ludzi-cuda obdarzo-
nych wielką inteligencją, przenikliwością i siłą, w pełni zdrowych 
i zawsze radosnych. Te czynniki nie są tak naprawdę istotne: 
chcieć bowiem zwiększyć iloraz inteligencji i myśleć, że to po-
może, to tak jakby kupić do komputera lepszy procesor, ale za-
pomnieć o tym, że komputer to nie tylko hardware, ale także 
software. Posiadanie narzędzia bez wskazania na cel, jest zupełnie 
pozbawione sensu. Tak też mowa o tym, by z chwilą kiedy natu-
ra/los/Bóg poskąpił nam cudu w naszym życiu, abyśmy sami stali 
się tym cudem, rozpoznali swoje wewnętrzne powołanie do cze-
goś lub kogoś, i dążyli z całych sił do realizacji swego celu. 
A jeśli przypadkiem los obdarzył nas na samym starcie wielkim 
nieszczęściem, dysfunkcją czy niepełnosprawnością, to nie zna-
czy to bynajmniej, by los nas pokarał. De facto dał nam przewagę 
nad innymi: bowiem „the greater the struggle, the more glory the 
triumph”46. Bez przeszkód prawdziwa satysfakcja nie jest możli-
wa. I nie można o tym zapominać przy produkowaniu „nadludzi”. 

                                                                 
45 L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wolniewicz. War-
szawa 2000, teza 6.54. 
46 „Im cięższa jest walka, tym wspanialsze zwycięstwo” – tłum. własne. The 
Butterfly Circus [online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide Web: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ie7yCOy2P0 



Amor Fati MARZEC 1(1)/2015 – FELICYTOLOGIA 
 

150 
 

A to dlatego, iż gdyby taki „nadczłowiek” kiedykolwiek powstał, 
najprawdopodobniej nadzwyczajnie zanudziłby się na śmierć. 
 
Bibliografia: 
1. Alichowicz A.: Eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie. [w:] 

Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013. 
2. Budzeń M.: Sterowanie głosem zamiast pilota jest wygodne, ale 

może być zagrożeniemdla prywatności [online]. [dostęp: 
12.03.2015]. World Wide Web: http://www.dobreprogramy.pl 
/Sterowanie-glosem-zamiast-pilota-jest-wygodne-ale-moze-byc-za 
grozeniem-dla-prywatnosci,News,60893.html  

3. Chańska W., Żylicz Z.: Etyczne aspekty opieki paliatywnej. [w:] 
Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013. 

4. Chańska W.: Rezygnacja z leczenia podtrzymującego życie. [w:] 
Bioetyka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013. 

5. Fijałkowska B.: Oblicza niepełnosprawności. [w:] Bioetyka. Red. 
J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013 

6. Fijałkowska B.: Teorie zdrowia i choroby. [w:] Bioetyka. Red. 
J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013. 

7. Fukuyama F.: Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotech-
nologicznej. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2004. 

8. Habermas J.: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeni-
ki liberalnej? Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2003. 

9. Huxley A.: Nowy wspaniały świat. Przeł. B. Bogdan. Warszawa 
2013. 

10. Huxley A.: Ostateczna Rewolucja [online]. [dostęp: 19.03.2015]. 
World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=My02NFC 
wcQo#t=272  

11. Kapusta A.: Spór o pojęcie choroby psychicznej. [w:] Bioetyka. 
Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013. 

12. Król dynamitu - o Alfredzie Noblu mówiła skandynawistka Anna 
Marciniakówna. Audycja M. de Latour z cyklu "Biografia dźwię-
kowa” (11.12.1996), Polskie Radio [online]. [dostęp: 05.01.2015]. 
World Wide Web: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul 
/986517,Nagroda-Nobla-%E2%80%93-prestizowy-wyrzut-sumi 
enia-  

13. Machiavelli N.: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem 
historii Rzymu Liwiusza. Przeł. E. Górczyńska. Warszawa 2009. 

