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Streszczenie
Artykuł ma na celu charakterystykę szeroko rozumianego transhumanizmu jako teo -
rii hi  storiozoficznej, a także jej analizę porównawczą w stosunku do wybranych 
teorii hi storiozoficznych okresu nowożytności. Autor wykorzystuje do tego modelowy 
podział stanowisk historiozoficznych zaproponowany przez Leszka Kopciucha, oparty 
na pięciu paradygmatach dotyczących istotnych zagadnień filozofii historii, m.in. 
podziału na stanowiska optymistyczne i antyoptymistyczne czy progresywistyczne 
i antyprogresywistyczne. W artykule wskazuje również podobieństwa w sposobie 
myślenia badaczy okresu nowożytności oraz współczesnych przedstawicieli transhu-
manizmu, postrzegających dzieje w sposób optymistyczny oraz progresywistyczny. 
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Abstract
The article aims at characterising transhumanism as a theory of philosophy of history, 
and a comparative analysis in relation to selected historiosophical theories of the pe-
riod of modernity. For this purpose the author uses a historiosophical positions model 
proposed by Leszek Kopciuch, based on the five paradigms concerning relevant issues 
of history of philosophy, i. a. a division to optimistic and anti-optymistic positions, or 
progressivist and anti-progressivist ones. In the article he points out the similarities 
in the mind-set of researchers in the period of modernity and of contemporary 
representatives of transhumanism, perceiving history as optimistic and progressivist.

Keywords: transhumanism, philosophy of history, progress, Max More, Nick 
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Wstęp

Transhumanizm (określany również jako H+) oraz jego postrze-
ganie stale się zmieniają. Zaczyna być określany mianem ideologii, 
światopoglądu, teorią społeczno-polityczną, filozofią czy również 
postrzegany jako proces zachodzących w człowieku zmian. Dowo-
dem mnogości definicji może być fakt, iż w obrębie transhumani-
zmu formułowane są hipotezy dotyczące dalszych losów gatunku 
ludzkiego, a także nadchodzących przemian społecznych, które 
mają nastąpić z udziałem techniki oraz nauki. Transhumanizm 
widzi człowieka jako plastyczne dzieło ewolucji, które nieustannie 
zmieniało się w czasie na przestrzeni ostatnich tysięcy lat. Kon-
cepcja ta zakłada, że rozwój naukowo-techniczny może umożliwić 

„uruchomienie” nowych możliwości przekształceń ludzkiego świata 
oraz samego człowieka.

Jedni z najważniejszych przedstawicieli transhumanizmu, Max 
More czy Nick Bostrom, podkreślają jego intelektualne korzenie 
w epoce oświecenia (Bostrom 2013: 15). Myśliciele okresu nowożyt-
ności, jak Francis Bacon czy August Comte, podobnie jak transhu-
maniści, dostrzegali możliwości naukowo-techniczne swojej epoki, 
formułując zbliżone wnioski co do możliwości dalszego rozwoju 
naukowo-intelektualnego gatunku ludzkiego. W pewnym sensie 
transhumanizm kontynuuje oświeceniową wiarę w to, że w człowie-
ku dokonuje się rozwój, współcześnie zaś sposobem na realizację 
owego postulatu ma być właśnie wykorzystanie zaawansowanego 
dorobku naukowego.
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[…] odtąd przyszłość ludzkości, wyznaczona przez rozwój wie-
dzy i jej praktycznych zastosowań, będzie stanowić stopniową 
realizację wartości coraz wyższych, ponieważ będzie się wiązać 
z rozwojem ludzkich możliwości, zwłaszcza zaś z postępującym 
panowaniem człowieka nad obcymi dotychczas i wrogimi 
siłami przyrody (Czarnecki 1992: 85).

Jak zauważa Zdzisław Czarnecki, oświeceniowe myślenie wiązało 
się z pozytywnym wartościowaniem przyszłości z tego względu, że 
a priori zakładano, że wraz z biegiem czasu wszelkie sfery ludzkiej 
egzystencji będą ulegać „ulepszeniu”.

Biorąc pod uwagę współczesną, akademicką popularność trans-
humanizmu1, zasadne jest przeanalizowanie jego pozycji i stosunku 
do innych teorii historiozoficznych, dzięki czemu możliwe byłoby 
sformułowanie odpowiedzi na pytanie o relacje transhumanizmu 
i historii. W analizie historiozoficznej transhumanizmu wykorzy-
stam modelowy podział teorii historiozoficznych zaproponowany 
przez Leszka Kopciucha, gdyż podział ten stanowi syntezę meto-
dologii używanych przez innych historiozofów, co nadaje mu cechę 
aktualności (Kopciuch 2014: 44–45). Modelowy podział koncepcji 
pozwoli przeanalizować ideę transhumanizmu z użyciem wzajem-
nie się krzyżujących i uzupełniających paradygmatów, dając jedno-
cześnie pewien całościowy obraz tego projektu. Paradygmaty, które 
zostały wykorzystane w modelu Kopciucha, to (Kopciuch 2014: 44):

