
ROCZNIK LUBUSKI Tom 42, z. 2, 2016 115Bogdan Troha∗TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZEFANTASTYCZNEJ W PERSPEKTYWIE KLISZYKULTUROWEJ I FUTUROLOGICZNEJ SPEKULACJIWst�pne rozró»nienia i de�nijeOd pewnego zasu poj�ia takie, jak posthumanizm i transumanizm za-zynaj¡ oraz z�±iej pojawia¢ si� w rozmaityh naukowyh periodykah,artykuªah zamieszzanyh na forah internetowyh i to niekonieznie zwi¡-zanyh z literatur¡ fantastyzn¡. Obenie wr�z mamy do zynienia z kil-koma nurtami, w jakih te poj�ia i tre±i im przypisane funkjonuj¡ wewspóªzesnej kulturze. Z tego te» powodu nale»y wst�pnie ustali¢, jaki za-kres znazeniowy tym poj�iom zostanie przypisany na u»ytek niniejszegoartykuªu.Posthumanizm zakªada taki stan rzezy, w którym za pomo¡ innowa-ji naukowyh, tehniznyh zy biologiznyh nast¡pi takie udoskonalenieludzkiego iaªa, które nie wykluzy jednak zatrzymania zªowieka w jegobiologiznyh i symboliznyh ramah. Akeptuje si� przy tym ingerenj�tehniystyzn¡ tylko w takim zakresie, w jakim idea zªowieka mo»liwa jestdo utrzymania.Transhumanizm natomiast w swoih zamiarah poprawiania i dosko-nalenia ludzkiej kondyji rezygnuje z istotowo poj�tego zªowieka na rzezpostgatunkowyh form, jakie mog¡ pojawi¢ si� nast�pstwie post�pu tehno-logiznego.Charakterystyzne dla obu stanowisk jest pojawienie si� w efekie od-dziaªywania tehnologiznego na ludzkie iaªo postzªowieka traktowane-go jako potomka poprawionyh tehnologiznie ludzi. W±ród zasadnizyheh takiego podmiotu nale»y wskaza¢ nast�puj¡e: odporno±¢ na horo-by, powstrzymanie proesu starzenia, które skutkowa¢ ma brakiem takie-go mehanizmu w poprawionyh organizmah; zwielokrotnion¡ inteligenj�w stosunku do mo»liwo±i, jakie posiadaj¡ »yj¡e wspóªze±nie jednostkigenialne. Przy zym taki stan rzezy nie ma by¢ nizym przypadkowym,a powszehnym i standardowym, a ludzkie iaªo ma posiada¢ nie tylko wra»-liwsze reeptory zmysªowe, ale pojawi¢ si� maj¡ tak»e dodatkowe zmysªy.
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116 Bogdan TROCHATaki postzªowiek ma posiada¢ ponadto mo»liwo±¢ kontrolowania wªasnyhpotrzeb i emoji poprzez preyzyjne okre±lenie elowo±i d¡»e« i zamierze«.Ozywi±ie taki model wyst�powaª ju» wze±niej w literaturze fantastyz-nej, jednak w tym przypadku mamy do zynienia z spey�znym projektemfuturologiznym, który, okre±laj¡ ele zwi¡zane z poprawianiem kondyjizªowieka, nie zamyka si� w ±wieie �kji literakiej, a stara si� korelowa¢wªasne projekty z aktualnym stanem nauki i tehniki lub projektowanymna bli»sz¡ lub dalsz¡ przyszªo±¢.W±ród tehnologii, jakie maj¡ by¢ wykorzystane w tyh proesah nale-»aªoby wskaza¢ szzepionki wspomagaj¡e odporno±¢, doping zwi�kszaj¡ywydolno±¢ organizmu, wykorzystywanie rozmaitego typu implantów, maj¡-yh zast�powa¢ zu»yte organy lub te» w miejse naturalnyh z�±i ia-ªa wprowadza¢ nowe, przekrazaj¡e �zjologizne ogranizenia usuwanyh,w ostatnim wykorzystywanym na obenym etapie tehnologiznym wska-zywane s¡ zabiegi hirurgii plastyznej. Pozostaªe aspekty tehnologiznejpoprawy ludzkiej kondyji znajduj¡ si� w hwili obenej w sferze projektówlub bada«. Nale»¡ do nih przede wszystkim pomysªy na mózgowe implanty,maj¡e doprowadzi¢ do jak najbardziej komplementarnego wykorzystaniamo»liwo±i mózgu, a nawet jego zmody�kowania w elu poprawienia jegowykorzystania. W tym samym elu maj¡ by¢ u»yte nowe formy leków no-otropowyh wspomagaj¡yh pami�¢, konentraj� oraz funkje poznawze.Ponadto, maj¡ si� pojawi¢ tak»e zabiegi z wykorzystaniem nanomedyy-ny i in»ynierii genetyznej oraz medyyny regenerayjnej. Kolejnym pomy-sªem jest zastosowanie exoortexu � hipotetyznego zewn�trznego wzgl�-dem ludzkiego mózgu yfrowego systemu przetwarzania danyh. Prowadzito do koniezno±i powi¡zania ludzkiego mózgu z komputerem, najprawdo-podobniej przez interfejs. W efekie podmiot, który b�dzie korzystaª z tejtehnologii b�dzie otrzymywaª wspomaganie dla wªasnego mózgu w postaimoduªów pami�i, proesorów, urz¡dze« IO oraz systemów informatyz-nyh. W najbardziej zaawansowanyh tehnologiah zakªada si� mo»liwo±¢wykorzystywania mózgu innego zªowieka jako exoortexu. Pojawienie si�tehnologiznej mo»liwo±i transferu ludzkiego umysªu prowadzi w konse-kwenji do kategorii yborga lub postzªowieka.W innym znazeniu transhumanizm wyst�puje w projektah w¡skiejgrupy �lozofów, którzy staraj¡ si� kierowa¢ badania na perspektyw� kon-dyji postludzkiej. Szeroko rozumiany transhumanizm w tym rozumieniuposiada wiele eh wspólnyh z humanizmem. Teoretyy tego problemu wy-mieniaj¡ w tym miejsu takie kategorie, jak: szaunek dla rajonalno±izªowieka oraz nauki jak¡ on uprawia, kªadzie si� przy tym silny naisk napost�p, w tym tak»e doniosªo±¢ roli zªowieze«stwa z akentem na jego



TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE 117manifestaje w ludzkim »yiu. Transhumanizm zakªada d¡»enie do elimina-ji proesów starzenia si�, rozszerzania ludzkih mo»liwo±i poznawzyh,a tak»e poprawiania kondyji zªowieka w aspekie �zyznym i �zjologiz-nym, o w efekie mo»e prowadzi¢ do yborgizaji. Ponadto, transhumanizmzakªada eliminaj� biedy, niedo»ywienia, a tak»e horób oraz niepeªnospraw-no±i.Jak daje si� ªatwo zauwa»y¢, mo»na w tyh projektah wskaza¢ na kilkazasadnizyh pªaszzyzn znazeniowyh: pierwsz¡ jest aspekt klasowy, ha-rakterystyzny dla ±rodowisk lewiowyh, druga pªaszzyzna futurologizno-utopijna, trzeia skupiona wokóª tehnologiznyh wymogów niezb�dnyhdo realizaji zamierzonyh projektów oraz ih konkretnyh konsekwenji(Ferrando 2013). Przy aªej rozlegªo±i dyskursu, jaki w tej materii jestw tej hwili prowadzony, na u»ytek tego artykuªu redukujemy perspektyw�badawz¡ do tej, jaka pozwala nam odnie±¢ si� do interesuj¡yh nas zjawiskw literaturze fantastyzne.Perspektywa diahroniznaPojawia si� jednak pytanie, zy perspektywa tehnologiznego poprawianiazªowieka jest naprawd� taka nowa, zy mo»e te» ma swoj¡ gª�bok¡ kultu-row¡ histori�? Aby przyjrze¢ si� dokªadniej temu problemowi, warto byªobyskorzysta¢ z ukazania tego zjawiska w perspektywie diahroniznej. Zasad-nizym punktem odniesienia b�d¡ w tym przypadku teksty oraz zjawiskakulturowe.Gdy przyjrzymy si� podmiotowo±i zªowieka rozpatrywanej w perspek-tywie kulturowej, to daje si� zauwa»y¢, »e wpisuje si� w ni¡ zarówno iaªo,±wiadomo±¢, ale i wola. Oznaza to, »e z punktu widzenia ludzkiej kon-dyji 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 przedmiotemewentualnyh prób maj¡yh na elu ingerowanie zarówno w sam proeszmienno±i, jak i jego rozmaite skutki. Te zmienne aspekty ludzkiej pod-miotowo±i, wªa±nie ze wzgl�du na swoj¡ zmienno±¢ zdaj¡ si� by¢ niezwykleatrakyjnymi momentami ludzkiego istnienia dla rozmaityh prób wpªywa-nia na, po pierwsze, odniesienie tego, o zmienne do jakiego modelowegowzora lub po drugie, uzynienie z tego, o zmienne jakiej± optymalnej sta-ªej. Istotne jednak jest w tym przypadku to, »e zmienne aspekty okre±laj¡enasz¡ kondyj� s¡ niezwykle podatne na my±lenie projektuj¡e.�ródªowo±¢ zªowieka opisywana jest zarówno przez teksty mitologiz-ne, teologizne, jak i �lozo�zne. Ih istotowa ró»norodno±¢ nie zmieniafaktu, »e staraj¡ si� one uj¡¢ nie tylko moment powstania zªowieka, o



118 Bogdan TROCHAile zakªadana opja poznawza na to pozwala, ale przede wszystkim sta-raj¡ si� wpisa¢ ludzkie istnienie w pewien poznawzy model, bior¡ poduwag� zarówno mehanizmy, jakie nim rz¡dz¡ oraz przede wszystkim kon-sekwenje. Niezwykle istotne jest to, »e w znakomitej ilo±i tyh konepjizªowiek opisywany jest jako istota nie tylko zªo»ona, ale przede wszyst-kim niedoskonaªa. Przy zym wªa±nie zestawienie owej niedoskonaªo±i lu-dzkiej kondyji z mo»liwo±iami projektuj¡ymi i spekulayjnymi ludzkiegoumysªu oraz wizjami struktur Kosmosu prowadziªo bardzo z�sto do spe-y�znego ujmowania zªowieka w perspektywie homo viatoris. Czªowiekazmierzaj¡ego zarówno ku swojemu biologiznemu przeznazeniu, ale tak»ei zªowieka pozostaj¡ego w permanentnej drodze ku doskonaleniu. Przyzym owo doskonalenie mo»e mie¢ wiele rozmaityh aspektów: poz¡wszyod doskonalenia duhowego, �zjologiznego, a» po tehnizne poprawianiezªowieka. Ka»da z wymienionyh powy»ej perspektyw, w jakiej pojawiaj¡si� narraje mówi¡e o podmiotowo±i zªowieka b�dzie przynosiªa ze sob¡spey�zny model doskonalenia zªowieka zarówno jako konkretnej osoby,gatunku, a nawet reguª organizuj¡yh istnienie wspólnoty.Najbardziej wi¡»e si� z poj�iami uj�tymi w tytule kulturowe zjawi-sko poprawiania zªowieka. Ma ono bardzo dªug¡ histori� i u swoih ¹ródeªzupeªnie nie jest zwi¡zane z pomysªami, jakie doprowadziªy do pojawie-nia si� transhumanizmu i posthumanizmu. Poprawianie zªowieka widzimyw wielu kulturah arhaiznyh i tradyyjnyh, a jest ono zwi¡zane zarów-no z mitami oraz rytuaªami obenymi w tyh kulturah oraz z faktem, »ezªonkowie tyh kultur odnosz¡ si� do otazaj¡ej ih rzezywisto±i za po-±rednitwem mitów oraz rytuaªów. Przyjmuj¡ mityzny model zªowiekadokonuj¡ rytualnyh poprawek w jego strukturze biologiznej zakªadaj¡,»e tylko w ten sposób zªowiek stanie si� w peªni sob¡. Mamy tu zatem dozynienia z rozmaitymi formami obrzeza«, poprawiania uz�bienia zy wr�zokaleze« rytualnyh.Inn¡ form¡ zwi¡zan¡ z poprawianiem zªowieka jest �gura hybrydy,z�sto pojawiaj¡a si� w mityznyh narrajah. �¡zy ona w jednym pod-mioie �zjologiznej aspekty rozmaityh bytów tak dobrane, aby ih kompo-zyja sªu»yªa jak najwi�kszej optymalizaji przypisanej konkretnej postaifunkji: mog¡ to by¢ skrzydªa, mo»e to by¢ nadnaturalne wzmonienie skó-ry, zyni¡e j¡ nieprzenikaln¡ dla »adnej broni, mo»e to by¢ boski wzrok zy»mije porastaj¡e gªow� jak wªosy. Hybryda w wersji najbardziej popularnejdotyzy postai nadnaturalnyh, takih jak pegaz zy entaur, mo»e jednakpojawia¢ si� tak»e w postaiah herosów. Bardziej zªo»onym przypadkiemjest �gura bestii, to jest istoty nieposiadaj¡ej naturalnego odpowiednikajakiej± swojej ehy, jak ma to miejse w przypadku wyobra»e« likantropij-



TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE 119nyh zy hoia»by Gigantów z grekih mitologii. Ró»niy pomi�dzy hy-bryd¡ a besti¡ nale»aªoby tak»e upatrywa¢ w harakterze jej dziaªa«. Je»elis¡ one strite destrukyjne i nadaj¡ jej znamiona demonizne, to z regu-ªy mo»na mówi¢ o bestii. Ostatnim typem poprawianego podmiotu b�dzieheros, który nie musi ju» posiada¢ �zjologiznyh implantów skutkuj¡yhnadnaturalnymi mo»liwo±iami. Ma je on z faktu boskiego pierwiastka, ja-ki si� w nim znajduje. Wida¢ to zarówno w herosah typu Herakles zyTejrezjasz, jak i u Ahillesa oraz Tezeusza (Kerényi 2002).Innym aspektem poprawiania zªowieka jest nie tyle ingerenja w jegopodmiotowo±¢, ile uposa»enie go w rozmaite funkjonalne artefakty. Mo-»e to by¢ zarówno lataj¡y dywan, magizny miez zy te» kije-samobijelub siedmiomilowe buty. W±ród takih artefaktów najwi�ej znajdujemy ihw przekazah folklorystyznyh s¡ to zazarowane instrumenty, nazynia,narz�dzia zy z�±i garderoby, które w efekie ih u»ytkowania z reguªymaj¡ konsekwenje wykrazaj¡e dalee poza podmiotowe pragnienia i po-trzeby konkretnego bohatera, wykazuj¡ wiele eh przedmiotów maj¡yhswój udziaª w mityznyh wydarzeniah Poz¡tku o kosmiznyh skutkah(Krzy»anowski 1947).Opróz artefaktów nale»aªoby tak»e wskaza¢ hoia»by na wyst�puj¡ew kulturze Chin postai Nie±miertelnyh, obene zarówno w folklorze, jaki taoistyznej tradyji. Znajomo±¢ biogra�i tyh osób wskazuje, »e nie±mier-telno±¢ w wyobra»eniah kulturowyh Chin jawi si� nie tylko jako pewna»yzeniowa �kja, ale tak»e jako spey�zny model dany do zrealizowania.Wskazuj¡ na to nie tylko teksty legend zwi¡zanyh Nie±miertelnymi, ale tak-»e spey�ka hi«skiej alhemii, nastawionej na osi¡gni�ie nie±miertelno±i(Wasiliew 1974). Do innyh aspektów zwi¡zanyh z poprawieniem zªowiekazalizy¢ mo»na zarówno lewitaj�, jak hodzenie po wodzie zy te» mo»liwo-±i kontaktowania si� z istotami nadnaturalnymi oraz panowanie nad ±mier-i¡, które skutkuje przywraaniem do »yia zmarªyh ludzi. Mo»na tu tak»ewskaza¢ na fenomen duszy zewn�trznej, który pozwala zªowiekowi kulturytradyyjnej wierzy¢ w to, »e mo»e on transendowa¢ wªasne iaªo i w�dro-wa¢ poza jego graniami. A zatem by¢ niejako wyzwolonym z ogranize«zasowo-przestrzennyh, w jakie uwikªane jest ludzkie iaªo.Nowo»ytne poz¡tki obrazu nowego zªowiekaJak daje si� ªatwo zauwa»y¢, wyobra»enia zwi¡zane z �gurami posiadaj¡-ymi ehy poprawionego zªowieka znajduj¡ si� generalnie w dwóh ty-pah zbiorów tekstów. Pierwszy to zbiór mityzno-literaki, a drugi to zbiórfolklorystyzny. Shodz¡ si� one w jedno w twórzo±i fantasy na zasadzie



120 Bogdan TROCHAzbiorów rozmytyh, o dokªadnie opisane zostaªo przez Briana Attebery'ego(Attebery 1980). Jest to jednak zjawisko, które pojawi si� dopiero w XXwieku. Do tego katalogu nale»aªoby dopisa¢ to, o przynosi ze sob¡ lite-raka, ale tak»e i �lozo�zna twórzo±¢ O±wieenia. Wa»nym jej aspektempozostaje o±wieeniowy rajonalizm, szukaj¡y dla zªowieka miejsa po-za doktryn¡ hrze±ija«sk¡ oraz zwi¡zanymi z ni¡ pogl¡dami i obrazami.W efekie pojawia si� ponownie konepja redukjonistyzna, w ramah któ-rej Julian O�ray de La Mettrie opisuje zªowieka jako maszyn� (La Met-trie 1953). Niestety, odrzuenie religijnej perspektywy postrzegania ludz-kiej natury nie przynosi ani optymistyznyh wniosków, o wida¢ hoia»byw twórzo±i Voltaire od momentu pojawienia si� Poematu o zniszzeniu Li-zbony (Voltaire 2001), ani te» pewnyh konstataji, o wida¢ w literakihi �lozo�znyh poszukiwaniah Donatiena Alphonsa Franoise'a de Sade'a.A jednak otwarte pytania, jakie przynosi o±wieeniowa re�eksja wprowa-dzaj¡ na nowo w obieg europejskiej kultury idee humanizmu, w ramahktóryh zªowiek staje si� nie tylko najistotniejszym elem wªasnej prakty-ki, ale, o najwa»niejsze, praktyki, któr¡ ma oenia¢ tylko z perspektywywªasnego rozumu, zawieszaj¡ niejako wa»no±¢ s¡dów budowanyh na bazieprzekazów i nakazów religijnyh. Pojawienie si� o±wieeniowyh konepjizarówno w odniesieniu do roli religii w »yiu zªowieka, jak i roli spoªeze«-stwa oraz nauki dla »yia konkretnego zªowieka stwarza horyzont znaze«,w którym doskonale b�dzie rozwija¢ si� zarówno idea posthumanizmu, jaki transhumanizmu, i to zarówno w re�eksji �lozo�znej, jak i projektahliterakih.Literakih poz¡tków takih wyobra»e« mo»na poszukiwa¢ ju» w XIX-wieznej prozie fantastyznej. Aspekty tehnologizne znajdujemy w po-wie±iah Julesa Verne'a, w któryh pojawiaj¡ si� nowe � fantastyzne natamte zasy � tehnologie, jak hoia»by rakiety w Podró»y na Ksi�»y(Verne 2015) zy te» okr�ty podwodne z 20 000 mil podmorskiej »eglugi(Verne 2011). Te nowe tehnologie wskazywaªy nie tylko nowe perspektywyeksplorayjne, jakie otwieraªy si� przed zªowiekiem. W poª¡zeniu z pier-wiastkiem rewoluyjnym (wyst�powanie przeiwko kolonializmowi) przyno-siªy tak»e projekty utopijne, które miaªy w sobie pierwiastki sojalistyz-ne, maj¡e skutkowa¢ powszehnym dobrostanem dla wszystkih ludzi za-mieszkuj¡yh Ziemi�. O wiele bardziej eksplorowane s¡ jednak w tamtymokresie obrazy zwi¡zane z przekrazaniem ogranize« ludzkiego organizmu.Poz¡wszy od si�gania po obrazy obene w przekazah mityznyh zy folk-lorystyznyh, jak ma to miejse w Drauli Brada Stokera (Stoker 2011) zyFrankensteinie Mary Shelly (Shelly 2009). W pierwszym przypadku mamydo zynienia z jednej strony z potworno±i¡ nieumarªego, który wnosi jed-



TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE 121nak ze sob¡ perspektyw� nie±miertelno±i ludzkiego iaªa. Ma to ozywi±ieswoj¡ en�, jak¡ w efekie jest dehumanizaja podmiotowo±i zªowieka pod-danego zabiegowi wampiryzaji, o nie zmienia faktu, »e iaªo takiego zªo-wieka nie umiera, nie jest ju» jednak ludzkim iaªem. W efekie mamy nietylko powrót do do±¢ znanego motywu mitologiznego, jak i folklorystyzne-go, ale przede wszystkim wprowadzenie do literatury nowo»ytnej motywuprzemiany ludzkiego iaªa oraz konsekwenji tego zabiegu. Jest to o tyleistotne, »e powie±¢ Stokera, a razej motywy, jakie si� w niej znalazªy, b�d¡ewoluowa¢ w kulturze i literaturze popularnej kolejnyh lat. Nieo inazejkwestie posthumanizmu uj�te zostaªy w powie±i Shelly. Znowu znajdujemytu pragnienie przeªamania ogranize«, jakie przynosi biologizna ±mier¢, aletak»e prób� wyrwania kreaji zªowieka z wpisanej w ni¡ przypadkowo±i.Caªa fabuªa skonstruowana jest wokóª motywu stworzenia przez naukow-a lepszego zªowieka ni» zyni to natura. Czªowiek, posªuguj¡ si� nauk¡i tehnologi¡ wraa do obrazu Prometeusza, jaki wpisany jest w podtytuªtej powie±i i podejmuje prób� wyrwania si� spod biologiznej determinaji.Ozywi±ie poetyka zastosowana przez Shelly wnosi nieo inn¡ dominant�interpretayjn¡, o w nizym nie zmienia faktu, »e takie znazenia w tejpowie±i ju» si� pojawiaj¡. Dopeªnieniem tego typu obrazów, w któryhzªowiek zostaje wyrwany spod wpªywu �zyznej i biologiznej determi-naji wªasnej egzystenji znajdujemy tak»e w przytazanyh przez Willia-ma Butlera Yeatsa motywah istniej¡yh w eltykim folklorze, o wida¢w opowiadaniu Hanrahan Rudy (Yeats 1978), w któryh pojawia si� znanymotyw istnienia poza zasem.Te pierwsze literakie próby wyra¹nie wskazuj¡ nie tylko na fakt du-»ego zainteresowania problematyk¡ poprawienia kondyji ludzkiej zarównow perspektywie spoªeznej, jak i biologiznej, ale tak»e na eksplorayjnyharakter literakih poszukiwa«, jakie im towarzyszyªy. W efekie pojawi-ªy si� nie tylko narraje zawieraj¡e obrazy przemienionego (�poprawione-go�) zªowieka, ale tak»e konsekwenje tyh zabiegów. Czerpanie pomysªówz mityznego i folklorystyznego zbioru tekstów wnosiªo ze sob¡ koniezno±¢uporania si� dyhotomizn¡ natur¡ sarum tam obenego, o skutkowaªoz reguªy literakim skupieniem nad kategori¡ tremendum.W nieo inn¡ stron� pójd¡ literakie, a razej komiksowe poszukiwa-nia, jakie przynios¡ lata 20. XX wieku. Chodzi ozywi±ie o takie postaijak Batman, Superman zy Spider-Man, by wymieni¢ tylko te najbardziejrozpoznawalne. Posta¢ Batmana stworzona przez Boba Kane'a , który jestobro«¡ Gotham City wi¡»e w sobie dwa elementy: niezwykle sprawnego �-zyznie mªodego m�»zyzny i wysokih tehnologii, dzi�ki którym stosowaneprzez niego artefakty zyni¡ go niezwyi�»onym obro«¡ pokoju we wªa-



122 Bogdan TROCHAsnym mie±ie. Dohodzi tu jeszze motyw przyjaznego kapitalizmu, dzi�kiktóremu niezwykle bogaty bohater mo»e �nansowa¢ nie tylko badania nadtymi fantastyznymi artefaktami, ale je tak»e produkowa¢. W przypadkuSupermana mamy do zynienia tak»e z obro«¡, z tym, »e poniewa» boha-ter pohodzi z kosmosu, to i jego zyny maj¡ tak»e bardzo z�sto wymiarkosmizny. Sam Superman, pomimo i» wygl¡da jak zªowiek, posiada super-moe, dzi�ki którym mo»e nie tylko lata¢, przebywa¢ w kosmiznej pró»ni,ale tak»e wykonywa¢ zynno±i, jakie dla ludzi pozostaj¡ niewykonalne.Najwa»niejsze w tym przypadku jest wkomponowanie tyh wszystkih nad-naturalnyh mo»liwo±i w organizm, który wygl¡da jak ludzki. Ostatni typidealizowanego w komiksah lat 20. superbohatera to nastolatek, które naszkolnej wyieze zostaje uk¡szony przez paj¡ka, w efekie zego jego or-ganizm przehodzi lizne mutaje, któryh w jego zewn�trznym wygl¡dzieo prawda nie wida¢, ale które okazuj¡ si� niezwykle istotne w psyhiznejprzemianie nastolatka, który staje si� kolejnym obro«¡ zagro»onego miasta.We wszystkih tyh przypadkah mamy do zynienia z bardzo podobnymsenariuszem: zagro»one ludzkie spoªeze«stwo przez mniej lub bardziej de-monizne siªy zªa, nie mog¡e poradzi¢ sobie z tym zagro»eniem o�jalnesiªy porz¡dkowe i pojawiaj¡y si� obro«a, którego mo»liwo±i walki z siªa-mi destrukyjnymi s¡ w ka»dym zakresie i aspekie przekrazaj¡ego ogra-nizenia zynników o�jalnyh. W tym przypadku transhumanizm zostajesprowadzony z jednej strony do »yzeniowyh wizualizaji mªodego odbiorypopkultury, a z drugiej natomiast przejmuje funkj� nadopiekuna przywra-aj¡ego utraon¡ spoªezn¡ harmoni�.Fantastyzny paradygmat poprawiania ludzkiej kondyjiZasadnizo mo»na byªoby zbudowa¢ niezwykle preyzyjny model �gur, jakietwóry fantastyki stworzyli w ramah wykorzystywanej poetyki. Jednak nau»ytek tego artykuªu wymienimy tylko kilka najbardziej reprezentayjnyh,które s¡ niezb�dne dla przeprowadzenia dalszyh analiz. Wymieniane b�d¡one nie w kolejno±i zwi¡zanej w ih literakim pojawianiem si�. Pierwsz¡wa»n¡ �gur¡ jest yborgizaja, maj¡a swoje ¹ródªa w mehaniznym do-skonaleniu zªowieka. Mamy w tym przypadku do zynienia z zabiegamiszz¡tkowymi, w efekie któryh nast�puje zast¡pienie uszkodzonej z�±iiaªa now¡ tehnizn¡ zy te» biotehnizn¡ (Star Wars), nast�pny etap tozast�powanie poszzególnyh z�±i ludzkiego iaªa nowymi o lepszyh para-metrah, w efekie zego nie przywraa si� utraonej harmonii �zjologiznejale zmierza si� do stworzenia lepszego i bardziej wydolnego iaªa w ykluDiuna (Herbert 1985). Inne zabiegi b�d¡ polegaªy na yfrowym wspomaga-



TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE 123niu pray ludzkiego mózgu poprzez zastosowanie interfejsów i zewn�trznyh¹ródeª danyh, jak i proesorów z Neuromaera (Gibson 1992). Jeszze innyzabieg polega na poª¡zeniu ludzkiego mózgu z antropomomor�zn¡ ma-szyn¡, w efekie zego powstaje idealny yborg-polijant (Robo-op), ostat-ni model to wykorzystywanie ludzkih iaª z�±iowo pozbawionyh to»-samo±i do zbudowania w opariu o nie zbiorowego »oªnierza w Zabójzejsprawiedliwo±i (Lakie 2015). W efekie otrzymujemy z jednej strony �-gury wskazuj¡e na mo»liwo±i, jakie daje tehnologia w wale z ludzkiminieszz�±iami, z drugiej natomiast, jak ta sama tehnologia prowadzi dosytuaji, w efekie której zªowiek nie tylko gubi wªasn¡ to»samo±¢, staj¡si� biotehnologiznym obym do takiego stopnia, »e nie potra� samodziel-nie zwery�kowa¢ wªasnego zªowieze«stwa, o wida¢ hoia»by w �owyandroidów (Dik 2011). Z motywem yborgizaji wi¡»e si� problem roboty-zaji. Jego ¹ródeª nale»y poszukiwa¢ w literakim pomy±le Karla �apka, jakizawarª on w dramaie R.U.R. (�apek 1920), tam te» po raz pierwszy poja-wia si� nazwa robot. Problem z robotami ma dwa aspekty. Pierwszy z nihwskazuje na zabiegi maj¡e wiele eh wspólnyh z yborgizaj¡, drugi narelaje, jakie mog¡ zahodzi¢ pomi�dzy robotami a lud¹mi. To drugie zja-wisko jest efektem autonomizaji maszyn oraz ih potenjalnie wi�kszyhmo»liwo±i zarówno oblizeniowyh, jak i tehniznyh. W efekie otrzy-mujemy propozyje Isaaa Asimova, który ustala trzy podstawowe prawarobotyki, maj¡e hroni¢ zªowieka przed agresj¡ robotów, z drugiej jednakstrony przynosi ju» obrazy, w któryh robota nie mo»na odró»ni¢ od zªo-wieka i jego profesjonalne dziaªania zostaj¡ wystawione na koniezny proeszestawienie z dziaªaniami i mo»liwo±iami zªowieka, niestety, z korzy±i¡dla robotów (Asimov 2013). Prowadzi to do pojawienia si� w dalszyh lite-rakih wariajah na ten temat do paradygmatu buntu robotów z powie±iDiuna. Krujata przeiw maszynom (Anderson 2008) oraz takih zjawisk,jak kompletna zale»no±¢ ludzkiej egzystenji od robotów, o doprowadza doaªkowitego zagubienia wiedzy na temat ih obsªugi oraz kompletnej karna-walizaji »yia z opowiadania Pompa numer pi�¢ (Baigaloupi 2013) orazsytuaji, w któryh zªowiek whodzi w bardzo spey�zne relaje z an-tropomor�znymi robotami, w efekie zego staje przed problematyznympytaniem o natur� robota, z którym si� kohaª i którego nie jest w sta-nie odró»ni¢ od zªowieka z powie±i Philipa K. Dika Blade Runner (Dik2011) lub te» zazyna je zwalza¢ w opowiadaniu Nakr�ana dziewzyna(Baigaloupi 2013).Pod¡»anie ±ie»k¡ wysokih tehnologii musiaªo doprowadzi¢ tak»e dopodj�ia przez twórów literatury fantastyznej motywu sztuznej inteligen-ji. Poz¡tkowo pojawia si� ona jako element pomonizy obeny w robo-



124 Bogdan TROCHAtah, o wida¢ hoia»by w Pozytonowym detektywie, aby w ko«u doj±¢do istniej¡yh w peªni samodzielnie podmiotów sztuznej inteligenji, dlaktórej zªowiek mo»e sta¢ si� ewentualnie partnerem, a najz�±iej staje si�niewolnikiem (Matrix).Kolejne obrazy przynosz¡e �gury poprawionego zªowieka znajdu-jemy hoia»by we Wróblu (Russel 1999), gdzie gªówny bohater zosta-je wielokrotnie podawany rozmaitym proesom �zjologiznej przemiany,o powodowane jest koniezno±i¡ jego upodobnienia do mieszka«ów±wiatów, z którymi ma whodzi¢ w kontakty jako kosmizny emisariuszZiemi. To powolne odzªowiezenia bohatera, zwi¡zane z nieodwraalnymiskutkami kolejnyh zabiegów hirurgiznyh, jakim jest on poddawany wi¡-»e si� nie tylko z oraz gª�bszym wyobowaniem go z ludzkiej wspólnoty, aleprzede wszystkim z oraz bardziej bolesn¡ oen¡ zªowieka, jakiej on doko-nuje. W tym przypadku doskonalenie ludzkiego iaªa przynosi zupeªnie inneni» zakªadane efekty. Skªada si� na to nie tylko stworzenie nowego iaªa, aleprzede wszystkim przyjmowanie obyzajów, aksjologii i ideologii mieszka«-ów nowyh ±wiatów. Z innym przykªadem mimowolnego �poprawienia�ludzkiego iaªa spotykamy si� w powie±iah wykorzystuj¡yh motyw zom-bie. Jest on obenie bardzo popularny, pami�ta¢ jednak nale»y, »e jegopoz¡tków nale»aªoby poszukiwa¢ w pierwszej poªowie XX wieku (BiaªeZombie). Najz�±iej mamy do zynienia z motywem wirusowego zara»eniaogromnej z�±i ludzkiej populaji, w efekie zego aªkowiie oni ulegaj¡przemianie, staj¡ si� bestiami po»eraj¡ymi ludzkie iaªa. W powie±i Je-stem legend¡ mamy do zynienia z takim operowaniem tym motywem, któryprowadzi w efekie do uzynienia z normalnego, zdrowego m�»zyzny jedy-nego, a tym samym obego w ±wieie przemienionyh. W tym przypadkuskala zmian wskazuje na interpretayjn¡ dominant�, w której o normalno±iwzora nie deyduje jego kanonizno±¢, a razej powszehno±¢.Kolejne modele udoskonalonego zªowieka dotyz¡ popularnej w fan-tastye �gury stohastyka, to jest zªowieka widz¡e przyszªo±¢, z tym, »ew przypadku powie±i Stohastyk Roberta Silverberga (Silverberg 1993),gªówny bohater razej odkrywa ogranizenia, jakie pªyn¡ z faktu posiada-nia tej umiej�tno±i w zestawieniu jej z zagadkami zasu. Ostatnie zabiegimaj¡ ju» razej harakter transuhmanistyzny, poz¡wszy od pomysªów,w któryh ±wiadomo±¢ konaj¡ego zªowieka zostaje zamkni�ta w yfro-wej postai w systemie komputerowym, aby mó dalej dziaªa¢ i zmienia¢±wiat wedªug wªasnyh »yze«, jak ma to miejse w powie±i Demon (Su-arez 2009). W yklu Diuna Franka Herberta znajdujemy motywy, w któryhzªowiek wkraza w praktyzn¡ nie±miertelno±¢, zdobywa wszehwiedz�, abyw ko«u podle proesowi dei�kaji.



TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE 125Generalnie mo»na stwierdzi¢, »e motywy zwi¡zane z posthumanizmemoraz transhumanizmem wyst�puj¡ w fantastye w kilku zasadnizyh mo-delah. Pierwszy skupiony jest na opisah mo»liwyh tehnologiznyh udo-skonale« zªowieka i potenjalnyh konsekwenji tego typu zabiegów. Drugistara si� spekulowa¢ w opariu o budowanie fantastyznyh ras i spoªe-ze«stw, w któryh nowe jako±i (typu posthumanistyznego) s¡ zym± na-turalnym i w efekie bada¢, jak takie nowe stany rzezy mog¡ potenjalniewpªywa¢ na funkjonowanie spoªezno±i istot, dla któryh jest to natural-ne (Star Trek). W efekie mamy do zynienia z testowaniem pojedynzyh,wyizolowanyh jako±i harakterystyznyh dla post- lub transhumanizmulub te» z opisami aªo±iowymi w perspektywie kompletnie poprawione-go zªowieka, o wida¢ w Diunie zy wr�z fabuª, w któryh widzimy ju»poprawione spoªeze«stwa, to znazy istniej¡e z ehami, które z punktuwidzenia zytelnika s¡ idealne w odniesieniu do realnej kondyji ludzkiej.Formy i funkjeGeneralnie mo»emy wskaza¢ na dwa zasadnize mehanizmy budowania �-gur posiadaj¡yh ehy podmiotów posthumanistyznyh zy te» transhu-manistyznyh. Pierwszy polegaªby na spey�znej absorbji form istnie-j¡yh ju» w tradyyjnyh wyobra»eniah zy to w kulturze arhaiznej,ludowej, zy te» literaturze pi�knej minionyh epok. Drugi natomiast wi¡-zaªby si� ju» z projektowaniem form nowyh.W pierwszym przypadku nale»aªoby ozywi±ie zaz¡¢ od �gury hero-sa, jej uposa»enia oraz przypisanyh jej funkji. Spey�zna nadnaturalno±¢herosa � z�±iowa lub aªkowita sytuuje go w polu postai posiadaj¡yhnadnaturalne uposa»enie lub przynajmniej operowanie ehami ludzkimiw stopniu nadnaturalnym, o wida¢ zarówno w±ród postai herosów ist-niej¡yh w kulturah tradyyjnyh, jak i w tyh narrajah mityznyh,które znamy w literakiej postai. Heros nie tylko posiada nadnaturalnemo»liwo±i �zyzne, bardzo z�sto ma tak»e nadnaturalne artefakty orazpomoników, ale przede wszystkim staje wobe tyh aspektów kosmosu zyhaosu, wobe któryh ludzie pozostaj¡ bezbronni. W efekie nale»aªobyprzyj¡¢, »e protoposthumanizm herosa jest jak najbardziej humanistyznyw swojej spoªeznej elowo±i. Tylko poprawiony zªowiek zy razej póªbógmo»e bowiem rozwi¡zywa¢ zadania, któryh rozwikªanie jest warunkiem si-ne qua non istnienia wspólnoty ludzkiej i w tej funkjonalnej perspektywienale»aªoby zyta¢ fenomen herosa. Drugi sposób absorbji motywów tra-dyyjnyh polega na spey�znej robotyzaji sarum, a mo»e razej postaiprzynale»¡yh do sfery sarum. Widzimy to w powie±iah Rogera Zelazne-



126 Bogdan TROCHAgo, jak hoia»by Dilvish przekl�ty (Zelazny 1991), gdzie pojawia si� meha-nizny ko«, w którym zamkni�ta jest istota demonizna. Inny pomysª tegosamego autora znajdujemy w Stworah ±wiatªa i iemno±i (Zelazny 1987),gdzie gªówny bohater � Przebudzenie � podlega proesowi hirurgizneji tehnologiznej poprawy wªasnego iaªa. Mamy tam tak»e wielu innyhbohaterów, posiadaj¡yh zarówno ehy herosów, bóstw, jak i yborgów.W efekie otrzymujemy takie obrazy rzezywisto±i, w któryh sarum i ist-niej¡e w tej sferze nadnaturalne podmioty zostaj¡ poddane spey�znejdekonstrukji, a wyodr�bnione elementy pierwsze: mo, dusze, duhy, imio-na, z�±i boskiego iaªa zy artefakty staj¡ si� przedmiotem nowyh teh-niznyh lub magiznyh kreaji. Kolejny model opiera si� na konstrukjahhybrydalnyh. Mog¡ one posiada¢ postai nieludzkie: gryfy zy jednoro»elub z�±iowo ludzkie, jak hoia»by wilkoªaki. Istotne jest w tym przypadkuto, »e w naturze samej hybrydy tkwi poª¡zenie eh ludzkih, najz�±iejzwi¡zanyh ze ±wiadomo±i¡ z ehami bestii, maj¡ymi usprawni¢ iele-sno±¢. W efekie powstaj¡ nie tyle �gury poprawionego zªowieka, o razejobe mu bestie. Do spey�znej grupy hybryd nale»aªoby zalizy¢ istotypodlegaj¡e metamorfozom, jak hoia»by wampiry, które, nabieraj¡ ehnadnaturalnyh tra¡ jednoze±nie ehy ludzkie, nie tylko �zjologizne, aleprzede wszystkim ±wiadomo±iowe. Najiekawsz¡ jednak grup¡ istot nad-naturalnyh s¡ postai pozaziemskie, w±ród któryh