14. Mackay A. L.: The Harvest of a Quiet Eye. Bristol and London 
1997. 



Kamil M. Wieczorek – CZY EUGENIKA FELICYTOLOGICZNA JEST (…) 
 

151 
 

15. Maritain J.: Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozo-
fii moralnej. Przeł. Jarosław Merecki. Lublin 2001. 

16. Marks K.: Tezy o Feuerbachu. [w:] K. Marks, F. Engels: Dzieła. 
T. 3. Przeł. S. Filmus. Warszawa 1975. 

17. Mepham B.: Bioetyka. Przeł. E. Bartnik, P. Gloik, J. Klimczyk. 
Warszawa 2008. 

18. Nowy słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. Kraków 2002. 
19. Orwell G.: Rok 1984. Przeł. T. Mirkowicz. Warszawa 2014. 
20. Różyńska J.: Etyka i diagnostyka przedurodzeniowa. [w:] Bioety-

ka. Red. J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013. 
21. Różyńska J.: Etyka i wspomagana prokreacja. [w:] Bioetyka. Red. 

J. Różyńska i W. Chańska. Warszawa 2013. 
22. Schopenhauer A.: Aforyzmy o mądrości życia. Przeł. J. Garewicz. 

Warszawa 1997. 
23. Schopenhauer A.: O wolności ludzkiej woli. Przeł. A. Stögbauer. 

Kraków 2006. 
24. Skoczylas M., Kordek A., Łoniewska B., Maleszka R., Rudnicki 

J.: Problemy kliniczne u chorych na odmianę Herlitza pęcherzowe-
go oddzielania się naskórka. „Postępy Neonatologii” 2011, 2 (17). 

25. Słownik filozofii. Red. J. Hartmann. Kraków 2004. 
26. Smilansky S.: 10 moralnych paradoksów. Przeł. W. Kostrzewski. 

Kraków 2009. 
27. Swieżawski S.: Wstęp do kwestii 80. [w:] Tomasz z Akwinu: Trak-

tat o człowieku - Summa teologii 1, 75-89. Przeł. J. Świeżawski. 
Kęty 2000. 

28. Teather D.: Lesbian couple have deaf baby by choice. „theguar-
dian” 2002 [online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide Web: 
http://www.theguardian.com/world/2002/apr/08/davidteather  

29. The Butterfly Circus [online]. [dostęp: 19.03.2015]. World Wide 
Web: https://www.youtube.com/watch?v=0Ie7yCOy2P0  

30. Walka o schedę po dyktatorze komunistycznej Korei grozi wojną 
[online]. [dostęp: 20.03.2015]. World Wide Web: http://www.p 
olskatimes.pl/artykul/296775,walka-o-schede-po-dyktatorze-komu 
nistycznej-korei-grozi-wojna,2,id,t,sa.html  

31. Wieczorek K. M.: Człowiek projektowany. Część XV – zabawy 
w Pana Boga. Chropaczowskie „Wiadomości Parafialne” listopad 
2015, nr 188 (388). 

32. Wieczorek K. M.: Rozum – zawsze do szczęścia (nie)potrzebny. 
„ProLog” 2014, nr 2 (2). 

33. Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wol-
niewicz. Warszawa 2000. 

 



Amor Fati MARZEC 1(1)/2015 – FELICYTOLOGIA 
 

152 
 

Key words: eugenics, an utopia, the human nature, an abortion, health and 
disease. 
 
Summary: This article tries to answer the question: is felicitous eugenics and 
creating people by genes manipulation a dangerous thing? It is a utopia or it is 
a new hope? Habermas and Fukuyama are convinced that it leads us to immoral 
changes in the human nature. But this might be pouring the baby out with the 
bathwater. In fact medicine for a long time was changing our boundaries of life, 
death and that of what is normal or not. To respectively reflect on this issue, 
there is a need for appropriate criteria. This is the role of two terms: the glam 
thinking and the effective thinking. The first is always focused on a good im-
pression. The second considers the actual effects on the human nature, but not in 
the utilitarian way. It takes into account the consequences and responsibility for 
any attempts to interfere in the human being. The author gives examples of these 
two types of thinking and leads them to consequences for human nature. And if 
we want to talk about responsible eugenics, it is the only way to do that. 
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