1 Chciałbym podkreślić, że moja analiza koncepcji transhumanizmu opiera 
się na całościowym postrzeganiu teorii różnych autorów, jak np. Maksa 
More’a czy Nicka Bostroma, z tego względu, że do tej pory nie powstała 
żadna spójna i całościowa teoria dotycząca zagadnienia transhumanizmu, 
a także dalszych przemian człowieka w kondycję postludzką. Max More 
w Principles of Extropy 3.11 pisał: „Zasady [ekstropii – K.Sz.] nie pretendują 
do bycia całościową koncepcją filozofii życia. Świat nie potrzebuje kolejnego 
totalitarnego dogmatu” (More 2003). Na potrzeby swojej analizy przyjmuję, 
że teorię transhumanistów wzajemnie się uzupełniają, dając całościowy 
obraz owej koncepcji, czego kolejnym dowodem może być częste powoły-
wanie się transhumanistów na swoje prace związane z tą tematyką.
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1. Podział na progresywizm i antyprogresywizm, które zakładają 
kolejno: 

a) postęp w historii dokonuje się jako obiektywna tendencja 
bez udziału ludzi lub jako tendencja subiektywna lub su-
biektywno-obiektywna wraz z udziałem ludzi w kształto-
waniu historii,

b) w dziejach następują regres i powolny upadek lub historia 
„stoi w miejscu”. 

2. Trzy schematy myślenia dotyczące „działania w historii”: 
a) teoretyczny – w historii za postęp odpowiada obiektywna 

zasada dziejów, człowiek jest jedynie „narzędziem” w histo-
rii, a wiedza o historii ma charakter retrospektywny,

b) praktyczny – obiektywna zasada dziejów jest niepozna-
walna, historię napędza spontaniczna ludzka aktywność; 
człowiek nie tylko poznaje dzieje, ale może też formułować 
pewne hipotezy prospektywne,

c) teoretyczno-praktyczny – człowiek jest zarówno narzędziem, 
jak i kreatorem dziejów, postęp w historii następuje dzięki 
obiektywnym prawom historii, jednak potrzebny jest rów-
nież do tego działanie człowieka; człowiek poznaje dzieje 
zarówno retrospektywnie, jak i prospektywnie, natomiast 
zadanie filozofii jest praktyczno-poznawcze – ma ona od-
kryć obiektywne prawa dziejów, które staną się fundamen-
tem dalszego działania. 

3. Podział stanowisk związany z formułowanymi przez nie moż-
liwościami poznania praw dziejowych:

a) skrajny optymizm epistemologiczny – zakładający, że całość 
dziejów jest poznawalna, przy czym dzieje to przeszłość, 
teraźniejszość oraz przyszłość, 

b) umiarkowany optymizm epistemologiczny – zakładający, że 
dzieje są poznawalne, ale nie możemy formułować sądów 
co do przyszłości,

c) pesymizm epistemologiczny – zakładający, że prawa dzie-
jów, nawet jeśli istnieją, są niepoznawalne.
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4. Podział na teorie optymistyczne i antyoptymistyczne. Choć 
wydaje się, że są to synonimy progresywizmu i antyprogresy-
wizmu, to jednak w historiozofii można znaleźć teorie, które 
nie zakładają progresywizmu, a jednak są optymistyczne. 
Pytanie, czy dana teoria formułuje określony cel postępu. 
Tego rodzaju analiza modelowa pozwoli rozpoznać z per-

spektywy filozofii dziejów właściwości transhumanizmu oraz 
dokonać umiejscowienia go pośród innych koncepcji historio-
zoficznych – w zależności od posiadanych cech (Kopciuch 2014: 
45–49), związanych z kategorią rozwoju dziejowego oraz dotyka-
jących problemu postępu. 

Transhumanizm a inne koncepcje historiozoficzne

Transhumanizm (Jotterand 2010), podobnie jak oświeceniowe kon-
cepcje historiozoficzne, stara się wskazać pewne prawidłowości 
sterujące rozwojem człowieka na przestrzeni dziejów, formułując 
również pewne prawdopodobne ścieżki dalszego rozwoju człowie-
ka. Nicolas de Condorcet, jeden z twórców teorii postępu, dokonu-
jąc refleksji nad rozwojem dziejowym ducha ludzkiego, deklarował 
wiarę w to, że wszelka zmiana dziejowa dokonuje się na korzyść 
człowieka. Podkreślał on społeczną i historyczną wartość postępu 
(Condorcet 1957: XXXVIII). Jak pisze Bostrom:

