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A k a d e m i a  I g n a t i a n u m  w   K r a k o w i e

Wprowadzenie.  
Pomiędzy transhumanizmem 

a biokonserwatyzmem

Popularność jakiegoś terminu technicznego jest dziś mierzona 
liczbą jego odsłon w internecie oraz zastosowaniem w publi-
kacjach naukowych rejestrowanych w prominentnych bazach 
danych, czy w periodykach zajmujących znaczące miejsce na 
listach rankingowych. Niektóre instytucje wręcz specjalizują 
się w liczbowym oszacowywaniu, ile razy jakiś termin pojawił się 
w danym typie dyskursu. Jak pamiętamy, tak było z kategorią 
postprawdy. Uznano ją za słowo, które w roku 2016 najczęściej 
było używane przez publicystów różnego autoramentu. 
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Obecnie zawrotną karierę zrobił termin „transhumanizm” 
i związane z nim znaczeniowo określenia, jak: „postczłowiek”, 
„posthumanizm”, „transczłowiek”. Wszystkie te terminy znajdują 
się w krwiobiegu współczesnej humanistyki, dostarczając wielu jej 
gałęziom „życiodajnego tlenu”. Wydaje się, że weszły na stałe do 
„żargonu” współczesnej filozofii, powodując niemałe zamieszanie 
semantyczne. Jak każde nowe zjawisko, transhumanizm wywo-
łuje żywe zainteresowanie intelektualne oraz wzbudza skrajne 
emocje. Jedni dostrzegają w nim świeży powiew idei, które mogą 
przyczynić się do odkrycia głębszej prawdy o człowieku i świecie. 
Inni dostrzegają w nim zagrożenie dla tradycyjnych wartości 
kulturowych, które swoją legitymizację mają w niezmiennych 
strukturach natury ludzkiej, i w różnych tradycjach religijnych, 
dla których transhumanizm nie jest szczególnie tolerancyjny. 

Transhumanizm jest analizowany z perspektywy wielu podejść 
badawczych. W humanistyce i w naukach społecznych zyskał 
krytycznych obserwatorów, ale też zwolenników, którzy widzą 
w nim remedium na dotychczasowe problemy tych nauk. Coraz 
mocniej jest obecny w kognitywistyce, interdyscyplinarnej nauce 
o poznaniu. Przeglądając strony internetowe, wykazy publikacji, 
spisy cytowań, można odnieść wyrażenie, że problem transhuma-
nizmu jest czymś istotnym dla współczesnej kultury i cywilizacji. 
Zainteresowanie zbiorem problemów należących do transhu-
manizmu jest bardzo duże, szczególnie na Zachodzie Europy, 
a zwłaszcza w obszarze anglojęzycznym, o czym świadczy wielość 
literatury przedmiotu poświęconej tej problematyce. W Polsce 
pierwsze teoretyczne opracowania dotyczące transhumanizmu 
pojawiły się po roku 2010. Problematyka ta dopiero wchodzi 
na polski rynek nauki, jednak z dużą intensywnością, o czym 
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świadczy stale rosnąca liczba publikacji oraz organizowanych 
wokół tej tematyki konferencji i dyskusji naukowych1. 

W naszym kraju problematyka transhumanizmu podejmo-
wana jest nie tylko przez filozofów, ale też przez psychologów, 
pedagogów, socjologów i kulturoznawców. Trudno dziś jedno-
znacznie wyrokować, czy transhumanizm jest problemem inter-
dyscyplinarnym2. To, że wielość różnych dziedzin nauki nim się 
zajmuje, nie znaczy, iż można stworzyć coś w rodzaju unifikującej 
koncepcji transhumanizmu, która zbierałaby dane z różnych 
obszarów dyskursu. W każdym razie polski świat humanistyki 
i nauk społecznych od pewnego czasu mocno reaguje na szereg 
wyzwań teoretycznych i praktycznych niesionych przez trans-
humanizm. Zasadniczo reakcja ta jest krytyczna. Do tej pory 
w Polsce nie odnotowano twardo zdeklarowanych zwolenników 
transhumanizmu, a te środowiska naukowe, które podejmują nad 
nim systematyczną refleksję, traktują transhumanizm z dużym 
dystansem. Oczywiście zawsze można argumentować, że nie 
ma koncepcji całkowicie błędnych, że w każdej jest jakieś ziarno 
prawdy, które można wydobyć i zasadzić we właściwej glebie, aby 
wydało zdrowe owoce. Być może z transhumanizmem w Polsce 
będzie podobnie jak z postmodernizmem – po prostu się nie 
przyjmie. Po okresie wzmożonego zainteresowania odejdzie do 
lamusa historii, jako jeszcze jedna próba uzdrowienia kondycji 
homo sapiens.

