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TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE
FANTASTYCZNEJ W PERSPEKTYWIE KLISZY
KULTUROWEJ I FUTUROLOGICZNEJ SPEKULACJI

Wstpne rozró»nienia i deni je
Od pewnego zasu poj ia takie, jak posthumanizm i transumanizm zazynaj¡ oraz z± iej pojawia¢ si w rozmaity h naukowy h periodyka h,
artykuªa h zamiesz zany h na fora h internetowy h i to niekonie znie zwi¡zany h z literatur¡ fantasty zn¡. Obe nie wr z mamy do zynienia z kilkoma nurtami, w jaki h te poj ia i tre± i im przypisane funk jonuj¡ we
wspóª zesnej kulturze. Z tego te» powodu nale»y wstpnie ustali¢, jaki zakres zna zeniowy tym poj iom zostanie przypisany na u»ytek niniejszego
artykuªu.
Posthumanizm zakªada taki stan rze zy, w którym za pomo ¡ innowaji naukowy h, te hni zny h zy biologi zny h nast¡pi takie udoskonalenie
ludzkiego iaªa, które nie wyklu zy jednak zatrzymania zªowieka w jego
biologi zny h i symboli zny h rama h. Ak eptuje si przy tym ingeren j
te hni ysty zn¡ tylko w takim zakresie, w jakim idea zªowieka mo»liwa jest
do utrzymania.
Transhumanizm natomiast w swoi h zamiara h poprawiania i doskonalenia ludzkiej kondy ji rezygnuje z istotowo pojtego zªowieka na rze z
postgatunkowy h form, jakie mog¡ pojawi¢ si nastpstwie postpu te hnologi znego.
Charakterysty zne dla obu stanowisk jest pojawienie si w efek ie oddziaªywania te hnologi znego na ludzkie iaªo post zªowieka traktowanego jako potomka poprawiony h te hnologi znie ludzi. W±ród zasadni zy h
e h takiego podmiotu nale»y wskaza¢ nastpuj¡ e: odporno±¢ na horoby, powstrzymanie pro esu starzenia, które skutkowa¢ ma brakiem takiego me hanizmu w poprawiony h organizma h; zwielokrotnion¡ inteligen j
w stosunku do mo»liwo± i, jakie posiadaj¡ »yj¡ e wspóª ze±nie jednostki
genialne. Przy zym taki stan rze zy nie ma by¢ ni zym przypadkowym,
a powsze hnym i standardowym, a ludzkie iaªo ma posiada¢ nie tylko wra»liwsze re eptory zmysªowe, ale pojawi¢ si maj¡ tak»e dodatkowe zmysªy.
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Taki post zªowiek ma posiada¢ ponadto mo»liwo±¢ kontrolowania wªasny h
potrzeb i emo ji poprzez pre yzyjne okre±lenie elowo± i d¡»e« i zamierze«.
O zywi± ie taki model wystpowaª ju» w ze±niej w literaturze fantasty znej, jednak w tym przypadku mamy do zynienia z spe y znym projektem
futurologi znym, który, okre±laj¡ ele zwi¡zane z poprawianiem kondy ji
zªowieka, nie zamyka si w ±wie ie k ji litera kiej, a stara si korelowa¢
wªasne projekty z aktualnym stanem nauki i te hniki lub projektowanym
na bli»sz¡ lub dalsz¡ przyszªo±¢.
W±ród te hnologii, jakie maj¡ by¢ wykorzystane w ty h pro esa h nale»aªoby wskaza¢ sz zepionki wspomagaj¡ e odporno±¢, doping zwikszaj¡ y
wydolno±¢ organizmu, wykorzystywanie rozmaitego typu implantów, maj¡y h zastpowa¢ zu»yte organy lub te» w miejs e naturalny h z± i iaªa wprowadza¢ nowe, przekra zaj¡ e zjologi zne ograni zenia usuwany h,
w ostatnim wykorzystywanym na obe nym etapie te hnologi znym wskazywane s¡ zabiegi hirurgii plasty znej. Pozostaªe aspekty te hnologi znej
poprawy ludzkiej kondy ji znajduj¡ si w hwili obe nej w sferze projektów
lub bada«. Nale»¡ do ni h przede wszystkim pomysªy na mózgowe implanty,
maj¡ e doprowadzi¢ do jak najbardziej komplementarnego wykorzystania
mo»liwo± i mózgu, a nawet jego zmodykowania w elu poprawienia jego
wykorzystania. W tym samym elu maj¡ by¢ u»yte nowe formy leków nootropowy h wspomagaj¡ y h pami¢, kon entra j oraz funk je poznaw ze.
Ponadto, maj¡ si pojawi¢ tak»e zabiegi z wykorzystaniem nanomedy yny i in»ynierii genety znej oraz medy yny regenera yjnej. Kolejnym pomysªem jest zastosowanie exo ortexu  hipotety znego zewntrznego wzgldem ludzkiego mózgu yfrowego systemu przetwarzania dany h. Prowadzi
to do konie zno± i powi¡zania ludzkiego mózgu z komputerem, najprawdopodobniej przez interfejs. W efek ie podmiot, który bdzie korzystaª z tej
te hnologii bdzie otrzymywaª wspomaganie dla wªasnego mózgu w posta i
moduªów pami i, pro esorów, urz¡dze« IO oraz systemów informaty zny h. W najbardziej zaawansowany h te hnologia h zakªada si mo»liwo±¢
wykorzystywania mózgu innego zªowieka jako exo ortexu. Pojawienie si
te hnologi znej mo»liwo± i transferu ludzkiego umysªu prowadzi w konsekwen ji do kategorii yborga lub post zªowieka.
W innym zna zeniu transhumanizm wystpuje w projekta h w¡skiej
grupy lozofów, którzy staraj¡ si kierowa¢ badania na perspektyw kondy ji postludzkiej. Szeroko rozumiany transhumanizm w tym rozumieniu
posiada wiele e h wspólny h z humanizmem. Teorety y tego problemu wymieniaj¡ w tym miejs u takie kategorie, jak: sza unek dla ra jonalno± i
zªowieka oraz nauki jak¡ on uprawia, kªadzie si przy tym silny na isk na
postp, w tym tak»e doniosªo±¢ roli zªowie ze«stwa z ak entem na jego
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manifesta je w ludzkim »y iu. Transhumanizm zakªada d¡»enie do eliminaji pro esów starzenia si, rozszerzania ludzki h mo»liwo± i poznaw zy h,
a tak»e poprawiania kondy ji zªowieka w aspek ie zy znym i zjologi znym, o w efek ie mo»e prowadzi¢ do yborgiza ji. Ponadto, transhumanizm
zakªada elimina j biedy, niedo»ywienia, a tak»e horób oraz niepeªnosprawno± i.
Jak daje si ªatwo zauwa»y¢, mo»na w ty h projekta h wskaza¢ na kilka
zasadni zy h pªasz zyzn zna zeniowy h: pierwsz¡ jest aspekt klasowy, harakterysty zny dla ±rodowisk lewi owy h, druga pªasz zyzna futurologi znoutopijna, trze ia skupiona wokóª te hnologi zny h wymogów niezbdny h
do realiza ji zamierzony h projektów oraz i h konkretny h konsekwen ji
(Ferrando 2013). Przy aªej rozlegªo± i dyskursu, jaki w tej materii jest
w tej hwili prowadzony, na u»ytek tego artykuªu redukujemy perspektyw
badaw z¡ do tej, jaka pozwala nam odnie±¢ si do interesuj¡ y h nas zjawisk
w literaturze fantasty zne.

