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ukasz Trzci ski *1

ISTNIENIE HYBRYDALNE. TRZY PARADYGMATY

Podstawowym problemem w tym tek cie jest zagadnienie dwoisto ci cz owieka i jego relacji z cia em. W pa-
radygmacie animistycznym cia o jest „narz dziem” tworzenia jedno ci ze wiatem, uzyskiwanej przez wi
z przodkami i duchami. W paradygmacie mechanicznym cia o potraktowane zosta o jako maszyna odr bna
od wiadomo ci i ducha. W paradygmacie holistycznym cia o jest istotn  cz ci wiata, obecnie poj tego
jako sie  informatyczna. Cz owiek – golem, homunkulus, automaton – staje si  cz ci  totalnej informacji. 
Problemem w tej sytuacji jest to, jak  postaw  przyjmie – zarówno psychologiczn  jak i etyczn .

S owa kluczowe: cia o, paradygmat animistyczny, paradygmat mechaniczny, paradygmat holistyczny, golem 

Jedn  z cech ci g ych poszukiwa  istoty cz owiecze stwa jest pojawiaj ca si  od 
wieków konstatacja faktu, i  cz owiek w swym cielesnym i duchowym bycie uwik any
jest w wielo  ró nych relacji, z których wiele nosi znamiona sprzeczno ci lub przeci-
wie stwa. Jedn  z nich jest dwoisto  cia a i umys u ( wiadomo ci), inna dotyczy dualiz-
mu cz owieka i wiata, jeszcze inna zwi zana jest z p ciowo ci  cz owieka. Istnienie 
uwik ania w okre lone sprzeczno ci, w sie  paradoksalnych nieraz oddzia ywa  i napi ,
wydaje si  nieod czne od my lenia o ludzkiej kondycji, nieuchwytnej, jak na razie, dla 
wszelkich redukcjonizmów. Ten relacyjny charakter wspomnianej kondycji zaznaczy  si
w antropologii fi lozofi cznej do tego stopnia, e Søren Kierkegaard nie waha  si  mó-
wi  o cz owieku jako o „relacji, która ustosunkowuje si  do samej siebie” (Kierkegaard 
1972: 146). 

Zagadnieniem rozwa anym w tym tek cie b dzie jeden z aspektów zaznaczonego te-
matu, a mianowicie kwestia dwoistej natury cz owieka w perspektywie problemu psycho-
fi zycznego. Z wzgl du na to, e spotykamy w historii problemu koncepcje uznaj ce realny 
byt tylko jednego z cz onów powy szej relacji, b d  mówi  o hybrydalno ci cz owieka,
czyli o próbie powi zania tego, co mog oby ewentualnie istnie  niezale nie. Ta kwestia 
rozpatrzona zostanie w trzech aspektach i paradygmatach, które kszta towa y si  w trakcie 
biegu historii naturalnej cz owieka, rozwoju jego samo wiadomo ci i twórczo ci. Pierwszy 
z nich to paradygmat animistyczny, drugi jest paradygmatem mechanicznym, za  trzeci 
nazwa  mo na holistycznym (systemicznym). Zasadnicz  kwesti  jest pytanie o sposób 
rozumienia w tych trzech sytuacjach dualizmu psychofi zycznego, ze szczególnym wska-
zaniem na rozumienie w nich cielesno ci. Wspomniane paradygmaty s  bardzo ogólnymi 
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wzorcami my lenia i dzia ania, niemniej jednak s dzi  mo na, e mo liwe s  w tej kwestii 
tak e bardziej precyzyjne i szczegó owe odpowiedzi.

W paradygmacie animistycznym wiat zjawiskowy postrzegany jest jako przejaw 
ukrytej, duchowej rzeczywisto ci. Tworzy ona dziedzin , w której podj te decyzje zmie-
niaj  ostatecznie kszta t zjawisk. To w niej zawieraj  si  przyczyny istnienia tego, co wi-
dzialne, jak i tego, e wiat zmienia swój kszta t. Wspomniana sfera postrzegana by a przez 
ludzi pierwotnych, jak i yj cych w spo eczno ciach tradycyjnych, jako bardziej istotna od 
wiata empirycznego. Poda  mo na wiele przyk adów takiego podej cia do rzeczywisto-
ci, ograniczmy si  do dwóch. Je eli w tradycyjnej spo eczno ci afryka skiej zdarzy a si