Sam termin „transhumanizm” został wymyślony przez 
angielskiego uczonego Juliana Huxleya, brata słynnego 

1  W rodzimej literaturze problematyce transhumanizmu został poświęco-
ny cały numer czasopisma „Ethos” 28 (2015), nr 3. Zawiera on przegląd 
wybranych problemów dotyczących transhumanizmu oraz recenzje kilku 
prac czołowych przedstawicieli tego stylu myślenia. 

2  Warto odnotować, że na FB zostało zarejestrowane Polskie Stowarzysze-
nie Transhumanistyczne. 
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Aldousa Huxleya, autora wpływowej książki Nowy, wspaniały 
świat (do jego idei odwołują się współcześni transhumaniści)3. 
Od samego początku transhumanizm wyrażał stare idee obecne 
już w starożytnej filozofii, które dotyczyły problematyki doskona-
lenia człowieka w różnych sferach życia. Transhumanizm wyraził 
te stare prawdy w zupełnie nowy, przejaskrawiony sposób. Już 
nie tylko człowiek jako jednostka może przekroczyć sobie, ale 
gatunek ludzki jako całość ma w sobie ukryte potencjalności 
rozwojowe, które mogą doprowadzić go do osiągniecia lepszej 
kondycji. W swoim manifeście z 1968 roku Julian Huxley pisał, 
że transhumanizm jest czymś w rodzaju nowej wiary w gatunek 
ludzki; wiary, która pokazuje drogę do jego całościowego prze-
obrażenia. Współcześni transhumaniści, do których należą m.in. 
Max More, Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Ingmar Persson, Julian 
Savulescu, kontynuują idee zawarte w manifeście Huxleya z 1968 
roku. Od początku jego powstania wiążą się z nim trudności defi-
nicyjne. Takie terminy, jak „postczłowiek” czy „transczłowiek” są 
wieloznaczne, a pisma samych transhumanistów nie dostarczają 
w tej materii jednoznacznych rozstrzygnięć. Przyjmowane przez 
zwolenników tego ruchu definicje mają w dużej mierze charakter 
projektujący i perswazyjny. Odwołują się nie tylko do argumen-
tów racjonalnych, ale też do emocjonalnych postaw związanych 
z różnymi doświadczeniami kondycji homo sapiens. Sugestywne 
opisy futurologiczne przyszłej kondycji postczłowieka, prze-
platane serią różnych eksperymentów myślowych, odwołują się 
do nieograniczonej mocy technologii, przynoszącej zbawienne 
rezultaty dla ułomnej natury człowieka. To wszystko sprawia, 

3  Za prekursora transhumanizmu uznaje się też Mikołaja Fiodorowa, rosyj-
skiego filozofa, który był przekonany o  potrzebie zastosowania metod 
naukowych do przedłużania ludzkiego życia. 
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że wizja transhumanizmu jest bardzo sugestywna, przemawiając 
bardziej do wyobraźni niż do logicznej argumentacji. 

Transhumanizm nie jest żadnym nowym paradygmatem 
badawczym. W niektórych opracowaniach uważa się, że jest to 
ruch intelektualny o charakterze politycznym i kulturowym4. 
Podobnie jak naturalizm, nie jest teorią naukową, tylko pew-
ną koncepcją filozoficzno-światopoglądową. Jeśli naturalizm 
potraktować jako paradygmat składający się ze zbioru wspólnych 
założeń, to transhumanizm jest pewnym ruchem w ramach para-
dygmatu naturalistycznego. Można go nawet określić mianem 
ruchu futurologicznego ze względu na to, że nie tyle mówi on 
o świecie realnym, który jest w zasięgu naszego doświadczenia, 
ale o świecie, który ma dopiero powstać, jako konsekwencja zasto-
sowania szeroko rozwiniętej biotechnologii. Stąd obecna w ana-
lizach transhumanistów tak duża liczba zahaczających o science 
fiction eksperymentów myślowych, oderwanych od jakichkolwiek 
danych empirycznych. W przeciwieństwie do dawnych koncep-
cji naturalistycznych, transhumanizm akcentuje nowe aspekty 
i zagadnienia, których ten dawniejszy naturalizm nie poruszał 
lub tylko sygnalizował. 