Perspektywa dia hroni zna
Pojawia si jednak pytanie, zy perspektywa te hnologi znego poprawiania
zªowieka jest naprawd taka nowa, zy mo»e te» ma swoj¡ gªbok¡ kulturow¡ histori? Aby przyjrze¢ si dokªadniej temu problemowi, warto byªoby
skorzysta¢ z ukazania tego zjawiska w perspektywie dia hroni znej. Zasadni zym punktem odniesienia bd¡ w tym przypadku teksty oraz zjawiska
kulturowe.
Gdy przyjrzymy si podmiotowo± i zªowieka rozpatrywanej w perspektywie kulturowej, to daje si zauwa»y¢, »e wpisuje si w ni¡ zarówno iaªo,
±wiadomo±¢, ale i wola. Ozna za to, »e z punktu widzenia ludzkiej kondy ji mo»na mówi¢ o tym, o w zªowieku jawi si jako staªe oraz tym,
o jest zmienne. Przy zym to, o zmienne staje si wªa±nie przedmiotem
ewentualny h prób maj¡ y h na elu ingerowanie zarówno w sam pro es
zmienno± i, jak i jego rozmaite skutki. Te zmienne aspekty ludzkiej podmiotowo± i, wªa±nie ze wzgldu na swoj¡ zmienno±¢ zdaj¡ si by¢ niezwykle
atrak yjnymi momentami ludzkiego istnienia dla rozmaity h prób wpªywania na, po pierwsze, odniesienie tego, o zmienne do jakiego modelowego
wzor a lub po drugie, u zynienie z tego, o zmienne jakiej± optymalnej staªej. Istotne jednak jest w tym przypadku to, »e zmienne aspekty okre±laj¡ e
nasz¡ kondy j s¡ niezwykle podatne na my±lenie projektuj¡ e.
ródªowo±¢ zªowieka opisywana jest zarówno przez teksty mitologi zne, teologi zne, jak i lozo zne. I h istotowa ró»norodno±¢ nie zmienia
faktu, »e staraj¡ si one uj¡¢ nie tylko moment powstania zªowieka, o
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ile zakªadana op ja poznaw za na to pozwala, ale przede wszystkim staraj¡ si wpisa¢ ludzkie istnienie w pewien poznaw zy model, bior¡ pod
uwag zarówno me hanizmy, jakie nim rz¡dz¡ oraz przede wszystkim konsekwen je. Niezwykle istotne jest to, »e w znakomitej ilo± i ty h kon ep ji
zªowiek opisywany jest jako istota nie tylko zªo»ona, ale przede wszystkim niedoskonaªa. Przy zym wªa±nie zestawienie owej niedoskonaªo± i ludzkiej kondy ji z mo»liwo± iami projektuj¡ ymi i spekula yjnymi ludzkiego
umysªu oraz wizjami struktur Kosmosu prowadziªo bardzo zsto do spey znego ujmowania zªowieka w perspektywie homo viatoris. Czªowieka
zmierzaj¡ ego zarówno ku swojemu biologi znemu przezna zeniu, ale tak»e
i zªowieka pozostaj¡ ego w permanentnej drodze ku doskonaleniu. Przy
zym owo doskonalenie mo»e mie¢ wiele rozmaity h aspektów: po z¡wszy
od doskonalenia du howego, zjologi znego, a» po te hni zne poprawianie
zªowieka. Ka»da z wymieniony h powy»ej perspektyw, w jakiej pojawiaj¡
si narra je mówi¡ e o podmiotowo± i zªowieka bdzie przynosiªa ze sob¡
spe y zny model doskonalenia zªowieka zarówno jako konkretnej osoby,
gatunku, a nawet reguª organizuj¡ y h istnienie wspólnoty.
Najbardziej wi¡»e si z poj iami ujtymi w tytule kulturowe zjawisko poprawiania zªowieka. Ma ono bardzo dªug¡ histori i u swoi h ¹ródeª
zupeªnie nie jest zwi¡zane z pomysªami, jakie doprowadziªy do pojawienia si transhumanizmu i posthumanizmu. Poprawianie zªowieka widzimy
w wielu kultura h ar hai zny h i trady yjny h, a jest ono zwi¡zane zarówno z mitami oraz rytuaªami obe nymi w ty h kultura h oraz z faktem, »e
zªonkowie ty h kultur odnosz¡ si do ota zaj¡ ej i h rze zywisto± i za po±redni twem mitów oraz rytuaªów. Przyjmuj¡ mity zny model zªowieka
dokonuj¡ rytualny h poprawek w jego strukturze biologi znej zakªadaj¡ ,
»e tylko w ten sposób zªowiek stanie si w peªni sob¡. Mamy tu zatem do
zynienia z rozmaitymi formami obrzeza«, poprawiania uzbienia zy wr z
okale ze« rytualny h.
Inn¡ form¡ zwi¡zan¡ z poprawianiem zªowieka jest gura hybrydy,
zsto pojawiaj¡ a si w mity zny h narra ja h. ¡ zy ona w jednym podmio ie zjologi znej aspekty rozmaity h bytów tak dobrane, aby i h kompozy ja sªu»yªa jak najwikszej optymaliza ji przypisanej konkretnej posta i
funk ji: mog¡ to by¢ skrzydªa, mo»e to by¢ nadnaturalne wzmo nienie skóry, zyni¡ e j¡ nieprzenikaln¡ dla »adnej broni, mo»e to by¢ boski wzrok zy
»mije porastaj¡ e gªow jak wªosy. Hybryda w wersji najbardziej popularnej
doty zy posta i nadnaturalny h, taki h jak pegaz zy entaur, mo»e jednak
pojawia¢ si tak»e w posta ia h herosów. Bardziej zªo»onym przypadkiem
jest gura bestii, to jest istoty nieposiadaj¡ ej naturalnego odpowiednika
jakiej± swojej e hy, jak ma to miejs e w przypadku wyobra»e« likantropij-
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ny h zy ho ia»by Gigantów z gre ki h mitologii. Ró»ni y pomidzy hybryd¡ a besti¡ nale»aªoby tak»e upatrywa¢ w harakterze jej dziaªa«. Je»eli
s¡ one stri te destruk yjne i nadaj¡ jej znamiona demoni zne, to z reguªy mo»na mówi¢ o bestii. Ostatnim typem poprawianego podmiotu bdzie
heros, który nie musi ju» posiada¢ zjologi zny h implantów skutkuj¡ y h
nadnaturalnymi mo»liwo± iami. Ma je on z faktu boskiego pierwiastka, jaki si w nim znajduje. Wida¢ to zarówno w herosa h typu Herakles zy
Tejrezjasz, jak i u A hillesa oraz Tezeusza (Kerényi 2002).
Innym aspektem poprawiania zªowieka jest nie tyle ingeren ja w jego
podmiotowo±¢, ile uposa»enie go w rozmaite funk jonalne artefakty. Mo»e to by¢ zarówno lataj¡ y dywan, magi zny mie z zy te» kije-samobije
lub siedmiomilowe buty. W±ród taki h artefaktów najwi ej znajdujemy i h
w przekaza h folklorysty zny h s¡ to za zarowane instrumenty, na zynia,
narzdzia zy z± i garderoby, które w efek ie i h u»ytkowania z reguªy
maj¡ konsekwen je wykra zaj¡ e dale e poza podmiotowe pragnienia i potrzeby konkretnego bohatera, wykazuj¡ wiele e h przedmiotów maj¡ y h
swój udziaª w mity zny h wydarzenia h Po z¡tku o kosmi zny h skutka h
(Krzy»anowski 1947).
Opró z artefaktów nale»aªoby tak»e wskaza¢ ho ia»by na wystpuj¡ e
w kulturze Chin posta i Nie±miertelny h, obe ne zarówno w folklorze, jak
i taoisty znej trady ji. Znajomo±¢ biograi ty h osób wskazuje, »e nie±miertelno±¢ w wyobra»enia h kulturowy h Chin jawi si nie tylko jako pewna
»y zeniowa k ja, ale tak»e jako spe y zny model dany do zrealizowania.
Wskazuj¡ na to nie tylko teksty legend zwi¡zany h Nie±miertelnymi, ale tak»e spe yka hi«skiej al hemii, nastawionej na osi¡gni ie nie±miertelno± i
(Wasiliew 1974). Do inny h aspektów zwi¡zany h z poprawieniem zªowieka
zali zy¢ mo»na zarówno lewita j, jak hodzenie po wodzie zy te» mo»liwo± i kontaktowania si z istotami nadnaturalnymi oraz panowanie nad ±mieri¡, które skutkuje przywra aniem do »y ia zmarªy h ludzi. Mo»na tu tak»e
wskaza¢ na fenomen duszy zewntrznej, który pozwala zªowiekowi kultury
trady yjnej wierzy¢ w to, »e mo»e on trans endowa¢ wªasne iaªo i wdrowa¢ poza jego grani ami. A zatem by¢ niejako wyzwolonym z ograni ze«
zasowo-przestrzenny h, w jakie uwikªane jest ludzkie iaªo.