Dziedzictwo od czasów renesansu, w połączeniu z wpływami 
Izaaka Newtona, Tomasza Hobbesa, Johna Locke’a, Immanu-
ela Kanta, Markiza de Condorceta i innych, tworzyło podsta-
wy pod racjonalny humanizm, który akcentował rolę nauki 
oraz krytycznego myślenia – a nie objawienia i religijnych 
autorytetów – jako sposobów poznania świata natury i jego 
przeznaczenia oraz natury ludzkiej, a także budowania fun-
damentów moralności. Transhumanizm ma swoje korzenie 
w tym racjonalnym humanizmie (Bostrom 2003: 40) [tłum. 
własne].
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Koncepcja H+ opiera się na dostrzeganiu ewolucyjnego rozwoju 
człowieka (Bostrom, 2013: 15), interpretując go jako „twór”, który 
stale ulega doskonaleniu, a także dostosowuje otoczenie w celu reali-
zacji potrzeb. Przewiduje on stopniową ewolucję człowieka w stronę 
transczłowieka, a następnie postczłowieka (Bostrom 2005: 5), gdzie 
każda z kolejnych form przekracza zdolności poprzedniej na wszel-
kich dostępnych im płaszczyznach egzystencji. Transhumanizm 
afirmuje również przyspieszenie w kulturze, co stanowi dla niego 
podstawę do krytyki dotychczasowej ewolucji biologicznej czło-
wieka, która według H+ jest czymś, co powinno zostać ulepszone 
wyłącznie z tego względu, że posiadamy (lub będziemy posiadać), 
by tego dokonać. Inną negatywną cechą ewolucji jest to, że nie 
jesteśmy w stanie kontrolować zmian, które dzięki niej zachodzą. 
Skutkiem tego człowiek wraz ze swoim „naturalnym” rozwojem 
uzyskał pewne cechy, które postrzegane są przez transhumanizm 
jako wady (More 2013: 344–345), np. niewystarczająca długość życia, 
ograniczenia zmysłowe czy intelektualne. Transhumaniści sądzą, 
że gdyby ludzie uzyskali możliwość samodzielnego kierowania dal-
szym biegiem swojego rozwoju ewolucyjnego, to byliby oni zdolni 
zniwelować swoje „wady”, a także rozwijać się w sposób celowy 
w stronę hipotetycznie „lepszych jednostek oraz doskonalszego 
społeczeństwa” (Bostrom 2003: 5). 

Koncepcja transhumanizmu, podobnie jak oświeceniowe teorie 
historiozoficzne, dokonując refleksji nad przemianami dziejowymi 
ludzkości, formułuje pewne przewidywania dotyczące przyszłości. 
Jak pisał Condorcet:

Nadzieje nasze co do przyszłości rodzaju ludzkiego sprowa-
dzają się do trzech zasadniczych punktów: obalenie nierów-
ności między narodami, większa równość w obrębie samego 
ludu i rzeczywiste udoskonalenie się człowieka (Condorcet 
1957: 212).

I właśnie tego rodzaju oświeceniowa wiara w to, że cel człowieka 
to ciągłe doskonalenie się, jest pokrewna myśli transhumanizmu.
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Realne korzyści, jakie pociągnie ze sobą postęp, którego mo-
żemy spodziewać się niemalże z zupełną pewnością, będą się 
zwiększać tak długo, jak długo będzie doskonalić się rodzaj 
ludzki […] (Condorcet 1957: 225).

Pozytywista, Auguste Comte, podkreślający rolę i wartość nauki 
w rozwoju dziejowym, jest również przykładem badacza, który 
miał wpływ na stopniowy wzrost afirmowania nauki oraz techniki. 
Wyróżniał on trzy fazy rozwoju: teologiczną, metafizyczną oraz 
pozytywną (Comte 2009: 23), które wiązały się ze stopniowym 
rozwojem umysłowości przechodzącej od rozważań nad kwestiami 
religijnymi przez filozoficzne aż do ostatniej fazy, która określana 
była jako racjonalna, zajmująca się kwestiami ścisłymi i rzeczy-
wistymi (Comte 2009: 38–45). Zbigniew Kuderowicz, analizując 
koncepcję Comte’a, zauważa, że „Postęp odbywa się na drodze 
ewolucji” (Kuderowicz 1983: 135), charakteryzując ją jako refleksję 
nad pewnego rodzaju regularnością związaną z rozwojem społecz-
nym. Są to przykłady koncepcji, które w pewnym stopniu budowały 
podwaliny pod naukowo-techniczny charakter oraz wiarę w postęp 
współczesnego transhumanizmu2.

Przed przystąpieniem do właściwej analizy transhumanizmu 
z wykorzystaniem modelu Kopciucha chciałbym wskazać problem 
związany z postrzeganiem owej myśli przez pryzmat historiozofii. 
Max More jest przeciwny postrzeganiu transhumanizmu jako teorii, 
która formułuje pewne przewidywania co do kształtu przyszłości, 
co jest domeną koncepcji historiozoficznych. Pisze on:

Kolejnym nieporozumieniem […] jest to, że transhumanizm 
w istocie tworzy przewidywania co do kształtu przyszłości. 
Na pewno część transhumanistów (którzy mogą się z tym 

2 Sam termin „transhumanizm” został użyty po raz pierwszy przez Juliana 
Huxleya w jego pracy New Bottles for New Wine (1957), choć wątki trans-
humanistyczne mogą być dostrzeżone już w pracy Nikołaja Fiodorowa 
Filozofia wspólnego czynu.
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nurtem utożsamiać lub nie) tworzy pewne przewidywania. 
[…] Poza przewidywaniami, które tworzone są przez poje-
dynczych badaczy, jest zasadne twierdzić, że transhumanizm 
opiera się głównie na oczekiwaniach dotyczących dalszego 
rozwoju technicznego. Jednakże, szczegółowe prognozy nie 
są formułowane w obrębie transhumanizmu. Transhuma-
nizm jest definiowany przez zaangażowanie w kształtowaniu 
fundamentów przyszłości definiowanej przez wartości, cele 
i wyznaczaniu kierunku, a nie faktycznych działaniach (More 
2013b: 23) [tłum. własne].