tragedia, gdy  lew czy krokodyl po ar  jakiego  cz owieka, win  za to nie ponosi o zwie-
rz , ale upatrywano przyczyny tego wydarzenia w dzia aniach szkodliwych duchów lub 
czarownika, który, przyj wszy zwierz c  posta , zabi  dan  osob . Australijscy aborygeni 
wierzyli z kolei, e upolowane przez nich kangury to „dublety”, zdwojenia „prawdziwych” 
kangurów istniej cych w „czasie snu” (alczeringa) 1. Te prawdziwe kangury pos a y do tego 
wiata swe „zdwojenia”, by nakarmi  nimi ludzi. Oczywi cie od ludzi wymagane by y, jak 

w ka dej spo eczno ci owieckiej, odpowiednie rytua y, które zapewnia y, e si a yciowa
kangurów nie by a zmarnowana, lecz odes ana do istniej cego w sferze duchowej ród a
mocy gatunku. Idea „odsy ania” duszy czy te  mocy yciowej zwierz t obecna jest prawie 
we wszystkich znanych spo ecze stwach pierwotnych i tradycyjnych, a kojarzy si  ona ci -
le z wyobra eniem wiata jako organizmu. Dwie strony – duchowa i zjawiskowa – tworz
w tym organizmie jedn  rzeczywisto , której naczelnym imperatywem, je li chodzi o jego 
dzia anie, jest utrzymanie równowagi mi dzy antagonistycznie nastawionymi elementami 
i si ami 2. yj cy kosmos istnieje bowiem dzi ki dynamicznie rozumianej harmonii mi dzy
tym co duchowe i zjawiskowe, mi dzy lud mi oraz wiatem ro lin i zwierz t, a tak e mi -
dzy samymi lud mi. Ten ostatni motyw jest w wiatopogl dzie pierwotnym bardzo wa ny, 
jest w nim bowiem nies ychanie istotny sam cz owiek.

Antropologia pierwotna widzi cz owieka jako odzwierciedlanie ca ego wiata. Do
wcze nie pojawia si  w ludzkiej my li motyw mikrokosmosu, który pó niej, a zw asz-
cza w staro ytno ci i redniowieczu, a jeszcze pó niej w odrodzeniu, b dzie wzbogacony 
i dok adnie opracowany. Je eli we miemy pod uwag  najbardziej pierwotne w tki antro-
pologiczne, to znaczy te, które charakteryzuj  spo eczno ci zbieracko- owieckie z ich uni-
wersalnym schematem kosmogonii i antropologii szama skiej, to wiat w tej perspektywie 
jawi si  jako uduchowiony, organiczny byt, posiadaj cy okre lon  stratyfi kacj , skorelowa-
n  najcz ciej z danymi astronomicznymi. Takim bytem jest te  cz owiek, uduchowiony 
organizm, posiadaj cy wielo  dusz zwi zanych na zasadzie ekwiwalencji magicznych 
z odpowiednimi cz ciami kosmosu. Spo ród wielu dusz, b d cych z regu y personifi kacj
ró nych funkcji yciowych i narz dów cia a, jedna stanowi dusz  g ówn . Podlega ona 
inkarnacjom i to jej decyzje wp ywaj  na przysz y bieg wydarze  zarówno w wymiarze in-
dywidualnym, jak i w szerszej, kosmicznej perspektywie. Idea mikrokosmosu nie wyczer-

1 Jest to oczywi cie tak e czas pocz tku, wyposa ony w niewyczerpan  moc kreacji (Szyjewski 1998).
2 Wizja wiata jako bytu b d cego wynikiem dzia ania sprzeczno ci i przeciwie stw si ga dalej ni  powstanie 

religii astrobiologicznych. W przypadku dymorfi zmu p ciowego jako podstawy symbolizacji istnieje on ju
w wyra ny sposób w górnym paleolicie (Leroi-Gourhan 1966).
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puje si  jedynie w jednostronnym oddzia ywaniu i odzwierciedlaniu kosmosu w cz owieku,
ale zachodzi tak e odwrotny stosunek, co polega na oddzia ywaniu cz owieka na wiat.
W my leniu pierwotnym ma ono charakter magiczny i mistyczny, przy czym to ostatnie 
s owo nale y rozumie  w sensie Lévi-Bruhla. Wed ug tego antropologa my lenie pier-
wotne przebiega zgodnie z zasadami „partycypacji mistycznej”, to znaczy cz owiek mo e
w „mistyczny” sposób uczestniczy  z innymi bytami w jakiej  ponadgatunkowej istocie 
(Lévi-Bruhl 1922). Na przyk ad mo e by  jednocze nie cz owiekiem i papug , cz owie-
kiem i lwem itd. Istota lwa i cz owieka mo e by  wspólna, a wyra a  si  na ró ne sposoby. 
Cz owiek na tej samej zasadzie partycypuje, jako mikrokosmos, w ca ym wszech wiecie.
Niew tpliwie takie podej cie do rzeczywisto ci rzutowa  musi na stosunek do cielesno ci.

