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K S .  G R Z E G O R Z  H O Ł U B

U n i w e r s y t e t  P a p i e s k i  J a n a  P a w ł a  I I  w   K r a k o w i e

P I O T R  D U C H L I Ń S K I

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. 
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P I O T R  D U C H L I Ń S K I

J e s u i t  U n i v e r s i t y  I g n a t i a n u m  i n  K r a k o w

Introduction:  
Between Transhumanism 

and Bioconservatism

Today, the popularity of a technical term is measured by the 
number of its views on the Internet, by its usage in scientific 
publications registered in prominent databases, or in periodicals 
which occupy a high position on various ranking lists. Some 
institutions even specialise in the numerical estimation of how 
many times a term has appeared in a given type of discourse. One 
such terms is that of post-truth, considered the word which was 
most often used by journalists of various types in 2016.

The term “transhumanism” and its semantic terms such as 
“posthuman”, “posthumanism” and “transhumanism” have enjoyed 
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a dizzying career. All these terms are found in the bloodstream of 
contemporary humanities, providing many of its branches with 
“life-giving oxygen.” It seems that they have already entered the 
“jargon” of modern philosophy, causing considerable semantic 
confusion. Like every new phenomenon, transhumanism evokes 
intense intellectual interest and arouses extreme emotions. Some 
see in it a fresh breath of ideas which can contribute to the 
discovery of a deeper truth about man and the world. Others 
see it as a threat to traditional cultural values, which have their 
legitimacy in the unchanging structures of human nature, and 
in various religious traditions for which transhumanism is not 
particularly tolerant.

Transhumanism is analysed from the perspective of many 
research approaches. Not only in the humanities, but also in the 
social sciences, it has gained its critical observers and also sup-
porters, who see it as a remedy for the problems of these sciences. 
It is increasingly present in cognitive science and interdisciplinary 
knowledge about cognition. Browsing through various websites, 
lists of publications, citation indexes, one can get the expression 
that the problem of transhumanism is something important for 
contemporary culture and civilization. Interest in the collection 
of problems that belong to transhumanism is very large, especially 
in Western Europe and particularly the English-speaking area, 
as evidenced by the amount of literature devoted to this subject. 
In Poland, however, the interest in transhumanism is relatively 
young. The first attempts at the theoretical study of transhuman-
ism appeared only after 2010 and the related issues are only 
just entering the Polish arena. However, it is very intense, as is 
evidenced by the growing number of publications, conferences 
and scientific discussions organised around this issue.

In Poland, the issue of transhumanism is not only being under-
taken by philosophers, but also by psychologists, pedagogues, 
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sociologists and cultural scientists. Today, it is difficult to state 
unambiguously whether transhumanism is an interdisciplinary 
problem. The fact that the multiplicity of different fields of sci-
ence are engaged in it does not mean that one can create some-
thing like a unifying concept of transhumanism which would 
collect data from various areas of discourse. In any case, the 
Polish world of the humanities and social sciences has been react-
ing quite seriously to a number of the theoretical and practical 
challenges posed by transhumanism. Generally speaking, this 
reaction has been critical and to date in Poland there have been 
no hard-won supporters of transhumanism, and those scien-
tific communities that take up systematic reflection on it have 
tended to treat transhumanism with a great deal of distance. Of 
course, one can always argue that there is no completely wrong 
idea, that there is a grain of truth in every issue which can be 
unearthed and planted in the right soil to produce healthy fruit. 
Perhaps with transhumanism in Poland it will be a matter akin 
to postmodernism – it will simply not be accepted. After a period 
of increased interest, it will be relegated to the past of history, 
as yet another attempt to heal the condition of homo sapiens. 
The very term “transhumanism” was invented by the English 
scholar Julian Huxley, who was the brother of the more famous 
Aldous Huxley, author of the influential book Brave New World, 
to which the ideas of contemporary transhumanists refer. From 
the very beginning, transhumanism expressed old ideas which 
were already present in ancient philosophy, those which con-
cerned the problem of human enhancement in various spheres of 
life. Transhumanism expressed these old truths into a completely 
new and, one can say, exaggerated way. Not only can man exceed 
himself as an individual, but the human species as a whole has 
hidden developmental potential that can lead him to achieve 
better health. In his manifesto from 1968, Julian Huxley wrote 
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that transhumanism is something of a new belief in the human 
species; faith that shows the way towards its overall transfor-
mation. Modern transhumanists, including Max More, Nick 
Bostrom, Ray Kurzweil, Ingmar Persson, and Julian Savulescu, 
continue the ideas contained in the Huxley manifesto of 1968. 
Since the beginning of its creation, definitional difficulties have 
been associated with transhumanism. Terms such as “posthuman” 
or “transhuman” are ambiguous, and the writings of the transhu-
manists themselves do not provide unambiguous solutions to this 
matter. The definitions adopted by the proponents of this move-
ment are largely futuristic and persuasive. They appeal not only 
to rational arguments, but also to emotional attitudes related to 
the various experiences of homo sapiens. Suggestive futurological 
descriptions of the future posthuman condition, interwoven with 
a series of various thought experiments, refer to the unlimited 
power of technology, bringing salutary results to the imperfect 
nature of man. It all makes that the vision of transhumanism 
is very suggestive, it appeals more to the imagination than to 
logical argumentation.

Transhumanism is not a new research paradigm and, like 
naturalism, it is not a scientific theory but a philosophical con-
cept. If naturalism is treated as a paradigm consisting of a set of 
common assumptions, then transhumanism is a certain move-
ment within the naturalistic paradigm. It could even be described 
as a futurological movement, because it is not so much about the 
real world that is within our reach, but about the world that is 
about to emerge as a consequence of the application of widely 
developed biotechnology. Hence, a large amount of thought-
provoking experiments inherent in transhumanists’ analyses are 
detached from any empirical data. In contrast to naturalistic 
concepts, transhumanism emphasises new aspects and issues that 
this earlier naturalism had not touched, or had only signalled. 
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As a movement within the framework of naturalism, transhu-
manism is not methodologically and objectively homogeneous. 
However, it can be distinguished in a set of views that allow 
us to talk about its relative ideological unity. One can also talk 
about a kind of fashion for transhumanism, a fashion which 
has predominated among those who prefer naturalism. Some 
believe that its creation is connected with the inefficiency of the 
current naturalism in anthropological matters since the previous 
naturalistic anthropology overemphasised the limitations of homo 
sapiens as a result of biological adaptation. Transhumanism, on 
the other hand, is supposed to be a new anthropology which pro-
poses a naturalistic vision of a new “posthuman”, freed from the 
limitations imposed on him by biological evolution. As a fashion, 
transhumanism has ambitions to set specific trends and styles of 
thinking about man and the world. Hence, it has a worldview 
and culture-forming relation. It is a normative vision of the world 
that offers a new hierarchy of values to man. Transhumanism, it 
seems, has a set of ready-made recipes for arranging the world. 
For the time being, its impact is long-distance and rather takes 
place in the field of consciousness than in direct practice. The 
transhumanists themselves do not hide the fact that they are 
concerned not only with the influence on consciousness but, 
above all, on the practice, because only through this can one 
make real changes that will lead to a new “posthuman” paradise.

Opponents of transhumanism are defined as bioconservatives.1 
Authors such as Leon Kass, Jürgen Habermas, Francis  Fukuyama, 

1  The term “bioconservatism” has already been adopted in debates as an 
alternative to transhumanism. However, when we refer to this term to 
a human, it is not difficult to notice that it is already burdened with a cer-
tain interpretation. There is certainly a suggestion in it that proponents of 
this way of thinking are against changes to man understood as changes 
in his biological sphere, as if man could be completely reduced to what is 
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Robert Spaemann, and Michael Sandel are included in this 
group. In addition to strong bioconservatives, there are many 
philosophers and bioethicists who occupy intermediate positions. 
For example, some of them support human enhancements and 
although they do not postulate its radical transformation, they 
allow the situation that man could become a higher-order essence 
(e.g., John Harris). There are also others who clearly oppose 
transhumanism and the radical transformation of man, but argue 
for moderate enhancement interventions, such as Nicholas Agar. 
In the opinion of the editors of this publication, supporters of 
at least the latter options are closer to the bioconservative posi-
tion than to the transhumanist position. It can be argued that all 
proponents of transhumanism are supporters of enhancement 
transformations, while not all proponents of enhancement are 
transhumanists.

The bioconservatives include philosophers referring in their 
philosophical and bioethical reflection to the Aristotelian, Thom-
istic and personalist traditions. The dispute between transhu-
manists and bioconservatives, which has recently dominated 
a large part of foreign literature, is really the next round of an 
old dispute that has been going on since the beginning of the 
history of philosophy, between naturalists and anti-naturalists. 
Transhumanists accept the philosophical assumptions of onto-
logical naturalism, such as the materialist ontology of the pro-
cess, the descriptive concept of the person, and anti-essentialism 
expressed in the rejection of the essential properties of human 
nature; on the other hand, bioconservatives accept the theses of 
anti-naturalism, which is expressed in a set of theses that deny 
processualism, descriptivism and anti-essentialism.

biological-somatic. It should be noted that many philosophers who will be 
classified as bioconservatives are far from such a reductionist view.
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Like any philosophical dispute, this one is based on a particu-
lar concept of being and man. Different assumptions determine 
whether, as of today, this dispute is essentially undecidable on 
the theoretical level and, if we believe modern philosophers of 
science, it will remain so. It seems, however, that it is decidable 
at the practical level in favour of one of the sides to this dispute. 
Globally speaking, more balanced arguments in this dispute are 
presented by bioconservatives, not because they are anti-natu-
ralists, but because they legitimately point to the methodological 
and objective limitations of transhumanism and the impossibility 
of realising utopian visions of “posthuman” nature in practice. 
Does this allow for a reasonable supposition that transhumanism 
is only a temporary fashion that will pass away? The broad inter-
est in this subject is not testified by either the methodological 
coherence of transhumanism, nor the value of its subject-related 
decisions. If we treat transhumanism as a temporary fashion, over 
which humanity had to stop to get something constructive for 
itself, then it is worth taking a closer look at it, critically consider-
ing its foundations and assumptions, and diligently investigating 
its consequences, especially the practical one on which supporters 
of transhumanism are concerned the most.

This book, aimed at the Polish reader, contains a collection of 
studies and dissertations devoted to the issues of transhuman-
ism. Particular emphasis is placed on the problem of enhan-
cing man in various aspects. The idea of   our book arose from 
the conviction that transhumanism today is a phenomenon so 
culturally influential that we need to undertake an organized 
critical reflection of a methodological and objective nature. It is 
worth having a multi-faceted discussion with it. We believe that 
only through discussion and the creative exchange of thoughts, 
can one better understand the position of the opponent and 
also specify one’s own. The discussion with transhumanism is 
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far from easy, because the style and form of its theses, and the 
ways of justifying them, are far from precise. The transhumanists 
themselves are not always consistent in their statements, which 
makes it more difficult to obtain a coherent picture of this natu-
ralistic movement. Therefore, in the framework of these studies 
and dissertations, the general characteristics of transhumanism 
were not undertaken, but rather various specific practical and 
theoretical problems have been focused on.

The chapters included in this volume contain two kinds of 
work; those of a methodological nature, which take up issues 
related to the definition of the status of transhumanism, as well 
as those addressing issues that are more objective from the point 
of view of philosophical-bioethical or theological reflection. 
Essentially, this work is written more from the position of bio-
conservatism. Perhaps, for some readers, this inclination of the 
book will be perceived as its insurmountable drawback. After 
all, in order for the book to convey a problem in a reasonably 
objective manner, it should also take into account opposing posi-
tions, in this case also those that are in favour of transhumanism. 
From the beginning, the editors of the book were aware of the 
difficulties and potential objections that could be raised. Despite 
this, they decided to follow the voice of their own meta-philo-
sophical preferences which favour different versions of moderate 
bioconservatism.

Our position is expressed in the conviction that the basis of 
all attempts to improve homo sapiens is its human nature, which 
has a certain axio-normative status. It is nature which determines 
this scope and the ways to improve it. It fulfils the function of 
a positive form, regulating the content and scope of the enhance-
ment activities undertaken. But it is also a kind of negative norm, 
which prohibits undertaking such activities that would lead to 
its ontic and moral disintegration. Therefore, in the studies and 
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dissertations published there prevails a critical tendency towards 
these solutions of various theoretical and practical problems 
proposed by prominent supporters of transhumanism, which 
leads to the destruction of human nature, and replacing it with 
a so-called posthuman nature. This does not mean that we do 
not see a number of positive proposals that the proponents of 
transhumanism formulate. We point out that they can be crea-
tively developed with a much more moderate approach to the 
“processing capacity” of biotechnology.

Our book, of course, does not cover the issues of improve-
ment related to transhumanism. It signals only some of the 
problems, indicating the critical limitations of the proposed 
solutions. However, it is an important invitation to the ongoing 
debate in the world, and especially in Poland, about the various 
problems raised by the supporters of transhumanism. It also 
makes a certain contribution to this debate in the form of pro-
posals for a reliable and critical rethinking of the theoretical and 
practical postulates propounded by transhumanists. Certainly, 
this publication does not provide any definitive solutions and 
is not devoid of controversies. Therefore, the reader who is too 
maximalist may feel somewhat disappointed that he did not find 
the answer to all his questions and doubts. Like all philosophical 
positions, including those mentioned on the pages of submitted 
dissertations and studies, are fraught with difficulties and require 
further discussion. Therefore, this monograph is a part of this 
debate also with an awareness of the meta-subject and subject 
limitations. We suppose that this is not the last work about trans-
humanism and the enhancement of man. The dispute between 
bioconservatives and transhumanists is entering a fully-fledged 
phase, which is why it will hold the attention of various academic 
communities. Hence, we should expect new developments and 
interpretations that will enrich the ongoing debate.
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Od unieśmiertelniania człowieka 
do śmierci cywilizacji

Człowiek chciałby żyć wiecznie. To marzenie jest obecne w każ-
dej epoce, w każdym czasie, we wszystkich kręgach kulturowych, 
wyrażane w legendach i utworach literackich. Nadzieja, że sta-
niemy się nieśmiertelni, wpierw składana była w wierzeniach 
religijnych, z czasem zaś coraz mocniej wiązana z medycyną1. 
Obecnie dynamiczne postępy nauk biomedycznych, szczególnie 
genetyki i biotechnologii, zdają się uprawdopodabniać przekona-
nie, że wkrótce wyeliminujemy wszelkie choroby, będziemy coraz 

1  Zob. A. Szczeklik, Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Kraków 2012.
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bardziej udoskonalać właściwości fizyczne i psychiczne człowie-
ka, wydłużać jego życie, a wreszcie nastąpi moment przełomo-
wy – uda nam się uczynić ludzką świadomość niezniszczalną.

1. Lęk przed unicestwieniem

Życie ludzkie jest życiem w perspektywie śmierci, a religia jest 
sposobem, w jaki człowiek usiłuje unieść ciążącą mu świadomość 
własnej skończoności. Gdyby człowiek nie musiał umierać, nie 
tworzyłby systemów religijnych – religia jest przecież wspólnotą 
duchową w obliczu śmierci2. Wszystkie religie usiłują oswoić 
i pogodzić człowieka z nieuchronnością śmierci, a większość 
z nich daje nadto jakieś obrazy życia po śmierci. Jest zastana-
wiające, że obrazy te mogą raczej przerażać niż pocieszać. Grec-
kie wyobrażenie Hadesu, w którym człowiek po śmierci pędzi 
wieczny żywot cienia, czy hebrajski obraz Szeolu, czyli miejsca 
ciemności, w którym ludzkie cienie bytują w stanie zapomnienia, 
nie napawają optymizmem.

Ta ponura przyszłość przeraża człowieka, nic więc dziwnego, 
że próbuje on wzbudzić w sobie nadzieję, że jego los pośmiertny 
może być życiem szczęśliwym. W Grecji nadzieja ta wyrażała się 
w misteriach orfickich3 czy w inspirowanych nimi spekulacjach 
Platona o kolistej wędrówce dusz i wiecznym szczęściu dusz 
cnotliwych4. W religii żydowskiej natomiast pojawia się prze-
konanie, że Bóg nie stworzył człowieka po to, aby w wieczności 
ostał się jedynie jego cień, wyprowadzi go więc z Szeolu, dając mu 

2  B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, Warszawa 1998, s. 160‒198.
3  A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warsza-

wa 2000, s. 7‒78.
4  Zob. w szczególności dialogi Platona Fajdros i Fedon.
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życie wieczne5. Tę żydowską nadzieję przejęło chrześcijaństwo, 
opierając ją na wierze w zbawczą śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Bóg wydał na śmierć własnego Syna, aby ludzie 
zostali uwolnieni od grzechów i zyskali życie wieczne, w któ-
rym – wedle słów św. Pawła Apostoła – „ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”6.

W chrześcijaństwie zachodnim (łacińskim) wiarę w żywot 
wieczny uzasadniano racjonalnym wywodem filozoficznym7. 
Święty Tomasz z Akwinu, którego filozofia przez wiele wieków 
uznawana była za niejako „oficjalną” doktrynę Kościoła katolic-
kiego, konstruuje, korzystając z wywodów Platona i Arystotelesa, 
dowody nieśmiertelności duszy8. Jest wśród nich jeden, który 
nie odwołuje się ani do platońskich, ani do arystotelesowskich 
ustaleń, a więc należy go uznać za bardzo osobisty dowód tego 
filozofa. Akwinata pisze:

Ale niezniszczalność duszy ludzkiej uzasadnić można też od innej 
strony, wychodząc mianowicie z założenia, że każdy byt z natury 
swej pragnie istnieć w odpowiadający mu sposób. A w bytach, 
mogących poznawać, pragnienie stosuje się do poznania. Otóż 
zmysł zdolny jest do poznania istnienia ograniczonego miejscem 
i czasem, a intelekt pojmuje istnienie w sposób oderwany i to 
jako istnienie urzeczywistniające się w każdym czasie. Stąd to 

5  Zob. w szczególności 1 Sm 2, 6; Am 9, 2; Ps 16(15), 9‒11; Ps 49(48), 16; 
Ps 139, 8.

6  1 Kor 2,9 (ten i następne cytaty w przekładzie Biblii Tysiąclecia).
7  W chrześcijaństwie wschodnim (grecko-bizantyjskim) teologiczne rozu-

mienie nieśmiertelności duszy przybrało inny charakter; zob. J. Kopania, 
Stosunek do filozofii w  chrześcijaństwie wschodnim i  zachodnim. Na przy-
kładzie różnic w rozumieniu nieśmiertelności duszy ludzkiej, XXII Między-
narodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności”, Grodno, 28 
października 2016 r. (w druku).

8  Dowody te znajdują się w Summa Theologiae 1, 75, 6.
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wszelki byt obdarzony umysłem z natury swej pragnie istnieć 
zawsze. Pragnienie zaś naturalne nie może być próżne. Wszelka 
więc substancja obdarzona umysłem jest niezniszczalna9.

Pragnienie życia wiecznego Tomasz uznał za oznakę nie-
śmiertelności. Ale to naturalne pragnienie nie prowadzi go do 
biblijnej nadziei na wzbudzenie z martwych, lecz ma dowodzić, 
że dusza ludzka z natury swej jest niezniszczalna10. 

Spekulatywny, choć zainspirowany emocją wywód Tomasza 
nie może jednak usunąć lęku przed śmiercią – wyraża nadzieję, 
ale nie daje poczucia pewności. Teza, że pragnienie naturalne 
nie może być daremne, sama domaga się uzasadnienia. Moż-
na oczywiście głęboko wierzyć, że nasze naturalne pragnienia 
z natury rzeczy muszą być zrealizowane, ale wolelibyśmy wie-
dzieć, że tak jest. Chcielibyśmy wiarę podbudować wiedzą, co 
musi nieść ten skutek, że im większa wiedza, tym słabsza wiara. 
Proces pokładania w rozwoju nauk nadziei na coraz zdrowsze 
i dłuższe życie zaczął się w czasach nowożytnych, wraz z powsta-
niem i rozpowszechnianiem się „nowej filozofii” Kartezjusza11. 
Ta nowa filozofia ściśle odseparowała sferę duchową od sfery 
materialnej, wyposażając tę drugą – a więc także ciało ludzkie 
i zwierzęce – we własne autonomiczne prawa. Umożliwiło to 
rozwój nauk przyrodniczych, w tym medycyny. A im większe 
sukcesy osiągała medycyna, tym większe wiązano z nią nadzieje 
na zlikwidowanie chorób i wydłużenie życia. Sam Kartezjusz 

9  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, przeł. S. Swieżawski, Poznań 
1956, s. 50.

10  O rozwoju i zmierzchu obecnego w chrześcijaństwie łacińskim platoń-
skiego rozumienia duszy zob. J. Kopania, Boski sen o stworzeniu świata, 
Białystok 2003, s. 49‒73.

11  M. Nowacka, Filozoficzne konteksty medycyny. Ujęcie historyczne od staro-
żytności do końca XVIII wieku, Białystok 2012, s. 163‒235.
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też żywił taką nadzieję. W Rozprawie o metodzie, manifeście 
programowym swej filozofii, pisał:

Nawet bowiem umysł zależy tak silnie od temperamentu i ukła-
du narządów ciała, że jeśli możliwe jest znaleźć jakiś sposób, 
który by uczynił ogół ludzi bardziej mądrym i zmyślnym niż 
dotąd, sądzę, iż to w medycynie należy go szukać. Prawda, iż ta, 
która obecnie jest praktykowana, mało zawiera rzeczy, których 
pożytek byłby równie wybitny, ale nie mając zamiaru uwłaczać 
jej, pewien jestem, iż nie ma nikogo […], kto by nie przyznał, 
że wszystko, co z niej wiemy, jest prawie niczym w porównaniu 
do tego, co pozostaje do poznania, i że moglibyśmy się uwolnić 
od niezliczonej mnogości chorób tak ciała jak ducha, a nawet 
może zgrzybiałości, gdybyśmy mieli dostateczną znajomość ich 
przyczyn oraz wszystkich środków zaradczych, jakimi nas natura 
obdarzyła12.

Kartezjusz był głęboko przekonany, że medycyna w miarę 
swego rozwoju uczyni ludzi nie tylko coraz bardziej zdrowymi 
i sprawnymi fizycznie, ale także coraz bardziej inteligentny-
mi i mądrymi. W istocie wyraża on przekonanie, że człowiek 
własnymi siłami będzie osiągał coraz wyższy poziom sprawno-
ści fizycznej, psychicznej i moralnej. Swoją wiarę w medycynę 
Kartezjusz przekazał następnym pokoleniom – także ci, którzy 
współcześnie mówią o udoskonalaniu człowieka, a swoje marze-
nia o nieśmiertelności uznają za możliwe do zrealizowania dzięki 
nauce, są jego spadkobiercami.

Z teologicznego punktu widzenia pokładanie tak wielkiej 
nadziei w rozwoju nauk biomedycznych musi być uznane za 
niewłaściwe, jako że może prowadzić do osłabienia nadziei, którą 
człowiek powinien pokładać w Bogu. Drugi Sobór Watykański 

12  Kartezjusz, Rozprawa o  metodzie, przeł. T.  Żeleński (Boy), Warszawa 
1980, s. 77‒78.
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z pełnym zrozumieniem odnosi się zarówno do ludzkich obaw 
przed chorobą i cierpieniem, jak i do ludzkiego lęku przed śmier-
cią. Podkreśla z naciskiem, że wprawdzie postępy nauki mogą 
znacząco polepszać dobrostan fizyczny i psychiczny człowie-
ka, jednak nie są w stanie usunąć lęku przed unicestwieniem, 
ponieważ tylko Bóg może dać człowiekowi nieśmiertelność. 
W soborowej Konstytucji Gaudium et spes czytamy:

Nie tylko boleści i postępujący rozkład ciała dręczą człowieka, 
lecz także, i to jeszcze bardziej, lęk przed unicestwieniem na 
zawsze. […] Wszystkie wysiłki techniki, choć bardzo użyteczne, 
nie mogą uspokoić tego lęku; biologiczne bowiem przedłużenie 
życia nie zdoła zaspokoić pragnienia życia dalszego, pragnienia, 
które nieusuwalnie przebywa w sercu człowieka13.

Jedynie wiara może dać nadzieję życia wiecznego i tym samym 
usunąć, a przynajmniej znacząco zmniejszyć lęk przed kresem 
istnienia. Powiada autor Listu do Hebrajczyków: „Wiara zaś 
jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie widzimy”14. Kto taką wiarą jest napeł-
niony, ten nie śmierci oczekuje, lecz przejścia do życia wiecznego.

Jednak wiara w rzeczywistość życia wiecznego, której to rze-
czywistości teraz widzieć nie możemy, jest w wypadku zde-
cydowanej większości ludzi zbyt słaba, aby usunąć lęk przed 
śmiercią. Wprawdzie Ojcowie Soborowi słusznie wskazują, że 
„wysiłki techniki” również nie są zdolne usunąć tego lęku, jednak 
w kręgu cywilizacji zachodniej wiara słabnie, a im słabsza jest 
wiara w Boga, tym silniejsza jest wiara w naukę. Na zanik wiary 

13  Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-
czesnym, nr 18; cyt. za: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Dekla-
racje, Poznań 1968, s. 549.

14  Hbr 11, 1.
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w życie pozagrobowe zwrócił uwagę austriacki fenomenolog 
Max Scheler, a poszukując przyczyn tej pogłębiającej się niewiary 
uznał, że jest nią zmiana pojmowania naszej śmiertelności.

Człowiek współczesny nie wierzy już w dalsze życie oraz w prze-
zwyciężenie śmierci dzięki dalszemu życiu w tej mierze, w jakiej 
nie dostrzega już naocznie przed sobą własnej śmierci, w jakiej już 
nie „żyje w obliczu śmierci”, albo mówiąc ściślej: w jakiej stale 
obecny w naszej świadomości intuicyjny fakt, że śmierć jest dla 
nas czymś pewnym, wypiera z jasnej strefy swojej świadomości 
poprzez sposób życia i rodzaj zajęć, tak iż pozostaje jedynie 
wiedza w postaci sądu, że umrze. Jeśli sama śmierć nie jest 
jednak dana w tej bezpośredniej formie, jeśli jej nadchodzenie 
dane jest jedynie jako niekiedy pojawiająca się wiedza w postaci 
sądu, to również idea przezwyciężenia śmierci w dalszym życiu 
musi zblednąć15.

Scheler twierdzi, że intuicja bycia śmiertelnym jest równie 
pierwotna, jak intuicja własnego istnienia, jednak o ile dawniej 
człowiek był świadom, że jest śmiertelny, o tyle teraz jedynie wie, 
że musi umrzeć. Utrata tej pierwotnej intuicji – co zdaniem tego 
filozofa zostało zapoczątkowane w czasach nowożytnych – musi 
powodować zasadniczą zmianę naszej postawy wobec fenomenu 
śmierci. O ile bowiem treści uświadamiane sobie nie mogą być 
przesłonięte, jak długo są one uświadamiane, o tyle treści wie-
dzy mogą być pomijane, wypierane ze świadomości. Dlatego 
intuicja śmiertelności rodziła wiarę w nieśmiertelność i nadzieję 
jej osiągnięcia, podczas gdy wiedza o śmiertelności człowieka 
rodzi niewiarę w nieśmiertelność i wypieranie śmierci z obszaru 
emocjonalnych działań ludzkich. 

15  M. Scheler, Śmierć i dalsze życie, w: M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dal-
sze życie. Pisma wybrane, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 73‒74. 
Wyróżnienia pochodzą od M. Schelera.
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Nie wydaje się, aby rzeczywiście zachodziła wskazana przez 
Schelera zależność przyczynowo-skutkowa. Raczej należy przy-
jąć, że świadomość śmiertelności cielesnej (bądź wiedza o niej) 
i wiara w nieśmiertelność duchową (bądź niewiara) pozostają 
względem siebie nie w zależności przyczynowo-skutkowej, lecz 
w relacji swoistego dopełniania się. Niemniej jednak teza Sche-
lera może być traktowana jako swoista hipoteza wyjaśniająca, 
dlaczego w cywilizacji zachodniej życie zaczyna być pojmowane 
jako jedyna wartość najwyższa i dlaczego tak bardzo wzmacniają 
się postawy roszczeniowe wobec medycyny16. Człowiek, który 
ma świadomość własnej śmiertelności, będzie starał się uwierzyć, 
że istnieje rzeczywistość nadprzyrodzona, i wzbudzić w sobie 
nadzieję, że się w tej rzeczywistości znajdzie. Człowiek, który wie, 
że jego natura jest śmiertelna, będzie starał się wszelkimi sposo-
bami przedłużyć swoje istnienie i wzbudzić w sobie nadzieję, że 
kiedyś dzięki nauce przedłuży je praktycznie w nieskończoność.

Ludzka nadzieja uzyskania nieśmiertelności ludzkimi siłami 
najpełniej wyraża się w ideologii transhumanizmu. Wyznawcy 
tej ideologii poszukują swoich prekursorów już w starożytności17, 
jednak współczesne jej rozumienie podał brytyjski filozof i futu-
rolog Max More. W 1990 roku opublikował on esej Transhuma-
nism: Toward a Futurist Philosophy, w którym wyłożył podstawowe 
założenia i cele doktryny18. Określił w nim transhumanizm jako 

16  Zob. J. Kopania, Etyczne konsekwencje zaniku świadomości bycia śmiertel-
nym, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” t. 79: Wobec 
śmierci, Poznań 2012, s. 51‒65.

17  Zob. N. Bostrom, A History of Transhumanist Thought, „Journal of Evolu-
tion and Technology” 14 (2005), nr 1, s. 1‒25.

18  Zob. M.  More, Transhumanism: Toward a  Futurist Philosophy, http://
web.archive.org/web/20130806172107/http://www.maxmore.com:80/
transhum.htm [dostęp: 27.09.2017].
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dążenie do osiągnięcia przez człowieka stanu „postludzkiego”19. 
Stan ten miałby się charakteryzować wyeliminowaniem chorób 
i ułomności, zatrzymaniem procesu starzenia się, wydłużaniem 
życia w nieskończoność i zwiększeniem intelektualnych oraz 
psychicznych możliwości w stopniu tak dalece przekraczającym 
to wszystko, czym człowiek dysponuje obecnie, że te nowe istoty 
nie będą już ludźmi w dzisiejszym rozumieniu tego słowa.

Dążenie do tak postawionego celu oparte jest na założeniu, 
że ewolucja człowieka doszła do kresu i teraz nadchodzi czas, 
aby człowiek ujął we własne ręce ewolucję swego gatunku. More 
mówi o tym wprost w krótkim tekście o charakterystycznym 
tytule: List do Matki Natury.

Matko Naturo, jesteśmy naprawdę wdzięczni za to, jakimi nas 
stworzyłaś. Niewątpliwie dokonałaś wszystkiego, co było w two-
jej mocy. Jednak, z całym szacunkiem, musimy zauważyć, że 
pod wieloma względami efekty pozostawiają wiele do życzenia. 
Uczyniłaś nas wrażliwymi na choroby i uszkodzenia. Poddałaś 
nas starzeniu i śmierci – właśnie wtedy, gdy zaczynamy osiągać 
mądrość. Raczej skąpo obdarzyłaś nas świadomością własnych 
cielesnych, poznawczych i emocjonalnych procesów. Zawiodłaś 
nas, dając innym zwierzętom ostrzejsze zmysły. Uczyniłaś nas 
zdolnymi do przetrwania tylko w wąsko określonych warunkach 
środowiskowych. Dałaś nam ograniczoną pamięć, słabą kontrolę 
nad impulsami, a także plemienne, ksenofobiczne popędy. No 
i zapomniałaś dołączyć instrukcji obsługi. To, jakimi nas uczy-
niłaś, jest cudowne, ale i głęboko wadliwe. A przy tym wydaje 
się, że straciłaś zainteresowanie naszą dalszą ewolucją jakieś 100 
tysięcy lat temu. A może po prostu czekasz, aż my sami zrobi-
my następny krok. Tak czy owak doszliśmy do kresu naszego 

19  „Transhumanism is a class of philosophies that seek to guide us towards 
a posthuman condition”; M. More, Transhumanism, dz. cyt.
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dzieciństwa. Zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, byśmy wnieśli 
pewne poprawki w konstrukcji człowieka20.

Dalsza ewolucja gatunku ludzkiego jest więc możliwa, tyle 
że już nie siłami natury, lecz człowieka. Kierując swe uwagi do 
Matki Natury, More czyni ironiczną sugestię: „Być może mogła-
byś przekazać je Ojcu, bo my jakoś nigdy go nie widzieliśmy 
w pobliżu”21.

Zanikła wiara w Boga i w nadprzyrodzone życie wieczne, a na 
to miejsce weszła wiara w boską potęgę ludzkiego umysłu. Trans-
humaniści jakby uwierzyli w biblijną obietnicę Szatana złożoną 
pierwszym rodzicom w raju: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie 
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”22. Istota ideologii 
transhumanizmu wyraża się w przekonaniu, że człowiek nie tylko 
może, ale i musi doskonalić swoją naturę we wszystkich trzech 
aspektach: fizycznym, psychicznym i moralnym. Rozwój cywili-
zacji zachodniej faktycznie zmierza w tym kierunku, i wprawdzie 
jak dotąd jeszcze przeważają krytyczne oceny założeń, etyczności 
i realności urzeczywistnienia programu doskonalenia człowieka, 
ale już nieświadomie przygotowujemy przestrzeń dla działań 
ulepszających człowieka i zmieniających jego naturę.

2. Droga do nowej eugeniki

Mimo wszelkich rozterek czy wątpliwości moralnych, wbrew 
obawom przed niepożądanymi konsekwencjami i niezależnie 

20  M. More, List do Matki Natury, przeł. M. Sieńko, http://www.racjona-
lista.pl/kk.php/s,4003/q,List.do.Matki.Natury [dostęp: 27.09.2017]. 
Gdy More pisze o „dojściu do kresu dzieciństwa”, przypominają się sło-
wa Kanta o Oświeceniu jako wyjściu człowieka z niepełnoletności.

21  M. More, List do Matki Natury, dz. cyt.
22  Rdz 3, 4‒5.
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od wręcz namiętnych sporów etycznych, świat zmierza w stronę 
zmiany i udoskonalenia natury ludzkiej. Nie chodzi tylko o to, 
że rozwój nauk biomedycznych i związane z nim doskonalenie 
metod biotechnologii wcześniej czy później pokonuje opory 
moralne i znajduje praktyczne zastosowanie w różnych aspektach 
ulepszania czy udoskonalania ludzkiego organizmu – zasadnicze 
znaczenie ma fakt, że podejmujemy pewne decyzje, dokonujemy 
określonych rozstrzygnięć i ustaleń, nie zdając sobie sprawy, że 
tworzą one przestrzeń, w której dokonywać się będzie udosko-
nalające zmienianie natury ludzkiej.

Już sama obowiązująca obecnie definicja zdrowia sformuło-
wana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), przyjęta 
22 lipca 1946 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Zdro-
wia w Nowym Jorku, ukazuje zdrowie jako pewien idealny stan 
człowieka, do którego należy dążyć. Głosi ona: „Zdrowie jest 
stanem w pełni dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego 
i społecznego, a nie tylko brakiem choroby lub ułomności”23. 
Tradycyjnie rozumiano zdrowie i chorobę jako stany odniesione 
do przyjętej normy, czyli odpowiedniego zestawu parametrów 
fizjologicznych. Zgodnie z takim rozumieniem zdrowie jest sta-
nem zgodnym z normą, a choroba stanem odstępstwa od normy. 
Inaczej mówiąc, zdrowie jest brakiem choroby, jest „wolnością 
od choroby”24. W przeciwieństwie do rozumienia tradycyjnego, 
definicja WHO nie definiuje zdrowia w sposób negatywny, lecz 
pozytywnie – jako określony stan, do którego należy dążyć. Zgod-
nie z nią zdrowie to stan idealny, który aktualnie realizuje się 

23  „Health is a  state of complete physical, mental, and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity”; Constitution of the 
WHO, Genewa 1946; http://www.who.int/governance/eb/who_consti-
tution_en.pdf [dostęp: 27.09.2017].

24  C.  Boorse, Health as a  Theoretical Concept, „Philosophy of Science” 44 
(1977), s. 542.
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w różnym stopniu, a ocena, czy w wypadku danej jednostki 
jej poziom zdrowia jest zbyt niski i tym samym wymagający 
leczenia, uwzględniać musi nie tylko parametry fizjologiczne, 
lecz także psychiczne jednostki. Oczywiście żaden człowiek nie 
jest zdrowy zgodnie z definicją WHO, ponieważ nikt nie może 
cieszyć się całkowitym dobrostanem fizycznym i psychicznym 
stale, a choćby tylko w dłuższym okresie swego życia. Jednak do 
takiego idealnego stanu zdrowia można i należy dążyć – definicja 
faktycznie zakłada, że zarówno stan zdrowia człowieka, jak i stan 
zdrowotności społeczeństwa można i należy udoskonalać, przy 
czym nie zakłada się, że istnieje nieprzekraczalna granica tego 
udoskonalania.

Takie rozumienie wskazanej definicji stało się powszechne 
i oczywiste w drugiej połowie XX wieku. Wyrazem tego jest 
m.in. dokument uchwalony podczas odbytej w dniach 17‒21 
listopada 1986 roku w Ottawie międzynarodowej konferencji 
poświęconej problemowi promocji zdrowia, znany jako Karta 
Ottawska25. W Karcie wyznaczony został idealny cel, czyli osiąg-
nięcie pełnego dobrostanu psychofizycznego każdej jednostki 
i społeczeństwa jako całości, oraz wskazane środki polityczne, 
ekonomiczne, prawne i społeczne, za pomocą których należy 
do tego celu zmierzać26. Środki te należą do zakresu działań 
właściwych państwu w spełnianiu jego obowiązku troszczenia się 
o bezpieczeństwo obywateli, w tym o bezpieczeństwo zdrowotne. 
Sygnatariusze Karty Ottawskiej zobowiązali się do popierania 

25  Tekst Karty dostępny jest w wielu wydaniach, a także na licznych stro-
nach internetowych. Przekład polski: www.fais.home.pl/www/images/
docs/ottawa. Tekst angielski: http://www.who.int/healthpromotion/
conferences/previous/ottawa/en/.

26  Zob. M. Nowacka, Promocja zdrowia jako czynnik medykalizacji społecz-
nej. Uwagi w  odniesieniu do Karty Ottawskiej, w: Etyka w  medycynie  – 
Wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, red. K. Basińska, J. Halasz, Kraków 
2013, s. 133‒147.
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wszelkich działań zmierzających do realizacji tak postawionych 
zadań i celów oraz do przeciwstawiania się wszelkim działaniom 
sprzecznym z nimi bądź dla nich szkodliwym. Z punktu widze-
nia troski państwa o byt obywateli, zdrowie uznane zostało za 
dobro najwyższe.

Zespół działań mających zapewnić pożądany stan zdrowotny 
jednostki i społeczeństwa oraz ogół instytucji realizujących te 
działania określa się mianem zdrowia publicznego. W oficjalnym 
wykazie terminów stosowanych przez Światową Organizację 
Zdrowia (Health Systems Strengthening Glossary) znajdujemy 
następującą definicję:

Zdrowie publiczne: zorganizowany wysiłek społeczeństwa, rea-
lizowany przede wszystkim poprzez jego instytucje publiczne, 
mający na celu polepszanie, promocję, ochronę i przywracanie 
zdrowia populacji poprzez działania zbiorowe. Wysiłek ten obej-
muje między innymi takie rodzaje działań, jak analiza sytuacji 
zdrowotnej, nadzór zdrowotny, promocja zdrowia, zapobieganie, 
opanowywanie chorób zakaźnych, ochrona środowiska i dba-
nie o warunki sanitarne, zabezpieczanie się na wypadek klęsk 
żywiołowych i zagrożeń zdrowotnych, rozwój medycyny pracy27.

Tak szeroko zakreślone cele i zadania zdrowia publicznego 
mogą być realizowane jedynie wysiłkiem całego społeczeństwa 
i przy wsparciu ze strony państwa. Wprawdzie celem działań 
z zakresu zdrowia publicznego jest zdrowie społeczeństwa, ale 

27  „Public Health: an organized effort by society, primarily through its pub-
lic institutions, to improve, promote, protect and restore the health of the 
population through collective action. It includes services such as health 
situation analysis, health surveillance, health promotion, prevention, 
infectious disease control, environmental protection and sanitation, dis-
aster and health emergency preparedness and response, and occupational 
health, among others”; http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/
en/index8.html [dostęp: 27.09.2017].
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przecież społeczeństwo składa się z jednostek, a zatem wszelkie 
działania zmierzające do polepszania zdrowia populacji muszą 
być realizowane z jednej strony przez otoczenie opieką medycz-
ną każdej jednostki, z drugiej strony zaś poprzez pośrednie lub 
bezpośrednie skłanianie jednostek do zachowań prozdrowotnych.

W socjologii znany jest termin „medykalizacja”, którym okre-
śla się proces podporządkowywania wymogom medycznym coraz 
większych obszarów życia zarówno indywidualnego, jak i spo-
łecznego. W bardziej ogólnym sensie można rozumieć medyka-
lizację jako dążenie do coraz dalej idącego podporządkowania 
wszelkich dziedzin życia wymogom i wskazaniom medycyny 
w celu uzyskiwania coraz lepszej jakości życia. Już dawno zauwa-
żono, że w krajach rozwiniętych zarówno jednostki, jak i całe 
społeczeństwo poddawane są silnej presji ze strony instytucji 
zdrowia publicznego28. Nie tylko edukacja prozdrowotna coraz 
częściej przybiera formy perswazyjnej propagandy, ale także nasi-
la się ingerencja w zachowania społeczne, jak też powszechne 
staje się wymuszanie na jednostkach różnego rodzaju zacho-
wań uznanych za wskazane z prozdrowotnego punktu widze-
nia i zabranianie zachowań uznanych za szkodliwe. Intensywne 
promowanie różnego rodzaju zachowań określanych jako „zdro-
we” – zdrowy tryb życia, odżywiania się, ubierania itp. – staje się 
usprawiedliwieniem wprowadzania prawnych nakazów, zakazów 
i ograniczeń dotyczących zachowań jednostki. Wszelkie tego 
rodzaju działania uzasadniane są zarówno dobrem jednostki, jak 
i dobrem społeczeństwa oraz koniecznością zapewnienia bez-
pieczeństwa zdrowotnego29. Obserwujemy, że w coraz większym 
stopniu i z coraz większym poczuciem oczywistości jednostki 

28  Zob. R.M. Veatch, Voluntary Risks to Health. The Ethical Issues, „Journal 
of American Medical Association” 243 (1980), nr 1, s. 50‒55.

29  Zob. M.  Nowacka, Bezpieczeństwo zdrowotne: od perswazji do przy-
musu, w: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, t.  IV: 
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i społeczeństwa akceptują i uznają za słuszne narzucane odgór-
nie działania i ustalenia organizacyjne uzasadniane względami 
prozdrowotnymi30. Należy więc postawić pytanie, jaki będzie 
dalszy rozwój i kierunek aktywności zdrowia publicznego.

Zauważmy, że wszelkie choroby i schorzenia można – przy-
najmniej na użytek niniejszych rozważań – podzielić na dwa 
rodzaje. Do pierwszej zaliczymy te, które powodowane są przez 
czynniki zewnętrzne względem organizmu; na przykład gruźli-
ca płuc wywoływana jest przez bakterie (prątki gruźlicy), które 
dostają się do płuc, czyniąc w nich spustoszenie. Do drugiej grupy 
należą te, które powodowane są przez czynniki wewnętrzne, czyli 
znajdujące się w samym organizmie; na przykład choroby nowo-
tworowe wywoływane są przez mutacje genetyczne, w rezulta-
cie czego komórki dzielą się w sposób niekontrolowany przez 
organizm. Szczególne znaczenie ma fakt, że choroby o podłożu 
genetycznym mogą być dziedziczone. Nietrudno zauważyć, że 
skuteczność działań z zakresu zdrowia publicznego ujawnia się 
przede wszystkim w odniesieniu do chorób generowanych czyn-
nikami zewnętrznymi, ponieważ coraz pełniejsza medykalizacja 
społeczeństw po prostu czynniki te eliminuje. Można jednak 

Bezpieczeństwo w antroposferze i infosferze, red. T. Grabińska, Z. Kuźniar, 
Wrocław 2016, s. 109‒121.

30  Istnieje bogata literatura wskazująca na umacnianie się w  przestrzeni 
działań zdrowia publicznego postaw paternalistycznych, czyli tendencji 
do podejmowania określonych decyzji bez pytania o zgodę tych, których 
one dotyczą, z uzasadnieniem, że są wskazane z prozdrowotnego punk-
tu widzenia, do oceny ich słuszności potrzebna jest specjalistyczna wie-
dza fachowa, a służą dobru zarówno jednostek, jak i społeczności. Zob. 
D.A. Friedman, Public Health Regulation and the Limits of Paternalism, 
„Connecticut Law Review” 46 (2014), nr 5, s. 1687‒1770. Jednak wielu 
autorów wskazuje, że mamy tu do czynienia nie z paternalizmem, lecz 
z właściwym społeczeństwom demokratycznym sposobem podejmowa-
nia decyzji dotyczących ogółu. Zob. np. polemikę z  artykułem Fried-
mana: W.E. Parmet, Beyond Paternalism: Rethinking the Limits of Public 
Health Law, „Connecticut Law Review” 46 (2014), nr 5, s. 1771‒1794.
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wyobrazić sobie sytuację, w której dokonała się pełna medykali-
zacja społeczeństw, czyli wyeliminowane zostały wszelkie czyn-
niki szkodliwe i wdrożone zostały wszelkie nawyki zachowań 
prozdrowotnych. Jest to osiągalne przynajmniej w stopniu prak-
tycznej skuteczności, a więc w stopniu pozwalającym wyelimino-
wać choroby powodowane przez czynniki zewnętrzne. Wówczas 
jednak głównym i podstawowym zadaniem medycyny stanie się 
modyfikowanie ludzkiego genomu, a głównym i podstawowym 
zadaniem zdrowia publicznego – organizacja i kontrola tego 
rodzaju działań. Medycyna stanie się w istocie zespołem działań 
zmierzających do doskonalenia organizmu ludzkiego, a zdrowie 
publiczne zajmować się będzie organizacją tych działań, z istoty 
swej będących działaniami o charakterze eugenicznym. Można 
przyjąć, że w przyszłości zadaniem zdrowia publicznego będzie 
opracowywanie i wdrażanie programów eugenicznych31. 

Dobrym przykładem pozwalającym domniemywać, jaki 
będzie kierunek rozwoju metod leczenia, jest cukrzyca. Ta cho-
roba metaboliczna, czyli biorąca się z zaburzenia procesów prze-
miany materii, w tym wypadku z zaburzeń gospodarki cukrowej, 
występuje w kilku odmianach, przy czym jedne z nich powodo-
wane są samymi wewnętrznymi nieprawidłowościami działania 
trzustki, inne zaś generowane są czynnikami zewnętrznymi. 
Z uwagi na postępujący wzrost liczby zachorowań jest to jedna 

31  Zob. M. Nowacka, J. Kopania, Od medycyny prewencyjnej do programów 
eugenicznych. Droga rozwojowa zdrowia publicznego, „Kwartalnik Filozo-
ficzny” 44 (2016), nr 1, s. 107‒120. Od dłuższego już czasu rozwijana 
jest genomika zdrowia publicznego, dyscyplina badająca, jak najnowsze 
osiągnięcia w zakresie genetyki mogą być przenoszone na teren szero-
ko pojętego zdrowia publicznego i wykorzystane dla lepszego osiągania 
celów, które stawia się przed dziedziną zdrowia publicznego. Najpełniej-
szym jak dotąd ujęciem ogólnym problematyki jest zbiór: M.J. Khoury, 
W. Burke, E. Thomson (red.), Genetics and Public Health in the 21st Cen-
tury: Using Genetic Information to Improve Health and Prevent Disease, 
Oxford 2000.
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z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych32, Światowa Organi-
zacja Zdrowia nazwała ją pierwszą niezakaźną epidemią. Według 
danych Światowej Federacji Cukrzycy (IDF), w 1985 roku na 
cukrzycę chorowało 30 milionów ludzi, podczas gdy obecnie 
liczba ta sięga już 382 milionów. IDF szacuje, że do roku 2030 
liczba chorych wzrośnie do 552 milionów. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia w roku 2012 cukrzyca spowodowała 1,5 
mln zgonów, zajmując ósme miejsce wśród najczęstszych przy-
czyn śmierci. Skalę epidemii ukazuje fakt, że liczba umierających 
z powodu cukrzycy jest zbliżona do liczby zgonów będących 
skutkiem AIDS. Eksperci alarmują, że rosnące koszty leczenia 
cukrzycy i jej powikłań stają się nie do udźwignięcia dla budżetów 
nawet zamożnych państw, i wskazują na konieczność przygoto-
wania programów ograniczania wzrostu nowych zachorowań 
i opracowania metod wczesnego ich wykrywania. Jednak jeśli 
nawet założymy, że uda się całkowicie wyeliminować czynniki 
zewnętrzne, opracować metody jak najwcześniejszego wykry-
wania zachorowań i jak najskuteczniejszego leczenia, to zmniej-
szymy liczbę zachorowań, ale nie wyeliminujemy tych odmian 
cukrzycy, które aktywizowane są czynnikami wewnętrznymi 
o podłożu genetycznym. Oczywiście dotyczy to wszystkich cho-
rób powstających na podłożu genetycznym. Całkowite ich wyeli-
minowanie stanie się możliwe dopiero po osiągnięciu odpowied-
nio wysokiego poziomu wiedzy z zakresu genetyki i związanej 
z nią inżynierii genetycznej. Obecnie nie potrafimy przewidzieć, 
jakie będzie tempo rozwoju wiedzy i nie potrafimy wyobrazić 
sobie perspektyw, które otworzą się przed ludzkością. Żywimy 
silne obawy przed nieprzewidywalnymi konsekwencjami działań 
modyfikujących ludzki genom, ale równie silną żywimy nadzieję, 

32  Zob. P. Drągowski i  in., Cukrzyca jako problem społeczny i ekonomiczny, 
„Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 39 (2014), nr 2, s. 163‒166.
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że działania takie ulepszą człowieka, poprawią jego kondycję 
fizyczną i psychiczną. A całe doświadczenie ludzkości świadczy, 
że nadzieje ostatecznie okazują się silniejsze od obaw. Zwiększa-
jący się coraz bardziej zakres działań prozdrowotnych w ramach 
zdrowia publicznego skłania do przypuszczenia, że osiągnięcie 
stanu pełnej medykalizacji społeczeństwa ułatwi akceptowanie 
także takich decyzji, które początkowo rodzić będą wielkie obawy, 
z czasem jednak budzić będą wielkie nadzieje. 

Rozwój genetyki zaczyna wywierać coraz większy wpływ 
na rozwój medycyny, a ponieważ już zaczęliśmy modyfikować 
geny bakterii, myszy czy małp, to z czasem zaczniemy zmieniać 
także geny ludzkie w celu leczenia chorób o podłożu genetycz-
nym. Zauważmy zresztą, że już poczyniliśmy pierwsze kroki, 
na przykład modyfikując geny krwinek białych w leczeniu bia-
łaczki. Pojawianie się coraz większych możliwości tego rodzaju 
działań będzie wzmacniać pragnienie, aby likwidować w ten 
sposób nie tylko istniejące wady, lecz także ulepszać bezpośred-
nio jednostki, a pośrednio gatunek ludzki. Jeśli zaś wypracujemy 
skuteczne metody ulepszania metodami bioinżynierii aspektów 
somatycznych, to zechcemy ulepszać także naszą inteligencję, 
uzdolnienia, a nawet kształtować cechy psychiczne i moralność. 
Działania tego rodzaju musiałyby oczywiście być dokonywane 
na komórkach rozrodczych, aby nowe geny były przekazywa-
ne potomstwu. Zdrowie publiczne przeniesie swoją tendencję 
do narzucania zachowań prozdrowotnych na sferę medyczne-
go ulepszania człowieka, czyli na teren działań eugenicznych. 
Można przewidywać, że jednym z podstawowych problemów 
przyszłych pokoleń stanie się dokonywanie rozstrzygnięć, jakie 
rodzaje modyfikacji genetycznych pozostawiane będą do decyzji 
indywidualnej, a  jakie będą obowiązkowe – analogicznie, jak 
obecnie jedne rodzaje szczepień ochronnych są obowiązkowe, 
a inne dobrowolne.
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Tak więc zakładamy, że w przestrzeni działań zdrowia pub-
licznego, skutkujących medykalizacją społeczeństw, będzie się 
rozwijał proces genetycznego udoskonalania człowieka. Jednak 
takie udoskonalanie nie będzie prowadziło ewolucyjnie do zisz-
czenia największego marzenia człowieka, czyli do nieśmiertel-
ności. Życie ludzkie wydłuży się, ale zlikwidowanie genetycznej 
granicy życia wymagałoby praktycznego unieśmiertelnienia 
zarówno ludzkiej informacji genetycznej, jak i tego, co stano-
wi nośnik ludzkiej samoświadomości. To właśnie przewidują 
transhumaniści, którzy z przekonaniem twierdzą: „Człowiek na 
dzień dzisiejszy nie musi być zwieńczeniem ewolucji”33. Najdalej 
w tych przewidywaniach posuwa się Ray Kurzweil, amerykański 
informatyk i kognitywista, głoszący nadejście momentu, w któ-
rym zniknie granica między biologicznym a technicznym, co 
m.in. umożliwi przelewanie (upload) umysłu na nośniki nieorga-
niczne, czyli zapewnienie ludziom nieśmiertelności34. Stwierdza 
on: „Naprawdę wierzę, że my, ludzie, w końcu zaakceptujemy 
istnienie świadomości podmiotów niebiologicznych”35.

Spełnienie tych oczekiwań byłoby zmianą natury ludzkiej 
co do jej istoty. Człowiek ująłby w swe ręce ewolucję własnego 
gatunku, uniezależniając się od przyrody tak dalece, że przestałby 
być istotą śmiertelną. Pomińmy pytanie o możliwość osiągnięcia 
nieśmiertelności wyłącznie ludzkimi siłami, ponieważ nie mamy 
żadnych podstaw, aby przesądzać, jaka jest właściwa odpowiedź. 
Możemy jednak zasadnie rozważać kwestię, czy jest możliwe, 

33  N.  Bostrom, Wartości humanistyczne, przeł. E.  Binswanger-Stefańska, 
S. Szostak, www.racjonalista.pl/kk.php/s,6014 [dostęp: 27.09.2017].

34  Swoje argumenty wyłożył on w  książce The Singularity is Near. When 
Humans Transcend Biology, wydanej w  2005 roku. Polskie wydanie: 
R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice bio-
logii, przeł. E. Chodkowska, A. Nowosielska, Warszawa 2013.

35  R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość, dz. cyt., s. 377.
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by człowiek zaczął kierować dalszą ewolucją własnego gatunku. 
Kwestię tę wyznaczają trzy pytania: (1) Czy jest możliwy stały, 
niepowstrzymany rozwój nauk biomedycznych i związanych 
z nim biotechnologii, skutkujący zmienianiem natury ludzkiej? 
(2) Czy jest możliwe zatrzymanie lub zmiana kierunku tego 
rozwoju z powodów moralnych? (3) Czy jest możliwe przeję-
cie przez człowieka procesów ewolucji własnego gatunku? Na 
pierwsze pytanie odpowiemy pozytywnie, na dwa pozostałe 
negatywnie.

3. Droga do zapaści cywilizacyjnej

Przyjmuje się z poczuciem oczywistości tezę, że nie zaistnie-
je moment, w którym musielibyśmy uznać, że już nie można 
dojść do nowej wiedzy lub dokonać nowego wynalazku. Jeżeli 
więc stawiamy pytanie o możliwość niepowstrzymanego roz-
woju nauk biomedycznych, dotyczy ono kwestii, czy w same 
te nauki wbudowany jest jakiś mechanizm wyznaczający jedne 
i wykluczający inne z możliwych kierunków ich rozwoju. Jeśli 
istniałby taki mechanizm, znaczyłoby to, że nauki o życiu, których 
istnienie i rozwój dokonuje się przecież dzięki naturze ludzkiej36, 
mogą wprawdzie dochodzić do ustaleń i rezultatów zagrażających 
istnieniu życia ludzkiego, jednak z istoty swej nie mogą dopro-
wadzić do zmiany natury ludzkiej. Otóż nie mamy podstaw, 
aby twierdzić, że tak jest. Skoro nauka nie ma wewnętrznych 
mechanizmów zabezpieczających przed niepożądanymi skutka-
mi własnych działań, jak też nie ma możliwości wartościowania 

36  Za Bogusławem Wolniewiczem „przez naturę ludzką rozumiemy ogół 
hipotetycznych dążeń i  skłonności, które miałyby tłumaczyć stałe ele-
menty widoczne w zachowaniu istot ludzkich i wszystkim im wspólne”; 
B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, dz. cyt., s. 95. 
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moralnego swoich działań i kierunku swego rozwoju (etyka nie 
jest składową metodologii nauk), to tym bardziej nie ma w niej 
żadnego czynnika zabezpieczającego przed możliwością zmiany 
natury swego twórcy.

Powyższa konstatacja odnosi się także do rozwoju technologii, 
w szczególności zaś biotechnologii. Na szczególny charakter 
technologii i ich znaczenie w rozwoju zarówno cywilizacyjnym, 
jak osobniczym zwrócił uwagę Stanisław Lem. Definiował on 
technologie jako „warunkowane stanem wiedzy i sprawności 
społecznej sposoby realizowania celów przez zbiorowość upa-
trzonych, jak również takich, których przystępując do dzieła, 
nikt nie miał na oku”37. Wskazywał tym samym, że wprawdzie 
technologie są tworzone przez człowieka, ale one również nie-
jako tworzą człowieka: ponieważ sposób i kierunek tworzenia 
technologii jest w istocie od człowieka niezależny, więc nie tylko 
człowiek decyduje o charakterze technologii, ale także technolo-
gie zmieniają charakter człowieka. Zdaniem Lema „technologia 
jest zmienną niezależną naszej cywilizacji”38, co ma według niego 
ważną konsekwencję: 

Nie ufam żadnym przyrzeczeniom, nie wierzę w zapewnienia 
podbudowane tak zwanym humanizmem. Jedynym sposobem 
na technologię jest inna technologia. Człowiek wie dzisiaj więcej 
o swoich niebezpiecznych skłonnościach, niż wiedział sto lat 
temu, a za następnych sto lat wiedza jego będzie jeszcze dosko-
nalsza. Uczyni z niej wówczas użytek39.

 Nieuchronne są więc kolejne stopniowe wdrażania nowych 
technologii. Przy nieprzerwanym rozwoju wiedzy musiałby zatem 

37  S. Lem, Summa technologiae, Warszawa 2010, s. 6.
38  S. Lem, Moloch, Warszawa 2010, s. 346.
39  S. Lem, Summa technologiae, dz. cyt., s. 8.
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nadejść czas, w którym zaczęlibyśmy za pomocą biotechnologii 
zarówno udoskonalać naszą cielesność, jak i ukierunkowywać 
zmiany naszej moralności. Biorąc pod uwagę jedynie rozwój 
nauk biomedycznych i związanych z nimi technologii, musimy 
uznać, że zmierzamy ku tworzeniu nowego gatunku ludzkiego.

Rozwój nauki może być zatrzymany jedynie działaniem czyn-
ników względem niej zewnętrznych. Postawmy zatem pytanie, 
czy możemy działaniami z zewnątrz, kierując się aksjologią 
cywilizacji zachodniej, zapobiec dokonywaniu zmiany ludzkiej 
natury. Na to pytanie odpowiadamy negatywnie. Możemy rozwój 
nauki hamować, odsuwać w czasie realizację celów eugenicz-
nych, nie możemy jednak ostatecznie zapobiec wprowadzaniu 
ich w życie. Pragnienie poznania, dążenie do wiedzy, są stałymi 
wyznacznikami ludzkiej natury. Dlatego ciągle podejmowane 
będą działania w celu eliminowania chorób i czynienia życia 
lepszym w aspekcie somatycznym i psychicznym, jak też usiło-
wania, aby uczynić człowieka „lepszym” pod każdym względem. 
Dopóki trwać będzie nasza scjentystyczna cywilizacja, będziemy 
rozwijać wiedzę, zwiększać zakres ludzkiego poznania, a każda 
wiedza, która ma zastosowanie praktyczne, wcześniej czy później 
zostanie zastosowana. Nie ma przy tym znaczenia to, że z nasze-
go punktu widzenia możemy któreś z tych działań oceniać jako 
złe – z punktu widzenia przyszłych pokoleń będą one skutkować 
zmianami na lepsze. 

Zauważmy, że argumentacji zwolenników działań zmieniają-
cych „ulepszająco” genom ludzki w istocie przeciwstawiamy nie 
racjonalne kontrargumenty a jedynie nasze obawy, emocjonalny 
lęk przed nieznanym i nieprzewidywalnymi konsekwencjami. 
Sytuacja ta jest dobrze widoczna w kontekście dwu wypowiedzi. 
Pierwsza z nich zawarta jest w Instrukcji o szacunku dla rodzą-
cego się życia ludzkiego i godności jego przekazywania Donum 
vitae, wydanej przez Kongregację Nauki Wiary w 1987 roku. 
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W odniesieniu do szybko zwiększających się możliwości bio-
techniki Kongregacja głosi wprost: „Żaden biolog lub lekarz na 
mocy swojej naukowej kompetencji nie może rościć sobie prawa 
do decydowania o pochodzeniu i przeznaczeniu człowieka”40. 
Zapewne należy te słowa rozumieć szerzej: jako odnoszące się do 
każdego człowieka, który chciałby decydować o modyfikacjach 
genotypu swego lub swego dziecka. Sama możliwość czynu nie 
uzasadnia przecież jego moralności.

Ale nie wszystko to, co jest możliwe technicznie, jest tym samym 
moralnie dopuszczalne. Rozumowa refleksja nad podstawowymi 
wartościami życia i jego przekazywania jest zatem nieodzowna 
dla sformułowania oceny moralnej w odniesieniu do interwencji 
technicznych dokonywanych na istocie ludzkiej w pierwszych 
chwilach jej rozwoju41.

Ta rozumowa refleksja musi opierać się na przeświadczeniu, 
że wartość życia bierze się z jego świętości – życie jest darem 
Boga i człowiek nie może nim dowolnie rozporządzać. Tu jed-
nak powstaje pytanie, czy można racjonalnie uzasadnić, które 
z działań dokonywanych na żyjącym organizmie w celu zmiany 
jego cech i właściwości, a tym bardziej w celu zmiany ludzkiej 
natury, są moralnie dopuszczalne. Instrukcja Donum vitae nie daje 
rozumowej odpowiedzi; odwołuje się do intuicji wspieranej wiarą.

Pojmowanie życia jako daru nie musi jednak być moty-
wowane religijnie. Michael J. Sandel w popularnej książeczce 
o tytule wyrażającym jego stanowisko: Przeciwko udoskonalaniu 

40  Cyt. za: W  trosce o  pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 
1966‒1994, Tarnów 1995, s. 301.

41  W trosce o pełnię wiary, dz. cyt., s. 302.
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człowieka42 uznaje, że poczucie świętości życia nie musi wiązać 
się z poczuciem jego nadprzyrodzonego pochodzenia.

Uznać dar życia to rozpoznać, że naszych talentów i zdolności 
nie zawdzięczamy wyłącznie sobie samym, a nawet nie są one 
w pełni naszymi, mimo wysiłków, które czynimy, aby je rozwijać 
i usprawniać. To także rozpoznać, że nie wszystko w świecie 
może być wykorzystane tak, jak sobie możemy zażyczyć czy 
obmyślić. Docenienie tego daru życia ogranicza prometejski 
projekt i skłania do pewnej pokory. Jest to w części wrażliwość 
religijna. Jednak jej rezonans dociera poza religię43.

Sandel także nie podaje racjonalnych argumentów moral-
nych przeciwko manipulacjom genetycznym. W istocie jego 
argumentacja może być streszczona w twierdzeniu, że działań 
udoskonalających człowieka czynić nie należy, ponieważ czujemy, 
że życie jest święte.

Czy jednak poczucie świętości życia i towarzysząca mu intuicja, 
że wszelkie manipulacje genetyczne, prowadzące ostatecznie do 
zmian w naturze ludzkiej, mogą zatrzymać eugeniczne działania 
na człowieku, racjonalnie uzasadniane oczekiwanymi korzyściami 
i wzmacniane ludzką nadzieją na lepsze i szczęśliwsze, a może 

42  Zob. M.J.  Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w  czasach 
inżynierii genetycznej, przeł. O. Siara, Warszawa 2014.

