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  Wstrêt do obdzierania ze skóry szczu-
rów, patroszenia ich i spo¿ywania, trak-
tuj¹ niektórzy jako ró¿nicê zasadnicz¹ 
pomiêdzy nami i Azjatami, którzy do-
znaj¹ uczucia rozkoszy podczas tych 
czynnoœci. Jeœli uda³oby siê wyelimi-
nowaæ szczury z azjatyckiego menu, 
narzucaj¹c w³asne formy zaspokajania 
g³odu, na przyk³ad upowszechniaj¹c 
mia¿d¿enie œwiñskich g³ów i robienie 
z nich salcesonu, albo krojenie w paski  
krowich ¿o³¹dków i robienie z nich fla-
ków, to moglibyœmy mieæ wra¿enie, ¿e 
dokonaliœmy jakiejœ istotnej zmiany. 
Tak jak nam siê wydaje, ¿e zmieniliœ-
my istotê rzeczy zastêpuj¹c szesnaœcie 
lat panuj¹cego Bre¿niewa czternaœcie 
lat panuj¹cym Putinem, czy trzynaœ-
cie lat zasiadaj¹cego w sejmie PRL-u 
Malinowskiego z ZSL-u Pawlakiem 
z PSL-u dwadzieœcia cztery lata zasia-
daj¹cym w sejmie RP. Podobnie wy-
dawa³o siê Rosjanom, gdy w miejsce 
kultu cara zaprowadzili kult Stalina i 
Amerykanom w Iraku, gdy nie-demo-
kracjê Husajna zastêpowali demokra-
cj¹ nie-Husajna. 
  Z oddali widaæ najlepiej: w staro¿yt-
nym Rzymie panowa³o poczucie prze-
³omu, gdy Sulla znosi³ cenzurê, og³a-
sza³ listy proskrypcyjne i uœmierca³ ty-
si¹ce przeciwników politycznych. PóŸ-
niej to samo robiono w stosunku do 
jego zwolenników. Zmiany stronnictw 
w  Rzymie mog³y wydawaæ siê ów-
czesnym bardzo istotne, z perspekty-
wy czasu widzimy w nich jedynie za-
stêpowanie jednych ekip politycznych 
drugimi. Ewoluowa³y one wprawdzie 
w stronê jakichœ przemian zasadni-
czych, trudno jednak orzec czy i dla 
kogo korzystnych, jeœli z jednej strony 
niby lepsz¹ republikê zast¹pi³o niby 
gorsze cesarstwo, z drugiej zaœ nad-
szed³ dwustuletni Pax Romana a wraz 
z nim rozkwit kultury rzymskiej.  
  Tylko beneficjenci mówi¹ o epo-
kowym znaczeniu zmian, nieustannie 
g³osz¹ ich chwa³ê. Wiêkszoœæ ludzi po
pocz¹tkowym uniesieniu zaczyna do-

 Odwo³ywanie siê do ewolucjonizmu 
przez tak zwanych transhumanistów 
stwarza pozór rzeczowoœci i zasadnoœ-
ci ich prognostyki. Wed³ug nich ewo-
lucja, której zwieñczeniem wydaje siê
dzisiejszy cz³owiek, tak naprawdê do-
piero siê zaczyna. Dalszym jej ci¹giem
bêdzie pog³êbianie zespolenia cz³o-
wieka z maszyn¹ a¿ do ca³kowitego
przeniesienia do niej ludzkiej œwiado-
moœci. Ruch, nazywany rozwojem, ku 
uduchowieniu robotów wydaje siê nie-
unikniony. Maszyny bêd¹ przenosiæ
œwiadomoœæ dalej, realn¹ wiêc stanie 
siê ludzka nieœmiertelnoœæ. „Nauko-
we” przekonanie transhumanistów jest 
niezwykle silne, bo jeden z nich, nie-
jaki Nick Bostrom, profesor filozofii, 
postanowi³ zamroziæ w³asn¹ g³owê po 
œmierci. Chc¹cym zamroziæ ca³e cia³o
towarzystwa ubezpieczeniowe stawia-
j¹ zbyt wysokie wymagania finanso-
we, wiêc profesor doszed³ do wniosku, 
¿e znacznie tañsze bêdzie przechowa-
nie samej g³owy, w której siedzi jego 
œwiadomoœæ. 
  A jednak ci wszyscy transhumaniœci 
s¹ w najg³êbszych podstawach w³asne-
go dumania diabelnie konserwatywni,
dogmatyczni, antyewolucyjni. U pod-
staw ich myœlenia tkwi ukryte za³o¿e-
nie, ¿e finansowanie przechowywania 
g³ów w ciek³ym azocie odbywaæ siê 
bêdzie na dotychczasowych zasadach,
a wiêc wszystkie dzisiejsze relacje spo-
³eczne pozostan¹ bez zmian. Zak³adaj¹ 
oni milcz¹co, ¿e nikt ich g³owy nie zje 
na przyk³ad. Tymczasem sporo ludzi  

