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Eugenika
 eu = dobrý, pravý, správný
 genus = rod
 Jedenácté vydání The Encyclopedia Britannica
definuje eugeniku jako
 „organické zlepšení rasy skrze moudré
užívání zákonů dědičnosti“.

Platón
 Platón požaduje, aby:
 „nejlepší muži obcovali s nejlepšími ženami co
nejčastěji, kdežto nejhorší muži s nejhoršími
ženami naopak, a děti oněch prvních mají být
vychovávány, těchto však ne, má-li býti chov co
nejdokonalejší; a provádění všeho toho musí
zůstat tajemstvím“ (Platón, Ústava OYKOYMENH, Praha
1996, s.153-154)

 „…ale děti horších rodičů a narodí-li se co
neduživého z oněch prvních, ty odstraní, jak sluší,
na místě tajném a nezjevném.“ (tamtéž, s.154)

Platón
 lékařství je forma politiky, neboli, jak sám
říká, dobrý politik byl Asklépios.
 lékařské umění nesmí za svůj cíl považovat
prodloužení života, nýbrž pouze zájem státu.
(Popper K., Otevřená společnost a její nepřátelé I. OIKOYMENH, Praha
1994 s. 128)

Vztah mezi přírodními vědami a
filosofií
 přírodní vědy zkoumají co je
 etika zkoumá co by mělo být
 pouze člověk je „propuštěnec přírody“ - je
morální bytost a jako jediný z tvorů je schopen
volby mezi dobrem a zlem
 v přírodě nelze hledat morální vzory…
 …poněvadž tam nejsou!
 příroda není ani laskavá, ani krutá, ani moudrá,
ani nelítostná - příroda je

Herbert Spencer
 sociáldarwinismus Herberta Spencera
 pokud je v přírodě boj silných proti slabým, je to tak

správné i pro lidskou společnost
 Spencer je autorem sloganu „survival of the fittest“
 Politické poselství sociáldarwinismu: kolonialismus,
imperialismus, kapitalismus volné soutěže a křiklavé
rozdíly v bohatství, to vše je novou filosofií
ospravedlněno a podporováno
 hlásí se k němu rovněž marxisté ve jménu boje mezi
jednotlivými třídami

Friedrich Nietzsche
(1844 – 1900)

 „Slabí a nezdařenci ať
zhynou, toť první příkaz
naší lásky k lidem.“

Francis Galton
(1822 – 1911)

 1863 termín
„nature
– nurture“
 1883 termín eugenika

Francis Galton
(1822 – 1911)
 invention of fingerprinting to help the police
 as he travelled around Britain, he secretly constructed
a beauty map of the cities, concluding that the
incidence of pretty girls was highest in London and
lowest in Aberdeen
 Galton also enlivened dull scientific meetings by
attempting to measure the boreom level of the
audience, eventually settling on a measure of fidgets
per minute, a study which he published in the journal
Nature

Francis Galton
(1822 – 1911)
 Galton concluded the inefficacy of prayer by showing
that men much prayed for, such as those high up in
the church, did not live longer than those at the top of
other professions such as a law
 and that ships bearing missionaries sank just as often
as those carrying material goods.

Francis Galton
(1822 – 1911)

 „Kdyby se dvacetina úsilí a financí, které věnujeme šlechtění
koní nebo krav věnovala na vylepšení lidské rasy, jakou
galaxii géniů bychom mohli stvořit! Mohli bychom do světa
uvést proroky a velekněze civilizace, podobně jako bychom
mohli uvést do života idioty množením kretinů. Muži a ženy
současnosti jsou, ve srovnání s tím, jaké bychom mohli
přivést do existence, podobni párijským psům Východního
města ve srovnání s vysoce vyšlechtěnými rasami“[1]

[1] Galton, F., (1864) Hereditary talent and character. MacMillan´s Magazine.11,157-165
p.165-166

Francis Galton
(1822 – 1911)

 v předmluvě ke své knize Hereditary Genius:
 „…v této knize chci ukázat, že přirozené schopnosti člověka
jsou řízeny dědičností, podle stejných zákonů a se stejnými
limity jako nacházíme u forem a fyzikálních rysů celého
organického světa. Následně, tak jak je snadné, bez ohledu na
tyto limity, pozornou selekcí a neustálým křížením obdržet
koně nebo psy se obzvláště dobrými schopnostmi k běhu, či k
dělání čehokoli jiného, je podobně proveditelné vyprodukovat
vysoce obdařené rasy lidí moudře provedenými manželstvími
v průběhu několika následných generací.“

Francis Galton
(1822 – 1911)

 Francis Galton urged the brightest and the healthiest
individuals to marry each other. He found an ideal situation
in German university professors (then all male) who tended to
marry the daughters of professors or their female graduate
students.