Nowo»ytne po z¡tki obrazu nowego zªowieka
Jak daje si ªatwo zauwa»y¢, wyobra»enia zwi¡zane z gurami posiadaj¡ymi e hy poprawionego zªowieka znajduj¡ si generalnie w dwó h typa h zbiorów tekstów. Pierwszy to zbiór mity zno-litera ki, a drugi to zbiór
folklorysty zny. S hodz¡ si one w jedno w twór zo± i fantasy na zasadzie
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zbiorów rozmyty h, o dokªadnie opisane zostaªo przez Briana Attebery'ego
(Attebery 1980). Jest to jednak zjawisko, które pojawi si dopiero w XX
wieku. Do tego katalogu nale»aªoby dopisa¢ to, o przynosi ze sob¡ litera ka, ale tak»e i lozo zna twór zo±¢ O±wie enia. Wa»nym jej aspektem
pozostaje o±wie eniowy ra jonalizm, szukaj¡ y dla zªowieka miejs a poza doktryn¡ hrze± ija«sk¡ oraz zwi¡zanymi z ni¡ pogl¡dami i obrazami.
W efek ie pojawia si ponownie kon ep ja reduk jonisty zna, w rama h której Julian Oray de La Mettrie opisuje zªowieka jako maszyn (La Mettrie 1953). Niestety, odrzu enie religijnej perspektywy postrzegania ludzkiej natury nie przynosi ani optymisty zny h wniosków, o wida¢ ho ia»by
w twór zo± i Voltaire od momentu pojawienia si Poematu o znisz zeniu Lizbony (Voltaire 2001), ani te» pewny h konstata ji, o wida¢ w litera ki h
i lozo zny h poszukiwania h Donatiena Alphonsa Fran oise'a de Sade'a.
A jednak otwarte pytania, jakie przynosi o±wie eniowa reeksja wprowadzaj¡ na nowo w obieg europejskiej kultury idee humanizmu, w rama h
który h zªowiek staje si nie tylko najistotniejszym elem wªasnej praktyki, ale, o najwa»niejsze, praktyki, któr¡ ma o enia¢ tylko z perspektywy
wªasnego rozumu, zawieszaj¡ niejako wa»no±¢ s¡dów budowany h na bazie
przekazów i nakazów religijny h. Pojawienie si o±wie eniowy h kon ep ji
zarówno w odniesieniu do roli religii w »y iu zªowieka, jak i roli spoªe ze«stwa oraz nauki dla »y ia konkretnego zªowieka stwarza horyzont zna ze«,
w którym doskonale bdzie rozwija¢ si zarówno idea posthumanizmu, jak
i transhumanizmu, i to zarówno w reeksji lozo znej, jak i projekta h
litera ki h.
Litera ki h po z¡tków taki h wyobra»e« mo»na poszukiwa¢ ju» w XIXwie znej prozie fantasty znej. Aspekty te hnologi zne znajdujemy w powie± ia h Julesa Verne'a, w który h pojawiaj¡ si nowe  fantasty zne na
tamte zasy  te hnologie, jak ho ia»by rakiety w Podró»y na Ksi»y
(Verne 2015) zy te» okrty podwodne z 20 000 mil podmorskiej »eglugi
(Verne 2011). Te nowe te hnologie wskazywaªy nie tylko nowe perspektywy
eksplora yjne, jakie otwieraªy si przed zªowiekiem. W poª¡ zeniu z pierwiastkiem rewolu yjnym (wystpowanie prze iwko kolonializmowi) przynosiªy tak»e projekty utopijne, które miaªy w sobie pierwiastki so jalisty zne, maj¡ e skutkowa¢ powsze hnym dobrostanem dla wszystki h ludzi zamieszkuj¡ y h Ziemi. O wiele bardziej eksplorowane s¡ jednak w tamtym
okresie obrazy zwi¡zane z przekra zaniem ograni ze« ludzkiego organizmu.
Po z¡wszy od sigania po obrazy obe ne w przekaza h mity zny h zy folklorysty zny h, jak ma to miejs e w Dra uli Brada Stokera (Stoker 2011) zy
Frankensteinie Mary Shelly (Shelly 2009). W pierwszym przypadku mamy
do zynienia z jednej strony z potworno± i¡ nieumarªego, który wnosi jed-
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nak ze sob¡ perspektyw nie±miertelno± i ludzkiego iaªa. Ma to o zywi± ie
swoj¡ en, jak¡ w efek ie jest dehumaniza ja podmiotowo± i zªowieka poddanego zabiegowi wampiryza ji, o nie zmienia faktu, »e iaªo takiego zªowieka nie umiera, nie jest ju» jednak ludzkim iaªem. W efek ie mamy nie
tylko powrót do do±¢ znanego motywu mitologi znego, jak i folklorysty znego, ale przede wszystkim wprowadzenie do literatury nowo»ytnej motywu
przemiany ludzkiego iaªa oraz konsekwen ji tego zabiegu. Jest to o tyle
istotne, »e powie±¢ Stokera, a ra zej motywy, jakie si w niej znalazªy, bd¡
ewoluowa¢ w kulturze i literaturze popularnej kolejny h lat. Nie o ina zej
