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Teoria – „religia” - postępu 

- dzieje zmierzają do realizacji 

wartości istotnych dla cywilizacji

- ewolucja drogą doboru naturalnego

wyłoniła homo sapiens

- następuje stopniowe doskonalenie

moralne gatunku człowieczego

- należy doskonalić gatunek w sensie

biologicznym

-doskonalenie biologiczne oznacza  

eliminację niepożądanych 

cech/typów 

antropologicznych/osób/ras oraz 

ekspansję pożądanych  



1883 rok – termin „eugenics”

Sir Francis Galton

(1822 -1911)



eu =  „dobry”

genes =  „urodzony”

eugenes = „dobrze urodzony”

eu-gennao = „dobre pochodzenie”



Zamiast definicji

 Wybiórcze rozmnażanie zwierząt lub 

ludzi w celu doskonalenia cech

 Wybiórczy zakaz/nakłanianie do zakazu 

rozmnażania osobników mało 

wartościowych

 Wszelkie działania zmierzające do 

rozwoju pozytywnych (e.pozytywna) i 

eliminacji negatywnych (e.negatywna) 

cech dziedziczonych



Pole semantyczne terminu

 „rasowa inżynieria społeczna”

 „rasizm antropologiczny”

 „higiena rasowa”

 „rasowa czystość”

 „degeneracja rasy”

 „walka ze zwyrodnieniem rasy”

 „selekcjonizm”

 „eliminacjonizm”

 „biopolityka”



„Zatem i medycynę, którąśmy opisali, wraz z tak pojętą 

umiejętnością sędziowską w naszym mieście prawem ustanowisz i 

one będą służyły obywatelom, których i ciała, i dusze będą 

udane. A których by nie, to, jeśli ciała będą mieli liche, tym pozwoli 

się umrzeć, a których by dusze były złej natury i nieuleczalne, 

tych będą sędziowie skazywali na śmierć.” 

Państwo 409 E – 410 A

Platon



Thomas Robert Malthus

(1766 – 1834)

- przeludnienia: statyczna teoria 

zasobów

- liczba ludności wzrasta w postępie

geometrycznym a wytwarzanie 

żywności w postępie arytmetycznym

- społeczeństwo powinno ograniczyć 

przyrost naturalny

- „pułapka maltuzjańska”  



Charles Darwin

(1809-1882)

-postęp cywilizacyjny likwiduje 

mechanizm naturalnej selekcji 

-Słabsi, mniej wartościowi nie 

wymierają

- tracimy korzyści wynikające z 

doboru naturalnego 



Aleksander Graham Bell

(1847 – 1922)

- badania z 1881 nad      

wskaźnikiem głuchoty

- głuchota jest dziedziczna

- należy zakazać prokreacji i 

małżeństw osób głuchych 



Cesare Lombroso (1835-1909)

-Przestępczość jest dziedziczna

-Przestępcę „urodzonego” (2/3 wszystkich)            

rozpoznaje się po wadach fizycznych

-Atawizm przestępcy

-Antropologiczny typ przestępcy 



„Geografia” biopolityki

1. Ustawodawstwo 

północnoamerykańskie

2. Ustawodawstwo szwedzkie

3. Niemieckie: u. norymberskie, 

sterylizacyjna, T-4

4. Epizody eugeniczne w kilku innych 

krajach z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i 

Polski  



Stany Zjednoczone: 

instytucjonalizacja eugeniki

- David Starr Jordan (1851-1931), The Blood of the 

Nation: A Study of the Decay of Races through Survival 

of the Unfit, Boston 1902

- 1904: Carnegie Insitute zakłada instytut badawczy na

Long Island (Cold Spring Harbor) 

- 1907:  Stan Indiana przyjmuje pierwszą w USA ustawę 

o przymusowej sterylizacji

- 1909: Kalifornia przyjmuję ustawę  sterylizacyjną

- 1927: Buck vs. Bell – Sąd Najwyższy orzekł, że 

przymusowa sterylizacja nie jest niezgodna z 

Konstytucją 

- 1936: ustawy sterylizacyjne funkcjonują w 35 stanach



“It is better for all the world, if instead of waiting to execute degenerate offspring for crime 

or to let them starve for their imbecility, society can prevent those who are manifestly unfit 

from continuing their kind... Three generations of imbeciles are enough.”