Cia o ludzkie w rozumieniu pierwotnej antropologii, g ównie antropologii szama skiej,
uczestniczy w powy ej zaznaczonym rozumieniu w sferze zwierz cej, w ten sposób, e
przez cia o cz owiek nawi zuje kontakt ze zwierz ciem totemicznym, stanowi cym zbior-
nik rodowej (gatunkowej) pami ci i mocy. Poniewa  posiada ono te w a ciwo ci, uwa a-
ne jest za przodka. Przodkowie w my li archaicznej symbolizuj  wszelkie do wiadczenia
wszystkich pokole , si gaj ce do mitycznego pocz tku. We wspó czesnych interpretacjach 
szamanizmu 3 to drzewo genealogiczne wspólnego, pokoleniowego do wiadczania wiata,
zwi zane jest z nie wiadomo ci  i ma jednocze nie odwzorowanie w ciele cz owieka 4.
Ró ne aspekty tej pami ci maj  swe miejsca w ciele, co wi e si  tak e z zamieszkiwaniem 
cia a przez wspomniane dusze. Przodkowie jako ród o mocy i pami  znajduj  si  wi c
w ciele ludzkim i nie wiadomo ci, a ca a ta struktura czerpie swe mo liwo ci dzia ania
z jakiej  centralnej si y yciowej, reprezentowanej przez totemiczne zwierz . Cia o jest 
zjawiskowym indywidualnym reprezentantem tej opisywanej rzeczywisto ci, nieoddziel-
nej od ycia uduchowionego kosmosu, której indywidualna to samo  buduje kontinuum 
pokoleniowej pami ci.

Jak wygl da w powy ej naszkicowanym kontek cie, znajduj ca si  w centrum na-
szych zainteresowa , hybrydalno  ludzkiego istnienia? Napi cie w cz owieku zwi zane
jest przede wszystkim z dwoma biegunami jego egzystencji: z jednej strony posiada on sw
indywidualn , empiryczn wiadomo , zaanga owan  w spe nianie dzia a  „tu i teraz”. 
Cia o traktowane jest wówczas jako narz dzie, a w pewnej pocz tkowej refl eksji tak e
jako co , co zawiera w sobie wiadomy podmiot. W tym aspekcie bytowanie w wiecie
jest w dojmuj cy sposób bytowaniem cia a, uwarunkowanego przez niezliczone czynni-
ki. Z drugiej jednak strony, w spo eczno ciach pierwotnych, w znakomitej cz ci proces 
socjalizacji nastawiony jest na umo liwienie kontaktu z moc  przodków, na prze ywanie

3 Mam tu na my li przede wszystkim interpretacje dane przez samych szamanów pe ni cych swe funkcje 
w swych spo eczno ciach, chc cych zrekonstruowa  tradycyjny wiatopogl d (por. von Lüpke 2009). 

4 To powi zanie sfery nie wiadomo ci z cia em ludzkim zaznaczone jest we wspó czesnych opracowaniach 
szamanizmu, jak to ma miejsce w pracach S. Grofa, M. Harnera czy A. Wierci skiego (por. tak e von Lüpke 
2009). Je eli chodzi o u yty w tek cie termin „nie wiadomo ”, to szama skie odniesienia do tego, co nie-
wiadome najbli sze s  poj ciu nie wiadomo ci C. G. Junga, jednak tutaj to poj cie jest u ywane w szerokim 

sensie, rozumiane jako to, co istnieje w psychice, ale do czego nie ma bezpo redniego, naturalnego dost pu,
chocia  mo liwy jest on w takich stanach jak trans, hipnoza itp. Nie podejmuj  tutaj dyskusji, tak gor cej
w psychologii wspó czesnej, dotycz cej kwestii istnienia nie wiadomo ci.
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swego cia a jako narz dzia, którego w a ciwa egzystencja toczy si  w duchowej sferze, 
na to, e cia o wype nione duszami jest swoist  „map  pokole ”, zwi zan  z nie wiadom
sfer  psychiki, któr  eksploatowa  mo na w stanach transu. 