Choć More broni się przed postrzeganiem transhumanizmu jako 
koncepcji formułującej przewidywania dotyczących przyszłości3, to 
jednak uważam, że nie ma on w tej kwestii racji. Głównym proble-
mem jest to, że o przyszłości można mówić na różne sposoby. Przy-
kładowo, Karl Popper twierdzi, że żadna z teorii historiozoficznych 
nie może formułować obiektywnych przewidywań co do kształtu 
przyszłości. Gdybyśmy mogli „dokładnie” przewidywać przyszłość 
i formułować sądy, które można stosować do przyszłości, przy-
szłość ulegałaby zmianie, ilekroć dany sąd zostałby wypowiedziany 
(Popper 1999: 21–25). Z tego względu twierdzi on, iż obiektywna 
przyszłość jest niepoznawalna, ponieważ każde nasze „obecne” 
działanie wpływałoby na jej przyszły kształt. Warto zwrócić uwagę 
na to, iż teorie historiozoficzne nie formułują wprost obiektywnych 
dróg dalszego postępu, które są konieczne do osiągnięcia, lecz 
tworzą pewne przewidywania co do możliwego kształtu przyszło-
ści, dokonując refleksji nad samą historią oraz „dotychczasowymi” 
działaniami w świecie. Również Nick Bostrom, analizując możliwe, 
przyszłe losy człowieka, formułuje pewne scenariusze dalszego 
biegu historii. Przewiduje on, że ludzkość może wyginąć, cofnąć 
się w rozwoju na skutek jakiejś katastrofy, zatrzymać się w rozwoju 

3 Są jednak badacze transhumanizmu, którzy formułują wprost przewidy-
wania dotyczące dalszego rozwoju naukowo-technicznego, np. Raymond 
Kurzweil oraz jego teoria osobliwości [Singularity] (Kurzweil 2013: 36–37).
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lub osiągnąć fazę postludzką (Bostrom 2009: 196–208). Scena-
riusze zaproponowane przez Bostroma również noszą znamiona 
teorii historiozoficznych, ponieważ wysuwają hipotezy dotyczące 
przyszłości, a wynikają one z dotychczasowej wiedzy, doświadczeń 
oraz refleksji nad historią. 

Z tego względu uważam, że transhumanizm można zaliczyć 
do koncepcji historiozoficznych. Nawiązuje on schematem teore-
tycznym do innych stanowisk filozofii historii, formułując pewne 
sądy co do przypuszczalnego kształtu przyszłości. Rozpoznaje 
pewne działania, prawidłowości w dotychczasowej historii rozwoju, 
i na podstawie tych doświadczeń tworzy prognozy oraz wskazuje 
możliwe ścieżki rozwoju gatunku ludzkiego, w stronę kondycji 
postludzkiej, co de facto jest pewnego rodzaju sposobem prze-
widywania przyszłości. W związku z tym, pomimo argumentacji 
More’a, sądzę, że transhumanizm może być umiejscowiony pośród 
innych stanowisk historiozoficznych.

Transhumanizm – koncepcja progresywistyczna  
czy antyprogresywistyczna?

Przechodząc do analizy transhumanizmu, związanej z paradygma-
tami zaproponowanymi przez Kopciucha, pytanie, czy transhuma-
nizm jest koncepcją progresywistyczną czy antyprogresywistyczną, 
wydaje się pozornie niepotrzebne. Koncepcja ta zakłada doskona-
lenie się człowieka na drodze ewolucji biotechnologicznej oraz wy-
tworzenie nowego, doskonalszego społeczeństwa przez zmienione 
jednostki ludzkie. Za bazę teoretyczną tego procesu można uznać 
teorię ekstropii, której autorem jest wspomniany More. Ekstropię 
definiuje on jako „Rozszerzenie inteligencji żyjącego lub zorganizo-
wanego systemu, funkcjonalnego ładu, witalności, zdolności, a także 
nacisk na ulepszenie” (More 2003)4. Opiera się ona na siedmiu 

4 More 2003: http://lists.extropy.org/pipermail/extropy-chat/2004-May/006399.
html [tłum. własne].
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zasadach5: Nieustannym Postępie, Autoprzemianie, Praktycznym 
Optymizmie, Inteligentnej Technice, Otwartym Społeczeństwie, 
Samodzielności oraz Racjonalnym Myśleniu. Powyższe zasady, choć 
czasem niewyrażone wprost, można dostrzec również w teoriach 
innych transhumanistów6. To właśnie zasady Nieustannego Po-
stępu oraz Racjonalnego Myślenia, niezwykle ważne w koncepcji 
transhumanizmu, są istotnym nawiązaniem do myśli związanej 
z oświeceniem francuskim, które kładło nacisk właśnie na rozwój 
intelektualny, materialny i kulturowy, w tym naukowo-techniczny. 
Jednakże myśl związana z oświeceniem niemieckim postrzegała 
postęp nie jako proces ulepszania się artefaktów czy powiększanie 
wiedzy naukowej, lecz utożsamiała go z doskonaleniem się człowie-
ka na poziomie moralnym (Kuderowicz 1983: 60). Z tego punktu 
widzenia postęp według transhumanizmu nie musi być tożsamy 
z postępem samego człowieka. 