William Graham Sumner
 Vláda by se neměla vměšovat do uzavírání
manželství, ve společnosti se sama od sebe
ustanoví
 třída géniů
 třída talentovaných
 třída průměru
 třída defektivních
 kteří od společnosti odčerpávají její zdroje. Ti by měli

být ponecháni sami svému osudu „to sink or swim“

 třída delikventů (kriminálníci, delikventi)
 by měli být eliminováni ze společnosti

Eugenika
 Negativní eugenika:
zbavit se nevhodných:
 segregace
 sterilizace
 genocida

 Pozitivní eugenika:
rozmnožit vhodné

Propagátoři eugeniky







Francis Galton
Charles Davenport
Karl Pearson
Alexander Graham Bell
G.B. Shaw
Winston Churchill

Teorie člověka
 USA, Británie a Německo: člověk je určen především
zárodečnou plazmou (germ plasm), která se předává
z generace na generaci a její vliv je mnohem silnější než
vliv prostředí. Tato víra byla posílena znovuobjevením
Mendelových zákonů 1900 – faktory, později nazvané
geny ovlivňují fyzické i behaviorální rysy člověka.
 Francie: osoba je spíše určena prostředím, ovlivněno
lamarckismem. Environmentalisté se zajímali zejména o
positivní eugeniku a věnovali pozornost faktorům jako je
výživa, medicínská péče, vzdělání; mělo se za to, že by se
mělo začít u mládeže, později důraz přenesen na dětství, a
pak dokonce na těhotné matky, které byly vyzývány, ať se
varují alkoholu a poslouchají koncerty vážné hudby.

Eugenika
 jedinci s dobrými geny jsou snadno
rozpoznatelní podle inteligence, pevného
charakteru, a podle majetku
 Kriminalita, prostituce a duševní zaostalosti
„feeblemindedness“ byly chápány jako
produkty špatných genů.

IQ testy
 tzv. Stanford – Binet testy IQ začaly v roce
1920
 když testy začaly, ukázalo se, že dívky skórují

mnohem lépe než chlapci...
 ...protože se ale předpokládalo, že to není možné,
otázky se upravily tak, aby obě pohlaví skórovala
stejně
 když se ukázalo, že akademici skórují lépe než
řemeslníci a běloši lépe než černoši...
 ...chápalo se to jako objektivní výsledek


(volně podle Rose, S., (2005) Lifelines. Life Beyond the Gene. Vintage, London, p. 287)

Eugenika
 Negativní eugenika v USA: snaha o zabránění
přílivu imigrantů a zabránění manželství s nimi.
 1924 Imigrační akt: velmi redukuje příliv
imigrantů z východní a jižní Evropy
 Mezi lety 1907 – 1930, 30 států v USA
odsouhlasilo zákon, nařizující povinnou sterilizaci
mentálně postižených a zločinců, zejména
Kalifornie, kde bylo sterilizováno více lidí než ve
všech ostatních státech USA dohromady.
 celkem v USA sterilizováno mezi lety 1907 1963 přes 60 000 (!) mentálně nemocných

Order for Sexual Sterilization of an inmate in a state hospital in
Virginia (USA).
Pokud „komise nalezne, že
chovanec je duševně nemocný,
idiotický, imbecilní,
slabomyslný nebo epileptický a
pokud je podle zákonů
dědičnosti pravděpodobné, že
je potenciálním rodičem
potomka podobně postiženého,
potom může být tento chovanec
sterilizován, aniž se způsobí
újma jeho obecnému zdraví, a
zlepší se touto sterilizací jeho
blaho a blaho společnosti“

 USA: between the 1920s and 1940s, it is
estimated that 30 000 to 35 000 people were
sterilized involuntarily.

1924: Oliver Wendell Holmes and his court upheld the
rights of states to sterilize supposedly genetically
inferior individuals against their will:

(Richards, J.E., Hawley, R.S., (2005) The Human Genome. A User´s Guide. 2nd ed. Elsevier Academic Press,
Burlington, MA, USA, p.433)

Charles Darwin
 „Budujeme útulky pro duševně nemocné, tělesně
postižené a nemocné, zavádíme zákony na
ochranu chudých; a naši lékaři vykonávají své
nejlepší dovednosti, aby chránili život každého do
posledního momentu. Nikdo, kdo má zkušenosti s
křížením domácích zvířat nebude pochybovat o
tom, že takováto praxe vysoce škodí lidské rase.
Pokud jsou v nějakém ohledu inferiorní na těle
nebo na duši, měly by se obě pohlaví zdržet od
uzavírání manželství.“ (Charles Darwin: Descent of Man)

