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„ Z człowiekiem jest wszakże jak z drzewem. Im bardziej dąży ku wysokościom i jasnościom,
tym silniej jego korzenie ciągną ku ziemi, w
dół, 

  

w ciemność, głębię: w zło.”

  

F. Nietzsche

  

  

Eugenika pozytywna a kosmopolityzm jako jednostkowa realizacja ogólnej kategorii.

  

  

Pomijając partykularne różnice, dzielące eugenikę i tak postrzegany kosmopolityzm chciałam
poruszyć problem, który odnosi się do obydwu zagadnień. Przejawia się on na wielu
płaszczyznach, ale wszelako wynika z jednego problemu- a raczej sposobu postrzegania
niektórych kwestii światopoglądowych. Jednak aby lepiej zrozumieć moją intencję, skupię się
najpierw na odrębnym przeanalizowaniu tych zjawisk.

  

Czym jest bowiem eugenika? Jest to nauka, wchodząca w skład dociekań stricte biologicznych,
stawiająca sobie za zadanie ingerencję w genom człowieka. Eugenika ma na celu ulepszenie
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gatunku- i tu pojawia się jej dwojakie rozróżnienie formalne. Wpierw pozytywne- jako
wytworzenie cech pożądanych, lepszych gatunkowo, jak najdoskonalszych względem ogółu.
Jako eugenikę negatywną rozumie się wykorzenienie z człowieka jego wad, usunięcie
nieodpowiednich gatunkowo cech, osłabiających rasę. W kontekście historycznym spotykamy
próby takiej ingerencji już od bardzo dawna, chociażby w starożytnej Sparcie (choć ściśle ujęta
w ramy pojęciowe została dopiero w XIX w. [1] ). Celem wychowania spartańskiego było
stworzenie z chłopców wojowników możliwie najdoskonalszych, zaś eliminowano tych, którzy
są społeczeństwu niepotrzebni, np. niepełnosprawnych zrzucano ze skarp, dozwalano
wychowywać jedynie silne jednostki, słabym dzieciom pozwalano umrzeć, zostawiając na
obrzeżu miast (stosowano coś na podobieństwo doboru naturalnego- przetrwają najsilniejsi).
Poza tym inne sposoby ingerencji, odnoszące się ściślej do genetyki spotykane były na szerszą
skalę w USA [2] , Szwecji [3] , nawet ZSRR [4]
w różnych formach, bądź to przed, bądź po nazistach (jeśli po nich to zdecydowanie odcinano
się od takiego rozumienia eugeniki w celu uniknięcia zarzutów podobieństwa). Ci ostatni zostali
bowiem najbardziej napiętnowani, gdyż kojarzą się jednoznacznie z największym złem II wojny
światowej- obozami koncentracyjnymi.

  