Warto w tym miejscu przypomnieć teorię antyprogresywi-
styczną Jeana-Jacques’a Rousseau, który krytykował rozwój na-
ukowo-techniczny, postrzegając go nie jako postęp, lecz przyczynę 
stopniowego upadku moralnego człowieka. Rousseau pisał:

5 Pierwotnie artykuł More’a The Extropian Principles, opublikowany w cza-
sopiśmie „Extropy” w 1990 roku, zawierał jedynie cztery zasady: Bound-
less Expansion, Self-Transformation, Dynamic Optimism, Intelligent 
Technology. Z czasem zostały one przeformułowane, dodano także trzy 
nowe zasady. Obecnie są to: Perpetual Progress, Self-Transformation, 
Practical Optimism, Intelligent Technology, Open Society, Self-Direction, 
Rational Thinking.

6 Zob. Kurzweil 2013: 49–111. Dokonuje on analizy tempa „rozwoju tech-
nicznego” prowadzącego w stronę tzw. osobliwości, zakładając, że roz-
wój ten jest nieskończony oraz ciągle przyspieszający. Jest to przykład 
zastosowania idei Nieustannego Postępu More’a. Innym przykładem 
może być teza Nicka Bostroma (Bostrom, 2003: 32), że społeczeństwo 
postczłowieka jest obecnie niemożliwe do scharakteryzowania, ponieważ 
wolność postludzka daje mu niemal nieograniczone możliwości. Stano-
wi to sposób wyrażenia idei Otwartego Społeczeństwa, Samodzielności 
i Autoprzemiany.
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Jeśli zajmowanie się naukami jest szkodliwe dla zalet bojowych, 
to mniej jeszcze sprzyja moralnym. Nasze wychowanie, wręcz 
obłąkane, od pierwszych lat przyozdabia nasz umysł, a nasz 
sąd o rzeczach wypacza. Wszędzie widzę ogromne zakłady, 
gdzie kosztem nie byle jakim wychowuje się młodzież, by ją 
nauczyć wszystkiego oprócz jej obowiązków.

Nikt nie pyta o prawość człowieka, ale o jego zdolności; 
ani czy książka jest pożyteczna, tylko czy dobrze jest napisana. 
Mnożą się i sypią nagrody dla umysłu i talentu, a cnota pozo-
staje nieuwieńczona (Rousseau 1956: 37).

Jest to przykład na to, że kategoria postępu w historiozofii może 
być postrzegana na różne sposoby; niekoniecznie musi odnosić się 
wyłącznie do rozwoju naukowo-technicznego, który „doskonali” 
człowieka tylko na poziomie materialnym. 

Choć nie można zanegować naukowo-technicznego postępu 
ludzkości, to jednak nie musi on być tożsamy z „doskonaleniem” 
się człowieka. Z tego względu transhumanizm postuluje nie tylko 
wykorzystanie dorobku naukowo-technicznego w celu fizycznego 
ulepszenia człowieka (Bostrom 2005), lecz w jego obrębie można 
dostrzec wiarę w to, że tego rodzaju postęp pociągnie również za 
sobą rozwój człowieka na poziomie moralnym. „Ludzie muszą 
użyć rozumu i moralności, aby ukształtować swą dalszą ewolucję” 
(Bostrom 2013: 20) [tłum. własne]. Ma to być związane z tym, że 
człowiek zostanie obarczony ogromną odpowiedzialnością za swoje 
dalsze losy, jak i tym, że postulowany przez transhumanizm post-
człowiek ma być doskonalszy na dostrzegalnych przez transhuma-
nizm płaszczyznach, jak intelektualna czy emocjonalna (Bostrom, 
2005). Jak podkreśla Mark Walker: „To samo odnosi się do cnót 
moralnych [chodzi o możliwości intelektualne – K.Sz.]: małpy są 
z nami w takim stosunku, jak my znajdujemy się w stosunku do 
postludzi” (Walker 2011: 43) [tłum. własne].

Postczłowiek może rozwijać się jako osoba zarówno w moral-
nym i duchowym wymiarze bez niewłaściwych ostróg, które 
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są czasem konieczne w rozwoju ludzkości. Zdolność sponta-
nicznego rozwoju w obu tych wymiarach może być postrze-
gana jako aspekt zdolności emocjonalnych (Bostrom 2013: 48) 
[tłum. własne].