Leonard Darwin
 „Nuceně izolujeme kriminálníky, šílence a
mentálně defektivní; tento princip musíme
rozšířit i na ty, kdo by tím, že by měli
potomstvo, vážně poškodili budoucí
generace.“[1]

[1] Darwin, L., (1925) Race deterioration and practical politics. Eugenics
Review. 141-143

 William Graham Sumner (1840-1910)
 „necht’ je známo, že před námi leží pouze jedna
alternativa: svoboda, nerovnost, přežití
nejvhodnějších; nikoli svoboda, rovnost, přežití
nejméně vhodných. První z alternativ povede
společnost vpřed a bude upřednostňovat její
nejlepší členy; druhá alternativa povede
společnost zpět a bude upřednostňovat její
nejhorší členy.“ (cit. v Oldroyd 1980)

 1903 – In 1903 an organization called the American
Breeders Association was formed. The association set
out to bring Mendelian ideas to the United States.
Much of what they did dealt wuth horses and other
animals, but they also began to follow up some rather
theorethical work on human breeding begun by
Francis Galton in England.
 bylo objeveno, že „seafaringness“ leží na chromosomu Y
 na tom ovšem nebylo nic divného pokud uvážíme, že všichni
tehdejší námořníci byli muži...
 there were pedigrees for idiocy, silliness, nomadism,

vagrancy (tuláctví), criminality

Německo po první světové válce
 „Naši nejlepší muži zemřeli ve válce, čímž
způsobili ztrátu celému národu, ztratily se jeho
nejlepší geny. Geny těch, kteří nebojovali
(nejhorší geny), se potom volně
rozmnožovaly, čímž zrychlily biologickou a
kulturní degeneraci národa.“


Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of
Genocide, Basic Books 1986, 46

Adolf Hitler
 „Příroda je krutá, proto i já jsem krutý.“

Propagandistické plakáty

1936

„Nestojíme sami“

Žena drží v rukou dítě, muž štít s německým zákonem o
povinné sterilizaci (Law for the Prevention of Hereditarily
Diseased Offspring), v okolí vlajky států, které již podepsaly
(vlevo) nebo projednávají (vpravo) podobnou legislativu

Program „lebensborn“
 In the beginning, the "Lebensborn" were SS
nurseries. But in order to create a "super-race",
the SS transformed these nurseries in "meeting
places" for "racially pure" German women who
wanted to meet and make children with SS
officers. The children born in the Lebensborn
were taken in charge by the SS and it is important
to know that most of them were also victims of
this race policy. Without any contact with their
mothers, without any parental love, most of them
became autistic.

Program „lebensborn“
 organizace Lebensborn e.V. (eingetragener
Verein) založena 12. prosince 1935
 původní smysl: povzbudit Němce, zejména
příslušníky SS, aby měli více dětí

Program „lebensborn“
 From 1939, one of the most horrible side of the
Lebensborn policy was the kidnapping of children
"racially goods" in the eastern occupied countries.
These kidnappings were organized by the SS in
order to take by force children who matched the
Nazi's racial criteria (blond hair, blue eyes, etc....).
Thousands of children were transferred to the
"Lebensborn" centers in order to be
"Germanized".

Program „lebensborn“

Německé ženy získávají
tyto kříže jako
vyznamenání za počet
narozených a
vychovaných dětí

Program „lebensborn“

Po II. světové válce
 Ve 30. letech ovšem také britští a američtí biologové
chtějí vzkřísit starou Galtonovu myšlenku a zakládají
humánní genetiku, kterou chtějí založit úzkostlivě na
vědeckých základech a odstranit z ní sociální a politické
sklony. Tímto byly dány základy pro genetické
poradenství, které začíná kolem 50. let 20. století, a ve
kterém někteří genetici viděli šanci omezit incidence
nežádoucích genů v populaci a šanci vylepšit „genetický
pool“ populace.
 Proto řada z nich navrhuje, aby se jednotlivým párům
nejenom poskytovaly informace, ale aby se jim i poradilo,
zda dítě mají mít nebo nemají mít.