43  „To acknowledge the giftedness of life is to recognize that our talents 
and powers are not wholly our own doing, not even fully ours, despite the 
efforts we expend to develop and to exercise them. It is also to recognize 
that not everything in the world is open to any use we may desire or 
devise. An appreciation of the giftedness of life constrains the Promethe-
an project and conduces to a certain humility. It is, in part, a religious 
sensibility. But its resonance reaches beyond religion”; M.J. Sandel, The 
Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering, Camb-
ridge (MA) – London 2007, s. 27. Tu dajemy przekład własny, bardziej 
dosłowny, ale lepiej korespondujący z naszymi wywodami; w przekładzie 
polskim (M.J.  Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka…, dz.  cyt.) 
wskazany fragment znajduje się na s. 34.
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także nieskończone, ludzkie życie? Coraz mocniej wyrażane jest 
stanowisko, że ludzkie pragnienie ulepszania naturalnych, czyli 
wrodzonych, cech i możliwości jest pragnieniem naturalnym, 
a więc jego realizacja jest moralnie dopuszczalna. Julian Savu-
lescu, profesor bioetyki z Oxfordu, argumentuje, że ulepszanie 
ludzkiej natury jest nie tylko moralnie dozwolone, ale jest naszą 
moralną powinnością.

Manipulacja biologiczna w celu zwiększenia naszych możliwości 
jest etyczna. Jeżeli mamy obowiązek leczenia i zapobiegania 
chorobom, to mamy także obowiązek starać się manipulować 
określonymi cechami, aby dać jednostce najlepszą sposobność 
do najlepszego życia44.

Savulescu stawia tu w istocie pytanie, dlaczego na gruncie 
etyki świętości życia moralnie dozwolona jest ochrona życia, 
a niemoralne miałoby być jego ulepszanie. I należy przyznać, 
że przeciwnicy inżynierii genetycznej nie potrafią na to pytanie 
racjonalnie odpowiedzieć. Odpowiedź, że święty dar nie może 
być ulepszany, bowiem gdyby podlegał ulepszaniu, to nie byłby 
święty, jest odpowiedzią religijną, a nie rozumową. Dotyczy to 
również tych, którzy ową „świętość” rozumieją w całkiem świec-
kim sensie45.

44  „Biological manipulation to increase opportunity is ethical. If we have 
an obligation to treat and prevent disease, we have an obligation to try to 
manipulate these characteristics to give an individual the best opportu-
nity of the best life”; J. Savulescu, Genetic Interventions and the Ethics of 
Enhancement of Human Beings, w: The Oxford Handbook of Bioethics, red. 
B. Steinbock, Oxford 2007, s. 525.

45  Jürgen Habermas ostrzegając przed niebezpieczeństwami grożącymi 
nam ze strony tzw. eugeniki liberalnej, twierdzi, że „zaprogramowane 
osoby nie będą już mogły uważać samych siebie za wyłącznych autorów 
własnej biografii”; J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierza-
my do eugeniki liberalnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2003, s. 85. 
Podkreśla przy tym, że jego stanowisko nie musi wiązać się z konkretną 
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Argumenty na rzecz tezy o moralnej dopuszczalności i moral-
nej powinności ulepszania natury ludzkiej systematycznie wyłożył 
John Harris, profesor bioetyki z Uniwersytetu w Manchester46. 
Stawia on pytanie, dlaczego, skoro dopuszczamy jako moralne 
różne metody chirurgicznego i farmakologicznego ulepszania, 
mielibyśmy odrzucać jako niemoralne metody genetyczne. Dwa 
główne zarzuty wobec modyfikacji genetycznych są, jego zda-
niem, nieuprawnione. Pierwszy z nich głosi, że ryzyko nieprze-
widywalnych konsekwencji negatywnych, zarówno ujawniających 
się w krótkim czasie, jak i tych, które ujawnić się mogą dopiero 
u późniejszych pokoleń, jest zbyt duże. Harris odpowiada nawią-
zując do wyrażonego przez Komitet Bioetyczny UNESCO sta-
nowiska, że ludzki genom powinien być szczególnie chroniony, 
ponieważ jest wspólnym dziedzictwem ludzkości.

Przecież wspólne dziedzictwo ludzkości jest rezultatem ewolu-
cyjnej zmienności. A skoro nie możemy porównać tego, do czego 
doprowadzi nas ewolucja nieskażona manipulacją na ludzkim 
genomie, z tym, do czego doprowadzi nas ewolucja poddana 
wpływowi proponowanych modyfikacji genetycznych, to nie 

religią: „Otóż nie trzeba wierzyć w  teologiczne przesłanki, aby zrozu-
mieć konsekwencję: mielibyśmy z całkiem inną, przyczynową zależnoś-
cią, gdyby zawarta w pojęciu stworzenia różnica znikła i miejsce Boga 
zająłby wielki wasal – gdyby zatem człowiek według własnych preferen-
cji ingerował w przypadkową kombinację rodzicielskich chromosomów, 
nie mogąc nawet kontrfaktycznie zakładać konsensu z ową inną istotą, 
której to dotyczy” (tamże, s. 115). Habermas sądzi, że racjonalnie roz-
waża problem; w istocie jedynie usiłuje zracjonalizować swój lęk przed 
nieznanym. Czyż bowiem można racjonalnie uzasadnić, że zaprogramo-
wany przez Boga lub Naturę jestem, a zaprogramowany przez własnych 
rodziców nie jestem autorem własnej biografii? I  czy da się racjonal-
nie wykazać, że przypadkowa kombinacja rodzicielskich chromosomów 
musi być zawsze lepsza od kombinacji zaprojektowanej przez samych 
rodziców?

46  Zob. J. Harris, Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better 
People, Princeton – Oxford 2007.
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możemy wiedzieć, co będzie lepsze, a czego powinniśmy się 
wystrzegać47.

Obawy przez zmienianiem genomu ludzkiego biorą się więc, 
zdaniem Harrisa, z bezrefleksyjnie przyjmowanego założenia, że 
ewolucja działa zawsze na korzyść rodzaju ludzkiego, a zatem 
ludzkie próby ulepszenia człowieka zawsze będą niekorzystne.

Drugi zarzut głosi, że interwencja w ludzki genom jest naru-
szaniem i zakłócaniem porządku naturalnego, a tym samym 
jest przypisywaniem sobie prerogatyw Boga. Harris odpowiada 
następująco:

Takie sugestie są wyrazem przesądów lub błędnego myślenia, 
a zazwyczaj i jednego, i drugiego. Gdyby ingerowanie w naturę 
było złem, to nie moglibyśmy między innymi uprawiać medycyny. 
Ludzie w sposób naturalny zapadają na choroby, są atakowani 
przez bakterie, pasożyty, wirusy czy nowotwory i w naturalny 
sposób przedwcześnie umierają. Medycyna może być określona 
jako „wszechstronne usiłowania zakłócenia biegu natury”. To, 
co naturalne, jest moralnie obojętne i zależne od rozwoju. Dla 
ludzi jedyną naturalną sytuacją przed odkryciem antybiotyków 
było umierać z powodu zakażonych ran, a przed wynalezieniem 
skutecznych szczepionek umierać na ospę i polio48.

47  „However, the common heritage of humanity is a result of evolutionary 
change. Unless we can compare the future progress of evolution uncon-
taminated by manipulation of the human genome with its progress influ-
enced by any proposed genetic manipulations, we cannot know which 
would be best and hence where precaution lies”; J.  Harris, Enhancing 
Evolution, dz. cyt., s. 34.

48  „These suggestions are superstitions, fallacious, or, more usually, both. If 
it were wrong to interfere with nature we could not, among many other 
things, practice medicine. People naturally fall ill, are invaded by bacteria, 
parasites, viruses, or cancers and naturally die prematurely. Medicine can 
be described as ‘the comprehensive attempt to frustrate the course of 
nature’. What is natural is morally inert and progress dependent. It was 
only natural for people to die of infected wounds before antibiotics were 
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Inaczej mówiąc, zmiana naturalnego biegu zdarzeń w przy-
rodzie w celu zapobiegania zjawiskom niekorzystnym i wpro-
wadzania czynników korzystnych jest, zdaniem tego bioetyka, 
naturalną koniecznością rozwoju rodzaju ludzkiego49. Harris fak-
tycznie zgadza się z tezą św. Tomasza z Akwinu, że ludzkie 
pragnienie nieśmiertelności jest pragnieniem naturalnym i jako 
takie nie może być daremne; on jedynie inaczej widzi realizację 
tego pragnienia.

Racjonalna argumentacja, wspierana wielką nadzieją uzyska-
nia doskonałości, przezwycięży wszelkie opory moralne. Jeżeli 
w rezultacie działań z zakresu zdrowia publicznego będzie się 

available or of smallpox and polio before effective vaccines”; J. Harris, 
Enhancing Evolution, dz. cyt., s. 35. W powyższym fragmencie Harris 
cytuje własne słowa z książki The Value of Life, London 1985, s. 38.

49  J. Harris i J. Savulescu są tu całkowicie zgodni; zob. J. Harris, J. Savules-
cu, The Creation Lottery: Final Lessons from Natural Reproduction: Why 
Those Who Accept Natural Reproduction Should Accept Cloning and Other 
Frankenstein Reproductive Technologies „Cambridge Quarterly of Health-
care Ethics” 13 (2004), nr 1, s. 90‒95. Różnią się natomiast co do kwe-
stii, czy jest moralnie dopuszczalne ingerowanie w  genom jednostki 
w celu „ulepszenia” jej wrażliwości moralnej (np. zwiększenia empatii lub 
zmniejszenia skłonności do agresji). Savulescu twierdzi, że rozwój wie-
dzy i technologii zaczyna stawiać nas przed problemami, z którymi nie 
poradzimy sobie posługując się moralnością ukształtowaną w procesie 
ewolucji, i  dlatego konieczne będzie jej ulepszanie genetyczne. Harris 
oponuje, że nie mamy należytej wiedzy o tym, jaki poziom występowa-
nia skłonności uznawanych za niewłaściwe jest konieczny dla normal-
nego funkcjonowania jednostek i  społeczeństw, a  także nie potrafimy 
przewidzieć, jakie byłyby konsekwencje takich modyfikacji w przyszło-
ści. Jednak Harris nie wyklucza, że rozwój wiedzy umożliwi nam kiedyś 
podjęcie działań udoskonalających naszą moralność. Zob. na ten temat 
dyskusję między tymi bioetykami: J. Harris, J. Savulescu, A Debate abo-
ut Moral Enhancement, „Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics” 24 
(2015), nr  1, s.  8‒22. Krytykę J.  Savulescu i  J.  Harrisa przeprowadził 
australijski bioetyk Robert Sparrow; zob. R.  Sparrow, A  Not-So-New 
Eugenics. Harris and Savulescu on Human Enhancement, „The Hastings 
Center Report” 41 (2011), nr 1, s. 32‒42. Sparrow m.in. argumentuje, że 
ich stanowisko wynika z przyjętej przez nich etyki konsekwencjalizmu.
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poszerzać i pogłębiać medykalizacja społeczna, to na jej gruncie 
i w jej ramach rozwijać się będzie coraz powszechniej akceptowa-
na eugeniczna inżynieria genetyczna. Zaczniemy konsekwentnie 
zmierzać do zmiany ludzkiej natury, w przekonaniu, że mimo 
wszelkich możliwych błędów czy niepowodzeń będzie to zmiana 
na lepsze. Czy wyzbędziemy się do końca wszelkich wątpliwości 
i rozterek? Czy zagubimy pozaracjonalne poczucie, że idziemy 
w złym kierunku? Jeśli stałoby się tak, to dalsza ewolucja gatunku 
ludzkiego byłaby kierowana przez samego człowieka. Twierdzi-
my, że do tego nie dojdzie50.

Z jednej strony nie jest możliwe, abyśmy sami zdołali uchronić 
się przed wyznaczeniem nowego kierunku ewolucji człowieka 
jako gatunku, z drugiej strony jednak istnieje w nas intuicyjny lęk 
przed wejściem na tę drogę, którego nie mogą całkowicie usunąć 
coraz większe nadzieje wiązane z rozwojem nauk biomedycz-
nych. A zatem zapobiec temu, czemu z racji swych determinacji 
poznawczych nie może zapobiec sama ludzkość, może jedynie 
czynnik wobec ludzkości zewnętrzny. U początków cywiliza-
cji europejskiej leży przeświadczenie starożytnych Greków, że 
Wszechświatem rządzi Logos, czyli rozumna siła przenikająca 
całą rzeczywistość i stanowiąca zarówno o prawach przyrodni-
czych, jak i o prawach moralnych. Ten pogląd przejęli chrześci-
janie, głosząc, że światem rządzi Opatrzność będąca zarówno siłą 
stwórczą, jak i kierowniczą. Te stanowiska różniły się w kwestii, 
czym jest w swej istocie owa siła. Grecki Logos to rozumna 
bezosobowa moc istniejąca odwiecznie, tak jak odwiecznie ist-
nieje Wszechświat; chrześcijańska Opatrzność to osobowy Bóg, 
odwieczny Stworzyciel czasowego Wszechświata. Wspólne obu 

50  Zob. J. Kopania, Przyczyna sprawcza kryzysu cywilizacji Zachodu, w: Bez-
pieczeństwo personalne a  bezpieczeństwo strukturalne, t.  IV: Bezpieczeń-
stwo w antroposferze i infosferze, dz. cyt., s. 21‒38. Dalsze rozważania są 
przedstawieniem i uzasadnieniem głównej tezy tego artykułu.



60 JERZY KOPANIA, MARIA NOWACKA

stanowiskom było konsekwentne uznanie, że wszystkie prawa 
działające we Wszechświecie mają charakter obiektywny, nie-
zależny od człowieka – nie tylko prawa przyrodnicze, którym 
człowiek musi podlegać, ale także prawa moralne, do których 
człowiek powinien się stosować. Niezależnie od tego, czy poj-
miemy siłę kierującą Wszechświatem jako moc bezosobową, czy 
będziemy ją rozumieć jako osobowego Boga, powinniśmy uznać, 
że będące jej emanacją prawa rozwoju są stałe i niezmienne. 
Powinniśmy także konsekwentnie uznać, że w działanie tych 
praw musi być wpisana jakaś zasada zapobiegająca możliwości 
doprowadzenia do zmiany natury Wszechświata. Musimy zatem 
przyjąć, że dokonywana przez samych ludzi zmiana ludzkiej 
natury, mająca prowadzić do nabycia przez ludzi cech uznawa-
nych za cechy boskie, zdaje się być niejako nie do zaakceptowa-
nia przez siłę (Logos bądź Opatrzność), która kieruje życiem 
Wszechświata.

W opowieściach mitycznych ludzkość przechowała prastarą 
intuicję, że człowiek mógłby zmienić kierunek naturalnego roz-
woju rzeczywistości, ale za każdym razem, gdy się do tego zbliża, 
jego plany zostają udaremnione przez siły kosmiczne. Przekazana 
przez Platona legenda o pierwotnej postaci człowieka głosi, że 
ludzie zaczęli zagrażać bogom i dlatego Zeus postanowił ich 
osłabić: „Sądzę, że znam sposób, aby pozwolić ludziom istnieć 
nadal, a zarazem położyć kres występkom, osłabiając ich. Przepo-
łowię ich teraz, przez co staną się słabsi…”51. Szczególnie mocno 
intuicja ta wyraża się w biblijnej opowieści o wieży Babel. Ludzie, 
posiadający wówczas jeden język, a więc działający w porozumie-
niu i zgodzie, zaczęli budować wieżę sięgającą do samego nieba, 

51  Platon, Uczta 190 a-b; cyt. za: Platon, Uczta, przeł. A. Serafin, Warsza-
wa 2012, s. 40. Wedle tej legendy człowiek w pierwotnej swej postaci 
wszystko, co obecnie posiada, posiadał w podwójnym wymiarze.
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co Bóg uznał za początek działań skutkujących dokonaniami, 
którym należy zapobiec; skoro bowiem już tak daleko zaszli, to 
„w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek 
zamierzają uczynić” 

52. Aby uniemożliwić ludziom realizację ich 
zamierzeń, Bóg pomieszał im języki.

Opowieści te wyrażają intuicyjne przekonanie, że zawsze, gdy 
człowiek zbliża się do niebezpiecznego punktu, zostaje zatrzyma-
ny – obecnie takim punktem krytycznym jest możliwość zmiany 
ludzkiej natury. Można zatem domniemywać, że człowiek nie 
wykroczy poza Naturę, nie ujmie w swoje ręce ewolucji włas-
nego gatunku, gdyż zostanie mu to uniemożliwione. Logos czy 
Opatrzność nie zmieni ani natury praw przyrodniczych, ani natu-
ry praw moralnych wpisanych we Wszechświat, a więc działanie 
praw przyrodniczych zawsze realizowane będzie z konieczności, 
a działanie praw moralnych w warunkach wolności. To dlate-
go człowiek nie może działać wbrew prawom przyrodniczym, 
może natomiast zarówno stosować się do praw moralnych, jak 
i sprzeniewierzać się im. Przestrzeń moralnych wyborów czło-
wieka musi być przestrzenią wolności; zrozumienie tego jest 
warunkiem koniecznym zrozumienia zasadności niepokojów 
związanych z rozwojem wiedzy.

Moc kierująca światem nie zatrzyma danego człowiekowi 
potencjału rozwojowego, który jest praktycznie nieskończony. 
W świetle opowieści o wieży Babel należy zatem założyć, że 
gdy ludzie dochodzą do krytycznego punktu swego rozwoju, 
musi nastąpić destrukcja warunków społecznych umożliwiają-
cych dalszy rozwój. W ten sposób zachowana zostaje wolność 
jednostki, choć realizowana ona będzie już w innych ramach 
społecznych. Mówiąc inaczej, ponieważ gatunek ludzki nie ma 
wpisanych nieprzekraczalnych granic rozwoju intelektualnego 

52  Rdz 11, 1‒8.
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i barier zmienności moralnej, zatem jedynie unicestwienie cywi-
lizacji, w ramach której mógłby się dokonywać ten rozwój i rea-
lizować ta zmienność, uniemożliwi wyjście człowieka poza daną 
mu przez Logos bądź Opatrzność naturę. 

Cywilizacja zachodnia jest jedyną cywilizacją scjentystycz-
ną – i właśnie znajduje się obecnie w głębokim kryzysie. Jest 
to kryzys podwójny: kryzys wartości i kryzys demograficzny. 
Wprawdzie cywilizacja Zachodu przechodziła niejednokrotnie 
zarówno kryzysy demograficzne, jak i kryzysy wartości, jednak 
po raz pierwszy pojawiły się one łącznie. Kryzys demograficz-
ny osiągnął rozmiar skutkujący wymieraniem Europy. Prostą 
zastępowalność pokoleń zapewnia wskaźnik urodzeń (współ-
czynnik dzietności) na poziomie 2,1‒2,5 dziecka; jest to sytuacja, 
gdy na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15‒49 lat) przypada 
średnio 210‒215 urodzonych dzieci. Średni współczynnik dla 
krajów Unii Europejskiej wynosi 1,57 – jest więc dramatycznie 
niski53. W raporcie niezależnego hiszpańskiego Instytutu Polityki 
Rodzinnej wskazuje się, że w państwach europejskich średnio 
co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, a w coraz większej 
liczbie krajów więcej dzieci rodzi się w związkach niezalegali-
zowanych niż w małżeństwach. Zarazem zwiększa się liczba 
aborcji – w krajach Unii Europejskiej rocznie przeprowadza 
się 1,2 mln zabiegów usuwania ciąży54. Tragicznie niska liczba 
urodzeń nie jest spowodowana czynnikami ekonomicznymi czy 
społecznymi – ludność europejska żyje w dobrobycie niewyob-
rażalnym dla minionych pokoleń, a opieka socjalna nad matką 

53  „Monitor Rynku Pracy” 23.07.2013; http://www.rynekpracy.pl/moni-
tor_rynku_pracy_1.php/wpis.222 [dostęp: 27.09.2017].

54  A. Słojewska, W. Lorenc, Europie grozi katastrofa demograficzna, „Rzecz-
pospolita” 10.05.2008; http://www4.rp.pl/artykul/132329-Europie-gro-
zi-katastrofa-demograficzna.html [dostęp: 27.09.2017].
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i dzieckiem jest na poziomie niespotykanym w historii. Przyczyną 
wymierania Europy jest kryzys wartości.

U podłoża wszelkich zjawisk kryzysowych współczesnej cywi-
lizacji Zachodu leży utrata wiary w obiektywny i absolutny cha-
rakter wartości. Nastąpiła erozja tego, co stanowi spoiwo każdej 
cywilizacji55. Triada wartości fundamentalnych – Prawda, Dobro 
i Piękno – została uznana za wytwór człowieka i przestała być 
rozumiana jako niewzruszone oparcie i absolutny punkt odnie-
sienia ludzkich działań. Uznano, że wiele jest różnych i równo-
prawnych prawd, że realizacja dobra polega na spełnianiu jed-
nostkowych pragnień, że piękne jest wszystko, co jest jakąkolwiek 
zamierzoną formą wyrazu. A przecież cywilizacja musi być spójną 
całością. Tę spójność nadaje jej system wartości przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie, dzieciom przez rodziców, w ramach 
rodziny, szkoły, instytucji religijnych. Jednolity system wartości 
cywilizacji zachodniej przestaje istnieć, zastąpiony zostaje róż-
norodnością wartości uznawanych za równorzędne, a ich wybór 
staje się prywatną sprawą jednostki. W konsekwencji zaczynają 
ulegać erozji instytucjonalne formy organizowania się jednostek 
w spójne całości składające się na jedność cywilizacyjną, przede 
wszystkim rodzina, wspólnota wiary i tradycji oraz tożsamość 
narodowa. Społeczeństwo staje się w coraz większej mierze jedy-
nie zbiorowiskiem zatomizowanych jednostek, przekonanych 

55  Zob. np. P.J. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwa-
zje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i  naszej cywilizacji, przeł. 
D. Konik, J. Morka, J. Przybył, Wrocław 2005. Autor wskazuje cztery nie-
bezpieczeństwa stojące przed Ameryką i Europą, czyli przed naszą cywi-
lizacją: (1) wymieranie populacji, (2) masowa imigracja ludzi odmiennych 
cywilizacji, (3) dominacja postaw wrogich wobec kultury, tradycji i religii 
Zachodu, (4) rozpad tożsamości narodowych i niemoc elit rządzących. 
Zob. także: G. Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i poli-
tyka bez Boga, przeł. I. i P. Zarębscy, Warszawa 2005. Autor przeciwstawia 
kulturę chrześcijańską kulturze czysto racjonalistycznej, argumentując, że 
walka między nimi przesądzi o przyszłości Europy.
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o przysługujących im uprawnieniach, ale nie poczuwających 
się do odpowiedzialności ani za siebie, ani za innych56. Takie 
zbiorowisko nie tylko nie może tworzyć cywilizacji – ono także 
nie jest zdolne do rozmnażania się, jako że człowiek, który traci 
poczucie powinności, przestaje być zdolny do podjęcia trudów 
rodzicielskich57.

Postawmy zatem hipotezę, że współczesny kryzys cywilizacji 
zachodniej – zarówno kryzys aksjologiczny, jak i będący jego kon-
sekwencją kryzys biologiczny – jest reakcją Logosu lub Opatrz-
ności na niebezpieczeństwo zmiany ludzkiej natury przez samego 
człowieka. Miejsce scjentystycznej cywilizacji zachodniej zajmie 
cywilizacja muzułmańska, wzmacniana nienawiścią do Zacho-
du58, a niezdolna do przejęcia i kontynuowania jego dorobku 

56  Samuel Huntington twierdził, że właśnie kryzys aksjologiczny, a  nie 
zwiększające się trudności w  sferze życia materialnego, jest źródłem 
wszelkich problemów cywilizacji Zachodu: „O wiele poważniejsze od 
kwestii ekonomicznych i  demograficznych są problemy wynikające 
z upadku moralności, kulturowego samobójstwa i braku jedności poli-
tycznej Zachodu”; S.  Huntington, Zderzenie cywilizacji i  nowy kształt 
ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2001, s. 467.

57  Oczekiwania, że za pomocą działań społecznych lub ekonomicznych 
możliwe jest powstrzymanie rozpadu rodziny czy zwiększenie licz-
by urodzin są bezzasadne, co potwierdzają doświadczenia historyczne. 
W I w. po Chr. w Imperium Rzymskim rozprzężenie moralne, rozpad 
instytucji małżeństwa i dramatyczny spadek urodzin przy jednoczesnym 
dynamicznym wzroście ludności napływowej skłaniały prawodawców 
do wydawania specjalnych ustaw mających zapobiegać tym zjawiskom. 
Surowe ustawodawstwo okazało się jednak nieskuteczne. Zob. J.A. Field, 
Jr., The Purpose of the Lex Iulia et Papia Poppaea, „The Classical Journal” 
40 (1945), nr 7, s. 358‒416. Autor ukazuje, że kryzys moralny nie może 
być przezwyciężony działaniami prawnymi, i przytacza słowa Horace-
go: Quid leges sine moribus?; J.A. Field, Jr., The Purpose of the Lex Iulia et 
Papia Poppaea, dz.  cyt., s.  415. Zob. także W. Rudny, Ustawodawstwo 
obyczajowo-społeczne Oktawiana Augusta, http://www.racjonalista.pl/
kk.php/s,4294 [dostęp: 27.09.2017].

58  Charakterystykę tej nienawiści znaleźć można w: I. Buruma, A. Mar-
galit, Okcydentalizm. Zachód w  oczach wrogów, przeł. A.  Lipszyc, Kra-
ków 2005. Autorzy tak wyjaśniają swoje intencje: „Naszym celem jest 
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i rozwoju naukowego59. Z czasem, po okresie zamętu i chaosu, 
jej miejsce zajmą cywilizacje azjatyckie (chińska, indyjska), które 
na nowo podejmą działania naukowe na bazie tego, co z nauki 
zachodniej zachowa się, i będą je rozwijać aż do momentu, gdy 
dojdą do punktu krytycznego i także zostaną unicestwione60.

Powyższa hipoteza nie jest hipotezą naukową, jako że z samej 
swej natury nie może zostać zweryfikowana. Można ją nazwać 
hipotezą metafizyczną lub po prostu filozoficzną. Wszystkie 
tezy filozoficzne są nieweryfikowalne, jeśli bowiem jakaś teza 

zrozumienie sił ożywiających okcydentalizm i  wykazanie, że dzisiejsi 
zamachowcy-samobójcy i święci bojownicy nie zapadli na jakieś niety-
powe schorzenie, lecz w swoich działaniach powodowani są ideami, za 
którymi stoi pewna historia”; I.  Buruma, A.  Margalit, Okcydentalizm, 
dz. cyt., s. 15‒16. Można wskazać dopełniająco, że u podstaw tej „histo-
rii” leży określona aksjologia, wykluczająca się z  aksjologią stanowiącą 
podstawę cywilizacji zachodniej.

59  Religijny charakter cywilizacji arabskiej uniemożliwia swobodny rozwój 
wiedzy w jej ramach, zob.: C.A.O. Van Nieuwenhuijze, Religion versus 
Science in Islam: A Past and Future Question, „Die Welt des Islams”, New 
Series 33 (1993), nr 2, s. 276‒288. Autor artykułu ma nadzieję, że jest 
możliwe uwolnienie w krajach islamskich nauki od ograniczeń nakła-
danych przez ortodoksję religijną. Nie wydaje się jednak, aby była to 
nadzieja zasadna. Nauka arabska rozwijała się jedynie w średniowieczu 
przez stosunkowo krótki okres osłabienia presji religijnej; zob. H. Ofek, 
Why the Arabic World Turned Away from Science, „The New Atlantis. 
A Journal of Technology & Society”, Winter 2011; http://www.thene-
watlantis.com/publications/why-the-arabic-world-turned-away-from-
-science [dostęp: 27.09.2017].

60  Ten punkt krytyczny jest inny w  wypadku każdej cywilizacji; jedynie 
dla cywilizacji europejskiej, czyli cywilizacji zarazem personalistycznej 
i  scjentystycznej, jest to punkt w  rozwoju naukowo-technologicznym. 
Zewnętrzne podobieństwo kryzysu, w  jakim znalazło się Imperium 
Rzymskie (zob. przyp. 57), do obecnego kryzysu naszej cywilizacji jest 
jedynie podobieństwem co do przyczyn wtórnych. Imperium Rzymskie 
nie stanowiło odrębnej cywilizacji, lecz było fazą rozwojową cywilizacji 
europejskiej. Można postawić wstępną hipotezę, że upadek Rzymu był 
konieczny dla rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa, bez którego nasza 
cywilizacja nie stałaby się cywilizacją zarazem personalistyczną i scjenty-
styczną. Oczywiście kwestia ta wymaga odrębnego omówienia.
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postawiona na gruncie filozofii z czasem uzyska potwierdzenie, 
to znaczy, że była w istocie tezą naukową61. W odniesieniu do 
niniejszych rozważań oznacza to, że wprawdzie możemy mniej 
lub bardziej zasadnie wskazywać na przyczyny szczegółowe erozji 
cywilizacji Zachodu, jeśli jednak poszukujemy podstawowej przy-
czyny sprawczej, możemy jedynie formułować hipotezy filozo-
ficzne. Jedną z możliwych podaliśmy powyżej. Dążenie człowieka 
do ulepszającej zmiany ludzkiej natury zostanie powstrzymane 
przez samą Naturę.
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A k a d e m i a  W o j s k  L ą d o w y c h  w e  W r o c ł a w i u

Zadania eudajmonizmu personalistycznego.  
Wobec zagrożeń ideologii i praktyki 

transhumanizmu

Wstęp

Projekt eudajmonizmu personalistycznego1 ma wyjść naprzeciw 
opracowaniu koncepcji osoby ludzkiej i etyki w odpowiedzi na 
program ideologiczny transhumanizmu2 i technologiczny – kon-
wergencji NCBI3. W niniejszym artykule zostaną sformułowane 

1  Eudajmonizm personalistyczny został zaproponowany jako alternatywa dla 
hedonizmu transhumanistycznego w: T.  Grabińska, Zagrożenia bezpie-
czeństwa społecznego w  ideologii transhumanizmu, „Kultura Bezpieczeń-
stwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 18 (2015), s. 52‒73.

2  Zob. T. Grabińska, Transhumanizm – ochrona i zagrożenia bezpieczeństwa 
personalnego, w: System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Syner-
gia zagrożeń, red. H. Spustek, Wrocław 2014, s. 17‒38 i cytowana tam 
literatura.

3  Konwergencją NCBI nazywa się cel projektu National Centre for Bio-
technology and Information, którym jest sprowadzenie struktury fizycznej 
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pytania o bytowość transczłowieka lub postczłowieka. Rozwa-
żania będą prowadzone w języku filozofii personalistycznej4, 
która dostarcza precyzyjnych narzędzi konceptualnych do analizy 
rozumu i woli – czyli tych ludzkich atrybutów, które wyróżniają 
człowieka spośród innych istot żyjących, a które mają być pod-
dawane transformacji technologicznej w przewidywalnej przy-
szłości. Celem jest wskazanie na potrzebę tworzenia filozofii, 
nazywanej tu eudajmonizmem personalistycznym, która pozwo-
liłaby na śledzenie konsekwencji przemian technologicznych dla 
sposobów istnienia osoby ludzkiej i zaburzeń jej istoty5.

Człowiek w projekcie transhumanizmu ma się stopniowo 
denaturalizować, tzn. ma się pozbywać biologicznej zawodnej 
struktury i zastępować ją technologicznymi protezami, które 
zresztą nie mają być protezami w tradycyjnym sensie, gdyż nie 
tylko – jak dotychczasowe protezy – mają pomagać człowiekowi 
w odzyskaniu funkcji naturalnych organizmu, ale ostatecznie 
te funkcje zastąpić w efektywniejszy sposób. Człowiek ma być 
coraz ściślej zjednoczony z maszyną (ale już nie mechaniczną, 
lecz z zaawansowanym urządzeniem zunifikowanych technologii 

(będącej przedmiotem nanotechnologii  – N), psychiczno-mentalnej 
(będącej przedmiotem kognitywistyki – C) i biologicznej – B do struktury 
informacyjnej (będącej przedmiotem teorii informacji i informatyki – I). 
Zob. np. S.M.  Thampi, Bioinformatics, https://arxiv.orgpdf/0911.4230 
[dostęp: 10.02.2016].

4  Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Londyn 1965; 
K. Wojtyła, Osoba i  czyn, w: K. Wojtyła, „Osoba i  czyn” oraz inne studia 
antropologiczne, Lublin 2000, s. 43‒338; J. Maritain, Osoba ludzka i społe-
czeństwo, w: J. Maritain, Pisma filozoficzne, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 
1988, s. 327‒345; M. Jędraszewski, Konieczność przestrzegania ‘normy per-
sonalistycznej’ w społeczeństwie informacyjnym, „Poznańskie Studia Teolo-
giczne” 23 (2009), s. 309‒322.

5  W niniejszym artykule będzie rozważana kondycja technologicznie zmie-
nianego człowieka jako takiego, bez głębszych analiz społeczności takich 
istot, choć perspektywa arystotelesowska ostatecznie takiego kontekstu się 
dopomina.
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genetyki, robotyki, informatyki i nanotechnologii – GRIN). Tak 
zespolony ma podlegać zarówno kontrolowaniu z zewnątrz, jak 
i samokontroli od wewnątrz6. Naturalne funkcje regulacyjne 
układu nerwowego i każdego innego układu biologicznego orga-
nizmu mają być w coraz większym stopniu przejmowane przez 
„kontrolę techniczną”.

Pojawiają się zatem dwa zasadnicze pytania. Pierwsze – natury 
ontologicznej: 

(1) jaki będzie model jedności psychofizycznej człowieka? 
Drugie – natury etycznej: 
(2) jakiego rodzaju rodzaju dobro będzie celem działania 

transhumanistycznej wersji człowieka-maszyny?
Optymistycznie nastawieni ideolodzy transhumanizmu, jak 

to jest właściwe wszystkim ideologom, obiecują nowy wspaniały 
świat, w którym nastąpi znacząca poprawa ludzkiego zdrowia, 
usunięcie cierpienia, zaspokajanie wszystkich potrzeb fizjolo-
gicznych, przedłużenie życia, a nawet nieśmiertelność7. Sam 
cel poprawy zdrowia i warunków życia człowieka jest naturalny 
w pokoleniowym i osobniczym bytowaniu ludzkości. Jednak 
zawsze dotychczas szło o człowieka naturalnego. Natomiast 
jakiego rodzaju bytem miałby być transczłowiek lub jego naj-
wyższa forma – postczłowiek w postaci struktury całkowicie 
niebiologicznej, niematerialnej? 

6  Przy czym kontrola i samokontrola nie byłyby tu ostro od siebie oddzie-
lone, lecz występowałyby razem w procesie podobnym do autokatalizy.

7  Eksperymenty myślowe Dereka Parfita przyjmują coraz częściej postać 
eksperymentów laboratoryjnych. Zob. D.  Parfit, Personal Identity, „The 
Philosophical Review” 80 (1971), nr  1, s.  3‒27; D.  Parfit, Reasons and 
Persons, Oxford 1984; D. Parfit, Tożsamość nie jest ważna, w: Filozofia bry-
tyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski i T. Szubka, przeł. T. Szubka 
i in., Lublin 1998, s. 437‒466; T. Grabińska, Podstawa ontyczna dylema-
tów bioetycznych w redukcjonizmie konstytutywnym, w: Zdrowie publiczne: 
Współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju, red. Z. Świderek i in., Czę-
stochowa 2010.
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Dobro, jako cel życia człowieka, jest różnie rozumiane w zależ-
ności od kręgu kulturowego, religijnego, okresu historycznego. 
Nie zawsze jest to dobro doczesne. W perspektywie czasowej 
rozwoju ludzkiej kultury częściej było to dobro wieczne, osią-
gane w wymiarze eschatologicznym. A co miałoby być celem 
transczłowieka? Podczas gdy w przypadku transczłowieka można 
by wskazywać na maksymalizację tzw. jakości życia doczesnego, 
to w przypadku postczłowieka – technologicznego elementu tzw. 
globalnej inteligencji, kontrolującej świat, cel egzystencji byłyby 
tak mocno zespolony z celem świata (przedmiotu globalnego), 
że ostatecznie ów ludzki cel istnienia miałby być nieodróżnial-
ny od celu świata. A co znaczyłoby, że świat ma cel? Czy jeden 
świat, czy wiele światów? W arystotelesowskim realizmie da się 
uchwycić cel świata, ale w rozważanym przypadku klasyczne 
pytanie o formę i materię powinno zostać postawione na nowo.

Odpowiedzi na pytania (1) i (2), jak i na dalsze z nich wyni-
kające, nie zostaną znalezione, ale w obliczu tych pytań moż-
na przeprowadzić filozoficzną dyskusję. Punktem odniesienia 
dyskusji będzie filozofia o korzeniach arystotelesowskich, w jej 
współczesnym tomistyczno-personalistycznym nurcie.

1. Pierwsze pytanie o jedność psychofizyczną 
postczłowieka

Próba wyjaśnienia konstytucji postczłowieka została podjęta 
w innym artykule8. Postczłowiek ma być bytem wirtualnym, przy 
czym nie wiadomo, czy wirtualizacja będzie odwracalna, czy nie; 

8  Zob. T.  Grabińska, Autonomizowanie się infosfery a  bezpieczeństwo 
antroposfery, w: Bezpieczeństwo personalne a  bezpieczeństwo struktural-
ne, t.  IV:  Bezpieczeństwo w  antroposferze i  infosferze, red. T.  Grabińska 
i Z. Kuźniar, Wrocław 2016, s. 5‒19.
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ewentualnie w jakim zakresie. Postawiono więc pytanie o to, czy 
byt granicznie zwirtualizowany – postczłowieka (nadczłowieka) 
można porównać z którąś z koncepcji bezcielesnego, nieśmiertel-
nego bytu w tradycji filozoficznej. Pierwszym zatem rozważanym 
przykładem jest byt anielski, czyli czysta inteligencja. Lecz jeśli 
byty anielskie rozumieć jak w filozofii św. Tomasza9, to gdyby tą 
czystą inteligencją stał się człowiek, tzn. miałby się zangelizować, 
to jako byt pobawiony jedności istoty i istnienia dalej podlegałby 
w porządku ontologicznym Bogu, który ową jednością jest. A jeśli 
podlegałby Bogu i „reprezentowałby” człowieka w tej innej posta-
ci substancjalnej, to istniałby tylko w wiecznej więzi z Bogiem. 

Następny rozważany przykład bytu niematerialnego i nie-
śmiertelnego to byt duchowy – filozoficznie i teologicznie poj-
mowana dusza, lokująca się między bytem anielskim a rzeczą 
(bytem złożonym z formy i materii). Dusze są zasadą ożywiania 
materii. Stopień ożywiania materii jest różny, w związku z tym 
występuje hierarchia dusz. Najwyżej ulokowana w niej jest dusza 
ludzka, która będąc zasadą ożywiania (aktywizacji) jest równo-
cześnie intelektem – więc i zasadą poznania. Dusza sama w sobie 
jednak owych dynamizmów nie wyzwala, lecz tylko w kontakcie 
z ciałem. W tym przypadku ów zwirtualizowany byt, jeśli miałby 
być dynamiczny, a nie po prostu trwać, musiałby przynajmniej 
potencjalnie pozostawać w łączności z cielesnością (materią). 
Gdyby się od niej oddzielił wskutek śmierci ciała, to jedynie 
instancja Boska podtrzymywałaby duszę w istnieniu.

Podsumowanie dyskusji o tym, czy zwirtualizowany ludzki byt 
może przybrać postać zangelizowaną czy duchową, wolno zatem 
sformułować tak oto: jeśli ludzki byt zwirtualizowany ujmować 
w kategoriach czystego trwania, w tzw. nieruchomym akcie, to 

9  Zob. É.  Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza, przeł. 
J. Rybałt, Warszawa 1998.
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postczłowiek w postaci czystej inteligencji (bytu anielskiego) 
istniałby jako „przyczyna wiecznego stawania się”, ale w sensie 
dyspozycji do rozwoju świata, bez uczestnictwa w nim10. Jeśliby 
natomiast zwirtualizowany ludzki byt przybrałby postać duszy11, 
to zachowując kontakt z materialnością (której zwirtualizowa-
nie mogłoby być stopniowalne, kontrolowalne i przynajmniej 
w jakiejś mierze – odwracalne) mógłby uczestniczyć w rozwoju 
świata.

Kompletne unieważnienie cielesności (o czym transhumani-
ści wprost mówią, wskazując na docelowy byt pozabiologiczny, 
nadnaturalny – postczłowieka) wyklucza także etykę, bo co by 
miało ów byt pozacielesny i unieruchomiony (nie w sensie prze-
strzennym, lecz aktywnościowym) ukierunkowywać na dosko-
nalenie w osiąganiu dobra? W antropologii arystotelesowsko-
-tomaszowej człowiek jest gatunkiem (species), a więc i dusza 
ludzka ma wykładnię gatunkową, natomiast gdy ją oderwać 
od koniecznego związku z ciałem (unieważnić zasadę jedności 
psychofizycznej), to otwiera się droga do hierarchizacji dusz 
ludzkich, co transhumaniści – nie stosując wprawdzie takiej 
terminologii – właściwie wprost zakładają. Dlatego dopuszczają 

10  Zob. É. Gilson, Tomizm, dz. cyt., s. 195‒199.
11  Arystotelesowsko-tomaszowa dusza poza ciałem jest bytem niedo-

skonałym, bowiem arystotelesowska forma (tu: dusza) w  całej swojej 
pełni aktualizuje się dopiero w połączeniu z ciałem. Ciało jest dobrem 
w  antropologii Tomaszowej, natomiast w  antropologiach czerpiących 
z platonizmu jest czymś gorszym od duszy, często nosicielem zła – tym 
co należy umartwiać, a  więc za życia w  pewien sposób unicestwiać. 
Warte podkreślenia jest to, że koncepcja denaturalizacji ludzkiego bytu, 
niezależnie od przyszłościowych możliwości technologicznych jej speł-
nienia, powstała w kręgu naznaczonym kulturą protestancką, w której 
od doktryny Lutra wywodzi się desakralizacja wszelkiego bytu stwo-
rzonego. Zob. np. T. Grabińska, Konsekwencje nieposłuszeństwa Marcina 
Lutra, referat wygłoszony na konferencji III Convegno Internazionale 
 Interdisciplinare „Obbedienza e autorità – la prospettiva fides et ratio”, 
Roma IX‒2017.
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oni podział ludzkiej populacji na ludzi naturalnych, i w różnym 
stopniu zbionizowanych, aż do supremum postczłowieka (nad-
człowieka). Dopuszczają też bezwzględny neofeudalizm panów 
z wyższego stopnia takiej hierarchii w stosunku do poddanych 
(z niższego stopnia hierarchii).

Podjęte rozważania prowadzą do paradoksalnego wniosku. 
Paradoks ów polega na tym, że projekt transhumanizmu ma na 
celu nie tylko denaturalizację człowieka i każdego bytu realnego, 
lecz ostatecznie ma wyeliminować jakiekolwiek nurty humani-
zmu antropocentrycznego. Doszło zatem do tego, że humanizm 
antropocentryczny, który w nowożytnej kulturze europejskiej 
usunął w cień humanizm teocentryczny, w obliczu zawrotnego 
tempa rozwoju technologii wyczerpał narzędzia uzasadniania 
ludzkich działań, zarówno w ich psychologicznym, jak i etycz-
nym wymiarze. Samo słowo „transhumanizm” w owym „trans” 
sygnalizuje przejście od humanizmu (antropocentrycznego) do 
innego, ale jednak humanizmu12. Już tu podjęta próba dyskusji 
bytowości transczłowieka (postczłowieka) wskazuje na potrzebę 
odniesienia bytu ludzkiego do innego bytu. Pozostając na gruncie 
filozofii Tomaszowej – niezależnie od tego, czy zwirtualizowa-
ny byt miałby się ostatecznie zangelizować, czy uduchowić, to 
jego istnienie i tak byłoby warunkowane boskim Absolutem. 
I tak, zeświecczona kultura współczesnego człowieka cywilizacji 
euro-atlantyckiej niejako dopomina się powrotu do humanizmu 
ześrodkowanego w absolutnym bycie.

12  Zob. zarys porównania transhumanizmu z wybranymi nurtami humani-
zmu w: T. Grabińska, Transhumanizm, dz. cyt., pkt 2.
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2. Cel ludzkiego życia

Człowiek jest istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą. Finezyjny 
splot obu tych specyficznie ludzkich cech jest przedstawiony 
w filozofii tomistycznej, a za nią w – personalizmie. W pewnym 
uogólnieniu można przedstawić to współobejmowanie się rozu-
mu i woli (komplementarności funkcji rozumu i woli) nastę-
pująco. Wola jest przedmiotem rozumu, gdy a) występuje ona 
w funkcji pożądania dobra, bo wtedy rozstrzyga o tym, co owym 
dobrem jest; b) wola jako składowa bytu (szczegółowa własność 
duszy) staje się przedmiotem poznania rozumowego. Z drugiej 
strony, gdy dobru nadaje się status bytowy (transcendentalium 
w filozofii arystotelesowsko-tomaszowej), wtedy – ze względu 
na powszechność tak rozumianego dobra – funkcja duszy w jej 
jednostkowej podmiotowej postaci staje się w owym nakiero-
waniu na dobro nadrzędna w stosunku do jednostkowego aktu 
rozumowego rozstrzygnięcia w ustaleniu prawdy o dobru szcze-
gółowym, ponieważ „władza, która odnosi się do celu powszech-
nego, porusza władze odnoszące się do celów szczegółowych”13.

Wola w antropologii personalistycznej jest wolna. Oznacza to, 
że jest wolna zarówno od przymusu, jak i wolna od konieczno-
ści14. Wolność woli nakłada na osobę ludzką odpowiedzialność 
za każdy wybór dobra (specyfikację aktu) i wykonanie czynu, 
podjętego w celu spełnienia wyboru (wykonanie aktu). Uzgod-
nienie indywidualnego wyboru z transcendentalium dobra wystę-
puje zarówno na poziomie refleksji intelektualnej (nad prawdą 
o dobru – prymat rozumu), jak i emocjonalnej relacji do dobra 

13  É. Gilson, Tomizm, dz. cyt., s. 284.
14  Zob. É. Gilson, Tomizm, dz. cyt., s. 284; T. Grabińska, Personalistyczny 

kontekst bezpieczeństwa personalnego, w: Bezpieczeństwo personalne a bez-
pieczeństwo strukturalne, t. V: Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa 
personalnego, red. T. Grabińska i Z. Kuźniar, Wrocław 2017, s. 7‒22.
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(umiłowania dobra – prymat woli). Ten związek racjonalności 
i emotywności w wolnym wyborze czynu przez osobę rozwinął 
Karol Wojtyła15, posługując się szczegółową analizą relacji actus 
humanus i actus voluntarius z osobą, gdyż „[r]óżnorodne czucia 
emocjonalizują świadomość – to znaczy, włączają się w obie jej 
funkcje, odzwierciedlającą i refleksywną”16. W każdym ludzkim 
wyborze dobra i sposobu spełnienia czynu, nakierowanego na 
owo dobro, udział elementu świadomościowego i emocjonalnego 
musi być zharmonizowany, aby nie doszło do tzw. emocjonalizacji 
świadomości, zaburzającej zarówno odzwierciedlającą funkcję 
duszy (deobiektywizującej przekaz samowiedzy) jak i jej funkcję 
refleksywną (w marginalizowaniu podmiotowości w przeżywania 
dla nich samych17, jak w stanach halucynacji).

Okazuje się, że pierwsze pytanie (1) o jedność psychofizyczną 
osoby człowieka łączy się w tym momencie rozważań z pytaniem 
drugim (2) o rodzaj dobra jako celu ludzkiego życia.

W tomaszowo-wojtyłowskiej antropologii akt intencjonalny 
„chcę” jest nakierowany na jakieś dobro, które jest celem działa-
nia, na „coś”. Akt ten, jakkolwiek zdeterminowany, ze względu 
na wolność woli nie jest w jego spełnieniu ani przymusem, ani 
koniecznością: człowiek „może go spełnić”, ale „nie musi”. W ten 
sposób wolność woli gwarantuje „samozależność” osoby, która 
nie tylko pozwala człowiekowi obiektywizować świat zewnętrz-
ny (wartościować cele działania w świecie), lecz jest objawem 
niezależności człowieka także od samego siebie. W ten sposób 
osobie ludzkiej przypisane jest „samostanowienie”, wywodzące 
się z samopanowania i samoposiadania18. Samostanowienie jest 

15  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt.
16  Tamże, s. 102.
17  Tamże, s. 104.
18  Tamże, s. 164‒166.
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tym, co pozwala człowiekowi w czynie, kierowanym wolną wolą, 
określić kim „jest”, ujawnić własne „ja”, równocześnie potwierdzić 
„siebie jako tego, który siebie samego posiada” 19. Samoposia-
danie jest tym, co warunkuje samoświadomość, nie pozwala na 
zawładnięcie przez emocje lub namiętność.

Karol Wojtyła współzależności między racjonalnością i emo-
tywnością wyboru celu a  sposobem działania nie traktował 
statycznie, lecz dynamicznie – w komplementarnym związku. 
Kluczowe jest w tej relacji napięcie, wyrażające się w stopniu 
spełnienia owej modalności „mogę, ale nie muszę”, a pochodzące 
od udziału czynnika cielesnego w psychofizycznej jedni osoby 
ludzkiej, nakładającego się na czyste samostanowienie. 

3. Drugie pytanie o rozumienie dobra – 
propozycja eudajmonizmu 

Celu życia upatruje człowiek w  jakimś dobru, które ma się 
w życiu spełnić. Owo spełnienie się dobra nazywa się szczęściem. 
To, jakiego rodzaju ma to być dobro, w jaki sposób ma być speł-
nione, jest stałym przedmiotem filozofii20. Jednym z rozwiązań 
jest eudajmonistyczne pojmowanie szczęścia.

Szczęście – potocznie, ale obiektywnie i najbardziej ogólnie – 
przedstawiane jest jako największa miara dóbr dostępna człowieko-
wi. Filozof jednak od razu stawia następujące pytania. Czym jest 
ów kres dóbr? Czy idzie o jedno dobro ogólne, osiągane dzięki 
uprzedniemu osiągnięciu dóbr szczegółowych? Czy – odwrotnie – 
dobra szczegółowe w odpowiedniej ilości (jakiej?) składają się 
na dobro jako szczęście? Co oznacza dostępność dóbr? Czym są 

19  Por. K. Wojtyła, Uczestnictwo czy alienacja?, w: K. Wojtyła, „Osoba i czyn” 
oraz inne studia…, dz. cyt., s. 445‒461, 450.

20  Zob. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2003.
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dobra niedostępne człowiekowi i jaki miałyby wpływ na ludzkie 
szczęście? Jakie są czynniki relatywizujące dostępność dóbr? 
W jakim stopniu osiągnięcie kresu dóbr zależy od człowieka 
(czynnik subiektywny, psychologiczny), a w jakim od okoliczności 
zewnętrznych (czynnik obiektywny)? 

Przedmiotem dociekań filozofów jest udzielanie odpowiedzi 
na te i związane z nimi pytania, przy czym część tych odpowiedzi 
bardziej akcentuje spełnienie się człowieka (osiągnięcie szczęścia) 
w jego subiektywnej ocenie własnej pomyślności, przyjemności 
lub korzyści, część zaś wskazuje na konieczność uzgodnienia 
indywidualnie odczuwanego szczęścia z  owym najwyższym 
dobrem. 

Szczęściu rozumianemu jako eudajmonia nie musi towarzy-
szyć odczucie pomyślności (obiektywnego daru losu) lub przy-
jemności (subiektywnego uczucia). Arystoteles zobiektywizował 
miarę szczęścia i uważał je za dostępne każdemu człowiekowi21. 
Określił szczęście najcenniejszym dobrem, które jest osiąga-
ne w wyniku doskonalenia się w dzielnościach dianoetycznych 
i etycznych: szczęście jest to „pewnego rodzaj czynność duszy, 
zgodnie z wymogami jej dzielności”22. Realizm Arystotelesa, 
zabarwiony biologizmem, kazał mu równocześnie podkreślić 
znaczenie dostatecznego posiadania czynników zewnętrznych 
(dóbr rzeczowych) do godnego przeżywania, umożliwiające-
go pełnię doskonalenia się. Dobra intelektualne i moralne są 
warunkiem szczęścia pod warunkiem, że dobra realne występują 
w dostatecznej ilości do tego, aby poświęcić się doskonaleniu 
intelektualnemu i moralnemu.

21  Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D.  Gromska, Warszawa 
2007, ks. 1; Arystoteles, Etyka wielka. Etyka eudemejska, przeł. W. Wrób-
lewski, Warszawa 1977. 

22  Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 94.
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Arystoteles we wszystkich dążeniach cenił umiar. Dlatego nie 
wskazywał na ekstremum dobra, jakie jest gwarancją szczęścia. 
Ową miarę szczęścia pozostawiał w proporcji do miary osiąg-
niętych dzielności. Nie grozi to subiektywizmem, jeśli zważyć na 
przyjętą w tej antropologii gatunkowość bytu ludzkiego. Eudaj-
monia rozumiana jak u Arystotelesa, czyli szczęście człowieka 
cnotliwego, jest naturalną przyczyną tego, co zwykle w innych 
koncepcjach już się ze szczęściem utożsamia, jak: przyjemność, 
pomyślność, zadowolenie, lub nawet tzw. dodatni bilans życia.

Stan (psychofizyczny) człowieka, który osiągnął eudajmo-
nię, Arystoteles nazywał błogością i odróżniał go od eudajmonii. 
Eudajmonia jest warunkiem koniecznym błogości, ale błogość 
nie jest konieczną konsekwencją eudajmonii. Może być bowiem 
tak, że mimo osiągnięcia stanu eudajmonii – owej doskonałości 
w dzielnościach, wskutek niepomyślnych okoliczności zewnętrz-
nych – jak materialne, zdrowotne, klimatyczne itp., człowiek nie 
może się cieszyć pełnią szczęścia, a więc nie może znajdować się 
w stanie błogości.

Eudajmonia jest dobrem. U św. Tomasza jest zarazem dobrem 
najwyższym, którego osiągnięcie jest kresem pragnienia szczęścia. 
Owo dobro u Tomasza jest celem ostatecznym, jest w Bogu, od 
którego wywodzą się wszystkie inne dobra23. Bycie szczęśliwym 
oznacza być pod Bożą opatrznością, podobnie jak dla starożyt-
nych Greków eudajmonia oznaczała ludzki los pod opieką bóstw. 
Chrześcijaństwo zachowało koncepcję eudajmonii (beatitudo), 
z której wynika przyjemność i zadowolenie, lecz wyraźnie prze-
sunęło akcent z dóbr osiąganych wyłącznie ludzkim wysiłkiem, 
jako tym, co jest źródłem szczęścia, na dobra nadprzyrodzone. 

23  Zob. np.: św. Tomasz z Akwinu, Traktat O celu ostatecznym czyli o szczęś-
ciu, w: św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, t. 79, przeł. F.W. Bed-
narski O.P., Londyn 1963‒1980, 2.
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Zachowało arystotelesowski stan odczuwania szczęśliwości – 
błogość (felicitas), ale w pełni przeżywany w obliczu szczęś-
cia transcendentnego. Mądrość ziemska (rozum i cnota) są, jak 
u Arystotelesa, bardzo ważne w osiąganiu beatitudo (eudajmonii), 
ale w koniecznym powiązaniu z wiarą w Chrystusa i z łaską 
Bożą. Odpowiednio przyjęte cierpienie ma pozytywny wkład 
do osiągnięcia stanu błogości.

W czasach nowożytnych, w kulturze naznaczonej konsekwen-
cjami reformacji, skończyło się rozumienie szczęścia w sposób 
obiektywny. Odtąd zapanowało, najpierw głównie w świecie pro-
testanckim, spsycholgizowanie i zsubiektywizowanie szczęścia 
jako poczucia zadowolenia. Z powodu wzrastającej dominacji 
politycznej i ekonomicznej państw protestanckich ten model 
szczęścia rozprzestrzenił się w tzw. krajach rozwiniętych. Przesta-
ła się liczyć doskonałość moralna i rozumowa zgodnie z postula-
tami Lutra, który rozum sprowadził do zmyślności w rozwiązy-
waniu problemów praktycznych, a doskonalenie moralne uczynił 
bezprzedmiotowym wobec skażenia rodu ludzkiego grzechem, 
które w jego doktrynie, zasadniczo nie pozwala na odróżnienie 
dobra od zła24. 

Odczuwanie zadowolenia różnie jest rozumiane – zwykle jak 
przyjemność (jak w różnych wersjach hedonizmu) lub w duchu 
„ekonomicznym” – jak dodatni bilans życia. A próby zobiekty-
wizowania owego bilansu życia nie wyszły dużo dalej niż poza 
utylitarystyczny rachunek szczęścia (przyjemności), czyli bentha-
mowski felcific calculus25.

24  Zob. np. T. Grabińska, Konsekwencje nieposłuszeństwa, dz. cyt. 
25  Zob. J.  Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i  prawodawstwa, 

przeł. B. Nawroczyński, Warszawa 1958.
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4. Osoba ludzka

Byt ludzki występuje jako konieczne połączenie jednostkowo-
ści (indywiduum) i osobowości (osoby), przy czym – jak pisał 
Jacques Maritain – „ośrodek jednostkowości jest zupełnie różny 
od ośrodka osobowości”26. Byt ludzki jest jednią psychofizyczną. 
Cechuje go zatem ontyczne powinowactwo zarówno z material-
nością (determinującą cechy indywidualne), jak i z duchowością 
(determinującą cechy istotowe). Ludzka duchowość jest wyjątko-
wa i nie znajduje sobie podobnych wśród innych istot żyjących, 
które niezależnie od stopnia rozwoju układu nerwowego reagują 
instynktownie i rozpoznawczo na bodźce z otoczenia. Tylko 
człowiek dysponuje zdolnością poznania świata i przetwarzania 
go zgodnie ze swoim zamiarem. Tylko człowiek ma sferę emo-
cjonalną rozwiniętą do tego stopnia, aby wspólnotowość ludzi, 
inaczej niż stadność zwierząt, oznaczała ludzi powiązanych przed 
wszystkim relacją arystotelesowskiej przyjaźni lub chrześcijań-
skiej miłości. To miłość jest ogniwem łączącym poszczególne 
„ośrodki osobowości”, w matrycy normy personalistycznej, z któ-
rej „[w]ychodzimy od bytu osoby, aby z kolei uznać jej [osoby] 
szczególną wartość”27. 

Arystotelesowska przyjaźń doskonała (nazywana przez Stagi-
rytę miłością)28 jest wykładnikiem doskonałości w ogóle i warun-
kiem osiągnięcia szczęścia. W chrześcijaństwie miłość uzyskała 
jeszcze większe znaczenie w dostąpieniu stanu eudajmonii. To 
ona bowiem jest właściwą relacją między Bogiem (najwyższym 
Dobrem) i światem. A więc zbliżanie się do owego Dobra jest 
równocześnie doskonaleniem się w miłości do świata i Boga. 

26  Por. J. Maritain, Osoba ludzka, dz. cyt., s. 327. 
27  Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 98.
28  Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., ks. 8 i 9.
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Równocześnie osoba jest autonomiczną (samoistną, obdarzo-
ną wolną wolą) rzeczywistością, która właśnie poprzez miłość 
nawiązuje relacje ze światem, a ten staje się dla niej przedmiotem 
poznania i podziwu (dzięki transcendentaliom prawdy i piękna 
jako rodzaju dobra).

W chrześcijańskiej tradycji łacińskiej rozwijanie aspektu 
osobowego człowieka jest priorytetem w stosunku do aspek-
tu jednostkowego (jednak niezaniedbywanego). Natomiast 
w chrześcijaństwie tradycji protestanckiej (zwłaszcza anglosa-
skiej) pierwiastek osobowy ustępuje ważnością aspektowi indy-
widualnemu. Stąd społeczności takie poddawane są licznym 
rygorom zewnętrznym, które mają zhomogenizować owe indy-
widualności w grupę wspólnotową. 

Rozwijanie własnej indywidualności wszak nie ma kresu 
i skończonego wzorca, natomiast rozwijanie osobowości ma 
parytet najwyższej doskonałości. Przybliżenie sensu braku kre-
su i skończonego wzorca w rozwoju indywidualności dają słowa 
Maritaina:

Można powiedzieć, że w każdym z nas jednostkowość, będąc 
w człowieku tym, co wyłącza z niego wszystko, czym są inni 
ludzie, jest ograniczonością w bycie i „zachłannością siebie”, która 
w ciele ożywionym przez ducha pochodzi z materii29. 

Brak kresu oznacza tu ową „zachłanność siebie”. Tworzywem 
owej, ograniczonej jedynie prawami biologii i fizyki „zachłanno-
ści”, jest nieokreśloność i nieskończoność materii, która w ludz-
kim bycie w wyniku współdziałania z czynnikiem intelektualnym 
może przybrać niezwykle różnorodne postaci człowieka–indy-
widuum. Ponieważ skupienie się na kształtowaniu indywidual-
ności „wyłącza” dużą część relacji z innymi ludźmi, to wyklucza 

29  J. Maritain, Osoba ludzka, dz. cyt., s. 332.
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odnajdowanie w innych „skończonego wzorca” lub uniemożliwia 
swoiste temperowanie się w owym niepohamowanym rozwoju 
indywidualności.

Rozwój jednostkowości, harmonijnie połączony z rozwo-
jem osobowości, jest naturalny i ujawnia w całej pełni niepo-
wtarzalność każdej osoby ludzkiej, jej kreatywność w działaniu 
intelektualnym, artystycznym i praktycznym. Dopiero gdy prze-
waża „zachłanność”, to osoba sprowadza się do samotnej istoty, 
zabiegającej wyłącznie o realizację własnych celów, w konflikcie 
z innymi ludźmi. Maritain taki stan ocenił nader surowo: „[d]
espotyczna [usuwająca jednostkowość] koncepcja postępu istoty 
ludzkiej nie jest lepsza od koncepcji anarchicznej [wyzwalają-
cej jednostkowość]”30. Norma personalistyczna nie obowiązu-
je zarówno w jednej, jak i w drugiej koncepcji, wymienionych 
przez Maritaina, co nie pozwala człowiekowi zachować godności. 
Konsekwencję prymatu ego podsumować można następującą 
frazą. „Jednostkowość ludzka jest uwikłana negatywnie w emocje 
w stosunku do rzeczy [tzn. byty rzeczowe – w tym i w stosunku 
do ludzi]. Osobowość zaś czerpie moc z miłości”31.

5. Wolność osoby

W rozważaniach relacji jednostkowość‒osobowość pojawia się 
problem wolności, która ze względu na dominację jednostkowo-
ści człowieka zdaje się być wręcz nieograniczona, z drugiej jednak 
strony bytowanie społeczne wymaga wprowadzania licznych 
ograniczeń i ujednoliceń. Odwrotnie jest w przypadku rozwijania 

30  Tamże, s. 336.
31  T. Grabińska, Osoba a  indywiduum  – kontekst humanistyczny a  kontekst 

społeczny bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo personalne a  bezpieczeństwo 
strukturalne, t. III: Czynniki antropologiczne i  społeczne bezpieczeństwa 
personalnego, red. T. Grabińska i Z. Kuźniar, Wrocław 2015, s. 5‒17.



87Zadania eudajmonizmu personalistycznego

osobowości, i choć w każdym przypadku istoty ludzkiej rozwój 
osobowości jest niepowtarzalny, to jednak w przypadku osoby 
jest nakierowany na ten sam ideał Dobra najwyższego. Skoro tak, 
to wspólnota bardziej osób niż indywiduów w znacznie mniej-
szym stopniu niż grupa bardziej indywiduów niż osób wymaga 
zewnętrznych regulacji i ograniczeń – jest dużo bardziej wewnątrz 
samosterowna w dążeniu ku celowi, który dla każdego z osobna 
jest ten sam. Każda osoba w sposób wolny (samo-stanowiąc 
o sobie) wybiera, jak udzielać się wspólnocie, nie tracąc przy tym 
swojej tożsamości, a równocześnie urzeczywistniać dobro wspól-
ne32. Wymaga to wypracowania odpowiedniej postawy wobec 
innych osób we wspólnocie, którą najogólniej kieruje norma 
personalistyczna, a szczegółowo określa etyka personalistyczna33. 

Jedną z zasad bezpośrednio wypływającą z normy personali-
stycznej jest zasada wolności osoby. Z racji rozumności i samo-
istności osoby (w konsekwencji wolnej woli) osoba ma prawo 
wybierać dobro i spełniać je czynem, wykonanym własnym spo-
sobem. Odpowiedzialność osoby za tak podjęty i wykonany czyn 
jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, osoba sama siebie tym 
czynem zmienia (doskonali się w tzw. transcendencji pionowej34 
lub się destruuje); po drugie, zmienia własnym czynem otoczenie 
ludzi i środowisko naturalne. 

Pierwszy rodzaj odpowiedzialności wymaga wglądu w samego 
siebie, a wgląd ten teologicznie jest określany jako czynność sumie-
nia35. Sumienie może być ukształtowane indywidualistycznie lub 

32  Zob. np. J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, rozdz. III. 
33  Gruntownie opracowaniem przejścia od normy personalistycznej do 

szczegółowych zasad etycznego postępowania jest studium etyczne 
Karola Wojtyły: K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt.