 Je eli napi cie pomi dzy tymi dwoma rodzajami wiadomo ci zaczyna zak óca  rów-
nowag , okre lon  przez mityczne wzorce, konieczny jest rytua , który j  przywróci. Jest to 
zgodne z ogólnym paradygmatem animistycznym, wed ug którego to, co negatywne, wi e
si  z zak óceniem harmonii. Niejednokrotnie elementy rytua u i jego skutki maj  w swym 
scenariuszu zwi zki z  duchami (co jest jednoznacznie z dedykowaniem go przodkom). 
Przywrócenie harmonii w sferze duchowej (sferze nie wiadomo ci) skutkuje wyrówna-
niem napi  w wiecie zjawisk. Zasadniczym grzechem w opisywanych spo eczno ciach
jest zabijanie zwierz t i niszczenie ro lin ponad mo liwo ci ich wykorzystania i z tego 
te  spowiadaj  si  ich cz onkowie podczas ró nych rytua ów oczyszczaj cych. Drugim 
w kolejno ci przewinieniem jest zaburzenie ustalonych tradycyjnie relacji seksualnych. 
Oba te „grzechy” wi  si ci le z ide  utrzymywania równowagi ycia na poziomie 
indywidualnym, spo ecznym i kosmicznym, o czym dobitnie za wiadczaj  mity. Wydaje 
si , e w adnej innej koncepcji nie nast pi o tak silne powi zanie idei harmonii i ycia 5.

Paradygmat mechaniczny ustanawia wzorce my lenia i zachowania, zgodnie z który-
mi cz owiek jako podmiot znajduje si  w wiecie stanowi cym zespó  bardziej lub mniej 
skomplikowanych maszyn. Wyja nianie tego wiata sprowadza si  do znalezienia podsta-
wowych jego elementów i do pokazania jakiego typu, mechaniczne lub quasi- mechanicz-
ne, oddzia ywania zachodz  mi dzy tymi elementami. wiat nie jest ju  tutaj organizmem, 
ze specyfi cznymi transformacjami swych cz ci, nie jest widziany te  jako emanacja lub 
przejaw ukrytej, duchowej rzeczywisto ci, ale jego zrozumienie wyczerpuje si  w odkryciu 
struktury, w jakiej zachodz  podstawowe oddzia ywania jego najbardziej elementarnych 
czynników. Niew tpliwie taki obraz pojawia si  w naszym, ródziemnomorskim kr gu
kulturowym w my li Demokryta, poszukuj cego zasady (arché) rzeczywisto ci w uk adach
atomów, czy te  Epikura, walcz cego na przekór deterministycznemu obrazowi wiata
o wolno , w swojej koncepcji spontanicznego odchylania si  atomów od prostych torów 
opadania (parenklizy). W obu przypadkach zarówno zjawiskowo , jak i ewentualna du-
chowo  sprowadzaj  si  do podstawowego, atomowego poziomu 6. Wydaje si , e wszel-
kie koncepcje mechaniczne w istotny sposób powi zane s  z jak  form  materializmu. 
Nawet w deizmie, mimo e inicjuj cy bieg wiata Mechanik jest duchem, wiat ten jest me-
chanizmem. Niew tpliwie zasadnicz  form  temu paradygmatowi da  Izaak Newton, ne-
guj cy dotychczasowe rozumienie fi zyki, zwi zane z Arystotelesowskimi kategoriami ce-
lowo ci. Podczas gdy arystotelesowska fi zyka t umaczy a fakt spadania cia  tym, e „chc
one osi gn  swe w a ciwe miejsca”, Newton podaje wzór, wed ug którego nast puje przy-

5 Nie znaczy to, e podobne koncepcje nie istniej . Na przyk ad w Kabale znajdziemy wyobra enie Drzewa 
ycia jako uk adu dziesi ciu sefi r, stanowi cych nie tylko emanacje boskie, ale tak e cz ci makroantroposa 

Adama Kadmona. ycie w tym kosmicznym „drzewie” zwi zane jest z boskimi energiami, p yn cymi drogami 
cz cymi sefi ry, z których centraln  jest Tiferet (Pi kno), maj ca bliski zwi zek z ide  pi kna jako harmonii 

(Scholem 2007). Podobne idee znajdziemy chocia by w fi lozofi i odrodzeniowej.
6 Nie wa ne jest przy tym, czy atomy te, czyli „niepodzielne”, dziel  si  potem na mniejsze jeszcze cz stki.

Wa ne jest, e istnieje idea takiej ostatecznej, niepodzielnej cz stki.
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ci ganie cia . T umaczenie zjawisk w kategoriach przyczynowo-skutkowych zast puje te-
leologizm, przy czym zasadniczymi prawami staj  si  prawa mechaniki, odniesione do 
cia  materialnych 7.