kwestie posthumanizmu ujte zostaªy w powie± i Shelly. Znowu znajdujemy
tu pragnienie przeªamania ograni ze«, jakie przynosi biologi zna ±mier¢, ale
tak»e prób wyrwania krea ji zªowieka z wpisanej w ni¡ przypadkowo± i.
Caªa fabuªa skonstruowana jest wokóª motywu stworzenia przez naukowa lepszego zªowieka ni» zyni to natura. Czªowiek, posªuguj¡ si nauk¡
i te hnologi¡ wra a do obrazu Prometeusza, jaki wpisany jest w podtytuª
tej powie± i i podejmuje prób wyrwania si spod biologi znej determina ji.
O zywi± ie poetyka zastosowana przez Shelly wnosi nie o inn¡ dominant
interpreta yjn¡, o w ni zym nie zmienia faktu, »e takie zna zenia w tej
powie± i ju» si pojawiaj¡. Dopeªnieniem tego typu obrazów, w który h
zªowiek zostaje wyrwany spod wpªywu zy znej i biologi znej determina ji wªasnej egzysten ji znajdujemy tak»e w przyta zany h przez Williama Butlera Yeatsa motywa h istniej¡ y h w elty kim folklorze, o wida¢
w opowiadaniu Hanrahan Rudy (Yeats 1978), w który h pojawia si znany
motyw istnienia poza zasem.
Te pierwsze litera kie próby wyra¹nie wskazuj¡ nie tylko na fakt du»ego zainteresowania problematyk¡ poprawienia kondy ji ludzkiej zarówno
w perspektywie spoªe znej, jak i biologi znej, ale tak»e na eksplora yjny
harakter litera ki h poszukiwa«, jakie im towarzyszyªy. W efek ie pojawiªy si nie tylko narra je zawieraj¡ e obrazy przemienionego (poprawionego) zªowieka, ale tak»e konsekwen je ty h zabiegów. Czerpanie pomysªów
z mity znego i folklorysty znego zbioru tekstów wnosiªo ze sob¡ konie zno±¢
uporania si dy hotomi zn¡ natur¡ sa rum tam obe nego, o skutkowaªo
z reguªy litera kim skupieniem nad kategori¡ tremendum.
W nie o inn¡ stron pójd¡ litera kie, a ra zej komiksowe poszukiwania, jakie przynios¡ lata 20. XX wieku. Chodzi o zywi± ie o takie posta i
jak Batman, Superman zy Spider-Man, by wymieni¢ tylko te najbardziej
rozpoznawalne. Posta¢ Batmana stworzona przez Boba Kane'a , który jest
obro« ¡ Gotham City wi¡»e w sobie dwa elementy: niezwykle sprawnego zy znie mªodego m» zyzny i wysoki h te hnologii, dziki którym stosowane
przez niego artefakty zyni¡ go niezwy i»onym obro« ¡ pokoju we wªa-
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snym mie± ie. Do hodzi tu jesz ze motyw przyjaznego kapitalizmu, dziki
któremu niezwykle bogaty bohater mo»e nansowa¢ nie tylko badania nad
tymi fantasty znymi artefaktami, ale je tak»e produkowa¢. W przypadku
Supermana mamy do zynienia tak»e z obro« ¡, z tym, »e poniewa» bohater po hodzi z kosmosu, to i jego zyny maj¡ tak»e bardzo zsto wymiar
kosmi zny. Sam Superman, pomimo i» wygl¡da jak zªowiek, posiada supermo e, dziki którym mo»e nie tylko lata¢, przebywa¢ w kosmi znej pró»ni,
ale tak»e wykonywa¢ zynno± i, jakie dla ludzi pozostaj¡ niewykonalne.
Najwa»niejsze w tym przypadku jest wkomponowanie ty h wszystki h nadnaturalny h mo»liwo± i w organizm, który wygl¡da jak ludzki. Ostatni typ
idealizowanego w komiksa h lat 20. superbohatera to nastolatek, które na
szkolnej wy ie z e zostaje uk¡szony przez paj¡ka, w efek ie zego jego organizm prze hodzi li zne muta je, który h w jego zewntrznym wygl¡dzie
o prawda nie wida¢, ale które okazuj¡ si niezwykle istotne w psy hi znej
przemianie nastolatka, który staje si kolejnym obro« ¡ zagro»onego miasta.
We wszystki h ty h przypadka h mamy do zynienia z bardzo podobnym
s enariuszem: zagro»one ludzkie spoªe ze«stwo przez mniej lub bardziej demoni zne siªy zªa, nie mog¡ e poradzi¢ sobie z tym zagro»eniem o jalne
siªy porz¡dkowe i pojawiaj¡ y si obro« a, którego mo»liwo± i walki z siªami destruk yjnymi s¡ w ka»dym zakresie i aspek ie przekra zaj¡ ego ograni zenia zynników o jalny h. W tym przypadku transhumanizm zostaje
sprowadzony z jednej strony do »y zeniowy h wizualiza ji mªodego odbior y
popkultury, a z drugiej natomiast przejmuje funk j nadopiekuna przywraaj¡ ego utra on¡ spoªe zn¡ harmoni.