34  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 164. 
35  K. Wojtyła, Osoba i  czyn, dz.  cyt., s.  197‒206; Jan Paweł II, Encykli-

ka Veritatis splendor, rozdz. II, Rzym 1993; M.  Jędraszewski, Sumienie 
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uniwersalistycznie. Z punktu widzenia etyki personalistycznej 
tylko ta druga formacja sumienia umożliwia prawidłowy wybór 
dobra. Drugi rodzaj odpowiedzialności wymaga, przy jedno-
czesnym stałym uwzględnianiu normy personalistycznej w rela-
cjach z każdą inna osobą, dodatkowo znajomości stanu otoczenia 
ludzi i rzeczy, czyli wiedzy rozumowej, zdobytej na podstawie 
doświadczenia zmysłowego.

Zasada wolności nie jest zasadą dowolności. Osoba, realizując 
swoją wolność do (wolność pozytywną), cały czas jest ukierun-
kowana na dobro przekraczające jej własne jestestwo. Ukierun-
kowana oznacza tu, że jej wolność jest skorelowana z wolnością 
(do) innych osób, i w ten sposób elastycznie ograniczana. Uni-
wersalistycznie nastrojone sumienie oraz uniwersalność wiedzy 
zdobywanej przez osobę (byt gatunkowy) pozwala elastycznie 
wpasować się jednostkowym czynem w wspólne działanie osób. 
Natomiast indywidualistyczna koncepcja wolności od (wolności 
negatywnej), implicite założona w koncepcjach liberalistycznych, 
domaga się maksymalnego zrzucenia ograniczeń, nieskrępowa-
nego niczym wyboru celu i sposobu jego realizacji. Uzasadnia 
się to często prawem naturalnym, ale takim, które dominuje 
w świecie zwierząt (zoologiczne prawo naturalne) nie zaś w ludz-
kiej wspólnocie36. Stąd ludzka podmiotowość tym bardziej musi 
przybierać wykładnię prawa stanowionego, a wykreowane w tym 
nurcie tzw. prawa człowieka są zrelatywizowane do kontekstu 
kulturowego, historycznego i społecznego. Mogą się zatem stać 
(a poniekąd już są) skutecznym narzędziem manipulacji całymi 
ludzkimi populacjami. 

jako głos przynaglenia, aby czynić dobro – według Karola Wojtyły, „Zeszyty 
Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 13/14 (2015), s. 13‒22. 

36  Jak u Thomasa Hobbesa: T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i wła-
dza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 
2009.
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6. Zagrożenia osobowości w projekcie transhumanizmu

Tematykę licznych zagrożeń natury biofizycznej i ekologicz-
nej, które niosą z sobą technologie GRIN, poruszałam w kilku 
publikacjach37. Tu odniosę się głównie do zagrożeń tożsamości 
osobowej człowieka (personalistycznie rozumianej osobowości). 
Wzajemna przekładalność psychiczności i fizyczności czło-
wieka, realizowana technologicznie jest jednym z postulatów 
transhumanizmu (których jaskółki realizacji już są). Dotychczas 
hylemorficzny związek formy (duszy) i materii umożliwiał peł-
nię aktualizacji bytu ludzkiego, przy zachowaniu owego stanu 
normalnego we wzajemnym wpływie przedmiotu poznania na 
podmiot poznania38. Podstawowe jest zagrożenie pierwsze: 

Z-I, które pochodzi od kompleksowej ingerencji technologii 
GRIN w ludzką strukturę psychofizyczną.

Zagrożenie Z-I generuje zagrożenie drugie:
Z-II, które polega na tym, że działanie technologii GRIN 

narusza strukturę biologiczną, reprezentowaną przez genotyp 
osobniczy, co wcześniej było możliwe tylko w zabiegach hodow-
lanych krzyżowania wśród roślin i zwierząt. Zagrożenie to jesz-
cze dopuszcza utrzymanie ludzkiego materiału genetycznego, 
sztucznie (technologicznie) modyfikowanego. 

37  T. Grabińska, Zagrożenia od nowych biotechnologii, „Logistyka” 4 (2014), 
s.  373‒380, Logistyka-nauka CD, nr  1; T.  Grabińska, Nanotechno-
logie a  bezpieczeństwo personalne i  strukturalne, „Logistyka” 2 (2014), 
s. 556‒563, Logistyka-nauka CD, nr 1; T. Grabińska, Skutki ekologiczne 
stosowania technologii GRIN, „Logistyka” 4 (2015), s. 7497‒7502, Logi-
styka-nauka CD nr 2, cz. 5; T. Grabińska, Nanotechnologiczne zagroże-
nia stanu zdrowia i środowiska naturalnego, „Acta Scientifica Academiae 
Ostroviensis” ASO.A. 7(1), (2016), s. 513‒523; T. Grabińska, Wybrane 
zagadnienia filozofii przyrody. Kontekst bezpieczeństwa personalnego i eko-
logicznego, Wrocław 2016.

38  Zob. np. T. Grabińska, Wprowadzenie do logiki. Bezpieczna komunikacja, 
Wrocław 2017, rozdz. 5.2, s. 13.
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Jednak technologiczne naruszenie genotypu osobniczego 
otwiera drogę zagrożeniu trzeciemu: 

Z-III, tzn. technologicznej kreacji osobników zhybrydyzowa-
nych, którzy byliby połączeniem dotychczasowych gatunków bio-
logicznych, ze szczególnym uwzględnieniem hybryd ludzkich39. 

Zagrożenia Z-I – Z-III wpisują się poważnie w potrzebę 
odpowiedzi filozoficznej na pytanie (1) postawione we Wstępie. 
Następne zagrożenia, kolejno generowane przez trzy wymie-
nione, wyraźnie wpisują się w problem zawarty w pytaniu (2). 
Oto arystotelesowski człowiek, jak i osoba ludzka, osiąga pełnię 
rozwoju w społeczności, odpowiednio – we wspólnocie innych 
osób. Powstaje zatem zagrożenie czwarte:

Z-IV – alienacji osoby (mniej lub bardziej zmodyfikowanej
technologicznie – jeszcze transczłowieka i nie-hybrydy) ze spo-
łeczności (ze wspólnoty) ze względu na: a) coraz skuteczniejsze 
zaspokajanie potrzeb bez bezpośredniego kontaktu z drugim 
człowiekiem, b) skupienie się na indywidualnym doskonaleniu 
modyfikowanej wciąż struktury psychofizycznej. Zagrożenie 
Z-IV wzmacnia występujący już symptom zastępowania etyki
rozumianej tradycyjnie – jak teoria moralności, etyką sytuacyjną
lub etykami szczegółowymi, sprowadzającymi się do regulacji
postępowania w danej sytuacji, wypełniania procedur.

W ten sposób powstaje zagrożenie piąte:
Z-V – eliminacji teorii moralności.
Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy weźmie się pod

uwagę całkiem realne wytwarzanie hybryd, ale na razie wystarczy 
poprzestać na problemach „typowego” transczłowieka, aby rozwią-
zywać trudności w odpowiadaniu na postawione pytania (1) i (2). 

39  Zob. np. Jeszcze świnia czy już człowiek? Powstają  ludzkie hybry-
dy, „Newsweek Polska”, 28.01.2017, www.newsweek.pl [dostęp: 
21.10.2017].
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Wszystkie zrekonstruowane zagrożenia Z-I – Z-V, wobec 
postulowanej w projekcie NCBI wzajemnej przekładalności już 
nie tylko fizyczności na psychiczność, już nie tylko technologicz-
nej fuzji gatunków biologicznych, lecz wirtualizacji wszelkiej 
substancji wskazują na jeszcze jedno zagrożenie – szóste:

Z-VI – czyli rozpłynięcie się (lub swoistą dyfuzję) bytu ludz-
kiego w przedmiocie globalnym (jak zwykłam nazywać wszech-
świat), który w dodatku może przybrać formę wielu światów 
z uwagi na to, że wytworem nanotechnologii są nowe prawa 
łączenia struktur atomowych. Czy w ten sposób powstaną rzeczy-
wistości (światy) równoległe, czy będą istniały w postaci monad, 
czy też będą się z sobą komunikować? Czy komunikacja interper-
sonalna (lub społeczna) zacznie być zastępowana przez komuni-
kację międzyświatową? Co będzie nośnikiem takiej komunikacji? 
Wszystkie te pytania kierują w stronę filozofii antropistycznej40 
i wymagają oddzielnej analizy.

7. Zadania w projekcie eudajmonizmu
personalistycznego

Pozytywizm wyeliminował metafizykę. Jego scjentystyczna 
postać sprowadziła wszelką wiedzę do przekazu nauk szcze-
gółowych, opartego na doświadczeniu. I  jakkolwiek sztywne 
ramy pozytywistycznych nakazów i zakazów naukowości z cza-
sem się nieco poluzowały, to badanie znaczenia zdań wartoś-
ciujących, które tradycyjnie odwołują się do ontologii (i w tym 

40  Zob. T. Grabińska, Wybrane zagadnienia, dz. cyt. Filozofię antropistycz-
ną (której nie należy mylić z  zasadami antropicznymi) zaproponował 
Mirosław Zabierowski w: M.  Zabierowski, Status obserwatora w  fizy-
ce współczesnej, Wrocław 1990; zob. też: M. Zabierowski, Człowiek we 
Wszechświecie – ujęcie antropistyczne, w: Fyzika a etika III. Fyzika a etika 
v interkultúrnom dialógu, ed. I. Miháliková, Nitra 2009, s. 211‒221. 
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sensie – metafizyki) pozostało na obrzeżach filozofii, zwłaszcza 
w marginalizowanych koncepcjach – niemodnej i źle widzianej 
filozofii (jak tomizm lub personalizm), bo odwołującej się do 
Absolutu.

Pozytywistyczne zaniedbanie systematycznej refleksji etycznej 
nad celem ludzkiego działania oraz ontologicznej – nad tożsa-
mością podmiotu i przedmiotu w akcie poznania i czynie, wraz 
z relacją podmiot-przedmiot dramatycznie dają o sobie znać współ-
cześnie – u progu ery transhumanizmu. Jedyną wciąż rozwijającą 
się filozofią systematyczną jest filozofia neotomistyczna. Powstały 
w jej nurcie personalizm wciąż jest żywy i podejmuje wyzwania 
współczesności. Dlatego to na jego podstawie powinno się podjąć 
próbę zmierzenia się z odpowiedzią na pytania (1) i (2) oraz sfor-
mułowania alternatywy dla hedonizmu transhumanistycznego. 
Projekt ten nazywam eudajmonizmem personalistycznym. 

Oto zadania, jakie stoją przed eudajmonizmem personali-
stycznym. Najogólniej jest to zadanie obrony tożsamości osoby 
ludzkiej w obliczu ideologii transhumanizmu i dynamicznie 
zmieniającego się środowiska technologicznego. Nowe techno-
logie mają i mogą doskonale służyć człowiekowi. Dlatego trzeba 
pilnować, aby technologie nie posługiwały się człowiekiem. Ostatnie 
wyrażenie nie jest li tylko zgrabnym odwróceniem frazy, bowiem 
w ramach transhumanizmu czynnik decyzyjny ma coraz mniej 
należeć do poszczególnego człowieka. 

Klasycznym zadaniem filozofii jest stworzenie spójnej apara-
tury pojęciowej, w której można by stawiać i analizować poszcze-
gólne problemy, porównywać możliwe ich rozwiązania i dociekać 
już bardziej szczegółowych konsekwencji tych rozwiązań. Rozwój 
technologii GRIN i projekt konwergencji NCBI wymagają roz-
wiązania następujących problemów: 

1° nowa postać jedni psychofizycznej (vide Z-I i Z-II); 
2° naturalizm a nadnaturalizm (vide Z-II – Z-III);
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3° osoba w antroposferze (vide Z-IV);
4° osoba w biosferze zunifikowanej z technosferą (vide Z-II 

i Z-III);
5° osoba w infosferze (vide Z-VI);
6° rekonstrukcja teorii moralności osoby istniejącej równo-

cześnie w czterech wymienionych, zachodzących na siebie sferach 
egzystencji osoby (Z-II – Z-VI);

7° wolność czynu i  autokreacja osobowości czynem 
(Z-IV – Z-VI);

8° relacja podmiot-przedmiot poznania i prawda poznania 
(Z-VI).
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Dlaczego człowiek a nie postczłowiek? 
Przeciw radykalnemu ulepszaniu

Wprowadzenie

W dyskusjach wokół ulepszania człowieka za pomocą najnow-
szych zdobyczy nauk biomedycznych wysuwa się niekiedy dale-
ko idące postulaty. Chodzi zasadniczo o to, aby odwołując się 
do osiągnięć genetyki, inżynierii genetycznej, nanotechnologii 
i psychofarmakologii dokonać radykalnej modyfikacji struktury 
ludzkiego życia i bytowania. Czy jest to wykonalne na aktualnym 
etapie rozwoju stosownych nauk i technologii? To osobna kwe-
stia, choć nietrudno o spostrzeżenie, że na razie nie posiadamy 
możliwości tak daleko sięgających ingerencji. Jednak ze wzglę-
du na stopień zaawansowania na przykład genetyki i inżynierii 
genetycznej, jak również ze względu na teoretyczną niesprzecz-
ność tego przedsięwzięcia, refleksja filozoficzna ma tu swoje 
uzasadnione miejsce. W niniejszych analizach chodzi o skrótowe 
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przybliżenie tego, w jaki sposób będzie można dokonać prze-
miany człowieka w postczłowieka, i do jakiego stopnia. Istotne 
będzie również zastanowienie się nad tym, co proponowane 
zmiany oznaczają dla człowieka, w świetle tego, co on już wie na 
temat swego istnienia i bytowania. W znacznej mierze chodzi 
o ustalenie, czy warto rezygnować z istnienia ludzkiego na rzecz 
tego postludzkiego.

Dyskusja o tym, czy postczłowiek będzie kimś radykalnie „lep-
szym” od człowieka toczy się nie tylko pomiędzy zwolennikami 
ulepszania człowieka a jego przeciwnikami. Również w gronie 
tych pierwszych nie ma jasności co do tego, czy próby zmiany 
kondycji ludzkiej mają oznaczać jej całkowite porzucenie, czy 
tylko udoskonalenie. Zwolennikami wyjścia poza aktualną kon-
dycję Homo sapiens są myśliciele i filozofowie określani mianem 
transhumanistów. Do grona przeciwników zaliczają się natomiast 
ci, którzy całkowicie sprzeciwiają się ingerencjom zmierzającym 
do modyfikacji człowieczeństwa, tak zwani biokonserwatyści, 
jak również zwolennicy umiarkowanych ulepszeń. W naszych 
analizach skoncentrujemy się zasadniczo na debacie pomiędzy 
transhumanistami a rzecznikami ograniczonych interwencji. 

W stronę postczłowieka

Propozycja zmiany człowieka w istotę wyższego rzędu łączy się 
z dostrzeżeniem ograniczeń tego pierwszego i zarazem ze świa-
domością, że można to przezwyciężyć. W istocie jest to dalsze 
rozwinięcie wpisanej w człowieka tendencji do zmiany i samo-
udoskonalania. W opinii transhumanistów tradycyjne sposoby, 
do który się zwykle odwołujemy, czyli te związane z systemem 
edukacji, szeroko rozumianą socjalizacją i medycyną konwen-
cjonalną są niewystarczające. Należy sięgnąć po narzędzia, które 
oferują nam bieżące odkrycia nauk biomedycznych, nawet jeśli 
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ich zastosowanie pozornie nie ma wpływu na kondycję ludzką. 
Prognozuje się, że odpowiednie skojarzenie tych nowości może 
doprowadzić do wyłonienia nowej platformy, na której człowiek 
zdolny będzie do zainicjowania mocniejszych ingerencji w swoje 
struktury biologiczne i psychiczne. 

Nicholas Agar wskazuje kilku współczesnych myślicieli, któ-
rzy wnoszą znaczny wkład w zrozumienie idei postczłowieczeń-
stwa. Są to: Ray Kurzweil, Aubrey de Grey, Nick Bostrom i James 
Hughes1. Nie jest to oczywiście wyczerpująca lista uczestników 
tej debaty, jednak ich głosy dają nam reprezentatywny obraz 
toczących się dyskusji. Przyjrzenie się ich zasadniczym ideom 
pozwoli uświadomić sobie możliwe scenariusze tego, co może 
nastąpić po zakończeniu świata, w którym aktualnie żyje czło-
wiek, jak również poznać argumentację, która te scenariusze 
wspiera i uzasadnia. 

Jak powstanie postczłowiek?

Ray Kurtzweil, jako jeden z czołowych aktywistów tego tren-
du, omawia etapy prowadzące do powstania istoty postludzkiej 
w ramach „rewolucji GNR” (genetyka, nanotechnologia, roboty-
ka). W ramach tej pierwszej wskazuje na pojawiające się metody 
„przeprogramowania naszej biologii w celu faktycznej eliminacji 
chorób, zwiększenia potencjału człowieka oraz radykalnego prze-
dłużenia życia”2. Według tego myśliciela szczególną rolę odegra 
tu biotechnologia, dzięki której możliwa będzie zmiana naszych 
genów prowadząca do odmładzania tkanek naszego ciała i jego 

1  N.  Agar, Humanity’s End. Why We Should Reject Radical Enhancement, 
Cambridge (MA) 2013. 

2  R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biolo-
gii, przeł. E. Chodkowska, A. Nowosielska, Warszawa 2013, s. 203.
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organów. Powołuje się on na badania Aubreya de Greya, o któ-
rym będziemy mówili w dalszych rozważaniach, jak również na 
inne przedsięwzięcia w ramach dokonującej się już rewolucji 
biotechnologicznej3. 

Ciekawsze są jednak jego propozycje związane z osiągnięciami 
i oczekiwaniami w ramach nanotechnologii4. Chodzi o wykorzy-
stanie potencjału nanocząstek w odniesieniu do ludzkiego orga-
nizmu. Przełomowym momentem może tu być skonstruowanie 
tak zwanych nanobotów, które byłyby bardzo małymi urządze-
niami zdolnymi do działań na poziomie komórkowym. Chodzi 
o działania terapeutyczne (np. wykrywanie i likwidowanie stanów 
patologicznych), jak również o monitorowanie ludzkiego organi-
zmu. W tym kontekście można byłoby brać pod uwagę proces tak 
zwanego skanowania naszej struktury cielesnej, wraz z mózgiem 
i układem nerwowym, w celu ich skopiowania5. Gdyby stało się 
to wykonalne, kolejnym krokiem byłoby przesłanie tego zbio-
ru informacji do urządzeń zewnętrznych – komputerów, które 
dysponując odpowiednimi mocami obliczeniowymi posiadałyby 
zdolność przetwarzania odczytanych danych. Według Kurz-
weila ważną rolę odgrywa tu prawo przyśpieszających zwrotów6. 
W jego opinii nowe i coraz mocniejsze komputery pojawiają się 
w tempie wykładniczym, stąd radykalnie zwiększają one nasze 

3  Tamże, s. 209nn.
4  Szersze omówienie w: G.  Hołub, Transhumanizm a  koncepcja osoby, 

„Ethos” 28 (2015), nr 3, s. 83–94.
5  Nanoboty byłyby wielka szansą dla medycyny, a  zarazem otworzyły-

by dostęp do takiego poznania cielesności, który na aktualny etapie jest 
raczej scenariuszem science fiction. Zob. np. R.A. Freitas Jr, Nanotechnology, 
nanomedicine and nanosurgery, „International Journal of Surgery” 3 (2005), 
nr 4, s. 246–246.

6  Chodzi zasadniczo o  to, że przyśpiesza tempo pojawiania się nowych 
i doskonalszych urządzeń obliczeniowych, w szczególności komputerów. 
Wskutek tego zdolność człowieka do posługiwania się informacją, ujętą 
jako informacja cyfrowa, jest coraz większa. 
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zdolności przetwarzania informacji. Kurzweil jest przekonany, 
że odpowiednie skojarzenie tych odkryć prowadzi do procesu, 
który „mógłby uchwycić całą osobowość osoby, jej pamięć, umie-
jętności i historię”7. 

Innym ważnym krokiem, który rozważa ten transhumanista, 
jest zastąpienie elementów układu nerwowo-mózgowego sztucz-
nymi zamiennikami. Odpowiednio zaprojektowane i dobrane 
nośniki pamięci i inne aktywne urządzenia elektroniczne zastę-
powałyby układy naturalne, a zarazem wprowadzałyby nowe, 
większe możliwości związane z operacjami mentalnymi. Wów-
czas łatwiejsze byłoby, na przykład, deponowanie danych czy ich 
pobieranie od jednostki. Umysł, który do tej pory pracował na 
mózgu biologicznym, stopniowo przechodziłby transformację, 
stając się umysłem sztucznym (choć według Kurzweila, dziedzi-
czącym „spadek” po umyśle naturalnym), ale zarazem bardziej 
„wydajnym”. W szerszej perspektywie umożliwiłoby to wprowa-
dzenie niebiologicznych podstaw inteligencji8, czyniąc z istoty 
ludzkiej cyborga, czyli istotę w części tylko naturalną. Tę ostatnią 
kwestię rozważa Kurzweil w ramach tak zwanego przesyłania 
osoby (uploading of the person), czyli jej przechodzenia z podłoża 
biologicznego na niebiologiczne. Generalnie będzie tu chodziło 
o stopniową fuzję człowieczeństwa ze światem wytworów tech-
nologicznych9, kiedy to na zaawansowanym etapie może pojawić 
się istota postludzka, tak zwana Osobliwość10. 

7  R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość..., dz. cyt., s. 193. 
8  Kurzweil jest przekonany, że inteligencja jest najpotężniejszą siłą we 

wszechświecie. Zob. R.  Kurzweil, Progress and Relinquishment, w: The 
Transhumanist Reader, red. M.  More, N.  Vita-More, Malden 2013, 
s. 451. 

9  R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość…, dz. cyt., s. 305.
10  Kurzweil tak określa Osobliwość: „Określam datę nadejścia Osobliwo-

ści  – oznaczającej głęboki i  zmieniający wszystko proces przekształ-
cenia ludzkich możliwości  – na 2045 rok. Niebiologiczna inteligencja 
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Powyższa koncepcja Kurzweila spotkała się z wielkim zain-
teresowaniem, jak też z równie wielką krytyką. John Hogan 
zarzucił jej daleko posunięte uproszczenia, zwłaszcza jeśli idzie 
o rozumienie struktury ludzkiego mózgu. W świetle prowa-
dzonych badań jest on nadal niepoznany i z danych, którymi 
już teraz dysponujemy, wiemy, że skala jego skomplikowania 
i zachodzących w nim zmian jest wprost niewyobrażalna. Hogan 
przykładowo wskazuje na 100 miliardów neuronów i kwadry-
lion (1 00000 00000 00000) połączeń istniejących między nimi. 
Zdobycie informacji o tak złożonej strukturze i zaprojektowanie 
komputera, który byłby zdolny do procesowania tych informacji, 
to odległa przyszłość11. Podobnie Agar jest przekonany, że sko-
piowanie i przesyłanie osoby wymagałoby dysponowania dwoma 
istotnymi zdolnościami, które na razie są poza naszym zasięgiem. 
Z jednej strony, chodziłoby o dobrze rozwinięte neuronauki, 
które pozwoliłyby nam adekwatnie zrozumieć mózg (na razie 
jest to organ słabo poznany). Z drugiej strony, konieczna była-
by zaawansowana wiedza na temat tego, jak przetransponować 
informacje o istotnych aspektach funkcjonowania tego organu 
do poziomu obliczeń komputerowych12. Biorąc pod uwagę, że 
mózg nie jest tylko biokomputerem, ale stanowi podłoże innych 
ważnych operacji osoby, jak na przykład świadomość, owa trans-
pozycja jest na razie poza naszymi możliwościami. Wskazane 
trudności, związane z brakiem odpowiedniej wiedzy, uniemoż-
liwiają znalezienie skutecznych rozwiązań technicznych. Jednak 
dla naszych rozważań, które mają na celu postawienie istotnych 

stworzona w tym roku będzie miliard razy potężniejsza niż cała dzisiej-
sza ludzka inteligencja”; tamże, s. 134.

11  J. Hogan, The Consciousness Conundrum, „Special Report: The Singulari-
ty”, IEEE Spectrum Online, http://www.spectrum.ieee.org/jun08/6280 
[dostęp: 6.12.2016].

12  N. Agar, Humanity’s End…, dz. cyt., s. 67.



103Dlaczego człowiek a nie postczłowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu

pytań filozoficznych i antropologicznych, przyjmijmy scenariusz 
Kurzweila jako interesującą platformę do dalszej dyskusji.

Jak uwolnić się od ograniczeń czasowych?

Inna formą radykalnego przekształcenie ludzkiego życia jest jego 
znaczne przedłużenie. Już dzisiaj wiemy, że rozwój medycyny 
i polepszenie jakości opieki zdrowotnej w pewien sposób do 
tego prowadzą. Jednak zwolennicy ulepszania człowieka są zain-
teresowani czymś więcej. Chodzi im o takie interwencje, które 
pozwalałyby na życie wyraźnie przekraczające dotychczasowe 
bariery, a w konsekwencji na długowieczność. W grę wchodzi-
łoby życie trwające 200, 300 czy nawet 1000 lat. Rozważania 
wokół tej kwestii prowadzi na przykład Aubrey de Grey. Jest on 
zainteresowany procesami, jakie dokonują się w wieku starczym; 
jego refleksja i prowadzone badania mają na celu znalezienie 
sposobów na opóźnienie, a nawet zahamowaniem tych procesów. 
Wskazuje on na parę istotnych przyczyn osłabienia organizmu 
i wszystkie one związane są z procesami dokonującymi się na 
poziomie komórkowym. Do tych przyczyn zalicza on: utra-
tę komórek, które spełniają istotne funkcje; akumulację złego 
rodzaju komórek w niektórych częściach ciała; mutację DNA 
albo struktury protein, które reguluję ekspresję genów; mutacje 
mitochondrialnego materiału genetycznego; akumulację róż-
nych odpadów w ludzkim ciele; akumulację protein w arteriach 
pozakomórkowych13. 

De Grey przedstawia różne propozycje zaradzenia tym nie-
korzystnym procesom, proponując na przykład metodę WILT 
(whole-body interdiction of lengthening of telomeres), która polega 

13  A. de Grey, M. Rea, Ending Aging: The Rejuvenation Breakthroughs that 
Could Reverse Human Aging in Our Lifetime, New York 2007. 
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na aktywowaniu genu produkującego enzym zwany telomera-
zą. Jego funkcja polegałaby na niedopuszczeniu do skracania 
się telomerów (końcowej części chromosomów) przy kolejnych 
podziałach komórkowych, co w efekcie przyczyniłoby się do 
lepszej ochrony kodu DNA14. De Grey wskazuje również na 
konieczność badań nad bakteriami, które usuwałyby różnego typu 
odpady kumulujące się w organizmie. Jego zainteresowania idą tu 
w stronę bakterii aktywnych przy dekompozycji ludzkiego ciała 
związanej ze śmiercią. Generalnie chodziłoby o to, aby ludzkie 
ciało pozostało bardziej żywotne i zdolne od uwalniania się od 
procesów patologicznych. W przekonaniu tego transhumanisty 
te i tym podobne interwencje, stosowane na zaawansowanym 
poziomie, mogą doprowadzić do nowego paradygmatu cielesnej 
egzystencji człowieka15. 

Na ile postulaty de Greya są możliwe do zrealizowania, pozo-
staje na razie kwestią otwartą. Struktura komórki ludzkiego ciała 
i zachodzące w niej procesy są bardzo skomplikowane i nie do 
końca poznane. W aktualnej perspektywie badawczej można 
najwyżej mówić o zwolnieniu procesu starzenia, ale nie o jego 
całkowitym zahamowaniu16. Niemniej jednak w ramach dyskusji 
filozoficznych problem zasygnalizowany przez de Greya posia-
da swoją wagę i znaczenie. Sama nawet teoretyczna możliwość 
radykalnego oddalenia perspektywy śmierci stawia nas wobec 

14  Tamże, rozdz. 12. 
15  Podobny pogląd wyraża John Harris, który odnosząc się do wywodów 

de Greya wskazuje, że radykalne przedłużenie życia ludzkiego będzie 
się mogło dokonać przez skojarzenie interwencji w genotyp jednostki 
(wyłączenie genów odpowiedzialnych za procesy starzenia) z medycy-
ną regeneratywną (hodowanie istotnych organów ludzkiego ciała i  ich 
implantacja). Zob. J.  Harris, Enhancing Evolution. The Ethical Case for 
Making Better People, Princeton 2007, s. 52. 

16  E. Postigo Solana, Transumanesimo e postumano: principi teorici e implica-
zioni bioetiche, „Medicina e Morale” 2 (2009), s. 274. 
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konieczności przemyślenia naszej egzystencji niejako na nowo. 
Inaczej mówiąc, jeśli nie jesteśmy już istotami, które charaktery-
zuje – jakby powiedział Martin Heidegger – „bycie ku śmierci”, 
to kim jesteśmy? Co jest horyzontem, w którym dokonuje się 
i w pewien sposób określa nasze życie? 

Postczłowiek – ale dlaczego?

Do grona znanych propagatorów radykalnego ulepszania czło-
wieka należy oksfordzki filozof Nick Bostrom. Jako myśliciel 
kieruje on swoją uwagę głównie na argumentację przemawiająca 
za albo przeciwko udoskonalaniu człowieka. W swoich pub-
likacjach stara się wskazać na zalety i dobroczynny charakter 
w przekraczaniu granic ludzkich możliwości, jak na przykład 
w próbach radykalnego ulepszenia inteligencji17. Formułuje on 
również krytykę pod adresem tak zwanych biokonserwatystów 
za to, że sprzeciwiają się procedurom ulepszającym; oskarża 
ich o to, że przyjmują postawę stronniczości, którą on określa 
mianem stronniczości na rzecz status quo18. Chodzi generalnie 
o to, że jako ludzie mamy tendencję do trwania przy tym, co 
tworzy naszą codzienność. Jest to specyficzne emocjonalne przy-
wiązanie do tego, co jest sprawdzone i znane. W szczególności 
wchodziłoby tu w grę przywiązanie do aktualnego stanu naszego 
człowieczeństwa19. 

Bostrom stara się wykazać, że nie jest to postawa uzasadniona. 
W jego opinii ingerencje w ludzką kondycję mogą doprowadzić 

17  Zob. np. N. Bostrom, Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies, Oxford 
2014.

18  N. Bostrom, T. Ord, The Reversal Test: Eliminating Status Quo Bias in 
Applied Ethics, „Ethics” 116 (2006), s. 656‒679. 

19  N. Agar, Humanity’s End…, dz. cyt., s. 139.
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do naszego faktycznego udoskonalenia. Zarazem jednak nie 
muszą być one nabyte kosztem tego, co określa specyfikę naszego 
ludzkiego świata: jedne mogą współgrać z drugimi. Stąd wska-
zuje on, że wartości istotne dla postczłowieka mogłyby stać się 
uznanymi wartościami już teraz, jednak na razie nie posiadamy 
odpowiednich zdolności poznawczych, aby je odkryć. Inaczej 
mówiąc, postczłowieczeństwo niesie ze sobą to, co tak naprawdę 
potrzebne jest istocie ludzkiej w jej aktualnej kondycji20. Jest to 
teza, za pomocą której filozof chce obronić kwestię ciągłości 
i tożsamości: transhumanizm jest naturalnym przedłużeniem 
i udoskonaleniem humanizmu, stąd może być czymś, czego – 
w istocie rzeczy – wszyscy pragniemy. Nicholas Agar komentując 
to twierdzenie wskazuje, że w takim razie stanowczy przeciwnicy 
ulepszania mogą okazać się jego głębokimi zwolennikami; bio-
konserwatyści, którzy „zostaliby zmuszeni” do wzięcia udziału 
w udoskonaleniu, na przykład, władz mentalnych, najprawdo-
podobniej staliby się zwolennikami posthumanizmu21. 

Wywody Nicka Bostroma obciążone są wieloma założeniami 
i przypuszczeniami, dlatego należy z pewnym krytycyzmem 
spojrzeć na to stanowisko. Czy możemy poważnie brać pod 
uwagę coś, co jest wyrazem spekulacji i myślenia życzeniowego? 
Skoro nie można poznać stanu postludzkiego, to na ile uzasad-
nione jest twierdzenie, że będzie on przedłużeniem i uzupełnie-
niem aktualnego położenia człowieka? Agar oskarża Bostroma 
o popełnienie błędu, który nazywa „fokalizmem”22. Chodzi o to, 
że istnieje tendencja, aby o pojedynczych wydarzeniach myśleć 
w odizolowaniu od innych, to znaczy koncentrować się na nich 

20  N. Bostrom, Human Genetic Enhancement: A Transhumanism Perspective, 
„The Journal of Value Inquiry” 37 (2003), s. 495. 

21  N. Agar, Humanity’s End…, dz. cyt., s. 142.
22  Tamże, s. 145nn. 
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tak, jakby dokonywały się w próżni. Szczególnie wydarzenia 
przyszłe mogą być traktowane w ten sposób (ale i o przeszłości 
mówimy niekiedy „stare dobre czasy”). Abstrahowanie od róż-
nych okoliczności i szczegółów, na przykład skutków ubocznych, 
pozwala na dość jednoznaczną prezentację danego wydarzenia – 
albo pozytywną, albo negatywną. Stąd mogą pochodzić projekcje 
zdecydowanie pesymistyczne lub bardzo optymistyczne, które 
zwykle są pewnym uproszczeniem. Podejście to otwiera drogę 
do mówienia na przykład o „świetlanej przyszłości”. 

Z badań, na które powołuje się Agar wynika, że tendencja ta 
ulega wzmocnieniu im bardziej przedmiot owych spekulacji jest 
odległy, a więc coraz mniej można powiedzieć o towarzyszących 
mu okolicznościach23. Stan postczłowieczy jest projektowany 
jako kondycja charakteryzująca się formą wzmocnienia i udo-
skonalenia człowieczeństwa. Jednak jest to opinia ogólnikowa 
i jednostronna. Jest rzeczą oczywista, że powstanie postczłowieka 
musi się łączyć z obecnością wielu czynników, których teraz 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie wiemy więc, na czym 
będzie polegała całościowa, integralna kondycja tej przyszłej 
istoty. W konsekwencji nie wiemy, czy oczekiwane pozytywne 
efekty faktycznie sprawią, że będziemy istotami wyższego rzędu, 
czy tylko mutantami z ulepszonymi pojedynczymi władzami. 
Pomimo tych wątpliwości propozycja Nicka Bostroma może być 
dobrym punktem odniesienia dla dalszych rozważań na temat 
człowieczeństwa i naszego stosunku do niego. 

Czy możliwe jest społeczeństwo postludzkie?

James Hughes roztacza perspektywę społeczeństwa trans-
humanistycznego, określając je mianem demokratycznego 

23  Tamże, s. 146.
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transhumanizmu. Wskazuje, że zasadniczą kategorią, która 
pozwala nam określić charakter tej społeczności, jest pojęcie 
osoby. Dążąc do określenia znaczenia tego ważnego terminu, 
porusza się on w tradycji zainicjowanej przez Johna Locke’a. 
Zauważa wielość istniejących tu rozwinięć i definicji, które zasad-
niczo określają osobę poprzez wyszczególnienie wyższych włas-
ności psychicznych. W swoich rozważaniach Hughes przyjmuje 
dość ograniczony zbiór własności określających osobę i wska-
zuje na nią jako na istnienie przejawiające samoświadomość 
i manifestujące swoje pragnienia. To ostatnie pojmuje on jako 
zdolność do patrzenia w przyszłość i formułowania względem 
niego oczekiwań. Osoba tak rozumiana jest dla Hughesa bytem 
w sobie, a nie rzeczą. Przysługuje jej prawo do życia wynikające 
z  jej podmiotowego statusu, czyli ze statusu, który wyklucza 
traktowanie jej na modłę przedmiotu24. 

Hughes podejmuje próbę określenia ramy społeczności osób. 
Wskazuje, że można do niej włączyć tak różne bytowości, jak 
ludzie, zwierzęta naczelne i  istoty postludzkie. Jeśli spełnia-
ją zasygnalizowane kryterium osoby, wówczas stają się współ-
obywatelami, a to oznacza, że w zasadniczym wymiarze swego 
istnienia muszą być uznane za równe sobie. Przynależność do 
tej społeczności łączy się również z obowiązkami, jakie przypa-
dają poszczególnym członkom. Osoba to kategoria, na której 
zbudowany jest język praw i obowiązków. Jest to pojęcie, które 
wskazuje, że istota, do której go odnosimy, posiada doniosłe 
moralne znaczenie, a to prowadzi do określonych konsekwen-
cji. Hughes wskazuje, że „jesteśmy zobowiązani to tego, aby 
przyjść z pomocą współobywatelom, w tym celu, aby osiągnęli 

24  J. Hughes, Citizen Cyborg. Why Democratic Societies Must Respond to the 
Redesigned Human in the Future, Cambridge (MA) 2004, s. 221‒222. 
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pełne zdolności rozumowania, świadomości i samookreślenia”25. 
Zobowiązanie to odnosi się do osób ludzkich, które powinny 
zająć postawę wspierającą względem innych jednostek ludzkich 
przynależących do tej społeczności. W społeczności transhu-
manistycznej zobowiązanie to określa także relacje człowieka 
do wyższych ssaków, jak również istot postludzkich do ludzi. 
Pomocna okaże się tu postawa empatii, którą Hughes uważa za 
równie ważną przy określeniu osoby, jak wspomniane powyżej 
kwalifikacje osobowościowe (samoświadomość i zdolność do 
żywienia oczekiwań)26. 

Wizja społeczeństwa transhumanistycznego jest interesująca, 
choć skłania do sformułowania paru uwag. Przy całym akcencie 
położonym na równości osób i współobywateli, wiodącą rolę 
będą tu odgrywali ci najbardziej zaawansowani, czyli jednostki 
postludzkie. Nicholas Agar zauważa, że wzmocnione własności 
mentalne dysponują ich do wyższych standardów moralnych. 
Dzieje się tak, ponieważ wiele pomyłek czy błędów w tej dziedzi-
nie spowodowane jest niedoskonałością poznawczą, a ta będzie 
znacznie ograniczona u postludzi27. Choć z drugiej strony, same 
udoskonalenia sfery racjonalno-poznawczej nie oznaczają ulep-
szenia w dziedzinie moralności. Jak zauważa Agar, posiadamy 
słabsze rozumienie tego, co oznacza „udoskonalać moralnie” niż 
„udoskonalać w warstwie kognitywnej”28. Nieopatrzne utożsa-
mienie jednego z drugim nabrałoby znamion błędu popełnionego 
już przez Sokratesa, a mianowicie – intelektualizmu etycznego. 

Inną wątpliwością, która może pojawić się w związku z kon-
cepcją Hughesa, jest określenie wiarygodności relacji, które będą 

25  Tamże, s. 223.
26  Tamże, s. 250.
27  N. Agar, Humanity’s End…, dz. cyt., s. 159.
28  Tamże, s. 160.
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regulowały życie demokracji transhumanistycznej. Otóż istnieje 
już dzisiaj pewien punkt odniesienia, który nakazuje zacho-
wanie pewnej wstrzemięźliwości w formułowaniu predykcji. 
Agar zastanawia się w tym kontekście nad sposobem, w jaki 
my – ludzie – traktujemy wyższe ssaki już dzisiaj. W wielu sytu-
acjach są to działania, które osłabiają ich dobrostan i niszczą to, 
co konieczne jest dla ich przetrwania (np. siedliska życiowe)29. 
Nawet działania obrońców zwierząt są tu niewystarczające, nie 
spełniają bowiem wymogów, które Hughes stawia obywatelom 
przyszłej wspólnoty transhumanistycznej. Być może dopiero 
postczłowiek posiądzie zdolność do tak głębokiej empatii, że 
jego postępowanie wprowadzi w praktykę postulat równości? 
Na aktualnym etapie rozważań trudno to ocenić, stąd kwestia 
ta pozostaje mocno niejasna. Jej rozstrzygnięcie wymagałoby 
wyjaśnienia tego, dlaczego dopiero postczłowiek będzie zdolny 
do przyjęcia tak mocnych, ale i specyficznych zarazem, postaw 
moralnych. 

Koncepcja Jamesa Hughesa może zrodzić jeszcze jedną wąt-
pliwość. Otóż przy założeniu, że osoby doskonalsze, kierując się 
empatią, będą działały na rzecz ulepszenia tych mniej zaawan-
sowanych, powstaje pytanie o negatywne skutki uboczne. Spo-
łeczeństwo transhumanistyczne będzie bardzo zróżnicowane 
i uniknięcie rozwarstwienia w nim okaże się niezwykle trud-
ne. Skutkiem tego jest całkiem prawdopodobne, że jednostki 
o wyższym stopniu doskonałości będą wychodziły z inicjatywą 
do tych mniej doskonałych. Postludzie mogą przyjąć program 
doprowadzenia wszystkich do swojego poziomu, co w nieunik-
niony sposób wiąże się z napięciami i konfliktami. Czy uszanują 
oni kulturę wytworzoną przez człowieka, czy też uznają ją za 

29  Tamże, s. 158.
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subkulturę? Czy w końcu normą, swoistym punktem odniesienia 
nie stanie się świat osób postludzkich i to, co jest dla nich ważne? 

Pozostać człowiekiem?

Przedstawione powyżej idee mogą być dla niektórych szczegól-
nie atrakcyjne. Czy jednak rezygnacja z człowieczeństwa jest 
decyzją łatwą i oczywistą? Czy możemy bez większych prob-
lemów rozstać się z aktualnym światem ludzkim? Wydaje się, 
że posiadamy mocne przesłanki, aby odpowiedzieć negatywnie 
na takie pytania. Aktualna kondycja ludzka, choć nacechowana 
wieloma ograniczeniami, nie może być łatwo zakwestionowana 
czy nawet wprost – odrzucona. To, co pojawiło się w głosach 
zwolenników radykalnych przekształceń – nachylonych zasadni-
czo w stronę tego, co ma nastąpić, czy tylko może nastąpić – nie 
oddaje adekwatnie tego, kim już jesteśmy i jak ten stan ma się do 
proponowanej nowości. Warto więc przyjrzeć się postulowanym 
zmianom w nieco szerszej perspektywie, a więc w takiej, któ-
ra mocniej uwzględnia to, co już wiemy na temat nas samych 
i naszego bytowania. Odwołamy się tu do jednej uwagi, która 
doprecyzowuje kontekst życia człowieka, szczególnie jego dyna-
miczny rozwój.

Nicholas Agar twierdzi, że próby radykalnego przekształce-
nia człowieka niosą poważne zagrożenie dla wartości, którymi 
człowiek żyje i które uważa za swoje wzniosłe osiągnięcia. Jako 
przykład wskazuje on na zbiór doświadczeń nagromadzonych 
w trakcie dziejów, które tworzą uniwersalną ludzką historię30. 
Wiele z ich jest niepowtarzalnych, a zarazem mają decydujący 

30  N. Agar, There Is a Legitimate Place for Human Genetic Enhancement, w: 
Contemporary Debates in Bioethics, red. A.L.  Caplan, R.  Arp, Malden 
2014, s. 351. 
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wpływ na kształt tożsamości jednostek i zbiorowości. Różnie 
można określić ich genezę. Z jednej strony, doświadczenia te 
są efektem tego, co w człowieku wielkie i wzniosłe; niekiedy 
nawet są one ekspresją ludzkiego geniuszu. Z drugiej natomiast 
strony, pojawiają się one jako konsekwencja zmagania się z bra-
kiem, którego człowiek stale doświadcza. Ważną rolę pełniłyby 
tu te czynniki, które określilibyśmy mianem ludzkich słabości. 
To właśnie ich dokładne rozpoznanie, a następnie zmaganie się 
z nimi doprowadziło w wielu sytuacjach do wielkich osiągnięć, 
z których jesteśmy dumni. Nie chodzi oczywiście o gloryfiko-
wanie tego, co słabe i ułomne, ale o wskazanie, że prawdziwymi 
osiągnięciami jest to, co uzyskujemy drogą przezwyciężania swo-
ich ograniczeń. Ta racja, choć nie jest rozstrzygająca w naszych 
rozważaniach, powinna być jednak brana pod uwagę.

Podstawową kwestią, która pojawia się w tym głosie, jest pyta-
nie o to, czy istoty postludzkie zachowają tożsamość ludzką. Jeśli-
by tak było, wówczas zagrożenia związane z odrzuceniem tego, 
co wypracował człowiek będący istotą Homo sapiens, okazałyby 
się nieznaczne. Jednak kwestia ta jest mocno niejasna. Z jednaj 
strony rzecznicy ulepszania podkreślają, że tożsamość ludzka 
będzie zachowana. Na przykład Bostrom i Ord odwołują się do 
porównania nieprzerwanej tożsamości, jaka istnieje pomiędzy 
wiekiem dziecięcym a dorosłością31. Jest oczywiste, że to drugie 
jest kontynuacją tego pierwszego. Podobnie ma być w relacji 
człowieka do postczłowieka. Z drugiej jednak strony, przyjmu-
jąc kryterium ciągłości tożsamości jako kontynuację wyższych 
funkcji psychicznych, pojawiają się poważne wątpliwości. Udo-
skonalenia, które polegałyby na radykalnym zwielokrotnieniu na 
przykład inteligencji, mogą wyraźnie oderwać te nowe istoty od 

31  N. Bostrom, T. Ord, The Reversal Test: Eliminating Status Quo Bias in 
Applied Ethics, dz. cyt., s. 671. 
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świata ludzkiego32. Inaczej mówiąc, bardzo niewiele z tego, co 
było ważne i drogie dla człowieka, znajdzie uznanie w oczach 
postludzi. Co więcej, jeśli nastąpiłaby wyraźna zmiana kondy-
cji (struktury istnienia) udoskonalonej istotny, to trudno było-
by mówić o jej przywiązaniu do tego, co ludzkie. W koncepcji 
Kurzweila osobliwość będzie albo cyborgiem, albo nawet robo-
tem (z nowym, sztucznym „ciałem”). Z wysokim prawdopodo-
bieństwem można powiedzieć, że będzie ona stale zmierzała do 
przezwyciężania ograniczeń. W konsekwencji człowiek zacznie 
się jej jawić jako przeciwieństwo tego, do czego dąży. Kultywo-
wanie tradycji i dziedzictwa przeszłości nie stanie się czymś, w co 
zaangażuje się ta osobliwość. Z racji, że jest ona zorientowana na 
przyszłość, a przeszłość jest raczej tym, od czego chce się uwolnić, 
jedynym jej prawdziwym zaangażowaniem będzie postępujące 
udoskonalanie (modyfikowanie) samego siebie33. 

Agar podejmuje kwestię horyzontu zainteresowań postczło-
wieka i porównuje go do tego, co jest typowe dla człowieka. 
Zauważa, że ze względu na radykalne ulepszenia, na przykład 
inteligencji, postludzie stracą zainteresowanie dla tego, czym 
normalnie zajmuje się człowiek: uznają to za dziecinne, a nawet 
banalne. Może to prowadzić do dwóch poważnych konsekwencji. 
Po pierwsze, postludzie przy swoim progresywnym zorientowa-
niu mogą unikać koncentracji na kwestiach, które nie podlegają 
zmianie (ilościowej), a konsekwentnie unikać związanego z nimi 
zaangażowania. Agar mówi tu o niebezpieczeństwie zahamo-
wania dojrzałego wzrostu intelektualnego34. Chodziłoby o to, 
że tempo nabywania nowych informacji nie będzie szło w parze 

32  Agar podaje jako przykład zintensyfikowanie inteligencji do skali tysięcy 
IQ, np. z 109 do 1109 IQ. Zob. N. Agar, Humanity’s End…, dz. cyt., 
s. 184. 

33  Tamże, s. 187.
34  Tamże, s. 185‒186.
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z ich zrozumieniem i interioryzacją (co jest przykładem zmiany 
jakościowej). Po drugie, nie jest wcale oczywiste, że horyzont 
zainteresowań post-ludzi kiedykolwiek się ukształtuje. Wynika 
to z tego, że każdy ulepszony stan jednostki jest punktem wyjścia 
do dalszych działań tego typu, to znaczy do nowych ulepszeń. 
Najprawdopodobniej nie istnieje punkt ostateczny i docelowy 
tej tendencji, a w związku z tym bardzo trudno mówić o jakiś 
stałych punktach odniesienia.

Człowiek w aktualnej kondycji Homo sapiens nie podlega aż 
tak poważnemu rozchwianiu. Kolejne etapy rozwoju wnoszą coś 
istotnego do tego, co reprezentuje jednostka dojrzała. Dzieciń-
stwo i młodość są dynamicznymi okresami nauki i zdobywania 
podstawowych doświadczeń. Dobrze przeżyte, prowadzą do 
zrównoważonej dorosłości. I choć ten ostatni etap jest daleki od 
doskonałości, to jednak człowiek posiada pewien zbiór prawd 
i wartości, których nie chciałby utracić. Może pragnąłby je nieco 
udoskonalić, ale to nie oznacza, że jest skłonny je porzucić. Tak 
więc człowiek nie traktuje okresu dojrzałości jako kolejnego stanu 
przejściowego w swym życiu (to znaczy: kolejnego dzieciństwa 
czy młodości, które prowadzą do jakiejś nowej i prawdziwej 
dorosłości35), ale jako etap – w pewnym sensie – docelowy. 

Generalnie rodzi się tu formalna asymetria pomiędzy czło-
wieczeństwem a postczłowieczeństwem. Jeśli określenie tego, 
co stanowi o tym pierwszym, nie jest takie trudne (nawet jeśli 
nadal niewiele wiemy o  człowieku), to scharakteryzowanie 
 postczłowieczeństwa będzie niezwykle trudne. Tym, co stanie 
się tu oczywiste – jak wspomnieliśmy powyżej – jest tendencja do 
udoskonalania i porzucania tego, co przeszłe. Wybór pomiędzy 
człowieczeństwem a postczłowieczeństwem to między innymi 

35  Tamże, s. 189.
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opowiedzenie się za tym, co jest nam względnie znane, a tym, 
co tylko ogólnikowe i postulowane, czyli faktycznie nieznane. 

Ta ogólnikowość sygnalizuje jeszcze jeden problem. Jest nim 
brak jasności co do tego, co ma podlegać procesowi udoskonala-
nia. Otóż wypowiedzi zwolenników tego projektu koncentrują 
się na wybranych aspektach człowieczeństwa. W powyżej zapre-
zentowanych stanowiskach chodziło zasadniczo o radykalne 
wydłużenie życia jednostki i równie radykalne zwielokrotnienie 
jej inteligencji. W innych głosach pojawia się postulat moral-
nego udoskonalania człowieka36. Jednak nie jest jasne, dlaczego 
modyfikacja tych „rejonów” człowieczeństwa ma przyczynić się 
do całościowej zmiany człowieka jako człowieka. Czy w ramach 
tych wyszczególnionych aspektów da się adekwatnie ująć, kim 
jest istota Homo sapiens? Kwestia ta w znacznej mierze zależy od 
tego, jak rozumiemy istotę ludzką, czyli jaką koncepcję człowiek 
przyjmiemy jako punkt odniesienia. Postulaty te rozpatrywane, 
na przykład, w ramach naturalistycznego ujęcia człowieka i ujęcia 
nienaturalistycznego doprowadzą nas do całkowicie odmiennych 
konkluzji.

Pojawiają się również niejasności ze zrozumieniem samych 
tych postulatów. Kwestia wydłużenia życia, poza zasygnalizo-
wanymi trudnościami technicznymi, trudnościami z faktyczną 
wykonalnością, łączy się z radykalnymi zmianami w obrazie 
społeczeństwa. Powstanie społeczności transhumanistycznej, 
proponowanej przez Jamesa Hughesa, czy nawet tylko społecz-
ności wielopokoleniowej (np. pięciopokoleniowej) oznacza nowy 
typ relacji pomiędzy jednostkami. Na niektóre kwestie, jak domi-
nacja jednostek ulepszonych, zwróciliśmy już uwagę. Pozostają 

36  Chodzi zasadniczo o dyskusję, którą wywołała książka Ingmara Perssona 
i Juliana Savulescu, pod tytułem Unfit for the Future. The Need for Moral 
Enhancement, Oxford 2012.
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jednak jeszcze inne problemy, które podejmuje w swych analizach 
Francis Fukuyama. 

Kreśli on obraz społeczeństwa ludzkiego, w którym żyje 
równocześnie parę pokoleń. Ze względu na zdolność do rady-
kalnego wydłużenia życia i utrzymania jego wysokiej jakości, 
jednostki te są stale zaangażowane w pracę i podejmują różnego 
typu aktywności społeczne. Ci, którzy mają najwięcej wiedzy 
i doświadczenia, wiodą naturalny prym w takiej społeczności; oni 
również zajmują ważne stanowiska i pozycje. O wiele trudniej jest 
natomiast młodym, którzy pragną zająć w drabinie społecznej 
miejsce odpowiadające ich aspiracjom. Fukuyama wprost wska-
zuje, „że zmiany polityczne, społeczne oraz intelektualne będą 
następować o wiele wolniej w społeczeństwach, gdzie średnia 
długość życia będzie znacznie większa. W sytuacji jednoczesnej 
aktywności zawodowej trzech lub więcej pokoleń, ludzie młodsi 
będą jedynie usiłującą znaleźć posłuch mniejszością, zmiany 
pokoleniowe zaś nigdy nie będą wyraźne”37. Obok trudności 
natury technicznej, związanych z koegzystencją wielu pokoleń, 
pojawią się jeszcze poważniejsze zagrożenia. Chodzi mianowicie 
o spowolnienie procesu pojawiania się nowych idei i projektów, 
śmiałych przedsięwzięć i reform, które zwykle są dziełem nowych 
pokoleń przejmujących odpowiedzialność za rozwój społeczeń-
stwa. Tak więc samo przedłużenie życia i modyfikacja władz 
poznawczych jednostek już żyjących może być niewystarczające, 
aby te społeczeństwa dynamicznie się rozwijały. Bez wymiany 
pokoleń i łączącego się z tym przełomu pokoleniowego zmiany 
mogą prowadzić nie do postępu, ale do głębokiej stagnacji. 

Inny problem pojawia się, kiedy rozważamy próby modyfi-
kacji ludzkiej inteligencji. Ray Kurzweil i inni transhumaniści, 

37  F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, 
przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2005, s. 97.
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mówiąc o ulepszonej inteligencji, mają zazwyczaj na myśli taki 
jej rodzaj, który określany jest mianem ilorazu inteligencji i mie-
rzony według parametrów IQ. Skala ta jest oczywiście bardzo 
złożona i pozwala uchwycić wiele istotnych cech ludzkiej umy-
słowości. Jednak zarazem pozostają wątpliwości, na ile badania te 
są w stanie uchwycić specyfikę różnych rodzajów inteligencji. Na 
przykład, iloraz ten pozwala na właściwe uchwycenie inteligencji 
analitycznej, ale już nie w takim stopniu inteligencji twórczej38. 
Ta ostatnia dotyczyłaby zdolności praktycznego radzenia sobie 
w nowych sytuacjach, ale również istotnie określałaby poziom 
inwencji artystycznej, muzycznej czy filozoficznej. W dalszej 
refleksji nad inteligencją twórczą należałoby wskazać na jej różne 
warianty. W przypadku filozofa istniałoby zróżnicowanie pomię-
dzy inteligencją myśliciela zaangażowanego w hermeneutykę 
a inteligencją metafizyka, albo inteligencją filozofa dialogu a inte-
ligencją logika. W konsekwencji pytanie dotyczące ulepszania 
inteligencji jawi się jako pytanie otwarte. Najwyraźniej sama 
modyfikacja IQ ze skali trzycyfrowej (np. 115) do czterocyfrowej 
(np. 1115) to tylko operacja na jakimś jednym jej aspekcie – nie na 
całości. Podejmując takie działania raczej na pewno nie sprawimy, 
że pośród nas zaczną pojawiać się talenty na miarę Beethovena 
i Mozarta, Arystotelesa i Kanta. 

Kiedy pytamy o możliwość zmiany naszej kondycji, zwykle 
uświadamiamy sobie, że trudno tu sformułować jednoznaczną 
odpowiedź. Istnieje zawsze coś, co chcielibyśmy zmienić i coś, co 
chcielibyśmy zachować. Jednak w uważnej refleksji zdajemy sobie 
sprawę, że nie jest łatwo wyznaczyć dokładną granicę pomiędzy 
tymi czynnikami. Niekiedy jest to możliwe, ale zwykle są one 

38  R.J. Sternberg, Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu 
życiowemu poprzez operacje konwergencyjne, „Przegląd Psychologiczny” 
44 (2001), nr 4, s. 375–403.
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ze sobą połączone i  jedne warunkują drugie39. Zastanawiając 
się nad tym, co chcielibyśmy ocalić z tego, co ludzkie, możemy 
wskazać na naszą tożsamość czy inne wartości, które zapew-
niają nam pozytywną recepcję człowieczeństwa. Z tym jednak 
może łączyć się seria działań, które usprawniają nasze istnienie, 
choć go radykalnie nie modyfikują. Chodziłoby na przykład 
o wyeliminowanie ewidentnie negatywnych cech osłabiających 
nasze życie, jak również usprawnienie naszego funkcjonowania 
w środowisku naturalnym czy w technosferze. W konsekwencji 
ulepszenia te – o ile byłyby dobrze przemyślane – wzmocniłyby 
to, co już jest dla nas ważne i cenne. 

Stajemy tu przed kwestią umiarkowanych ulepszeń. Mogą one 
polegać na nieznacznym wzmocnieniu cech ludzkich, na przykład 
ilorazu inteligencji czy odporności na czynniki środowiskowe. 
Ulepszenia mają tu charakter usprawnień, tego co już istnieje. 
Stanie się to możliwe wówczas, kiedy wiedza z zakresu genetyki 
umożliwi stosowne działania w ramach inżynierii genetycznej. 
Wskutek tych interwencji istota ludzka będzie mogła uzyskać 
poziom aktywności, który jest typowy dla niektórych jednostek, 
na przykład tych charakteryzujących się dobrym stanem zdro-
wia, utalentowanych czy moralnie prawych. Generalnie będzie 
chodziło o wzmocnienie kategorii i wartości, które już teraz są 
ważne dla człowieczeństwa i kultury ludzkiej. 

Istotne będzie tu również zwrócenie uwagi na kwestie środo-
wiskowe. Sama ekspresja genów nie ma decydującego wpływu 
na ukształtowanie się ludzkich własności czy profilu ludzkiej 

39  Na przykład Michael Hauskeller wskazuje tu na charakter zachowań 
agresywnych. Z jednej strony może istnieć tendencja, aby je osłabić czy 
nawet wyeliminować, i  to może być postrzegane jako ulepszenie czło-
wieka. Z drugiej natomiast strony modyfikacja tego typu, z dużym praw-
dopodobieństwem, osłabi odczucia sprawiedliwości i reakcje sprzeciwu 
wobec niesprawiedliwych działań. Zob. M. Hauskeller, Better Humans? 
Understanding the Enhancement Project, Durham 2013, s. 46. 
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osobowości. Ważną rolę odgrywają tu też odziaływania środo-
wiskowe. Niektórzy filozofowie zastanawiają się nawet, czy te 
drugie nie są ważniejsze od tych pierwszych40. Chodziłoby o to, 
czy radykalne modyfikacje świata, w którym człowiek żyje i roz-
wija się, nie generują mocniejszych zmian w człowieku od zmian 
następujących pod wpływem ekspresji genotypu. Ta kwestia jest 
nierozstrzygnięta i domaga się dalszych badań, choć już teraz 
dostrzegamy, że środowisko naturalne i tworzone intencjonal-
nie przez człowieka podlega przekształceniom, które nie były 
wcześnie znane (z jednej strony kryzys ekologiczny, z drugiej 
ekspansja technosfery), a w konsekwencji ich oddziaływanie na 
nas ma nową i nieznaną dotąd postać. 

Czy jednak umiarkowane udoskonalenia człowieka odno-
szą się do całej jego istoty? Albo inaczej, czy wszystkie sfery 
ludzkiego istnienia podlegają przekształceniom proponowa-
nym przez rzeczników tego trendu? Z powyższych wypowiedzi 
wiemy, że wielkie nadzieje pokłada się w modyfikacji materia-
łu genetycznego czy struktur neurobiologicznych. Musimy tu 
postawić pytanie, czy modyfikacje tych sfer prowadzą istotnie 
do modyfikacji samego (i całego) człowieczeństwa. Odpowiedź 
pozytywna pojawi się zasadniczo u przedstawicieli stanowiska 
naturalistycznego. Człowiek jest przez nich ujmowany w ramach 
konstytucji biologicznej, jako wiązka elementów empirycznych 
i  ich pochodnych (emergentów)41. Jednak stanowisko to nie 
oferuje dobrych odpowiedzi dotyczących ludzkiej subiektyw-
ności i ludzkiego wnętrza. W znacznej mierze jest tak dlatego, 
że naturalizm nie traktuje ich jako faktycznych rzeczywistości, 

40  N. Agar, Truly Human Enhancement. A Philosophical Defence of Limits, 
Cambridge (MA) 2014, s. 143‒144. 

41  G. Hołub, Human Enhancement, the Person, and Posthuman Personhood, 
„Ethics & Medicine. An International Journal of Bioethics” 33 (2016), 
nr 3, s. 174–176.
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a jedynie jako sfery pochodne i w znacznej mierze pozbawione 
uczestnictwa w sprawczości. 

Jednak subiektywność człowieka i osoby należy uznać za nie-
redukowalny fakt. Upoważnia nas do tego doświadczenie czło-
wieka, które dystansuje się do tendencji redukcjonistycznych, jak 
również autorytet znacznej części filozofii europejskiej. Różne 
są oczywiście ujęcia i interpretacje tego faktu, w zależności od 
nurtu filozoficznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w nie-
naturalistycznym podejściu do istotny ludzkiej istnieje mocne 
przekonanie, iż nie można jej zrozumieć bez subiektywności i jej 
wnętrza, czyli specyficznej sfery człowieczego bytowania, która 
wymyka się metodom obiektywno-empirycznym; jest natomiast 
dostępna poznaniu i doświadczeniu pierwszoosobowemu. Inte-
gralne zrozumienie człowieka może się dokonać tylko wtedy, 
kiedy – obok narracji opisowych – dane jest doświadczenia bycia 
człowiekiem42. 

Ta subiektywność to nie tylko wiązka wyższych własności psy-
chicznych, ale przede wszystkim obecność i aktywność podmiotu, 
ludzkiego ja, który jest nieredukowalny do tego, co empiryczne. 
U niektórych filozofów nie można ująć subiektywności i wnętrza 
bez tak zwanej zewnętrzności. Subiektywność to nie tylko jakaś 
wewnętrzna, ukryta sfera, jakieś Kartezjańskie res cogitans, ale 
rzeczywistość, która jest uzależniona – nie co do faktu zaistnienia, 
ale co do „formy i kształtu” – od cielesności osoby i relacji, w jakie 
ona wchodzi ze światem i innymi osobami43. Z drugiej strony, 
cielesność i to co zewnętrzne nie jest obce ludzkiemu wnętrzu, 

42  G. Hołub, P.S. Mazur, The Experience of the Human Being in the Thought 
of Karol Wojtyła, „Filosofija. Sociologija” 28 (2017), nr 1, s. 73–83.

43  Tak rozumiane wnętrze i subiektywność pojawiają się w pismach filozo-
ficznych Karola Wojtyły. Zob. G. Hołub, The Human Subject and Its Inte-
riority. Karol Wojtyła and the Crisis in Philosophical Anthropology, „Quién. 
Revista de filosofía personalista” 4 (2016), s. 55nn. 
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ale znajduje się z nim w istotnej relacji. Na przykład w filozofii 
człowieka prezentowanej przez Maine de Birana konstytucja 
ciała obejmuje wszystkie pojawiające się warstwy sensu. Wów-
czas to – jak powie Marek Drwięga – „problematyka ludzkiego 
ciała sytuuje się na styku tego, o czym z jednej strony traktują na 
przykład nauki empiryczne, jak fizyka czy fizjologia, z drugiej – 
ciało jest nieodłącznie związane z ludzkim ja i dlatego jako ciało 
własne stanowi istotny składnik subiektywności”44.

Czy zastosowanie umiarkowanych tylko ulepszeń może przy-
czynić się do modyfikacji człowieka z uwzględnieniem ważnej dla 
niego sfery subiektywności? Nie jest łatwo znaleźć odpowiedź 
na to pytanie; można wskazać na parę wariantów. Z jednej stro-
ny, próby poważniejszych ingerencji w sferę subiektywną mogą 
doprowadzić do jej osłabienia, a nawet zniszczenia. Subiektyw-
ność nie jest pochodną stanów empirycznych, ale jest od nich 
w pewien sposób uzależniona: posiada w nich swoistą bazę bio-
logiczną, która może zostać zakłócona. Jednak z drugiej strony, 
odpowiednie wzmocnienie tej podstawy biologicznej może być 
zarazem dobroczynne dla samego doświadczenia subiektywne-
go. Stąd ostrożne ulepszanie tego, co w człowieku empiryczne 
i cielesne, może pomóc we wzmocnieniu doświadczenia samego 
siebie. 