Zmianie paradygmatu animistycznego na mechaniczny towarzyszy coraz bardziej za-
znaczaj cy si  dualizm psychofi zyczny 8. Archaiczna i tradycyjna antropologia nie ograni-
cza a si  do prostego dualizmu cia a i duszy. We wspomnianym wcze niej wiatopogl dzie
zbieracko- owieckim cz owiek jawi  si  jako zbiór sk adników cielesnych i duchowych. 
Ta pocz tkowa wielo  redukowa a si  ostatecznie do trzech elementów – cia a, duszy 
i ducha. W staro ytno ci, na przyk ad jeszcze w my li w. Paw a z Tarsu, znajdujemy 
podzia  na: sarks, czyli cia o fi zyczne, soma psychikon, czyli cia o psychiczne oraz soma
pneumatikon, co odpowiada cia u duchowemu, duchowi. Najbardziej chyba znany dualizm 
zwi zany jest z Kartezjuszem, przeciwstawiaj cym nie wiadome cia o (rozci g o ) wia-
domo ci (my leniu). Jak wiadomo, poza cz owiekiem te dwie strony rzeczywisto ci nie -
cz  si  z sob . Staro ytna koncepcja wszech wiata jako uduchowionego organizmu posz a
w zapomnienie. Cia o nie jest ju  powi zane mikro- i makrokosmicznymi ekwiwalencjami 
z ca o ci  istnienia, nie stanowi narz dzia nawi zywania czno ci z moc  i pami ci  poko-
le . Wybierany jest tak e z ewangelicznej alternatywy tylko jeden cz on, mówi cy o tym, 
e poniewa  synowie wiat o ci nie s  z tego wiata, nale y ten wiat odrzuci . Znajdzie-

my niejedn ród ow  wypowied , charakterystyczn  dla nauki chrze cija skiej, ujemnie 
oceniaj c wiat jako ród o pokus, za  cia o jako narz dzie ich realizacji. Stosunkowo 
rzadziej mamy do czynienia z wczesnobiblijn  afi rmacj  stworzenia, powtórzeniem wersu 
z Ksi gi Rodzaju, e to, co zosta o stworzone, by o dobre9. Na tak , na ogó  niech tn
cielesno ci postaw  na o y o si  pojmowanie wiata jako mechanizmu. Tym samym to, co 
mechaniczne, sta o si  jeszcze bardziej, ni  ze swojej nieorganicznej natury, ambiwalentne. 
Od takiej postawy niedaleko ju  do uznania cia a za co najmniej balast, je li nie za co , co 
zagra a „czystej” duchowo ci.

O ile w ramach poprzedniego paradygmatu zasadnicze napi cie hybrydalnego istnie-
nia cz owieka wi za o si  z duchem i cielesno ci  b d c , jak powiedziano, zbiornikiem 
pami ci pokoleniowej, pierwotnej mocy oraz wykonawc  dzia a , których impulsy bior
si  ze sfery ducha 10, to w omawianym obecnie paradygmacie napi cie to przyjmuje coraz 
bardziej form  ju  nie przeciwie stwa, ale sprzeczno ci. W poprzedniej sytuacji dusza 
pe ni  mog a rol  mediuj c  mi dzy duchem (istotn  podmiotowo ci ) oraz cia em. Teraz 
takiego czynnika mediuj cego w samym cz owieku zabrak o. W dalszym ci gu zasadni-
czym dzia aniem przywracaj cym zaburzon  równowag  mi dzy, teraz bardzo jednostko-
wo i mechanicznie rozumianym, cia em a sfer  ducha okaza  si  tak e rytua . Ma on jednak 

7 Zasadniczy prze om polegaj cy na odej ciu od teleologizmu znajdujemy w Darwinowskiej teorii ewolucji, 
która ca kowicie zrywa z wyja nieniem w kategoriach teleologicznych, prezentuj c za o enia determinizmu. 

8 Nie rozwa am w tek cie kwestii monizmu materialistycznego, np. w wersji La Mettriego, koncentruj c si  na 
koncepcjach dualistycznych. S dz  bowiem, e te ostatnie s  bardziej istotne w historii problemu psychofi -
zycznego, problem hybrydalno ci ludzkiego istnienia dotyczy ich w pierwszym rz dzie.

9 W opisie Ksi gi Rodzaju Bóg po stworzeniu w ka dym z dni mówi, i  jest to dobre. Nie ma tej wypowiedzi 
jedynie w dniu drugim, gdy  wtedy w wiat wprowadzony jest fundamentalny dualizm, przenikaj cy nast pnie
wszelkie byty stworzone.