 Obserwowaliœcie samych siebie, gdy 
pracowaliœcie fizycznie d³ugo i inten-
sywnie? Tak zwana g³êbsza refleksja 
szybko siê kurczy, wycofuje w g³¹b
jestestwa, zapada, jakby tonê³a w czar-
nej otch³ani. Œwiat najogólniejszych 
pojêæ zasypia niczym œlimak w posu-
sze, powa¿ne problemy i zagadnienia 
drêtwiej¹, staj¹ siê martwe, otacza je 
matowa b³ona, za któr¹ ju¿ tylko ma-
jaczy coœ nieokreœlonego. Jeszcze czas
jakiœ ko³acze przytomnoœæ, ¿e one ist-
niej¹ same w sobie, choæ do nich nie 
zagl¹damy, ¿e, jak zajdzie potrzeba, 
bêdziemy mogli je wydobyæ i przy-
wróciæ do ¿ycia, lecz i ona s³abnie 
z dnia na dzieñ i ju¿ tylko siê „patrzy”. 
Czaszkê wype³niaj¹ obrazy, dŸwiêki, 
zapachy – jak sk³êbione, wymiêtoszo-
ne i poupychane zdjêcia w worze. Nie-
ciekawe i martwe fragmenty obrabia-
nej materii: ziemi, kamienia, wody, 
ognia; narzêdzia i ich czêœci: korby, 
œruby, gwoŸdzie, wiert³a, wiadra, d³u-
ta, druty, pêdzle… Przerywam w tym 
momencie, bo w³aœnie one przywo³a-
ne nie pozwalaj¹… niniejsza próba o-
¿ywienia myœli to tylko poranne prze-
b³yski umys³u po nocnym odpoczyn-
ku… na nowo poch³ania mnie bez-
duszna materia… jak woda ton¹cego, 
jak w¹¿ ofiarê… mo¿e jutro rano… 
   Jest nastêpne rano. O czym to ja 
chcia³em?.. Ci¹g³oœæ i swoboda wy-
wodu wymaga sta³ego oddalenia od
przeklêtej materii... No wiêc ju¿ tylko 
dane zmys³ów, a wraz z nimi jakby 
zespolenie z postrzeganym obiektem. 
Coraz trudniej uchwyciæ granicê po-

miêdzy nami i tym, co postrzegane: 
m³otek wyrasta z rêki, albo raczej 
w ni¹ wrasta, nie jest tylko „porêcz-
ny” jak mówi Heidegger – tak mo¿e 
mówiæ obserwator, ktoœ kto epizo-
dycznie dzier¿y³ m³otek – lecz rêka 
staje siê „pom³otkowa”. Porêcznoœæ jest 
zwi¹zana z istotowym, by tak rzec, 
u¿yciem narzêdzia. Do istotowego 
u¿ycia nie nale¿y t³uczenie m³otkiem 
przez ca³e dnie, miesi¹ce i lata, kiedy 
narzêdzie i obrabiana substancja obra-
biaj¹ nas samych, zamieniaj¹ w siebie, 
uprzedmiotawiaj¹, gdy karmione p³yn-
nym ¿yciem oddaj¹ zastyg³¹ martwo-
tê. To my dla nich stajemy siê „po-
rêczni”... Tak, zaczynam byæ m³ot-
kiem, siekier¹, œrubokrêtem, wiertar-
k¹ i kielni¹... i prost¹ kup¹ fizjologii: 
¿arcie, wydalanie, seks w – w wyob-
raŸni, w przelocie i mimochodem, jak 
spluniêcie, jak pstrykniêcie. Kszta³t
tego bytu-niebytu jest diabelnie mo-
notonny i beznadziejny: ble, ble, ble.  
Gdyby w œwiadomoœci nie by³o ju¿
miejsca na myœl o tymczasowoœci i 
sensie roboty – spe³nieniu, ukoñczeniu 
tego nudnego pulsowania, przytom-
noœæ uto¿sami³aby siê z nieprzytom-
noœci¹, jawa ze snem, bycie z nieby-
ciem. Jedynie œwiadomoœæ tymczaso-
woœci, a wiêc myœl o ukoñczeniu dzie-
³a przekszta³ca beznadziejnoœæ w na-
dziejê, monotoniê w drogê, bezsens 
w sens, œmieræ w ¿ycie. Ale myœl o 
dziele ukoñczonym jest wci¹¿ jeszcze 
przywilejem, bo aby dzie³o by³o ukoñ-
czone dzia³aj¹cy musi wiedzieæ o cze-
kaj¹cym go odpoczynku. Tak zwane 