Jako ruch w ramach naturalizmu, transhumanizm nie jest 
jednorodny metodologicznie i przedmiotowo. Można jednak 
wyróżnić w nim pewien zbiór poglądów, które pozwalają mówić 
o jego względnej ideowej jedności. Można też mówić o swoistego 
rodzaju modzie na transhumanizm – modzie, która zapanowała 
właśnie pośród zwolenników naturalizmu. Niektórzy uważają, że 
jej powstanie związane jest z niewydolnością dotychczasowego 

4  W 2014 roku Zoltan Istvan zadeklarował wolę startu w wyborach pre-
zydenckich w USA w 2016 roku z ramienia Transhumanist Party. Zob. 
J.G.  Messerly, The Transhumanist Party: Could It Change Our Future?, 
http://hplusmagazine.com/2014/10/20/transhumanist-party-change-
-future/ [dostęp: 12.04.2018].
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naturalizmu w kwestiach antropologicznych, bowiem dotych-
czasowa antropologia naturalistyczna zbyt mocno akcentowa-
ła ograniczenia homo sapiens będące skutkiem biologicznego 
przystosowania. Transhumanizm ma być nową antropologią, 
z naturalistyczną wizją nowego „postczłowieka” uwolnionego od 
ograniczeń, które narzuciła mu ewolucja biologiczna. Jako moda, 
tranhumanizm ma ambicje wyznaczania określonych trendów 
i stylów myślenia o człowieku i świecie. Stąd też ma on przeło-
żenie światopoglądowe i kulturotwórcze. Jest pewną normatywną 
wizją świata, która proponuje człowiekowi nową hierarchię war-
tości. Jak się wydaje, dysponuje on zbiorem gotowych przepisów 
na urządzanie świata. Na razie jego oddziaływanie jest długo-
dystansowe i raczej dokonuje się w dziedzinie świadomości niż 
w dziedzinie bezpośredniej praktyki. Sami tranhumaniści nie 
ukrywają, że chodzi im o oddziaływanie nie tylko na świado-
mość, ale przede wszystkim na praktykę, gdyż tylko poprzez nią 
można dokonać realnych zmian, które doprowadzą do nowego 
„postludzkiego” raju.

Przeciwników transhumanizmu określa się mianem biokon-
serwatystów5. Zalicza się do nich między innymi takich autorów, 
jak: Leon Kass, Jürgen Habermas, Francis Fukuyama, Robert 
Spaemann, Michael Sandel. Obok zdecydowanych biokonser-
watystów istnieje wielu filozofów i bioetyków, którzy zajmują 
stanowiska pośrednie. Część z nich popiera ulepszenia człowieka 

5  Termin „biokonserwatyzm” przyjął się już w  debatach jako stanowisko 
 alternatywne dla transhumanizmu. Jednak kiedy odnosimy ten termin do 
człowieka, nietrudno zauważyć, że obciążony jest on już pewną interpre-
tacją. Jest w nim zawarta sugestia, że zwolennicy tego sposobu myślenia 
są przeciwni zmianom człowieka, rozumianym jako zmiany w jego sferze 
biologicznej, tak jakby człowieka można było całkowicie zredukować do 
tego, co biologiczno-somatyczne. Należy zaznaczyć, że wielu filozofów 
klasyfikowanych jako biokonserwatyści jest dalekich od takiego spojrzenia 
redukcyjnego. 
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i choć nie postulują jego radykalnego przekształcania, to jednak 
dopuszczają sytuację, że człowiek może stać się istotą wyższego 
rzędu (np. John Harris). Inni wyraźnie występują przeciwko 
transhumanizmowi i radykalnemu przekształcaniu człowieka, ale 
opowiadają się za umiarkowanymi interwencjami ulepszającymi 
(np. Nicholas Agar). W przekonaniu redaktorów tej monografii, 
zwolennicy przynajmniej tej ostatniej opcji są bliżej stanowiska 
biokonserwatywnego niż transhumanistycznego. Można więc 
postawić tezę, że wszyscy zwolennicy transhumanizmu są zwo-
lennikami przekształceń ulepszających, natomiast nie wszyscy 
rzecznicy ulepszeń są transhumanistami. 