10 Dusza w tym przypadku pe ni rol  mediuj c  mi dzy cia em i duchem.
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inny charakter: wcze niej sam z siebie niejako naprawia to, co zosta o naruszone, bowiem 
w wyniku istnienia ekwiwalencji magicznych przenikaj cych wszelkie poziomy bytu re-
guluj ce w a ciwo ci rytua u, szczególnie magicznego, cz owiek posiada moc restytucji 
po danej harmonii. W nowej sytuacji rytua  staje si  przede wszystkim pro b  do (ró nie
rozumianej) bosko ci o interwencj . Drug  stron  tej sytuacji jest l k i próba ekspiacji za 
grzech. Napi cie wzrasta w miar  u wiadamiania sobie, e w pewnym sensie cia o jest 
mechanicznym (czyli jednak obcym w stosunku do organicznie poj tego ycia i ducha) 
zagro eniem dla duszy, konfrontowanej z transcendentnym Prawodawc , od którego je-
dynie p yn  mo e b ogos awie stwo usprawiedliwienia. Pojawia si  te  prze wiadczenie,
charakterystyczne i dzisiaj dla wyznawców tego sposobu my lenia, e je eli cia o i wiat
s  mechanizmami, to mo na je tak e mechanicznie regulowa , zmienia  i programowa .

wiat i cz owiek poj te jako mechanizm zwi zane s  te  mi dzy innymi z tematem 
sztucznego cz owieka. Ten temat fascynowa  nie tylko fi lozofów, ale tak e teologów, któ-
rzy zastanawiali si  nad granicami ludzkiej kreacji. Trzy poj cia s  tutaj kluczowe: golem, 
homunkulus i automaton 11 (Idel 1990, Sherwin 1985). Pierwsza z postaci przedstawiona 
zosta a szerszym kr gom przez Jakuba Grimma w 1808 roku, wcze niej legenda o golemie 
nie wychodzi a na ogó  poza wyznawców judaizmu. Pole sensów generowanych przez 
hebrajski rdze  GL okre laj  mi dzy innymi nast puj ce s owa: gal – fala, galgal – ko o,
wir, kr g, cykl, gilgel – toczy , obraca , permutowa , gilgul – transformacja, reinkarnacja, 
wcielenie, galal – nawóz, odchody, gala – ods ania , ujawnia , galit – niewola, gelem – 
odzienie, pow oka, galam – zwija , sprowadza  do postaci embrionalnej (Krawczyk 2007). 
Doda  do tego mo na jeszcze galut i wówczas otrzymuje si  sensy zwi zane z zamkni -
ciem w cyklicznym czasie, waloryzowanym w judaizmie gorzej ni  czas linearny, z wy-
gnaniem, alienacj  i niewol .

ydowska my l dotycz ca sztucznego cz owieka jest bardzo stara, a fundamentalnym 
motywem w jego interpretacji sta  si  fragment Psalmu 139:15-16: „nie tajna Ci moja istota 
kiedy w ukryciu powstawa em, utkany w g bi ziemi” 12. Wed ug jednego z midraszy (Sher-
win 1985), odnosz cego si  do tego tekstu, Adam stwierdza, i  oczy Boga widzia y jego 
amorfi czn  posta  golema (galmi), gdy by  „uczyniony w sekrecie”, „w najni szych cz -
ciach ziemi”. Wed ug tradycji ydowskiej Abraham umia  stwarza  golemy, do czego odnosi 

si  werset Ksi gi Rodzaju 12:5: „I zabra  Abram ze sob  swoj on  Saraj, swego bratanka 
Lota i ca y dobytek, jaki obaj posiadali, oraz s u b , któr  nabyli w Charanie i wyruszyli, 
aby uda  si  do Kanaanu”. Zgodnie z ydowsk  interpretacj  s owa we’et ha-nefesz ‘aszer 
‘asu (i dusze, które uczynili) stosowa y si  w a nie do golema. Golemiczne cechy przypi-
sywane by y w Talmudzie tak e Adamowi (Sanhedrin 38b, Bereszit Rabba 24), który po 
swym stworzeniu nie by  przenikni ty jeszcze dusz  neszemach 13, ale posiada  jedynie ruach 
(ducha, pneum ) oraz nefesz (dusz  o ywiaj c , znajduj c  si  we krwi). Wed ug Talmudu 

11 Na temat tych poj  zosta a napisana w roku 2009 w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiello skiego,
pod moim kierunkiem, dobrze udokumentowana praca magisterska pani Katarzyny Bajki.