wiechy na wielkich budowach to je-
dynie pozór spe³niania, gdy¿ s¹ odpo-
czynkiem inwestora, nie pracownika.
  Odpoczynek po zrobieniu nie jest 
mo¿liwy tam, gdzie nie jest zrobio-
nym odpoczynkiem lecz tylko wy-
tchnieniem do reprodukcji robienia, a 
to oznacza, ¿e robota i jej efekt musi 
byæ mój. Tak zwana zap³ata za robotê 
nie wystarczy, chyba ¿e pokornie go-
dzimy siê na bycie po¿eranym przez 
materiê – bycie ofiar¹. 
  Duch i cia³o. Jedno musi reprezento-
waæ drugie osobiœcie. Duch-poœrednik 
jest przemoc¹, cia³o-poœrednik – mart-
w¹ r¹bank¹… A wiec jestem uprzy-
wilejowany, bo robiê na swoim, mój 
duch jest duchem mojego cia³a, a cia-
³o cia³em duchowoœci… jednoœæ… 
bo mogê odpocz¹æ, jak w³aœnie w tej
chwili… zacznê robotê trochê póŸ-
niej… mogê sobie pozwoliæ.
  Odwieczna wybuja³oœæ ducha wyni-
ka z tego, ¿e reprezentuje on cieles-
noœæ w ogóle, wszelk¹ cielesnoœæ, jako
jej obserwator. Marnoœæ i znikomoœæ
cielesnoœci z tego, ¿e nie reprezentuje  
ducha, lecz jest dla niego jedynie na-
wozem. St¹d wniosek, ¿e wprawdzie 
duch mój aktualnie nie buja wybujale, 
jak ten oderwany od cia³a, ale za to ma 
go moja cielesnoœæ, dla której jest na-
dziej¹, jak ona jest nadziej¹ dla niego.
Beznadziejnoœæ wynika z rozdarcia 
– pracy nie u siebie i nie dla siebie. 
Powszechna œwiêtoœæ w³asnoœci jest 
fa³szem, dopóki nie jest powszechn¹ 
w³asnoœci¹ œwiêta.

  

lubi g³owiznê i gdyby jej zabrak³o, co 
mo¿e siê staæ w sytuacji kryzysu na 
rynku  miêsnym, to siêgn¹ chêtnie po 
tê zamro¿on¹ g³owê i nie powstrzyma 
ich myœl, ¿e niszcz¹ nieœmiertelnoœæ 
profesora Bostroma.
 Transhumanizm szczyc¹cy siê podej-
œciem ewolucjonistycznym nie ujmuje 
ewolucji ca³oœciowo, zmiennoœci ludz-
kiego bytowania we wszystkich jego 
aspektach. Postêpuj¹c jak oni, mo¿na 
by wydedukowaæ z faktu doboru coraz 
wy¿szych koszykarzy do gry w koszy-
kówkê, i¿ nied³ugo wyhodujemy za-
wodników mierz¹cych po dwa osiem-
dziesi¹t, którzy ju¿ bez zbêdnego bie-
gania bêd¹ wpychaæ pi³kê do kosza, 
jak siê wpycha ogórki do s³oika. Na 
pozór wydaje siê to wielce prawdopo-
dobne. Myœlenie takie nie bierze jed-
nak pod uwagê mo¿liwoœci – nie mniej 
prawdopodobnej – zmiany zasad gry. 
Na przyk³ad umieszczenia kosza na
wysokoœci pó³ metra i wyeliminowa-
nia w ten sposób wszystkich drybla-
sów, gdy¿ musieliby za mocno siê
siê schylaæ. Gdyby dzisiejszy „trans-
koszykarz” kaza³ siê zamroziæ, w na-
dziei, ¿e go w przysz³oœci jeszcze bar-
dziej wyd³u¿¹, móg³by siê bardzo roz-
czarowaæ. Nie wspominam ju¿ o mo¿-
liwoœci zamiany wrzucania pi³ki do 
kosza na rzucanie koszami do pi³ek, co 
wymaga³oby raczej bardziej umiêœnio-
nych barków, ni¿ wysokiego wzrostu.
  Poza tym: „przenoszenie œwiadomoœ-
ci”, czyli czego? Za³ó¿my, ¿e œwiado-
moœæ  Bostroma  sk³ada siê w znacznej 