Po II. světové válce
 Na konci 50. let se ale situace obrátila – od té doby se má
za to, že snahou poradce by měla být snaha o spokojenost
rodiny, a že rodina má přednost před genetickým zdravím
společnosti. Má se za to, že žádný poradce nemá radit
rodině nemít dítě, i když je v sázce couple´s welfare.
 V této době se genetické poradenství omezuje pouze na
rodokmeny, rodinné historie, od 60. let pak začíná i
amniocentéza a spolu s rozvojem biochemie a znalostí
chromozómů se začíná ve vzrůstajících případech vědět,
zda má konkrétní špatný gen konkrétní rodič a zda čekané
dítě je nebo není postižené. Pokud dítě takovou chorobu
nosí, rodiče se mohou rozhodnout pro potrat

Po II. světové válce
 Reprodukční selekce založená na screeningu
rodičů, amniocentéze a následném abortu
získává podporu liberálních náboženských
skupin, sekulárních etiků a feministů, kde se
zde chápe jako zvětšení svobody ženy a
možnost kontrolovat průběh svého života a
přispět k family well-being.

Po II. světové válce
 Na druhé straně římskokatolická církev a některé
protestantské skupiny odporují potratu.
 Rovněž některé feministky vidí podobné praktiky (dnes
zejména IVF) jako degradaci ženy na rozmnožovací stroj
v patriarchální společnosti; jiní zdůrazňují psychickou
zátěž pro těhotnou matku i pro celou rodinu.
 Genetická selekce je rovněž negativně přijímána skupinou
postižených žijících, kteří v ní vidí probuzení negativní
eugeniky.
 Handicapovaní odporují názorům, že postižené dítě si
zaslouží potrat, neboť to podle nich stigmatizuje žijící.

Po II. světové válce
 V roce 1988 v čínské provincii Gansu začal
platit zákon zakazují sňatek mentálně
nemocných, pokud by se nejprve nenechali
sterilizovat;
 tento zákon potom přejímá řada dalších
provincií a v roce 1991 se stává státním
zákonem, podpořeným premiérem Li Pengem.

Po II. světové válce
 V současnosti rovněž ekonomické zájmy. USA:
pokud jsou výdaje na léčbu geneticky nemocných
hrazeny ze státních zdrojů – tedy z daní všech
občanů, je reálnou možností, že platiči daní budou
požadovat, aby rodiče nepřiváděli geneticky
poškozené děti na svět – nikoli z filosofických
důvodů – ale pro to, aby se výdaje na
zdravotnictví omezily.
 Na straně druhé přítomnost zřejmě není
nakloněna renesanci hnutí za negativní eugeniku.

Po II. světové válce
 Daniel Kevles: eugenika vyžaduje autoritářský režim, nejlépe
totalitu, v demokratických zemích se jí příliš nedaří.
 Instituce politické demokracie sice nedokázaly v začátku 20.
století eugenická hnutí zcela zastavit, ale zdařilo se je výrazně
omezit. Británie nikdy nepřijala sterilizační zákony, rovněž
jako tyto zákony nebyly přijaty ve všech státech USA a i tam,
kde přijaty byly, nebyly vždy dodržovány. Vědomí krutosti a
barbarství minulosti ve státech sponzorovaných eugenických
akcí (Německo za II. Sv. války) vyvolávají obavy veřejnosti i
vědců.
 Minority a geneticky postižení mají taková práva, jako nikdy
v minulosti, určitě větší než na začátku 20. století a mají
mocné spojence v mediích a v římskokatolické církvi.

Po II. světové válce
 Antieugenické hnutí vedené Benediktem Harlinem, členem
německé strany Zelených. Hnutí je vedeno obavami
z znovuvzkříšení eugenických snah II. sv. války. Harlin
zdůrazňuje, že eugenická hnutí vždy vedla k strašným
následkům (horrible consequences) a že aplikace humánní
genetiky skoro vždy v sobě zahrnuje rozhodnutí – která jsou
zcela eugenická – o tom, co je normální a abnormální,
přijatelné a nepřijatelné, životné a neživotné, co se týče
lidských bytostí před a po narození.
 Harlin Report varuje před zkumavkovou eugenikou
reprodukčních technologií, která je zákeřnější než byly hrubé
formy eugeniky minulosti, ale která je ve svých důsledcích
dokonce ještě radikálnější a totalitnější forma „biopolitiky“.

Po II. světové válce
 Tyto obavy byly rozjitřeny v pozdních 80. letech , kdy
vznikl HGP. Až totiž bude jednou sekvence lidského
genomu známa a bude jí dobře rozuměno, bude snadné
determinovat nežádoucí alely a vyloučit je s populace
spolu s jejich nositeli, nebo alespoň může stát intervenovat
a zabránit těmto lidem v reprodukci.
 Takováto politika může vést k mnoha sociálním zraněním
 viz screening na alelu pro srpkovitou anemii mezi Afroameričany,

kde byl tento screening chápán jako rasově motivován.
 Pro doposud nenarozené – jediná možná a dnes známá „terapie“ je
potrat

Jacques Monod
 Navíc si musíme uvědomit, že ještě v nedávné
době dokonce i v poměrně „nejpokročilejších“
společnostech byli tělesně a duševně nejméně
zdatní jedinci bez skrupulí vyřazováni. Většina
z nich nedorostla ani do pubertálního věku. Dnes
mnozí z těchto geneticky postižených žijí dost
dlouho na to, aby zplodili potomstvo. Díky
pokroku znalostí a sociální etice dnes nefunguje
proces, který chráníval druh před degenerací (což
je nevyhnutelný výsledek, zastaví-li se přírodní
výběr); leda kromě nejhorších postižení.