12 Cytaty biblijne za: Pismo wi te Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysi clecia Wydanie II, Pallotinum, 
Pozna  – Warszawa 1971.

13 Ten rodzaj duszy w tradycji kabalistycznej jest odpowiedzialny za bosk  gnoz . W przypadku nieetycznego 
ycia ka dy mo e zosta  jej pozbawiony, yj c jedynie za pomoc  ruach i nefesz. 
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rabini Hanina oraz Ozjasz stworzyli jako golema ciel , które potem zjedli (Sanhedrin 65b). 
Tworzenie golema by o przede wszystkim popularne w tradycji kabalistycznej, powo uj cej 
si  cz sto na staro ytne interpretacje tekstów 14. Golem by  przeznaczony przede wszystkim 
do us ugiwania, a ze wzgl du na sw  niespotykan  si  tak e do obrony. Móg  wchodzi  w in-
tymny kontakt z cz owiekiem: na przyk ad kabalista Izajasz Horowitz z XVI wieku pisa , e
bracia Józefa stworzyli golemiczne kobiety, z którymi utrzymywali stosunki p ciowe. Wielu 
kabalistów za wiadcza o o tym, e do stworzenia golema konieczna jest znajomo  „prze-
pisu” zawartego w najstarszej ksi dze Kaba y – Sefer Jecira (Ksi ga Kszta towania IV w.), 
która uwa ana by a za zakodowany przekaz dotycz cy wszelkich procesów kreacji (Sefer 
Jecirah 1994). Sama Ksi ga uwa ana by a w swej wewn trznej strukturze za golema (tutaj 
rozumianego jako embrionalna posta  wszelkiej kreacji) oraz makroantroposa – Adama Kad-
mona. Opisane zosta y te  szczegó owe warunki, które trzeba by o spe ni , by móc tworzy
golema zgodnie ze wskazówkami Ksi gi15. Materia em, z którego tworzono golema, by a na 
ogó  glina, co pozwala o na porównanie z biblijn  wersj  stworzenia cz owieka (Rdz. 2:7). 

Popularne legendy dotycz ce golema zaczynaj  si  w XVI wieku w Pradze, w któ-
rej Jehuda Ben Bezazel stworzy  golema, który wykonywa  dla niego ró ne prace. Po-
dobnie jak inne golemiczne postacie tworzone przez rabinów, uruchamiany by  on dzi ki
Imieniu (szem), które w tym przypadku brzmia o emet (prawda). Niestety, pierwsza z liter 
tego Imienia, czyli alef, zosta a przypadkiem wymazana i o ywiaj ce Imi  zamieni o si
w moth, czyli mier , a wtedy golem zacz  sia  groz  i zniszczenie. Motyw usamodziel-
nienia si  golema, wyrwania si  spod kontroli cz sto towarzyszy  takim opowie ciom.
Widzimy w nich tak e nies ychan  wiar  w moc rajskiego wi tego j zyka (szemot), który 
u ywany by  tak e przez Adama do nazywania niektórych tworzonych przez Boga bytów 
(Rdz 2:19, 20). J zyk u ywany w raju rozumiany by  w Kabale jako j zyk „istotowy”, 
ujmuj cy w swych ró nych aspektach istot  danej rzeczy. By  j zykiem kreacji par excel-
lence 16, w którym wypowiedzenie oznacza o stworzenie. Ten w a nie j zyk zosta  „po-
mieszany” przy budowie wie y Babel, natomiast wed ug kabalistów hebrajski stanowi 
jego najbli sze odwzorowanie, dlatego, e niesie on w dalszym ci gu ze sob  pierwotn
bosk  moc zwi zan  z boskim czasem kreacji, stwarzanie w tym wiecie (olam asijah) jest 
dalej mo liwe. Bez aktu o ywienia oddaj cego istot  rzeczy s owem aden akt stwórczy 
nie mo e by  dokonany, za  z drugiej strony stworzenie, szczególnie golema, za wiadcza
o mocy wi tego j zyka.

Z centralnym w tkiem golema czy si  wyobra enie homunkulusa, charakterystyczne 
dla alchemii. O ile golem jest uczyniony z gliny przy zastosowaniu procedury stwarzania 
zakodowanej w wi tych tekstach i jego forma istnienia ma cis y zwi zek ze struktur

14 Naukowym problemem w tym przypadku jest to, e najstarszy znany nauce tekst kabalistyczny Sefer Jecira 
datowany jest na ok. II w. naszej ery. Kaba a natomiast powo uje si  tutaj na tzw. „Tor  Niepisan ”, otrzyman
wed ug tej tradycji przez Moj esza na górze Synaj, a wed ug tego pogl du rozwijan  co najmniej od Ezdrasza 
i innych soferim (pisarzy).