Bostrom utożsamia rozwój sfery emocjonalnej oraz jej kontro-
li z rozwojem postczłowieka na gruncie moralnym. Przewiduje 
również, że rozwój intelektualny doprowadzi do odkrycia teorii 
filozoficznych, których nie był w stanie odkryć dotychczasowo 
człowiek (Bostrom 2005: 6). Również możliwość kontroli własnych 
emocji ma doprowadzić do tego, że postludzie staną się „doskonalsi” 
na poziomie moralnym, przez co progresywizm transhumanizmu 
ma dotknąć wszelkich sfer ludzkiego życia. 

Transhumanizm jako teoretyczna, praktyczna  
czy teoretyczno-praktyczna historiozofia?

Kolejna część modelowego podziału na koncepcje teoretyczne, 
praktyczne i teoretyczno-praktyczne wiąże się z pytaniem, kto 
odpowiada za rozwój i kształt dziejów. Według koncepcji trans-
humanizmu niewątpliwie za rozwój dziejowy odpowiedzialny ma 
być człowiek. More w Liście do Matki Natury twierdzi, że człowiek 
powinien zyskać możliwość samokształtowania, by zredukować 

„błędy natury”, a także by móc kroczyć drogą, którą sam uzna za 
właściwą (More 2013a: 334). Formułuje siedem poprawek (More 
2013a: 344), które powinny zostać zrealizowane, by człowiek mógł 
przekształcić się w postczłowieka (Szymański 2015a: 141–142). Nie 
można wykluczyć, że wraz ze zmianą w jednostkach ludzkich nie 
nastąpi zmiana na gruncie społecznym. Postludzie, którzy będą 
budować przyszły świat, prawdopodobnie poddadzą modyfikacji 
dotychczasowy ład społeczny. Jednak, jak zauważa Bostrom, nie 
mamy obecnie możliwości mówienia o tym, jak ów świat będzie 
mógł wyglądać (Bostrom 2003: 32). Biorąc pod uwagę, że człowiek, 
zgodnie z wartościami transhumanistycznymi, nie jest ograniczany 
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w żaden sposób w możliwości kształtowania samego siebie, nie 
można przez to przewidzieć, jaki kształt przyjmie przyszłe spo-
łeczeństwo. Bostrom przyjmuje jednak a priori, że przyszły świat 
będzie „lepszy” niż dotychczasowy (Bostrom 2003: 32).

Jeśli pytamy o obiektywną zasadę, która wpływa na kształt 
i rozwój dziejów, tego typu zasada może być scharakteryzowana 
jako proces ewolucji. Transhumanizm, zgodnie z zasadą ewolucji, 
postrzega człowieka jako dzieło, które ulega przekształceniom oraz 
doskonaleniu się w czasie (Bostrom 2005: 2). Choć sam transhuma-
nizm postuluje wykorzystanie zaawansowanej nauki oraz techniki 
w celu usprawnienia i udoskonalenia człowieka, to jednak, jak sądzę, 
nie jest to równoznaczne z tym, że ewolucja, jako zasada rozwoju, 
przestanie przebiegać, lecz zmianie ulegnie jedynie jej metoda. Sami 
transhumaniści, formułując swoje koncepcje, przedstawiają dalszy 
rozwój człowieka właśnie w sposób ewolucyjny, czego przykładem 
może być stopniowa przemiana człowieka w transczłowieka (Szy-
mański 2015a: 138), następnie w postczłowieka, i prawdopodobnie 
dalej (Szymański 2015a: 137). Z tego względu można uznać, że 
w obrębie transhumanizmu zasada ewolucji jest pewną obiektywną, 
działającą w historii zasadą rozwoju oraz postępu technicznego, 
społecznego, biologicznego itp. Z tego względu transhumanizm 
można zaliczyć do modelu teoretyczno-praktycznego. 

Zgodnie z charakterystyką owego paradygmatu człowiek w kon-
cepcji transhumanizmu jest zarazem kreatorem dziejów, jak i narzę-
dziem, które podlega obiektywnym, dziejowym zasadom rozwoju. 
Dodatkowo, transhumanizm dostrzega retrospektywne procesy 
prowadzące do rozwoju gatunku ludzkiego, a także formułuje pew-
ne możliwe postulaty dotyczące kształtu przyszłości.

Transhumanizm a przewidywanie praw dziejowych

Jeśli pytamy o stosunek epistemologiczny transhumanizmu do hi-
storii, to uważam, że można zakwalifikować go jako paradygmat 
skrajnego optymizmu epistemologicznego. Paradygmat ten zakłada, 
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że całość dziejów jest poznawalna, przy czym dzieje rozumie się jako 
przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość (Kopciuch 2014: 52). Opie-
ra się on na determinizmie historycznym (Kuderowicz 1983: 122), 
który głosi możliwość przewidywania przyszłości na podstawie te-
raźniejszości, pozwalając jednocześnie na aktywny wpływ na kształt 
przyszłości. Determinizm historyczny związany jest z wiarą w sku-
teczne działanie społeczne, które polega na rozpoznaniu problemów 
oraz potrzeb człowieka, a przez to wdrożeniu odpowiednich działań 
w przyszłości. Ma on związek z dostrzeganiem pewnej regularno-
ści w historii (Kuderowicz 1983: 122), a co za tym idzie, wiarą w to, 
że pewne prawidłowości historyczne są możliwe do rozpoznania 
oraz że na historię składa się głównie aktywność społeczna. Innym 
paradygmatem formułującym możliwość rozpoznania procesów 
dziejowych jest umiarkowany optymizm, lecz zakłada on, że nie-
możliwe jest przewidywanie przyszłości. 