Fantasty zny paradygmat poprawiania ludzkiej kondy ji
Zasadni zo mo»na byªoby zbudowa¢ niezwykle pre yzyjny model gur, jakie
twór y fantastyki stworzyli w rama h wykorzystywanej poetyki. Jednak na
u»ytek tego artykuªu wymienimy tylko kilka najbardziej reprezenta yjny h,
które s¡ niezbdne dla przeprowadzenia dalszy h analiz. Wymieniane bd¡
one nie w kolejno± i zwi¡zanej w i h litera kim pojawianiem si. Pierwsz¡
wa»n¡ gur¡ jest yborgiza ja, maj¡ a swoje ¹ródªa w me hani znym doskonaleniu zªowieka. Mamy w tym przypadku do zynienia z zabiegami
sz z¡tkowymi, w efek ie który h nastpuje zast¡pienie uszkodzonej z± i
iaªa now¡ te hni zn¡ zy te» biote hni zn¡ (Star Wars), nastpny etap to
zastpowanie posz zególny h z± i ludzkiego iaªa nowymi o lepszy h parametra h, w efek ie zego nie przywra a si utra onej harmonii zjologi znej
ale zmierza si do stworzenia lepszego i bardziej wydolnego iaªa w yklu
Diuna (Herbert 1985). Inne zabiegi bd¡ polegaªy na yfrowym wspomaga-
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niu pra y ludzkiego mózgu poprzez zastosowanie interfejsów i zewntrzny h
¹ródeª dany h, jak i pro esorów z Neuroma era (Gibson 1992). Jesz ze inny
zabieg polega na poª¡ zeniu ludzkiego mózgu z antropomomor zn¡ maszyn¡, w efek ie zego powstaje idealny yborg-poli jant (Robo- op), ostatni model to wykorzystywanie ludzki h iaª z± iowo pozbawiony h to»samo± i do zbudowania w opar iu o nie zbiorowego »oªnierza w Zabój zej
sprawiedliwo± i (La kie 2015). W efek ie otrzymujemy z jednej strony gury wskazuj¡ e na mo»liwo± i, jakie daje te hnologia w wal e z ludzkimi
niesz z± iami, z drugiej natomiast, jak ta sama te hnologia prowadzi do
sytua ji, w efek ie której zªowiek nie tylko gubi wªasn¡ to»samo±¢, staj¡
si biote hnologi znym ob ym do takiego stopnia, »e nie potra samodzielnie zwerykowa¢ wªasnego zªowie ze«stwa, o wida¢ ho ia»by w ow y
androidów (Di k 2011). Z motywem yborgiza ji wi¡»e si problem robotyza ji. Jego ¹ródeª nale»y poszukiwa¢ w litera kim pomy±le Karla apka, jaki
zawarª on w drama ie R.U.R. (apek 1920), tam te» po raz pierwszy pojawia si nazwa robot. Problem z robotami ma dwa aspekty. Pierwszy z ni h
wskazuje na zabiegi maj¡ e wiele e h wspólny h z yborgiza j¡, drugi na
rela je, jakie mog¡ za hodzi¢ pomidzy robotami a lud¹mi. To drugie zjawisko jest efektem autonomiza ji maszyn oraz i h poten jalnie wikszy h
mo»liwo± i zarówno obli zeniowy h, jak i te hni zny h. W efek ie otrzymujemy propozy je Isaa a Asimova, który ustala trzy podstawowe prawa
robotyki, maj¡ e hroni¢ zªowieka przed agresj¡ robotów, z drugiej jednak
strony przynosi ju» obrazy, w który h robota nie mo»na odró»ni¢ od zªowieka i jego profesjonalne dziaªania zostaj¡ wystawione na konie zny pro es
zestawienie z dziaªaniami i mo»liwo± iami zªowieka, niestety, z korzy± i¡
dla robotów (Asimov 2013). Prowadzi to do pojawienia si w dalszy h litera ki h waria ja h na ten temat do paradygmatu buntu robotów z powie± i
Diuna. Kru jata prze iw maszynom (Anderson 2008) oraz taki h zjawisk,
jak kompletna zale»no±¢ ludzkiej egzysten ji od robotów, o doprowadza do
aªkowitego zagubienia wiedzy na temat i h obsªugi oraz kompletnej karnawaliza ji »y ia z opowiadania Pompa numer pi¢ (Ba igaloupi 2013) oraz
sytua ji, w który h zªowiek w hodzi w bardzo spe y zne rela je z antropomor znymi robotami, w efek ie zego staje przed problematy znym
pytaniem o natur robota, z którym si ko haª i którego nie jest w stanie odró»ni¢ od zªowieka z powie± i Philipa K. Di ka Blade Runner (Di k
2011) lub te» za zyna je zwal za¢ w opowiadaniu Nakr ana dziew zyna
(Ba igaloupi 2013).
Pod¡»anie ± ie»k¡ wysoki h te hnologii musiaªo doprowadzi¢ tak»e do
podj ia przez twór ów literatury fantasty znej motywu sztu znej inteligenji. Po z¡tkowo pojawia si ona jako element pomo ni zy obe ny w robo-
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ta h, o wida¢ ho ia»by w Pozytonowym detektywie, aby w ko« u doj±¢
do istniej¡ y h w peªni samodzielnie podmiotów sztu znej inteligen ji, dla
której zªowiek mo»e sta¢ si ewentualnie partnerem, a naj z± iej staje si
niewolnikiem (Matrix).
Kolejne obrazy przynosz¡ e gury poprawionego zªowieka znajdujemy ho ia»by we Wróblu (Russel 1999), gdzie gªówny bohater zostaje wielokrotnie podawany rozmaitym pro esom zjologi znej przemiany,
o powodowane jest konie zno± i¡ jego upodobnienia do mieszka« ów
±wiatów, z którymi ma w hodzi¢ w kontakty jako kosmi zny emisariusz
Ziemi. To powolne od zªowie zenia bohatera, zwi¡zane z nieodwra alnymi
skutkami kolejny h zabiegów hirurgi zny h, jakim jest on poddawany wi¡»e si nie tylko z oraz gªbszym wyob owaniem go z ludzkiej wspólnoty, ale
przede wszystkim z oraz bardziej bolesn¡ o en¡ zªowieka, jakiej on dokonuje. W tym przypadku doskonalenie ludzkiego iaªa przynosi zupeªnie inne
ni» zakªadane efekty. Skªada si na to nie tylko stworzenie nowego iaªa, ale
przede wszystkim przyjmowanie oby zajów, aksjologii i ideologii mieszka«ów nowy h ±wiatów. Z innym przykªadem mimowolnego poprawienia
ludzkiego iaªa spotykamy si w powie± ia h wykorzystuj¡ y h motyw zombie. Jest on obe nie bardzo popularny, pamita¢ jednak nale»y, »e jego
po z¡tków nale»aªoby poszukiwa¢ w pierwszej poªowie XX wieku (Biaªe
Zombie). Naj z± iej mamy do zynienia z motywem wirusowego zara»enia
ogromnej z± i ludzkiej popula ji, w efek ie zego aªkowi ie oni ulegaj¡
przemianie, staj¡ si bestiami po»eraj¡ ymi ludzkie iaªa. W powie± i Jestem legend¡ mamy do zynienia z takim operowaniem tym motywem, który
prowadzi w efek ie do u zynienia z normalnego, zdrowego m» zyzny jedynego, a tym samym ob ego w ±wie ie przemieniony h. W tym przypadku
skala zmian wskazuje na interpreta yjn¡ dominant, w której o normalno± i
wzor a nie de yduje jego kanoni zno±¢, a ra zej powsze hno±¢.
Kolejne modele udoskonalonego zªowieka doty z¡ popularnej w fantasty e gury sto hastyka, to jest zªowieka widz¡ e przyszªo±¢, z tym, »e
w przypadku powie± i Sto hastyk Roberta Silverberga (Silverberg 1993),
gªówny bohater ra zej odkrywa ograni zenia, jakie pªyn¡ z faktu posiadania tej umiejtno± i w zestawieniu jej z zagadkami zasu. Ostatnie zabiegi
maj¡ ju» ra zej harakter transuhmanisty zny, po z¡wszy od pomysªów,
w który h ±wiadomo±¢ konaj¡ ego zªowieka zostaje zamknita w yfrowej posta i w systemie komputerowym, aby mó dalej dziaªa¢ i zmienia¢
±wiat wedªug wªasny h »y ze«, jak ma to miejs e w powie± i Demon (Suarez 2009). W yklu Diuna Franka Herberta znajdujemy motywy, w który h
zªowiek wkra za w prakty zn¡ nie±miertelno±¢, zdobywa wsze hwiedz, aby
w ko« u podle pro esowi deika ji.
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Generalnie mo»na stwierdzi¢, »e motywy zwi¡zane z posthumanizmem
oraz transhumanizmem wystpuj¡ w fantasty e w kilku zasadni zy h modela h. Pierwszy skupiony jest na opisa h mo»liwy h te hnologi zny h udoskonale« zªowieka i poten jalny h konsekwen ji tego typu zabiegów. Drugi
stara si spekulowa¢ w opar iu o budowanie fantasty zny h ras i spoªeze«stw, w który h nowe jako± i (typu posthumanisty znego) s¡ zym± naturalnym i w efek ie bada¢, jak takie nowe stany rze zy mog¡ poten jalnie
wpªywa¢ na funk jonowanie spoªe zno± i istot, dla który h jest to naturalne (Star Trek). W efek ie mamy do zynienia z testowaniem pojedyn zy h,
wyizolowany h jako± i harakterysty zny h dla post- lub transhumanizmu
lub te» z opisami aªo± iowymi w perspektywie kompletnie poprawionego zªowieka, o wida¢ w Diunie zy wr z fabuª, w który h widzimy ju»
poprawione spoªe ze«stwa, to zna zy istniej¡ e z e hami, które z punktu
widzenia zytelnika s¡ idealne w odniesieniu do realnej kondy ji ludzkiej.