Ścisły związek ciała z ja osobowym – jak wspomniano powy-
żej – sprawia, że wchodzi ono w przestrzeń subiektywności. 
Istotne jest, aby nie zakłócić istniejącej tu symetrii i dokonującej 
się identyfikacji. O ile więc działania ulepszające nie przekra-
czają tej granicy, nie dokonują swoistej heteronomizacji ciała, 
czyli wyobcowaniu konstytucji cielesnej względem własnego ja, 
o tyle służą one subiektywności osoby. Negatywny scenariusz 

44  M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 
2005, s. 47.
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tego typu jest wysoce prawdopodobny w ulepszeniach radykal-
nych. Jednak proponowane modyfikacje nie muszą iść aż tak 
daleko. Na przykład, zmiany władz poznawczych mogą pole-
gać na przezwyciężeniu defektów czy zaniedbań rozwojowych, 
i przez to wydatnie przyczynić się do wzmocnienia zdolności 
poznawczych człowieka, skierowanych tak na świat obiektywny, 
jak i subiektywny. 

Uwagi końcowe

Dyskusje wokół ulepszania człowieka są dosyć złożone i zaawan-
sowane. Stoi to w kontraście do faktycznych możliwości działa-
nia. Wydaje się, że wiedza teoretyczna wyprzedza tutaj tę prak-
tyczną. Koncentracja na samych przesłankach daje nam jednak 
możliwość powiedzenia tego, co w praktyce może być osiągalne 
dopiero za jakiś czas. Analiza możliwości nie musi być tylko 
typem futurologii, lecz może stać się przydatna już dzisiaj. Otóż 
już na aktualnym etapie rozważań możemy przekonać się, które 
scenariusze są konstruktywne i obiecujące, a które są wątpliwe, 
a nawet trudne do zaakceptowania. Stąd analizy tylko teoretyczne 
mogą mieć znaczący wpływ na kształt podejmowanej praktyki. 

Czynnikiem, które odgrywa tu istotną rolę, jest świadomość 
tego, kim człowiek jest już teraz, jak również wiedza o jego przy-
szłości. Nie ulega wątpliwości, że bardziej jesteśmy w posiadaniu 
tej pierwszej niż tej drugiej. Nawet jeśli nie wszystko wiemy na 
temat aktualnej kondycji człowieka, ma to jednak pewniejszy 
charakter niż wiedza postulatywna. Oczywiście jedna w pewien 
sposób warunkuje drugą. To, jak ujmujemy istotę ludzką, ma 
wpływ na predykcje na przyszłość. Generalnie stoimy przed 
dwoma zasadniczymi koncepcjami człowieka: koncepcją natu-
ralistyczną i nienaturalistyczną. Przyjęcie pierwszej lub drugiej 
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warunkuje to, do jakich wniosków dojdziemy w odniesieniu do 
kwestii modyfikacji. Jednak wnioski te nie muszą się całkowicie 
wykluczać. Tak koncepcja naturalistyczna, jak i nienaturalistyczna 
dopuszczają pewne działania ulepszające. Z tym, że ta pierwsza 
otwiera drogę do działań radykalnych, a ta druga dopuszcza 
najwyżej interwencje umiarkowane. 

Radykalne modyfikacje człowieka, obok wszystkich prawdo-
podobnych niebezpieczeństw, które mogą wywołać, odrywają nas 
od człowieczeństwa i dziedzictwa ludzkiej kultury. Wprowadzają 
nas natomiast w coś, co nie jest jasne i bazuje bardziej na selek-
tywnej wyobraźni. Perspektywa porzucenia człowieczeństwa 
staje się alternatywną dla perspektywy takiej jego zmiany, która 
go oczyści, usprawni i konsekwentnie wzmocni. Wydaje się, że 
opowiedzenie się za tym drugim rozwiązaniem nie tylko idzie po 
linii naturalnych skłonności ludzkich, ale także ma swoje mocne 
podstawy racjonalne. 
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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

W stronę aksjologicznie neutralnego pojęcia 
Human Enhancement

Pojęcie „enhancement” nie ma określonego znaczenia w języku 
polskim. Słownik podpowiada, że jest to „poprawa, rozszerze-
nie, zwiększenie, podniesienie, uwydatnienie, spotęgowanie”1. 
W języku polskim oddaje się ten termin jako „ulepszenie”2, 
„poprawianie”3, „wspomaganie”4 oraz „wzmocnienie”5. Samo 
pojęcie oraz propozycje jego przekładu umożliwiają jedno-
cześnie uruchomienie pozytywnych skojarzeń z enhancement. 

1  Hasło „enhancement” w  słowniku internetowym diki.pl [dostęp: 
31.10.2017].

2  Por. B. Gert, C.M. Culver, K.D. Clouser, Bioetyka, przeł. M. Chojnacki, 
Gdańsk 2009, s. 213.

3  Por. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015, s. 157.
4  Tamże, s. 172.
5  Por. A.T. Gunia, Koncepcje wzmocnienia poznawczego. Próba definicji oraz 

przegląd metod, „Avant” (6)2 (2015).
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Skojarzenie takie może utrudniać dyskusję nad problemem 
„wzmacniania” człowieka. Z jednej strony pojawiają się takie 
głosy, jak Johna Harrisa, entuzjasty wdrażania praktyk enhance-
ment, stwierdzającego wręcz, że „w kontekście interwencji, które 
oddziałują na funkcjonowanie człowieka, wzmocnieniem jest 
po prostu wszystko, co powoduje zmianę na lepsze”6. Powyższe 
stwierdzenie nie jest oczywiście definicją sensu stricte – jest zbyt 
szerokie oraz zawiera niejasny termin „zmiana na lepsze”. Jest 
ono raczej wyrażeniem poparcia dla idei enhancement. Nie jest 
jasne, czy w stwierdzeniu Harrisa „zmiana na lepsze” odnosi 
się do wymiaru subiektywnego czy społecznego, nie wiadomo 
też, w jakim okresie czasowym ma ona wystąpić i jak długo się 
utrzymywać. Gdyby potraktować propozycję Harrisa jako defi-
nicję, to spełniałoby ją np. spożywanie alkoholu w celu pozbycia 
się nieśmiałości (affective enhancement) oraz poprawy własnych 
zdolności tanecznych (somatic and social enhancement). Ponadto 
użycie terminu wartościującego „lepsze” może sugerować, że 
Harris miesza porządek opisowy z normatywnym. Skoro zmiany 
będą korzystne, niewłaściwym jest ich unikać. Jednak zmiany 
nie zawsze muszą być korzystne w dłuższej perspektywie czaso-
wej. Dla jasności wywodu należy poszukać bardziej precyzyjnej, 
a przy tym neutralnej z aksjologicznego punktu widzenia definicji 
enhancement.

Bardziej neutralną i  jednocześnie węższą definicję propo-
nuje Allen Buchanan: poprawianie ludzkich zdolności albo 
poprzez zwiększanie już istniejących, albo za pomocą dodawania 
nowych7. Powyższą definicję jeszcze bardziej zawęża kolejna, 
ograniczająca omawiana pojęcie do kilku rodzajów interwencji: 

6  J. Harris, Enhancing evolution. The ethical case for making better people, Prin-
ceton, Oxford 2007, s. 36.

7  Por. A. Buchanan, Moral status and human enhancement, „Philosophy and 
Public Affairs” 37 (2009), nr 4, s. 350.
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„każdy rodzaj interwencji genetycznych, biomedycznych lub 
farmaceutycznych, których celem jest poprawa ludzkich własno-
ści (dispositions), zdolności (capacities) i dobrobytu (well-being), 
dokonywana nawet w sytuacjach, gdy brak jest jakiejkolwiek 
patologii”8. Poza zawężeniem definicji do przypadków różne-
go rodzaju interwencji, istotne jest tu dodanie warunku „braku 
patologii”. Tradycyjnie pojmowane interwencje farmaceutyczne, 
biomedyczne lub genetyczne miały na celu naprawianie pew-
nych uszkodzeń, usuwanie ich lub zmniejszanie ich dolegliwości. 
Praktyki określane jako enhancemnet mają na celu, mówiąc kolo-
kwialnie, „poprawienie tego, co nie jest zepsute”. Jednocześnie 
definicja powyższa wyklucza takie interwencje, które nie prowa-
dzą do ulepszeń (np. samookaleczenie)9. Dookreślając kwestię 
celu praktyk określanych jako enhancement Barbara Chyrowicz 
(za Julianem Savulescu i innymi) określa je jako: „tego rodzaju 
zmiany wprowadzane w somatykę, względnie psychikę człowieka, 
które skutkują poprawą lub wzrostem typowego dla gatunku 
funkcjonowania powyżej poziomu określanego statystycznie jako 
prawidłowy”10. Ta definicja wprowadza jeszcze jedno novum. 
Nie chodzi bowiem tylko o poprawianie, ale poprawianie ponad 
statystyczną normę (lub, co należy dodać, wprowadzanie nowych 
funkcji). Ennacement można zatem określić taką stymulację 
organizmu siedemdziesięcioletniej kobiety, która umożliwi jej 
ciążę i poród. Mimo że ciąża i poród są zjawiskiem statystycz-
nie prawidłowym, nie są one statystycznie prawidłowe u kobiet 

8  A. Giubilini, S. Sanyal, Challenging human enhancement, w: The ethics of 
human enhancement, red. S. Clarke, J. Savulescu, C.A.J. Coady, A. Giubi-
lini, S. Sanyal, Oxford 2016, s. 1.

9  Por. B. Gert, C.M. Culver, K.D. Clouser, Bioetyka, dz. cyt., s. 213. 
10  B.  Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, dz.  cyt., s.  157; por także 

F.  Alhoff, P.  Lin, J.  Steinberg, Ethics of human enhancement: an execu-
tive summary, „Science and Engineering Ethics” 17 (2011), s. 201‒212, 
s. 203.
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powyżej 70. roku życia. A zatem zaliczenie danej interwencji 
jako enhancement jest relatywne do wieku, płci, stanu zdrowia 
i możliwości populacji.

Rzut oka na metody wykorzystywane w praktyce enhancement 
pozwala dostrzec, że mimo powyżej przytoczonych definicji jest 
to pojęcie bardzo niedookreślone. Enhancement można osiągnąć 
za pomocą środków chemicznych (leki, narkotyki, dieta), inter-
wencji biomedycznych (np. operacje), genetycznych (manipula-
cje genomem, celowe mutacje), mechanicznych (egzoszkielet), 
treningowych (trening fizyczny, intelektualny, poznawczy), czy 
wreszcie poprzez stymulację centralnego ośrodka nerwowego za 
pomocą takich oddziaływań, jak psychoterapia (a być może nawet 
coaching)11. Enhancement można dokonywać na różnych etapach 
rozwoju człowieka, od selekcji zarodków przy zapłodnieniu in 
vitro, przez odpowiednią opiekę nad płodem i noworodkiem, 
wdrażanie właściwych bodźców rozwojowych i stymulujących 
na odpowiednich etapach rozwoju osobniczego, aż do imple-
mentowania właściwych środków (mechanicznych, chemicznych, 
bioechemicznych lub innych) w pełni rozwiniętym osobnikom. 
Z uwagi na bardzo duże pole znaczeniowe, pokrywane przez 
opisywane pojęcia, istnieje potrzeba dookreślenia szeregu jego 
znaczeń, aby można było bardziej precyzyjnie posługiwać się ter-
minem „enhancement”. Taki jest właśnie cel niniejszego artykułu. 
Celowo pozostawiono termin w brzmieniu anglojęzycznym, żeby 
polskie odpowiedniki nie narzucały intuicji znaczeniowych. Tak 
szerokie pole możliwości spowodowało pojawienie się wątpli-
wości etycznych dotyczących wzmacniania oraz uregulowania 

11  Udowodniono, że psychoterapia prowadzi do tworzenia się nowych 
połączeń neuronalnych w mózgu. Por. E.R. Kandel, Psychotherapy and 
the single synapse, w: Psychiatry, psychoanalysis and the new biology of mind, 
red. E.R. Kandel, Washington 2005, s. 15.
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etycznego już istniejących praktyk12. Jednym z elementów poszu-
kiwania etycznej oceny enhancement jest także wskazanie na 
wieloaspektowość badanego zjawiska. Zarówno bowiem pochwa-
lanie wszystkiego en bloc, jak i podejrzliwość etyczna w stosunku 
do wszystkich praktyk enhancement nie wydaje się być podejściem 
właściwym13.

Klasyfikacja praktyk wzmacniania człowieka

Poniżej zostanie przedstawiona próba klasyfikacji różnych zja-
wisk związanych z wzmacnianiem. Przedstawienie to ma na celu 
odróżnienie praktyk, które prima facie nie są uważane za moral-
nie naganne (lub nawet są uznawane za moralnie wartościowe), 
oraz tych, które wzbudzają moralne wątpliwości. W literaturze 
funkcjonuje wiele przykładów praktyk, zaliczanych do tego pola 
znaczeniowego. Również problemy etyczne, związane z omawia-
nym pojęciem, wydają się być odmienne w zależności od tego, 
czego wzmocnienie dotyczy. 

Pierwszym podziałem jest wzmacnianie somatyczne i psy-
chiczne (np. poznawcze lub afektywne). Ta główna dystynkcja 
odnosi się do przedmiotu – tego, co jest obiektem wzmacniania. 

Drugi, równie ogólny, podział odnosi się do istnienia lub 
nieistnienia elementów wzmacnianych. Enhancement może 
dotyczyć albo własności już posiadanych przez człowieka 

12  Por. M.J.  Sandel, The case against perfection. Ethics in the age of genetic 
engineering, Cambridge 2007; N. Agar, Truly human enhancement. A phi-
losophical defence of limits, Cambridge (MA) 2014.

13  W  dalszej części tekstu pojęcie enhancement będzie tłumaczone jako 
„wzmacnianie”. Termin ten wydaje się być bardziej aksjologicznie neu-
tralny niż „ulepszanie” czy „poprawianie”. Terminy polski i angielski będą 
stosowane wymiennie.
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(np. wykorzystanie możliwości mózgu) lub kreacji nowych moż-
liwości (zarówno somatycznych, jak i psychicznych)14. 

Trzecim kryterium podziału będzie czas trwania interwencji. 
Interwencja może być jednorazowa, krótka, bądź bardziej roz-
ciągnięta w czasie, lub wręcz potrzebna ciągle.

Czwarte kryterium dotyczy czasu trwania efektów inter-
wencji. Wzmocnienie może być krótkotrwałe (np. efekt zażycia 
środków pobudzających), średniotrwałe, długotrwałe lub stałe 
(trwające aż do śmierci osobnika wzmocnionego). 

Piątym kryterium będzie cel ogólny interwencji – prewencja 
przed potencjalnie niepożądanymi skutkami (np. szczepienia), 
korekta elementów zdrowych, które nie spełniają gustów danej 
osoby (np. operacje plastyczne u osób, które nie mają widocz-
nych defektów ciała) oraz „wzmacniające” – wprowadzające 
istotne novum do danego organizmu (np. intensywny trening 
sportowy)15. 

Szóstym kryterium podziału mogą być środki użyte do 
osiągnięcia wzmocnienia. Można je podzielić na: mechaniczne 
(np. egzoszkielet), chemiczne, w tym biochemiczne (stymulacja 
za pomocą środków chemicznych), elektroniczne (bezpośrednie 
odziaływanie na ośrodki nerwowe, ale również np. SmartGlass), 
genetyczne (w tym przede wszystkim słynny doping genowy), 
społeczne (np. trening sportowy lub trening inteligencji w grupie, 
grupowa medytacja), oraz indywidualne – psychoterapeutyczne 
lub coachingowe. 

Siódme kryterium dotyczy momentu podejmowania inter-
wencji w odniesieniu do życia osobnika. Można tu wyróżnić 
następujące momenty: prekoncepcyjne (np. świadoma selek-
cja pod względem genetycznym i  społecznym kandydatów/

14  Por. B. Chyrowicz, Bioetyka, dz. cyt., s. 160.
15  Tamże, s. 159.
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kandydatek na przyszłego rodzica); embrionalne (interwencje 
dokonywane przed urodzeniem), dzieciństwo, dokonywane 
w życiu dorosłych oraz senioralne. 

Wreszcie ósme kryterium odnosi się do celu szczegółowego 
podejmowanej interwencji. Można tu wyróżnić takie kategorie, 
jak: dobrobyt jednostki (zgodny z jej perspektywą), dobrobyt 
jednostki ze społecznego lub higienicznego punktu widzenia 
(np. obrzezanie), cele sportowe (trening, doping), cele wojsko-
we (maksymalizacja potencjału militarnego jednostek, wypo-
sażenie ich w nowoczesne technologie, wzmocnienie poznaw-
cze), zabiegi mające na celu przedłużenie życia oraz cel etyczny 
(zdobywanie i utrwalanie cnót). W ramach dobrobytu jednostki 
można wyróżnić takie podkategorie, jak kwestia wprowadzenia 
się w dobry nastrój, zwiększenie wydajności pracy, osiągnięcie 
większej przyjemności. 

Powyższą klasyfikację przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje wzmocnienia

Kryterium podziału Kategorie Przykład

Przedmiot 
(ogólnie)

• Wzmocnienie somatyczne
• Wzmocnienie psychiczne

• Doping sportowy, np. EPO
• Przyjmowanie ritalinu

Wykorzystanie 
potencjału

• Maksymalizacja istniejącego 
potencjału

• Stworzenie nowych 
możliwości

• Doping technologiczny

• Rozwiązania z zakresu 
 human-computer interface

Czas trwania 
interwencji

• Krótka
• Pośrednia
• Długa

• Stałe

• Jednorazowy zastrzyk
• Tygodniowe wzmacnianie
• Trening mistrza 

sportowego
• Wszczepienie układu elek-

tronicznego do mózgu
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Czas trwania 
efektów 

• Krótkotrwałe

• Średniotrwałe

• Długotrwałe

• Stałe 

• Jeden egzamin zdany dzię-
ki chemicznemu wspoma-
ganiu pamięci

• Wysoka forma przez część 
sezonu sportowego

• Odporność nabyta dzięki 
niektórym szczepionkom

• Modyfikacje genetyczne

Rodzaj używanych 
środków

• Mechaniczne
• Chemiczne

• Elektroniczne
• Genetyczne
• Społeczne-indywidualne
• Społeczne-grupowe

• Egzoszkielet
• Środki psychoaktywne  

(np. efedryna)
• SmartGlass
• Wzmocnienie genetyczne
• Psychoterapia
• Promowanie zdrowego 

trybu życia

Moment 
interwencji

• Prekoncepcyjne

• Embrionalne
• Dziecięce

• Osoby dorosłe

• Selekcja dawców gamet 
rozrodczych

• Interwencje genetyczne
• Szczepionki, zajęcia 

dodatkowe
• Doping

Cel ogólny • Prewencja
• Korekta
• Ulepszenie

• Szczepionki
• Operacje plastyczne
• Operacje plastyczne, elek-

troniczne wspomaganie 
mięśni

Cel szczegółowy • Wojskowe i policyjne

• Sportowe
• Dobrobyt indywidualny
• Dobrobyt społeczny
• Długość życia
• Etyczne 

• Tworzenie „żołnierzy 
przyszłości”

• Trening, doping
• Operacje plastyczne
• Szczepionki
• Interwencje genetyczne
• Trening cnót moralnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: N. Agar, Liberal eugenics. In defence 
of human enhancement, Oxford 2004; J. Savulescu, R. ter Meulen, G. Kahane 
(red.), Enhancing human capacities, Oxford 2011; B.-J. Koops, C.H. Lüthy, 
A.  Nelis, C.  Sleburgh, J.P.M.  Jansen, M.S.  Schmid (red.), Engineering the 
human. Human enhancement between fiction and fascination, Berlin–Heidelberg 
2013; B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015; M.J. Sandel, The 
case against perfection. Ethics in the age of genetic engineering, Cambridge 2007.
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Dzięki powyższemu opracowaniu, dokonując refleksji moral-
nej nad pojęciem wzmocnienia, będzie można sprawdzić, czy 
problemy moralne lub wartości z nim związane leżą w samym 
podejmowaniu interwencji w stosunku do osób, którzy nie są 
dotknięte jakimiś chorobami, czy też ocena moralna powinna 
być oparta na innych kryteriach. Zarówno widzenie w enhance-
ment samego dobra i szans (Harris), jak też ostrzeganie przed 
ryzykiem, jakie ze sobą niesie (Sandel) powinno być uzależnione 
nie od interwencji, ale od ich rodzaju, skutków i przebiegu.

Problem natury

W powyższym opracowaniu brak podziału na środki naturalne 
i nienaturalne, jednak niekiedy pojawia się on w literaturze doty-
czącej enhancement. Naturalne w ramach wzmocnienia byłoby 
to, co bazuje na już posiadanych przez człowieka własnościach 
i zdolnościach (także potencjalnych), zwiększając możliwości ich 
działania. Nienaturalne to albo zbyt daleko idące wzmocnienie 
danych cech, albo też tworzenie nowych możliwości i własności 
człowieka. Z pojęciem natury wiąże się także kontekst norma-
tywny. Owa normatywność pojęcia natury i naturalności wyraża 
się następująco: jeżeli coś jest naturalne, należy to zaakceptować/ 
podążać za tym/ nie dążyć do zmiany/ preferować nad elementy 
nienaturalne. Enhancement jako poprawianie, udoskonalanie lub 
zmienianie natury jest zatem działalnością już z definicji moral-
nie (i ontologicznie) podejrzaną. Krytycy praktyk enhancement 
niekiedy przedstawiają argument, że poprawianie natury (i jej 
zmiana) jest nie tylko niebezpieczne, ale i moralnie naganne.

Jak zauważa Lisbet W. Nielsen, termin „natura” w sporach 
wokół enhancement jest zazwyczaj używany w jednym z trzech 
znaczeń:
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• „Natura” w znaczeniu substancjalnym, gdzie oznacza świat 
jako całość w sensie wszystko co jest i/lub ład albo system, 
w którym wszystko co istnieje się zawiera bądź wchodzi 
w relacje.

• „Natura” rozumiana jako istota bytów żyjących lub bio-
logicznych procesów/systemów, np. zwierzęta i  ludzie 
posiadają naturę, która określa ich różnicę gatunkową, 
a w wybranych przypadkach odrębność osobową.

• „Natura” określająca to, co istnieje samo z siebie i w sobie, 
bez udziału człowieka. W tym sensie to, co „naturalne” 
przeciwstawia się temu, co sztuczne16.

Pierwsze z tych znaczeń wydaje się być nieprzydatne. Zarów-
no organizmy poddane enhancement, jak i te nie poddane podob-
nym interwencjom są naturalne w omawianym sensie. Drugie 
znaczenie bywa wykorzystywane do określenia istotnie ludzkich 
cech i przeciwstawienia ich postludzkim bądź transludzkim właś-
ciwościom organizmów poddanych enhancement. Argumenty 
takie zawierają ostrzeżenie przed manipulowaniem cechami 
istotnymi, które, na zasadzie równi pochyłej, mogą doprowadzić 
do redukcji ludzi do niewolników istot transludzkich, bądź też do 
innego rodzaju degeneracji lub pozbawiania podstawowych praw 
„standardowych” ludzi17. Argumenty oparte na trzecim rozu-
mieniu natury przeciwstawiają naturalne (stopniowe, powolne) 

16  L.W.  Nielsen, The concept of nature and the enhancement technologies 
debate, w: Enhancing human capacities, red. J. Savulescu, R. ter Meulen, 
G. Kahane, Oxford 2011, s. 22.

17  Por. T.  Douglas, Human enhancement and supra-personal moral status, 
„Philosophical Studies. An International Journal for Philosophy in the 
Analytical Tradition”, 163 (2013), nr 3, s.  495; B.-J.  Koops, Concern-
ing ‘humans’ and ‘human’ rights. Human enhancement form the perspective 
of fundamental rights, w: Engineering the human. Human enhancement 
between fiction and fascination, red. B.-J. Koops, C.H. Lüthy, A. Nelis, 
C.  Sleburgh, J.P.M.  Jansen, M.S.  Schmid, Berlin‒Heidelberg 2013, 
s. 180‒181.
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udoskonalaniem się ludzi, nagłym i gwałtownym, spowodowa-
nym interwencjami biomedycznymi o nieznanym przebiegu, 
skutkach i działaniu18.

Odpowiadając na argumenty oparte na drugim rozumieniu 
natury, Michael Hauskeller zauważa, że jedyną istotą, do której 
można mieć dostęp poznawczy, jest (używając terminu Locke’a) 
istota nominalna. Znaczenie terminu „istota” nie jest ustalane na 
podstawie wiedzy, ale na podstawie użycia tego terminu. Spo-
łeczność poprzez użycie danego terminu na określenie pewnych 
cech czy bytów tym samym je definiuje, i to definiuje właściwie. 
„To, co rozumiemy jako znaczenie pojęcia ‘człowiek’, to nie jest 
jakaś ukryta własność, dzięki której jesteśmy tym, czym jeste-
śmy – realną istotą w sensie Locke’a – lecz luźno powiązaną 
grupą rozpoznawalnych własności – istotą nominalną w sensie 
Locke’a”19. Ten zbiór rozpoznawalnych własności zmienia się 
w czasie (i przestrzeni), cały czas dostosowując się do nowych, 
rozpoznawalnych własności. Podejmując próbę ustalenia „typowo 
ludzkich”, a nawet istotnych (w sensie realnym) cech, podejmuje 
się tym samym próbę stworzenia swoistej „definicji perswazyjnej” 
w sensie Stevensona20. Wybrany historycznie zestaw cech (należy 
dodać, że zarówno obserwowalnych, jak i nieobserwowalnych), 
wynikających z pewnej teorii metafizycznej, bywa prezentowany 
jako obowiązujący. Z uwagi na tę trudność należy uznać termin 
„natura” w drugim znaczeniu za niespełniający warunku neu-
tralności, stąd jego nieobecność w prezentowanym zestawieniu.

18  Por. L.R.  Kass, Beyond therapy: biotechnology and the pursuit of human 
improvement, https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/backgro-
und/kasspaper.html [dostęp: 3.11.2017].

19  M. Hauskeller, Making sense of what we are: a mythological approach to 
human nature, „Philosophy” 84 (2009), nr 327, s. 97.

20  Por. C.  Stevenson, Definicje perswazyjne, przeł. M.  Pietrzak, „Studia 
z Historii Filozofii” 2 (2015), nr 6, s. 21.
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Jeżeli chodzi o znaczenie trzecie i odróżnienie tego, co natu-
ralne oraz tego, co sztuczne, to ono również nie wydaje się być 
pomocne w analizie wzmocnienia. Zwolennicy tego argumentu 
nie zaprzeczają powolnym zmianom, jakie zachodzą w obrębie 
gatunków (także gatunku ludzkiego), jednak nie zgadzają się na 
sztuczne, a zatem nienaturalne, przyśpieszanie lub sterowanie 
tym procesem. Leon Kass stwierdza, że naturalność ma bardzo 
istotne znaczenie w prawidłowym rozwoju człowieka. 

W większości naszych zwyczajnych prac nad samorozwojem, 
czy to przez praktykę, trening czy naukę, mamy poczucie rela-
cji pomiędzy tym, co robimy i wynikającym z tego rozwojem, 
pomiędzy środkami i osiągniętym celem. […] W przypadku 
interwencji biomedycznych przeciwnie, bezpośrednie działanie 
na ludzkie ciało i umysł dla osiągnięcia określonych celów w pod-
miocie, który nie tyle jest bierny, co w ogóle nie odgrywa żadnej 
roli. Na dodatek, może co najwyżej odczuwać skutki interwencji, 
lecz nie będzie, w ludzkim sensie, rozumiał ich znaczenia21. 

Kass przeciwstawia naturalny (żmudny dość) sposób zdoby-
wania umiejętności sztucznemu ich nabywaniu przez określo-
ne interwencje. Twierdzi, że nabywanie ich drogą enhancement 
pozbawi posiadające je podmioty rozumienia ich. Jest to bardzo 
mocna teza, która jednak nie jest poparta argumentami. Z faktu, 
że ktoś studiując wspomaga się kofeiną lub efedryną, nie wynika, 
że nie będzie cenił kompetencji zdobytych dzięki stymulacji. 
Ułatwienie drogi do zdobycia nowych kompetencji, a następnie 
sprawienie, że dane osoby będą mogły zdobywać kolejne lub 
korzystać z już posiadanych, niekoniecznie musi prowadzić do 
niedoceniania ich bądź nierozumienia. Argument Kassa jest 
w istocie przeniesieniem naturalności w rozumieniu drugim do 

21  L.R. Kass, Beyond therapy, dz. cyt.



139W stronę aksjologicznie neutralnego pojęcia Human Enhancement

naturalności w rozumieniu trzecim. Poza wątpliwymi założe-
niami, argument ten zawiera błąd przesunięcia kategorialnego22.

Ponadto, jeżeli rozumieć dychotomię naturalne-sztuczne jako 
odnoszące się do tradycyjnych metod, to jest on wspomniany 
w powyższej klasyfikacji w kategorii długość trwania interwencji. 
Tradycyjne metody enhancement (trening, nauka, praktyka) należy 
zaliczyć do długotrwałych zabiegów, podczas gdy interwencje 
mechaniczne, elektroniczne lub chemiczne do przynoszących 
efekty szybciej. Różnią się jedynie momentem, w którym przy-
niosą efekty. Należy także pamiętać, że efekty te są sztuczne 
(np. sprawność fizyczna pozwalająca na osiąganie wybitnych 
rezultatów w określonej dziedzinie sportu), w odróżnieniu od 
naturalnych (ogólna sprawność fizyczna). 

Na podstawie powyższych argumentów należy uznać, że 
dychotomia naturalne-sztuczne jest albo wprowadzaniem nor-
matywności do opisu zjawiska enhancement, albo też jest innym 
nazywaniem bardziej neutralnych kategorii. W takim razie przy 
konstruowaniu neutralnego pojęcia wzmocnienia bardziej for-
tunnym zabiegiem wydaje się rezygnacja z pojęcia naturalności 
i zastąpienie go innymi kategoriami.

Zakończenie

Artykuł nie miał na celu wskazania argumentów na rzecz lub 
przeciwko moralnej dopuszczalności praktyk określanych jako 
human enhancement. Celem było jedynie wskazanie, że w zakres 
tego pojęcia wchodzi bardzo wiele różnych praktyk, zarówno 

22  Nie oznacza to, że pozostałe argumenty Kassa są równie niekonklu-
zywne. W szczególności można się zastanawiać nad argumentem z nie-
możliwości uzyskania świadomej zgody na enhancement. Omówienie go 
wykracza poza ramy zagadnienia poruszanego w tym artykule.
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takich, które są obecne w społeczeństwie od dawna, jak i nowych, 
zdobywanych dzięki rozwojowi technologii. Podejmując etycz-
ną refleksję nad problematyką wzmacniania człowieka, należy 
poszukiwać innych kryteriów oceny danych praktyk niż samo 
bycie elementem zbioru desygnatów pojęcia „wzmocnienie”. 
Rozróżnienie pomiędzy naturalnymi a nienaturalnymi praktyka-
mi lub efektami działań również nie wydaje się pomocne z uwagi 
na historyczne i społeczne uwarunkowanie tego, co określa się 
jako naturalne. Nie oznacza to jednak, że należy (za Harrisem) 
uznać, że enhancement to po prostu tworzenie „nowego, lepszego 
człowieka”.
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Ulepszanie czy przekraczanie natury? 
O różnicy pomiędzy enhancement 

a transhumanizmem

Wprowadzenie

Pierwszym i najważniejszym zadaniem filozofii jest definiowanie 
pojęć i pilnowanie ścisłego ich rozróżniania. Temu celowi poświę-
cony zostanie niniejszy tekst. Idea ulepszania człowieka odwołuje 
się kilku koncepcji i terminów, które bardzo często używane są 
nieprecyzyjnie, intuicyjnie, a czasami nawet zamiennie. Poniżej 
postaram się wskazać, jak należy rozumieć kluczowe w tej materii 
pojęcia: ulepszanie, transhumanizm, posthumanizm itp., oraz na 
czym polega różnica pomiędzy nimi.

Przez wiele dekad pomysły na ulepszanie człowieka mogły 
być traktowane jako kolejne baśnie czy mity. Nawet Nie-
tzscheański Übermensch stanowił co najwyżej postulat etyczny, 
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światopoglądowy. Dziś idea nadczłowieka i transhumanizmu 
może być uważana nie tylko za ideę filozoficzną, ale także za 
projekt naukowy: biologiczny, informatyczny, inżynieryjny. 
Wystarczy wymienić nazwisko Oscara Pistoriusa, lekkoatletę 
z RPA, biegającego na specjalnie dla niego skonstruowanych 
protezach z włókna węglowego, oraz kontrowersje związane 
z jego udziałem w olimpiadach olimpijskich, by sobie uświado-
mić, jak daleko technologia wkracza w nasze życie, zacierając 
granicę między tym, co naturalnie ludzkie a tym, co wykracza 
poza czysto ludzkie zdolności.

Idea ulepszania człowieka z całą pewnością stanowi propozy-
cję kuszącą: kto z nas nie chciałby żyć (w dobrym zdrowiu!) 120 
lat, móc zapamiętywać treść całych książek i zmieniać przebite 
koło w samochodzie bez konieczności używania podnośnika? To 
wszystko obiecują nam tacy myśliciele, jak Julian Savulescu, Nick 
Bostrom czy Raymond Kurzweil. Inni, jak Francis Fukuyama, 
Michael Sandel czy Leon Kaas, wskazują na ogromne zagro-
żenia związane z próbami ulepszania człowieka. Kto ma rację? 
Czy należy powstrzymać rozwój naukowy w imię potencjalnego 
ryzyka (zgodnie z zasadą: not everything that is doable should be 
done)? A może raczej to technologia powinna wyznaczać nam 
granice pomiędzy dobrem a złem?

Na powyższe pytania spróbuję odpowiedzieć w sposób czy-
sto filozoficzny (lub metaetyczny), a nie etyczny. Mam wraże-
nie, że poprawne zdefiniowanie pojęć, którymi posługujemy się 
w debacie poświęconej kwestii ulepszania człowieka, pozwala 
nie tylko uporządkować tę dyskusję, ale również ułatwia ocenę 
poszczególnych stanowisk. Precyzyjne rozróżnienie pomiędzy 
terapią, ulepszeniem a transhumanizmem umożliwia – jak się 
wydaje – ocenę moralną każdej z tych rzeczywistości. Dlatego 
warto poświęcić nieco uwagi zdefiniowaniu podstawowych pojęć 
i wyznaczeniu granic pomiędzy nimi.
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Przywracanie natury (terapia) 
a ulepszanie natury (enhancement)

Żyjemy w epoce ulepszania człowieka [human enhancement]. 
Zarówno studenci jak i piloci łykają pigułki, by wspomóc swoją 
zdolność koncentracji w czasie przygotowań do egzaminu lub 
dowodzenia bombowcem klasy stealth. Chirurgia plastyczna 
poprawia wygląd. Olimpijczycy korzystają z różnych sztucznych 
środków, by wspomóc swą kondycję. To tylko kilka przykładów, 
w jaki sposób ludzie sygnalizują swoje niezadowolenie z wro-
dzonych (lub otrzymanych od Boga) zdolności1. 

Wydaje się, że Nicholas Agar trafnie opisuje świat, w którym 
żyjemy. Co jednak miałoby oznaczać owo human enhancement, 
ulepszanie człowieka? Przyjrzyjmy się dwóm najważniejszym 
definicjom. Według pierwszej z nich, ulepszanie człowieka to 
„jakakolwiek zmiana w biologii lub psychologii osoby, któ-
ra zwiększa szanse na prowadzenie dobrego życia w danych 
okolicznościach”2. Druga jest bardzo zbliżona, choć podaje tak-
że dodatkowe kryteria: „pojęcie «ulepszania człowieka» odnosi 
się do każdego rodzaju genetycznej, biomedycznej lub farma-
kologicznej interwencji, podjętej w celu zwiększenia ludzkich 
zdolności, wydajności i samopoczucia – nawet jeśli nie istnieje 
żadna anomalia, która musi być leczona”3. Obie powyższe defi-
nicje dostrzegają niemożliwość wyliczenia konkretnych technik 

1  N.  Agar, Truly Human Enhancement. A  Philosophical Defense of Limits, 
Cambridge (MA) 2014, s. 1.

2  J. Savulescu, A. Sandberg, G. Kahane, Well-Being and Enhancement, w: 
Enhancing Human Capacities, red. J. Savulescu, A. Sandberg, G. Kahane, 
Oxford 2011, s. 16.

3  A. Giubilini, S. Sanyal, Challenging Human Enhancement, w: The Ethics 
of Human Enhancement. Understanding the Debate, red. S.  Clarke i  in., 
Oxford 2016, s. 1.
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czy sposobów ulepszania, ograniczając się do stwierdzenia, że 
chodzi o „jakiekolwiek” metody. Ponadto istotnym czynnikiem 
jest cel: enhancement ma zwiększać ludzkie zdolności biologiczne 
czy psychiczne (Giubilini i Sanyal odróżniają cel ulepszania od 
terapii; do tego wątku będziemy musieli wrócić).

Takie zakreślenie granic human enhancement wydaje się nie-
wystarczające: stawia ono bowiem na tym samym poziomie 
wstawianie implantów zębów oraz genetyczne modyfikowanie 
embrionów. Konieczne jest zatem wprowadzenie dalszych roz-
różnień. Ważny podział znajdziemy w fundamentalnej pracy 
zatytułowanej Enhancing Human Capacities4, według której nale-
ży odróżnić od siebie:

• interwencje nieulepszające, przywracające lub zabezpie-
czające zdrowie;

• ulepszenia terapeutyczne;
• ulepszenia nieterapeutyczne.
Pierwsza grupa oznacza te zabiegi, które nie mają – nawet 

przypadkowo – skutku w postaci zwiększenia ludzkich zdolności, 
lecz jedynie przywracają lub chronią zdrowie, ergo: ludzką naturę. 
Druga kategoria dotyczy tych interwencji, które – świadomie 
czy przypadkowo – uzdalniają pacjenta do lepszego funkcjono-
wania niż było to możliwe przed jego chorobą lub wypadkiem 
(ewentualnie dają mu zdolności, których wcześniej nie posia-
dał). Trzecia kategoria, nieterapeutyczne ulepszenie, oznacza 
tylko te interwencje medyczne, farmakologiczne lub psycholo-
giczne, które dają jednostce takie zdolności lub cechy, które nie 
są właściwe człowiekowi. Moim zdaniem, tylko drugą grupę 
należy wiązać z ideą human enhancement, podczas gdy pierwsza 

4  Ch. Coenen, M. Schuijff, M. Smits, The Politics of Human Enhancement 
and the European Union, w: Enhancing Human Capacities, red. J. Savulescu, 
A. Sandberg, G. Kahane, Oxford 2011, s. 524.
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oznacza po prostu terapię, zaś trzecia nie stanowi ulepszenia, 
lecz transhumanizm.

Nieco inny podział – różniący się jednakowoż terminolo-
gicznie, a nie merytorycznie – podał cytowany już Agar, odróż-
niając „umiarkowane ulepszenie” od „ulepszenia radykalnego”5. 
To pierwsze wiąże on ze wzmacnianiem ludzkich zdolności do 
poziomu „właściwego lub zbliżonego” do aktualnie dostępnych 
istotom ludzkim. Z kolei ulepszenie radykalne oznacza taką 
ingerencję medyczną, która „w znaczący sposób poszerza” ludz-
kie możliwości i właściwości. Sam Agar, będąc zwolennikiem 
umiarkowanego ulepszenia, a całkowicie odrzucając radykalne 
ulepszanie człowieka, nazywa swoje stanowisko „prawdziwie 
ludzkim ulepszaniem” (truly human enhancement). To rozróż-
nienie na „ludzkie (umiarkowane) ulepszanie człowieka (human 
human enhancement) oraz „nieludzkie (radykalne) ulepszanie 
człowieka” (inhuman human enhancement) ujawnia się czasa-
mi w rodzaju dopuszczalnej lub niedopuszczalnej interwencji 
(np. wszczepienie człowiekowi skrzeli, by mógł żyć pod wodą), 
a czasami tylko w jej stopniu (wzmocnienie mięśni nóg, by móc 
normalnie chodzić vs. dokonanie tego w stopniu umożliwiającym 
wyprzedzenie biegnącego geparda). „Prawdziwie ludzkie ulep-
szenie” osoby ludzkiej oznacza zatem – i tu Agar odwołuje się do 
słynnego rozróżnienia Alasdaira MacIntyre’a – tylko taką formę 
zwiększenia ludzkich zdolności, która ułatwia lub umożliwia nam 
„typowo ludzkie dobra wewnętrzne”6.

Wydaje się, że nałożenie na siebie tych dwóch list pozwala 
odsłonić kluczowy aspekt idei ulepszania, a mianowicie relację 
pomiędzy leczeniem, terapią (therapy) a ulepszaniem (enhan-
cement). Istnieją bowiem trzy kryteria pozwalające odróżnić 

5  N. Agar, Truly Human Enhancement, dz. cyt., s. 2.
6  Tamże, s. 155‒156.
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terapię od enhancement: 1) kryterium kompetencji lub zawo-
du, 2) kryterium normalności, 3) kryterium choroby7. Pierw-
szą różnicę można wyznaczyć bardzo łatwo: terapią zajmują 
się lekarze w  ramach swoich medycznych kompetencji, zaś 
ulepszanie wykracza poza naturalną rolę i kompetencje lekarza. 
W tej perspektywie osoba z wykształceniem medycznym, która 
podejmowałaby się interwencji ulepszających, nie działałaby jako 
lekarz (nawet korzystając z wiedzy i instrumentów właściwych 
tej profesji), lecz jako trener, „ulepszacz” – jakkolwiek tę rolę 
nazwiemy. Problem polega na tym, że przecież posługujemy się 
nazwami: medycyna estetyczna, plastyczna, sportowa – łącząc je 
z czynnościami powszechnie uznawanymi nie za terapeutyczne, 
lecz za ulepszanie…

Drugie kryterium odwołuje się bezpośrednio do pojęcia normy: 
terapia to medycznie niezbędne przywracanie normalności, zaś 
przekraczanie tego kryterium to enhanecement. Kłopot pojawia 
się, gdy chcemy zdefiniować normę – to pojęcie dziś jest często 
wykluczane z debaty naukowej i zastępowane np. przez prawidło-
wość statystyczną; innym zarzutem wobec tego odróżnienia terapii 
od ulepszania są interwencje prewencyjne, profilaktyczne – one 
przecież nie przywracają normalności, gdyż wybiegają w przy-
szłość – a jednocześnie nie można ich przecież uznać za ulepszanie 
natury. Z tego powodu najbardziej użytecznym kryterium wydaje 
się trzecie kryterium: choroby. Rozróżnienie na pierwszy rzut 
oka czytelne i proste: terapia – analogicznie do definicji zdrowia 
zaproponowanej przez WHO – jest przywróceniem natury, sta-
nu zdrowia; enhancement oznacza natomiast ulepszenie natury 
ludzkiej, to znaczy jej poprawienie do stopnia, który wcześniej 
człowiekowi był niedostępny. O ile zatem terapia jest następstwem 

7  E.T. Juengst, Enhancement Uses of Medical Technology, w: Encyclopedia of 
Bioethics, red. S.G. Post, t. II, New York 2004, s. 753‒755.
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choroby, czyli jakiegoś uszkodzenia/ułomności natury, o tyle ulep-
szanie dokonywane jest bez związku ze zdiagnozowaną chorobą, 
przebytym wypadkiem czy jakimś niedorozwojem.

Właśnie to trzecie kryterium – czasami także w kooperacji 
z drugim – jest podstawowym punktem odniesienia dla odróż-
nienia interwencji ulepszającej od terapeutycznej8. Dość ciekawe 
sformułowanie tej zasady można znaleźć w artykule Urbana 
Wiesinga, który odróżnia restitutio ad integrum od transforma-
tio ad optimum9. Jego zdaniem, te dwie rzeczywistości stanowią 
skrajne koncepcje ulepszania – obecna forma enhancement byłaby 
po prostu naturalnym rozwinięciem medycyny, która nie chce 
poprzestać na terapii.

Ujmując tę kwestię nieco inaczej: restitutio ad integrum 
(przywrócenie całości, odzyskanie pierwotnego stanu) w pełni 
wyczerpuje definicję terapii, podczas gdy transformatio ad opti-
mum (przekształcenie do najlepszego stanu) doskonale opisuje 
ideę ulepszania człowieka, wymaga bowiem nie tylko chirur-
gicznych, farmakologicznych, psychologicznych itd. narzędzi 
i metod zdolnych przywrócić naturalny stan zdrowia pacjenta, 
lecz zakłada uprzednie (filozoficzne? teologiczne? technolo-
giczne?) zdefiniowanie tego, co stanowi optimum istoty ludzkiej. 
Obie zatem odwołują się do natury człowieka, lecz pierwsza 
z nich zakłada, że stan uprzedni (integrum) jest tym najlepszym, 
podczas gdy druga zakłada istnienie jakiejś idealnej, doskona-
łej natury (optimum), do której człowiek dopiero musi dotrzeć 

8  Zob. J. Savulescu, A. Sandberg, G. Kahane, Well-Being and Enhancement, 
w: Enhancing Human Capacities, red. J. Savulescu, A. Sandberg, G. Kaha-
ne, Oxford 2011, s. 4‒6; J. Holocher, U. Kosielińska-Grabowska, Dopusz-
czalność ulepszania natury ludzkiej (enhancement), „Ethics in Progress” 
6 (2015) nr 1, s. 86.

9  U.  Wiesing, The History of Medical Enhancement: From Restitutio ad 
Integrum to Transformatio ad Optimum? w: Medical Enhancement and 
Posthumanity, red. B. Gordijn, R. Chadwick, Dordrecht 2009, s. 9‒24.
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za pomocą różnych gałęzi medycyny. Terapia stanowi zatem 
przywrócenie (uprzednio już obecnej) natury pacjenta, którą 
jest zdrowie, podczas gdy enhancement dąży do ulepszenia tejże 
natury – doprowadzenia zdrowej osoby do stanu lepszego oraz 
zrealizowania postulowanego optimum.

Zamykając ten wątek, przywołam ważną opinię Michaela 
Sandela: bez względu na to, którą granicę pomiędzy therapy 
a enhancement przyjmiemy, „różnica między leczeniem a udo-
skonalaniem najwyraźniej wpływa na nasze oceny moralne, ale 
trudno jednoznacznie określić, na jakiej podstawie”10. Wydaje 
się to być zgodne z potoczną intuicją moralną: gdy pytam stu-
dentów o ich ocenę medycyny estetycznej, najczęściej wyrażają 
opinię negatywną. A zatem, co do zasady terapia osoby chorej 
jest akceptowalna moralnie (za wyjątkiem pewnych metod), 
natomiast dość często podnoszone są zarzuty wobec interwencji 
chirurgicznych, genetycznych, hormonalnych czy farmakolo-
gicznych mających na celu zwiększanie zdolności, samopoczucia 
czy urody osób w pełni zdrowych. Sandel słusznie podkreśla, 
że istotnym pozostaje pytanie, dlaczego tak się dzieje: dlaczego 
nawet ta sama procedura medyczna stosowana wobec osoby 
zdrowej jest zupełnie inaczej oceniana pod względem moralnym, 
niż gdy zostaje zastosowana w celu przywrócenia zdrowia lub 
pełnej sprawności osobie chorej?

Przekraczanie natury (transhumanizm)

Równie istotne jest, by od ulepszania natury ludzkiej odróż-
niać tak zwany transhumanizm, który oznacza podejmowanie 
próby przekroczenia tejże natury. Ruth Chadwick podkreśla, 

10  M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynie-
rii genetycznej, przeł. O. Siara, Warszawa 2014, s. 21.
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że jeszcze ważniejsze od precyzyjnego odgraniczenia od siebie 
terapii (therapy) i ulepszania (enhancement) jest odróżnienie od 
siebie enhancement i improvement – przez co rozumie, iż pierwsza 
z nich ma charakter ilościowy, a druga jakościowy11. W tym ujęciu 
enhancement oznaczałoby dodawanie czegoś do już istniejącej 
natury, podczas gdy improvement miałby określać ingerencję, 
której celem jest uczynienie czegoś lepszego. To rozróżnienie, 
choć czytelne, nie wydaje się najbardziej trafne; można jednak 
częściowo je wykorzystać przy opisywaniu różnicy pomiędzy 
ingerencją ulepszającą a transhumanistyczną.

Ta druga rzeczywistość również nie została dotychczas jedno-
znacznie i satysfakcjonująco opisana. Weźmy jako przykład dwie 
najbardziej popularne definicje transhumanizmu. Według głośnej 
Deklaracji, transhumaniści wierzą, że „potencjał ludzkości wciąż 
jeszcze nie został osiągnięty i istnieją możliwe scenariusze wiodą-
ce do cudownie i niezwykle wartościowo poszerzonych ludzkich 
warunków”12. Z kolei Manifest idzie znacznie dalej, wzywając: 
„transhumaniści wszystkich krajów, łączcie się! Mamy nieśmier-
telność do zdobycia i nic do stracenia oprócz biologii. Razem 
możemy pokonać okowy biologii i przekroczyć niedostatek, płeć, 
wiek, etniczność, rasę, śmierć, a nawet czas i przestrzeń”13. Ana-
logia do Manifestu komunistycznego jest tu wyraźnie zamierzona: 
transhumanizm nie miałby bowiem być jedynie „ulepszeniem”, 
lecz rewolucyjnym zerwaniem z tym, co dotychczas, by stworzyć 
nowego człowieka – a może raczej „nadczłowieka”. Korzystając 

11  R.  Chadwick, Therapy, Enhancement and Improvement, w: Medical 
Enhancement and Posthumanity, red. B. Gordijn, R. Chadwick, Dordrecht 
2009, s. 28‒29.

12  Transhumanist Declaration (2009), http://humanityplus.org/philosophy/
transhumanist-declaration/ [dostęp: 31.10.2017], pkt. 2.

13  A  Transhumanist Manifesto, https://www.singularityweblog.com/a-
-transhumanist-manifesto/ [dostęp: 31.10.2017].
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z rozróżnienia poczynionego powyżej przez Ruth Chadwick, 
Deklaracja transhumanistyczna uznaje transhumanizm za zmianę 
raczej ilościową, podczas gdy Manifest transhumanistyczny mówi 
wyraźnie o zmianie jakościowej wprowadzanej przez transhuma-
nizm. W drugiej definicji chodzi o przekroczenie ludzkiej natury 
i  jej wszelkich istotnych ograniczeń, w pierwszej zaś jedynie 
o „poszerzenie ludzkich warunków”, o dodanie czegoś do natury 
człowieka. Kto ma rację?

Korzystając z narzędzi, jakie nam udostępnia historia idei, 
możemy przyjrzeć się narodzinom pojęcia transhumanizmu. 
Stworzył je w 1957 roku brat słynnego Aldousa Huxleya, bry-
tyjski biolog z University of Oxford – Julian Huxley. 

Gatunek ludzki może, jeśli tego sobie życzy, przekroczyć siebie – 
nie tylko sporadycznie, przez jakąś jednostkę tu czy tam, w ten czy 
inny sposób, ale w całości, jako ludzkość. Potrzebujemy nazwy dla 
tej nowej wiary. Być może transhumanizm będzie tu odpowiedni: 
człowiek pozostanie człowiekiem, ale przekraczającym samego 
siebie poprzez realizowanie nowych możliwości ludzkiej natury 
i dla ludzkiej natury14. 

Huxley traktuje zatem transhumanizm jako próbę przekrocze-
nia natury ludzkiej, lecz nie zerwanie jedności z naturą ludzką. 
Głównym zadaniem stojącym przed ludzkością przełomu mile-
niów jest „odkrycie ludzkiej natury, by dowiedzieć się, jakie są 
w niej ukryte możliwości (biorąc pod uwagę, oczywiście, także 
jej ograniczenia, czy to wrodzone, czy narzucone przez fakty 
natury zewnętrznej)”15. Pojęcie natury ludzkiej pozostaje zatem 
centralne dla transhumanizmu.

14  J. Huxley, Transhumanizm, „Ethics in Progress” 6 (2015) nr 1, s. 20‒21.
15  Tamże, s. 18; zob. A. Bashford, Julian Huxley’s Transhumanism, w: Craf-

ting Humans. From Genesis to Eugenics and Beyond, red. M. Turda, Goet-
tingen 2013, s. 153‒167.



153ulepszanie czy przekraczanie natury?

Sądzę, że idea ta w ciągu ostatniego półwiecza przeszła zna-
czącą ewolucje, tracąc swe pierwotne znaczenie (jakie nadał jej 
Julian Huxley), a nabierając nowego, odmiennego. Uważam, że 
clou transhumanizmu zawarte jest w Manifeście transhumani-
stycznym, a nie w Deklaracji: 

Biologia nie stanowi istoty człowieczeństwa; człowiek jest jedy-
nie szczeblem ewolucji, nie jej spełnieniem […]. Ucieleśniona 
(ludzka) inteligencja jest uwięziona przez biologię i  jej nie-
uchronne słabości16. 

Dokładnie to samo rozumienie znajdziemy w definicji naj-
ważniejszego dziś zwolennika tej idei, Nicka Bostroma: 

Transhumanizm jest sposobem myślenia o przyszłości, które jest 
ufundowane na przesłance zakładającej, iż gatunek ludzki w swej 
aktualnej formie nie reprezentuje celu naszego rozwoju, lecz 
raczej względnie wczesną fazę. […] Możemy użyć technologicz-
nych środków, które ostatecznie umożliwią nam przekroczenie 
tego, co niektórzy mogą uznać za „człowieczeństwo”17. 

W transhumanizmie chodzi o zatem nie tyle o poprawienie 
ludzkiej natury, lecz o jej przekroczenie, o zrobienie kolejnego kro-
ku ku stworzeniu istoty doskonałej. To samo zauważa Grzegorz 
Hołub, uznający za „zasadnicze przekonanie transhumanistów” 
postulat przezwyciężenia biologii: „człowiek może udoskonalać 
się w taki sposób, że w końcu stanie się inną istotą – istotą wyższe-
go rzędu”18. Transhumanizm stanowi zatem – w przeciwieństwie 

16  A Transhumanist Manifesto, dz. cyt.
17  N.  Bostrom, The Transhumanist FAQ.  A  General Introduction, Oxford 

2003, s. 4.
18  G.  Hołub, Transhumanizm a  koncepcja osoby, „Ethos” 28 (2015), nr 3, 

s. 83, 87.
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do enhancement – nie próbę ulepszenia istniejącej natury ludzkiej, 
lecz jej przekroczenie, stworzenie nowego człowieka. Lub – jak 
niektórzy mówią – postczłowieka.

Wiele środowisk reaguje nerwowo na słowa rozpoczynające 
się od prefiksu „post-” lub „po-”. Potrafię to zrozumieć, choć 
jestem przekonany, że rzeczywistość nazywana postmoderni-
zmem lub ponowoczesnością jest czymś znacznie istotniejszym 
niż ledwie zabawą słowną. Jak zauważył Zygmunt Bauman, 

[…] „po” w słowie „ponowoczesny” nie ma znaczenia chronolo-
gicznego: nie oznacza usunięcia i zastąpienia nowoczesności, nie 
sugeruje, że „ponowoczesność” przyszła na świat w momencie 
zgonu „nowoczesności”, a nawet nie suponuje, że nie można już 
trzymać się nowoczesnej perspektywy z chwilą, gdy obok pojawi 
się ponowoczesna. „Po” implikuje co najwyżej przekonanie (lub 
choćby tylko podejrzenie), że długotrwałe i rzetelne starania 
nowoczesne były nierozważne i skazane na niepowodzenie, że 
opierały się na nieporozumieniu i musiały prędzej czy później 
wyczerpać się nie spełniwszy zadania, jakie sobie stawiały19. 

Dokładnie ta sama myśl zawarta jest w idei trans- i postczło-
wieka, nie jest natomiast obecna w koncepcji ulepszania natury 
ludzkiej. Transhumanizm bardzo ściśle związany jest z antropolo-
giczną koncepcją człowieka jako nieostatniego ogniwa w ewelucji 
gatunku ludzkiego. Stosunek do idei postczłowieka może być 
uznany za kryterium oddzielające transhumanistów (np. Nick 
Bostrom) od ich przeciwników, zwanych często biokonserwa-
tystami (m.in. Leon Kass): 

Pojęcia „transhumanizm” i „postludzkość” są ze sobą blisko zwią-
zane. „Transhumanizm” może być zdefiniowany jako ruch, który 

19  Z.  Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J.  Bauman, J.  Tokarska-Bakir, 
Warszawa 1996, s. 16‒17.
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postuluje dążenie do „postludzkości” poprzez wykraczanie poza 
ludzkość w jej obecnej formie20. 

Można zatem powiedzieć, że „postczłowiek” jest celem „trans-
humanizmu”. Co ciekawe, w tej perspektywie „«transczłowiek» 
[transhuman] oznacza istotę pośrednią pomiędzy człowiekiem 
a postczłowiekiem”21. Idea transhumanizmu zakłada, że obec-
na, „ludzka” forma człowieka, jest tylko punktem wyjściowym 
dla zaprojektowania, a później stworzenia „postludzkiej” formy 
człowieka. W pełni koresponduje to z uznaniem (zawartym 
w Manifeście transhumanistycznym), że biologia stanowi okowy 
człowieczeństwa, dlatego trzeba ją porzucić, by uwolnić naszą 
naturę. „Postludzie mogą być całkowicie syntetycznymi sztuczny-
mi inteligencjami”, ale również mogą przybrać inną formę – nie 
możemy tego dziś zdecydowanie określić22.

Kończąc ten wątek dodam, że istnieją myśliciele, którzy uznają 
transhumanizm za część współczesnej biotechnologii czy gene-
tyki. To błędny pogląd. 

Transhumanizm i posthumanizm są światopoglądami (czy filo-
zofiami), które […] wypatrują dnia, gdy homo sapiens zostanie 
zastąpiony przez biologicznie i technologicznie wyższe istoty. 
[…] Postczłowiek nie będzie już istotą ludzką, tak znacząco 
różniąc się od nich, że nie będzie mógł nadal reprezentować 
gatunku ludzkiego23. 

20  D.  Birnbacher, Posthumanity, Transhumanism and Human Nature, w: 
Medical Enhancement and Posthumanity, red. B. Gordijn, R. Chadwick, 
Dordrecht 2009, s. 95; zob. M. Soniewicka, Transhumanizm: kilka uwag 
na temat filozoficznych źródeł sporu o ideę biomedycznego ulepszania moral-
nego, „Ethics in Progress” 6 (2015), nr 1, s. 39.

21  N. Bostrom, The Transhumanist FAQ, dz. cyt., s. 6.
22  Tamże, s. 5.
23  C.Ch. Hook, Transhumanism and Posthumanism, w: Encyclopedia of Bio-

ethics, red. S.G. Post, t. V, New York 2004, s. 2517.
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Zarówno transhumanizm, posthumanizm, jak i human enhan-
cement nie są prostymi teoriami naukowymi czy technologicz-
nymi, lecz stanowią określone stanowisko filozoficzne, ponieważ 
w pierwszym rzędzie dotyczą sporu aksjologicznego o etyczną 
ocenę możliwej przyszłości24. Ich fundamentem jest antropologia 
i etyka, a podstawowe pytanie brzmi: „czy obietnica korzyści, jaki-
mi obdarzeni będą postludzie usprawiedliwia ofiary, jakie mieliby 
ponieść zwykli ludzie [mere persons]?”25. Ocena zarówno ingeren-
cji ulepszających człowieka, jak i usiłujących przekroczyć jego 
naturę, wymaga odwołania się właśnie do tego pojęcia: „natura”. 
Bez uznania istnienia kontrowersji antropologicznej trudno jest 
nie tylko adekwatnie ocenić obie formy światopoglądu, ale nawet 
zauważyć istniejącą pomiędzy nimi różnicę.

Spór o naturę człowieka

Przyjrzyjmy się zatem antropologii, istocie człowieka, jego natu-
rze. W niniejszym tekście kilkakrotnie odwołałem się do dwóch 
definicji i opisów człowieczeństwa: jedna pochodzi z Deklaracji, 
a druga z Manifestu transhumanistów. Z pierwszej wynika, że 
człowiek jest istotą czującą („Bronimy dobrostanu istot czujących, 
włączając w to ludzi i nieludzkich zwierząt”) i posiadającą istotne 
ograniczenia („Przewidujemy możliwość poszerzenia ludzkiego 
potencjału przez przezwyciężanie starzenia się, niedostatków 
poznawczych, niedobrowolnego cierpienia i naszych ziemskich 
ograniczeń”), a jednocześnie poddawanej – obecnie i w przewidy-
walnej przyszłości – głębokiemu wpływowi nauki i technologii26. 

24  D.  Birnbacher, Posthumanity, Transhumanism and Human Nature, art. 
cyt., s. 105.

25  N. Agar, Truly Human Enhancement, dz. cyt., s. 185.
26  Transhumanist Declaration, dz. cyt., pkt. 1 i 7.
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Druga idzie znacznie dalej, uznając, że „ucieleśniona (ludzka) 
inteligencja jest uwięziona przez biologię i jej nieuchronne sła-
bości”, zaś „biologia nie stanowi istoty człowieczeństwa; człowiek 
jest procesem, a nie skończoną całością”27. Już na pierwszy rzut 
oka widać ogromną różnicę pomiędzy tymi dwiema definicja-
mi. Pierwsza z nich opisuje człowieka jako istotę podlegającą 
przemianom (także technologicznym), ale mającą istotne ogra-
niczenia – co istotne! – wynikające z cielesnego komponentu 
ludzkiej natury. Z kolei druga odrzuca ten element, utożsamiając 
człowieczeństwo wyłącznie z aspektem duchowym i intelektual-
nym: „Inteligencja chce być wolna, ale wszędzie jest w okowach: 
jest uwięziona przez biologię i jej nieuniknione braki”.

Ponownie kierując naszą uwagę ku historii idei, zauważymy, 
że dla każdej z nich możemy podać pewną genezę, potrafimy 
umieścić ją w konkretnej tradycji antropologicznej. Natura ludzka 
wyłaniająca się Deklaracji transhumanistycznej wyraźnie przywo-
łuje to rozumienie człowieczeństwa, które Arystoteles kwituje 
krótkim „człowiek, tzn. ciało i dusza”28. Oznacza to, że człowie-
czeństwo nie jest tylko duszą (formą, duchem), ani tylko ciałem 
(materią), lecz jest swoistym połączeniem obu pierwiastków: 
„Jest również jasne, że dusza jest substancją pierwszą, że ciało 
jest materią, a człowiek albo zwierzę jest całością złożoną z duszy 
i ciała wziętych ogólnie”29. Owo złożenie ( ) jest precyzyjnie 
wyłożone i omówione przez Tomasza z Akwinu, który w tym 
kontekście używa terminu kompozyt: „człowiek nie jest samą 
tylko duszą, lecz czymś złożonym [compositum] z duszy i ciała”30. 

27  A Transhumanist Manifesto, dz. cyt.
28  Arystoteles, Metafizyka, 1049a31‒32, w: tenże, Dzieła wszystkie, t.  II, 

przekład zbiorowy, Warszawa 1990, s. 762.
29  Arystoteles, Metafizyka, 1037a5‒7, dz. cyt., s. 736.
30  Tomasz z Akwinu, STh I, q. 75, a. 4, Traktat o człowieku, przeł. S. Swie-

żawski, Kęty 1998, s. 39.
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Akwinata wyraźnie sprzeciwia się postrzeganiu człowieka jako 
czystą inteligencję, byt wyłącznie duchowy: 

Choć ciało nie należy do istoty duszy, to jednak w istocie duszy 
tkwi skłonność do połączenia się z ciałem. Stąd też ściśle się 
wyrażając – nie dusza należy do gatunku, ale byt złożony [sed 
compositum]. A że dusza w pewnej mierze potrzebuje ciała do 
wykonywania swych działań, to dowodzi, że dusza zajmuje niższy 
stopień w hierarchii istot obdarzonych umysłem aniżeli anioł, 
który nie łączy się z ciałem31. 

Owo compositum oznacza bardzo ścisłe połączenie dwóch 
elementów: ciała i duszy, materii i formy. Człowiek jest kompo-
zytem – nie da się go zrozumieć badając jedynie jego ciało, ale 
również postrzegając go wyłącznie poprzez duszę.

W tej samej tradycji antropologicznej mieści się także jeden 
z najważniejszych współczesnych biokonserwatystów (tym okre-
śleniem nazywa się przeciwników ingerencji transhumanistycz-
nych) – Francis Fukuyama. W słynnej Our Posthuman Future: 
Consequences of the Biotechnology Revolution pisze on: 

Przyjmę tutaj następującą definicję pojęcia natury ludzkiej – 
natura ludzka jest sumą zachowań oraz cech typowych dla 
gatunku ludzkiego, wynikających z czynników genetycznych, 
nie zaś środowiskowych. […] Dotyczy to szczególnie istot takich 
jak ludzie, obdarzonych kulturą: ponieważ mogą się oni uczyć 
zachowań oraz modyfikować je, zróżnicowanie ich zachowań 
musi być większe i w większym stopniu odzwierciedla ono śro-
dowisko danej jednostki niż w przypadku zwierząt niezdolnych 
do uczenia się na drodze kulturowej. Oznacza to, że typowość 

31  Tomasz z Akwinu, STh I, q. 75, a. 4, Traktat o człowieku, I, q. 75, a. 7, s. 56.
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jest pojęciem statystycznym – odnosi się do czegoś bliskiego 
medianie rozkładu zachowań czy cech32. 