Idea stworzenia lepszego człowieka była silna już dużo wcześniej przed napisaniem Main
Kampf
przez Hitlera. On sam wzorował się także na innych poglądach, np. Nietzschego, jednak zostały
one zdeprecjonowane w sposób co najmniej obelżywy dla filozofii tegoż. Podczas gdy
Nietzschemu w koncepcji nadczłowieka chodziło bardziej o przezwyciężanie siebie, wewnętrzną
walkę to Hitler odniósł jego pogląd do sztucznego wytworzenia lepszego gatunku. Efektem tego
były działania Himmlera (posiadającego wykształcenie właśnie biologiczne), które doprowadziły
do powstania w Europie obozów SS Lebensborn. Przeznaczeniem ich było rozpowszechnienie
pożądanych cech rasy nordyckiej- dobierano kobiety i mężczyzn, posiadających określone
cechy, których celem była reprodukcja i zaludnienie Europy ludźmi owej rasy. Ciężko
oszacować ile istnień przyszło w ten sposób na świat, ale w samych Niemczech mówi się o ok.
11 tysiącach. Kobiety oprócz doskonałej genetyki musiały mieć jeszcze właściwą osobowość i
życiorys (!). Inną kwestią są obozy zagłady, zaliczające się do idei eugeniki negatywnej, ale
wyrosłe na podbudowie tego samego celu. Nazistom poświęciłam więcej uwagi, gdyż u nich
idea eugeniki była szczególnie widoczna i ściśle związana z wizją państwa. Zachodziło tu
swoiste sprzężenie zwrotne- genetyka potrzebowała polityki, by wprowadzić w życie swe
założenia, zaś polityka szukała usprawiedliwienia swoich działań w sferze nauki. Takie ciągoty
spotykane są także w czasach obecnych i różnych ideach nacjonalistycznych. Jednak skupmy
się na założeniu eugeniki pozytywnej, na jej ideologicznym podłożu. Sam pomysł
udoskonalenia ogółu poprzez udoskonalenie jednostki, jak wiadomo był obecny od wieków. To,
co łączyło wyznawców określonych poglądów to przekonanie o bezwzględnej prawdziwości
swych założeń, a co za tym szło chęci popularyzacji, absolutyzacji owych postulatów. Nie
zawsze teoria szła w parze z praktyką (poglądy Platona na temat idealnego państwa
[5]
), jednak tam, gdzie szła doprowadzała do wypaczeń i ignorancji jednostkowości.
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Od dawna chęć zastosowania poglądów, mających ambicje powszechności była obecna w
społeczeństwie. Jedną z wielu jej form była koncepcja kosmopolityzmu, spotykana już u
starożytnych cyników i stoików. I choć opiera się ona na bardziej pokojowych i subtelnych w
stosunku do eugeniki założeniach to nie jest wolna od różnego rodzaju dewaluacji i
przeobrażeń z nią związanych. Zacznijmy jednak od znaczenia kosmopolityzmu. W czasach
obecnych jest przez większość osób bardziej kojarzony z modą i stylem życia. Pomińmy jednak
aspekty popkulturowe kosmopolityzmu, a zajmijmy się tylko odniesieniami społeczno-
politycznymi i ideologicznymi. Kosmopolityzm jest rozumiany jako przełamywanie lokalności,
wychodzenie poza obręb znanej nam społeczności. Stoicy rozumieli go jako złączenie z całym
światem [6] . Można powiedzieć, iż stoikom chodziło bardziej o łączność z naturą, szacunek dla
niej nie tylko w małym obrębie swej państwowości. Jednak już trochę później kosmopolici jako
obywatele świata byli często postrzegani jako bezpaństwowcy. Czasami już samoświadomość
ludzi, podających się za kosmopolitów i stawiających siebie wyżej w hierarchii (obycie ze
światem, podróżowanie, poszerzanie horyzontów) budziła u innych niechęć. I tutaj
ujawnia się pejoratywne znaczenie kosmopolityzmu- jako wyrzeczenie się lojalności względem
kraju, odcięcie się od swoich korzeni i połączenie z bardziej odległą wspólnotą. Ta wspólnota w
owym mniemaniu jest określona, mniej lub bardziej ukształtowana, oparta na jakichś
tendencjach. Tak postrzegany kosmopolityzm jako jednostkowa realizacja ogólnej całości jest
przez wielu krytykowany
[7]
. Bo implikuje on jakieś określenie tej całości, połączenie poszczególnych jednostkowości w
ogólną kategorię. Wtedy wymagane jest sprecyzowanie tej kategorii. Bo o ile dana jednostka
nie jest silnie związana z lokalnością to musi być związana z określoną ogólnością- bycie takim,
jak ogólna kultura, ogólna moralność, ogólna polityka, ogólna społeczność. Rodzi to szereg
pytań: czy społeczeństwo, zbudowane z takich abstrakcyjnych jednostek może istnieć realnie?
Czy taki uniwersalizm w kosmopolityzmie ma sens
[8]
? W świetle owych rozważań twierdzę, że nie ma niczego szczególnie złego w odwoływaniu się
do jakiejś ogólnej moralności ludzkiej (np. w obszernych katalogach praw człowieka i
obywatela), ale negatywnym nazywam wytworzenie jednostki, która posługuje się tylko ogólną
moralnością. Jednostka jest zawsze konkretna. W żadnym społeczeństwie realnie nie
funkcjonują osoby, które mogłyby być na przykład realizacją jakiegoś stereotypu. Jest on
zawsze częścią składową wielu, różnych cech, do których co najwyżej człowiek konkretny może
się zbliżać lub przejmować narzucone wzorce. Szkopuł w tak postrzeganym kosmopolityzmie
polega na tym, że jednostka jest w nim bardzo często rozumiana homogenicznie. Poprzez to
stawia się jej zarzuty nijakości, oderwania od korzeni. Kosmopolityzm 
powinien być mniej pojmowany jako suma jednostkowych więzi, a bardziej jako otwarcie się,
budowanie jakichś nowych, lepszych relacji jednostek ze społeczeństwem. Wyłącznie w tym
sensie można mówić o ulepszaniu człowieka. To doskonalenie powinno się tu odbywać na
poziomie heterogeniczności. O ile świat może być pojmowany całościowo to tylko jako wynik
różnorodności zachodzącej w relacjach, opartych na więziach ludzkich, ściślejszych bądź
bardziej luźnych. Tutaj droga do kosmopolityzmu zachodzi od poszczególnego człowieka do
ogółu, a nie odwrotnie. Nic dziwnego, że inne postrzegania kosmopolityzmu narażone są na
obiekcje. Wszystko opiera się na powiązaniach, jakie wytworzyliśmy- czy to z krajobrazami,
osobami, czy ze środowiskiem. Problem nie leży w tym, iż funkcjonują idee nacjonalizmu
stojące w opozycji do kosmopolityzmu. Problem pojawia się, gdy zastępujemy określoną
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politykę całościowo pojętą etyką, czy stylem życia. Podstawa tkwi zawsze w przyporządkowaniu
się do określonego społeczeństwa i korzystaniu z przywileju, jakim jest kosmopolityzm
(podróżowaniu, poznawaniu różnych religii i kultur, tolerowaniu innych, poczuciu bliskości z
nimi). To, co może budzić wiele sporów to także sposób wyboru danej państwowości, wiążący
się z formami przymusu państwa. Obecnie można wręcz powiedzieć, iż instytucjonalne formy
istnienia społeczeństw, także takiego społeczeństwa jakim jest państwo, wręcz wtapiają się w
ideę kosmopolityzmu. Łączą bowiem lokalności, różne z wielu punktów widzenia oraz
współdziałając z innymi wspierają idee przepływu dóbr i usług oraz kapitału ludzkiego. Idee
kosmopolityzmu mogły mieć szczególną wagę w okresie zimnej wojny, kiedy wrogość
państwowa rodziła w ludziach potrzebę przełamania tych różnic interesów (hipisi, pacyfiści).
Obecnie państwa same odwołują się do racjonalnej koncepcji kosmopolityzmu, czemu
szczególnie sprzyja proces globalizacji. Ponadnarodowość jest obecna tak w dążeniach
instytucji finansowych jak i organizacji charytatywnych. Dobrze rozumiany kosmopolityzm nie
musi budzić kontrowersji.