Formy i funk je
Generalnie mo»emy wskaza¢ na dwa zasadni ze me hanizmy budowania gur posiadaj¡ y h e hy podmiotów posthumanisty zny h zy te» transhumanisty zny h. Pierwszy polegaªby na spe y znej absorb ji form istniej¡ y h ju» w trady yjny h wyobra»enia h zy to w kulturze ar hai znej,
ludowej, zy te» literaturze piknej miniony h epok. Drugi natomiast wi¡zaªby si ju» z projektowaniem form nowy h.
W pierwszym przypadku nale»aªoby o zywi± ie za z¡¢ od gury herosa, jej uposa»enia oraz przypisany h jej funk ji. Spe y zna nadnaturalno±¢
herosa  z± iowa lub aªkowita sytuuje go w polu posta i posiadaj¡ y h
nadnaturalne uposa»enie lub przynajmniej operowanie e hami ludzkimi
w stopniu nadnaturalnym, o wida¢ zarówno w±ród posta i herosów istniej¡ y h w kultura h trady yjny h, jak i w ty h narra ja h mity zny h,
które znamy w litera kiej posta i. Heros nie tylko posiada nadnaturalne
mo»liwo± i zy zne, bardzo zsto ma tak»e nadnaturalne artefakty oraz
pomo ników, ale przede wszystkim staje wobe ty h aspektów kosmosu zy
haosu, wobe który h ludzie pozostaj¡ bezbronni. W efek ie nale»aªoby
przyj¡¢, »e protoposthumanizm herosa jest jak najbardziej humanisty zny
w swojej spoªe znej elowo± i. Tylko poprawiony zªowiek zy ra zej póªbóg
mo»e bowiem rozwi¡zywa¢ zadania, który h rozwikªanie jest warunkiem sine qua non istnienia wspólnoty ludzkiej i w tej funk jonalnej perspektywie
nale»aªoby zyta¢ fenomen herosa. Drugi sposób absorb ji motywów trady yjny h polega na spe y znej robotyza ji sa rum, a mo»e ra zej posta i
przynale»¡ y h do sfery sa rum. Widzimy to w powie± ia h Rogera Zelazne-
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go, jak ho ia»by Dilvish przeklty (Zelazny 1991), gdzie pojawia si me hani zny ko«, w którym zamknita jest istota demoni zna. Inny pomysª tego
samego autora znajdujemy w Stwora h ±wiatªa i iemno± i (Zelazny 1987),
gdzie gªówny bohater  Przebudzenie  podlega pro esowi hirurgi znej
i te hnologi znej poprawy wªasnego iaªa. Mamy tam tak»e wielu inny h
bohaterów, posiadaj¡ y h zarówno e hy herosów, bóstw, jak i yborgów.
W efek ie otrzymujemy takie obrazy rze zywisto± i, w który h sa rum i istniej¡ e w tej sferze nadnaturalne podmioty zostaj¡ poddane spe y znej
dekonstruk ji, a wyodrbnione elementy pierwsze: mo , dusze, du hy, imiona, z± i boskiego iaªa zy artefakty staj¡ si przedmiotem nowy h te hni zny h lub magi zny h krea ji. Kolejny model opiera si na konstruk ja h
hybrydalny h. Mog¡ one posiada¢ posta i nieludzkie: gryfy zy jednoro» e
lub z± iowo ludzkie, jak ho ia»by wilkoªaki. Istotne jest w tym przypadku
to, »e w naturze samej hybrydy tkwi poª¡ zenie e h ludzki h, naj z± iej
zwi¡zany h ze ±wiadomo± i¡ z e hami bestii, maj¡ ymi usprawni¢ ielesno±¢. W efek ie powstaj¡ nie tyle gury poprawionego zªowieka, o ra zej
ob e mu bestie. Do spe y znej grupy hybryd nale»aªoby zali zy¢ istoty
podlegaj¡ e metamorfozom, jak ho ia»by wampiry, które, nabieraj¡ e h
nadnaturalny h tra ¡ jedno ze±nie e hy ludzkie, nie tylko zjologi zne, ale
przede wszystkim ±wiadomo± iowe. Naj iekawsz¡ jednak grup¡ istot nadnaturalny h s¡ posta i pozaziemskie, w±ród który h spotykamy, o prawda,
proste kalki i klisze, ale mamy te» takie istoty jak pojawiaj¡ y si w Diunie
zerw  to jest kolosalny robak pustyni, zy te» aªkowi ie zdesakralizowan¡
posta¢ mieszka« a kosmosu, który odwiedza Ziemi w powie± i Arthura C.
Clarka Konie dzie i«stwa (Clarke 2001). Do tego doda¢ nale»y o zywi± ie
artefakty, które zyni¡ herosa niezwy i»onym. W tym przypadku powinni±my mówi¢ o przynajmniej trze h modelowy h sposoba h operowania tym
motywem. Pierwszy skupiony jest na renarra ji wi¡»¡ ej herosa z przypisanym mu artefaktem; drugi, w którym historie samego artefaktu staj¡ si
dominant¡ fabuªotwór z¡, o jest naj z± iej wykorzystywane przez twórów thrillerów religijny h; trze i natomiast, niezwykle popularny w fantasy
skierowanej do mªodszy h zytelników wprowadza mo»liwo±¢ korzystania
z artefaktu przez zwykªego, mªodego bohatera, który tym samym sam w iela si w posta¢ herosa i dokonuje heroi zny h zynów.
Kolejny typ wprowadzania form posthumanisty zny h do literatury fantasty znej opieraªby si na kreowaniu aªkowi ie nowy h gur. Mo»emy
wskaza¢ tu hybrydy zjologi zne, jak ho ia»by t, któr¡ widzimy we Frankensteinie, bd¡ ¡ efektem spe y znego zªo»enia i o»ywienia nowego typu
zªowieka. Innym przykªadem s¡ hybrydy, bd¡ e efektem odtworzenie zªowieka z martwego iaªa, a ra zej martwej tkanki, gdzie w efek ie otrzymuje
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si doskonaª¡ kopi iaªa zmarªego, niestety, z zyst¡ psy hik¡, o wida¢
w przypadku Dun ana Idaho z Diuny. Kolejny model to o zywi± ie yborg,