Supreme Court Justice 

Oliver Wendell Holmes, Jr. 

in Buck v. Bell











Sterylizacje wykonane do 1 stycznia 1957:     23.667 mężczyzn, 35.519 kobiet   

Alabama  224       
Iowa  1.682 
New Hampshire  670       
South  Dakota   779 
Arizona  30       
Kansas  3.025 
New York   42       
Utah  732 
California  19.985 
Maine  305       
North Carolina  4.472  
Vermont  252 
Connecticut 542       
Michigan  355
North  Dakota  961       

Virginia  6.683 
Delaware  871      
Minnesota 2.313 
Oklahoma 556       
Washington  685 
Georgia  2.490      
Mississippi  602       
Oregon  2.177 
West  Virginia  98 
Idaho  33       Razem ponad 64.000 sterylizacji w latach 1907 - 1963
Montana  256       
South  Carolina  201       
Wisconsin  1.793 
Indiana  2.325         
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West  Virginia  98 
Idaho  33       
Montana  256       
South  Carolina  201       
Wisconsin  1.793 
Indiana  2.325         



Trzecia Rzesza: medycyna SS

- sterylizacja ze wskazań rasistowskich („mischlingowie”)

-sterylizacja chorych psychicznie i niedorozwiniętych

a. 1933: schizofrenicy, psychozy maniakalno-depresyjne (350.000 ofiar)

b. 1935 : zakaz mieszanych małżeństw

c. 1937 : sterylizacja kilkuset kolorowych dzieci oraz początek sterylizacji 

Romów

- 1939 – 1944: Aktion–E; akcja Tiergartenstrasse 4 (T-4): likwidacja 

ciężko chorych np. Alzheimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane, ciężkie 

choroby psychiczne, otępienie starcze, noworodki z wadami (ponad 

300.000 zabitych); Aktion 14f13: nie-niemieccy chorzy psychicznie

- Zagłada Żydów i Romów motywowana 

eugenicznie



T-4 w Polsce: szpitale psychiatryczne w 

miastach Chełm Lub., Gostyni, Kocborów

Kochanówka, Kościan, Międzyrzecze, Otwock, 

Świecie, Warta 



Język medycyny SS

- „życie niegodne przeżycia” 

(life unworthy of life; lebensunwertes Leben)

- „szczególne traktowanie”(special treatment

Sonderbehandlung)

-„eutanazja”

- „osobnik niepełnowartościowy”



Szwecja: socjaldemokratyczne oblicze eugeniki

- Alva i Gunnar Myrdal, Crisis in the Population Question, Sztokholm1934 

- koncepcja sterylizacji „nieprzydatnych społecznie”

- 1936 – 1976: wysterylizowano 63.000 osób



Polskie Towarzystwo Eugeniczne

(od 1922)
Działacze

- Leon Wernic

- Ludwik Hirszfeld

- Jan Mazurkiewicz 

- Wiktor Grzywo-Dąbrowski
Zwolennicy

- Irena Krzywicka

- Tadeusz Boy-Żeleński

- Janusz Korczak

- ks. Władysław Wicher 

- środowisko „Wiadomości Literackich” 



Postulaty Polskiego 

Towarzystwa Eugenicznego

 sterylizacja prostytutek, kryminalistów, 
alkoholików i dewiantów seksualnych

 zahamowanie aktywizacji zawodowej 
kobiet

 państwowe udzielanie zezwoleń na śluby i 
prokreację

 higiena architektoniczna osiedli

 zakaz seksu przedmałżeńskiego

 aborcja i antykoncepcja służyć może 
jedynie celom eugenicznym



„Dla wyłączenia z rozrodu jednostek obarczonych bądź to 

dziedzicznie bądź też chorobą wrodzoną, bądź nabytą 

uniemożliwiającą wychowanie potomstwa lub przekazującą 

potomstwu ciężkie wady fizyczne lub psychiczne stosuje się 

środki następujące:

a/ zakaz zawierania małżeństw względnie odradzanie

b/ stosowanie środków i zabiegów antykoncepcyjnych 

ewentualnie pouczenie o okresach jałowych kobiet

c/ umieszczanie w zamkniętych zakładach /dla chorych 

psychicznie, domach pracy dla przestępców, włóczęgów i 

żebraków/

d/ wyjałowienie drogą chirurgiczną jednostek 

obarczonych psychicznymi cierpieniami /np. niedorozwój 

umysłowy, dziedziczna padaczka, obłęd maniakalno-depresyjny, 

rozwinięta schizofrenia/, dziedziczną głuchoniemotą i 

dziedziczną ślepotą, zboczeniami seksualnymi i ciężkim 

alkoholizmem (...)”

Fragment projektu jednej z polskich ustaw z połowy lat 30.