Amerykański myśliciel uznaje podwójne uwarunkowanie 
natury ludzkiej, jednak nie tyle przez ciało i duszę, ile poprzez 
genetykę i kulturę. Jednocześnie wydaje się czymś oczywistym, 
że te dwie pary są analogiczne: genom jest wyrazem pierwiastka 
materialnego, ciała, zaś kultura wyraża te same założenia, co idea 
duszy. A zatem Fukuyama twierdzi – podobnie do Arystotelesa 
i Tomasza – że natura ludzka ujawnia się w złożeniu tego, co 
materialne i tego, co duchowe. Polemizuje tym samym ze współ-
czesnym materializmem:

Argument, że natura ludzka nie istnieje, ponieważ ludzie są 
istotami posiadającymi kulturę i zdolnymi do nauki, jest całko-
wicie chybiony, ponieważ atakuje stanowisko, którego nikt nie 
broni. Żaden z poważnych teoretyków natury ludzkiej nigdy nie 
zaprzeczał temu, że ludzie posiadają kulturę i mogą w swoim 
życiu posiłkować się nauką, wykształceniem oraz stworzonymi 
przez siebie instytucjami33.

Jednocześnie antropologiczna koncepcja Fukuyamy, dość 
bliska definicji z Deklaracji transhumanistycznej, stoi w jawnej 
sprzeczności z rozumieniem natury ludzkiej zaproponowanej 
w Manifeście transhumanistycznym, podkreślającym radykalną 
niezgodność pomiędzy tym, co cielesne („biologia”) a tym, co 
duchowe („intelekt”). Ta druga perspektywa również nie spadła 
z nieba, stanowi ona bowiem najnowsze ogniwo dwudziesto-
kilkuwiekowej tradycji filozoficznej. Jej źródeł należy szukać 

32  F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, 
przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 162.

33  F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, 
dz. cyt., s. 171. 
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w dualizmie platońskim, opartym na założeniu, że człowiek to 
dusza uwięziona w ciele:

Dusza w ogóle włada nad tym, co bezduszne, i po całym świecie 
wędruje, rodząc się tu w tej, a tam w innej postaci. A że dosko-
nała jest i skrzydlata, więc po niebie lata i całym światem włada, 
i gospodaruje w nim jak u siebie w domu. A jeśli pióra straci, 
spada, aż coś stałego napotka, uchwyci i zamieszka tam, ciało 
ziemskie na siebie wziąwszy, które teraz, niby samo z siebie, poru-
szać się zaczyna dzięki jej sile i nazwę otrzymuje wszelkiej istoty 
żywej. Taki kompleks duszy i ciała nazywa się śmiertelnikiem34. 

Jakże to bliskie cytowanemu fragmentowi Manifestu, uznają-
cym uwięzienie ludzkiego intelektu w biologii, która „nie stanowi 
istoty człowieczeństwa”!

Jeszcze lepiej ten sposób rozumienia natury ludzkiej widoczny 
jest u Kartezjusza: „kim jest człowiek? Czy powiem, że jest to 
zwierzę rozumne? Na pewno nie”35. Descartes zatem radykalnie 
odrzuca założenia wcześniej omówionej tradycji – której przed-
stawicielami byli Arystoteles, Akwinata czy Fukuyama – opartej 
na idei , animal rationale. 

Jestem więc, mówiąc ściśle, czymś, co myśli, to znaczy duszą, 
umysłem czy rozumem, które to pojęcia mają znaczenie wcześ-
niej mi nie znane. Jestem więc czymś prawdziwym i naprawdę 
istniejącym. Ale czym? Powiadam na to: czymś, co myśli. I czym 
jeszcze? […] Nie jestem bynajmniej tym zespołem członków, 
który nazywa się ciałem ludzkim36. 

34  Platon, Fajdros, 246C, w: tenże, Dialogi. Tom II, przeł. W.  Witwicki, 
Kęty 1999, s. 140.

35  Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii. Zarzuty uczonych mężów i odpo-
wiedzi autora, tłum. zbiorowe, Kęty 2001, medytacja II.

36  Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii. Zarzuty uczonych mężów i odpo-
wiedzi autora, dz. cyt.
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Natura człowieka tożsama jest z myśleniem, z cogito – i nawet, 
jeśli doświadczamy człowieka jako res cogitans, intelekt, związane 
z ciałem, z materią, res extensa, to ów drugi cielesny element jest 
czymś niekoniecznym, czymś wtórnym wobec intelektu, wobec 
ja myślącego.

Tę samą ideę i rozumienie natury ludzkiej znajdziemy rów-
nież u dwudziestowiecznego myśliciela, którego koncepcje mają 
ogromny wpływ na współczesną antropologię i etykę, choć on 
sam nie jest przesadnie znany. Joseph Fletcher, bo o nim mowa, 
wyznaczył piętnaście wskaźników człowieczeństwa, natury ludz-
kiej (m.in. minimalne IQ, samoświadomość, poczucie czasu, 
troska o innych, równowaga pomiędzy racjonalnością i uczu-
ciami), które stanowią zbiór konstytutywnych dla każdego 
człowieka cech. „Pojęcia syntetyczne, takie jak human, man czy 
osoba, wymagają terminów operacyjnych, określających kto, co 
i kiedy”37 – zdaniem Fletchera nie da się precyzyjnie opisać natury 
człowieka, nie posługując się listą specyficznych dla niego cech. 
A zatem, niewystarczające jego zdaniem są określenia klasycz-
ne, takie jak jedność psychofizyczna, kompozyt duszy i ciała, 
ucieleśniona dusza, uduchowione ciało itp. Kluczowe dla tej 
koncepcji jest wymienienie koniecznych cech, które pozwalają 
odróżnić człowieka od nieczłowieka – i tym właśnie jest wspo-
mniana powyżej lista piętnastu wskaźników człowieczeństwa. 
Co ważne, nie znajdziemy pośród nich żadnego odniesienia do 
natury biologicznej: 

Człowiek nie jest niesztuczny [non-artificial] czy antysztucz-
ny. […] Dziecko stworzone sztucznie (na drodze sztucznego 
zapłodnienia), poprzez zaplanowane i staranne działanie, będzie 

37  J.  Fletcher, Indicators of Humanhood: A  Tentative Profile of Man, „The 
Hastings Center Report” 2 (1972), nr 5, s. 1.
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bardziej człowiekiem, niż takie, które jest owocem seksualnej 
ruletki, metody rozmnażania właściwej gatunkom podludzkim38. 

Bycie osobą ludzką i bycie wytworem, produktem technologii, 
nie tylko nie są ze sobą sprzeczne, lecz – zdaniem Fletchera – 
pierwsze jest stopniowane wprost proporcjonalnie do drugiego: 
im bardziej zostałem zaplanowany i świadomie wyprodukowany, 
tym bardziej jestem człowiekiem.

Wnioski

Różnica pomiędzy interwencją ulepszającą człowieka a trans-
humanizmem polega zatem nie tylko na różnicy celu (enhan-
cement usiłuje poprawić ludzkie zdolności, podczas gdy celem 
transhumanizmu jest wyprodukowanie postczłowieka), ale 
przede wszystkim na odmiennym pojmowaniu natury ludzkiej. 
Ulepszanie człowieka oparte jest na koncepcji arystotelesow-
skiej, postrzegającej człowieka jako złożenie (czyli compositum) 
elementu duchowego i cielesnego – temu odpowiada również 
rozumienie natury ludzkiej przedstawionej w Deklaracji trans-
humanistycznej: interwencje ulepszające akceptują ten podwójny 
wymiar osoby ludzkiej i starają się „wycisnąć” z niej jak najwięcej, 
nie porzucając natury ani jej nie przekraczając.

Transhumanizm jest zaś wyraźnie nabudowany na antro-
pologicznej tradycji mającej swe korzenie u Platona: człowiek 
jest tu rozumiany jako „dusza uwięziona w ciele”, jako czysta 
inteligencja, „ja myślące”, które tylko przygodnie i niekoniecznie 
posiada swój wymiar materialny. Tę samą koncepcję znajdziemy 
w Manifeście transhumanistycznym: „biologia nie stanowi istoty 

38  J. Fletcher, Indicators of Humanhood: A Tentative Profile of Man, dz. cyt., 
s. 3. 
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człowieczeństwa”, lecz jest niczym więcej niż więzieniem inte-
ligencji, która z powodu biologicznych ograniczeń nie może 
zrealizować swoich możliwości. Transhumanizm dąży zatem do 
maksymalnego uwolnienia człowieka (czyli ludzkiej inteligen-
cji) z okowów ciała, opierając się na specyficznym (ktoś może 
powiedzieć: niepełnym lub fałszywym) pojęciu natury ludzkiej.

Jak trafnie zauważa Marta Soniewicka, „odpowiedź na pyta-
nie, czy ulepszać naturę moralną człowieka zależy od przyjętych 
założeń odnośnie do tego, czym ta natura jest i czym powinna 
być. Innymi słowy, odpowiedź zależy od sensu, jaki nadamy 
idei człowieczeństwa”39. Jeśli przyjmiemy koncepcję dualistyczną 
i spirytualistyczną, otrzymamy znacznie większy margines wol-
ności co do tego, jak głęboko możemy ingerować w ludzkie ciało 
i psychikę. Gdy z kolei zgodzimy się z Arystotelesem, Akwinatą, 
Fukuyamą i wieloma innymi, uznając, że do natury ludzkiej 
należy cielesność i śmiertelność, wówczas dopuszczalne i godziwe 
ingerencje medyczne, psychologiczne czy farmakologiczne będą 
musiały szanować granice, które stawia im ludzka natura. Nie 
chodzi tu o słynny „błąd naturalistyczny”, ponieważ nie mamy 
na myśli natury rozumianej jako przyroda, lecz naturę rozumianą 
jako metafizyczna istota bytu. Jeśli zgadzamy się na przekracza-
nie człowieczeństwa (vel natury ludzkiej), stajemy się transhu-
manistami. Gdy natomiast uznajemy, że natura wyznacza nam 
(moralne, nie techniczne!) granice dopuszczalnych interwencji 
medycznych, wówczas za godziwe uznamy wyłącznie ingerencje 
terapeutyczne (przywracające naturę) i ulepszające (podnoszące 
te możliwości człowieka, które nie są sprzeczne z jego naturą).

Proponowane w niniejszym tekście zdefiniowanie obu pojęć 
(enhancement, transhumanizm) nie tylko ogranicza zamieszanie, 
jakie dziś panuje w tym obszarze bioetyki, ale także ułatwia 

39  M. Soniewicka, Transhumanizm, art. cyt., s. 52.
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dostrzeżenie, że to antropologia – a nie etyka – wyznacza tu 
kryteria dopuszczalności i niedopuszczalności. Każda z tych 
koncepcji zakłada inne pojęcie natury ludzkiej. Transhumanizm 
i posthumanizm są prostą konsekwencją platońsko-kartezjań-
skiego dualizmu40, dlatego nie da się ich w pełni zrozumieć 
w świetle koncepcji arystotelesowsko-tomistycznych. Wykraczają 
one również poza myśl chrześcijańską, która ulepszanie lub prze-
kraczanie ludzkich ograniczeń zawsze postrzegała w perspekty-
wie indywidualnej i osobistej, podczas gdy (post)nowoczesność 
ujmuje je zawsze w kategoriach uniwersalnych i ogólnoludzkich, 
co doskonale zauważył John Finnis41.

Narzędziem, które pozwoliłoby nam ocenić, czy dana ingeren-
cja stanowi wyraz ulepszenia (enhancement) czy transhumanizmu, 
jest opracowana przez Johna Henry’ego Newmana w połowie 
dziewiętnastego wieku teoria rozwoju doktryny42. Zawarł w niej 
siedem kryteriów („testów”) pozwalających odróżnić zdrowy 
rozwój idei od jej wypaczenia: zachowanie typu, ciągłość zasad, 
zdolność asymilacji, następstwo logiczne, uprzedzanie przyszłego 
rozwoju, stosunek zachowawczy oraz niewyczerpaną energię. 
Wydaje się, że przy odpowiednim ich dostosowaniu potrafiliby-
śmy przy użyciu tej listy ocenić, czy dana interwencja medyczna 
zachowuje naturę ludzką (terapia), ulepsza ją (enhancement) czy 
może przekracza (transhumanizm). Rozwinięciu i zbadaniu tej 
tezy poświęcę kolejną publikację.
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Natura osoby ludzkiej 
a ulepszanie człowieka

1. Deskryptywne i normatywne 
elementy natur osoby ludzkiej

Mierząc się z  etyką udoskonalania – pisze Michael Sandel 
w swej książce Przeciwko udoskonalaniu człowieka – stajemy przed 
pytaniami, które w dzisiejszym świecie straciły w dużej mierze 
znaczenie: o status moralny natury, o właściwą postawę istot 
ludzkich wobec zastanego świata. Są to pytania z pogranicza 
teologii, dlatego współcześni filozofowie zwykle uchylają się od 
odpowiedzi na nie. Jednak nowe możliwości biotechnologiczne 
uczyniły ich stawianie nieuniknionym1. 

1  M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii 
genetycznej, przeł. O. Siara, Warszawa 2014, s. 19.
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Niektórzy myśliciele ostrzegają, że biotechnologiczne mani-
pulacje zagrażają naturze ludzkiej, i to zarówno tej jednostkowej, 
posiadanej przez każdego człowieka, jak i tej, którą z pokolenia 
na pokolenie dziedziczy ludzkość i społeczeństwo2. Inni szukają 
granic etycznych dla ulepszania człowieka, odwołując się do 
tego, co naturalne, co odpowiada godności ludzkiej, co wyzna-
czają cele medycyny, uznając za etyczne różnego typu terapie, 
i odróżniając je od nieterapeutycznych, a przez to nieetycznych 
metod ulepszania3. 

Również Jan Paweł II nawiązał do kryterium terapeutycznego 
oraz podał pewne ogólne normy związane z godnością i tożsa-
mością człowieka „będącego jednością ciała i duszy (corpore et 
anima unus). […] „Natura biologiczna każdego człowieka jest 
nienaruszalna w tym sensie, że stanowi ona o osobistej tożsamości 
jednostki w ciągu całej jej historii”4. Stąd też ingerencja, która nie 
jest ściśle terapeutyczna, „nie może przynosić szkody początkom 
życia ludzkiego, zdolności związanej ze zjednoczeniem nie tylko 

2  F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, 
przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004; G. Annas, American Bioethics: Crossing 
Human Rights and Health Law Boundaries, New York 2005; R.T. Ander-
son, Ch. Tollefsen, Biotech Enhancement and Natural Law, „The New 
Atlantis. The Journal of Technology and Society”, Spring 2008, s. 79‒108; 
J.T. Eberl, A Thomistic appraisal of human enhancement technologies, „Theo-
retical Medicine and Bioethics” 35 (2014), s.  289‒310; G. Hołub, Czy 
bioetyka potrzebuje natury? „Medycyna Praktyczna” 1 (2008), s. 142‒146.

3  M. Sandel, The Case Against Perfection, „The Atlantic Monthly” 293 (2004), 
nr 3, s. 51–62; B.M. Ashley, J. de Blois, K.D. O’Rourke, Health Care Eth-
ics: A Catholic Theological Analysis, 5th ed., Washington 2006; G. Holub, 
Creating Better People?: Some Considerations on Genetic Enhancement, 
„National Catholic Bioethics Quarterly” 10.4 (Winter 2010), s. 723–740; 
P.H. Schwartz, Defending the Distinction Between Treatment and Enhance-
ment, „The American Journal of Bioethics” 5 (2005), nr 3, s. 17‒19.

4  Jan Paweł II, Podstawy deontologii lekarskiej, Przemówienie do uczest-
ników Zjazdu Światowego Towarzystwa Lekarskiego, 29.10.1983, w: 
W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, nr 3, Tarnów 1998, 
s. 205.
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biologicznym, lecz i duchowym rodziców”, musi „unikać manipu-
lacji zmierzających do modyfikacji dziedzictwa genetycznej oraz 
tworzenia grup ludzi odmiennych aniżeli inni, co pociągałoby 
ryzyko nowego typu marginalizacji w społeczeństwie”5.

Być może współczesne nurty ekofilozofii czy filozofii wyzwo-
lenia zwierząt przeciwstawią się w jakiejś mierze technokratycznej 
dewastacji przyrody. Nie potrafią one jednak wypracować norm 
specyficznych dla ochrony człowieka. Ponieważ zarówno antro-
pocentryzm, jak też biocentryzm czy ekocentryzm są skrajnymi 
stanowiskami, stąd konieczne jest właściwe ujęcie człowieka oraz 
innych istot ożywionych i przyrody. Niewystarczające są zarówno 
antropologie naturalistyczne, jak też spirytualistyczne. Pierwsze 
redukują wyższe sfery osoby ludzkiej, drugie uprzedmiotawiają 
cielesność człowieka, jako podległą jego wolności i potędze jego 
techniki. Normatywne zalecenia względem ulepszania człowieka 
wymagają rozwinięcia integralnej antropologii ugruntowanej 
w ostatecznych, metafizycznych podstawach. 

W poszukiwaniu takiej filozofii człowieka, myśl antropo-
logiczno-etyczna św. Tomasza z Akwinu sytuuje się pośrodku 
dualizmu antropologicznego, widocznego w postkartezjańskiej 
filozofii, jak też w mentalności współczesnych. Mimo że jest 
krytykowana zarówno przez naturalistów jak i spirytualistów, to 
jednak może być przydatna, gdyż przeciwstawia się tym dwom 
skrajnym rozwiązaniom. Może ona inspirować do poszukiwania 
trzeciej drogi, w której pełniej ujmie się człowieka i wyznaczy 
właściwy szacunek dla osoby i jej natury. Zbyt wąskie ujęcie osoby, 
zredukowanej do aktów samoświadomości i wolności, zapomina 
o jej cielesnej naturze, o tym, że jesteśmy ucieleśnionym duchem 

5  Jan Paweł II, Podstawy deontologii lekarskiej, Przemówienie do uczest-
ników Zjazdu Światowego Towarzystwa Lekarskiego, 29.10.1983, w: 
W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, nr 3, 
s. 205.



172 TADEuSZ BIESAGA SDB

albo uduchowionym ciałem. Przy ciasnym ujęciu osoby, ulepsza-
nie może zmierzać do niszczenia albo cielesnej jego natury, albo 
jego natury duchowej. W przywołaniu natury osoby ludzkiej, 
prawa naturalnego u podstaw norm moralnych, będzie chodzić 
o wskazanie granic ingerencji i modyfikacji natury integralnie 
ujętego człowieka. 

Pojęcie „natury ludzkiej” jest dziś bardziej skomplikowane niż 
pojęcie „osoby”, czy „jej godności”. Pomijamy tu powody takiego 
stanu rzeczy, zaznaczając, że bez ugruntowania norm w naturze 
osoby ludzkiej, nie da się uzasadnić treściowych norm moralnych. 
Bez takiego uzasadnienia można rozwijać jedynie subiektywizm 
i relatywizm etyczny. Tak więc przywołanie uzasadnień zaczerp-
niętych z tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, odwołującej 
się do natury ludzkiej, prawa naturalnego, może być przydatne.

Można się zgodzić z Jacquesem Maritainem, że etyka arysto-
telesowska, w odróżnieniu od idealistycznej, antropocentrycznej 
etyki Immanuela Kanta, jest etyką realistyczną i  kosmocentryczną, 
w tym sensie, że człowiek ujmowany jest jako byt wśród innych 
bytów6.. Etyka św. Tomasza, oprócz tego samego rysu, jest etyką 
teocentryczną, w której Byt Absolutny jest podstawą racjonal-
ności bytów przygodnych. „W tej perspektywie etycznej – pisze 
Maritain – dobro moralne jest zakorzenione w rzeczywistości 
pozaumysłowej: w Bogu, w naturze rzeczy, przede wszystkim 
w naturze ludzkiej, w prawie naturalnym”7. Prawo odwieczne 
w Bogu wzmacnia inteligibilność prawa naturalnego w człowie-
ku. Taka perspektywa nie osłabia statusu bytów przygodnych, 
w tym przyrody, co dobrze wyraża Księga Rodzaju, że wszyst-
ko co Bóg stworzył jest dobre. Można nawet powiedzieć, że 

6  J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, 
przeł. J. Merecki, T. Styczeń, Lublin 2001, s. 13n.

7  Tamże, s. 14.
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taka perspektywa wzmacnia status tego, co realnie istnieje, gdyż 
potwierdza inteligibilność każdego bytu, jego genezą, pochodze-
niem z wszechwiedzy, mądrości oraz miłości Stwórcy. 

Ten element metafizyki przyrody i człowieka św. Tomasz wyra-
żał w schemacie: exitus – reditus. Wszystko co istnieje pochodzi 
od Boga Stwórcy – exitus, i realizując dynamizmy swej natury do 
niego zmierza, w nim ma swe spełnienie – reditus8. Wszystko co 
istnieje jest dynamicznie skierowane do tego, co jest mu właści-
we, odpowiednie, współmierne naturze danego bytu, co jest dla 
niego doskonalące, realizujące cel ostateczny. Byty nieświadome 
kierowane są do celu ostatecznego wprost celowością ich inkli-
nacji naturalnych; byty świadome, takie jak człowiek, rozpoznają 
dobro wyznaczone celowością swej natury osobowej, i jako dobro 
do realizacji, dobro powinne, w sposób dobrowolny realizują cele 
cząstkowe, w przyporządkowaniu ich do ostatecznego celu czło-
wieka. Natura bytów nieświadomych, również natura człowieka, 
jest dynamiczna, uporządkowana celowościowo, skierowana do 
działania w określonym kierunku. Wprawdzie człowiek może 
wybrać inne cele niż te zgodne z jego naturą, może wybrać również 
cele contra naturam, ale wtedy uderza w siebie samego, podważa 
swój rozwój ku pełni swego człowieczeństwa, swoje szczęście. 
Autoteleologia może uzupełniać, teleologię osobowej natury, ale 
nie może jej niszczyć. W teocentrycznym ujęciu człowieka przez 
św. Tomasza z Akwinu podkreślano ostateczną rolę Boga, ale 
równocześnie podkreślano wysoki status przyrody i człowieka. Nic 
dziwnego, że w tym ujęciu bonum et ens conventutur, byt i dobro, 
są czymś zamiennym. 

Św. Tomasz w opisie dynamizmu natury ludzkiej wymie-
nia trzy inklinacje naturalne. Zaznacza, że „porządek nakazów 

8  B. Bujo, Die Begründung des Sittlichen. Zur Frage des Eudämonismus bei 
Thomas von Aguin, Paderborn, München, Wien, Zürich 1984, s. 183.
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prawa natury jest uzależniony od porządku naturalnych inkli-
nacji” (secundum ordinem inclinationum naturalium est ordo pra-
eceptorum legis naturae)9. 

Pierwsza inklinacja naturalna jest według Akwinaty analo-
gicznie wspólna wszystkim bytom:

Tak więc po pierwsze (primo inclinatio), istnieje w człowieku 
skłonność ku dobru odpowiednio do natury, którą ma wspól-
nie z wszystkimi jestestwami (cum omnibus substantiis). Chodzi 
mianowicie o to, że każde jestestwo pragnie zachowania swojego 
bytu (substantia appetit conservationem sui esse) odpowiednio do 
swojej natury. I jeśli chodzi o tę skłonność, do prawa naturalnego 
należy to wszystko, co służy utrzymaniu człowieka w istnieniu 
oraz oddaleniu tego, co jest temu przeciwne10. 

Druga inklinacja jest analogicznie wspólna człowiekowi 
i zwierzętom:

Po drugie, istnieje w człowieku skłonność ku temu, co jest bliższe jego 
gatunkowi, mianowicie ku temu, co jego natura ma wspólne z inny-
mi zwierzętami (cum ceteris animalibus). W myśl tego, co [w prawie 
Justyniana] powiedziano, że do prawa naturalnego należy to, „czego 
natura nauczyła wszystkie zwierzęta” (quae natura omnia animalia 
docuit), np. łączenie się mężczyzny z kobietą, wychowanie dzieci itp.11. 

Trzecia skłonność jest specyficzna tylko dla człowieka:

Po trzecie, istnieje w człowieku skłonność ku dobru odpowiada-
jącemu jego rozumnej naturze (secundum naturam rationis), która 
jest mu właściwa (sibi propria). I tak np. człowiek ma naturalną 

9  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, przeł. P. Bełch, t. 13, Prawo, 
Londyn 1986, I-II q. 94 a. 2. 

10  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, dz. cyt.
11  Tamże.
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skłonność do tego, żeby poznawać prawdę o Bogu (veritatem 
cognoscat de Deo) oraz do tego, żeby żyć w społeczności (in socie-
tate vivat)12. 

Inklinacje te podlegają kierownictwu rozumu praktycznego, 
który w naturalny sposób poznaje pierwsze zasady postępo-
wania, poznaje dobro, do którego inklinacje naturalnie kierują. 
„Wszystko to, ku czemu człowiek ma naturalną skłonność, rozum 
w naturalny sposób pojmuje jako dobro, i w następstwie uważa, 
że należy czynnie ku niemu dążyć, a przeciwieństwo tego uznaje 
za zło i każde go unikać”13.

Wielu tomistów, chcąc uniknąć błędu naturalistycznego, czyli 
wyprowadzania tego, co moralnie powinne z metafizycznego 
opisu inklinacji naturalnych, raczej osłabiało ich rolę dla moral-
ności na rzecz normotwórczej roli samego rozumu. Inni kon-
centrowali się na celu ostatecznym lub doskonaleniu osoby, jako 
kryterium dobra i zła. Jeszcze inni akcentowali receptywny a nie 
kreatywny rozum i podkreślali inklinacje naturalne jako podsta-
wę dla rozumienia dobra, czy dóbr, które człowiek rozpoznaje 
i do nich dąży14. Nie da się tutaj przedstawić wielowiekowej, 
wielowątkowej dyskusji w rozwijaniu bardziej racjonalistycznej, 
idealistycznej, czy odwrotnie, bardziej realistycznej koncepcji 
prawa naturalnego15. W niniejszym tekście powyższy spór zosta-
je umieszczony na płaszczyźnie personalistycznej interpretacji 
inklinacji naturalnych, czyli ich interpretacji z pozycji godno-
ści osoby, jej afirmacji, wraz z afirmacją natury osoby. W takim 
bowiem podejściu personalistycznie ujęte dobro, do którego ukie-

12  Tamże.
13  Tamże.
14  Zob. M.  Augros, Ch. Oleson, St. Thomas and the Naturalistic Fallacy, 

„The National Catholic Bioethics Quarterly”, Winter 2013, s. 637‒661.
15  Zob. T. Biesaga, Spór o normę moralności, Kraków 1998, s. 127‒198.



176 TADEuSZ BIESAGA SDB

runkowują inklinacje naturalne, jest dobrem osobowym, które 
osoba rozpoznaje i w wolnych decyzjach je realizuje. Natura 
opisywana od strony naturalnych inklinacji ujmowana jest niejako 
deskryptywnie, a od strony godności osoby ujmowana jest norma-
tywnie, i może wyznaczać etyczne granice ulepszania człowieka. 
W tym ujęciu, idącym od doświadczenia godności osoby do 
ugruntowania powinności moralnej w naturze ludzkiej, można 
uniknąć zarzutu błędu naturalistycznego. Z pozycji deskryp-
tywnej i praktycznej wymienione trzy inklinacje naturalne niosą 
wiele treści dla wyznaczenia granic ingerencji w naturę osoby 
ludzkiej, a więc można w nich szukać podstaw dla etycznej oceny 
ulepszania człowieka. 

Nietrudno dostrzec, że personalistycznie intepretowana ten-
dencja zachowania swego istnienia wyjaśnia nam, dlaczego życie 
człowieka staje się dla niego podstawowym dobrem, które on 
chroni. Życie osoby ludzkiej w perspektywie personalistycznej to 
oczywiście nie tylko życie biologiczne, psychiczne, ale i duchowe, 
intelektualne, moralne, religijne, czyli życie brane integralnie. 
Niemniej to właśnie troska o takie dobro, jakim jest zdrowie, 
zrodziła medycynę, której wiele nauk składowych i różne formy 
organizacji służby zdrowia przyporządkowane jest podtrzymywa-
niu tego dobra. W ten sposób różne formy terapii, prowadzącej 
do lepszego funkcjonowania biologicznego, psychologicznego 
czy społecznego człowieka, są jak najbardziej etycznie zaleca-
ne. Podobnie możemy powiedzieć o służbie psychologicznej, 
pedagogicznej czy służbie duszpasterskiej. Jeśli chodzi o granice 
ingerencji medycznych, to kryteriami tych ingerencji są według 
Europejskiej Konwencji Bioetycznej, oprócz godności osoby, jej 
tożsamość i  integralność16. Tylko te ingerencje, które szanują 

16  T.  Biesaga, Europejska Konwencja Bioetyczna, „Medycyna Praktyczna”, 
11‒12 (2006), s. 24‒28.
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godność osoby i nie podkopują jej tożsamości i integralności, są 
etycznie dopuszczone i zalecane. Te zaś, które naruszają tożsa-
mość i integralność człowieka, są etycznie niedopuszczalne. Do 
takich Konwencja zalicza m.in. klonowanie człowieka, ekspery-
menty na embrionach czy manipulacje genetyczne. W kontekście 
życia, zdrowia, godności, tożsamości i integralności natury osoby 
ludzkiej takie zachowania, jak m.in. samobójstwo, eutanazja, 
eugeniczna selekcja prenatalna i aborcja, czy też eugeniczna ste-
rylizacja, eksperymenty i manipulacje genetyczne na embrionach 
ludzkich – okazują się nieetyczne. 

Druga inklinacja ujawnia nam naturalne środowisko roz-
woju człowieka, jakim jest małżeństwo i rodzina. Inklinacja ta, 
intepretowana personalistycznie, przywołuje naturalne, właściwe 
dla osób, najlepsze środowisko realizacji bycia mężczyzną, bycia 
kobietą, matką, ojcem, przeżywania więzi miłości małżeńskiej 
i rodzicielskiej. Więź małżeńska czy rodzicielska jest więzią spe-
cyficzną, dzięki której wiemy, czym jest tego typu miłość mię-
dzy małżonkami, między rodzicami a ich dziećmi, i odwrotnie. 
Można powiedzieć, że dzięki tej naturalnej tendencji pozna-
jemy zasadnicze dla człowieka dobra, odkrywamy, czym jest 
miłość małżeńska i rodzicielska. Na poziomie natury, kobiecość 
i męskość zmierza swym celowościowym dynamizmem do macie-
rzyństwa i ojcostwa, a międzyosobowa miłość małżeńska dopełnia 
się w miłości do swoich dzieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
u św. Tomasza niejako najbardziej koniecznym dobrem, obok 
zachowania swego istnienia, jest życie w rodzinie, to dostrzegamy 
ważność tej wspólnoty naturalnej, która staje się, po indywidual-
nym istnieniu, najbardziej potrzebnym dobrem dla każdego czło-
wieka, dorosłego, czy dziecka. Jeśli przyjmiemy tę perspektywę, to 
musimy również wypowiedzieć się przeciwko takiemu ulepszaniu 
człowieka, które prowadziłoby do podważenia tych dóbr, prze-
żywanych w realizacji naturalno-osobowej miłości małżeńskiej 
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i rodzicielskiej. W tym kontekście nie są uzasadnione etycznie 
obecnie stosowane różne techniki sztucznej prokreacji i niejako 
hodowli człowieka, które pozbawiają małżeństwo i rodzicielstwo 
dóbr wynikłych z ich osobowej i cielesnej więzi. 

Trzecia inklinacja poszerza wspólnotę rodzinną o wspólnotę 
etniczną, narodową i ogólnoludzką. Z natury jesteśmy bytem 
społecznym, dla którego społeczność jest środowiskiem jego 
realizacji. Społeczność jako byt złożony z sieci relacji jest bytem 
kruchym i możliwe są jego różne zniekształcenia. Pewne struk-
tury narodowe i państwowe wypracowywane były przez wieki 
i okupione nieraz tragicznymi wydarzeniami. Stąd należy być 
krytycznym względem znanych z historii inżynierii społecznych, 
które były ideologicznym eksperymentem na żywych społecznoś-
ciach i kosztowały wiele istnień ludzkich. Stąd też płynie nauka 
krytycyzmu wobec nowych i współczesnych ideologii, czy utopii, 
które mogą zniszczyć z trudem zbudowane struktury społeczne. 
Odnosi się to też do transhumanizmu i idei nowych klas ludzkich. 

Trzecia inklinacja podkreśla to, co specyficzne dla człowieka, 
a więc jego naturalną tendencję intelektualną szukania prawdy, 
w tym nie tylko prawd cząstkowych, ale również prawdy osta-
tecznej o Bogu. Inklinacja ta podkreśla, że z natury człowiek 
jest istotą rozumną, i  istotą religijną. Ponieważ poznanie jest 
tym, co istotowo wyróżnia człowieka, stąd należy szczegółowo 
przemyśleć możliwości doskonalenia poznania, aby nie zniszczyć 
tego, co mamy, czyli posiadanych możliwości intelektualnych, 
emocjonalnych i wolitywnych człowieka. 

2. Prawo do życia a ulepszanie człowieka

Osiągnięcia biotechnologiczne jako takie mogą być użyte zarów-
no dla dobra człowieka, jak też przeciw niemu. Zdaniem Hansa 
Jonasa nasza cywilizacja dysponuje potężną siłą technologiczną, 
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z ograniczonymi możliwościami przewidywania skutków jej 
zastosowania. Działania techniczne wprowadzają nieodwracalne 
zmiany oraz ich skutki się kumulują, wytwarzając nową, dziedzi-
czoną przez następne pokolenia rzeczywistość. Rzeczywistość ta 
nie jest przez człowieka wcześniej wystarczająco poznana, gdyż 
technika niejako pędząc samoczynnie do przodu, wyprzedza 
jej racjonalną kontrolę i ukierunkowanie jej przez człowieka. 
Powstaje pytanie, czy zostawiamy przyszłym pokoleniom podob-
ne warunki i możliwości ich rozwoju, czy też warunki te pogar-
szamy, żyjąc na kredyt kosztem wspólnego dziedzictwa ludzkości.

Aby racjonalnie kierować tym procesem, nasza „wiedza musi 
być współmierna z przyczynowym zasięgiem naszego działania”17. 
Okazuje się jednak, że nasza wiedza prognostyczna pozostaje 
w tyle za wiedzą techniczną. Inaczej mówiąc następuje rozziew 
pomiędzy mocą działania, czyli naszymi, aktualnymi możliwoś-
ciami technicznymi, a zdolnością przewidywania dalekosięż-
nych skutków tych działań. Ukierunkowanie i kontrola etyczna 
i prawna naszej nadmiernej i ślepej potęgi jest konieczna, abyśmy 
nazwali nasze działania racjonalnymi i dobrymi.

Stąd Hans Jonas formułuje imperatyw nowej etyki, który 
według niego powinien brzmieć: „Postępuj tylko w taki spo-
sób, aby skutki twojego działania dały się pogodzić z ciągłością 
trwania autentycznego życia ludzkiego”. W prostym sformuło-
waniu można go wyrazić słowami: „Nie wystawiaj na szwank 
warunków nieskończonego trwania ludzkości na Ziemi”, lub: 
„W swych teraźniejszych wyborach, wśród obiektów twojego 
chcenia, uwzględniaj przyszłą integralność człowieka”18. 

17  H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, 
przeł. M. Klimowicz, Kraków 1996, s. 32.

18 Tamże, s. 38.
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Aby działania biotechnologiczne mogły mieć przymiot etycz-
ności, nie mogą niszczyć bezpowrotnie naturalne przymioty 
człowieka oraz innych istot żywych i przyrody. 

Proponowane biotechnologie – piszą Ryan T. Anderson i Chri-
stopher Tollefsen – muszą wykazać, że środki, którymi chcą 
osiągnąć ulepszanie człowieka, szanują byt ludzki jako podmiot 
wartościowy moralnie, szanują ludzki rozwój (flourishing) oraz 
różne dobra konstytutywne dla tego rozwoju. Jeśli technologie 
ulepszania mają być etyczne w świetle teorii prawa naturalnego, 
to w żadnym przypadku stosowane przez nie metody nie mogą 
szkodzić19. 

Czy kryterium nieszkodzenia dotychczas jest stosowane? 
Nietrudno wskazać, że różne programy realizacji postępu sto-
sują zasadę „cel uświęca środki”, czyli stosują nieetyczne środki 
działania, usprawiedliwiając zniszczenia dobrem, które dopiero 
nadejdzie. Tego typu postęp w budowaniu raju komunistycz-
nego spowodował ogromne zniszczenia, miliony ludzi utraciło 
swoje życie, wolność, możliwość egzystencji. Skutki społeczne 
tej ideologii są trudne do oszacowania. 

Również stosowane metody ulepszania ludzkości przed drugą 
wojną światową, poprzez realizację programu eugeniki amery-
kańskiej czy niemieckiej, nazistowskiej, skutkowały sterylizacją 
tysięcy kobiet i zabijaniem chorych w niemieckich, nazistowskich 
obozach koncentracyjnych. Idea przyspieszenia selekcji naturalnej 
ludzi poprzez naukowo prowadzoną eliminację „życia nie wartego 
życia” została zainicjowana przez wybitnych naukowców ‒ Franci-
sa Galtona, Karla Pearsona, Charlesa Davenporta i wielu innych, 
oraz kontynuowana przez eugeników niemieckich. W wyniku 

19  R.T.  Anderson, Ch. Tollefsen, Biotech Enhancement and Natural Law, 
dz. cyt., s. 86.
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zbrodni biotechnologii i medycyny nazistowskiej, eugenizm jako 
taki został w swej zbrodniczej ideologii skompromitowany, ale 
niestety powraca on pod hasłami genetyki, eugenicznej selek-
cji prenatalnej, kontroli demograficznej, kontroli urodzeń czy 
wyzwolenia kobiet20. Zbrodnie wywołane tzw. „postępowymi 
ideami” naukowców XX wieku, i wprowadzone w życie przez 
dwa totalitarne systemy społeczne, powinny być ostrzeżeniem dla 
propagowania działań, w których słowem „postęp” przykrywa się 
nieetyczne, zbrodnicze środki jego realizacji.

Przykładem może być łamanie prawa do życia w okresie pre-
natalnym. Można pytać, czy współczesny postęp technologiczny 
przyczynił się do większego szacunku dla życia człowieka od jego 
poczęcia, czy też przeciwnie, ten szacunek podważył. Legalizacja 
aborcji – zarówno na życzenie, jak też aborcji eugenicznej – nie 
wzmacnia, lecz wprost przeciwnie, łamie i osłabia prawo do 
życia człowieka w okresie prenatalnym. Miliony aborcji, potężne 
organizacje aborcyjne, przemysł aborcyjny – to wyraz przemocy 
technologicznej urodzonych względem nieurodzonych.

Dalszą degradacją statusu istoty ludzkiej w jej początkach jest 
eksperymentowanie na embrionach ludzkich, tworzenie hybryd 
zwierzęco-ludzkich, technizacja życia w procedurach in vitro, 
wykorzystanie embrionów ludzkich na embrionalne komórki 
macierzyste i użycie ich do produkcji materiałów biologicznych, 
leków, kosmetyków, żywności21. 

Okazuje się, że tego typu „ulepszanie” techniczne człowieka 
zagraża i niszczy jego prawo do życia oraz inne dobra, takie jak 

20  Zob. T.  Biesaga, Diagnostyka prenatalna a  selekcja eugeniczna, „Życie 
i Płodność” 2/4 (2008), nr 5, s. 71‒76.

21  A. Muszala, Problemy bioetyki przyszłości: Żywność GMO i hybrydy zwie-
rzęco-ludzkie, w: Historia i przyszłość bioetyki, Kraków 2008, s. 213‒223; 
M.  Kowalcze SJ, Etyczna ocena hybryd ludzko-zwierzęcych, praca lic., 
Akademia Ignatianum, Kraków 2015.
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małżeństwo, życie rodzinne, wspólnota narodowa czy państwowa. 
Można nawet zauważyć, że szybszy i większy rozwój biotech-
nologii generuje większe zagrożenie dla życia ludzkiego. Tak 
np. badania embrionalnych komórek macierzystych sprowadzają 
człowieka w embrionalnym stadium rozwoju do materiału bio-
logicznego dla badań naukowych. Rozparcelowanie embrionu 
ludzkiego na części, czyli na blastomery, na komórki macierzy-
ste, jest zniszczeniem go jako organizmu ludzkiego. Człowiek 
w okresie prenatalnym nie jest już podmiotem badań i terapii, 
ale przedmiotem i materiałem do badań naukowych i przemysło-
wych. Przekreśla się jego istnienie, jego życie, jego status ontyczny 
i moralny, i degraduje się go do rzeczy przydatnych dla postępu 
naukowego i technicznego. Na taką brutalną eksploatację tech-
niczną narażony jest człowiek w okresie prenatalnym, człowiek 
ciężko czy wegetatywnie chory, który nie ma możliwości obrony 
swych naturalnych praw do życia i swej integralności. Częstokroć 
kraje bardziej rozwinięte technicznie poprzez nieetycznie prowa-
dzone eksperymenty i testowanie leków eksploatują kraje uboższe. 

Techniki sztucznej prokreacji również uprzedmiotawiają życie 
człowieka w okresie prenatalnym. Przekreślają prawo człowieka do 
swego początku jako aktu osób, ojca i matki, a jego początek redu-
kują do aktu technicznego w laboratorium, gdzie stosując diagno-
stykę preimplantacyjną selekcjonują, odrzucają pewne embriony, 
albo modyfikują je genetycznie. Procedury in vitro realizowane 
są poprzez selekcję eugeniczną oraz produkcję tzw. zbędnych 
embrionów ludzkich, które nie są implantowane w organizmie 
przyszłej matki, lecz przechowywane w ciekłym azocie. 

Można przewidywać, że większy rozwój technik diagnostyki 
prenatalnej, zamiast służyć terapii wykrytych chorób w okre-
sie prenatalnym, może być użyty do jeszcze większej selekcji 
chorych dzieci i ich eliminacji przez aborcję. Taki postęp tech-
niczny wielu nienarodzonym zagraża wykluczeniem i śmiercią. 
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W razie rozszerzania się antynatalistycznej mentalności, większy 
postęp diagnostyczny może służyć większej eliminacji aborcyjnej 
wielu nienarodzonych.

Powstaje pytanie, czy budowanie cywilizacji, w której ustanowi 
się instytucje społeczne, np. przeprowadzające eksperymenty 
tworzenia hybryd zwierzęco-ludzkich, jest budowaniem czegoś 
lepszego, czy też budowaniem cywilizacji nieludzkiej? Czy nie 
jest to powtórka z przeszłości odrzuconych ideologii, w których 
klasa budująca lepszą przyszłość wykluczała z prawa do życia 
i godności inne klasy ludzkie. W tym wypadku jest jeszcze gorzej, 
bo wyklucza się klasę bezbronnych istot ludzkich. Przez takie 
wykluczenie niszczy się wspólnotę rodziny i wspólnotę ludzką.

Ulepszanie człowieka wiąże się z ingerencją w początek życia 
ludzkiego. Chodzi bowiem o manipulacje genetyczne w okresie 
preimplantacyjnym, o zaprojektowanie dzieci według pomysłu 
przyszłych jego nabywców. Pewne formy projektowania są już 
technicznie możliwe poprzez zakup wyselekcjonowanych bio-
logicznie gamet rozrodczych od dawców, odrzucenie biologicz-
nie podejrzanych embrionów ludzkich w procedurach in vitro, 
oraz wynajęcie matki surogatki, spełniającej postawione przez 
zamawiających dziecko wymagania. Owo projektowanie dzie-
cka można jeszcze wzmocnić przez manipulacje genetyczne na 
embrionie ludzkim, tak żeby spełniał wymagania genetyczne, 
biologiczne i oczekiwane w jego rozwoju wymagania psycho-
logiczne, społeczne, ekonomiczne itp. Projektowanie dziecka 
niszczy jego przyjęcie jako daru miłości, daru natury i daru Boga. 
Akceptuje się dziecko tylko pod kątem wymaganych od niego 
właściwości. Jeśli nie spełniałoby tych wymagań, jest odrzucane 
i eliminowane. Jak pisze Michael Sandel:

Manipulowanie genami dzieci w celu zapewnienia im lepszego 
życia przypomina eugenikę, zdyskredytowany ruch z poprzed-
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niego wieku, którego celem było udoskonalenie rasy ludzkiej 
dzięki strategiom ukierunkowanym na podniesienie jakości puli 
genetycznej (takim jak przymusowa sterylizacja i inne potworne 
metody)22. 

Według Jürgena Habermasa mamy tu do czynienia z ingeren-
cją i zawładnięciem tożsamością dziecka. Przez jego projektowa-
nie staje się ono własnością projektantów, którzy pretendują, że 
zaplanowali mu kierunki jego rozwoju, kariery i jego szczęścia. 
Taka instrumentalizacja uniemożliwia możność bycia sobą23: 

Gdy dorastający osobnik dowiaduje się, że ktoś inny ułożył pro-
jekt, według którego zmodyfikowano jego genetyczne zadatki, 
wówczas – w obiektywizującej autopercepcji – perspektywa bycia 
produktem może przesłonić perspektywę spontanicznego bycia 
ciałem. W ten sposób zatarcie różnicy między tym, co powsta-
ło samo, a tym, co zostało zrobione, dotyka własnego sposobu 
egzystencji24. 

Zdaniem Habermasa zagrożona jest tożsamość człowieka, 
który tak jak jego projektodawcy, swoje bycie ciałem zamienia 
na posiadanie ciała, jako rzeczywistości obcej, instrumentalnej. 
Ciało w tym wypadku jest projektem techniki, projektem spo-
łecznym, a nie jest czymś moim, własnym, potwierdzającym moją 
wyjątkowość i moją autentyczność. Tożsamość osoby przejawia 
się w tym, że „jest ona świadoma siebie jako ostatecznego źródła 
swoich działań i roszczeń”25. Taka tożsamość i wolność zapewnia 

22  M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynie-
rii genetycznej, dz. cyt., s. 52.

23  J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki libe-
ralnej?, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2003, s. 62nn.

24  Tamże. 
25  Tamże, s. 66.
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jej nierozporządzalny początek, „gdy – jak Bóg albo natura – 
nie podlega rozporządzeniu ze strony innych osób. Również 
naturalność urodzenia spełnia rolę takiego właśnie początku”26. 
Tak więc zniszczenie nierozporządzalnego albo naturalnego 
początku człowieka przyporządkowuje jego ciało projektowi 
innych ludzi, uzależnia go od tego projektu, podważa to, że jest 
on czymś nowym, niepowtarzalnym, że jest celem sam w sobie, 
a nie środkiem społecznym. Podważa jego tożsamość i możliwość 
autentycznych aktów wolności.

3. Małżeństwo, rodzina a ulepszanie człowieka

Dobra opisywane z pozycji drugiej inklinacji naturalnej przez św. 
Tomasza, takie jak małżeństwo, rodzina, są umieszczone przez 
niego zaraz po tendencji zachowania swego istnienia. Zacho-
wanie istnienia jest dobrem niezbędnym do realizacji innych 
dóbr, do których ukierunkowują nas następne dwie inklinacje. 
Podobnie można powiedzieć, że dobra, do których ukierunko-
wuje druga inklinacja, warunkują dobra wyznaczone inklinacją 
ostatnią. Kolejność ta podkreśla niezbędność wspólnoty rodzinnej 
nie tylko dla właściwego rozwoju człowieka, ale również dla 
rozwoju życia społecznego. Mimo że życie społeczne kształtują 
również inne czynniki niż życie małżeńskie i rodzinne, to jednak 
oczekujemy, że dobrze funkcjonująca społeczność zachowa istot-
ne elementy wspólnotowości, której doświadczamy w rodzinach.

Biotechnologiczne metody ingerują nie tylko w życie jed-
nostkowe człowieka w  okresie prenatalnym, ale zagrażają 
również podstawowym wspólnotom społecznym, takim jak 
 małżeństwo i rodzina. Pozbawiają one bowiem małżeństwo istot-
nych dóbr i podważają relacje między małżonkami oraz między 

26  Tamże.
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nimi a ich dziećmi. Rozwój aseksualnych technik reprodukcji 
może zmierzać w kierunku oderwania kobiet i mężczyzn od 
prokreacji jako aktu jedności osobowej i seksualnej małżonków. 
Tak np. procedury in vitro, czy też klonowania człowieka, odry-
wają zapoczątkowanie życia ludzkiego od osobowej i seksualnej 
jedności małżonków, czyniąc ten początek aktem technicznym. 
Zapoczątkowanie życia ludzkiego jest odseparowane od aktu 
małżeńskiego, wyrwane z międzyosobowego kontekstu rodziciel-
skiego, stając się działaniem technika w laboratorium. Niektórzy 
myśliciele, jak Ray Kurzweil, przepowiadają, że w ciągu stu lat 
zniknie prokreacja seksualna w ogóle, a seksualność zostanie 
zredukowana do sfery rozrywkowej i wirtualnej. Prokreacja stanie 
się całkowicie działalnością techniczną27. 

Takiej tendencji sprzyjają nasilające się dążenia do posia-
dania zdrowych dzieci, co łatwo może się przekształcić w chęć 
posiadania dzieci ulepszonych genetycznie, zaprojektowanych 
według oczekiwań ich rodziców. Niejako dobra troska przyszłych 
rodziców o zdrowie swych dzieci łatwo może się przekształcić 
w przesadną troskę o ich przyszłość, w chęć zapewnienia im 
lepszej przyszłości poprzez odpowiednie wyposażenia ich gene-
tyczne, aby później mogły zwyciężać w konkurencji z innymi, 
osiągnąć sukcesy i żyć w dobrobycie. Realizacja tych celów zmie-
nia zarówno istotne relacje wewnątrz małżeństwa, jak też relacje 
w rodzinie i w społeczeństwie. Laboratorium reprodukcyjne 
zabiera bowiem małżeństwu to, co dla niego jest istotne, twórcze 
i doskonalące – czyli prokreację, odrywając ją od specyficznej, 
interpersonalnej jedności małżonków, czyniąc prokreację aktem 
technicznym. Małżeństwo zostaje ograbione z istotnego dobra, 
które jest koniecznym dobrem konstytuującym ich rodzicielstwo. 

27  R.T.  Anderson, Ch. Tollefsen, Biotech Enhancement and Natural Law, 
dz. cyt., s. 88.
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Zmienia się relacja nie tylko między małżonkami, którzy 
tracą pewne udoskonalające ich i realizujące ich więź dobra, 
ale również zmienia się ich relacja do dzieci, w tym wypadku 
owocu procesu technicznego. Procedury in vitro z konieczności 
wstawiają zapoczątkowanie życia ludzkiego w techniczny, a nie 
w osobowy kontekst. Zdobywanie gamet żeńskich i męskich 
do zapłodnienia, wraz z techniczną stymulacją hormonalnej 
i metodami technicznymi pobierania gamet, jest procesem bio-
logicznym i technicznym, któremu przyporządkowani są przyszli 
rodzice. Selekcja embrionów w laboratorium oraz przetrzymy-
wanie w laboratoriach zamrożonych embrionów ludzkich tzw. 
zapasowych, a później zbędnych, podważa podejście osobowe 
do istoty ludzkiej i jej godności. Procedury techniczne urzeczo-
wiają istotę ludzką w pierwszych stadiach życia i narzucają takie 
podejście przyszłym rodzicom. 

Dzieci utworzone technicznie są widziane w oczach ich twórców 
raczej jako artefakty ich woli i projektowania, niż jako osoby. 
Również czasowo ci, którzy mają się stać rodzicami, myślą o swo-
ich dzieciach jako o zaplanowanych produktach. Każda tech-
nologia reprodukcyjna, która zastępuje akt małżeński, zamiast 
go tylko asystować, zawodzi w traktowaniu człowieka w jego 
początkach jako bytu osobowego, jako celu samego w sobie28. 

Technika klonowania reprodukcyjnego człowieka wzmaga 
jeszcze bardziej negatywne czynniki apersonalistycznego trakto-
wania aktu prokreacji, małżeństwa i rodzicielstwa. Techniki ulep-
szania genetycznego idą dalej w kierunku aseksualnego początku 
życia ludzkiego, urzeczowienia produktu technicznej reprodukcji, 
i generują względną akceptację oraz zastąpienie jednego produktu 
nowym produktem o lepszych właściwościach. Obie wymienione 

28  Tamże, s. 89.
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techniki wchodzą na drogę totalnego urzeczowienia człowieka 
w początkach jego życia.

Dla rodziców, którzy poczęli i urodzili swe dziecko, jest ono 
dla nich niezastępowalne. Natomiast dla tych, którzy wchodzą 
na drogę projektowania i sztucznej reprodukcji, jedno istnienie 
ludzkie w procedurach in vitro czy klonowaniu reprodukcyjnym 
jest zastępowalne drugim istnieniem o lepszych kwalifikacjach. 
Godząc się na selekcję prenatalną, małżonkowie godzą się na 
mechanizm zastępowania jednego życia drugim. Wpisują się 
w ten sposób w apersonalne władztwo jednych nad drugimi. 
Uczestniczą w  nadużywaniu władzy i  przemocy względem 
nieurodzonych. 

Ulepszanie genetyczne projektowanych dzieci jeszcze bardziej 
realizuje apersonalne podejście do początku życia ludzkiego, do 
małżeństwa i rodziny. W tego typu urzeczowiającym działa-
niu nieunikniona jest dyskryminacja biologiczna (rasistowska) 
człowieka, który nie jest bezwarunkowo przyjmowany jako dar 
miłości rodziców i ich natury, lecz projektowany i akceptowany 
o tyle, o ile spełnia biologiczne wymagania projektu. Taka per-
spektywa z konieczności prowadzi do utraty wielu istotnych dóbr 
osobowych małżeństwa i rodziny, których brak nie jest ulepsza-
niem człowieka, ale pogarszaniem kondycji zarówno małżeństwa, 
rodziny jak i społeczeństwa.

4. Społeczeństwo, rozum a ulepszanie człowieka

Wymieniona przez św. Tomasza trzecia inklinacja podkreśla 
naturę społeczną i racjonalną człowieka. Uwzględniając kolej-
ność przedstawionych przez Akwinatę naturalnych tendencji, 
można twierdzić, że małżeństwo i rodzina są wzorem wspólnoty, 
a społeczeństwo winno ten wzór wspólnotowości naśladować 
i poszerzać. Jeśli jednak ów wzór zostanie zniszczony, to również 
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społeczeństwo nie ma się do czegoś istotnego odnieść. Nic dziw-
nego, że spór o małżeństwo i rodzinę jest równocześnie sporem 
o kształt społeczeństwa, a nawet narodu i państwa. 

Ulepszanie genetyczne, projektowanie sportowców, muzy-
ków, malarzy czy też przeznaczonych do innych zawodów, może 
radykalnie zamienić współzawodnictwo między tymi, którzy 
rozwijają naturalnie oddziedziczone talenty, na współzawod-
nictwo technicznych projektantów genetycznych ulepszeń. Tak 
jak doping niszczy fair play sportu, tak stały „doping” biologicz-
nego i genetycznego ulepszania niszczy równość w grze sporto-
wej i istotę sportu. 

Michael Sandel w swym studium Przeciw udoskonalaniu czło-
wieka przeprowadził dość wnikliwą krytykę tzw. bionicznych 
sportowców29. Etyka sportu cały czas wypracowuje normy na 
podstawie celu aktywności sportowej i zmieniających się, ale 
równych warunków startu, aby oddzielić to, co jest nieetyczne 
od tego, co etycznie i dopuszczalne w rywalizacji i w osiąganiu 
wyników. W związku z rozwojem współczesnej biotechnologii 
i farmakologii, etyka sportu cały czas precyzuje swoje zasady 
wobec nowych form treningu i nowych form ingerencji fizycz-
nych, biologicznych i farmakologicznych w ciało sportowca. 
Wypracowywane zasady etycznej rywalizacji sportowej mogą 
być przydatne również dla oceny ingerencji genetycznych w kon-
dycję biologiczną, psychiczną, czy sprawnościową przyszłego 
sportowca, w celu osiągnięcia przez niego szybciej i niejako bez 
wysiłku, trudu i treningu, wyższych rezultatów niż dotychczas. 
Zasady etyczne rozróżniają różne formy dopingu, wykorzystu-
jące różne preparaty farmakologiczne, np. sterydy, beta-blokery, 
operacje chirurgiczne niemające na celu przywrócenia zdrowia, 

29  M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynie-
rii genetycznej, dz. cyt., rozdz. 2, s. 33‒45.
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 wyrafinowane, sztuczne formy treningu, nienaturalne formy 
odżywiania itp. Szczegółowe zasady etyczne sportu wypracowuje 
się w dyskusji o właściwy telos, cel tej dyscypliny, o istotę sportu 
i  istotę rywalizacji sportowej, która oprócz wyników, hartuje 
charaktery, uczy szacunku dla tych, z którym rywalizacja została 
przegrana, uczy tężyzny fizycznej i duchowej, uczy współżycia 
między jednostkami, społecznościami i narodami. 

Oszukiwanie innych przez sztuczne zmienianie warunków 
startu zaprzecza duchowi sportu oraz tym wartościom, które 
sport wnosi do społeczności ludzkiej. Zło ulepszania i genetycz-
nego projektowania sportowców polega – zdaniem Sandela – nie 
tylko na tym, że chęć zdobywania osiągnięć bez wysiłku, ogra-
nicza sprawczości osobowościowe i moralne człowieka, odbiera 
znaczenie wysiłkowi, który wkłada się dla osiągnięcia sukce-
sów, pozbawia sportowca nabycia w tym wysiłku odpowiednich 
sprawności fizycznych, duchowych i technicznych, ale i na tym, 
że takie działania „sybolizują pewnego rodzaju hipersprawczość, 
prometejską ambicję dostosowania natury, również ludzkiej, do 
naszych celów i pragnień. Problemem nie jest nasza tendencja 
do mechanizacji sportu, ale nasze dążenie do doskonałości. Nie 
pozwala nam ono docenić daru w postaci umiejętności i osiągnięć 
człowieka, a nawet może go zniszczyć”30. 

W miejsce przyjęcia daru życia i radości z rozwoju ludzkich 
talentów i zdolności, wchodzimy na ścieżkę panowania nad 
naszą naturą, manipulowania nią i przyporządkowania pewnym 
niszczącym ją celom. Uprzedmiotowienie natury osoby niszczy 
osobowe więzi społeczne i wytwarza relacje uprzedmiatawiające 
innych. Tracimy wspólnotę celów na rzecz odgórnej manipulacji 
technicznej dla samego śrubowania w górę wyników, które mogą 

30  M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynie-
rii genetycznej, dz. cyt., rozdz. 2, s. 34.
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być niszczące dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego 
człowieka. W tym kontekście świat zaprojektowanych z góry 
bionicznych sportowców, muzyków, malarzy, poetów staje się 
bliższy światu operujących sztuczną inteligencją robotów niż 
światu świadomych, wolnych twórców cywilizacji humanistycz-
nej. Wówczas tzw. transhumanizm okazuje się pseudohumani-
zmem, albo antyhumanizmem. 

5. Ogólne zasady etyczne ulepszania człowieka

Inspirując się tomistyczną teorią prawa naturalnego, Ryan 
T. Anderson i Christopher Tollefsen sformułowali dwa inte-
resujące kryteria etycznej oceny ulepszania człowieka. Ich zda-
niem, jeśli jakieś formy ulepszania człowieka mają być ocenianie 
pozytywnie, to trzeba wykazać, że wyznaczone ulepszaniem cele, 
mogą udoskonalić człowieka jako takiego. Aby tak się stało, 
„ulepszanie musi zainicjować głębiej, kompletniej lub dokładniej 
któreś z podstawowych dóbr człowieka, bez zamiaru zniszczenia 
innych dóbr lub zaoferowania nam tylko iluzji spełnienia; oraz 
ulepszanie musi umożliwić nam zainicjować te dobra, bez zastę-
powania naszej sprawczości, genetycznymi, farmaceutycznymi 
lub mechanicznymi alternatywami”31. 

Nasza natura, którą zostaliśmy obdarzeni, wymaga – zda-
niem wspomnianych wyżej myślicieli – osobistych czynów, aby 
zaktualizować jej potencjalności. „Nasze życie jest życiem roz-
ważnych wyborów, zaangażowania i działania, aby było to dobre 
i spełnione życie. Nie chcemy, aby nasze życie było tylko życiem 

31  R.T.  Anderson, Ch. Tollefsen, Biotech Enhancement and Natural Law, 
dz. cyt., s. 92.
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biernych dobrodziejstw, lub wywoływanych doświadczeń, lecz 
życiem czynów, których my jesteśmy twórcami i sprawcami”32.

Nasze spełnienie polega na pełnym rozwoju naszej osobowej 
natury i realnej realizacji dóbr wyznaczonych naszą naturą, jej 
naturalnymi inklinacjami. John Finnis, rozwijając arystotele-
sowsko-tomistyczną teorię prawa naturalnego, wylicza siedem 
podstawowych dóbr, do których zmierza nasza natura. Są nimi: 
życie, poznanie, zabawa, doświadczenie estetyczne, przyjaźń, 
praktyczny rozsądek i religia33.

Dobra te układają się na linii dążenia i realizacji celu osta-
tecznego, którym podmiotowo jest pełny rozkwit ludzkiej natury 
i jej ziemskie niedoskonałe szczęście, oraz przedmiotowo – moż-
liwość jedności z Bogiem i Jego kontemplacja, czyli szczęście 
doskonałe. „Współczesna bioetyka  – stwierdzają Anderson 
i Tollefsen – ignoruje wysiłki zidentyfikowania podstawowych 
dóbr człowieka – które są fundamentalnym i nieredukowal-
nym aspektem autentycznego, ludzkiego spełnienia”34. Chodzi 
o dobra, które na podstawie ich własnej wartości są godne wybo-
ru, takie które udoskonalają nas jako zwierzę rozumne, czyli jako 
ucieleśnionego ducha, albo uduchowione ciało. Chodzi o dobra 
dla człowieka, który jest jednością ciała i ducha, jednością zmy-
słów, uczuć, rozumu i woli. Bez identyfikacji, kim jesteśmy, jaka 
jest nasza natura, co ona wyznacza nam dla naszego spełnienia, 
bez identyfikacji ostatecznego celu-dobra, do którego z natury 
zmierzamy, bez identyfikacji podstawowych dóbr składających się 
na dobre życie – ulepszanie będzie działaniem ślepym, podległym 

32  Tamże, s. 86.
33  J.  Finnis, Natural law and natural rights, Oxford 1980, s.  86–94; 

J.T.  Eberl, A  Thomistic Appraisal of Human Enhancement Technologies, 
dz. cyt., s. 297.

34  R.T.  Anderson, Ch. Tollefsen, Biotech Enhancement and Natural Law, 
dz. cyt., s. 83.
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przypadkowym działaniom, wynikłym raczej z chęci zysku i pro-
cesów ekonomicznych, ze ślepego użycia techniki i jej mocy, nie 
licząc się z antropologicznymi i etycznymi konsekwencjami. 

Takimi podstawowymi dobrami jest oczywiście życie i zdro-
wie, które warunkują inne dobra. Stąd prawo do życia i rozwoju 
jest podstawowym prawem warunkującym realizację innych waż-
nych dóbr. Takimi dobrami jest poznanie, wiedza, praca, zaba-
wa, doświadczenia estetyczne, przyjaźń, małżeństwo, wspólnota 
społeczna, sprawiedliwość, pokój. Są to dobra, do których skłania 
się natura osoby ludzkiej i których wewnętrznie pragniemy35. 

Ulepszanie nie powinno niszczyć naszego związku z dotych-
czasowymi, podstawowymi dobrami, które realizują spełnienie się 
naszej cielesnoduchowej natury. Tak np. zastępowanie prokreacji 
w małżeństwie wraz z propozycjami jej eliminacji na rzecz sztucz-
nej, technicznej reprodukcji podważa dobra kryjące się pod nazwą 
małżeństwo, macierzyństwo, ojcostwo, rodzicielstwo. Nie jest to 
polepszanie wymienionych dóbr, ale ich stopniowe eliminowanie.

Wiele urządzeń technicznych, których człowiek używa, nie tyle 
ulepszają jego naturę, co służą mu jako narzędzia pomagające lepiej 
i precyzyjnie wykonywać twórczą pracę. Trzeba jednak uważać, aby 
narzędzia nie uzależniały człowieka, nie niszczyły jego realnych, 
osobistych relacji z przyrodą, z ludźmi, nie uzależniały go, zamy-
kając go w świecie wirtualnym. Człowiek bowiem jako animal 
socialae rozwija się we wspólnocie osób, a nie w izolacji od ludzi. 
Koleżeństwo, przyjaźń, miłość małżeńska, miłość rodzicielska, 
miłość ojczyzny itp. są tymi dobrami, które pełniej realizują jego 
osobę, niż tylko posiadanie i kontakt z narzędziami i z rzeczami.