bd¡ y zespoleniem maszyny i zªowieka w rozmaitym stopniu. Bardzo zstym motywem jest budowanie posta i ludzkiej, która przestaje podlega¢
±mier i, mo»e to nastpowa¢ w efek ie daleko posunitej yborgiza ji lub te»
wywoªanej biologi znie muta ji, o ma miejs e ho ia»by w Spider-Manie
zy Wied¹minie (Sapkowski 1994). Z motywem tym bardzo zsto powi¡zany jest motyw wsze hmo y i wsze hwiedzy, jaki na przykªad posiadaj¡
niektórzy bohaterowie Diuny. Mo»e to by¢ naby ie spe y zny h e h, jak
niewidzialno±¢, nadludzka siªa i nieznisz zalno±¢ zy zna lub umiejtno±¢
zredukowania wªasnego istnienia do poziomu fantomowego. Innym typem
hybrydy jest ª¡ zenie zªowieka z ob ym, o znajdujemy ho ia»by we Wróblu. Mamy te» sporo motywów zwi¡zany h z transhumanizmem, w który h
zªowiek za zyna istnie¢ poza wªasnym iaªem, staj¡ si tylko psy hi znym
aspektem maszyny, jak miaªo to miejs e w Demonie. Po z¡wszy od pojawienia si Star Trek, a pó¹niej Star Wars oraz z± iej mamy do zynienia
z motywem istnienia form wyizolowany h i rozpatrywany h w polu zbiorów
zamknity h, wspólny h i zasem rozmyty h. Pamita¢ jednak trzeba tak»e
o gura h zwi¡zany h z poetykami sigaj¡ ymi po tematyk apokalipty zn¡
zy te» dystopijn¡. U pisarzy tworz¡ y h w tym krgu bardzo zsto znajdujemy gury zªowieka zdegradowanego, jak ma to miejs e w Wehikule
zasu Herberta G. Wellesa (Weles 2013) zy te» powie± ia h Briana Aldissa
typu Non-Stop (Aldiss 2007) zy Cieplarnia (Aldiss, 2007).
W±ród ty h kilku zasadni zy h form, jakimi posªuguj¡ si pisarze tworz¡ y powie± i fantasty zne nale»aªoby teraz wskaza¢ funk je, w jaki h opisane powy»ej formy wystpuj¡ w intersuj¡ ym nas typie twór zo± i litera kiej.
Pierwsza z ni h to funk ja ±wiatotwór za, w rama h której prezentuje
si te aspekty te hnologi zne lub biologi zne, jakie s¡ niezbdne dla zaistnienia konkretny h projektów obrazuj¡ y h nie tylko poprawionego zªowieka
lub istoty maj¡ e e hy interesuj¡ e z punktu widzenia modeli posthumanisty zny h lub transhumanisty zny h, ale przede wszystkim ª¡ zy si projektowane te hnologi znie lub biologi znie modele ze ±rodowiskiem w konkretny h rela ja h. W efek ie otrzymujemy nie tylko obraz ±rodowiska, w jakim mo»liwe jest zaistnienie konkretnego modelu poprawionego zªowieka,
ale przede wszystkim mamy do zynienia ze spe y znym zamknitym laboratorium, w rama h którego mo»na ±ledzi¢ rela je za hodz¡ e zarówno
pomidzy ±rodowiskiem a zªowiekiem, jak i zªowiekiem a ±rodowiskiem
we wszelki h mo»liwy h kongura ja h i we wszystki h daj¡ y h si przewidzie¢ konsekwen ja h.
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Druga jest funk ja projektuj¡ a, któr¡ o zywi± ie znajdziemy w prakty znie ka»dym typie twór zo± i fantasty znej, w tym jednak przypadku
hodzi o taki model projektowania, który kreuje modele i pozwala przygl¡da¢ si nowym jako± iom, w jakie zostaj¡ one uposa»one w perspektywie
konkretny h, wyizolowany h mo»liwo± i testowany h w dziaªaniu. Tym samym otrzymujemy zarówno atrak yjny litera ko model ±wiata, w jakim pojawia si jaka± anomalia oraz niezwykle iekawy projekt pozwalaj¡ y na testowanie reak ji, jakie owa anomalia bdzie wywoªywa¢ zarówno w podmioie, jakim si j¡ przypisaªo, jak i innym posta iom w konkretnym ±wie ie
przedstawionym.
Trze i typ funk ji to funk ja spekula yjna, w rama h której podejmuje si tworzenie ±wiatów, motywów lub konkretny h podmiotowy h modeli,
w który h pojawiaj¡ si negatywne skutki poprawiania zªowieka. Funk ja
spekula yjna zwi¡zana jest naj z± iej nie tylko z diagnozowaniem konkretnego stanu rze zy zaistniaªego w konkretnym modelu, ale tak»e jego wpªywu
na ±wiat przedstawiony i przede wszystkim wszelki h mo»liwy h interak ji,
jakie mog¡ si w danej sytua ji pojawi¢. W efek ie zego spekula je mog¡
wskazywa¢ na ¹ródªa problemu: te hnologi zne, biologi zne, ludzkie lub bd¡ e efektem losowego przypadku, na poten jalne skutki dla modelu, istot
ludzki h i aªego uniwersum, w jakim do ty h zdarze« do hodzi, a w ko« u
na me hanizmy rozwi¡zania problemu od zabiegów napraw zy h, poprzez
izola j, a» po elimina j. Do tego nale»y tak»e doda¢ wa»n¡ perspektyw podmiotow¡, w rama h której pojawi si mo»liwo±¢ ±ledzenia nie tylko
samej przemiany, w efek ie której do hodzi do poprawienia zªowieka, ale
przede wszystkim jej konsekwen ji dla konkretnego zªowieka, w tym nie
tylko ty h o zekiwany h, ale i ty h, które staj¡ si przekle«stwem. W efekie zego otrzymujemy bardzo iekaw¡ perspektyw spekuluj¡ ¡ na temat
te hnik przystosowywania si zªowieka do nieo zekiwany h aspektów poprawki i sposobów radzenia lub te» nieradzenia sobie z nimi.
Czwartym typem funk ji jest funk ja problematyzuj¡ a, która jest
sz zególnym przypadkiem funk ji spekula yjnej. Pojawia si ona z reguªy w ty h powie± ia h, w który h podejmowane s¡ zagadnienie niedaj¡ e