Do biokonserwatystów będą należeli filozofowie nawiązują-
cy w swojej refleksji filozoficznej i bioetycznej do tradycji ary-
stotelesowskiej, tomistycznej i personalistycznej. Spór między 
transhumanistami a biokonserwatystami, który zdominował 
w ostatnim czasie sporą część literatury zagranicznej, jest tak 
naprawdę kolejną odsłoną starego już sporu, jaki toczy się od 
początku historii filozofii między naturalistami a antynaturali-
stami. Transhumaniści akceptują filozoficzne założenia naturali-
zmu ontologicznego, jak: materialistyczna ontologia procesualna, 
deskryptywna koncepcja osoby, antyesencjalizm, wyrażające się 
w odrzuceniu istotowych właściwości natury ludzkiej. Biokonser-
watyści akceptują natomiast tezy antynaturalizmu, który wyraża 
się w zbiorze tez zaprzeczających procesualizmowi, deskrypty-
wizmowi i antyesencjalizmowi. 

Jak każdy spór filozoficzny, także i ten opiera się na okre-
ślonej koncepcji bytu i człowieka. Odmienne założenia decy-
dują, że na dzień dzisiejszy spór ten w warstwie teoretycznej 
jest zasadniczo nierozstrzygalny. Jeśli wierzyć współczesnym 
filozofom nauki, takim już pozostanie. Wydaje się jednak, że 
jest on rozstrzygalny w warstwie praktycznej na korzyść jednej 
ze stron tego sporu. Patrząc globalnie, bardziej wyważone racje 
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w tym sporze prezentują biokonserwatyści – nie dlatego, że są 
antynaturalistami, ale dlatego, że zasadnie wskazują na meto-
dologiczne i przedmiotowe ograniczenia transhumanizmu oraz 
na niemożliwość urzeczywistnienia w praktyce utopijnych wizji 
„postludzkiej” natury. Czy to pozwala na zasadne przypuszczenie, 
że transhumanizm jest tylko chwilową modą, która przeminie? 
Fakt szerokiego zainteresowania tą problematyką nie świadczy 
przecież ani o spójności metodologicznej transhumanizmu, ani 
też o wartości jego rozstrzygnięć przedmiotowych. Jeśli potrakto-
wać transhumanizm jako chwilową modę, z której ludzkość może 
wynieść dla siebie coś konstruktywnego, to warto przyjrzeć się 
bliżej tej modzie, krytycznie przemyśleć jej podstawy i założenia, 
oraz rzetelnie zbadać jej konsekwencje, zwłaszcza praktyczne, 
na których najbardziej zależy zwolennikom transhumanizmu.

Książka, którą oddajemy do rąk polskiego czytelnika, zawiera 
zbiór studiów i rozpraw poświęconych problematyce transhu-
manizmu. Szczególnie położony jest w nich nacisk na problem 
ulepszania człowieka w różnych aspektach. Idea naszej książki 
wyrasta z przekonania, że transhumanizm jest dziś zjawiskiem 
na tyle kulturowo wpływowym, iż trzeba podjąć nad nim zor-
ganizowaną refleksję krytyczną o charakterze metodologicz-
nym i przedmiotowym – wieloaspektową dyskusję problemową. 
Uważamy bowiem, że przez dyskusję i twórczą wymianę myśli 
można nie tylko lepiej poznać stanowisko przeciwnika, ale też 
sprecyzować własne. Dyskusja z transhumanizmem nie jest łatwa 
z tego względu, że styl i forma wygłaszania tez oraz sposoby ich 
uzasadniania nie są precyzyjne. Sami transhumaniści nie zawsze 
też są konsekwentni w swoich wypowiedziach, co dodatkowo 
utrudnia uzyskanie spójnego obrazu tego ruchu naturalistycz-
nego. Dlatego też w ramach niniejszych studiów i rozpraw nie 
podejmowano generalnej charakterystyki transhumanizmu, 
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a raczej skupiono się na różnych szczegółowych problemach 
praktycznych i teoretycznych.

W niniejszym tomie znajdują się prace dwojakiego rodza-
ju: zarówno o charakterze metodologicznym, które podejmują 
zagadnienia związane z określeniem statusu transhumanizmu, 
jak i podejmujące zagadnienia bardziej przedmiotowe z punk-
tu widzenia refleksji filozoficzno-bioetycznej lub teologicznej. 
Zasadniczo rzecz ujmując, niniejsza praca pisana jest bardziej 
z pozycji biokonserwatyzmu. Być może przez niektórych czy-
telników takie właśnie nachylenie książki zostanie odebrane jako 
jej nieprzezwyciężalna wada. Przecież aby książka oddawała jakiś 
problem w sposób w miarę zobiektywizowany, powinna uwzględ-
niać również stanowiska przeciwne, czyli w tym wypadku takie, 
które opowiadają się za transhumanizmem. Redaktorzy książki 
od początku byli świadomi tej trudności i potencjalnych zarzutów, 
jakie mogą zostać podniesione. Zdecydowali się jednak pójść za 
głosem własnych preferencji metafilozoficznych, które bardziej 
sprzyjają różnym wersjom umiarkowanego biokonserwatyzmu6. 