mierze z myœlenia o hemoroidach, bó-
lu zêba i ruskich pierogach. Do czego
takie elementy œwiadomoœci bêd¹ po-
trzebne maszynie? Przecie¿ ona bêdzie 
mia³a w³asne „œrubkowe” problemy, 
jej œwiadomoœæ bêdzie jej w³asn¹, ma-
szyny œwiadomoœci¹. Œwiadomoœæ u-
kszta³towana w cielesnoœci tkwi³aby 
w maszynie nie wiadomo po co. Ma-
szyna albo myœla³aby o hemoroidach 
bez potrzeby, albo wymaza³aby te 
myœli, niszcz¹c tym samym znacz¹cy 
kawa³ek duszy profesora. Który kawa-
³ek by zachowa³a? Czy istnieje taki?
  Dzisiejsze faktyczne uzale¿nienie 
cz³owieka od maszyny przyjmowane 
jest jak widaæ z dobrodziejstwem in-
wentarza przez profesora Bostroma.  
Jego zinstrumentalizowana œwiado-
moœæ chcia³aby siê oddaæ maszynie 
bezgranicznie, œwiadczy o jakimœ  mo-
toseksualizmie radykalnym, w którym 
nie chodzi ju¿ tylko o to, aby dozna-
waæ podniecenia dosiadaj¹c maszyny,  
lecz o podniecenie znacznie intensyw-
niejsze – dosiadaæ i byæ dosiadanym. 
Od wielu lat filozofowie siê g³owi¹, 
jak siê z tego uzale¿nienia wyzwoliæ,  
inni jak widaæ wol¹ siê pakowaæ ma-
sochistycznie w jeszcze wiêksze.
 Transhumanizm tylko pozornie wiesz-
czy zmiany. Tak naprawdê jest zamas-
kowanym konserwatyzmem, dla któ-
rego najg³êbsze podstawy dzisiejszego
ludzkiego œwiata s¹ najlepszymi z mo¿-
liwych i nie podlegaj¹ ¿adnej ewolu-
cji. S¹ wieczne i niezmienne – boskie. 

strzegaæ jedynie zmianê formy i nie
bardzo mo¿e zrozumieæ, na czym po-
lega³a tragedia „przed”, ani na czym
polega sukces „po”. Z prostego po-
wodu: wiêkszoœæ ¿yje jak ¿y³a, ma te 
same problemy, tak samo ledwie wi¹-
¿e koniec z koñcem i nie jest w stanie 
rozkoszowaæ siê dŸwiêkami fanfar.
Szybko te¿ zaczyna porównywaæ po-
zytywne strony minionego z negatyw-
nymi obecnego i „widzi” jak na d³oni, 
kiedy by³o lepiej. Tak rodzi siê nostal-
gia, a wraz z ni¹ od¿ywaj¹ marzenia 
o nowej zmianie istotnej, na których  
buduje sw¹ si³ê kolejne stronnictwo. 
Wynika³oby z tego, ¿e wci¹¿ doœwiad-
czamy pozoru i wci¹¿, z uporem ma-
niaka, wierzymy w wygran¹. Zupe³nie
jak w grze w totolotka. Nie przypad-
kowo, bo w³aœnie gra w totolotka od-
zwierciedla najg³êbsz¹ istotê rzeczy-
wistoœci. Akceptujemy sam¹ grê i jej 
zasady, lecz nie mo¿emy pogodziæ siê 
z przegran¹ i gramy od nowa.
   Podtrzymywanie wiary w wygran¹  
– upowszechnianie, utrwalanie i wy-
chwalanie – le¿y w interesie wygra-
nych, ale prawdziwa jej si³a bierze siê
st¹d, ¿e ma u swych podstaw potwier-
dzon¹ empirycznie wiedzê: Jaki, panie, 
pozór? Czy¿ nie wygra³em, czy nie po-
kaza³em, ¿e mo¿na? Jaki, panie, po-
zór? Wprawdzie nie ja, jeszcze nie ja,
ale przecie¿ Kowalski wygra³. Czy je-
go wygrana nie jest wystarczaj¹cym 
œwiadectwem prawdy?
   Ludzie s¹ rozczarowani przegran¹, 
lecz nie s¹ w stanie pomyœleæ o wy-
cofaniu siê z gry, ¿e mo¿e sama gra 
jest ob³êdem, przeciwnie, to raczej od-
mówienie udzia³u w grze postrzegaj¹ 
jako fanaberiê, dziwactwo, samobój-
czy eskapizm, wyzbycie siê resztek na-
dziei. I takim siê jawiæ musi, dopóki 
zak³ada siê ponadczasowoœæ gry. Je-
dynym wyjœciem by³aby wygrana 
wszystkich. By³aby ona to¿sama z za-
koñczeniem gry i koniecznoœci¹ zabra-
nia siê do uczciwej roboty. Ale komu 
siê chce robiæ? Niech g³upi robi¹.
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