spotykamy, o prawda,proste kalki i klisze, ale mamy te» takie istoty jak pojawiaj¡y si� w Diuniezerw � to jest kolosalny robak pustyni, zy te» aªkowiie zdesakralizowan¡posta¢ mieszka«a kosmosu, który odwiedza Ziemi� w powie±i Arthura C.Clarka Konie dziei«stwa (Clarke 2001). Do tego doda¢ nale»y ozywi±ieartefakty, które zyni¡ herosa niezwyi�»onym. W tym przypadku powinni-±my mówi¢ o przynajmniej trzeh modelowyh sposobah operowania tymmotywem. Pierwszy skupiony jest na renarraji wi¡»¡ej herosa z przypi-sanym mu artefaktem; drugi, w którym historie samego artefaktu staj¡ si�dominant¡ fabuªotwórz¡, o jest najz�±iej wykorzystywane przez twór-ów thrillerów religijnyh; trzei natomiast, niezwykle popularny w fantasyskierowanej do mªodszyh zytelników wprowadza mo»liwo±¢ korzystaniaz artefaktu przez zwykªego, mªodego bohatera, który tym samym sam wie-la si� w posta¢ herosa i dokonuje heroiznyh zynów.Kolejny typ wprowadzania form posthumanistyznyh do literatury fan-tastyznej opieraªby si� na kreowaniu aªkowiie nowyh �gur. Mo»emywskaza¢ tu hybrydy �zjologizne, jak hoia»by t�, któr¡ widzimy we Fran-kensteinie, b�d¡¡ efektem spey�znego zªo»enia i o»ywienia nowego typuzªowieka. Innym przykªadem s¡ hybrydy, b�d¡e efektem odtworzenie zªo-wieka z martwego iaªa, a razej martwej tkanki, gdzie w efekie otrzymuje



TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE 127si� doskonaª¡ kopi� iaªa zmarªego, niestety, z zyst¡ psyhik¡, o wida¢w przypadku Dunana Idaho z Diuny. Kolejny model to ozywi±ie yborg,b�d¡y zespoleniem maszyny i zªowieka w rozmaitym stopniu. Bardzo z�-stym motywem jest budowanie postai ludzkiej, która przestaje podlega¢±mieri, mo»e to nast�powa¢ w efekie daleko posuni�tej yborgizaji lub te»wywoªanej biologiznie mutaji, o ma miejse hoia»by w Spider-Maniezy Wied¹minie (Sapkowski 1994). Z motywem tym bardzo z�sto powi¡-zany jest motyw wszehmoy i wszehwiedzy, jaki na przykªad posiadaj¡niektórzy bohaterowie Diuny. Mo»e to by¢ nabyie spey�znyh eh, jakniewidzialno±¢, nadludzka siªa i niezniszzalno±¢ �zyzna lub umiej�tno±¢zredukowania wªasnego istnienia do poziomu fantomowego. Innym typemhybrydy jest ª¡zenie zªowieka z obym, o znajdujemy hoia»by we Wró-blu. Mamy te» sporo motywów zwi¡zanyh z transhumanizmem, w któryhzªowiek zazyna istnie¢ poza wªasnym iaªem, staj¡ si� tylko psyhiznymaspektem maszyny, jak miaªo to miejse w Demonie. Poz¡wszy od poja-wienia si� Star Trek, a pó¹niej Star Wars oraz z�±iej mamy do zynieniaz motywem istnienia form wyizolowanyh i rozpatrywanyh w polu zbiorówzamkni�tyh, wspólnyh i zasem rozmytyh. Pami�ta¢ jednak trzeba tak»eo �gurah zwi¡zanyh z poetykami si�gaj¡ymi po tematyk� apokaliptyzn¡zy te» dystopijn¡. U pisarzy tworz¡yh w tym kr�gu bardzo z�sto znaj-dujemy �gury zªowieka zdegradowanego, jak ma to miejse w Wehikulezasu Herberta G. Wellesa (Weles 2013) zy te» powie±iah Briana Aldissatypu Non-Stop (Aldiss 2007) zy Cieplarnia (Aldiss, 2007).W±ród tyh kilku zasadnizyh form, jakimi posªuguj¡ si� pisarze two-rz¡y powie±i fantastyzne nale»aªoby teraz wskaza¢ funkje, w jakih opi-sane powy»ej formy wyst�puj¡ w intersuj¡ym nas typie twórzo±i litera-kiej.Pierwsza z nih to funkja ±wiatotwórza, w ramah której prezentujesi� te aspekty tehnologizne lub biologizne, jakie s¡ niezb�dne dla zaistnie-nia konkretnyh projektów obrazuj¡yh nie tylko �poprawionego zªowieka�lub istoty maj¡e ehy interesuj¡e z punktu widzenia modeli posthuma-nistyznyh lub transhumanistyznyh, ale przede wszystkim ª¡zy si� pro-jektowane tehnologiznie lub biologiznie modele ze ±rodowiskiem w kon-kretnyh relajah. W efekie otrzymujemy nie tylko obraz ±rodowiska, w ja-kim mo»liwe jest zaistnienie konkretnego modelu poprawionego zªowieka,ale przede wszystkim mamy do zynienia ze spey�znym zamkni�tym la-boratorium, w ramah którego mo»na ±ledzi¢ relaje zahodz¡e zarównopomi�dzy ±rodowiskiem a zªowiekiem, jak i zªowiekiem a ±rodowiskiemwe wszelkih mo»liwyh kon�gurajah i we wszystkih daj¡yh si� prze-widzie¢ konsekwenjah.