Choć More broni się przed mówieniem o transhumanizmie jako 
o koncepcji formułującej sądy co do kształtu przyszłości, to jednak – 
powołując się na wspomniany już wcześniej argument Poppera – 
nie istnieje możliwość obiektywnego mówienia o przyszłości, jak 
rozumie to More. Na gruncie teorii determinizmu historycznego 
transhumanizm odkrywa pewne prawa historyczne (zasada ewo-
lucji), a także dostrzega obecne możliwości naukowo-techniczne, 
które mają doprowadzić do poprawy życia ludzkiego, lecz mnogość 
dróg rozwoju i możliwości przekształceń uniemożliwia nam stwier-
dzenie, którą dokładnie drogą podąży transhumanizm i jakie będą 
jego konsekwencje. Warto zwrócić uwagę na to, iż transhumanizm, 
formułując sądy dotyczące dalszego rozwoju człowieka, przyjmuje, że 
doskonalił się on w czasie, a także proces ten jest trwały. W związku 
z tym w historii zachodzi proces „doskonalenia”, czego rezultatem ma 
być przekształcenie kondycji ludzkiej w kondycję postludzką. Dodat-
kowo, przywołując ideę ekstropii, która według More’a ma być daleka 
od formułowania teorii dotyczących kształtu przyszłości, opiera się 
na zasadzie, że rozwój będzie odbywać się w sposób „nieskończony” 
(More 2011: 139–141). Myślenie to wiąże się z formułowaniem pewne-
go rodzaju sądów wobec możliwości rozwoju przyszłości, w związku 
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z tym transhumanizm, jak sądzę, może być zakwalifikowany do 
paradygmatu skrajnego optymizmu epistemologicznego.

Stanowisko optymistyczne czy pesymistyczne?

Jeśli pytamy o charakter koncepcji transhumanizmu, można za-
kwalifikować ją jako koncepcję optymistyczną. Co prawda, postu-
lowana przez transhumanizm ewolucja biotechnologiczna, a także 
dalszy rozwój naukowo-techniczny, niosą ze sobą poważne nie-
bezpieczeństwo dla całego rodzaju ludzkiego, co zauważa Bostrom 
(Bostrom 2003: 22). Wskazuje on, że główne ryzyko egzystencji 
będzie powstawać w najbliższym czasie właśnie za sprawą człowieka. 
Należą do niego między innymi niebezpieczeństwa związane z na-
notechnologią, bronią biologiczną, rozwojem sztucznej inteligencji 
czy zagrożenie wojną nuklearną (Bostrom 2003: 24). Sugeruje on 
jednak, że przy zachowaniu ostrożności oraz działaniu w sprawie 

„wspólnego dobra” należy podjąć ryzyko w stronę dalszego postępu 
(Bostrom 2003: 27) ze względu na korzyści płynące z dalszej ewolucji 
biotechnologicznej, czyli ulepszenia człowieka, a także, być może, 
wyeliminowania właśnie tego rodzaju zagrożeń. Przyjmując hipote-
zę, że postczłowiek będzie również doskonalszy moralnie, być może 
będzie zależeć mu na spokojnym życiu oraz zachowaniu pokoju na 
świecie. Również jako koncepcja historiozoficzna transhumanizm 
jawi się jako idea optymistyczna, twierdzi się w nim bowiem, że 
jesteśmy w stanie udoskonalić człowieka, zwiększając jego długość 
życia, zdolności umysłu czy poziom emocjonalny. Z tego względu 
transhumanizm, na pewnym poziomie dyskursu, można nawet 
nazwać koncepcją utopijną (Szymański 2015b: 172–173).

Kres czy nieustanny rozwój?

Odpowiedź na pytanie, czy transhumanizm formułuje jakiś faktycz-
ny kres rozwoju i postępu, będzie negatywna. Co prawda, jednym 
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z celów transhumanizmu jest zaistnienie postczłowieka, co ma 
nastąpić na drodze „udoskonalenia” współczesnych ludzi, to jed-
nak należy podkreślić, że stanowi on wyłącznie jeden z postulatów, 
który nie ma charakteru finitystycznego, tj. bycia ostateczną for-
mą rozwoju z perspektywy historycznej7. W formułowanej przez 
More’a koncepcji ekstropii możemy znaleźć teorię, że dokonujący 
się rozwój oraz postęp będą przebiegać w sposób nieskończony.

Transhumaniści nie szukają utopii, lecz „wiecznego” postępu – 
nigdy niekończącego się ruchu w stronę wciąż oddalającego 
się celu ekstropii. Jeśli projekt transhumanistyczny powiedzie 
się, możemy wyzbyć się problemów, które trapią współczesną 
ludzkość. Nie można jednak zakładać, że przyszłe życie będzie 
wolne od ryzyka, niebezpieczeństw, konfliktów oraz borykania 
się z problemami (Bostrom 2013: 23) [tłum. własne].