Wydaje się, że ulepszanie rozumiane jako zmiana naszej cie-
lesnej strony poprzez zwiększanie zakresu, ilości i intensywności 
doznań cielesnych, zmysłowych, przyjemnościowych jest niszcząca 

35  Tamże, s. 84.
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dla wewnętrznej harmonii cielesnoduchowej, i może prowadzić 
nie tylko do zniszczenia zdrowia fizycznego, psychicznego, ale 
do rozbicia naszej tożsamości, czyli m.in. do degradacji nasze-
go ciała z pozycji podmiotowej do poziomu rzeczy użytecznej. 
Również wyeliminowanie techniczne uwarunkowanych cieleśnie 
doznań, przeżyć i uczuć może prowadzić do podważenia naszego 
realnego i egzystencjalnego związku z otoczeniem, gdyż przez 
naszą cielesność rozumiemy w praktyce, czym jest zdrowie, praca, 
przyjaźń, trud, poświęcenie, a nawet akty religijne, kontemplacja, 
adoracja itp. 

Zwolennicy ulepszania posługują się zasadniczo utylitarnym 
rachunkiem pozaosobowych dóbr. Według nich pewne zapro-
jektowane i wszczepione człowiekowi właściwości i sprawności 
techniczne przyczynią się do skuteczniejszej i szybszej produkcji 
dóbr instrumentalnych. Zmodyfikowany odpowiednio człowiek 
będzie lepszym sportowcem, żołnierzem, pracownikiem jakiegoś 
zawodu. Takie jednak odgórne, biologiczno-techniczne przypo-
rządkowanie człowieka do pewnych funkcji jest formą zewnętrz-
nego sterowania nim przez odpowiednie odziaływania biologiczne 
czy techniczne i stanowi ograniczenie jego wolności wyboru. 

Można sobie wyobrazić na przykład stopniową redukcję 
naszych cielesnych zmysłów i odczuć na rzecz wszczepionych 
do mózgu np. żołnierzy systemów nawigacji komputerowej, czy 
też urządzeń niwelujących lęk o swe życie, by owi zaprogramowani 
żołnierze, niejako automatycznie i przez to skuteczni, wykonywali 
powierzone im ważne rozkazy i zadania. Trudno owe odgór-
ne skierowania nas do wykonywania pewnych funkcji nazwać 
udoskonalaniem człowieka. Wyeliminowanie naszych odczuć 
zmysłowych i emocjonalnych, przeżyć lęku, radości czy smut-
ku, nie jest udoskonalaniem lecz ograbieniem człowieka z dóbr, 
których on doświadcza. „Poświęcenie tych zdolności dla kilku 
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nowych możliwości o czysto instrumentalnej wartości wydaje się 
być pogwałceniem dóbr osoby”36. 

Drugim nie mniej groźnym niebezpieczeństwem ulepsza-
nia człowieka, obok zniszczenia dóbr koniecznych dla naszego 
rozwoju osobowego, jest zastępowanie realnych dóbr, iluzjami, 
utopiami i nowymi ideologiami. Do takich iluzji można zaliczyć 
próby zastąpienia realnych działań i czynów człowieka światem 
wirtualnych doznań. Dobrze ilustruje to Robert Nozick w wyda-
nej w 1968 roku książce: Anarchy, Stage, and Utopia na przykładzie 
tzw. eksperymentu maszyny. Czy chcielibyśmy przeżyć – pyta 
on – swoje życie podłączeni do maszyny stymulującej nas mózg, 
generującej dzięki tej stymulacji całą gamę takich przeżyć, jakie 
doznają wielcy twórcy literatury, poezji, malarstwa i wszelkich 
innych aktywności człowieka? Czy chcielibyśmy przeżyć swoje 
życie w powyższym świecie wirtualnym, czy też w świecie realnym, 
realizując dobra swoim wysiłkiem i doznając w związku z tym 
różnych przeżyć z nimi związanych?37.

W owym eksperymencie, będąc podłączeni do maszyny, jesteś-
my pasywni, żyjemy w świecie wirtualnych doznań, w świecie 
iluzji. W świat iluzji mogą nas wprowadzać również niektóre 
preparaty farmaceutyczne. Może temu służyć nadużywanie pew-
nych stymulantów, ritalinu, prozacu, sterydów, narkotyków, które 
wprowadzają nas w świat sztucznych przeżyć i mogą uzależniać 
od nich nasze świadome i odpowiedzialne życie. Trudno takie 
uzależnienia i nałogi nazwać ulepszaniem człowieka, są one raczej 
jego degradacją i upadkiem.

Można sobie wyobrazić, że za pomocą różnych implan-
tów będziemy mogli doładować mózg, tak jak doładowujemy 

36  R.T.  Anderson, Ch. Tollefsen, Biotech Enhancement and Natural Law, 
dz. cyt., s. 92.

37  R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, przeł. P. Maciejko i M. Szczubiał-
ka, Warszawa 1999.
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komputer różnymi programami i informacjami. Czy informacje 
tak załadowane będą mieć tę samą wartość co te zdobyte osobi-
ście, przez swoje poszukiwania, rozterki egzystencjalne, poprzez 
zwiedzanie i odkrywanie różnych krajów, miast, muzeów? Oka-
zuje się, że świat wirtualny nie jest tym samym, co realny świat 
samorozwoju, osobistego doświadczenia, rozumienia i wzrastania 
w mądrości.

Należy również demaskować ideologiczną stronę ulepszania 
człowieka. Do takich ideologii można zaliczyć propozycje moral-
nego udoskonalenia człowieka metodami technicznej manipula-
cji. Idea, że bez swego wysiłku człowiek, ludzkość staną się isto-
tami moralnie doskonałymi, jest zwykłą fikcją, złudzeniem oraz 
otwarciem drzwi do nieograniczonej manipulacji człowiekiem, 
albowiem idea doskonałego człowieka może usprawiedliwiać eli-
minację tych realnie istniejących, którzy do tej idei nie dorastają. 

Podobną utopią jest dążenie do uniezależnienia się od naszej 
natury cielesnej. Takie uniezależnienie przynosi nam śmierć, ale 
niestety kończy ona naszą egzystencję ludzką na ziemi. Nega-
tywne ustosunkowanie się do naszego ciała, technicyzacja jego 
biologicznych funkcji, zmierza do iluzorycznego wyzwolenia, 
jakoby moglibyśmy stać się istotami niematerialnymi. Do tej 
utopii dołącza się też ideologia dążąca do osiągnięcia nieśmier-
telności na ziemi. Ignoruje ona naszą kondycję istoty cieles-
noduchowej i propaguje tezę o samozbawieniu się człowieka. 
Tego typu pseudoreligia jest groźna, gdyż usprawiedliwia swoje 
działania tym, co dla człowieka jest najcenniejsze, sugerując, aby 
dla tej wartości wszystko inne poświęcił. 
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U n i w e r s y t e t  P a p i e s k i  J a n a  P a w ł a  I I  w  K r a k o w i e

Medycyna klasyczna wobec fenomenu 
ulepszania człowieka

Postęp naukowo-techniczny sprzyja rozwojowi współczesnej 
medycyny. Pojawiają się nowe środki i narzędzia umożliwiają-
ce lekarzom skuteczniejszą walkę z chorobami. Doskonalenie 
metod terapii dopomaga w szybszym powrocie do pełni zdrowia. 
Okoliczności te sprawiają, że obecna w medycynie klasycznej – 
od zarania jej dziejów – terapeutyczna idea powrotu do zdrowia 
(restitutio ad integrum) realizuje się i wypełnia.

Z drugiej strony, nowe odkrycia i osiągnięcia wzmacniają 
równocześnie pozycję innej idei, która nie pozostaje bez wpływu 
na oblicze dzisiejszej medycyny. Chodzi o mający swe źródła już 
w epoce odrodzenia pozaterapeutyczny nurt przemiany ku lepsze-
mu (transformatio ad optimum). Okazuje się, że nowe technologie 
medyczne coraz częściej wykorzystywane są nie tylko po to, aby 
leczyć, ale także w celu ulepszenia czy udoskonalenia człowieka. 
Chodzi o poprawę istoty ludzkiej, o zwiększenie jej możliwości 
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ponad zwykły, statystycznie określony poziom1. Powszech-
nie fenomen ten nazwano wzmocnieniem człowieka (human 
enhancement)2. W realizacji swych postulatów wykorzystuje on 
zdobycze naukowe wielu dziedzin współczesnej medycyny: chi-
rurgii plastycznej, inżynierii genetycznej, inżynierii tkankowej, 
psychofarmakologii, bioelektroniki czy medycyny sportu – stąd 
też określany jest również jako medyczne wzmocnienie (medical 
enhancement). W ostatnich dziesięcioleciach w obszarze transfor-
matio ad optimum narodziły się prądy posthumanizmu i transhu-
manizmu, które z wykorzystaniem środków medycznych dążą do 
ulepszenia i zmiany natury ludzkiej. Wydaje się, że w przyszłości, 
wraz z dalszym postępem, ilość interwencji, których celem będzie 
poprawienie niektórych cech osób zdrowych ulegnie znacznemu 
wzrostowi. 

Obie idee: terapeutyczna restitutio ad integrum i pozaterapeu-
tyczna transformatio ad optimum, ich wzajemne relacje, współist-
nienie i ścieranie się stanowią fundament dla debaty dotyczącej 
współczesnego modelu medycyny. Aby uchwycić istotę tego 
sporu i otrzymać całościowy ogląd interesującej nas problematyki, 
należy odwołać się do historii sztuki leczenia.

W niniejszym artykule jako pierwsza zostanie przedstawiona 
klasyczna koncepcja medycyny (restitutio ad integrum). Udzielimy 
odpowiedzi na pytanie: co sprawiło, że przez długie wieki cieszyła 
się ona jedyną i niepodważalną pozycją w obrębie działalności 
ars medica? Jako drugie wskazane zostaną główne przyczyny, 
które sprawiły, że myśl związana z udoskonalaniem człowieka 
nabrała realnego, praktycznego wymiaru otwierającego przed 

1  Por. J. Savulescu, A. Sandberg, G. Kahane, Well-Being and Enhancement, 
w: Enhancing Human Capacities, red. J. Savulescu, R. Meulen, G. Kahane, 
Oxford 2011, s. 7.

2  Por. B. Gordijn, R. Chadwick, Medical Enhancement and Posthumanity, 
Dordrecht 2009, s. 1.
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medycyną nowe perspektywy – nie tylko skuteczniejszej walki 
z chorobą, ale również transformacji gatunku homo sapiens ku 
lepszemu, wyposażenia go w dodatkowe, niespotykane dotąd 
możliwości (transformatio ad optimum)3. W trzeciej, ostatniej 
części naszych rozważań zostaną przedstawione zasadnicze róż-
nice, jakie zachodzą pomiędzy wypływającą z nurtu przemiany ku 
lepszemu medycyną wzmacniającą a klasycznym modelem sztuki 
leczenia. Ze względu na ograniczoną objętość pracy, kwestie te 
zostaną ukazane jedynie w zarysie.

1. Restitutio ad integrum  
i klasyczna koncepcja medycyny

Medycyna klasyczna powiązana jest ściśle z terapeutyczną ideą 
restitutio ad integrum. W jej rozumieniu proces leczenia polega na 
stopniowym przywracaniu zdrowia, na powrocie do pierwotnego 
stanu integracji umysłu, ciała i ducha oraz jego nienaruszaniu4. 
Idea ta cieszyła się w medycynie – od jej początków do końca 
wieków średnich – wyłącznością panowania. Na jej silną i nie-
podważalną pozycję złożyło się wiele czynników. 

Pierwszym z nich było odwołanie się do sił leczących samej 
natury. Uczynił to już Hipokrates, według którego moc tkwiąca 
w naturze pomaga w przezwyciężeniu choroby5. Myśl tę ugrun-
tował Arystoteles wprowadzając zasadę mimesis, według której 
sztuka, w tym medycyna, naśladuje naturę. Dla Stagiryty działa-
nia sprzeczne z naturą nie mają nic wspólnego ze sztuką. Praw-
dziwa sztuka to taka, która porusza się w ramach wyznaczonych 

3  Por. W.  Lewandowski, Genetyczne doskonalenie a  moralna doskonałość, 
„Etyka” 47 (2013), s. 67.

4  Por. B. Gordijn, R. Chadwick, Medical Enhancement…, dz. cyt., s. 1. 
5  Por. Z.  Gajda, Do historii medycyny wprowadzenie, Kraków 2011, 

s. 108‒109.
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przez naturę. Prawdziwy sens i rację bytu posiadają jedynie te 
czynności, które ją podpatrują i wzorują się na niej6. Również dla 
Galena natura jest tą, która odgrywa najważniejszą rolę w terapii, 
która sama dopomaga wyjść z choroby7. W późniejszym okresie 
idea nieprzekraczania granic określonych przez Boga – Stwórcę 
natury – obecna będzie w myśli chrześcijańskiej (np. Grzegorz 
z Nyssy8, Tomasz z Akwinu9 czy Hildegarda z Bingen10).

Drugą przyczynę stanowiła ogólnie przyjmowana doskonałość 
modelu wszechświata. Wizja kosmogoniczna była zasadniczo 
spójna dla starożytności i średniowiecza. Przyjmowano grecko-
-arabski, geocentryczny model świata, który był postrzegany jako 
uporządkowany makrokosmos zbudowany z czterech żywiołów, 
charakteryzujący się harmonią i ładem. Później to wyobrażenie 
przejęła i wzbogaciła nauka Kościoła głosząca piękno i dosko-
nałość wszechświata, a także uprzywilejowaną pozycję człowieka 
w hierarchii stworzeń, będącego obrazem Boga11.

Trzecim, jednym z najistotniejszych czynników umacniających 
ideę restitutio ad integrum, było przyjęcie teorii humoralnej. Jej 
narodziny, obecność i powszechne oddziaływanie odcisnęły trwa-
łe znamię na medycynie na całe wieki (począwszy od jej twórcy 
Hipokratesa, przez Galena, po myślicieli i lekarzy chrześcijańskich 

6  Por. H. Blumenberg, Imitation of nature: Toward a prehistory of the idea of 
the creative being, „Qui Parle” 12 (2000), nr 1, s. 17.

7  Por. W.  Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2005, 
s. 147.

8  Por. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, przeł. M. Przyszychow-
ska, „Źródła Myśli Teologicznej” 39 (2006), s. 78.

9  Por. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna. O człowieku, przeł. P. Bełch, 
t. 77, Londyn 1980, q. 91, art. 3.

10  Por. B. Pregenzer, B. Schmidle, Święta Hildegarda z Bingen. Dieta i post, 
przeł. J. Jurczyński, Kraków 2013, s. 8‒13.

11  Por. N.M. Wildiers, Obraz świata a teologia, przeł. J. Doktór, Warszawa 
1985, s. 39‒65.
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czy arabskich). Według niej ludzki organizm (mikrokosmos) odpo-
wiada ustrojowi wszechświata (makrokosmos). Tak jak otaczający 
świat zbudowany jest z czterech żywiołów, tak organizm ludzki 
składa się z czterech cieczy (humorów). Zdrowie (eukrasia) to 
zachowanie równowagi, właściwego porządku pomiędzy humo-
rami, składowymi ciała. Choroba (dyskrasia) to brak między nimi 
odpowiednich proporcji12. Zadania lekarza są tutaj terapeutyczne 
i polegają na podjęciu takich praktyk, które pomogą przywrócić 
naturalną harmonię humorów czyli stan decydujący o właściwym 
funkcjonowaniu cielesnego ustroju człowieka.

Kolejną przyczyną supremacji terapeutycznego modelu medy-
cyny stanowiła ograniczoność możliwości i środków. Prawdą jest, 
że dążność do optymalizacji stanu ludzkiego ciała i poprawy 
jakości ludzkiej populacji była postulowana przez niektórych filo-
zofów antycznej Grecji. Wiązała się ona z troską o zapewnienie 
czystości społecznej oraz odpowiedniej kondycji fizycznej. Znane 
były praktyki eliminacji dzieci słabych, chorych, upośledzonych 
(np. Sparta13, Ateny; ideę tę popierał nawet Platon14), a także 
czynności na rzecz kojarzenia par w celu zapewnienia społecz-
ności polis jak najlepszego potomstwa15. Działania te z punktu 
widzenia dzisiejszej terminologii możemy nazwać jako euge-
niczne. Ważnym jest jednak zwrócenie uwagi, że idee tajgejskie 
były głoszone nie w kręgach lekarskich, ale w prawniczych i filo-
zoficznych16. Znana jest również dbałość starożytnych Greków 
o formę sportową. Pielęgnowano ciało, poddając je odpowied-

12  Por. Z. Gajda, Do historii medycyny…, dz. cyt., s. 106‒108.
13  Por. H.I.  Marrou, Historia wychowania w  starożytności, przeł. S.  Łoś, 

Warszawa 1969, s. 52.
14  Por. Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2003, V 460 b-c.
15 Tamże, V 459 d-e.
16  Por. A. Muszala, Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kra-

ków 2009, s. 145, 156.
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niemu treningowi i diecie, stosowano masaże, leczono kontuzje17. 
Niemniej należy wyraźnie podkreślić, że czynności te nigdy nie 
przekraczały granic ustalonych przez naturę18. Inną sprawą jest 
to, że ludzie na tym etapie historii posiadali ograniczony dostęp 
nie tylko do możliwości i środków technicznych, ale również do 
myśli medycznej będącej w stadium wczesnego rozwoju. 

Ówczesne, ograniczone środki, jak również skromna wiedza 
dotycząca ludzkiego ciała sprawiły, że w centrum uwagi stanęło 
doskonalenie tego, co duchowe w człowieku. Skoncentrowano się 
na trosce o wewnętrzny postęp człowieka, postawiono na wzrost 
w mądrości, sprawiedliwości czy pobożności. Grecki i chrześci-
jański ideał upodobnienia się do bogów/Boga (homoiosis theo) to 
następny, piąty już argument, który przyczynił się do ugruntowa-
nia silnej pozycji terapeutycznego modelu medycyny. Wypływał 
on z pragnienia, które zakodowane jest w samej ludzkiej naturze, 
dotyczącego przekraczania siebie samego, postępu na drodze 
własnej wielkości19. Pojawił się on najpierw u starożytnych Gre-
ków (Pitagorejczycy20, Sokrates21, Platon22, Stoicy23), a następnie 

17  Por. J.K. Stępniewski, Sport i medycyna w starożytności klasycznej, „Mean-
der” 11‒12 (1992), s. 634.

18  Por. U. Wiesing, The History of Medical Enhancement: From Restitutio ad 
Integrum to Transformatio ad Optimum?, w: B.  Gordijn, R.  Chadwick 
(red.), Medical Enhancement…, dz. cyt., s. 11.

19  Por. W.J. Turek, Idea przebóstwienia człowieka we współczesnych opraco-
waniach patrystycznych, „Studia Płockie” 32 (2004), s. 60.

20  Por. P. Świercz, Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu 
orficko – pitagorejskiego, Katowice 2008, s. 296.

21  Por. A.  Kazimierczak-Kucharska, Aspekty procesu dążenia do dosko-
nałego życia w  filozofii greckiej i  w  chrześcijaństwie pierwszych wieków, 
www.katedra.uksw.edu.pl/publikacje/anna_kazimierczak_kucharska/
aspekty_i_proces_dazenia_do_doskonalego_zycia_w_filozofii_greckiej.
pdf [dostęp: 18.10.2017].

22  Por. Platon, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Kęty 2002, 176 a-c.
23  Por. G. O’Collins, E.G. Farrugia, Stoicy, w: Leksykon pojęć teologicznych 

i kościelnych, red. G. O’Collins, E.G. Farrugia, Kraków 2002, s. 174‒175.
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został przejęty przez chrześcijaństwo (Klemens Aleksandryjski24, 
Atanazy Wielki25, Tomasz z Akwinu26 i inni). Ideał ten stanowił 
pomoc w doskonaleniu sfery duchowej i moralnej, we wzroście 
cnót w życiu człowieka. I jako taki jest cenny i ponadczasowy 
zarówno dla jednostki, jak i całej społeczności.

Ostatnią, szóstą przyczynę utrwalającą układ restitutio ad inte-
grum w medycynie stanowi dogmatyzm względem starożytnych 
autorytetów. Wśród myślicieli i lekarzy, zwłaszcza średniowiecza, 
był on zauważalny niemal powszechnie – zarówno w obszarze 
medycyny łacińskiej, bizantyńskiej, jak i arabskiej. Wiązał się on 
z wiarą w nieomylny charakter odwiecznych prawideł, tez gło-
szonych przez dawne autorytety. Podstawę działalności lekarskiej 
stanowiły normy ogólne (uniwersalia), pochodzące od myślicieli 
takich jak Hipokrates i Galen. Najważniejsze były ich teoretyczne 
zalecenia i wskazówki dotyczące sposobu leczenia, jakikolwiek 
empiryzm schodził na dalszy plan27. 

Urban Wiesing stwierdza, że „idea ludzkiej optymalizacji 
i własnego doskonalenia nie jest nowa. Istoty ludzkie, jak można 
wnioskować ze źródeł historycznych, były zawsze zaintereso-
wane tworzeniem czy polepszaniem siebie”28. Podobnie uważa 
Nick Bostrom podkreślając, że od początku istnienia gatunku 
ludzkiego, pragnieniem człowieka było zdobywanie nowych 
możliwości, poszerzanie granic swej egzystencji, zarówno na 

24  Por. Klemens z Aleksandrii, Zachęta Greków, przeł. J. Sołowianiuk, „Pis-
ma Starochrześcijańskich Pisarzy” 44 (1988), s. 123.

25  Por. Atanazy z Aleksandrii, Orationes contra arianos I, 70, PG 26, 296 AB.
26  Por. J.P.  Torrell, Święty Tomasz z  Akwinu  – mistrz duchowy, przeł. 

A. Kuryś, Poznań‒Warszawa 2003, s. 198‒205.
27  Por. W. Szumowski, Historia medycyny…, dz. cyt., s. 235‒237.
28  U. Wiesing, The History…, dz. cyt., s. 11‒12. „The idea of human opti-

mization and self-perfecting is not new. Human beings, as far as we can 
judge from the historical sources, have always been interested in creating 
or bettering themselves…”; tłum. własne. 



206 kS. ROmAN SALA

płaszczyźnie społecznej, geograficznej, jak również mentalnej, 
umysłowej29. Należy jednak wyraźnie podkreślić, co potwier-
dziły powyższe argumenty, że aż do końca epoki średniowiecza 
dążenie do doskonałości związane było zasadniczo ze sferą ducha 
i moralności, z postępem na drodze cnót. 

W takich okolicznościach nie dziwi fakt, że w tym okresie 
historii ludzkości na polu medycyny dominowała terapeutyczna 
idea restitutio ad integrum. Nie było jeszcze podatnego gruntu 
dla idei transformatio ad optimum, roszczącej sobie prawo do 
przekraczania barier wyznaczonych przez prawa natury czy wiarę. 
Jak pokazuje historia, sytuacja ta wkrótce miała ulec zmianie.

2. Transformatio ad optimum  i nowe wyzwania 
stawiane medycynie

Wraz z nastaniem renesansu i czasów nowożytnych możemy 
mówić o stopniowym pojawianiu się nowej idei dowartościowu-
jącej rosnące możliwości ulepszania człowieka (transformatio ad 
optimum). W medycynie rola restitutio ad integrum nadal pozo-
staje naczelna i dominująca, lecz przemiana ku lepszemu wraz 
z rozwojem nauk empirycznych, dających możliwość ingerencji 
w naturę i panowania nad nią zyskiwać będzie coraz większą 
popularność. Wiesing pisze: „Podczas gdy ludzie starożytności 
widzieli siebie jako uporządkowany mikrokosmos, ludzie śred-
niowiecza jako szczyt Bożego stworzenia, współcześni zoba-
czyli siebie na wiele różnych sposobów, bardziej jako maszynę 
w technicznym sensie i w końcu jako wadliwy produkt procesów 
ewolucyjnych”30.

29  Por. N. Bostrom, A History of Transhumanist Thought, „Journal of Evolu-
tion and Technology” 14 (2005), s. 1.

30  U. Wiesing, The History…, dz. cyt., s. 13. „Whereas the people of antiquity 
viewed themselves as a well-ordered microcosm, and medieval people as 
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Do czynników, które w epoce renesansu spowodowały impuls 
dla genezy i stopniowego rozwoju idei transformatio ad optimum 
możemy zaliczyć: po pierwsze – antropocentryzm i związane 
z nim wezwanie do poznania ludzkiej natury (Francesco Petrar-
ka31, Giovanni Pico della Mirandola32); po drugie – postawienie 
człowieka na piedestale domagające się określenia na nowo granic 
ludzkiej wolności i stojących przed nim możliwości (Mirandola33, 
Francis Bacon34); po trzecie – dowartościowanie doświadczenia 
empirycznego (Bacon35, Petrarka36, Paracelsus37, Bacon38); po 
czwarte – zerwanie ze ślepą wiarą w nieomylność wcześniejszych 
autorytetów (Petrarka39, Paracelsus40); po piąte – świadomość 

the pinnacle of God’s creation, modern people saw themselves in many 
different ways, more like a machine, in a technical sense, and finally as 
the flawed result of chance evolutionary processes”; tłum. własne.

31  Por. F. Petrarca, Dell ’ignoranza sua e d’altrui, Firenze 1904, s. 273.
32  Por. Giovanni Pico della Mirandola, Godność człowieka, przeł. Z. Kali-

ta, w: Filozofia włoskiego Odrodzenia, red. A. Nowicki, Warszawa 1967, 
s. 139.

33  Por. Giovanni Pico della Mirandola, Godność człowieka, dz.cyt.
34  Por. F.  Bacon, Nowa Atlantyda, przeł. W.  Kornatowski, J.  Wikarjak, 

Warszawa 1995.
35  Por. R.  Bacon, Opus maius, Oxford 1897, s.  169. Bacon żył i  tworzył 

jeszcze w średniowieczu, ale wyraźnie przekraczał ramy i granice wyzna-
czane przez tę epokę. S. Swieżawski pisze o nim: „Przewidział wielkość 
nauk doświadczalnych i gorzko wyrzucał scholastykom, że nie mieli zro-
zumienia dla doświadczeń i obserwacji” S. Swieżawski, Dzieje europej-
skiej filozofii klasycznej, Warszawa 2011, s. 586.

36  Por. W. Szumowski, Historia medycyny…, dz. cyt., s. 391.
37  Por. L. Bürgin, Błędy nauki. Zapoznani geniusze – ich droga przez mękę, 

przeł. M. Gawlik, Warszawa 1998, s. 17.
38  Por. B. Andrzejewski, Od Bacona do Hume’a – istota i odcienie empiryzmu 

w nowożytnej Anglii, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 
1 (2012), nr 2, s. 147.

39  Por. W. Szumowski, Historia medycyny…, dz. cyt., s. 391.
40  Por. Theophrast von Hohenheim, Sämtliche Werke, ed. K. Sudhoff, Mün-

chen 1924, s. 63‒65.
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rosnącej kreatywności twórczej człowieka wypływającą z prowa-
dzonych doświadczeń i z nowych osiągnięć nauki (Paracelsus41, 
Andreas Wesaliusz42, Ambroise Paré43, Michał Anioł44, Leonardo 
da Vinci45, Mikołaj Kopernik46, Bacon47); po szóste – utopijne 
pragnienia sztucznego stworzenia istoty podobnej człowiekowi – 
homunkulusa (Paracelsus i alchemicy48); i po siódme – postulaty-
-marzenia dotyczące opanowania praw przyrody i zapewnienia 
człowiekowi szczęśliwego życia (Bacon49).

Kolejną ważną przyczyną sprzyjającą myśleniu w kategoriach 
przemiany ku lepszemu stało się stopniowe odejście od fizjologii 
humoralnej na rzecz jatromechaniki. Proces ten rozpoczął się już 
w renesansie, by ostatecznie zakończyć się w połowie XIX stule-
cia. Fizjologia humoralna stopniowo spychana była do defensywy, 
a sytuacji tej sprzyjała krytyka jej twórców, Hipokratesa i Galena. 
Rozwijano także koncepcje jatromechanistyczne, w myśl których 
prawa i zjawiska zachodzące w ludzkim organizmie tożsame są 

41  Por. A. Szczeklik, Narodziny, śmierć i medycyna, „Znak” 667 (2010).
42  Por. K.S.  Jędrzejewski, Andreas Vesalius i  jego wielkie dzieło: De humani 

corporis fabrica, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Medica” 40 (2013), 
s. 155‒206.

43  Por. J.G.  Simmons, Doctors and Discoveries: Lives that Created Today’s 
Medicine, Boston 2002, s. 119.

44  Por. Z. Gajda, Do historii medycyny…, dz. cyt., ss. 306‒309.
45  Por. Z. Gajda, Do historii medycyny…, dz. cyt, s. 309; J. Kubicki, Histo-

ria największych odkryć anatomicznych ludzkiego ciała, „Puls Uczelni” 9 
(2015), s. 42. 

46  Por. T.E.  Woods, How the Catholic Church Built Western Civilization, 
Washington 2005, s. 67‒74.

47  Por. F. Bacon, Novum Organum, przeł. J. Wikarjak, Warszawa 1955, ks. I, 
LXXXI.

48  Por. L. Principe, The Secrets of Alchemy, Chicago 2013, s. 129.
49  Por. F. Bacon, The works, London 1730, s. 259.
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z procesami mechanicznymi50. Jatromechanika, upowszechniana 
pod wpływem tez Galileusza, zakładała, że żyjący organizm zbu-
dowany jest z maleńkich maszyn spełniających funkcje organicz-
ne. Jej celem było poszukiwanie owych struktur, ich opis, ukazanie 
zasad działania51. Odtąd organizm istot ludzkich widziany był 
bardziej jako funkcjonująca maszyna aniżeli uporządkowany 
mikrokosmos. Dla badaczy korzystających z coraz popularniej-
szych metod obserwacyjnych, empirycznych, ważniejszym stało 
się ustalenie, jak działa ludzkie ciało, od udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, czym ono jest?52. Kluczową rolę w tej materii odegrali Iza-
ac Newton53, William Harvey54, Kartezjusz55, Thomas Hobbes56 
i Julien Offray de La Mettrie57. Rozwój mechaniki wpłynął na 
nową wizję natury – nie stanowi już ona uporządkowanego kos-
mosu, ale raczej (w przeważającej części) dobrze funkcjonującą 
maszynę58. Częściami składowymi tej wielkiej naturalnej machiny 
są pomniejsze mechanizmy ciał nieorganicznych i organicznych, 

50  Por. M.  Wnuk, Człowiek jako reprodukujący się mechanizm, w: Dusza, 
umysł, ciało. Spór o  jedność bytową człowieka, red. A.  Maryniarczyk, 
K. Stępień, Lublin 2007, s. 183‒184. 

51  Por. J. Strojnowski, [recenzja], Frühe Anatomie. Eine Anthologie, Stuttgart 
1967, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 14 (1969), s. 551.

52  Por. T. Stępień, Człowiek jako maszyna. Uwagi na temat początków rozu-
mienia człowieka jako maszyny, w: Nauki humanistyczne i  sozologia, red. 
J.W. Czartoszewski, Warszawa 2010, s. 483‒493.

53  Por. J.  Kierul, Izaak Newton. Bóg, światło i  świat, Wrocław 1996, 
s. 179‒186.

54  Por. S.  Amidon, T.  Amidon, Genialna maszyna. Biografia serca, przeł. 
A. Celińska, Kraków 2012, s. 89‒95.

55  Por. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. Ajdukiewicz, 
K. Ajdukiewicz, Kęty 2001, s. 98.

56  T.  Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i  władza państwa kościelnego 
i świeckiego, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 81.

57  J.O. de La Mettrie, Człowiek maszyna, przeł. M. Skrzypek, w: J.O. de La 
Mettrie, Dzieła filozoficzne, Warszawa 2010, s. 247.

58  Por. U. Wiesing, The History…, dz. cyt., s. 13.
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w tym organizmy ludzkie i zwierzęce. Teoria humoralna ze swym 
rozumieniem świata i człowieka, dominująca od wielu wieków, 
została zakwestionowana. Ujęcie ciała ludzkiego jako maszyny, 
jak pokazuje historia, stało się impulsem do rozwoju koncepcji 
związanych z konstruowaniem i sprawowaniem kontroli nad 
organizmem człowieka. Warto zaznaczyć, że o ile Kartezjusz 
widział jeszcze przyczynę ruchu w Bogu59, o tyle Hobbes60 i La 
Mettrie upatrywali jej źródła jedynie w materii61. W ten spo-
sób idea ciała jako maszyny doprowadziła do materialistycznej, 
pozbawionej duchowego pierwiastka wizji świata. A jeśli czło-
wiek jest jedynie materią, sprawnie działającą maszyną, to do 
badania jego natury uprawnione są wyłącznie nauki przyrodnicze. 
Ich pomoc jest niezbędna do konstruowania, wprowadzania 
zmian i sprawowania kontroli nad ciałem jako maszyną. 

Ostatecznie konsekwencje omówionych czynników okazały 
się daleko idące zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatyw-
nym. Podkreślenie wartości ludzkiej kreatywności, empiryzm, 
przyczyniły się do rzeczywistego postępu nauk przyrodniczych. 
W medycynie dzięki anatomii rozwijała się znajomość ludzkiego 
ciała, odkrywano zasady rządzące funkcjonowaniem ludzkiego 
organizmu, stopniowo następowało odchodzenie od teorii humo-
ralnej. Jednakże obok tego, co pozytywne, pojawiły się skutki 
negatywne. Umacnianie stanowiska, że natura jest podatną na 
zmiany62, otwarło drogę do pewnych nadużyć. Wśród nich można 
wymienić: odrzucenie idei Boga i duchowości, zredukowanie 

59  R.  Descartes, Rozprawa o  metodzie właściwego kierowania rozumem 
i poszukiwania prawdy w naukach, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa 
1988, s. 65.

60  Por. F. Copleston, Historia filozofii – Od Hobbesa do Hume’a, przeł. J. Pasek 
i inni, Warszawa 1997, s. 11‒14. 

61  Por. T. Stępień, Człowiek jako maszyna…, dz. cyt.
62  Por. U. Wiesing, The History…, dz. cyt., 13.
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otaczającej rzeczywistości wyłącznie do materii oraz odrzucenie 
filozofii spekulatywnej63. 

Silny rozwój nauk przyrodniczych i pojawianie się nowych 
wynalazków sprawiło, że w XVII i XVIII wieku zapanowała 
atmosfera entuzjazmu. W oświeceniu człowiek uwierzył, że jest 
w stanie zapewnić sobie idealną, szczęśliwą przyszłość. Aby ten 
cel osiągnąć, musiał odpowiednio wykorzystać swój intelekt, 
a także uporządkować naukę i rozwijać ją w sposób metodolo-
gicznie poprawny64. Na tej kanwie dokonano podziału nauk na 
ścisłe i humanistyczne. Takie nauki, jak filozofia czy teologia 
trafiły do drugiej grupy, narażając się z czasem na zarzuty nie-
naukowości czy empirycznej nieweryfikowalności65. 

Oświeceniowa, eudajmonistyczna wizja znalazła uszczegóło-
wienie w narodzinach i rozwoju trzech specyficznych idei: pry-
matu człowieka nad naturą, wiary w ukształtowanie doskonałego 
społeczeństwa oraz możliwości kontrolowania i konstruowania 
ludzkiego ciała66. Na szczególną uwagę spośród myślicieli pro-
klamujących optymistyczne jutro ludzkości zasługuje Nicolas de 
Condorcet. W jego ujęciu cywilizacja ogólnoludzka pełni rolę 
podmiotu procesu historycznego. Na przestrzeni dziejów dosko-
nali się w technicznym opanowywaniu przyrody, w kreowaniu 
i wzroście instytucji społecznych, a także poprzez rozwój nauki, 
w tym medycyny67.

63  Por. T. Stępień, Człowiek jako maszyna…, dz. cyt.
64  Por. B. Gordijn, R. Chadwick, Medical Enhancement…, dz. cyt., s. 2.
65  Por. A. Muszala, Etyka, biologia, medycyna. Czy możliwa jest płaszczyzna 

porozumienia?, „Medycyna Praktyczna” 5 (2009). Co ważne, ujęcie takie 
przyczyniło się z czasem do zredukowania człowieka do sfery material-
nej. Duchowość stała się niczym innym jak tylko czystą socjobiologią. 
Por. A. Muszala, Etyka, biologia, medycyna…, dz. cyt..

66  Por. B. Gordijn, R. Chadwick, Medical Enhancement…, dz. cyt., 2. 
67  Por. L. Gawor, Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście historiozoficz-

nym, „Problemy Ekorozwoju” 2 (2007), nr 2, s. 19.
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Patrząc z perspektywy historii, możemy dziś powiedzieć, że 
nieumiarkowana i przesadna wiara w technikę i nieograniczo-
ne ludzkie możliwości przyniosła w wielu dziedzinach ogrom 
rozczarowań. Entuzjazm co do możliwości okiełznania i kontro-
lowania natury osłabł. Podobnie stało się z wiarą w możliwość 
stworzenia idealnego społeczeństwa, zwłaszcza w perspektywie 
straszliwych konsekwencji, jakie przyniosły totalitaryzmy XX 
wieku68. Inaczej ma się sprawa z trzecią ideą, a więc z rozwojem 
medycyny oraz możliwością wzmacniania i kreowania nowego 
człowieka. Idea poprawy gatunku ludzkiego dzięki środkom 
medycznym wciąż wzbudza wiele emocji i nadziei. To tutaj idea 
transformatio ad optimum nabrała swej pełni znaczeniowej. Sztuka 
leczenia to już nie tylko powrót do zdrowia, nie tylko sama terapia, 
ale coś więcej. To możliwość ingerencji w naturę, w jej popra-
wianie, to modyfikacja zdrowych cech; innymi słowy – brama do 
spełniania ludzkich pragnień, droga do osiągnięcia szczęścia69.

Wymieniając czynniki, które wpłynęły na praktyczne zasto-
sowanie idei transformatio ad optimum w medycynie, nie sposób 
pominąć teorii ewolucji Karola Darwina, a przede wszystkim jej 
nadinterpretacji, które dały kolejny silny impuls do promowania 
nauki jako tej, która winna kształtować naturę, manipulować 
ją i przekształcać. Dotyczyło to zwłaszcza dziedziny biologii70. 
Skoro świat jest zmienny, niedoskonały, znajduje się w stanie 
ciągłego przekształcania, to człowiek ma nie tylko prawo, ale 
i obowiązek podejmowania takich działań, które sprawią, że nie 
tylko otaczająca rzeczywistość, lecz również on sam stanie się 
lepszym i doskonalszym. Bostrom zwraca uwagę, że na korzyść 

68  Por. B. Gordijn, R. Chadwick, Medical Enhancement…, dz. cyt., s. 2.
69  Tamże.
70  Por. S.M. Rothman, D.J. Rothman, The Pursuit of Perfection: The Promise 

and Perils of Medical Enhancement, New York 2003, s. 3‒21.
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przemiany ku lepszemu przemawia teza wypływająca z darwinow-
skiego założenia, że ludzkość w obecnym stadium swego rozwoju 
nie stanowi celu ewolucji, jej końca, ale dopiero początek, jedną 
z pierwszych faz71. W tym znaczeniu teoria Darwina stanowi 
kolejny ważny krok na drodze rozwoju idei transformatio ad opti-
mum. Należy jednak zaznaczyć, że sam Darwin badał i opisywał 
przeszłość, interesowało go, w jaki sposób wyewoluowały istoty 
ludzkie. Natomiast ku przyszłości, ku możliwościom ingerencji 
i wprowadzania zmian w obrębie gatunku ludzkiego zwrócili się 
dopiero interpretatorzy jego teorii, a zwłaszcza twórca eugeniki 
Francis Galton. 

Obecnie wraz z ciągłym postępem techniki rozwija się nurt 
tzw. posthumanizmu i transhumanizmu. Oba te ruchy roszczą 
sobie prawo do projektowania przyszłości człowieka za pomocą 
konkretnych działań72. Widać to zwłaszcza na gruncie medycy-
ny, gdzie podejmowane są praktyczne działania mające na celu 
wydłużanie życia ludzkiego, rozwój inżynierii organów i tkanek, 
pozwalającej na tworzenie sztucznych organów czy rozszerzenie 
zdolności intelektualnych człowieka73. Z drugiej strony, oba nurty 
tworzą teoretyczne projekty dotyczące przyszłej wizji świata 
i człowieka, wzajemnie uzupełniając się w swoich postulatach: 
„Posthumanizm zakłada zatrzymanie człowieka w jego biologicz-
nych i symbolicznych ramach, akceptując technicyzację tylko do 
stopnia, w którym idea człowieka jest możliwa do zachowania. 

71  Por. N. Bostrom, A History of Transhumanist…, dz. cyt., s. 3; K. Adam-
ski, Transhumanizm  – między utopią, biotechnologią a  gnozą, „Roczniki 
Teologii Moralnej” 59 (2012), s. 108.

72  Por. R.  Ilnicki, Posthumanizm/transhumanizm, https://pl.scribd.com/
doc/79513261/posthumanizm-transhumanizm [dostęp: 19.10.2017].

73  Por. L. Sykulski, Rosja i postczłowiek. Rosyjski transhumanizm i idea nie-
śmiertelności, www.geopolityka.net/rosja-i-postczlowiek-rosyjski-trans-
humanizm-i-idea-niesmiertelnosci/ [dostęp: 19.10.2017].
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Transhumanizm rezygnuje z istotowo pojętego człowieka na 
rzecz postgatunkowych form, jakie może on przyjąć w wyniku 
nieograniczonego postępu technologicznego”74.

Dla obu kierunków fundamentem i punktem wyjścia jest 
postęp dokonujący się w sferze nauki i techniki. Łączy je podej-
mowanie działań umożliwiających poprawę, ulepszenie i wzmoc-
nienie człowieka (human enhancement)75. Kwestią dyskutowaną 
jest polemika dotycząca istoty człowieczeństwa w wymiarze 
biologicznym, kulturowym czy metafizycznym. 

W dzisiejszym ujęciu filozofia transhumanistyczna postuluje 
wykorzystanie rozwijającej się techniki w celu przezwycięża-
nia biologicznych ograniczeń istot ludzkich. Całokształt tych 
działań ma doprowadzić człowieka do pełni szczęścia w życiu 
doczesnym76. Transhumanizm dąży do zmiany natury ludzkiej; 
jego aspiracją jest nadanie człowiekowi nowej jakości77 poprzez 
kreację transczłowieka i postczłowieka78. Innymi słowy, pragnie 
go „przepracować […] przetwarzając jego istotę”79. Narzędziem, 
które ma posłużyć do osiągnięcia tego celu, jest nowoczesna 
medycyna podejmująca działania kliniczne w obrębie nurtu trans-
formatio ad optimum. 

74  R. Ilnicki, Posthumanizm…, dz. cyt. 
75  Por. Human Enhancement, red. J. Savulescu, N. Bostrom, Oxford 2009, 

s. 1‒22.
76  Por. A. Bergsma, Transhumanism and the Wisdom of Old Genes is Neuro-

technology as Source of Future Happiness?, „Journal of Happiness Studies” 
1 (2000), nr 3, s. 401‒417.

77  Por. E. Bendyk, Utopia posthumanizmu, w: Spotkania z utopią w XXI wie-
ku, red. P. Żuk, Warszawa 2008, s. 107‒108.

78  Por. M. Klichowski, Czy nastaje zmierzch edukacji? Kilka refleksji na mar-
ginesie koncepcji cyborgizacji, w: Wychowawcze i społeczno-kulturowe kom-
petencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty, red. J. Pyżalski, Łódź 
2015, s. 58; http://hdl.handle.net/10593/13988 [dostęp: 19.10.2017].

79  Por. R. Ilnicki, Posthumanizm…, dz. cyt.
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Max More, jeden z czołowych przedstawicieli tego nurtu, 
podkreśla, że transhumanizm stanowi przedłużenie odrodze-
niowego humanizmu. Oba kierunki cechuje szacunek wobec 
nauki i rozumu, ważny jest dla nich postęp ludzkości. W odróż-
nieniu od humanizmu, transhumanizm dopuszcza daleko idące 
i radykalne ingerencje w naturę ludzką, w możliwości człowieka. 
Dysponuje przy tym najnowocześniejszymi narzędziami i tech-
nologiami80. Dla osiągnięcia zamierzonych celów zwolennicy tej 
filozofii wspierają i promują badania w zakresie „biotechnologii, 
nanotechnologii, biocybernetyki i technologii informacyjnej, jak 
również technologie przyszłości, takie jak sztuczna inteligen-
cja czy transfer umysłu”81. Zmiana gatunkowa ma się dokonać 
poza naturalną ewolucją, na drodze rozwoju technologicznego 
GRIN, a więc dzięki współdziałaniu czterech wiodących obecnie 
technologii: genetyki (G), robotyki (R), informatyki (I) oraz 
nanotechnologii (N)82.

Obok More’a czołowymi przedstawicielami transhumanizmu 
są m.in. Marvin Lee Minsky, Hans Moravec, przywoływany 
wcześniej Nick Bostrom83, czy Ray Kurzweil, którego tygodnik 
„Time” w 2011 roku sklasyfikował na 30. miejscu listy najbardziej 
wpływowych ludzi świata84. Znanym ośrodkiem rozwijającym 
projekty związane z myślą transhumanistyczną jest dotowany 

80  Por. E. Bendyk, Utopia…, dz. cyt., s. 108.
81  Por. S.  Borska, Transhumanizm czyli marzenia o  „człowieku” idealnym, 

www.wszystkoconajwazniejsze.pl/sy lwia-borska-transhumanizm-czyli-
-marzenia-o-czlowieku-idealnym/ [dostęp: 19.10.2017].

82  Por. T.  Grabińska, Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w  ideologii 
transhumanizmu, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 
18 (2015), s. 53.

83  Por. E. Bendyk, Utopia…, dz. cyt., s. 115‒118.
84  Por. www.content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804, 

2058044_2061021_2061023,00.html [dostęp: ]9.10.2017).
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przez NASA, amerykański Uniwersytet Osobliwości (Singularity 
University), mający swą siedzibę w Dolinie Krzemowej85.

Idea przemiany ku lepszemu jawi się jako kluczowa dla nurtu 
transhumanistycznego. Jego geneza, a także realizacja postu-
latów, urzeczywistnienie celów, jakie głosi, powiązane są ściśle 
z jej rozwojem. Perspektywa ta wyjaśnia, dlaczego zwolennicy 
wprowadzania radykalnych zmian w naturze ludzkiej tak często 
odwołują się do kolejnych etapów historii myśli europejskiej – 
od renesansu przez oświecenie po czasy obecne, szukając w nich 
potwierdzenia swoich tez i założeń. 

Na polu medycyny idea przemiany ku lepszemu cieszy się szer-
szym zainteresowaniem aniżeli idea transhumanizmu. Tak więc 
nie każdy zwolennik medycznego wzmocnienia będzie ipso facto 
transhumanistą, ale każdy transhumanista zobligowany jest do 
przyjęcia, akceptacji i poruszania się w obrębie idei transformatio 
ad optimum.

3. Medical enhancement  a medycyna klasyczna

W medycynie nurt terapeutyczny (restitutio ad integrum) wciąż 
odgrywa podstawową i pierwszoplanową rolę, ale nie cieszy się 
już wyłącznością supremacji. Ustąpił pola działaniom, których 
celem stała się przemiana ku lepszemu. Myśl związana z medical 
enhancement zajmuje w dzisiejszej świadomości medycznej trwałą 
i znaczącą pozycję, ciesząc się poparciem wielu zwolenników. 
Co więcej, dzięki rozwojowi wiedzy i technik medycznych, jaki 
dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, posiada przełożenie 
na coraz szerszy zakres zastosowań praktycznych. Wydaje się, że 
działania poprawiające ludzką naturę, dążące do jej wzmocnienia, 

85  Por. L. Sykulski, Rosja i postczłowiek…, dz. cyt.
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a więc wykraczające poza terapię, są coraz powszechniej dopusz-
czane i akceptowane.

Sytuacja ta sprawia, że do gabinetów lekarskich trafia coraz 
więcej osób, które nie wymagają terapii. Nie cierpią one na żad-
ne z oficjalnie uznanych schorzeń medycznych. Przychodzą, 
ponieważ dzięki pomocy lekarza specjalisty dążą do osiągnięcia 
pożądanego przez siebie, odpowiedniego stanu fizycznego czy 
psychicznego. Dla przykładu wystarczy wymienić pacjenta, który 
pragnie skorygować swój wygląd zewnętrzny, lub sportowca, 
którego celem jest osiągnięcie lepszej wydolności organizmu. 
W ten sposób sztuka leczenia zostaje pozbawiona swej tradycyj-
nej, terapeutycznej roli, a nabiera rysu tej, która służy realizacji 
ludzkich pragnień, ambicji czy roszczeń.

Rozszerza się zjawisko określane jako medykalizacja życia 
lub medykalizacja ludzkiego ciała. Medycyna jest postrzegana 
jako skuteczne antidotum na wszelkie ludzkie problemy, jako 
uniwersalne narzędzie służące rozwiązywaniu nie tylko kwestii 
terapeutycznych (restitutio ad integrum), ale również takich, które 
nie wiążą się z właściwym celem służby zdrowia (transformatio 
ad optimum)86. Jak pisze Marcin Leźnicki: 

Efektem nagłego progresu medykalizacji stało się […] wyjaśnia-
nie rozlicznych problemów, natury społecznej (jak choćby alko-
holizmu, narkomanii, bezrobocia, homoseksualizmu, samotności, 
alienacji, czy atomizacji społeczeństwa), prawnej (by przywołać 
kwestię przestępczości), jak również kwestii związanych z życiem 
prywatnym i naszą obecnością w świecie, w tym sensem życia 
i zadowoleniem z niego, obłaskawieniem śmierci, problemem 

86  Por. M.  Leźnicki, Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji 
plastycznych, „Scientia et Fides” 1 (2013), s. 215.
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wieku, płci, życia seksualnego, planowaniem rodziny, pracą zawo-
dową, relacjami międzyludzkimi i wieloma innymi87.

Zestawiając ze sobą oba nurty: medycyny klasycznej (restitutio 
ad integrum) i medycyny wzmacniającej (transformatio ad opti-
mum) możemy zauważyć dzielące je zasadnicze różnice.

Po pierwsze, w nurcie transformatio ad optimum brak jest 
zainteresowania wypełnianiem klasycznych, zasadniczych celów 
medycyny (prewencja, terapia, przynoszenia ulgi w bólu, opieka 
nad chorymi88). Akcent kładzie się na osiągnięcie stanu nowej, 
lepszej jakości życia89; zwiększenie „naturalnej” wydajności czy 
wytrzymałości organizmu człowieka. Tym samym w nurcie tym 
akceptuje się nowe, nieterapeutyczne cele działalności medycznej. 

Po drugie, rodzi się pytanie, skoro idea przemiany ku lep-
szemu odchodzi od zasadniczych celów sztuki leczenia, to czy 
uprawnionym jest stosowanie terminu „medycyna” względem 
praktyk podejmowanych w jej obrębie? Andrzej Muszala porusza 
ten wątek w swych rozważaniach dotyczących zjawiska medy-
cyny luksusowej. Zwraca on uwagę, że działania tego typu, choć 
pretendują do bycia medycyną – w rzeczywistości nią nie są. 
Stanowią jedynie pewien rodzaj usługi, wykorzystujący wiedzę 
i techniki medyczne. W tym świetle postuluje rezygnację z ter-
minu medycyna luksusowa i zastąpienie go nazwą nieterapeutyczne 
usługi medyczne90. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku 
innych określeń, jak medycyna pragnień czy medycyna wzmac-

87  M.  Leźnicki, Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji pla-
stycznych, dz. cyt., s. 215‒216.

88  Por. Kodeks Etyki Lekarskiej, www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-
-lekarskiej, [dostęp: 20.10.2017].

89  Por. A.  Giubilini, S.  Sanyal, After-birth abortion: Why should the baby 
live?, „Journal of the Medical Ethics” 5 (2013), s. 234‒235.

90  Por. A. Muszala, Medycyna luksusowa – ocena etyczna…, dz. cyt.
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niająca. Wykorzystanie tutaj terminu medycyna wydaje się być 
nadużyciem. Zdaniem Leona Kassa praktyki znamionujące się 
brakiem wskazań medycznych (transformatio ad optimum), mija-
jące się z celami właściwymi medycynie, należy uznać za sprzecz-
ne z klasycznie rozumianą troską o zdrowie pacjenta. Uważa on, 
że dążą one do osiągnięcia celów fałszywych. Nie żąda jednak 
ich zakazu, wiele z nich uznając za wartościowe, zasługujące na 
zainteresowanie i aprobatę. Podkreśla, że mogą one być urzeczy-
wistniane, ale nie przez adeptów medycyny. Postuluje stworze-
nie nowych specjalności, różnych od profesji medycznej, które 
zajęłyby się spełnianiem pozaterapeutycznych żądań jednostek91. 
Wśród nich wymienia: aborcjonistę, sztucznego inseminatora, 
zabójcę z litości, chirurgicznego upiększacza, poprawiacza nastro-
ju czy doradcę eugenicznego92. Według Kassa, realizacja celów 
fałszywych doprowadza do utraty przez medycynę jej profesjo-
nalnej integralności93, a lekarz staje się „jedynie technikiem lub 
inżynierem od ciała, skalpelem do wynajęcia, sprzedającym swoje 
usługi na żądanie”94. W jego opinii taka działalność sprzeciwia 
się etosowi lekarskiemu, według którego wiedza i umiejętności 
lekarzy powinny służyć promowaniu, podtrzymywaniu i przy-
wracaniu zdrowia pacjentów95.

91  Por. J.  Różyńska, B.  Fijałkowska, Uzdrawianie czy spełnianie życzeń? 
Spór o  cele medycyny, www.academia. edu/12128366/Uzdrawianie_
czy_spe%C5%82nianie_%C5%BCycze%C5%84_Sp%C3%B3r_o_ 
cele_medycyny_Healing_or_wish-fulfilling_On_the_goals_of_medici-
ne_ [dostęp: 20.10.2017].

92  Por. L.R. Kass, Regarding the End of Medicine and the Pursuit of Health, 
„Public Interest” 40 (1975), s. 34.

93  Por. J.  Różyńska, B.  Fijałkowska, Uzdrawianie…, dz.  cyt.; T.  Biesa-
ga, Właściwe i  niewłaściwe cele medycyny, www.mp.pl/etyka/ podsta-
wy_etyki_lekarskiej/25329,wlasciwe-i-niewlasciwe-cele-medycyny  
[dostęp: 21.10.2017].

94  L.R. Kass, Regarding the End of Medicine…, dz. cyt., s. 12.
95  Por. J. Różyńska, B. Fijałkowska, Uzdrawianie…, dz. cyt.
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Po trzecie, dążenie do przemiany ku lepszemu, wypływają-
ce zasadniczo z pobudek materialistycznych, ideologicznych, 
utylitarnych itp., osłabia klasyczny etos lekarski wypracowany 
przez wieki w ramach nurtu restitutio ad integrum, przewartoś-
ciowując równocześnie świat deontologii medycznej. Dla nauk 
biomedycznych niejednokrotnie ważniejszym staje się spełnianie 
egoistycznych zachcianek (zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i społecznym) aniżeli wierność obiektywnym, stałym i nie-
zmiennym wartościom.

Po czwarte, idea transformatio ad optimum niesie w sobie 
odmienną wizję antropologiczną. W sporze o dopuszczalność 
medical enhancement widać doskonale różnice antropologiczne, 
jakie dzielą przeciwników i zwolenników ulepszania człowieka. 
Do rozstrzygnięcia pozostaje niezwykle istotna kwestia: „czy 
nauki biomedyczne mają służyć integralnie pojętemu dobru oso-
by ludzkiej, czy też jakimś innym priorytetom indywidulanym 
i społecznym?”96. 

Debata etyczna dotycząca doskonalenia człowieka za pomocą 
środków biotechnologicznych nasiliła się na przestrzeni ostatnich 
lat. Roztrząsane są kwestie dopuszczalności, a niekiedy nawet 
obowiązkowości zastosowania konkretnego rodzaju medycznego 
wzmocnienia. Dotychczas nie udało się wypracować zgody na 
to, jak najlepiej sklasyfikować różne stanowiska przyjmowane 
podczas tego dyskursu97. Generalnie przyjmuje się, że spór toczy 
się pomiędzy biokonserwatystami, a więc tymi, którzy z mniejszą 
lub większą powściągliwością oceniają możliwość dopuszczal-
ności praktycznego zastosowania technik medycznej poprawy 
człowieka i zwolennikami ulepszania, nazywanymi niekiedy 

96  J. Różyńska, B. Fijałkowska, Uzdrawianie…, dz. cyt.
97  Por. A. Giubilini, S. Sanyal, The Ethics of Human Enhancement, „Philo-

sophy Compass” 10 (2015), s. 233‒234.
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bioliberałami98 (np. posthumaniści, transhumaniści). Ujęcia te nie 
są jednolite, nie stanowią monolitu. Ich przedstawiciele odwołują 
się do różnych tradycji filozoficznych, a poglądy przez nich pre-
zentowane charakteryzują się wewnętrznym zróżnicowaniem99.

Powyższe rozważania pokazują, że nurt transformatio ad 
optimum niesie istotne zagrożenia, dotyczące klasycznej wizji 
medycyny. Nie jest to jednak powód do zanegowania go i odrzu-
cenia w całej rozciągłości. To, co dobre, co zgodne z mającą swe 
korzenie w przysiędze Hipokratesa koncepcją personalistyczną 
należy zachować i wykorzystać. W tym miejscu rodzi się potrzeba 
nasilenia czujności, aby postęp technologiczny, nowe osiągnięcia 
biomedycyny, w tym środki i metody pozaterapeutyczne, spełnia-
jąc określone warunki ich etycznego zastosowania służyły cało-
ściowemu dobru osoby ludzkiej, a nie spełnianiu indywidualnych 
zachcianek czy wyimaginowanych i utopijnych społecznych wizji.

W celu rozwiązywania współczesnych problemów moral-
nych istotnym wydaje się przypomnienie postulatu dotyczącego 

98  Szerzej na temat bioliberalizmu i  bioknserwatyzmu por. R.  Roache, 
S.  Clarke, Bioconservatism, bioliberalism, and the wisdom of repugnance, 
„Monash Bioethics Review” 28 (2009), s. 1–21. A.L. Caplan w celu unik-
nięcia konotacji politycznych terminów bioliberalizm i biokonserwtyzm 
sugeruje, aby określać zwolenników medycznego wzmacniania meliory-
stami, a przeciwników antymeliorystami. Por. A.L. Caplan, Good, better 
or best, w: Human Enhancement, red. J. Savulescu, N. Bostrom, Oxford 
2009, s. 199‒209. 

99  M.  Soniewicka, Biologiczne podstawy moralności w  kontekście genetycz-
nego ulepszania człowieka, w: Naturalizm prawniczy: interpretacje, red. 
B. Brożek, K. Eliasz, Ł. Kurek, J. Stelmach, Warszawa 2015, s. 279‒280. 
Środowisko biokonserwatywne stanowi konglomerat różnych punktów 
widzenia. W kręgach tych problem praktycznego zastosowania techno-
logii poprawy i doskonalenia człowieka rozpatrywany jest wieloaspekto-
wo. Rozważane są rozmaite argumenty za i przeciw. Bierze się pod uwa-
gę możliwość pojawienia się w przyszłości negatywnych konsekwencji 
medical enhancement. Sytuacja ta sprawia, że niejednokrotnie postuluje 
się zachowanie dalekowzroczności czy mniejszej lub większej ostrożno-
ści odnośnie do wyrażenia zgody na działania tego typu. 
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powoływania przy uczelniach oraz instytutach medycznych 
komisji etycznych i bioetycznych. W ich skład oprócz lekarzy 
specjalistów winni wchodzić przedstawiciele innych zawodów: 
pielęgniarki, prawnicy, filozofowie i  teologowie100. Jak pisze 
Danuta Ślęczek-Czakon: „[…] problemy moralne współczesnych 
cywilizacji mogą i muszą być podejmowane na drodze rzeczowej, 
racjonalnej dyskusji, w której każda orientacja moralna będzie 
mogła przedstawić swoje argumenty, a także konfrontować je 
z argumentami innych orientacji”101.
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U n i w e r s y t e t  P a p i e s k i  J a n a  P a w ł a  I I  w  K r a k o w i e

Ulepszanie człowieka przy użyciu nowych 
technologii – perspektywa filozoficzna

Ulepszanie ludzkich cech przy użyciu nowych technologii jest 
tematem stosunkowo nowym, a jednak nie dotyczy on rzeczy-
wistości czysto wirtualnej, ponieważ człowiek dysponuje już 
realnymi technicznymi możliwościami, by pewne projekty wpro-
wadzić w życie. Jest to temat nie tylko dla lekarzy i biotechnolo-
gów, lecz także dla filozofów, zwłaszcza etyków i antropologów. 
Dyskusja już trwa i koncentruje się wokół pewnych zagadnień, 
które skłaniają do refleksji także osoby niebezpośrednio zainte-
resowane nowymi pomysłami. Widać już, że jeśli nastąpi zgoda 
na technologiczne ulepszanie człowieka, to przynajmniej część 
omawianych dzisiaj zagadnień filozoficznych będzie musiała 
zainteresować wszystkich. Nie sposób w jednej krótkiej prezen-
tacji wymienić wszystkich tych zagadnień ani nawet w pełni 
scharakteryzować niektóre z nich. Dlatego na potrzeby niniej-
szego tekstu trzeba było dokonać wyboru tych problemów, które 
winny zainteresować jak największą grupę ludzi.
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Należy zauważyć, że pomysły ulepszania człowieka przy 
użyciu technicznych środków obejmują zarówno projekty doty-
czące pojedynczych ludzkich cech, jak i całości ludzkiego jeste-
stwa. Przykładem takiej radykalnej zmiany są propozycje, które 
padają ze strony tzw. transhumanistów1, którzy stawiają sobie 
za cel stworzenie istoty postczłowieczej. W założeniu ma ona 
być doskonalsza od ludzkiej istoty, którą znamy. Bliższe jednak 
realizacji wydają się pojedyncze projekty z użyciem sprawdzonych 
już (zwłaszcza w ramach eksperymentów na zwierzętach) tech-
nologii. Jako przykład może nam posłużyć współczesna genetyka, 
a zwłaszcza inżynieria genetyczna. W ramach analizy projektów 
z zakresu inżynierii genetycznej można dostrzec pewne zagad-
nienia związane z propozycjami ulepszania ludzkich cech przy 
użyciu najnowocześniejszej technologii. Do problemów tych 
można zaliczyć: zagadnienie eksperymentowania na człowieku, 
pytanie o ludzką doskonałość oraz właściwy opis człowieka, czyli 
prawdę o nim.

Propozycje ulepszające

Wśród mnogości propozycji istnieją pewne cele i grupy pro-
jektów, które omawiane są w ramach dyskusji na temat roli 
technologii w udoskonalaniu człowieka. Istnieją cztery głów-
ne grupy projektów2. Pierwszy z nich, koncentrujący się wokół 
dzieci i przyszłego pokolenia, jest nastawiony przede wszystkim 

1  Na temat transhumanizmu ukazało się już wiele pozycji, także autorstwa 
samych transhumanistów. Jednym z przedstawień tego kierunku, ujmują-
cym go jednak z pozycji krytycznej, jest: L.P. Lomanno, The Possibilities 
and Problems of Transhumanism, „The National Catholic Bioethics Quar-
terly” 8 (2008), nr 1, s. 57‒66.

2  Por. President’s Council on Bioethics, A Report: Beyond Therapy. Biotechno-
logy and the Pursuit of Happiness, Washington DC 2003.
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na zdolności poznawcze oraz możliwość panowania nad włas-
nymi przeżyciami (psychiką). Druga grupa propozycji mówi 
o ulepszeniu parametrów ludzkiego organizmu, zwłaszcza na 
polu jego fizycznej wydajności. Z projektami tymi wiążą się 
propozycje dla sportowców. Trzecia grupa propozycji miałaby 
być odpowiedzią na przemijanie – jej celem byłyby projekty 
związane z przedłużeniem ludzkiego życia. Czwarta grupa byłaby 
rozwinięciem propozycji oferowanej początkowo dla dzieci, lecz 
miałaby dotyczyć ludzi dorosłych. Jej celem byłoby zapewnienie 
człowiekowi poczucia szczęśliwości poprzez manipulację jego 
psychiką3.