(cyt. za Magdaleną Gawin)



„Osoby dotknięte ciężką postacią niedorozwoju 

umysłu, ciężkimi postaciami psychopatii, padaczki, 

nałogowego alkoholizmu lub nabytym osłabieniem 

umysłu cięższego stopnia, co do których zachodzi 

uzasadniona obawa, że przy zachowanych 

skłonnościach rozrodczych nie są zdolne z powodu 

ich niedomagań psychicznych zrozumieć znaczenia 

ich obowiązków rodzicielskich i obowiązków tych 

spełnić, a wydając na świat potomstwo nie zaopiekują 

się nim należycie i zostawią je w niedostatku i 

opuszczeniu mogą być  sterylizowane bez ich 

zgody na to na podstawie zezwolenia sądu.”

(cyt. za Magdaleną Gawin)



Bioetyka

Zadania:

1. Identyfikowanie sytuacji oczywistych z moralnego punktu 

widzenia; 

2. Opracowywanie rozwiązań w warunkach powszechnej zgody 

na ochronę wartości cennych;

3. Interwencje w sytuacji konfliktu interesów uzasadnionych;

4. Symulacje konsekwencji rozstrzygnięć moralno-prawnych;

5. Analiza dylematów moralnych.



Dylemat moralny

1. Pojawia się sytuacja Z ( z reguły reprezentująca klasę sytuacji 
Z), której rozwiązanie wymaga dokonania czynu X bądź jego 
zaniechania.

2. Istnieją poważne racje moralne przemawiające za 
dokonaniem X oraz równie godne uwagi przemawiające za 
zaniechaniem.

3. Racje za i przeciw pochodzą z różnych systemów moralnych.

4. Systemy moralne wchodzą ze sobą w konflikt (spór) na tle 
sytuacji Z.

5. Spór nie jest konkluzywny na gruncie obiektywistycznym.

6. Jest jasne dla delikwenta, iż na gruncie moralnym powinien
on lub nie powinien dokonać X



Pole racjonalnego wyboru

systemów moralnych

1. Katolicka teoria prawa naturalnego

2. Chrześcijański personalizm

3. Utylitaryzm

4. Etyka cnót

5. Etyka praw

6. Agapizm

7. Etyka troski



Moralne barbarzyństwo

1. Medycyna SS

2. Światopogląd eliminacyjny

3. Antysemityzm eliminacyjny

4. Rasizm w postaci nienazistowskiej

5. Stalinowska koncepcja 
„zaostrzenia walki klasowej”

6. Ludobójcze nacjonalizmy i 
etnocentryzmy

7. Kodeksy moralne przestępczości 
zorganizowanej



Konflikty moralne

1. Należy uznać za nieuniknione;

2. Przyczyną konfliktów międzysystemowych są dylematy moralne;

3. Dylematy moralne nie zostaną zniesione w warunkach państwa

prawa;

4. Opracowywanie rozwiązań dylematów powinno mieć miejsce na

drodze racjonalnej dyskusji pomiędzy systemami w polu 

racjonalnego wyboru;

5. Rozwiązania moralno prawne są kompromisami w polu 
racjonalnego

wyboru.  



Fundamentalny spór epoki

Etyki świętości życia – etyki jakości życia



Zasada świętości życia człowieka 

niewinnego
1. Nie wolno w żadnym wypadku działać    

lub zaniechać działania z intencją    

odebrania życia człowiekowi.

2. Śmierć człowieka może być wyłącznie      

przewidywaną ale niechcianą (nie             

objętą intencją) konsekwencją czynu 

dopuszczalnego.

3. Dopuszczalne jest – w ściśle  

określonych warunkach – wycofanie      

się z terapii podtrzymującej życie lub/i 

zaprzestanie stosowania   
nadzwyczajnych   

środków leczniczych.

4. Życie człowieka jest równe, 
nienaruszalne   

i godne podtrzymywania.



Zasada jakości życia

1. Wartość życia ludzkiego jest funkcją   

określonych zmiennych.

2. Wartościami tych zmiennych są cechy 

naturalne danego organizmu ludzkiego.

3. Istnieją proste metody doświadczalne,   

pozwalające rozstrzygnąć, czy dany   

organizm ludzki posiada te cechy, czy 
nie.

4. Życie ludzkie nie ma wartości 

bezwzględnej.

John Stuart Mill (1806-1873)



Konkluzja

 eugenika jest pseudonauką a jej tezy nie 

podlegają weryfikacji  

 eugenika jest jedną z postaci moralnego 

barbarzyństwa

 eugenika w wersji radykalnej 

napiętnowana jest przez dostojne 

stanowiska moralne z pola racjonalnego 

wyboru maszej cywilizacji 