Zakładając również, że postulaty transhumanistyczne, a także war-
tości ekstropii, mają być w ciągłej realizacji, nie można wykluczyć, 
że postczłowiek nie będzie ostateczną postacią ewolucji człowie-
ka. Być może postczłowiek będzie w stanie ewoluować w stronę 
post-postczłowieka itd. 

Również Francis Fukuyama, autor teorii końca historii związa-
nej z realizacją w świecie systemu demokracji liberalnej, w pracy 
Koniec człowieka formułuje obawy, że rozwój biotechnologiczny 
może doprowadzić do tego, że historia rozpocznie się na nowo 
(Fukuyama 2004: 27–32), tzn. postczłowiek będzie zdolny wymyślić 
(wytworzyć) inny, nieznany dotychczas system społeczno-poli-
tyczny, który będzie „doskonalszy” od demokracji liberalnej. Jest 
to pewnego rodzaju dowód na to, że proces ewolucji, postępu, roz-
woju ludzkości może prowadzić do kolejnych szczebli w rozwoju, 
które są obecnie niedostrzegalne. Warto zwrócić uwagę, że wiele 
wynalazków w historii, jak np. komputer, laser czy silnik spalinowy, 
wpłynęło na ówczesny oraz obecny kształt świata, jednocześnie 

7 Por. Kopciuch 2014: 142–146. 
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przyspieszając dalszy rozwój. Z tego względu można zakładać, że 
postęp techniczny prowadzi do dalszego, „samonapędzającego” się 
rozwoju. Przy takim rozumieniu przemiany transhumanistyczne 
mogą jawić się niejako perpetuum mobile, które raz wprowadzone 
w ruch prawdopodobnie nigdy się nie zatrzymają.

Podsumowanie

Transhumanizm jako teoria historiozoficzna jest zdecydowanie 
progresywistyczną oraz optymistyczną koncepcją, formułującą 
pozytywne przewidywania co do dalszego rozwoju człowieka 
oraz jego środowiska. Transhumanizm, choć dostrzega pewne 
zagrożenia, które mogą wynikać z tego procesu, jest nastawiony 
techno-optymistycznie, wierząc, że racjonalny człowiek będzie 
zdolny „we właściwy sposób” pokierować swoim dalszym rozwo-
jem. Jednakże, podobnie jak oświeceniowe teorie historiozoficzne, 
koncepcja transhumanizmu wystawia się na krytykę związaną ze 
znacznym akcentowaniem pozytywnego wpływu, jaki na rozwój 
ludzkości wywierają nauka i technika.

Należy zaznaczyć, że rozwój, który nastąpił od początków re-
wolucji przemysłowej do dnia dzisiejszego, w ogromnym stop-
niu zmienił nasze życie i możliwości. Warto zwrócić uwagę na 
to, że ów postęp, możliwości samokształtowania się i nastawienie 
na indywidualny rozwój, które przyświecają transhumanizmowi, 
są już obecne w naszej kulturze. Nie sądzę jednak, byśmy mogli 
uznać, że na przestrzeni ostatnich trzystu lat staliśmy się bardziej 
moralni w naszych działaniach. Analizując obecny kształt świata, 
można powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie. Stykamy się z takimi 
problemami jak nadmierny konsumpcjonizm, nadmierna eksplo-
atacja planety, a także takimi wartościami jak egoizm czy skrajny 
hedonizm, które są domeną społeczeństw uznawanych za wysoko 
rozwinięte. Również negatywne historyczne wydarzenia, które 
dotykają kultury Zachodu, takie jak ataki terrorystyczne, woj-
ny czy pojawiające się zagrożenia wynikające z braku nadzoru 
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nad rozwojem nauki (np. działania chińskich naukowców, którzy 
stworzyli nowe, niebezpieczne szczepy grypy8, a które doprowa-
dziły do śmierci wielu ludzi), nie napawają optymizmem, choć bez 
wątpienia na gruncie materialnych wytworów techniki jesteśmy 
znacznie bardziej rozwinięci niż kilkadziesiąt lat temu. Trudno 
jest jednoznacznie przyznać rację transhumanizmowi, że fizyczne 
ulepszenie człowieka doprowadzi do powstania „lepszego świata”. 
Ponadto, kwestią dyskusyjną pozostaje to, czy moralność człowieka 
można sprowadzić do sfery emocji i psychiki.

Ostatnią kwestią jest pytanie, czy rozwój naukowy i techniczny 
może przebiegać w nieskończoność? Jest to wymóg, by koncepcja 
transhumanizmu oparta na zasadach ekstropii mogła się potwier-
dzić. Jak zauważa Zdzisław Krasnodębski, wiara w ideę postępu 
jest obecna w naszej cywilizacji niemalże od zawsze (Krasnodębski, 
2009: 42); determinowała rozwój cywilizacji od samego początku. 
Przypuszczalnie w chwili, gdy wyczerpią się możliwości rozwoju, 
na którym opiera się owa koncepcja, transhumanizm jako zasada 
postępu może popaść w kryzys lub nawet zaniknąć.
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