6  Warto zaznaczyć, że powstają też prace, które w  całości zakładają pro-
mocję transhumanizmu. Nie ma więc żadnych neutralnych, w znaczeniu 
zakładanej metafilozofii, podejść do transhumanizmu czy biokonser-
watyzmu. Nasz punkt widzenia zakłada koncepcję szeroko rozumianej 
 filozofii klasycznej, która opowiada się za stałością ludzkiej natury, choć 
nie wyklucza jej umiarkowanego ulepszania za pomocą współczesnych 
zaawansowanych biotechnologii. Przez filozofię klasyczną rozumiemy te 
koncepcje, które w różnych wariantach interpretacyjnych (np. tomistycz-
nym, fenomenologicznym czy analitycznym) kontynuują i rozwijają filo-
zofię Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, biorąc pod uwagę przemiany, 
jakie dokonały się we współczesnym obrazie świata. Ten punkt widzenia 
ujawnia się na różne sposoby w  tekstach zamieszczonych w  niniejszej 
monografii. Zdajemy sobie sprawę, że przez niektórych czytelników może 
być on odczytany jako niewłaściwy dla tej debaty. Ale taki osąd opiera 
się już na określonej metafilozofii i  aksjologii, które nie są pozbawione 
kontrowersyjności. 
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Nasze stanowisko wyraża się w przekonaniu, że podstawą 
wszelkich prób ulepszania homo sapiens jest jego ludzka natura, 
której przysługuje określony status aksjonormatywny. To właśnie 
natura determinuje zakres i sposoby jej ulepszania. Spełnia ona 
funkcję formy pozytywnej, regulującej treść i zakres podejmowa-
nych działań ulepszających, ale stanowi też coś w rodzaju normy 
negatywnej, czyli zakazującej podejmowania takich działań, które 
prowadziłyby do jej dezintegracji ontycznej i moralnej. Dlatego 
w zamieszczonych studiach i rozprawach przeważa tendencja 
krytyczna wobec tych rozwiązań różnych problemów teore-
tycznych i praktycznych, proponowanych przez prominentnych 
zwolenników transhumanizmu, które prowadzą do destrukcji 
natury ludzkiej i zastąpienia ją tzw. naturą „postludzką”. Nie 
oznacza to, że nie dostrzegamy wielu pozytywnych propozycji, 
które formułują zwolennicy transhumanizmu. Zwracamy jedynie 
uwagę, że mogą one być twórczo rozwijane przy zdecydowa-
nie bardziej umiarkowanym podejściu do „mocy przerobowych” 
biotechnologii. 

Nasza książka nie wyczerpuje problematyki ulepszania zwią-
zanej z transhumanizmem. Sygnalizuje tylko pewne problemy, 
wskazując na krytyczne ograniczenia proponowanych rozwiązań. 
Stanowi jednak ważne zaproszenie do toczącej się na świecie, 
a zwłaszcza w Polsce, debaty wokół różnych problemów podno-
szonych przez zwolenników transhumanizmu. Daje też pewien 
wkład w tę debatę, w postaci propozycji rzetelnego i krytycznego 
przemyślenia wysuwanych przez transhumanistów postulatów 
teoretycznych i praktycznych. Z pewnością monografia ta nie 
zawiera rozwiązań ostatecznych i pozbawionych kontrowersji. 
Dlatego też czytelnik nastawiony zbyt maksymalistycznie może 
poczuć się trochę rozczarowany, że nie znalazł w niej odpo-
wiedzi na wszystkie swoje pytania i wątpliwości. Jak wszystkie 
stanowiska filozoficzne, także i te wypowiedziane na kartach 
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przedłożonych rozpraw i studiów obarczone są trudnościami 
i wymagają dalszego przedyskutowania. Monografia ta wpisuje 
się w tę debatę ze świadomością posiadanych ograniczeń meta-
przedmiotowych i przedmiotowych. Przypuszczamy, że nie jest 
to ostatnia praca o transhumanizmie i ulepszaniu człowieka. 
Spór między biokonserwatystami a transhumanistami wchodzi 
w fazę dojrzałą, dlatego też będzie ogniskował na sobie uwagę 
różnych środowisk akademickich. Należy więc oczekiwać nowych 
rozwinięć i interpretacji, które urozmaicą toczącą się debatę. 