128 Bogdan TROCHADruga jest funkja projektuj¡a, któr¡ ozywi±ie znajdziemy w prak-tyznie ka»dym typie twórzo±i fantastyznej, w tym jednak przypadkuhodzi o taki model projektowania, który kreuje modele i pozwala przygl¡-da¢ si� nowym jako±iom, w jakie zostaj¡ one uposa»one w perspektywiekonkretnyh, wyizolowanyh mo»liwo±i testowanyh w dziaªaniu. Tym sa-mym otrzymujemy zarówno atrakyjny literako model ±wiata, w jakim po-jawia si� jaka± anomalia oraz niezwykle iekawy projekt pozwalaj¡y na te-stowanie reakji, jakie owa anomalia b�dzie wywoªywa¢ zarówno w podmio-ie, jakim si� j¡ przypisaªo, jak i innym postaiom w konkretnym ±wieieprzedstawionym.Trzei typ funkji to funkja spekulayjna, w ramah której podejmu-je si� tworzenie ±wiatów, motywów lub konkretnyh podmiotowyh modeli,w któryh pojawiaj¡ si� negatywne skutki poprawiania zªowieka. Funkjaspekulayjna zwi¡zana jest najz�±iej nie tylko z diagnozowaniem konkret-nego stanu rzezy zaistniaªego w konkretnym modelu, ale tak»e jego wpªywuna ±wiat przedstawiony i przede wszystkim wszelkih mo»liwyh interakji,jakie mog¡ si� w danej sytuaji pojawi¢. W efekie zego spekulaje mog¡wskazywa¢ na ¹ródªa problemu: tehnologizne, biologizne, ludzkie lub b�-d¡e efektem losowego przypadku, na potenjalne skutki dla modelu, istotludzkih i aªego uniwersum, w jakim do tyh zdarze« dohodzi, a w ko«una mehanizmy rozwi¡zania problemu od zabiegów naprawzyh, poprzezizolaj�, a» po eliminaj�. Do tego nale»y tak»e doda¢ wa»n¡ perspekty-w� podmiotow¡, w ramah której pojawi si� mo»liwo±¢ ±ledzenia nie tylkosamej przemiany, w efekie której dohodzi do poprawienia zªowieka, aleprzede wszystkim jej konsekwenji dla konkretnego zªowieka, w tym nietylko tyh ozekiwanyh, ale i tyh, które staj¡ si� przekle«stwem. W efek-ie zego otrzymujemy bardzo iekaw¡ perspektyw� spekuluj¡¡ na temattehnik przystosowywania si� zªowieka do nieozekiwanyh aspektów po-prawki i sposobów radzenia lub te» nieradzenia sobie z nimi.Czwartym typem funkji jest funkja problematyzuj¡a, która jestszzególnym przypadkiem funkji spekulayjnej. Pojawia si� ona z regu-ªy w tyh powie±iah, w któryh podejmowane s¡ zagadnienie niedaj¡esi� zrajonalizowa¢. Innymi sªowy, wówzas, gdy aspekty posthumanizmulub transhumanizmu wi¡»e si� z obeno±i¡ tajemniy otwartej. Mamy wte-dy do zynienia zasadnizo z dwoma typami zabiegów. Pierwsze skupiaj¡si� wokóª rozmaiie rozumianej dominanty religijnej. Wówzas wyst�puj¡najz�±iej dwie funkje: pierwsza z nih stara si� zredukowa¢ tajemni�otwart¡ do poziomu zwykªej tajemniy, jak ma to miejse w Mroznyhmateriah (Pullmann 2003), druga natomiast wpisuje tajemni� otwart¡w perspektyw� kreowanego ±wiata i zahodz¡yh w nim nadnaturalnyh



TRANSHUMANIZM I POSTHUMANIZM W LITERATURZE 129zjawisk, o wida¢ w trylogii Qumran Eliette Abeassis (Abeassis 2006).W drugim przypadku dominanta religijna nie peªni funkji prymarnej, nazoªo wysuwaj¡ si� inne perspektywy, poz¡wszy od antropologiznej, jakma miejse w drugim tomie yklu Diuna � Mesjaszu Diuny.Ostatnim typem prezentowanej tu funkji jest funkja spoªezna, któraujmuje kategorie poprawiania zªowieka w perspektywah modeli utopij-nyh lub dystopijnyh. W obu tyh przypadkah zagadnienia posthuma-nizmu i transhumanizmu ujmowane s¡ w dwóh zasadnizyh aspektah.Pierwszym z nih s¡ skutki spoªezne konkretnego modelu w opisie zystotehnologiznym, w drugim natomiast skutki te wpisuje si� ju» w relajemi�dzyludzkie.Reasumuj¡, mo»na wst�pnie dokona¢ nast�puj¡yh ustale«. Posthu-manizm w literaturze fantastyznej mo»e przyjmowa¢ posta¢ efektu przy-padkowego, jak ma to miejse w obrazah metamorfoz, jakie wywoªuj¡ wi-rusy w ludzkim organizmie, skutkuj¡e pojawieniem si� zombie. Byªby toposthumanizm typu metamor�znego. Drugim typem jest posthumanizmprojektowany i przeprowadzany w efekie konkretnyh zabiegów tehnolo-giznyh, opartyh na yborgizaji z �owy androidów lub te» zabiegahgenetyznyh z Diuny lub innyh widoznyh w Czªowieku do przeróbki.Trzei typ wi¡»e si� z wykorzystywaniem wyobra»e« tradyyjnyh. W przy-padku transhumanizmu mo»na generalnie mówi¢ o dwóh modelah. Pierw-szy, zwi¡zany z tehnologiami yfrowymi, w efekie wykorzystania któryhumysª i ±wiadomo±¢ konkretnego zªowieka zazyna istnie¢ poza ludzkimiaªem w ±wieie wirtualnym, yfrowym lub realnym w zale»no±i od tego,zy mamy do zynienia z zasowym transhumanizmem w powie±i Ka¹«(Diazenko 2006) zy te» staªym w Demonie. W drugim przypadku trans-humanizm wi¡»e si� z pewnymi modelowymi wyobra»eniami religijnymi, b�-d¡ymi kulturowymi ytajami lub te» autorskimi trawestajami, w efekiepojawiaj¡ si� modele dei�kaji, demonizaji zy te» bestializaji zªowiekaz wszelkimi mo»liwymi konsekwenjami tego typu przemian.Wszystkie te zabiegi ujmuj¡ jednak najz�±iej tehnologizne popra-wianie zªowieka w perspektywie antropologiznej. W punkie wyj±ia lubdoj±ia zawsze pojawiaj¡ si� wi� pytania o natur� zªowieka, wpisane w ni¡ogranizenia oraz przypisane jej walory. W efekie zego interesuj¡e nas za-biegi tworz¡ do±¢ preyzyjny paradygmat, w którym znajduj¡ si� nast�puj¡-e punkty: wyodr�bnienie braków i innyh uªomno±i wpisanyh w kondyj�ludzk¡, okre±lenie tehnik umo»liwiaj¡yh ih poprawienie lub wyelimino-wanie, wyodr�bnienie potrzeb, jakie wpisane s¡ w konkretne ludzkie istnie-nie, okre±lenie tehnik pozwalaj¡yh na ih realizaj�, opis konsekwenjipodmiotowyh i spoªeznyh przeprowadzonyh zmian. W efekie zabiegi
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Bogdan TrohaTRANSHUMANISM AND POSTHUMANISM IN THESCIENCE-FICTION LITERATURE IN THE PERSPECTIVE OF THECULTURAL CLICHÉ AND FUTUROLOGICAL SPECULATIONKeywords: posthumanism, transhumanism, speulative �tion, mythIn the artile the author disusses the mehanisms of the improvement of the human bodythat were present in the ulture in the past ages. The starting points of the disussionare the anient myths, where the �gures of the heroes and hybrids appeared. They wereasribed with the important ultural funtions. This situation indiates that the drivetoward the improvement of human ondition in its somati dimension has existed in theulture sine its beginnings. In the artile, as the �rst ones, the mehanisms improvingthe body in the arhai ultures were presented, and only later the author makes the wayfor the analogial phenomena present in the ontemporary ultures. While elaboratingthe modern literature, the author juxtaposes the texts that belong to speulative si-� and to the mythopoieti fantasy with the theoretial and futurologial works thatonern the problems of posthumanism and transhumanism. In this kind of perspetivethe theoretio-speulative aspets of posthumanism were desribed, then their literaryrealizations were presented, and �nally the ultural onsequenes followed.