si zra jonalizowa¢. Innymi sªowy, wów zas, gdy aspekty posthumanizmu
lub transhumanizmu wi¡»e si z obe no± i¡ tajemni y otwartej. Mamy wtedy do zynienia zasadni zo z dwoma typami zabiegów. Pierwsze skupiaj¡
si wokóª rozmai ie rozumianej dominanty religijnej. Wów zas wystpuj¡
naj z± iej dwie funk je: pierwsza z ni h stara si zredukowa¢ tajemni 
otwart¡ do poziomu zwykªej tajemni y, jak ma to miejs e w Mro zny h
materia h (Pullmann 2003), druga natomiast wpisuje tajemni  otwart¡
w perspektyw kreowanego ±wiata i za hodz¡ y h w nim nadnaturalny h
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zjawisk, o wida¢ w trylogii Qumran Eliette Abe assis (Abe assis 2006).
W drugim przypadku dominanta religijna nie peªni funk ji prymarnej, na
zoªo wysuwaj¡ si inne perspektywy, po z¡wszy od antropologi znej, jak
ma miejs e w drugim tomie yklu Diuna  Mesjaszu Diuny.
Ostatnim typem prezentowanej tu funk ji jest funk ja spoªe zna, która
ujmuje kategorie poprawiania zªowieka w perspektywa h modeli utopijny h lub dystopijny h. W obu ty h przypadka h zagadnienia posthumanizmu i transhumanizmu ujmowane s¡ w dwó h zasadni zy h aspekta h.
Pierwszym z ni h s¡ skutki spoªe zne konkretnego modelu w opisie zysto
te hnologi znym, w drugim natomiast skutki te wpisuje si ju» w rela je
midzyludzkie.
Reasumuj¡ , mo»na wstpnie dokona¢ nastpuj¡ y h ustale«. Posthumanizm w literaturze fantasty znej mo»e przyjmowa¢ posta¢ efektu przypadkowego, jak ma to miejs e w obraza h metamorfoz, jakie wywoªuj¡ wirusy w ludzkim organizmie, skutkuj¡ e pojawieniem si zombie. Byªby to
posthumanizm typu metamor znego. Drugim typem jest posthumanizm
projektowany i przeprowadzany w efek ie konkretny h zabiegów te hnologi zny h, oparty h na yborgiza ji z ow y androidów lub te» zabiega h
genety zny h z Diuny lub inny h wido zny h w Czªowieku do przeróbki.
Trze i typ wi¡»e si z wykorzystywaniem wyobra»e« trady yjny h. W przypadku transhumanizmu mo»na generalnie mówi¢ o dwó h modela h. Pierwszy, zwi¡zany z te hnologiami yfrowymi, w efek ie wykorzystania który h
umysª i ±wiadomo±¢ konkretnego zªowieka za zyna istnie¢ poza ludzkim
iaªem w ±wie ie wirtualnym, yfrowym lub realnym w zale»no± i od tego,
zy mamy do zynienia z zasowym transhumanizmem w powie± i Ka¹«
(Dia zenko 2006) zy te» staªym w Demonie. W drugim przypadku transhumanizm wi¡»e si z pewnymi modelowymi wyobra»eniami religijnymi, bd¡ ymi kulturowymi yta jami lub te» autorskimi trawesta jami, w efek ie
pojawiaj¡ si modele deika ji, demoniza ji zy te» bestializa ji zªowieka
z wszelkimi mo»liwymi konsekwen jami tego typu przemian.
Wszystkie te zabiegi ujmuj¡ jednak naj z± iej te hnologi zne poprawianie zªowieka w perspektywie antropologi znej. W punk ie wyj± ia lub
doj± ia zawsze pojawiaj¡ si wi pytania o natur zªowieka, wpisane w ni¡
ograni zenia oraz przypisane jej walory. W efek ie zego interesuj¡ e nas zabiegi tworz¡ do±¢ pre yzyjny paradygmat, w którym znajduj¡ si nastpuj¡e punkty: wyodrbnienie braków i inny h uªomno± i wpisany h w kondy j
ludzk¡, okre±lenie te hnik umo»liwiaj¡ y h i h poprawienie lub wyeliminowanie, wyodrbnienie potrzeb, jakie wpisane s¡ w konkretne ludzkie istnienie, okre±lenie te hnik pozwalaj¡ y h na i h realiza j, opis konsekwen ji
podmiotowy h i spoªe zny h przeprowadzony h zmian. W efek ie zabiegi
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zwi¡zane z transhumanizmem i posthumanizmem w prozie fantasty znej
mo»na zamkn¡¢ na hwil obe n¡ w trze h typa h pro esów: sublimuj¡ ym,
redukuj¡ ym oraz globalizuj¡ ym.
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In the arti le the author dis usses the me hanisms of the improvement of the human body
that were present in the

ulture in the past ages. The starting points of the dis ussion

are the an ient myths, where the gures of the heroes and hybrids appeared. They were
as ribed with the important

ultural fun tions. This situation indi ates that the drive

toward the improvement of human

ondition in its somati

dimension has existed in the

ulture sin e its beginnings. In the arti le, as the rst ones, the me hanisms improving
the body in the ar hai

ultures were presented, and only later the author makes the way

for the analogi al phenomena present in the

ontemporary

ultures. While elaborating

the modern literature, the author juxtaposes the texts that belong to spe ulative s i and to the mythopoieti

fantasy with the theoreti al and futurologi al works that

on ern the problems of posthumanism and transhumanism. In this kind of perspe tive
the theoreti o-spe ulative aspe ts of posthumanism were des ribed, then their literary
realizations were presented, and nally the

ultural

onsequen es followed.