  

Te dwa, z pozoru odmienne zagadnienia, odnoszące się do ogółu nieprzypadkowo zestawiłam
ze sobą. Zarówno eugenika pozytywna jak i kosmopolityzm, pojmowany jako jednostkowa
realizacja ogólnej kategorii mają charakter homogeniczny. Tu większy nacisk położony jest na
całość, powszechność. Człowiek pojawia się jako środek do realizacji lepszego, doskonalszego
ogółu. A jeżeli jako cel to tylko wtedy, gdy osiąga cechy gatunkowe, ogólne. Fakt zaistnienia w
historii poglądów, odwołujących się do eugeniki przekonuje jak ważna jest potrzeba szerzenia
bioetyki, kosmopolityzm- etyki i polityki. Oba te postrzegania świata w celu realizacji lepszego
człowieka, zbytnio oddaliły się od niego samego. Zanadto dały się zwieść abstrakcji niż
konkretowi. Tylko konkrety mogą oddziaływać, jak to powiedział Arystoteles, w drodze
właściwej naturze rzeczy- od szczegółu do ogółu. Dziś w świetle badań biologii wiemy, że
zadanie eugeniki jest wręcz niemożliwe do spełnienia przez działania ludzkie [9]  i dlatego
bywa teraz nazywana pseudonauką. Co do kosmopolityzmu to w świetle rozważań socjologii i
psychologii wiemy, że niemożliwe jest oderwanie człowieka od sentymentalnie wytworzonych
więzi (społecznych, kulturowych, historycznych) i dlatego kosmopolityzm wymaga redefinicji.

  
   

    

[1] Było to dziełem Francisa Galtona- bratanka Darwina. Odwoływał się w niej do koncepcji
doboru naturalnego.

      

[2] Promowane było już od haseł segregacji rasowej w XIX w. (Charles B. Davenport). Potem
rozpowszechniła go w swoich pracach amerykańska działaczka ruchu eugenicznego-
Margaret Sanger.
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[3] Przymusowa kastracja jednostek posiadających wadliwe cechy gatunkowe i zakaz łączenia
się w pary osobników genetycznie obciążonych było w Szwecji obecna już w początkach XXw. i
zaniechano tego procederu dopiero w 1999r.

      

[4] Funkcjonowało zarówno w ZSRR jak i Czechosłowacji w formie kastracji jednostek nie
przynoszących korzyści społeczeństwu („osobniki pasożytnicze”)

      

[5] Jego idealne państwo miało być klasowe. Ponadto uważał, że: [...] w Państwie należy
zastosować dyscyplinę i jurysprudencję nakazującą zajmować się tylko zdrowymi na ciele i
umyśle obywatelami. Tym natomiast, którzy nie są zdrowi, należy pozwolić umrzeć
[...]"
(Platon, 
Państwo
). W tym sensie Platon był więc ideologicznym prekursorem eugeniki.

      

[6] „Sprowadzenie kół do środka”- takie samo zespolenie ze światem jak z sobą. (W.
Tatarkiewicz Historia filozofii 1)

      

[7] Było to najczęstszym zarzutem wobec ludzi narodowości żydowskiej i powodem represji,
szczególnie za czasów Stalina. Oskarżenie kogoś o „wykorzeniony kosmopolityzm” stanowiło
pretekst do aresztowań. Przyczyną takiego postrzegania może być utrwalona w wielu krajach
romantyczna postawa, gdzie ideał bohatera stanowił walczący za ojczyznę patriota.
Kosmopolita był „burżujem” i odstępcą od ogólnie przyjętych zasad.

      [8] Pojawia się pytanie co ten świat czyni całością? Wg
Craiga Calhouna warto potraktować poważnie ludzi, którzy
są ściśle związani z jakąś lokalnością, gdyż to oni tworzą
większą całość. („Kosmopolityzm we współczesnych
wyobrażeniach. Spotkanie na pustyni” . Gazeta
Wyborcza z
dn.
25.01.2010
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)
  

      

[9] Biologia dowodzi, ze aby skutecznie „oczyścić” gatunek potrzebne jest co najmniej
kilkadziesiąt pokoleń. Ponadto niektóre powikłania pojawiają się w genomie samorzutnie, mimo
dobrego materiału genetycznego.
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