Zagadnienia filozoficzne

Pierwsze zagadnienie filozoficzne, które może nas interesować, 
wynika z samego zamiaru ulepszania ludzkich cech. W grę wcho-
dzi kilka problemów związanych z określeniem dobra właściwego 
człowiekowi. Co to znaczy ulepszyć człowieka? Czy oznacza 
to ulepszyć go pod jakimś względem, czy jako takiego? A jeśli 
zdecydujemy się go ulepszyć pod jakimś względem, to czy należy 
jednak sprawdzić zależność pomiędzy tym częściowym udo-
skonaleniem a funkcjonowaniem człowieka jako pewnej cało-
ści? Może się bowiem zdarzyć, i  jest to zjawisko nader częste 

3  Wymieniona tutaj typologia propozycji związanych z ulepszaniem ludz-
kich cech nie jest jedyną, jaką znamy. Najważniejszą, o  której warto 
wspomnieć, byłoby moralne ulepszenie człowieka, osiągnięte dzięki tech-
nicznej manipulacji, chociaż można by je zaliczyć także do wymienio-
nej powyżej czwartej grupy koncentrującej się na ludzkiej szczęśliwości. 
Por. P.M. Corby, The Hope and Despair of Human Enhancement. A Virtual 
Dialogue Between the Oxford Transhumanists and Joseph Ratzinger, Dok-
torat przygotowany w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów 
nad Małżeństwem i Rodziną na Uniwersytecie Laterańskim, Rzym 2017, 
s. 35‒44 (manuskrypt).
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w doświadczeniach ze zwierzętami transgenicznymi (doświad-
czenia te w pierwszym rzędzie potwierdzają lub przeczą oczeki-
waniom związanym z użyciem technologii genetycznej w przy-
padku człowieka), że ulepszając organizm pod jakimś względem 
doprowadzimy jeśli już nie do jego degeneracji, to co najmniej 
do jego upośledzenia tak, że jego stan po manipulacji technicznej 
będzie gorszy niż przed nią4. Należy tu zauważyć, że stwierdzenie 
nieudanego eksperymentu na zwierzęciu, zwłaszcza związanego 
z poważnym bólem i upośledzeniem takiego osobnika, wiąże się 
najczęściej z jego uśmierceniem. Mając na uwadze niepewność 
związaną z propozycjami ulepszającymi i zwiazanymi z nimi 
eksperymentami oraz z wysokim prawdopodobieństwem nie-
powodzenia, trudno sobie wyobrazić podobne postępowanie 
w przypadku człowieka5. Eksperyment na człowieku (a taki etap 
jest konieczny w przypadku proponowanych zmian) wymaga 
szczególnej rozwagi i ostrożności.

Problem dobroci i doskonałości człowieka

Wiadomo także, że człowiek nie jest istotą, której dobro, a więc 
i doskonałość, będąca celem proponowanych zmian, postrzegane 
jest jedynie jako sprawność operacyjna (rozumiana jako spraw-
ność w wypełnianiu funkcji, np. w ramach procesu produkcyjne-
go czy zarządzania pewnymi grupami ludzi). Rozważając tego 
rodzaju sprawność (operacyjną) można zauważyć, że doskona-
łymi przypadkami takiej sprawności są funkcjonariusze róż-
nych reżimów. Często jednak, nawet podziwiając ich sprawność 

4  Por. T.  Kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka, Kraków 2010, 
s. 100‒101.

5  O  różnicy pomiędzy rozważaniem teoretycznym a  konkretnym działa-
niem na kimś oraz o realnych możliwościach wielu nauk (w tym genety-
ki). Tamże, s. 100‒146.
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w wypełnianiu zleconych im zadań, trudno powiedzieć o nich, 
żeby byli to ludzie dobrzy lub doskonali. Za przykład może 
służyć niemiecka machina eksterminacyjna z czasów drugiej 
wojny światowej. Była ona niezwykle sprawna w realizacji swe-
go celu, niemalże „doskonała”. A pomimo tego trudno mówić 
o funkcjonariuszach hitleryzmu, że byli to ludzie dobrzy, nawet 
jeśli po ludzku doskonale spełniali swoje zadania. Coś więcej jest 
potrzebne, by przypisać ludziom dobroć lub doskonałość. Tym 
czymś jest dobroć człowieka jako takiego, czyli dobroć moral-
na. Owa dobroć moralna nie jest jeszcze jedną formą dobroci 
czy jeszcze jedną sprawnością pośród innych. Ona jest czymś 
nadrzędnym; czymś, czemu winny być podporządkowane inne 
formy ludzkiej doskonałości. Dlatego jeśli zastanawiamy się nad 
projektami udoskonalenia człowieka pod jakimś względem, nie 
można nigdy stracić z oczu jego dobroci moralnej, tj. czy i w jaki 
sposób nasze projekty i starania, by człowieka udoskonalić pod 
jakimś względem, wpłyną na jego dobroć moralną. Co z tego, 
że będzie on w czymś sprawniejszy, jeśli jednocześnie nastąpi 
jego degradacja moralna. Dziś również można spotkać sytuacje, 
w których ktoś jest bardzo sprawny pod jakimś względem, będąc 
jednocześnie człowiekiem nieprawym. Co gorsza, to właśnie ta 
jego sprawność w danej dziedzinie doprowadziła go do moralnej 
degradacji, a dzieje się to często dzięki zastosowaniu technolo-
gicznego ulepszania. Wiele takich sytuacji mamy w sporcie, gdzie 
pragnienie dominacji we własnej dziedzinie prowadzi niektó-
rych zawodników albo całe ekipy sportowe odpowiedzialne za 
przygotowanie sportowców do skorzystania z niedozwolonych 
metod, jakimi są różne formy dopingu, w tym także dopingu 
genetycznego, o którym sporo się mówiło w kontekście olimpiady 
w Pekinie w 2008 roku6.

6  Z. Wojtasiński, Brojlery z Pekinu, „Wprost” 31 (2008), s. 62‒67. Przykładem 
dopingu genetycznego może być „[jeden] z protokołów terapii genowej 
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Biorąc pod uwagę doping w sporcie, możemy na podsta-
wie tego przykładu zaobserwować, gdzie leży różnica pomiędzy 
uprawnionym sposobem uzyskiwania wyników w sporcie a nie-
uprawnionym. Sposób pierwszy, który w odniesieniu do tech-
nologicznego ulepszania można nazwać tradycyjnym, polega na 
żmudnych, uciążliwych ćwiczeniach, mających na celu uzyskanie 
jak najlepszych rezultatów w danej dziedzinie sportu. Nie oznacza 
to, że zawodnicy nie korzystają z najnowszych technologii, takich 
jak specjalne stroje do pływania, nowoczesne rowery z włókien 
węglowych w kolarstwie, specjalne rakiety w tenisie, słowem – 
w każdej dziedzinie mamy do czynienia z nowym sprzętem 
i nikt o to nie ma pretensji (tym bardziej, że korzystanie z niego 
regulują specjalne przepisy). Do tego dochodzi odpowiednia dieta 
i praca całego zespołu trenerów, lekarzy, masażystów czy rehabi-
litantów, którzy chcą utrzymać ciało sportowca w jak najlepszej 
kondycji. Są to jednak dozwolone formy wspomagania, podobne 
tym, z których i my korzystamy w różnych dziedzinach naszego 
codziennego życia. Jednakże w przypadku sportowców żaden 
z zastosowanych środków pomocowych nie może zastępować lub 
zniekształcać wysiłku zawodnika w jego dążeniu do jak najlep-
szego wyniku. Jest tak dlatego, że w sporcie kładzie się ogromny 
nacisk na to, by wynik był autentycznym osiągnięciem zawodnika; 
by był jego wynikiem, ludzkim wynikiem. Ten ludzki wymiar nie 
może być zastąpiony przez jakąś technologię. Dlaczego przykłada 
się tak dużą wagę do ludzkiego kształtu sportowych wyników? 
Wydaje się, że sedno tkwi w znaczeniu sportu jako takiego. Jest 
to ta dziedzina ludzkiej aktywności, która uchodzi za wzorzec 
ludzkich osiągnięć i ludzkiego dążenia do nich, za wzór pewnej 

polegający na kontrolowanym syntezowaniu erytropoetyny (EPO) został 
stworzony przez firmę Oxford Biomedica pod nazwą Repoxygen”. Por. 
T. Kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka, dz. cyt., s. 51.
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ludzkiej doskonałości. Ewentualne użycie niedozwolonych środ-
ków technologicznych, np. w postaci dopingu, nie tylko kłóci się 
z zasadą fair play, ale przede wszystkim eliminuje ludzki sposób 
osiągania wyniku. Problem w tym, że w sporcie może się to stać 
i dzieje się, gdy zawodnicy oszukują, stosując doping. Są jednak 
takie dziedziny, a może raczej dziedzina, w której wynik nie 
może być osiągnięty inaczej, jak tylko poprzez osobisty wysiłek 
każdego z nas. Wysiłek ten nie może zostać zastąpiony przez 
żadną technologię. Tą dziedziną jest moralność. 

Ludzka doskonałość a moralność

Obserwacje przywołane na początku tego tekstu mówią, że 
w życiu ludzkim można być sprawnym w wielu dziedzinach, 
jednak najważniejszą dziedziną, o której nie można nigdy zapo-
mnieć, jest moralna doskonałość człowieka. Innymi słowy, nie 
powinno się dążyć do bycia sprawnym w jakieś szczegółowej 
dziedzinie bez bycia dobrym jako człowiek. Nie dlatego, iż byłoby 
to niemożliwe (bo wiemy, że jest możliwe), lecz dlatego, że war-
tość dla człowieka największa, jaką jest jego moralna doskonałość, 
nie powinna być poświęcona, by uzyskać wartość podrzędną, jaką 
jest jego sprawność w jakiejś szczegółowej dziedzinie jego życia. 
Wydaje się, że ta prawidłowość powinna dotyczyć wszelkich 
projektów i wszelkich prób udoskonalania człowieka. 

Literatura przedmiotu zauważa jednak, że istnieją dziś także 
projekty wykorzystania technologii do udoskonalenia pewnych 
ludzkich cech moralnych7. Chodzi o to, by człowiek był sprawny 
moralnie. Ale czy w ogóle jest możliwe takie udoskonalenie? 
Szukając odpowiedzi na to pytanie, musimy się odwołać do 

7  Por. P.M. Corby, The Hope and Despair of Human Enhancement…, dz. cyt., 
s. 40‒44.
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dotychczasowego doświadczenia moralnego. Mówi nam ono, że 
sprawność moralna, określana mianem cnoty, niesie ze sobą pew-
ną łatwość w dziedzinie moralnej; cnota powoduje, że człowiek 
sprawnie rozpoznaje, co jest dobre i podąża za swym wyborem 
moralnym. Jednym z warunków tej sprawności jest ścisły związek 
pomiędzy sferą duchową i cielesną w człowieku; że człowiek jest 
jednością duchowo-cielesną (lub cielesno-duchową). Ciało z jego 
„bezwładnością” stawia pewien „opór” żądaniom i wymaganiom 
ludzkiego ducha. Harmonia obu tych elementów w człowieku 
(tj. duchowego i cielesnego) jest podstawą jego sprawności moral-
nej. Jednakże obserwacje Dietricha von Hildebranda pozwala-
ją zauważyć, że w sprawności moralnej człowieka nie chodzi 
jedynie o mechaniczną łatwość czynienia czegoś tak, jak ma to 
miejsce w przypadku rutyny, która jest wynikiem jedynie (mecha-
nicznego) powtarzania pewnych czynności. W cnocie, będącej 
sprawnością moralną człowieka, łatwości dobrego działania nie 
nabywa się jedynie poprzez powtarzanie pewnych czynności. 
Cnotę nabywa się poprzez powtarzanie wyborów, czyli takie 
powtarzanie, w którym, jak zaznacza Hildebrand, kluczową rolę 
odgrywa świadomość dobra oraz wybór człowieka (wraz z jego 
realizacją), będący odpowiedzią na tę wartość8. Mówiąc jeszcze 
inaczej: w dążenie do sprawności moralnej zaangażowany jest 
cały człowiek jako istota duchowa i cielesna zarazem. Nie można 
zdobyć cnoty (czyli ludzkiej doskonałości moralnej) wpływając 
jedynie na sferę cielesną; w ten sposób można nabyć lub ułatwić 
rutynę, ale nie cnotę. 

W dążeniu do cnoty musi istnieć nie tylko współdziała-
nie pomiędzy sferą rozumną i cielesną w człowieku, ale tak-
że pewna harmonia pomiędzy obydwoma tymi elementami. 

8  Por. Hildebrand D.  von, Christian Ethics, New York 1953, s.  364, 369, 
374‒375.
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Jej przeciwieństwem jest dysharmonia, którą możemy obser-
wować u różnych ludzi, gdzie nastąpiło rozchwianie elementu 
duchowego i cielesnego, bo ciało zostało zdegradowane i np. 
uzależnione od jakichś używek. Klasycznym przykładem poka-
zującym to rozchwianie, w którym stosunkowo łatwo można 
zaobserwować skutki braku harmonii pomiędzy dążeniem 
rozumu a możliwościami ciała, jest alkoholizm. Człowiek wie, 
że powinien przestać pić, nie nadużywać alkoholu, i chce tego. 
Jednak w przypadku owego rozchwiania, czyli zaniku harmonii 
między ciałem i duchem, niezmiernie trudno jest taką decy-
zję czy pragnienie wprowadzić w życie. Ten przykład przybliża 
nam znaczenie harmonii w ramach jedności duchowo-cielesnej 
w ludzkim dążeniu do sprawności moralnej (do cnoty), która 
pozostaje najważniejszą sprawnością w człowieku. 

Tak więc propozycje udoskonalenia człowieka za pomocą 
technicznych środków, koncentrujące się przede wszystkim na 
stronie cielesnej w człowieku, niekoniecznie muszą prowadzić 
do jego udoskonalenia. Wprost przeciwnie: nawet jeśli dzięki 
proponowanym środkom technicznym udałoby się coś w czło-
wieku pod jakimś względem ulepszyć, to efekt końcowy mógłby 
być odwrotny od zamierzonego. To bowiem ulepszenie mogłoby 
zburzyć wewnętrzną harmonię w człowieku, dzięki której może-
my w miarę sprawnie funkcjonować jako istoty moralne.

Problem antropologiczny 

Refleksja nad projektami udoskonalającymi ludzkie jestestwo 
pozwala także zauważyć, że przynajmniej te propozycje, które 
przedstawiają transhumaniści, wiążą się ze specyficzną antropo-
logią. Nawiązuje ona do ujęcia kartezjańskiego i opisuje czło-
wieka z perspektywy dualistycznej: istnieją w człowieku dwa 
pierwiastki, duchowy i materialny, ale jedynie element duchowy 
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decyduje o jego ludzkiej tożsamości. Zasada cogito ergo sum sama 
w sobie nie musi przesądzać o tak radykalnej interpretacji, jed-
nak z propozycji transhumanistów wynika, że w człowieku jest 
element duchowy, który jako jedyny jest podmiotem, natomiast 
ciało jest dla tego podmiotu przedmiotem. Dlatego można je 
używać po to, by człowiek realizował siebie zgodnie z zamysłem, 
który powstał (zaistniał) w jego intelekcie. Nic też nie stoi na 
przeszkodzie, by to co cielesne uznać za surowiec (raw material), 
który może zostać poddany przemianom (określanym tu jako 
udoskonalenie) zgodnie z ideą, która pojawiła się w ludzkim 
umyśle. 

Tymczasem właśnie obserwacje dotyczące ludzkiego podąża-
nia w kierunku pewnej doskonałości moralnej (chociaż nie tylko 
one) pozwalają zauważyć, że relacje pomiędzy ciałem i duchem 
w człowieku są inne niż wydaje się to dualistom. Również nasza 
zdolność dysponowania własną cielesnością jest o wiele bardziej 
ograniczona9.

Obserwacje dotyczące doskonalenia moralnego człowieka, 
choćby z racji tego, że obejmują one całego człowieka, w jego 
wymiarach duchowym i cielesnym, oraz analiza projektów ulep-
szających wskazują na kolejne ważne zagadnienie filozoficzne, 
które powinno się stać przedmiotem zainteresowania zwolen-
ników ulepszających propozycji. Jest nim prawda o człowieku. 

9  Przytoczone tu obserwacje dotyczące relacji ciało-duch w  człowieku 
należą do tzw. doświadczenia potocznego, które zdaniem C. Hubera jest 
jednym z najważniejszych sposobów weryfikacji twierdzeń natury filozo-
ficznej. Jeśli za takie twierdzenia uznać projekty transhumanistów odwo-
łujące się do antropologii nawiązującej do Kartezjusza, to opierając się na 
potocznym ludzkim doświadczeniu projekty te można uznać za niewyko-
nalne (przynajmniej jako udoskonalające człowieka), a ich uzasadnienie za 
co najmniej wątpliwe. Por. C. Huber, Limiti della validità del sapere scienti-
fico, w: Lineamenti di etica della sperimentazione clinica, red. A.C. Spagnolo, 
C. Huber, Milano 1994, s. 29‒32.
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Prawda o człowieku

Filozofia nowożytna (ze szczególnym uwzględnieniem myśli 
oświeceniowej), do której w większości przypadków jako do 
fundamentu odwołują się projekty ulepszania ludzkich cech, 
posiada specyficzne odniesienie do prawdy ontologicznej, tak 
bardzo charakterystycznej dla filozofii klasycznej. Mówiąc krótko, 
filozofia nowożytna odrzuciła klasyczną metafizykę, a wraz z nią 
prawdę ontologiczną, zastępując ją własną metafizyką i włas-
ną koncepcją prawdy. Nie wchodząc w szczegóły historyczne10 
można stwierdzić, że efektem tej decyzji filozofów nowożytnych 
jest nie tylko brak uznania innego wymiaru w człowieku niż ten, 
który jest podatny na metody badawcze nauk eksperymental-
nych, ale jest nim także odrzucenie takich pojęć należących do 
filozofii klasycznej, jak celowość, w tym także celowość ludzkiego 
życia. Prawda o człowieku mówi też o pewnych ograniczeniach 
jemu właściwych, które przynależą do jego tożsamości. Przy-
najmniej niektóre z tych ograniczeń owe projekty ulepszające 
chciałyby znieść. Za przykład mogą tu służyć projekty udosko-
nalenia moralnego, stawiające sobie za cel uwolnienie człowieka 
od trudu i wysiłku w osiąganiu dobra moralnego. Tymczasem 
obserwacja ludzkiego dążenia ku dobru moralnemu pokazuje, że 
pewne ograniczenia i trudności stanowią integralną część owego 
dążenia. Wydaje się więc, że zniesienie tych trudności wyelimi-
nuje także możliwość osiągnięcia sprawności czy doskonałości 
moralnej. Użycie technologii w udoskonalaniu człowieka może, 
wbrew założeniom, prowadzić do pogorszenia ludzkiej kondycji, 
przynajmniej pod względem moralnym, czyli najbardziej dla 
niego istotnym. 

10  Por. J. Pieper, Living the Truth, San Francisco 1989. 
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Efektem odrzucenia prawdy ontologicznej przez nowożytną 
filozofię, w rozumieniu filozofii chrześcijańskiej, a zwłaszcza 
św. Tomasza z Akwinu, prowadzi do uznania, że nie istnieje 
żaden zamysł dotyczący ludzkiego życia uprzedni wobec naszego. 
Wraz z odrzuceniem prawdy ontologicznej egzystencja ludzka 
przestaje posiadać sens obiektywny, czyli istniejący niezależnie od 
ludzkiego podmiotu i który my jesteśmy w stanie rozeznać jako 
uprzedni w stosunku do naszego poznania. Pozostają jedynie róż-
ne narracje dotyczące człowieka, a my możemy w sposób dowolny 
opowiedzieć się za którąś z nich w ramach chronionej przez 
państwo i różne społeczności wolności osobistej. Brak uznania 
obiektywnej prawdy o człowieku wymusza niejako potrzebę 
nadania sensu ludzkiemu życiu, także w ramach nowej wizji ludz-
kiej egzystencji, do realizacji której mają prowadzić manipulacje 
ulepszające. W tym kontekście, tj. braku uznania obiektywnej 
(czyli istniejącej niezależnie od poznającego podmiotu) prawdy 
o człowieku oraz chęci nadania nowego sensu ludzkiej egzy-
stencji, projekty udoskonalania człowieka za pomocą narzędzi 
technologicznych zaczynają przypominać eksperymentowanie 
na chorym bez wcześniejszego jego zbadania i ustalenia, co tak 
naprawdę mu dolega. 

Mamy pomysł, jak wyleczyć chorobę, która od zawsze spra-
wia problemy. Wiemy, że można zrobić eksperyment medyczny. 
Nie zbadaliśmy jednak pacjenta, nie ustaliliśmy, w jakim sta-
nie się znajduje i czy w jego przypadku efektem końcowym 
będzie rzeczywiste polepszenie a nie raczej pogorszenie sta-
nu jego zdrowia. Tymczasem takie pogorszenie może nastąpić 
i to pomimo szlachetnych intencji przyświecających naszemu 
zamiarowi wyleczenia go. Dlatego warto raz jeszcze zwrócić 
uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy teoretycznym rozwa-
żaniem (pomysłem dotyczącym ulepszenia człowieka i debaty 
na ten temat) a jego aplikacją w konkretnym przypadku. O ile 
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bowiem w przypadku pomysłu manipulacji mówimy o czło-
wieku w sensie abstrakcyjnym, to wdrożenie tego pomysłu nie 
dokonuje się na abstrakcyjnym człowieku, lecz na konkretnej 
osobie, w której życie i samopoczucie w sposób jak najbardziej 
konkretny ingerujemy. Niepowodzenie takiej interwencji nie 
wiąże się więc jedynie ze stwierdzeniem: „Aha, to nie jest tak, jak 
myśleliśmy!” lecz z zadaniem bólu, a być może nawet trwałym 
okaleczeniem konkretnej osoby. W kontekście tej obserwacji 
szczególnego znaczenia nabiera problem odrzucenia prawdy 
obiektywnej o ludzkim życiu, jego celu, osobowej strukturze 
ludzkiego jestestwa, jedności ludzkiego bytu. Nawet jeśli by 
uznać, że prawda ontologiczna o człowieku jest jedną z wielu, 
jakie opisują ludzkie jestestwo, to nie należy jej odrzucać z racji 
naszych założeń filozoficznych, a raczej ze względu na ludzkie 
dobro, którym uzasadnia się projekty ulepszające, dopuścić ją do 
głosu. Należy to uczynić tym bardziej, że to co ta prawda mówi, 
zostało pozytywnie potwierdzone w historycznym doświadcze-
niu ludzkości, podczas gdy opisy człowieka odwołujące się do 
różnych kierunków filozofii nowożytnej zostały zweryfikowane 
raczej negatywnie co do adekwatności ich opisu ludzkiej kondycji. 
Ów postulat dopuszczenia do głosu prawdy o człowieku, tak 
jak ją widziała filozofia klasyczna, jest także ważny ze wzglę-
du na to, że propozycje zwolenników ulepszania człowieka za 
pomocą technologii dotyczą często nie jednego człowieka, lecz 
całych ludzkich grup lub populacji. Błąd w opisie i w związku 
z tym także w realizacji projektu ulepszającego dotknie więc nie 
pojedynczą osobę, ale wiele osób, których bezpośrednio bądź 
pośrednio dotyczyć będą proponowane zmiany.

Propozycje ulepszania człowieka z wykorzystaniem środ-
ków technologicznych, zwłaszcza tych, którymi dysponują 
współczesne nauki biologiczne z medycyną na czele, wydają 
się właściwą odpowiedzią na odwieczne ludzkie oczekiwania 
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związane z ograniczeniami właściwymi ludzkiej kondycji i z tru-
dem towarzyszącym ich przełamywaniu. Oto teraz (lub w bliskiej 
już przyszłości) dzięki postępowi nauki i technice ma być łatwiej 
i lepiej; łatwiej będzie się nam żyło. Wydaje się więc czymś nie-
zrozumiałym, że zamiast wdrażać te nowe środki, znowu się 
dyskutuje i szuka przysłowiowej dziury w całym. Tymczasem 
roztropność, zwłaszcza przy tak ważnych decyzjach jak te, które 
dotyczą ludzkiego życia i zdrowia (nie mówiąc już o zachowa-
niu ludzkiej tożsamości) wymagają rozwagi czyli uwzględnienia 
wszystkich potencjalnych trudności w relacji do możliwości, 
którymi tak naprawdę dysponujemy. Wtedy też okazuje się, że 
formułowane dziś oczekiwania okazują się nadmiernie opty-
mistyczne, a ich ewentualna realizacja może stworzyć więcej 
problemów niż rozwiązać. Dlatego ważne jest zastanowienie, 
refleksja i debata m.in. z zakresu medycyny, filozofii, teologii, 
prawa czy nauk społecznych. Dzieląc się swoimi refleksjami 
z zakresu filozofii, związanymi z propozycjami ulepszania czło-
wieka za pomocą narzędzi technologicznych, chciałbym zwrócić 
uwagę na najwazniejsze – moim zdaniem – problemy w tej deba-
cie. Są to: bezpieczeństwo wdrażania proponowanych ulepszeń, 
specyfika ludzkiej doskonałości, jej relacja z moralnością oraz 
prawda o człowieku.
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Dyskretna pochwała niedoskonałości

„Moc bowiem w słabości się doskonali” 
(2 Kor 12, 9)

Wstęp

Większość ludzi, jak sądzę, pragnie być wedle swych wyobra-
żeń i aspiracji doskonała, podziwiania, spełniona, pozbawiona 
braków, zadowolona, szczęśliwa itp. Nie ma w tym dążeniu nic 
nadzwyczajnego i dziwnego. Dotyczy ono nas samych, tego jacy 
jesteśmy lub chcielibyśmy być, ale także rozmaitych wytworów 
naszej aktywności. Podejmowany od zarania ludzkości wysiłek, by 
udoskonalić samych siebie i odmienić oblicze tego świata przy-
niósł zauważalne zmiany choćby w sferze jakości życia. Możemy 
poszczycić się licznymi udogodnieniami technicznymi, imponu-
jącymi środkami komunikacji; biomedycyna uporała się z wielo-
ma chorobami, które dziesiątkowały społeczeństwa przez długie 
stulecia. Stając na progu tego, co dokonane i niedokonane nosimy 
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w sobie, nie zawsze uświadomione lub sprecyzowane, oczekiwanie 
jeszcze lepszego jutra. Nie wystarcza nam to, co mamy. Uważamy, 
że należy się nam lepszy los. Tymczasem, paradoksalnie, w tym 
nowoczesnym świecie potykamy się o nasze słabości, nie dorasta-
my do własnych pragnień. Spektakularne wynalazki i technologie 
nie czynią nas ludźmi szczęśliwymi lub dobrymi. Żyje się dziś 
lepiej i wygodniej, ale w beztroskim komforcie ludzkość dopada 
widmo wewnętrznej pustki, osamotnienia lub niezrozumienia. 
Doskonałość i niedoskonałość człowieczego żywota przeplatają 
się ze sobą i niekoniecznie zdają się być przeciwieństwami, lecz 
przenikającymi się częściami tego samego, co układa się w splą-
taną i wielowymiarową konkretną ludzką egzystencję.

Fenomen niedoskonałości

Życie ludzkie jest na swój sposób niedoskonałe, jest bowiem 
niedokończone, ciągle się toczy, tkwi w nim potencjał, którego 
możliwości i znaczeń nie sposób przewidzieć lub do końca ogar-
nąć rozumem. Obszar niedoskonałości jest niezwykle rozległy 
i różnorodny, wszelako trzeba przyznać, że nie bywa on chętnie 
odwiedzany i eksploatowany przez myślicieli. Brak systemowych 
opracowań w tej kwestii, którymi przynajmniej u początków 
tych rozważań można by się posłużyć, sprawia, że wymaga on od 
nas dużej ostrożności. Podejmując temat od razu widać, że nie 
uda się uciec od istniejącego napięcia między tym, co doskonałe 
i tym, co niedoskonałe – będzie ono nieodłącznie towarzyszyło 
dalszym rozważaniom.

Niełatwo uchwycić fenomen niedoskonałości tak, by w krót-
kim opracowaniu odnaleźć zasadnicze dlań elementy. Warto 
jednak w kilku odsłonach dotknąć tego interesującego zjawiska. 
Unikać będziemy przy tym zawiłości terminologicznych, ponie-
waż dla „ogólnego zlokalizowania” tej zawiłej rzeczywistości 
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wystarczy nam, na tym etapie, potoczne rozumienie podstawo-
wych pojęć1. Niemal każdy człowiek, analizując historię własnego 
życia, bez większego trudu odnajdzie takie jego momenty, w któ-
rych doświadczył własnej lub czyjeś niedoskonałości. Stąd bodaj 
najczęstszymi rodzajami niedoskonałości są te jej formy, które 
wiążą się z fizyczną, psychiczną lub duchową kondycją naszego 
życia. Dalej w perspektywie pozapodmiotowej napotykamy na 
analogiczne zjawiska w drugim człowieku oraz wielopostacio-
we niedoskonałości świata, który jest nam dany. Wiele sytuacji 
granicznych naznaczonych jest piętnem niedoskonałości, która 
sięga głębin ludzkiej egzystencji2. Często paraliżuje nas perspek-
tywa choroby, cierpienia lub nieuchronność śmierci, której nie 
zdoła uniknąć żaden człowiek. Niewątpliwie niedoskonałość 
może być postrzegana jako funkcja czasu. Dynamika tego świata 
zakłada proces doskonalenia, przechodzenia od niedoskonałości 
ku doskonałości większej lub całkowitej. Podobnie jak niedoj-
rzałe owoce, na swój sposób niedoskonałe, w trakcie dojrzewania 
dochodzą do doskonałości, tak samo życie człowieka jest dyna-
micznym procesem, w którym jest miejsce na doskonalenie lub 
regres. Niedoskonałość może zatem pogłębiać się lub maleć.

Niedoskonałość wpływa na nasze życie dwojako. Może ogra-
niczać człowieka w tak wielkim stopniu, że nie pozwala mu żyć, 
niosąc druzgoczące widmo kresu, albo może być czynnikiem 
motywującym, otwierając przed człowiekiem nowe możliwości, 
inspirując i inicjując wzrost. Niedoskonałość może być potrak-
towana jako zjawisko pasjonujące. U wielu ludzi niekoniecz-
nie przywodzi ona negatywne skojarzenia; bywa, że staje się 
motorem do poszukiwań. Człowiek czuje się wzywany przez to, 

1  Zob. W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Warszawa 1976, s. 5‒9.
2  A. Jarnuszkiewicz, Miłość i bycie. Studium z metafizyki, wyd. 2 rozszerzone, 

Kraków 1994, s. 111.
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co nieznane, a chodzenie po owym dziewiczym gruncie napawa 
go dreszczem emocji, jednocześnie rodząc nadzieję na spotkanie 
z czymś niewiadomym i nieprzeniknionym. Wielu ludzi potrafi 
bez opamiętania realizować własne wzorce doskonałości, nie 
brakuje osób poświęcających czas i fortunę na udoskonalanie 
życia. „Niedoskonałość jawi się jako odskocznia, która przerzuca 
nas od bezznaczeniowości ku sensowi”3. Jednakże niedoskonałość 
występuje również jako doświadczenie biernego wyczekiwania 
lub niemocy. Może być ona czynnikiem degradującym integral-
ność życia. Człowiek nie zawsze jest w stanie podołać trudom 
i wyzwaniom, co prowadzi nieraz do sytuacji patologicznych, sta-
nów chorobowych lub lękowych4. Między tymi skrajnymi posta-
wami znajdzie się miejsce na cały szereg rozmaitych ludzkich 
reakcji, od zniechęcenia i inercji, po mniej lub bardziej aktywne 
stawianie czoła przeciwnościom. Różnica tkwi w indywidual-
nych predyspozycjach, potencjale, wewnętrznej sile. Dwoje ludzi 
może zareagować odmiennie na to samo zjawisko – jednemu 
nie pozwoli ono żyć, a drugiego zaprawi do kolejnych zmagań.

Próba wyczerpującego przedstawienia wszystkich zjawisk 
noszących piętno niedoskonałości jest z góry skazana na niepo-
wodzenie. Niemniej już pobieżne zapoznanie się z fenomenem 
niedoskonałości prowadzić może do wniosków, że w pewnym 
sensie człowieczeństwo „to su ma naszych defektów, man ka-
mentów, naszej niedos ko nałości, jest tym czym chce my być, 
a nie pot ra fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros tu dziu-
ra między ideałami a realizacją”5. Trudność nie leży oczywiście 

3  A-J.  Greimas, O  niedoskonałości, przeł. A.  Grzegorczyk, Poznań 1993, 
s. 113.

4  V.E.  Frankl, Homo patiens. Logoterapia i  jej kliniczne zastosowanie. Plu-
ralizm nauk a  jedność człowieka. Człowiek wolny, przeł. R.  Czernecki, 
J. Morawski, Warszawa 1976, s. 121.

5  S. Lem, Opowieści o pilocie Pirxie, Kraków 2012, s. 424.
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w sferze ideałów, z których najprościej byłoby zrezygnować. Taka 
kapitulacja z dążenia do doskonałości może uczynić życie jało-
wym i pozbawionym sensu. Równocześnie nie sposób mamić się 
naiwną wiarą, że uda się kiedyś wszelką niedoskonałość wyelimi-
nować bądź przekształcić w doskonałość. Można jednak przyjąć 
za teoretycznie możliwą (aczkolwiek mało prawdopodobną) 
hipotezę, że w przyszłości ludzkość dojdzie w swym rozwoju 
do takiego momentu, kiedy ludzie odkryją, iż osiągnęli wszystko 
i więcej się nie da, że wyzyskali z życia i z tego świata absolutne 
maksimum.

Niedoskonałości niedoskonałości 

Współczesna cywilizacja rzuca nam wyzwanie niedoskonałości 
na różnych poziomach życia. Dużo wysiłku wkłada się w szuka-
nie skutecznych metod pomocy ludziom dotkniętym rozmaitymi 
ułomnościami przez technologię, farmakologię oraz rozmaite 
udogodnienia. Ludzkie życie w obliczu zmian związanych z roz-
wojem technologicznym i postępem społecznym podlega silnym 
naciskom zmierzającym do przemodelowania utartych przez 
stulecia wzorców moralnych i kulturowych. Wielu myślicieli 
zastanawia się, czy niewątpliwe osiągnięcia, będące spełnieniem 
marzeń i szlachetnych ideałów cywilizacji zachodniej, nie rozcza-
rowują, zmuszając jednocześnie, by odszukać na nowo człowieczy 
wymiar ludzkiej egzystencji.

Konsumpcyjny model kultury, królujący w społeczeństwach 
wysokorozwiniętych, sprawia, że wzorce rynkowe są przenoszone, 
celowo lub spontanicznie, na grunt, który zarezerwowany był dla 
zgoła innej aksjologii. W świecie, w którym każdy produkt musi 
mieć swoje walory (świeżość, nowość, atrakcyjność itd.), gdy je 
traci, wówczas jego znaczenie spada. Zdrowie, predyspozycje 
fizyczne i psychiczne są postrzegane jako towar pośród innych 
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towarów. Życie ludzkie odarte z tajemnicy traktowane jest jako 
owoc seryjnej produkcji. Brak głębokich więzi z drugim człowie-
kiem sprawia, że bywa ono uznawane za powtarzalny i zastępo-
walny element rzeczywistości. W tym kontekście życie ludzkie 
naznaczone niedoskonałością bywa traktowane jak uszkodzony 
towar, produkt niewart wysiłku, by o jego istnienie zabiegać. 
W obliczu prometejskich idei, obietnic nowych wspaniałych 
światów, wyraźnie widać, że „etyka znalazła się w głębokiej 
defensywie i w stanie wewnętrznego zamętu, że wielu uznaje 
ją za skompromitowaną i niepotrzebną”6. Bywają sytuacje, gdy 
niedoskonałość wypełnia znaczną część życia i nieodwołalnie je 
stygmatyzuje. Naturalną konsekwencją takiego doświadczenia 
jest poczucie klęski. Zatem niedoskonałość, choćby w posta-
ci niepełnosprawności, to czynnik deprecjonujący człowieka, 
który czyni jego życie bezwartościowym i skrzętnie margina-
lizowanym w otoczonych wysokimi murami odosobnieniach. 
Pensjonariusze uwięzieni przez dotkliwy los nie mogą odnaleźć 
właściwego miejsca w życiu społeczeństw. Nie sposób bowiem 
zaprogramować lub nakazać więź osobową, albo zadekretować 
ludzkie zatroskanie, czasem znaczące więcej niż zdobycze nowo-
czesności. Za technologią musi stać człowiek zdolny zmierzyć 
się z czyjąś niedoskonałością, wystarczająco odważny, by uczest-
niczyć w uciążliwych zmaganiach kogoś obok, wrażliwy na różne 
odcienie duchowych zjawisk zachodzących w drugim człowieku. 
Promowany kult samorealizacji sprawia, że obawiając się porażki, 
zmarnowania własnego życia, trudno jest podporządkować się 
potrzebom innych osób. Jak bowiem zrealizować karierę, pchając 
wózek inwalidzki lub czuwając w nocy przy monotonnie pracu-
jącym respiratorze? W obszarze ludzkiego życia coraz wyraźniej 
zaczyna być odczuwamy dyktat wyznaczników konsumpcyjnych 

6  I. Murdoch, Prymat dobra, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 97.
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nad wartościami moralnymi. Stan taki grozi niebezpiecznym 
pomyleniem porządków. Człowiek wyzbyty określonych jakości 
postrzegany jest w planie społecznym jako trwoniący dobra lub 
będący ciężarem dla społeczeństwa.

Istnieją także próby uporania się z niedoskonałością przez 
zaprzeczenie jej lub redefinicję. Ten proces, często pozorny, 
dokonuje się przez rewizję ocen lub sposobów postrzegania 
rzeczywistości. Przykładowo, niektóre choroby bądź zjawiska 
patologiczne, uznawane za takie przez stulecia, w ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat zostały uznane za normalne. Nie chodzi 
tu bynajmniej o nowotwory, grypę, czy biegunkę. Co ciekawe, 
zmiana ta nie nastąpiła w wyniku naukowych odkryć czy koper-
nikańskiego przewrotu obalającego poglądy poprzedników, ale na 
podstawie wyborów określonych gremiów – większością głosów. 

Niedoskonałość w dyskursie filozoficznym

Można odnieść wrażenie, że na przestrzeni wieków filozofów 
bardziej zajmowała kwestia tego, co doskonałe niż tego, co nie-
doskonałe. Opisywali lub definiowali kryteria wyznaczające 
doskonałość. Doszukiwali się jej przejawów w otaczającym nas 
świecie, albo w czynach lub w wytworach działalności człowieka. 

Nad istotą doskonałości pochylali się już starożytni myśliciele. 
Rozważania na ten temat znajdziemy choćby w metafizycznych 
pismach Arystotelesa. W jego opinii, doskonałym, w najbar-
dziej podstawowym znaczeniu, można nazwać coś, czemu nie 
brak niczego, stąd można wnioskować, że jakiś brak świadczyć 
będzie o niedoskonałości. Dalej, doskonałość dotyczy postaw 
i umiejętności.

[Doskonałym] jest to, co posiada właściwą cnotę i dobro w takim 
stopniu, że w danym rodzaju nie może być już nic lepszego. 
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Tak na przykład doskonały lekarz czy doskonały fletnista jest taki, 
któremu z punktu widzenia właściwej cnoty [sprawności] nie 
pozostaje już nic do życzenia. W sensie przenośnym mówi się też 
o doskonałości w złym, na przykład o doskonałym zdziercy czy 
złodzieju, zresztą nazywa się ich nawet dobrymi, a więc dobrym 
złodziejem czy dobrym w swoim fachu zdziercą 7. 

W takim znaczeniu niedoskonałość pojawia się wszędzie tam, 
gdzie cnoty lub umiejętności nie osiągnęły szczytu możliwości, 
nawet gdyby dotyczyły one zachowań zgoła mało szlachetnych, 
zaś doskonałość jest postrzegana jako swoisty wzorzec, ponad 
który nie można nic więcej osiągnąć. 

W podobnym tonie brzmią etyczne rozstrzygnięcia Ary-
stotelesa, gdzie doskonałość i niedoskonałość stanowią istotny 
punkt odniesienia, wpisany w dynamiczną strukturę ludzkiej 
aktywności. Na kartach Etyki eudemejskiej Stagiryta utrzymuje, 
że doskonałość jest

najlepszą chwilową bądź trwałą dyspozycją, albo możliwością 
każdej rzeczy, której przynależy określonego rodzaju użycie bądź 
funkcja. […] Np. istnieje doskonałość płaszcza, bo spełnia on 
jakąś funkcję i używa się go. Najlepszy stan płaszcza jest dosko-
nałością. Podobnie sprawa wygląda z okrętem i domem, i innymi 
rzeczami. Ostatecznie i z duszą, albowiem spełnia jakąś funkcję. 
I przyjmijmy, że im lepsza dyspozycja, tym lepsza funkcja8.

Z powyższego wywodu wynika, że duszą ludzką można posłu-
giwać się w sposób właściwy i wtedy spełnia ona swoją funkcję. 
Dusza jest wówczas obszarem realizacji typowej dla człowieka 

7  Arystoteles, Metafizyka 1021b, t.  71, przeł. T.  Żeleźnik, Lublin 1996, 
s. 275.

8  Arystoteles, Etyka eudemejska” 1218b-1219a, w: Arystoteles, Dzieła 
wszystkie, t. 75, przeł. W. Wróblewski, Warszawa 1996, s. 415‒416.
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doskonałości, której wytworem jest życie szlachetne dające 
szczęście9. Arystoteles utożsamia szczęście z doskonałością, która 
wynika z aktywności duszy. Działanie to, a zatem i doskonałość, 
może przybrać formę etyczną (np. w przypadku ludzi sprawiedli-
wych), albo formę intelektualną (np. w przypadku ludzi pojętnych 
i mądrych). Oczywiście nie wszystkie ludzkie poczynania sta-
nowią realizację arystotelesowskich ideałów, dlatego „życie bywa 
i doskonałe, i niedoskonałe, oraz w ten sam sposób i doskonałość 
(ponieważ raz jest całością, a innym razem częścią), działanie 
zaś tego, co niedoskonałe, jest niedoskonałe, szczęście byłoby 
działaniem doskonałego życia, zgodnym z doskonałą cnotą”10. 
Człowiek żyjący wbrew cnocie prowadzi życie niedoskonałe i jest 
niedoskonały. Taki sposób postępowania grozi utratą szczęścia, 
ale należałoby się zastanowić, czy ów człowiek faktycznie jest 
trwale unieszczęśliwiony? Jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwe-
stii komplikuje przywoływane przez perypatetyka stwierdzenie, 
że „nikogo nie można nazywać szczęśliwym za życia, tylko kiedy 
umrze, gdyż to, co nie jest skończone, nie jest szczęśliwe, ponie-
waż nie stanowi całości”11.

W innym kontekście należy usytuować dociekania Augustyna 
z Hippony dotyczące doskonałości, które stawiają niedoskonałe-
go człowieka wobec doskonałego i doskonaląco oddziałującego 
na człowieka – Boga. Człowiek daje się doskonalić. Jednak nie 
może sam sobie przydać doskonałości, ponieważ nie może nadać 
sobie tego, czego nie ma. Nie można obdarzyć siebie czymś, 

9  „[…] skoro z konieczności dusza i doskonałość pełnią tę samą funkcję, 
wytworem doskonałości byłoby życie szlachetne, które jak widzieliśmy, 
jest właśnie szczęściem”; tamże, 1219a, 416.

10  Arystoteles, Etyka eudemejska 1219a, dz. cyt., s. 416‒417. 
11  Tamże, s. 417. 
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czego się nie posiada12. Wszystko co istnieje posiada jakiś sto-
pień doskonałości, który zawdzięcza Bogu – twórcy wszelkie-
go dobra13. Dynamikę doskonalenia można zaobserwować na 
przykładzie miłości. Nie jest ona dana człowiekowi w pełni od 
urodzenia. „By być doskonałą, rodzi się; po urodzeniu przyjmuje 
pożywienie; dzięki niemu nabiera sił; gdy się wzmocni, staje się 
doskonała”14. Trzeba ją wspierać i wzmacniać, by doszła do dosko-
nałości. Doskonałą jest miłość, kiedy uzdalnia do oddania życia 
za bliźnich. Istnieje także przestrzeń niedoskonałości wywołana 
przez człowieka dobrowolnie. Jest nim „poruszenie, przez które 
człowiek odwraca się od najwyższego dobra i który uznajemy za 
istotę grzechu, jest ruchem niedoskonałym; wszelka zaś niedo-
skonałość pochodzi z nicości”15. Człowiek upada z własnej woli, 
innymi słowy: niedoskonali się z własnej woli, lecz nie może 
własnowolnie podźwignąć się z upadku.

Kwestia doskonałości dotyczy nie tylko rodzaju ludzkiego, 
co nie uszło uwadze chrześcijańskich myślicieli. Piotr Lombard 
analizując zagadnienia dotyczące aniołów stwierdza, że są one 
pod pewnym względem doskonałe, a pod innym niedoskonałe. 
Problem wynika z wieloznacznego rozumienia doskonałości. 
Mistrz Sentencji wskazuje na trzy sposoby możliwej interpretacji 
owego pojęcia. Doskonałość, po pierwsze, może być funkcją cza-
su, tego co zostało dane, albo będzie dane lub osiągnięte w okre-
ślonym momencie – doskonałość natury stworzonej. Po wtóre, 
doskonałość dotyczy tego, co wpisane jest w naturę, a będzie 

12  Augustyn, O  wolnej woli, 45, w: Augustyn, Dialogi filozoficzne, przeł. 
A. Trombala, Kraków 2001, s. 570.

13  Tamże, s. 572. 
14  Augustyn, Homilie na pierwszy List św. Jana 5.4, w: Augustyn, Homilie 

na Ewangelie i pierwszy list Jana, cz. 2, PSP 15, przeł. W. Kania, Warsza-
wa 1977, s. 434.

15  Augustyn, O wolnej woli, 54, dz. cyt., s. 579. 
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doświadczeniem świętych po zmartwychwstaniu – doskonałość 
natury uwielbionej. Wreszcie, wszechdoskonałość przysługująca 
tylko Bogu – doskonałość natury niestworzonej16. Średniowiecz-
ny uczony, podobnie jak Augustyn, w miłości widział czytelny 
przykład wzrastania w doskonałości, wyróżniając jej cztery stop-
nie: początkowa, postępująca, doskonała i najdoskonalsza17.

Tomasz z Akwinu, podejmując kwestię doskonałości, zwraca 
uwagę na jej dwa wymiary: doskonałość pojmowaną w kontekście 
natury oraz doskonałość w odniesieniu do Boga. W pierwszym 
znaczeniu „doskonałe ze względu na swoją naturę jest to, co ma 
to, do czego zdolna jest jego natura”18. Zatem byty posiadające 
odrębną naturę będą w inny sposób manifestowały swoją dosko-
nałość. „Każda rzecz posiada wszelką doskonałość odpowiednio 
do swego istnienia, mądrość bowiem nie dałaby człowiekowi 
żadnej doskonałości, gdyby przez nią nie był mądry, podobnie co 
do innych właściwości”19. Chociaż już samo istnienie i posiada-
nie natury jest doskonałością samą w sobie, dopełniać ją będzie 
aktywność20. W tym kluczu „wszystkie skutki działania wtedy 
są najdoskonalsze, gdy najbardziej upodabniają się do swojej 
przyczyny, jak na przykład dom, gdy jest najbardziej podobny 
do swego planu w umyśle, a ogień, gdy jest najbardziej podobny 

16  P. Lombard, Cztery księgi sentencji 2.4.5‒6, t. 71, przeł. J. Wojtkowski, 
Olsztyn 2013, s. 347.

17  P.  Lombard, Cztery księgi sentencji 3.29.3, t.  72, przeł. J.  Wojtkowski, 
Olsztyn 2013, s. 249.  

18  Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga 5.1.2, t. 73, przeł. 
A.I. Dumała, Warszawa 2010, s. 41.

19  Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles 1.28, t. 71, przeł. Z. Włodek, 
W. Zega, Poznań 2003, s. 93.

20  „Jak zaś istnienie i naturę rzeczy traktuje się jako pierwszą doskonałość, 
tak działanie – jako drugą doskonałość”; Tomasz z Akwinu, Summa Con-
tra Gentiles, 2.46, dz. cyt., s. 379.
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do rodzącego się ognia”21. Na tej podstawie Akwinata przyjmu-
je, że „stopnie doskonałości i niedoskonałości rozważa się we 
wszystkich bytach według bliskości i oddalenia od Boga, który 
jest u szczytu doskonałości”22. Zatem Stwórca, byt doskonały, 
jest ostatecznym punktem odniesienia dla wszelkiego istnienia.

Filozofia nowożytna przyniosła słynną konstatację Gottfrieda 
Wilhelma Leibniza, iż „mądrość Boga wybierającego najdo-
skonalszy z możliwych światów skłoniła Go, aby zezwolił na 
włączone weń zło, które jednak nie przeszkadzało, że ów w pełni 
wyliczony i wycyzelowany świat był najlepszym, jaki mógł zostać 
wybrany”23. Owa pełna optymizmu idea, postrzegająca nasz świat 
jako najlepszy z możliwych, nie wszystkich przekonuje, gdyż 
tenże dla wielu tworem idealnym nie jest. Zaś realne doświad-
czenie zła przesłania wszelkie postaci doskonałości. Istnienie zła 
jest istotnym wyznacznikiem niedoskonałości. Więcej, zło jest 
bodaj w najczystszej postaci niedoskonałością i zaprzeczeniem 
doskonałości. Na trójpostaciowość tegoż wskazywał niemiecki 
filozof. W jego opinii „zło można ujmować w sensie metafizycz-
nym, fizycznym i moralnym. Zło metafizyczne polega na zwykłej 
niedoskonałości, zło fizyczne – na cierpieniu, a zło moralne – na 
grzechu. Chociaż więc zło fizyczne i zło moralne nie są wcale 
konieczne, wystarcza, że są one możliwe na mocy wiecznych 
prawd”24. Zatem nie da się uniknąć niedoskonałości, choćby tylko 
w jej metafizycznym wymiarze, nawet w leibnizowskim świecie 
najlepszym z możliwych.

21  Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles 2.46, dz. cyt., s. 378. 
22  Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles 1.70, dz. cyt., s. 187. 
23  G.W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu 

zła, przeł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001, s. 32.
24  Tamże, s. 138.
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Swoiste napięcie między skończonością, jaką człowiek dzieli 
ze światem zwierzęcym, a unikatowo ludzką wolnością znaleźć 
można w przemyśleniach współczesnych filozofów. Karl Jaspers 
wskazuje, że „każde zwierzę jest po swojemu doskonałe, dzięki 
ograniczeniu znajduje spełnienie w stale pulsującym krwiobiegu 
istot żywych. Wydane jest wyłącznie na pastwę natury, która 
stale wszystko niszczy i odradza na nowo”25. Człowiek wymyka 
się powyższemu schematowi, nie znajduje w nim spełnienia, nie 
chce być trybem doskonale funkcjonującej machiny. Inne istoty 
żywe, poza człowiekiem, nie mają wiedzy o swej skończono-
ści. Stąd ową trzcinę myślącą można postrzegać przez pryzmat 
skrajności, jako istotę najnędzniejszą i najwspanialszą zarazem. 
Sprzeczności składają się na „podstawowe doświadczenie istoty 
człowieka – przekraczając wszystko, co poddaje się poznaniu – 
ujmuje w jedno jego niemożliwość spełnienia i nieskończone 
możliwości, jego związanie i przełamującą wszystko wolność26. 
Dzięki wolności człowiek usiłuje stać się takim, jakim być może 
i być powinien. Kreuje ideał swej istoty. Czasem ulega fałszywym 
wyobrażeniom, zapominając o tym co ludzkie, przyjmuje fałszy-
wą wizję nadczłowieka lub nieczłowieka. Jednak ideały zawsze 
są iluzją, bowiem „człowiek nie może się spełnić. Nie może ist-
nieć człowiek doskonały”27. Stawia to ludzki byt w „najbardziej 
rozpaczliwym położeniu”28. Nie można definitywnie polegać na 
sobie, łatwo bowiem zakłamać rzeczywistość, delektując się sycą-
cym poczuciem spełnienia. „Człowiekowi zagraża jego pewność 
siebie, przekonanie, że jest już tym, czym mógłby być. Gdy wiara, 

25  K.  Jaspers, Filozofia egzystencji, przeł. D.  Lachowska, Warszawa 1990, 
s. 39.

26  Tamże, s. 40. 
27  Tamże, s. 41.
28  Tamże, s. 40.
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w której człowiek odnajduje drogę swych możliwości, staje się 
czymś, co posiada, co zamyka tę drogę – przemienia się w pychę 
moralnego samozadowolenia lub dumę płynącą z wrodzonych 
cech”29.

Niedoskonałe drogowskazy

Doskonałość stanowi horyzont, ku któremu człowiek zmierza, ale 
nie jest w stanie go dogonić i spojrzeć poza jego bezmiar. Łatwo 
na tej drodze zbłądzić lub ulec iluzjom. Niedoskonałość nie musi 
być przeciwieństwem doskonałości. Dwubiegunowe i przeciw-
stawne traktowanie obu pojęć może być dużym uproszczeniem 
lub w pewnych przypadkach błędem. Niedoskonałość może być 
stanem, w którym znajduje się człowiek będący na drodze do 
doskonałości. Ta niedoskonałość może stawać się coraz mniej 
niedoskonała lub coraz bardziej niedoskonała, gdy człowiek się 
degraduje. Bezrefleksyjna gloryfikacja niedoskonałości byłaby 
pułapką, samooszukiwaniem, podobnie jak szaleńcza pogoń za 
doskonałością, chorobliwy perfekcjonizm mogą stanowić uciecz-
kę od realnej kondycji ludzkiej. Ta zaś łączy doskonałość i nie-
doskonałość w kruchym bezmiarze człowieczego istnienia. 

Niedoskonałość wprawia w zakłopotanie, może rodzić bunt 
lub wstyd. Mniej lub bardziej ciąży; może, ale nie musi być prze-
kleństwem. Wszelako nie powinna dominować nad postrzega-
niem życia, ani zniekształcać widzenia świata – choć nie wolno 
jej ignorować. Niedoskonałość nie może być dominantą prze-
kształcającą każdy aspekt egzystencji wedle własnych prawideł. 
W jej cieniu rodzi się jednak szansa na uchwycenie tego, co naj-
istotniejsze, ukryte pod powierzchownością codziennej gonitwy 

29  Tamże, s. 42.
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lub upodobania w rzeczach błahych i nieznaczących. Ale droga 
ku temu jest długa i nie wszystkim dana. 

Z niedoskonałości mogą się wyłaniać nieodkryte możliwości 
człowieka do tworzenia rzeczy nowych oraz do przypisywania 
unikalnych znaczeń nieznanym dotąd faktom. Nie ucieknie się 
nigdy całkowicie od niedoskonałości, żadna rewolucyjna zmiana 
nie będzie nigdy wystarczająca, chyba że za cenę zgubnej zatraty 
człowieczeństwa. Paradoksalnie, w kontekście ludzkich spraw 
niedoskonałość może być – na swój sposób – doskonała, nie 
będąc jednocześnie doskonałością. 
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„Religia” ulepszania: Od evantropii 
do nieśmiertelności

„Wierzę, że wszyscy mamy być bogami. Wierzę, że gdy tylko 
osiągniemy gatunkową nieśmiertelność, staniemy się bogami, 
gdyż naszym wyborem będzie życie wieczne. Długość życia bę-
dzie nieograniczona i będziemy w posiadaniu technologii, które 
wyglądają dziś jak magiczne sztuczki. Naszym przeznaczeniem 
jest być bogami”1.

(Kościół Życia Wiecznego, w: M. Hauskeller,  
Mythologies of Transhumanism)2

1  Wszystkie cytaty w moim tłumaczeniu. W przypadku powieści N. Shus-
termana odnoszę się do tekstu oryginalnego, podaję jednak tytuły i nazwy 
własne za przekładem Łukasza Dunajskiego, Katarzyny Dyrek oraz 
Agnieszki Hałas – tam, gdzie jest to uzasadnione.

2  M.  Hauskeller, Mythologies of Transhumanism, London 2016, s.  166. 
„I believe we should all be gods. I believe once we obtain immortality for 
our species that we will be gods because we’ll be able to be immortal. We 
will have unlimited lifespans and the sorts of technologies that will look 
like magic to people living today. We are destined to be gods”.
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1. Wstęp

Na stronie internetowej ruchu religijnego, znanego jako promete-
izm, można odnaleźć sformułowane po łacinie motta: eritis sicut 
dii („będziecie jak bogowie”) oraz ex machina libertas („techno-
logia was wyzwoli”)3. Spośród podobnych ruchów, powstałych 
po 2000 roku na tle rozwijającej się myśli post- i transhumani-
stycznej, w sposób najbardziej zwięzły i bezpośredni wyraża on 
metafizycznie podbudowane motywacje i inspiracje, stające się 
siłą napędową rozwoju badań takich ośrodków, jak LongeCity4, 
Future of Humanity Institute5, Humai6 czy Calico7 oraz przyj-
mowaną za pewnik zasadą działania na polu medycyny8. O ile 
same narzędzia technologiczne, prowadzące do udoskonalenia 
jednostki w jej wymiarze cielesnym, moralnym, psychicznym 
czy poznawczym, są z punktu widzenia etyki neutralne, procesy 

3  Hauskeller (zob. M. Hauskeller, Mythologies of Transhumanism, dz. cyt.) 
podaje stronę http://prometheism.net; obecnie istnieje kilka stron archi-
walnych ruchu (np. http://archive.is/KAw83) oraz strony webcache 
(kopie) odnoszące do podanych treści.

4  Znany również jako Immortality Institute; ośrodek na Florydzie, stawia-
jący sobie za cel walkę z niedobrowolną śmiercią. Współpracuje z nimi 
m.in. Aubrey de Grey. http://www.longecity.org [dostęp: 01.10.2017].

5  Jeden z instytutów Uniwersytetu w Oxfordzie, adresujący cały wachlarz 
tematów związanych z wpływem rozwoju technologii i bioinżynierii na 
funkcjonowanie człowieka. Członkami są m.in. Anders Sandberg, Nick 
Bostrom. https://www.fhi.ox.ac.uk/ [dostęp: 01.10.2017].

6  Kalifornijski startup, planujący wskrzeszenie człowieka. https://pl-pl.
facebook.com/humaitech/ [dostęp: 01.10.2017].

7  Instytut badawczy Google, zajmujący się walką ze starzeniem. https://
www.calicolabs.com/ [dostęp: 01.10.2017].

8  Jak pisze Brent Waters, celem medycyny jest leczenie, a nie pielęgnacja 
(„shift from cure to care”). Zatraca się to obecnie w związku z ukierun-
kowaniem medycyny na ulepszanie (np. medycyna plastyczna). Zob. 
B. Waters, Flesh Made Data: The Posthuman Project in the Light of Incar-
nation, w:   Religion and Transhumanism: the Unknown Future of Human 
Enhancement, red. C. Mercer i T.J. Trothen, Santa Barbara 2014, s. 300. 



263„Religia” ulepszania: Od evantropii do nieśmiertelności

ulepszeniowe angażują człowieka w całej jego pełni. Chociaż 
większość czołowych transhumanistów  – grupy najbardziej 
otwarcie propagującej ulepszanie – to ateiści, zdradzają oni skłon-
ności do filozoficznego „fantazjowania”9 i tworzenia mitologii na 
użytek wyznawanej ideologii. Najbardziej znanym przykładem 
jest The Fable of the Dragon-Tyrant szwedzkiego filozofa Nicka 
Bostroma, który – mieszając obrazowanie bajkowe z dziedzi-
ctwem Holokaustu – umiejscawia śmierć jako głównego wroga 
ludzkości i wskazuje na moralne zobowiązanie do walki z nią10.

Wielu badaczy zauważyło religijny charakter ruchu transhu-
manistycznego (np. Michael Hauskeller, Stephen Lilley, Calvin 
Mercer, Ted Peters, Hava Tirosh-Samuelson, Brent Waters), 
choć niekoniecznie mówi się o samych praktykach ulepsze-
niowych jako ingerujących w sferę duchową człowieka11. Na 
gruncie polskim problematyczność ww. technologii omawiana 
jest zwykle w związku z inżynierią genetyczną12, lecz nieco rza-
dziej wspomina się o realnych możliwościach ulepszania osób 
dorosłych (np. selektywne ulepszanie wzroku, cyborgizacja). Jak 
wskazuje Lucas Misseri z centrum CONICET w Argentynie, 
propagowanie mentalności opartej na konstruktywistycznej wizji 

9  Zob. M.  Hauskeller, Mythologies of Transhumanism, dz.  cyt., s.  121; 
S.  Lilley, Transhumanism and Society. The Social Debate Over Human 
Enhancement, Dordrecht 2013. 

10  N. Bostrom, The Fable of the Dragon-Tyrant, https://nickbostrom.com/
fable/dragon.html [dostęp: 03.10.2017]; T.T.W. Daly, Diagnosing Death 
in the Transhumanism and Christian Traditions, w: Religion and Transhu-
manism, dz. cyt., s. 86.

11  Lilley, przywołując Bronisława Szerszyńskiego, stawia pytanie: komu 
oddajemy technologię, jeśli stawiamy ją w opozycji do Boga? S. Lilley, 
Transhumanism and Society, dz. cyt., s. 20.

12  Zob. G.  Hołub, Creating Better People. Some Considerations on Genetic 
Enhancement, „The National Catholic Bioethics Quarterly”, Winter 
2010, s. 1‒18.
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ciała i  imperatywie hedonistycznym Pearce’a13 to współczes-
ne wcielenie projektu utopijnego. W niniejszym rozważaniu 
chciałabym przedstawić ulepszanie człowieka jako nierozłączne 
z konkretnymi systemami filozoficzno-religijnymi. Ostatecz-
nym celem ulepszeń na poziomie fizycznym jest nieśmiertel-
ność, a w ogólności – uzyskanie statusu boskiego, co skłania do 
refleksji nad soteriologicznym wymiarem ulepszeń. Jak pisze 
m.in. Todd T.W. Daly14, zestawiając nastawienie na imago Dei 
(„na obraz Boga”) z nastawieniem na sicut dii („jak bogowie”), 
rezygnacja z ograniczeń, jakie niesie śmiertelność i status nie-
doskonałego stworzenia, prowadzi do samotności i pustki, która 
domaga się wypełnienia. Status boski natomiast budzi wątpliwo-
ści od strony sprawiedliwości rozdzielczej (distributive justice), 
gdyż dotyczy wybranej części ludzi: tych, w których mocy leży 
„wynieść” człowieka do stanu technologicznie zaprojektowanej 
„świętości”. Warto rozważyć możliwe konsekwencje, płynące 
z zaadaptowania nawet najbardziej pożądanych zmian, prowa-
dzących do stworzenia postczłowieka o mocach dziś przypi-
sywanych superbohaterom. Co zrozumiałe, na chwilę obecną 
mogą to być jedynie ekstrapolacje na podstawie dostępnych 
naukowcom obserwacji; filozofowie tacy jak Hauskeller czy 
Agar wykorzystują modele dostarczane przez fikcję spekula-
tywną, która – według Isera15 – pozwala na budowanie konstruk-
cji probabilistycznych, ułatwiających refleksję nad „ulepszoną” 

13  Imperatyw hedonistyczny, sformułowany przez Davida Pearce’a, odrzu-
ca wartość cierpienia i wskazuje przyjemność jako wyznacznik dalszego 
rozwoju ludzkości. D. Pearce, The Hedonistic Imperative, 2004, https://
www.hedweb.com/hedab.htm [dostęp: 02.10.2017].

14  Zob. T.T.W. Daly, Diagnosing Death in the Tra shumanism and Christian 
Traditions, dz. cyt.

15  Zob. W. Iser, The Significance of Fictionalizing, „Anthropoetics III”, nr 2 
(Fall 1997/Winter 1998), http://anthropoetics.ucla.edu/ap0302/iser_
fiction/ [dostęp: 11.10.2017].
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rzeczywistością. W kolejnych częściach niniejszego tekstu będę 
się odwoływać do prozy Neala Shustermana16, który czyni prob-
lematykę bioetyczną punktem orientacyjnym cyklów powieś-
ciowych Podzieleni (2007‒2015) oraz Żniwa śmierci (2016‒). 
Otwarcie zafascynowany możliwościami ulepszania i w sposób 
wyraźny świadomy religijnego wymiaru ulepszeniowych filozofii, 
niejednokrotnie przywołuje problematykę duszy i zbawienia, 
postrzegając – słusznie – że wszelkie rodzaje ulepszenia mają 
jeden główny cel: bycie-ku-nieśmiertelności (vs. Heideggerow-
skie bycie-ku-śmierci), co z konieczności doprowadza do kryzysu 
religijnego i duchowego społeczeństwa i jednostki.

2. Evantropia i ulepszanie

Termin „postczłowiek” pojawił się już pod koniec XIX wieku 
(u Helen Blavatsky17), zaś posthumanizm, którego radykalną 
wersją jest transhumanizm, rozwinął się w ostatnim półwieczu, 
na gruncie neoliberalnego społeczeństwa homo optionis: autono-
micznych jednostek mających prawo do samostanowienia i ope-
rujących w nomadologicznej przestrzeni wzajemnych powiązań, 
bez stałego punktu odniesienia (Deleuze, Guattari). O tej wol-
ności wyboru i „płynności” rzeczywistości pisało wielu myślicieli, 
w odniesieniu do problematyki płci, rodziny, początków i końca 

16  Neal Shusterman (ur. 1962‒), wielokrotnie nagradzany amerykański 
autor literatury młodzieżowej oraz scenariuszy telewizyjnych. W swoich 
powieściach umieszcza liczne wątki technologiczne (osobliwość tech-
nologiczna, druk 3D), bioetyczne (przeszczepy, technologie nieśmier-
telności, aborcja, eugenika), filozoficzne (dusza, tożsamość, śmierć) oraz 
aluzje do religii (najczęściej chrześcijaństwa i judaizmu). W przekładzie 
polskim do tej pory ukazały się: Strych Tesli (2013), Podzieleni (2015), 
Rozdarci (2016), Głębia Challengera (2017), Kosiarze (2017).