Moderní eugenika
 1. Inteligence člověka je do značné míry dědičná.
 2. Civilizace zcela závisí na vrozené inteligenci. Bez
vrozené inteligence by civilizace nikdy nevznikla. Když se
zaniká inteligence, zaniká i civilizace.
 3. Čím vyšší je úroveň civilizace, tím je na tom
populace lépe. Civilizace se nedá vyjádřit termíny buďanebo. Spíše se dá říct, že úroveň civilizace stoupá a klesá
po stupních. Čím je civilizace na vyšším stupni, tím se má
každý jednotlivý občan lépe. Úroveň civilizace ovlivňuje
životní úroveň každého občana.

Moderní eugenika
 4. V současnosti se naše civilizace vyvíjí tak,
že se v každé nové generaci stáváme méně a
méně inteligentními. Proč tomu tak je?
Jednoduše proto, že méně inteligentní lidé
mají více dětí.
 5. Pokud tento trend nezarazíme nebo
neobrátíme, úroveň naší civilizace bude
nevyhnutelně klesat. Úpadek civilizace
způsobí adekvátní vzrůst bídy

Jacques Monod: Náhoda a
nutnost
 V současných společnostech je uvedená rozluka dokonána: odstranila

výběr, přinejmenším ten „přirozený“ v Darwinově smyslu. Do té
míry, že i když je výběr pořád působí, nepodporuje „přežívání
nejschopnějších“, tj. v moderním pojetí genetické přežívání
„nejschopnějších“ cestou početnějšího potomstva. Inteligence,
ctižádost, odvaha a představivost jsou ve společnostech určitě dál
faktory úspěchu, ale osobního, nikoliv genetického – jediného, který
má význam evoluční. Přesně naopak. Jak známo, statistiky odhalují
záporný vztah mezi inteligenčním kvocientem (či kulturní úrovní) a
průměrným počtem dětí na rodičovský pár. Tytéž statistiky na druhé
straně dokládají, že existuje pozitivní korelace mezi inteligencí
manželských partnerů. Je ohrožen nejlepší genetický potenciál tím, že
se soustřeďuje na elitu, stále užší

Jacques Monod: Náhoda a
nutnost
 Navíc si musíme uvědomit, že ještě v nedávné
době dokonce i v poměrně „nejpokročilejších“
společnostech byli tělesně a duševně nejméně
zdatní jedinci bez skrupulí vyřazováni. Většina
z nich nedorostla ani do pubertálního věku. Dnes
mnozí z těchto geneticky postižených žijí dost
dlouho na to, aby zplodili potomstvo. Díky
pokroku znalostí a sociální etice dnes nefunguje
proces, který chráníval druh před degenerací (což
je nevyhnutelný výsledek, zastaví-li se přírodní
výběr); leda kromě nejhorších postižení.

Kritika moderní eugeniky

Kritika moderní eugeniky
 neexistuje cíl, na který bychom měli člověka šlechtit (u
zvířat: maso, mléko, rychlost…)
 inteligence tímto cílem určitě není (Stalin x Matka Tereza)
 let us remeber that it is much easier to identify the
undesirable than desirable, the malum than bonum That
diabetes, epilepsy, schizophrenia, haemophilia are
undesirable, to afflicted and fellow men alike, is
noncontroversial. But what is „better“ – a cool head or a
warm heart, high sensitivity or robustness, a placid or a
rebellious temperament, and in what proprtion of distribution
rather than another: who is to determine that, and based on
what knowledge?


(Jonas, H., (1974) Philosophical essays: from ancient creed to technological man. Prentice-Hall)

Kritika moderní eugeniky
 jaký je vlastně cíl lidstva?
 a je?

 kdyby si měl každý z nás vybrat z nabízených
různých fyzických a morálních vlastností
podle svého ideálu (tak jako ostatně v řadě
válečných počítačových her) ... zdá se, že by
vzniklo veliké množství velmi různých postav
 každý z nás je originál – odtud důležitost
sebepřijetí