17  Zob. N.  Badmington, Posthumanism, w: B.  Clarke i  M.  Rossini, The 
Routledge Companion to Literature and Science, New York 2011, s. 376. 
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życia, świata wirtualnego itp. Do możliwych opcji Anders Sand-
berg18 dodaje „wolność morfologiczną”: prawo do dowolnego 
kształtowania swojego ciała przy pomocy dostępnych technologii, 
co oczywiście obejmuje ulepszenia19. Lucas Misseri w roku 2016 
zaproponował termin „evantropia” (eu+anthropos20) dla określenia 
przesunięcia utopijnych dążeń z idealnego miejsca (utopia), czasu 
(euchronia), subiektywności (eupsychia) na ciało. Idealne ciało 
ma pomiędzy 20 a 30 lat i jest nie tylko w pełni sprawne, lecz 
dostosowane do trybu życia danej osoby i jej preferencji21. O ile 
sam termin „evantropia” jest wygodnym nośnikiem opisywanej 
idei, to nie powinien być teoretycznie ograniczany do „eusomii”: 
doskonałego ciała. Anthropos egzystuje na wielu płaszczyznach 
i dlatego o evantropii możemy mówić jako o głębszym zjawisku, 
obejmującym całe spektrum ulepszeń proponowanych przez 
transhumanistów.

Na tym etapie dyskusji konieczne jest przytoczenie podziału 
ulepszeń, wykorzystywanego m.in. przez Hauskellera22. Jeśli rozu-
miemy „enhancement” jako dążenie do trwałego lub czasowego 

18  Zob. A. Sandberg, Morphological Freedom – Why We Not Just Want It, but 
Need It, w: M. More i N. Vita-More, The Transhumanist Reader. Classical 
and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the 
Human Future, Chichester 2013, s. 56‒64.

19  Dowolność jest tu jednak z konieczności wpisana w ramy roztropności 
(prudence); zob. N. Agar, Truly Human Enhancement, Cambridge (MA) 
2014.

20  Misseri koryguje pisownię evantropii (evanthropia), zachowując zgod-
ność z gr. anthropos; korespondencja własna [dostęp: 16.10.2017]. Polska 
praktyka pozwala na zachowanie „t” w pisowni.

21  Zob. A. Buchanan, Better Than Human: the Promise and Perils of Enhanc-
ing Ourselves, Oxford 2011; R.A. Freitas Jr., Nanotechnology, w: Immor-
tality Institute, The Scientific Conquest of Death. Essays on Infinite Lifespans, 
Buenos Aires 2004, s. 87; M. More i N. Vita-More (red.), The Transhu-
manist Reader, dz. cyt. 

22  Zob. M. Hauskeller, Mythologies of Transhumanism, dz. cyt.



267„Religia” ulepszania: Od evantropii do nieśmiertelności

przekroczenia obecnych możliwości człowieka (za pomocą bio-
logii lub technologii), to możemy podzielić je na:

1. ulepszanie poznawcze: zwiększenie wydolności mózgu,
2. ulepszanie emocjonalne: wyeliminowanie emocji, szcze-

gólnie takich jak miłość,
3. ulepszanie moralne: zwiększenie potencjału altruistyczne-

go i empatycznego,
4. ulepszanie fizyczne: powstrzymanie starzenia i śmierci.
Jak widać, Hauskeller nie rozgranicza pomiędzy dążeniem do 

nieśmiertelności a prostym poprawianiem wydolności organizmu. 
Głównym tematem rozważań jest zazwyczaj ulepszanie fizyczne, 
w niniejszym tekście również jest ono podstawowym punktem 
odniesienia. Warto mieć jednak świadomość, że wszystkie te 
rodzaje ulepszania są powiązane jako części składowe evantro-
pijnego projektu. Dążenie do doskonałego ciała nie odbywa się 
w próżni: pociąga za sobą konieczność doskonałości umysłowej, 
psychicznej, moralnej, a także – w dalszej perspektywie – dosko-
nałego środowiska do życia (ou topos). Stąd można oczekiwać 
ideologicznych „kłączy” (Deleuze) pomiędzy ruchami ulepsze-
niowymi w medycynie a polityką ekologiczną.

Misseri prezentuje dążenia evantropijne jako z gruntu świe-
ckie, lecz bardziej wnikliwe spojrzenie na samo pojęcie ulep-
szania odsłania koegzystencję światopoglądów sekularnego 
i głęboko religijnego. Tłumaczenie słowa „enhancement” jako 
„ulepszanie”, używane w polskiej literaturze przedmiotu, nie 
oddaje w pełni etymologii tego terminu i obejmuje implikacje 
krytykowane w dyskusji międzynarodowej. Inaczej niż Nicholas 
Agar, który postuluje „prawdziwie ludzkie ulepszanie”, Michael 
Hauskeller piętnuje sprowadzanie praktyk typu cyborgizacja czy 
inżynieria genetyczna do „ulepszania”, gdyż jak twierdzi: „czło-
wieczeństwo to nie coś, w czym można być dobrym, lepszym 
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lub gorszym”23. Sama międzynarodowa dyskusja wokół prób 
zdefiniowania „enhancement” ukazuje, jak bardzo niejasny jest 
termin polaryzujący społeczeństwa późnego modernizmu (late 
modernism24). Rzadko jednak sięga się do etymologii tego słowa 
(Online Etymology Dictionary25), by rozważyć możliwe konse-
kwencje jego przyjęcia w dyskusji. Pojawiło się ono w języku 
angielskim w XIII wieku jako anhaunsen, prawdopodobnie ze 
starofrancuskiego enhaucier („zwiększyć, wzmocnić, wznieść, 
wywyższyć”). Dla badacza zainteresowanego kontekstem ducho-
wym czy też religijnym, istotny będzie fakt, że korzenie słowa 
sięgają łacińskiego inaltare („wznieść, wywyższyć”), dzielącego 
źródłosłów z rzeczownikiem altare („ołtarz”) – mówimy zatem 
poniekąd o wyniesieniu na ołtarze, rodzaju świeckiej kanoni-
zacji. Umiejscawia to ideologię ulepszania jako rodzaj syste-
mu metafizycznego czy też religijnego, bardziej niż po prostu 
filozoficznego. Dotyka ono fundamentalnych wymiarów bytu 
ludzkiego: jego cielesności, duchowości, historyczności, relacji 
z Absolutem, wymuszając redefinicję własnego ja jako osoby 
ludzkiej. Zgodnie z etymologią, „wyniesiona na ołtarz” jednostka 
staje się niekoniecznie bogiem – choć i te dążenia pojawiają się 
w odniesieniu do proponentów ulepszeń, szczególnie w reto-
ryce ich przeciwników – ale zostaje bytem „błogosławionym” 
(szczęśliwym) czy kanonizowanym. Uświęcenie to mogłoby się 
odbyć dzięki technologii, jednak jest ona tylko środkiem czy albo 

23  M. Hauskeller, Mythologies of Transhumanism, dz. cyt., s. 104: „As I have 
argued in Better Humans?, there is no such thing as human enhance-
ment, understood as an enhancement of the human as a human, simply 
because being human is not something one can be good at, better at, or 
worse at”.

24  Zob. B. Waters, Flesh Made Data, dz. cyt., s. 293.
25  Zob. Online Etymological Dictionary, Douglas Harper, http://www.ety-

monline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=enhance [dostęp: 
15.07.2017].
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 stwarza warunki do zaistnienia tej świeckiej formy świętości, 
którą nadają systemy filozoficzne założone przez konkretnych 
filozofów. „Ojcami Świętymi” radykalnych dążeń do evantropij-
nego raju, zbudowanego na wyidealizowanej wizji ciała, pozo-
stającego w homeostazie z większymi systemami, harmonijnie 
funkcjonującego w spójnej przedupadkowej jedności i współpracy 
organów, są myśliciele tacy jak: Nick Bostrom, Allen Buchanan, 
Ray Kurzweil, Julian Savulescu, John Harris, Aubrey de Grey – 
mniej lub bardziej radykalnie opowiadający się za odrzuceniem 
cielesności i opcjonalnością śmierci.

3. Ulepszanie fizyczne a religia 
w powieściach Shustermana

Powyższą metaforykę podejmuje Neal Shusterman. Cykl Podzie-
leni powstawał w kontekście debaty aborcyjnej, transplantolo-
gicznej oraz wystaw ciał ludzkich. Akcja dzieje się w Stanach 
Zjednoczonych po Drugiej Wojnie Domowej, zwanej Hear-
tland War (Wojna Moralna) pomiędzy zwolennikami aborcji 
(pro-choice) i obrońcami życia (pro-life). W jej wyniku zostaje 
ustalona instytucjonalna ochrona życia poczętego; można jed-
nak dokonać „aborcji wstecznej”, oddając krnąbrne lub mało 
inteligentne dziecko na organy pomiędzy 13. a 17. rokiem życia. 
Dzięki temu rozwija się rynek technologii ulepszeniowych, 
szczególnie w sferze kognitywnej: Thinkfast czy NeuroWea-
ve, lecz również w służbie poprawiania sprawności fizycznej 
(Sculptura). W końcu dochodzi do utworzenia nadczłowieka 
(Camus Comprix, ochrzczony ironicznie po filozofie absurdu) ze 
specjalnie wyselekcjonowanych części, najczęściej ofiarowanych 
przez „dobrych dawców”26, poświęconych jako dziesięcina (tithes). 

26  Zob. G. Hołub, Creating Better People, dz. cyt.
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Logika daru u Shustermana jest jednakże wykorzystana przez 
retorykę neoliberalistyczną, podporządkowaną wartościom hedo-
nizmu i kapitalizmu. „Stan podzielony” zostaje wpisany w war-
tości etyczne i religijne, bez których człowiek nie może się obyć, 
przy czym faktycznie jest promowane myślenie naturalistyczne, 
głoszące, że subiektywność jest tworzona przez materię”27.

W imię ekumenicznej równości, wielokulturowości i dywersy-
fikacji, świadomość Cama zostaje złożona z jednostek o różnym 
nastawieniu do Boga, różnych rasach i talentach. Pomimo dosko-
nałego ciała i umysłu oraz wyposażenia w komplet „narzędzi” 
metafizycznych, Cam odczuwa dojmującą pustkę. Wraz z orga-
nami przejął części świadomości dawców i wśród chaosu doznań 
próbuje w części trzeciej – Unsouled – odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy ma duszę. Czytelnik staje się świadkiem spowiedzi 
postczłowieka, który domaga się wyjaśnień od katolickiego księ-
dza. Kościół okazuje się nieprzygotowany na dylematy powstające 
na niwie bioetycznej. Zarówno Cam, jak i Miracolina – savior 
sibling („zbawcza siostra”) – otrzymują wymijające odpowie-
dzi: „Watykan nie zajął jeszcze stanowiska wobec podzielenia 
(unwinding)” – mówi duszpasterz nastolatki, „a więc, dopóki nie 
opowie się za lub przeciw, mogę żyć w błogiej niepewności”28.

Nie dziwi, że w obliczu wyzwań przerastających istnieją-
ce systemy religijne, człowiek zwraca się wpierw do siebie, 
doświadczając samotności, o  której pisze Bonhoeffer: „sicut 
deus – ludzkość jak Bóg, w samostanowionym poznaniu Dobra 
i Zła, w braku ograniczeń i samowystarczalności, w swej aseitas 

27  Zob. G.  Hołub, Transhumanizm a  koncepcja osoby, „Ethos” 28 (2015), 
nr 3(111), s. 83‒94.

28  N. Shusterman, Unwholly, New York 2013, s. 30: „The Vatican has yet to 
take a position on unwinding”, he pointed out, “and so until it is either 
condoned or condemned, I can be as uncertain about it as I please”.
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(samoistności), w swej samotności”29. Jednakże na dłuższą metę 
człowiek – nawet ulepszony – doświadcza tak przerażającej pustki 
egzystencjalnej, że wytwarza sobie religię. Przykładem takiego 
podejścia jest Terasem Movement (ruch religijny powstały na 
podstawie powieści Octavii Butler30), który zakłada, że Bóg jest 
bytem technologicznym, wciąż na nowo aktualizowanym przez 
człowieka. Te trendy myślowe zostają przetworzone przez Shu-
stermana w kolejnym, wciąż powstającym cyklu Żniwa śmierci. 
Pisarz przedstawia w nim utopijny świat po osiągnięciu osob-
liwości technologicznej i nieśmiertelności, zapewnianej dzięki 
SI nazywanej Thunderhead31 (dosł. Gromogłowy) oraz dzięki 
nanotechnologii. By zapobiec przeludnieniu, zostaje założone 
Scythedom (dosł. „władztwo kos”) – organizacja zawodowych 
morderców (kosiarzy, scythes), o cechach przypominających Koś-
ciół Katolicki (instytucja High Blade – Arcyostrza, konklawe, 
dziesięć przykazań), którzy mają utrzymywać stabilną liczbę 
ludzi. Co ciekawe, najczęściej przyjmują oni za „patronów histo-
rycznych” postaci ze świata nauki, np. Curie, Faraday, Goddard, 
Volta; inni jednak noszą imiona stające się znaczącymi (signifiers) 
dla ideologii tej nowej idolatrii: za legendarnym Sokratesem 

29  D.  Bonhoeffer, Creation and Fall: A  Theological Exposition of Genesis 
1–3, red. J.W. de Gruchy, Minneapolis, MN 1997, s. 90: „Imago dei – 
humankind in the image of God being for God and the neighbor, in its 
original creatureliness and limitedness; sicut deus – humankind like God 
in knowing out of its own self about good and evil, in having no limit 
and acting out of its own resources, in its aseity [underived being], in its 
being alone”. Cyt. za: T.T.W. Daly, Diagnosing Death in the Transhuma-
nism and Christian Traditions, dz. cyt., s. 91.

30  Amerykańska pisarka science-fiction. Terasem jest inspirowany religią 
Nasiona Ziemi z cyklu Przypowieści (1993‒1998).

31  Warto zauważyć, że istnieje ruch religijny czczący SI pod nazwą God-
head (D.G.  McAfee, Ex-Google Engineer Starts Religion that Worships 
Artificial Intelligence, „Patheos: The Friendly Atheist”, http://www.pat-
heos.com/blogs/friendlyatheist/2017/09/29/ex-google-engineer-starts-
-religion-that-worships-artificial-intelligence/ [dostęp: 29.09.2017].
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i niewydolnym Ksenokratesem stoi założycielski Prometeusz 
i zbuntowany Lucyfer. Chociaż całość populacji można by uznać 
za bogów, w pełni kontrolujących swoje życie, to jednak Shu-
sterman obnaża fakt, że boską władzę nad ludźmi ma garstka 
wybranych, o określonych afiliacjach. To, co w Podzielonych leżało 
w rękach polityków i lekarzy (Proactive Citizenry), w Żniwach 
śmierci staje się swojego rodzaju „transreligią na miarę ery tech-
nologii” (Terasem Movement)32, w odpowiedzi na – zwalczane 
i wyśmiewane – ezoteryczne kulty (kult tonistów).

Również i w takim świecie, rządzonym przez indyferentny 
Thunderhead i wewnętrznie skłócone Scythedom, daje się odczuć 
brak duchowego zakorzenienia. Podstawowe pytania, z który-
mi muszą mierzyć się bohaterowie, dotyczą kwestii istnienia 
duszy, celu życia, koegzystencji z SI. Znaczące są słowa jednego 
z bohaterów, Faradaya: 

Modlę się każdego dnia, jak moi przodkowie. Dawniej kiero-
wano modlitwy do niedoskonałych, kapryśnych bóstw. Potem 
do jedynego Boga, surowego i przerażającego Sędziego. Później 
do Boga miłości i przebaczenia. Wreszcie do bezimiennej mocy. 
Lecz do kogo ma się zwrócić nieśmiertelny? Na to pytanie nie 
mam odpowiedzi, a jednak wciąż mój głos przeszywa pustkę, 
w nadziei, że ma modlitwa dotrze do czegoś, co znajduje się dalej 
niż najdalsza dal i głębiej niż najbardziej przepastne głębiny mej 
własnej duszy33.

32  Zob. M. Hauskeller, Mythologies of Transhumanism, dz. cyt., s. 166.
33  N. Shusterman, Scythe, New York 2016, s. 388: „Each day I pray as my 

ancestors did. They once prayed to gods that were fallible and fickle. 
Then to one God who stood in harsh and terrifying judgment. Then to 
a loving, forgiving God. And then finally to a power with no name. But 
to whom can the immortal pray? I have no answer to that, but still I cast 
my voice out into the void, hoping to reach something beyond distance 
and deeper than the depths of my own soul”.
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Ulepszanie emocjonalne (również za pomocą nanotechnolo-
gii) poniekąd powinno zapobiec „Angst”, przebijającej z wypo-
wiedzi Faradaya. „Miłość pozostała śmiertelna, podczas gdy my 
wkroczyliśmy w wieczność”34 – pisze pełna wątpliwości Curie, 
a sadystyczny Goddard wprost wyznaje: 

Nie brak mi tej tak zwanej relacji z Thunderheadem – ani moim 
młodszym kolegom, których traktuję jak uczniów. Brak nie-
proszonych wtrętów Thunderheada w nasze życie to błogosła-
wieństwo, bo możemy żyć bez siatki zabezpieczającej. Możemy 
odrzucić kule jakiejś wyższej instancji. To ja jestem najwyższą 
instancją, jaką znam i podoba mi się to35. 

Jednakże podstawowym przesłaniem polifonicznej refleksji 
Shustermana jest, że to skończoność i ograniczenia określają 
człowieczeństwo – choć w jego wersji chodzi tylko o empatię. 
Byłaby to okrojona wersja imago Dei: człowieka skierowanego 
ku bliźniemu, lecz bez wiary w „coś większego od siebie”36. Róż-
norodność postaw, które przyjmują ludzie i postludzie w powyż-
szych tekstach wskazuje, że w ulepszonym świecie nikt nie pozo-
staje obojętny na relację do Boga. 

34  N. Shusterman, Scythe, dz. cyt., s. 110: „Love remained mortal, while we 
became eternal”.

35  N. Shusterman, Scythe, dz. cyt., s. 228: „I do not miss my so-called rela-
tionship with the Thunderhead – nor do the junior scythes I’ve come to 
see as disciples. The absence of Thunderhead’s uninvited intrusions into 
our lives is a blessing, for it allows us to live without a safety net. Without 
a crutch of a higher power. I am the highest power I know, and I like it 
that way”.

36  N. Shusterman, Scythe, dz. cyt., s. 188: „Something greater than oneself ”.
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4. Wnioski

Badania filozofii i kultury transhumanizmu, których wycinek 
zaprezentowano powyżej, pozwalają zauważyć stałe tendencje, 
które odpowiedzialny użytkownik technologii ulepszeniowych 
powinien wziąć pod uwagę. W poszukiwaniu „prawdziwie ludz-
kiego”, złotego środka pomiędzy poprawą jakości życia a otwar-
tym i radykalnym dążeniem do uzyskania statusu boskiego, jed-
nym z czynników, które należy rozważyć, jest wymiar duchowy. 
Transhumanizm, dzielący wiele cech z religiami – szczególnie 
chrześcijaństwem37 – i posługujący się retoryką religijną, para-
doksalnie forsuje naturalistyczną wizję człowieka i pozycjonuje 
religie jako jednego z czołowych wrogów38. 

Literatura przedmiotu, jak również fikcja spekulatywna, 
potwierdza istnienie kontinuum na linii ulepszenia-nieśmier-
telność. Prawdziwym celem jest doskonałość, stąd być może 
dobrym odpowiednikiem enhancement byłoby „udoskonalanie”. 
Pozytywny wydźwięk tego słowa mógłby jednak zaciemniać 
głęboką wymowę oryginału. Tłumacze powieści Shustermana 
proponują bardziej opisowe „wzmacnianie” (A. Hałas), co praw-
da pozostające w relacji do „mocy”, lecz również odchodzące 
od idei wywyższenia jednostki, wpisanej w termin angielski. 
Zachowuje ono problematyczność poruszanej tematyki, wskaza-
ną m.in. przez Fukuyamę39, w odniesieniu do natury ludzkiej jako 

37  S.  Lilley, Transhumanism and Society. The Social Debate Over Human 
Enhancement, Dordrecht 2013; H.Y.  Kim, Cyborg, Sage, and Saint: 
Transhumanism as Seen from an East Asian Theological Setting, w: Religion 
and Transhumanism: the Unknown Future of Human Enhancement, red. 
C. Mercer, T.J. Trothen, Santa Barbara 2014, s. 97‒114.

38  Doskonałym przykładem jest powieść Zoltana Istvana, The Transhuma-
nist Wager (2013), w ekstremalny i bezpośredni sposób formułująca anty-
religijne sentymenty transhumanistów. 

39  F. Fukuyama, Our Posthuman Future, New York 2002.
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zdolności do (współ)odczuwania bólu, a zatem – pozostawania 
„niemocnym”. Jednak dopiero przyjrzenie się perspektywie czło-
wieka jako ograniczonego stworzenia odsłania pozaludzki – lecz 
wciąż osobowy – crux debaty. Modyfikacje ciała nie wpływają 
tylko na relację jednostki do samej siebie czy do innych ludzi, 
lecz również do rzeczywistości metafizycznej. 

Neal Shusterman, którego powieści przywołano w powyż-
szej dyskusji, raczej entuzjastycznie niż krytycznie wyobraża 
sobie „ulepszony” świat. Mimo to, jeśli wymienić skutki pogoni 
za fizyczną doskonałością i nieśmiertelnością, które pojawiają 
się w jego twórczości, tworzą one wręcz alarmistyczny obraz. 
W cyklu Podzieleni można zaobserwować symulację społeczeń-
stwa żyjącego według imperatywu hedonistycznego. Doprowadza 
on do tragedii: lęku przed dziećmi, morderstw na masową skalę, 
wspierania czarnego rynku organów, fałszowania historii, wstrzy-
mywania rozwoju technologicznego. W cyklu Żniwa śmierci autor 
zarysowuje takie problemy, jak: elityzm, przeludnienie, redefi-
nicja nieskończenie poszerzonej rodziny, uprzedmiotowienie 
jednostki, trywializacja śmierci. Mówi wprost: „nieśmiertelność 
sprowadziła nas do poziomu kreskówek”40. Sygnalizuje to, że aby 
zyskać możliwość wiecznie odnawialnego ciała, trzeba zostać 
istotą dwuwymiarową – co jednak nie udaje się bohaterom książ-
ki. Niezależnie od swojej doskonałości, postczłowiek doświadcza 
egzystencjalnego ciężaru odpowiedzialności. Aldous Huxley we 
wstępie do Nowego wspaniałego świata pisał, że prawdziwa rewo-
lucja ma dotyczyć zarówno ciała, jak i duszy człowieka41. Poza 
czterema rodzajami ulepszenia, pozostaje brakujący wymiar: 

40  N. Shusterman, Scythe, dz. cyt., s. 195: „Immortality has turned us all 
into cartoons”.

41  S. Lilley, Transhumanism and Society, dz. cyt., s. 7.
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ulepszanie duchowe (por. spiritual enhancement42), transcenden-
cja43, której – jak się zdaje – technologia nie może zapewnić.
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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

Transhumanistyczny obraz świata. 
Próba spojrzenia na całość

Każda ludzka działalność, teoretyczna lub praktyczna, zawsze 
rozgrywa się w jakimś obrazie świata. Obraz świata to pewnego 
rodzaju tło albo milcząco przyjmowana wiedza (tacit knoweldge), 
które na różne sposoby, czasem poza świadomością, wpływają na 
nasz sposób myślenia, działania i tworzenia. Można powiedzieć, 
że wszyscy jesteśmy dziećmi jakichś obrazów świata. W XX 
wieku wielu filozofów nauki i epistemologów, z różnych nurtów 
filozoficznych, zwróciło uwagę na rolę obrazu świata w ludzkich 
procesach poznawczych. Uznano, że jest on nieusuwalną kom-
ponentą podmiotową naszego poznania. W ostatnich latach 
powstało też sporo prac, w których na różne sposoby próbowano 
zmierzyć się z problematyką różnych obrazów świata oraz ich 
rolą w kształtowaniu ludzkich czynności kognitywnych oraz ich 
złożonych wytworów1.

1  Zob. Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych, red. M. Heller, 
S. Budzik, S. Wszołek, Tarnów 1996. 
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Przystępując do analizy nakreślonego tytułem zagadnienia, 
trzeba bowiem pamiętać, że sam termin „obraz świata” jest nie-
jasny, nacechowany polisemią znaczeniową. Stale trzeba mieć na 
uwadze konteksty użycia tego pojęcia. Są nimi różne koncepcje 
teoretyczne, w ramach których próbuje się dokonać jego kon-
ceptualizacji. W ramach poniższych analiz nie będziemy skru-
pulatnie referować skomplikowanej debaty dotyczącej obrazów 
świata, ani też przywoływać sprawozdawczych charakterystyk 
definicyjnych, które możemy wyłowić z pism autorów różnego 
autoramentu. Byłoby to badanie bardzo interesujące, ale dla 
naszych analiz zupełnie nieprzydatne. Mówiąc bowiem o obra-
zie świata, trzeba mieć raczej na myśli nie jeden taki obraz, ale 
obrazy światów. We współczesnej kulturze funkcjonuje wie-
le obrazów świata, między którymi zachodzą różnego rodzaju 
związki treściowe i metodologiczne. Niezależnie od poglądów 
w tej kwestii, zawsze jesteśmy skazani na akceptację określonego 
obrazu świata. Najpełniej jego obecność ujawnia się w semantyce 
języka, którą posługuje się dany badacz. Obraz świata dostarcza 
bowiem podstawowych kategorii, za pomocą których opisuje się 
rzeczywistość. Jak zaznaczyłem, bardzo często jest tak, że obraz 
świata jakoby podskórnie oddziałuje na badacza, a ten nawet nie 
zdaje sobie sprawy z tego oddziaływania.

Wydaje się, że wstępnie i całkowicie orientacyjnie można 
wyróżnić następujące obrazy świata, w ramach których porusza 
się poznawcza i praktyczna działalność człowieka. Jako podsta-
wowy trzeba wskazać na potoczny lub zdroworozsądkowy obraz 
świata, który nabywamy nie przechodząc żadnego wykształcenia 
uniwersyteckiego; następnie można wyróżnić religijny obraz 
świata, który zdobywamy w  toku zapoznawania się z okre-
śloną tradycją religijną; po nim idzie obraz filozoficzny, który 
otrzymujemy w konsekwencji odbytych studiów filozoficznych; 
i wreszcie tzw. naukowy obraz świata, z którym zapoznajemy się 
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studiując wybraną naukę szczegółowa oraz różne filozoficzne jej 
komentarze, gdyż naukowy obraz świata nie jest tylko zsumo-
waniem danych empirycznych ale ich interpretacją, u podstaw 
której zawsze stoi jakaś filozofia bytu i poznania2. Obrazy te 
różnią się między sobą ze względu na odmienne przedzałożenia 
metafizyczne, epistemologiczne i metodologiczne. To właśnie 
treściowo odmienne przedzałożenia decydują o tym, że mię-
dzy wyróżnionymi obrazami świata zachodzą określone związki 
przedmiotowe i metaprzedmiotowe. Granice między nimi są 
zasadniczo płynne. Trudno wskazać, gdzie kończy się jeden, 
a zaczyna drugi. Chyba najprościej byłoby przeprowadzić taki 
podział między np. religijnym a naukowym obrazem świata, 
oczywiście przy pewnych idealizacyjnych założeniach dotyczą-
cych tych obrazów. Niezależnie jednak od tego, wszelkie próby 
zakreślania między nimi sztywnej demarkacji są konsekwencją 
określonych decyzji metodologicznych, które znów różnie bywają 
ocenianie na podstawie odmiennie przyjmowanych obrazów 
świata. Wielu współczesnych zwolenników tzw. naukowego 
obrazu świata uważa, że filozoficzne obrazy świata są nieaktu-
alne z tego względu, że nie asymilują najważniejszych odkryć, 
jakie dokonały się w naukach empirycznych. Oczywiście oceny 
te nie są absolutne. Mają charakter relatywny i uwarunkowane 
są określoną filozofią nauki i przedzałożeniami funkcjonujący 
w ramach danego obrazu świata3.

W odniesieniu do transhumanizmu możemy też mówić 
o tym, że jego zwolennicy zakładają jakiś obraz świata. Jego 

2  Zob. J. Habermas, Von den Weltbildern zur Lebenswelt, w: Nachmetaphy-
sisches Denken II. Aufsätze und Repliken, Berlin 2012, s. 19–53. Wydanie 
polskie: Od obrazów swiata do swiata życia, „Filozofia i  Nauka. Studia 
Filozoficzne i Interdyscyplinarne”, tom 3, 2015, s. 11‒37. 

3  W. Sellars, Philosophy and the Scientific Image of Man, w: Science, Perception 
and Reality, Atascadero 1991. 
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hermeneutyczna rekonstrukcja pozwoli nam uzyskać pewien 
ogląd tego interesującego zjawiska kulturowego, które predys-
ponuje do bycia paradygmatem badawczym, rewolucjonizującym 
różne dziedziny naszej teorii i praktyki. Sami transhumaniści 
zazwyczaj jasno nie artykułują zakładanego obrazu świata. Ter-
minologia, którą się posługują, nastręcza bowiem szereg kłopo-
tów z precyzyjnym jej odczytaniem. Mówią oni np. o świecie 
„postludzkim” i o „postczłowieku”, który ma być jego potencjal-
nym obywatelem, nigdzie jednak precyzyjnie go nie definiują. 
Podawane przez różnych autorów określenia mają przeważnie 
charakter projektujący i odgrywają doraźną rolę w określonych 
strategiach argumentacyjnych. Stosowana terminologia pełna 
jest zwrotów metaforycznych i niedomówień, które prowadzą do 
niejednoznacznych interpretacji. Ponadto język transhumanistów 
jest wyrażony w stylu scjentystycznym. Pełno w ich analizach 
terminów zapożyczonych z różnych dyscyplin naukowych i róż-
nych obszarów technologii, którym nierzadko transhumaniści 
nadają swoje własne znaczenie.

W związku z tym rekonstrukcja zakładanego przez zwolen-
ników transhumanizmu obrazu świata narażona jest na szereg 
uproszczeń, których nie sposób uniknąć przy niejasności założeń 
głoszonych przez jego zwolenników. Zasadniczo, rekonstrukcja 
ta musi mieć charakter pewnej metaanalizy, dysponującej języ-
kiem metaprzedmiotowym, czyli znacznie bogatszym niż ten, 
w którym wyrażone zostały tezy zwolenników transhumanizmu. 
Jest ona zaledwie pewnym szkicem lub zarysem transhumani-
stycznego obrazu świata, czymś w rodzaju uśrednionego modelu 
obrazu świata, który podzielają autorzy podpisujący się pod trans-
humanizmem lub też pozostający z nim w określonych związkach 
ideowych. W rekonstrukcji tej brak powołań na konkretnych 
autorów, lecz próbuje ona uchwycić specyfikę proponowanego 
obrazu świata oraz poddać go metodologicznej ocenie, która 
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też opiera się na określonych preferencjach filozoficznych. Tych 
zresztą nigdy uniknąć się nie da.

Patrząc na to, co robią zwolennicy transhumanizmu, możemy 
powiedzieć, że jako punkt wyjścia swoich pomysłów akceptują 
oni tzw. naukowy obraz świata. W związku z tym odrzucają oni 
tzw. zdroworozsądkowy obraz świata jako heurystycznie zbędny, 
przestarzały i hamujący rozwój jakiejkolwiek refleksji filozoficz-
nej. Opowiadając się za naukowym obrazem świata, transhuma-
niści akceptują te osiągnięcia, które zostały uznane na gruncie 
wiodących nauk przyrodniczych, czyli fizyki i biologii. Inaczej 
mówiąc: transhumaniści akceptują naukowy obraz świata, który 
panuje w aktualnej epoce historycznej, czyli w XXI wieku. Cechą 
szczególną tego naukowego obrazu świata jest to, że podlega on 
ewolucji. Stad też ma on charakter procesualny i dynamiczny. Dla 
transhumanistów fakt ewolucji kosmologicznej i biologicznej nie 
podlega żadnym dyskusjom. Ewolucja biologiczna, dzięki różnym 
mechanizmom naturalnym, w tym dzięki doborowi naturalnemu, 
doprowadziła do powstania nowego gatunku homo sapiens. Z tym, 
że ewolucja biologiczna nie jest jedyną formą ewolucji, za jaką 
opowiadają się zwolennicy transhumanizmu. Mocno akcen-
tują rolę tzw. ewolucji technologicznej, która traktowana jest 
przez nich jako przedłużenie ewolucji biologicznej. Są bowiem 
przekonani, że ewolucja (bio)technologiczna jest dalszym eta-
pem ewolucji biologicznej, która nie skończyła się na powstaniu 
człowieka. Jest możliwa tylko dzięki temu, że homo sapiens dys-
ponuje pewnymi kreatywnymi możliwości poznawczymi, które 
zagwarantował mu rozwój mózgu. Jednak ewolucja biologiczna 
nie jest doskonałym dziełem „matki” natury. Jej prawidłowości 
nie wygenerowały bowiem istoty doskonałej, doprowadziły tyl-
ko do powstania gatunku homo sapiens, przejawiającego liczne 
niedoskonałości, które można przezwyciężyć tylko za pomocą 
kolejnego kroku ewolucyjnego, czyli ewolucji biotechnologicznej, 
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tworząc w ten sposób nowego „postczłowieka”, który będzie 
żył w nowym „postludzkim” świecie, uwolnionym od pewnych 
biologicznych i epistemicznych ograniczeń, jakie w aktualnej 
kondycji posiada.

W niepozbawionych patetyzmu listach do „matki natury” 
transhumaniści ubolewają nad przejawami różnych naturalnych 
ograniczeń, podnosząc je do rangi barier niemożliwych do prze-
kroczenia za pomocą sił tejże natury. Wskazują też na sposoby, 
którymi można tym wszystkim ograniczeniom zaradzić, aby 
ostatecznie wyzwolić homo sapiens od dręczącej go niedoskona-
łości. Dostrzegają, że w dotychczasowym myśleniu o ulepszaniu 
kondycji świata ludzkiego brakowało pewnej dozy radykalizmu, 
która doprowadziłaby do jego przemiany w „nowy lepszy świat”.

Transhumanistyczny obraz świata ma charakter ontologicznie 
otwarty. Jest bowiem tworem dynamicznym, w którym zdaje się 
panować indeterminizm. Nie jest to świat, w którym z żelazną 
konsekwencją obowiązują deterministyczne prawa, właściwe dla 
klasycznej fizyki newtonowskiej. Zasadniczo jest to świat utkany 
ze zbioru różnych możliwości, które mogą być aktualizowane za 
pomocą współczesnych środków biotechnologicznych. Wydaje 
się, że podstawowym założeniem ontologicznym w transhu-
manistycznym obrazie świata jest pewna ontologia możliwości. 
Ontologia ta nie ma swoich źródeł w świecie realnym. Można 
powiedzieć, że jest pewnym a priori możliwości, które na świat 
realny zostają narzucane. Źródłem tych czystych możliwości 
nie jest tylko ludzki umysł, który dzięki zdolnościom twórczym 
i kombinatorycznym może kreować najróżnorodniejsze zestawy 
czystych możliwości, które następnie powinny być wcielone w to, 
co realne. Obok czystych możliwości można jeszcze wyróżnić 
tzw. możliwości empiryczne, które mają swoje zakorzenienie 
w realnych stanach bytowych. Natomiast możliwości, o których 
mówią transhumaniści, mają mieszany charakter – są czysto 
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empiryczne, jednak ze zdecydowaną przewagą w stronę czystych 
możliwości. Zatem to nie możliwości mają podporządkować się 
temu co realne, ale to co realne ma podporządkować się temu co 
możliwe. Tylko w ten sposób wykonalna jest radykalna przemiana 
świata realnego w świat „postludzki”, który jak się wydaje, ze 
światem realnym niewiele będzie miał wspólnego. Świat realny 
potraktowany jako zbiór (pytanie, czy w całości) niesprzecznych 
możliwości jest światem plastycznym, w którym biotechnolog 
niczym demiurg rozpoczyna jego przeobrażanie. W ten sposób 
powstaje właśnie transhumanistyczny świat, jako demiurgiczna 
przeróbka świata realnego.

Tak mocne dowartościowanie roli możliwości prowadzi do 
takiej koncepcji świata, w której nie przyjmuje się istnienia żad-
nych stałych elementów bytu realnego. Te bowiem mogłyby 
znacznie ograniczyć jego przemianę. Stąd też transhumanisci 
odrzucają tzw. esencjalizm w jakiejkolwiek postaci, zakładają-
cy, że świat składa się z pewnych stabilnych struktur, których 
w żadnym wypadku nie można naruszyć. Ontologiczna otwar-
tość świata transhumansitycznego polega na tym, że każda jego 
część jest zasadniczo wymienialna. Może być zamieniona na 
inną, udoskonalaną dzięki zastosowaniu określonej technologii. 
To co jest dziełem natury biologicznej, może częściowo stać się 
artefaktem dzięki technice, lub też może zostać zaprojektowane 
w nowej przestrzeni, gdzie tracą na znaczeniu dotychczasowe 
kategorie zdroworozsądkowe, ale też i naukowe. Stąd też trze-
ba zwróci uwagę, że świat realny jest tylko pewnym zbiorem 
możliwości, które po zaktualizowaniu mają doprowadzić do 
powstania nowego obrazu świata, czyli świata „postludzkiego”, 
którego ontologia będzie zasiedlana przez istoty o różnym sta-
tusie ontycznym. Mogą to być istoty wirtualne, takie jak awatary, 
artefakty czy też cyborgi, a także roboty uwolnione od episte-
micznych ograniczeń, lub jakieś jeszcze inne byty, których status 
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ontyczny i aksjologiczny nie będzie do końca określony. Ten 
nowy posthumanistyczny świat ma być mocno zapośredniczo-
ny przez współczesne techniki inżynierii cyfrowej. W związku 
z tym granica między tym, co realne a tym, co wirtualne będzie 
się stopniowo zacierała na rzecz coraz bardziej rozwarstwionej 
rzeczywistości, w której będą egzystować różne organizmy czło-
wieczego pochodzenia.

Zasadniczo zwolennicy transhumanizmu opowiadają się za 
naturalizmem ontologicznym i metodologicznym. Głoszą pogląd, 
że istnieje tylko to, o czym mówią współczesne nauki, takie jak 
fizyka czy biologia. Transhumanistyczny obraz świata jest w cało-
ści materialistyczny. Ludzka świadomość jest niczym innym jak 
tylko emergentną własnością, która pojawiła się na określonym 
etapie ewolucji biologicznej. Pewne uwolnienie od materii może 
dawać biotechnologia, której techniki mogą wspomagać roz-
wój nowej duchowości, ujawniającej swoje istnienie w różnych 
„przestrzeniach” cyberświata. Uważają też, że metoda naukowa 
nie posiada ograniczeń, ani zewnętrznych, ani też wewnętrz-
nych. W biotechnologii widzą remedium na wszystkie ontyczne 
ograniczenia kontyngentnego świata. Świat, który mamy pod 
ręką, jako produkt ewolucji kosmologicznej i biologicznej, jest 
zasadniczo światem przejawiającym wielorakie ograniczenia, 
którym jednak może zaradzić praktycznie niekontrolowana eks-
pansja biotechnologii i nanotechnologii. Jednakże ta optymi-
styczna wiara w nieograniczone możliwości biotechnologii jest 
przejawem dosyć wątpliwego scjentyzmu i nieumiarkowanego 
pragmatyzmu. Ten ostatni bywa zresztą uzasadniany odwoływa-
niem do szczytnych haseł dawnego humanizmu, z którym nowy 
humanizm ma niewiele wspólnego. Transhumaniści wierzą, że 
dzięki mocy biotechnologii aktualna kondycja świata dozna rady-
kalnej przemiany, która doprowadzi do wyłonienia się nowego 
„postludzkiego” świata. Warto jednak zauważyć, że naturalizm, 



289Transhumanistyczny obraz świata. Próba spojrzenia na całość

za którym opowiadają się transhumaniści, jest zupełnie inny niż 
ten, za którym opowiadają się naturaliści, którzy nie są zwolen-
nikami transnhumanizmu. Naturalizm transhumanistyczny jest 
miękki i rozmyty, zwłaszcza pod względem ontologicznym. Ale 
i pod względem metodologicznym także pozostawia dużo do 
życzenia. Jest bowiem niezgodny z praktyką uprawiania nauk 
empirycznych, na które jego zwolennicy tak często się powołują. 
Transhumanistyczny naturalizm jest bardziej w stylu science fic-
tion. Stąd też obraz świata, za którym powiadają się współcześ-
ni transhumaniści, nie jest tak naprawdę naukowym obrazem 
świata, jeśli przez naukowy obraz świata będziemy rozumieć 
pewien uśredniony zbiór poglądów (tzw. twardych danych), który 
wyznają przedstawiciele nauki w danej epoce. 

W naukowym obrazie świata radykalnie oddziela się to, co 
jest science od tego, co jest tylko niekontrolowanym przez meto-
dę empiryczno-matematyczną fiction. Fikcja może mieć swoje 
znaczenie heurystyczne, o ile prowadzi do powstania jakiegoś 
nowego modelu naukowego, który następnie musi być poddany 
procedurom empirycznego testowania. W przypadku transhu-
manistów modele teoretyczne przyszłego wspaniałego „poza-
ludzkiego” świata nie są podatne na żadne procedury testowania 
empirycznego. Powoływanie się na twarde dane technologiczne 
ma dostarczyć mocnych i obiektywnych podstaw za, w dużej 
mierze pragmatyczną, akceptacją lansowanego obrazu świata.

Tymczasem z filozofii nauki wiemy, że akceptacja obrazu 
świata ma nieusuwalną komponentę podmiotowa, której nigdy 
nie zastąpi żaden zbiór danych empirycznych. Dlatego też ich 
obraz świata niebezpiecznie przesuwa się od science do granic 
możliwości fiction, a w niektórych przypadkach jest to już czysta 
fantastyka quasi-naukowa, niepoparta żadnymi empirycznymi 
rozstrzygnięciami. 
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W transhumanistycznym obrazie świata jest także miejsce dla 
człowieka. Można nawet powiedzieć, że transhumaniści przeja-
wiają swoistego rodzaju antropologizm, koncentrując się tylko 
na człowieku i kwestii jego udoskonalenia. Zwolennicy transhu-
manizmu projektują tzw. nowy obraz „postczłowieka”. Aktualnie 
istniejący człowiek jest czymś w rodzaju formy przejściowej, 
która w niedalekiej przyszłości zostanie zastąpiona zupełnie 
nową formą bytu. Ma to być istota, która będzie uwolniona od 
bardzo wielu ograniczeń, które narzuciła jej ewolucja biologicz-
na. Transhumaniści nie akceptują bowiem aktualnej kondycji 
homo sapiens. Uważają, że dzięki zastosowaniu technologii może 
ona zostać radykalnie ulepszona. Już dziś możemy obserwować, 
w jaki sposób np. współczesna medycyna, wsparta najnowszymi 
technologiami, pomaga w przezwyciężaniu ograniczeń fizycz-
nych i biologicznych człowieka. Obecnie jednak działanie tej 
technologii jest zdecydowanie ograniczone tylko do przypadków 
chorobowych. Wymiana chorej nogi na protezę, czy wszczepie-
nie elektrody stymulującej pracę neuronalną mózgu, wprawdzie 
prowadzi do ulepszenia kondycji chorego, ale nie prowadzi do 
zniwelowania reszty ograniczeń. Takie sposoby umiarkowanego 
ulepszania człowieka nie są jednak wystarczające. Szybki rozwój 
biotechnologii oraz innych działów inżynierii sprawia, że zwo-
lennicy transhumanizmu wierzą, że w przyszłości uda się rady-
kalnie ulepszyć człowieka, doprowadzając do jego przeobrażenia 
w „postczłowieka”.

Ulepszyć człowieka to nic innego jak dokonać jego nowego 
stworzenia, w innych warunkach niż te określane przez prawa 
obowiązujące dziedzinę bytu realnego4. Nowy „postczłowiek” 

4  Oczywiście rozróżniam tutaj radykalne i umiarkowane pojęcia ulepsza-
nia. Radykalne odnoszę do tych projektów transhumanistycznych, któ-
re za pomocą wysoce zorganizowanej technologii chcą dokonać nie tyle 
ulepszenia ludzkiej natury co po prostu jej unicestwienia. Umiarkowane 
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będzie istotą, która nie będzie przejawiała tych ograniczeń, jakie 
dotykają aktualnego człowieka. Zwolennicy transhumanizmu 
odrzucają wizję stałej natury ludzkiej. Argumentów za tym stano-
wiskiem szukają przede wszystkim w teorii ewolucji biologicznej, 
która podważa esencjalizm gatunkowy. Natura człowieka nie 
posiada żadnych stałych cech istotowych, które nie podlegałyby 
zmianie. Gdyby bowiem przyjąć, że człowiek takie cechy posiada, 
wówczas żadne ulepszanie nie byłoby możliwe, a człowiek byłby 
skazany na sfrustrowane istnienia w świecie swoich niedoskona-
łości. Tak jak świat, również i człowiek jest bytem otwartym. Jego 
jedynym przeznaczeniem jest wszechstronny rozwój polegający 
na przekraczaniu dotychczasowych ograniczeń. W transhuma-
nistycznym obrazie człowieka można zatem dopatrzeć się spe-
cyficznej teleologii, która określona jest przez zespół możliwości, 
determinujących przyszłą przemianę człowieka.

Podobnie jak w przypadku ontologii świata, również w przy-
padku ontologii człowieka jego natura została potraktowana jako 
pewna możliwość do ponownego zaktualizowania, które dokona 
się na drodze ewolucji technologicznej. Ta modyfikacja realnego 
człowieka może się dokonać za pomocą manipulacji na ludzkim 
DNA lub też na transferze świadomości do jakiegoś bardziej 
trwałego nośnika niż ludzkie ciało.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że dla zwolenników trans-
humanizmu największą wartością jest ludzkie życie biologiczne. 
Jednakże nie akceptują oni skończonego wymiaru tego życia. 
Stąd też stale formułują propozycje, mniej lub bardziej radykalne, 

pojęcie ulepszania wiążę z  tymi koncepcjami, które proponują różne 
rodzaje technologicznego wspomagania ludzkiej natury, przy czym nie 
prowadzą one do jej całkowitej destrukcji. To zniuansowanie znaczenio-
we jest istotne. Zwracam uwagę, że w tekstach transhumanistów różnych 
opcji nie można znaleźć tzw. równościowej definicji ulepszania, a co naj-
wyżej różne definicje cząstkowe, które podają cząstkowe kryteria stoso-
walności tych terminów. 
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zapewnienia mu jak najdłuższego trwania, a być może i w okre-
ślony sposób technologicznie rozumianej nieśmiertelności. Ulep-
szenia wymaga cała kondycja homo sapiens: jego ciało, inteligencja 
oraz wszystkie procesy poznawcze, które wyselekcjonował dobór 
naturalny. To wszystko sprawia, że obraz postczłowieka jest roz-
myty i nieprecyzyjny. Jego status bytowy (ontyczny) i normatyw-
ny również pozostaje nieokreślony. Przecież nowy postczłowiek 
nie musi być istotą biologiczną, może to być istota posiadająca 
np. biologiczne ciało, ale dysponująca na przykład wzmocnio-
nymi technologicznie zdolnościami kognitywnymi; może to być 
również cyborg, którego działanie kierowane jest za pomocą 
różnych urządzeń elektronicznych; takim postczłowiekiem może 
być wirtualny awatar, który porusza się w różnych wirtualnych 
cyberprzestrzeniach; wreszcie może nim być także hologram 
czy android. To wszystko uzależnione jest bowiem od tego, jaki 
rodzaj technologii zostanie zastosowany do wykreowania nowego 
postczłowieka. Mamy tu zatem pewien zestaw możliwości, które 
mogą być urzeczywistnione przy zastosowaniu nowych techno-
logii informatycznych. W ostateczności sami transhumaniści nie 
są w stanie powiedzieć, którą z tych możliwych form przybierze 
przyszły postczłowiek, ani też w jaki sposób będzie on kształ-
tował swoje przyszłe środowisko. Jedno pozostaje pewne – ten 
nowy transhumanistyczny świat będzie wyglądał zupełnie ina-
czej niż ten aktualny, przecież będzie on kreowany przez istoty, 
które pod wieloma względami (biologicznymi i kognitywnymi) 
będą od nas doskonalsze. Odnośnie do przyszłego społeczeństwa 
wiadomo tylko tyle, że ma ono mieć charakter „społeczeństwa 
otwartego”, w którym przyszli „postludzie” będą mogli swobodnie 
wymieniać swoje poglądy w duchu rzetelnej krytyki i otwartości. 
Nowy „postczłowiek”, wyzbyty niektórych ograniczeń biolo-
gicznych, poznawczych i emocjonalnych, będzie bardziej zdol-
ny do budowania społeczeństwa opartego na zasadach relacji 
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bezpośrednich. Być może zdoła stworzyć, czego nie można 
wykluczyć, coś w rodzaju nowej wspólnoty politycznej, w której 
prawa wszystkich będą bezwzględnie respektowane. Transhuma-
niści nie są też w stanie bliżej określić, jaki będzie dalszy rozwój 
tego „postczłowieka”, czy na nim zakończy się już ewolucja homo 
sapiens, czy też może sam postczłowiek ulegnie dalszym tech-
nologicznym przeobrażeniom. Być może postczłowiek będzie 
kolejnym ogniwem na drodze ewolucji biologicznej wspartej 
biotechnologią. Co będzie finałem tej ewolucji, trudno jedno-
znacznie powiedzieć. Najważniejsze jest to, że tak przekształcony 
realny człowiek stanie się odporny na procesy starzenia i śmierci. 
A przecież o zniwelowanie tych niedoskonałości, w pierwszym 
rzędzie, chodzi wszystkim transhumanistom.

Właściwie transhumanistyczny obraz świata nie jest obrazem 
świata teraźniejszego. Jest to pewien przyszły obraz świata, obraz 
projektowany, który może stać się realnym dzięki zastosowaniu 
najnowszych osiągnieć (bio)technologicznych. Tego świata jesz-
cze nie ma. Istnieje on jako potencjalny przyszły obraz świata 
tylko w umysłach czołowych transhumanistów, jako pewien 
byt intencjonalny podtrzymywany mocą rozgrywających się 
aktów świadomości. Ontologia egzystencjalna może nam wiele 
powiedzieć na temat sposobu istnienia takiego świata. Taki świat, 
o jakim marzą transhumaniści, nie istnieje realnie i faktycznie. 
Jego pozycja egzystencjalna jest dosyć słaba. Nie przysługuje 
mu też mocny stopień bytowej obiektywności, jaki dotyczy np. 
bytu realnego. W swoim bycie i treściowym uposażeniu jest on 
całkowicie uzależniony od świadomości jego twórcy, czyli w tym 
wypadku od konkretnego transhumanisty, który przeżywa takie 
a nie inne akty. Ten przyszły obraz świata powstanie na bazie 
aktualnego świata realnego, rozumianego jako określony zbiór 
potencjalności, domagających się zaktualizowania. Potencjalności 
te zostaną urzeczywistnione przez kompetentnych demiurgów 
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od technologii, którzy będą dysponować planem radykalnego 
poprawienia niedoskonałej natury. Wszystko to przypomina 
trochę zabawę w platońskiego Demiurga, który mając do dyspo-
zycji określone idee, powziął myśl o przekształceniu materialnej 
zasady w pełne własnej niedoskonałości i chaosu.

Z metateoretycznego punktu widzenia transhumanistyczny 
obraz świata jawi się jako pewna utopia, która ma być urze-
czywistniona w bliżej nieokreślonej przyszłości. Choć sami 
transhumaniści nie nazywają swoich koncepcji utopijnymi, to 
jednak analiza metateoretyczna nie pozostawia w tej kwestii 
żadnych wątpliwości. Transhumanistyczny obraz świata jest 
czymś w rodzaju utopii technologicznej, która nastawiona jest 
na wytworzenie nowego człowieka pozbawionego biologicznych 
i psychologicznych ograniczeń. Każda utopia (wizja utopijna) 
proponuje coś mało realistycznego, co z punktu widzenia zdro-
wego rozsądku nie może zostać urzeczywistnione, jeśli bierzemy 
pod uwagę aktualny stan świata realnego, w jakim się znajduje-
my. Oczywiście argument odwołujący się do zdrowego rozsąd-
ku będzie przez transhumanistów wyśmiany, jako podnoszenie 
do rangi wiedzy potocznych, dawno już zdyskwalifikowanych 
przez wiedzę naukową, przekonań. Nawet jeśli zgodzimy się, że 
zdrowy rozsądek nie dostarcza nam mocnego argumentu prze-
ciw transhumanistycznemu obrazowi świata, to mamy jeszcze 
inną możliwość argumentacji kontra, która wspiera się na nauce 
i technologii. Wydaje się, że mocniejszy argument otrzymuje-
my, odwołując się właśnie do tych przesłanek. Na podstawie 
współczesnego stanu technologii nie można jednoznacznie roz-
strzygnąć, że uda się w przyszłości stworzyć nowego człowie-
ka. Analiza obecnego stanu nauki i technologii nie pozwala na 
potwierdzenie, że w przyszłości transhumanistyczny obraz świata 
choćby w niewielkim procencie zostanie urzeczywistniony. Jeśli 
tak, to można powiedzieć, że transhumanistyczny obraz świata 
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jest obrazem antyrealistycznym i futurologicznym. Mówi on 
bowiem o rzeczywistości, dla której w ogóle nie ma podstaw do 
przyjęcia, że kiedykolwiek zaistnieje. Tymczasem cechą obrazów 
świata, które tworzy człowiek za pomocą różnych sposobów 
interpretacji jest to, że one w jakiś sposób opisują rzeczywistość, 
jakoś się do niej odnoszą. Zakłada się w nich przeważnie realizm 
krytyczny, za wyjątkiem potocznego obrazu świata, w którym 
brakuje rozróżnienia między światem realnym samym w sobie 
a jego obrazem, jako określonym treściowo rezultatem poznania. 
W przypadku transhumanistycznego obrazu świata nie można 
powiedzieć, że jest on zbudowany na zasadach realizmu kry-
tycznego. Ten realizm jest np. podstawą uprawiania wszystkich 
nauk empirycznych. Ale również naukowy obraz świata, który 
powstaje jako mniej lub bardziej twórcza interpretacja danych 
nauk empirycznych, również zakłada realizm krytyczny. Nato-
miast transhumanistyczny obraz świata nie jest, na co zwróciłem 
uwagę, naukowym obrazem świata. Jest to typowy spekulatywny 
filozoficzny obraz świata science fiction, w którym dane naukowe 
i technologiczne wymieszane są z niekontrolowaną wyobraźnią 
operującą na określonej kombinatoryce nawet nie tyle empirycz-
nych, co czystych możliwości. Zdecydowanie dominuje w nim 
myślenie ontologiczne, które oparte jest na rozpatrywaniu tego 
co możliwe, a nie tego co realne. Obraz ten zbudowany jest 
na nierealistycznych predykcjach, które biorą pod uwagę nie 
tyle realny rozwój różnych działów technologii, ale wyobrażenia 
o tym rozwoju, jakie posiadają sami transhumaniści. Powołując 
się na różne dane z zakresu technologii, dążą oni do empirycz-
nego umocowania swoich poglądów. Tymczasem nawet jeśli 
odwołują się do danych empirycznych, to zostają one tak dalece 
zinterpretowane, że tracą związek ze swoją pierwotną postacią, 
którą miały w punkcie wyjścia teorii.
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W ostateczności koncepcje proponowane przez transhuma-
nistów to nic innego, jak oderwane od rzeczywistości mode-
le konceptualne, otoczone mało precyzyjną metaforyką, która 
sprzeczna jest z naszymi najbardziej podstawowymi intuicjami 
zdroworozsądkowymi. To, że faktycznie współczesna technologia 
rozwija się w szybkim tempie, że pozwala na tworzenie robotów, 
cyborgów czy innych artefaktów technologicznych „egzystują-
cych” w cyberświatach, nie świadczy o tym, że w przyszłości to 
będzie właśnie ów „postludzki” świat, w którym wszyscy będą 
szczęśliwie żyli i realizowali swoje wszystkie potrzeby, włącznie 
z duchowymi. Jeśli zatem transhumanistyczny obraz świata jest 
kontrintuicyjny względem potocznego obrazu świata, to jego 
wartość heurystyczna jest niewielka dla naszego codziennego 
poznania i działania. Wartość ta może się ujawnić tylko jako 
pomoc w ćwiczeniu spekulatywnej wyobraźni. Ta jednak, jeśli ma 
przysłużyć się poznaniu naukowemu, powinna być kontrolowana 
metodą empiryczno-matematyczną. Jego funkcjonowanie we 
współczesnej kulturze naukowej nie zmienia ani też nie podwa-
ża potocznego obrazu świata, w którym wyraźnie odróżniamy 
siebie od tworzonych przez technologie artefaktów. To właśnie 
ów potoczny obraz jest podstawą dla naszego codziennego życia 
i działania, w którym realizujemy różnorakie cele, u podstaw 
których znajdują się określone dobra wspomagające i częścio-
wo ulepszające naszą naturę, ale tylko i wyłącznie w granicach 
dostrzeżonych i zaakceptowanych niedoskonałości. Natomiast 
z punktu widzenia pragmatycznego i prakseologicznego obraz 
świata lansowany przez transhumanistów może odgrywać pew-
ną wartość heurystyczną. Może on bowiem wspierać niektóre 
scjentystyczne myślenie technologów, którzy naprawdę wie-
rzą w ogromne moce przerobowe technologii. O ile bowiem 
scjentyzm został ostatecznie wykluczony z obszaru filozoficznej 
refleksji nad nauką, to wydaje się, że nadal pokutuje on jako 
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pewien wzorzec myślenia w świadomości wielu naukowców 
i technologów zafascynowanych swoimi dotychczasowymi osiąg-
nięciami. Poglądy transhumanistów wpływają dziś na kreowa-
nie tzw. technologicznego obrazu świata, o którym interesująco 
pisał współczesny filozof nauki Günter Abel. Ideowe pomysły 
transhumanistów mogą bowiem odpowiadać technologom z róż-
nych względów, a najbardziej podstawowym jest ten, że w samej 
technologii i w różnych jej dziedzinach widzi się panaceum na 
wszystkie bolączki współczesnego człowieka, włącznie z tym, że 
ma ona zapewnić mu realizację potrzeb duchowych (religijnych). 
Stąd też zrozumiałe wydają się wszelkie próby instytucjonalizacji 
transhumanistycznego obrazu świata, uczynienie go podstawą 
wartościowania i kreowania współczesnych procesów techno-
logicznych. Trzeba bowiem pamiętać, że w obrazie tym zawiera 
się także określona aksjologia epistemiczna, która mówi o war-
tości nauki i technologii, z pewnego osobliwie wykrzywionego 
punktu widzenia.

Czy taki stan rzeczy, o którym z takim namaszczeniem piszą 
transhumaniści, będzie kiedykolwiek miał miejsce? Czy trans-
humanistyczny obraz świata, jako pewien twór intencjonalny, 
zaistnieje realnie właśnie dzięki zastosowaniom technologii? 
Czy kiedykolwiek na naszych oczach dokona się ostateczne 
ulepszenie świata realnego i kondycji homo sapiens? U podstaw 
tych pytań kryją się przede wszystkim fałszywe założenia, które 
mówią o tym, że ograniczony biologicznie i psychologicznie 
człowiek może stworzyć jakiś nowy lepszy „postludzki” świat, 
w którym ludzie będą istnieć w stanie doskonalszym od tego 
aktualnego. Mrzonka całej tej argumentacji polega na tym, że 
przyjmuje się tutaj mało realistyczne założenie, że to, co nie-
doskonałe, może wygenerować to, co lepsze i doskonalsze. Jak 
bowiem to, co jest niedoskonale i przygodne, może wygenerować 
to, co doskonałe i radykalnie ulepszone? Żadna technologia nie 
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jest w stanie przezwyciężyć ograniczeń homo sapiens, bowiem 
jako jego twór sama jest tymi ograniczeniami napiętnowana. 
Walka z niedoskonałościami natury jest swoistą donkiszoterią, 
pozbawioną wyczucia realizmu, w której własne wyobrażenia 
o doskonałym świecie zostają podniesione do rangi uniwersal-
nego paradygmatu mającego zrewolucjonizować naukę, kulturę, 
a w ostateczności całe nasze dotychczasowe życie. W wyobraźni 
możemy być mieszkańcami i królami najbardziej doskonałych 
światów możliwych, cały jednak problem w tym, że od tego co 
dzieje się w naszej głowie do tego co w rzeczywistości jest bardzo 
daleka droga. W tym miejscu można przyznać rację tomistom, 
że niektórzy filozofowie tylko myślą, ale już nie poznają. Moż-
na powiedzieć, że transhumaniści zbyt mocno skoncentrowali 
się na samym myśleniu, analizowaniu możliwości, kreowaniu 
nowych światów, a zagubili gdzieś realizm ludzkiego poznania, 
który w pewnym momencie zawsze przywołuje nas do porządku, 
ograniczając naszą wrodzoną tendencję do egzotycznej ekwili-
brystyki różnymi ideami i wyobrażeniami. Może to prowadzić 
do przekonania, że transhumanistyczny obraz świata ma trochę 
charakter mitologiczny, a  jeśli tak go potraktować, to czy nie 
byłby to pewien regres w myśleniu, że oto nagle w XXI wieku 
powracamy na pozycje myślowe, które przez pierwszych filozo-
fów greckich zostały przezwyciężone w VI wieku przed Chry-
stusem? Rację ma zatem Leszek Kołakowski, kiedy pisze, że 
myślenie mityczne jest obecne w każdym typie dyskursu, który 
tworzy człowieka. Idąc tym tropem można by powiedzieć, że 
transhumanizm to współczesna postać wyrafinowanej do gra-
nic wyobraźni mitologii technologicznej polukrowanej ideami 
wzniosłego scjentyzmu. Transhumanistyczny obraz świata ma też 
charakter quasi-religijny. Chciałbym tu zwrócić uwagę zwłasz-
cza na aspekt funkcjonalny, wychodzi on bowiem naprzeciw 
pewnym duchowym potrzebom homo sapiens, które nie mogą 
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zostać ostatecznie spełnione w warunkach świata realnego ze 
względu na jego naturalne ograniczenia. Tak rozumiany obraz 
świata będzie spełniał funkcje aksjologiczne i światopoglądowe, 
ma bowiem określać sens życia i ostatecznego przeznaczenia 
człowieka, które zostanie zrealizowane w „postludzkim” świe-
cie. Jak się wydaje, transhumaniści chcą zastąpić dotychczasowy 
religijny obraz świata nowym, w którym człowiek uwolniony 
będzie od wszystkich swoich przyrodzonych niedoskonałości. 
W aktualnym obrazie np. religii chrześcijańskiej, nie proponuje 
się człowiekowi uwolnienia do jego wszystkich biologicznych 
i psychicznych ograniczeń, tylko uwolnienie od zła moralnego 
i śmierci. Tymczasem transhumaniści chcą uwolnić człowieka od 
wszelkich ograniczeń i zapewnić mu nieśmiertelność w nowym 
lepszym świecie (post-świecie), uwolnionym również od pew-
nych niedoskonałości moralnych. Quasi-religijny charakter tego 
obrazu świata zwraca uwagę na problemy już dawno podnoszone 
przez filozofów, że w człowieku leży naturalne jakby pragnienie 
nieśmiertelności i chęć przedłużenia istnienia swojej kondycji 
poza granice życia i śmierci. 

Nawet najbardziej egzotyczna teoria może zostać uznana za 
genialną, jeśli tylko zostanie przedstawiona w dobrym opako-
waniu. Dlatego transhumanizm to urzekająca i atrakcyjna wizja 
dla tych, którzy nie potrafią zaakceptować obrazu świata, w któ-
rym panuje wszystkim doskwierająca niedoskonałość, w którym 
ludzie oraz ich wytwory starzeją się i umierają, w którym na co 
dzień musimy zmagać się z naszymi wielorakimi ograniczenia-
mi. Jak widać, więcej tu pola dla realistycznego sceptycyzmu 
niż dla optymizmu. Szczególnie że klasyczna zasada z pewnym 
dyscyplinującym nasze myślenie rygorem stale przypomina nam: 
Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia. Cóż 
więcej można powiedzieć? Good luck, transhumaniści. 
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