15 Dotycz  one tak zwanego cyklu golemowego: 1. Zebrania i uformowania pierwszej materii z ziem górskich 
nieoranych, 2. Transmutowania 22 liter hebrajskiego alfabetu 231 razy, 3. Inkantacji permutowanych g o-
sek Imienia JHWH, 4. W o enia w golema duszy nefesz, 5. Powstrzymania przestrzennej ekspansji golema, 
6. Odwrócenia procesu i anihilacji (Krawczyk 2007).

16 Jest to dok adna analogia rozumienia mantr w dar anach hinduizmu, zw aszcza w mimansie. 
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wi tego j zyka, to homunkulus jest wynikiem transmutacji, w której co najmniej jeden 
z jego elementów jest w pocz tkowym stanie o ywiony. Na przyk ad Paracelsus radzi, by 
utrzymywa  w retorcie przez odpowiedni czas m skie nasienie i potraktowa  je ró nymi
alchemicznymi odczynnikami, a wynikiem tego b dzie pojawienie si  homunkulusa. Re-
torta zast puje w tym przypadku macic , mamy tu wi c w pewnym sensie narodziny in
vitro. W przeciwie stwie do wspó czesnych pogl dów cz ci religijnych „ortodoksów”, 
taka twórczo  uwa ana by a nie tylko za dzie o alchemiczne, ale tak e za dzie o bo e.
Cz owiek powinien bowiem na ladowa  bosk  kreacj , oczywi cie w granicach mu prze-
znaczonych i takie zachowanie nie by o rozumiane jako wyraz ludzkiej pychy, ale raczej 
jako wyraz nabo no ci 17. Wynika o to z przyj cia idei, i  od samego pocz tku cz owiek
jest wspó twórc wiata, a nie jedynie jego konsumentem. wiat, zgodnie z t  ide , nie 
jest czym  ca kowicie zako czonym, ale ma charakter „dzie a otwartego”.

Golema i homunkulusa czy przypisywana im nieraz cecha wszechwiedzy 18. Z zasady 
za  golem chce zosta  cz owiekiem; w dziele Goethego tak te  sprawa przedstawia si
z homunkulusem. Je eli dwie omawiane formy d  do realizacji cz owiecze stwa zawar-
tego w ich potencjalno ci, to z regu y im si  to nie udaje. Nie maj  nad sob  kontroli i same 
albo ekspanduj  ponad miar  (golem), albo wi dn  i zamieraj  (homunkulus). Ich rola to 
pomoc cz owiekowi, a nie samodzielne istnienie. Wydaje si , e zasadniczym czynnikiem 
pozwalaj cym w tym kontek cie na samo wiadomo  i samokontrol , stanowi ce jeden 
z istotnych aspektów ludzkiego ycia, jest uzyskanie etycznej wiadomo ci, a tego jednak 
im brak. Mo liwo  istnienia w przestrzeni etycznej jawi si  tu jako cecha specyfi cznie 
ludzka. W kr gu judaizmu i inspirowanej przez t  my l sferze interpretacji biblijnej jest 
to podkre lone bardzo wyrazist  ide , zgodnie z któr  Prawo jest dane przez Boga i nie 
mo na odczyta  go w samym wiecie. Nie jest wi c ono czym  „naturalnym”. Trzeba jed-
nak doda , e istnia y g osy przypisuj ce golemowi mo liwo  etycznej egzystencji. Na 
przyk ad Zevi Aszkenazi, wnuk Eliasza z Che ma, zastanawia  si , czy golem mo e zosta
w czony do synagogi i czy mo e zosta  zbawiony.

W zwi zku z powy szymi konstatacjami golem i homunkulus b d  wi za  si  przede 
wszystkim z cielesno ci . B d , zgodnie z paradygmatem mechanicznym, swoistym cieles-
nym mechanizmem, który wejdzie w dialektyczn  relacj  z tym, co duchowe. Natomiast 
graniczn  (w sensie: ca kowicie sztuczn ) form  golema i homunkulusa jest automaton. Ju
staro ytni arabscy, indyjscy i greccy m drcy, a tak e uczeni bizantyjscy tworzyli te mecha-
nizmy, za  gnostycy umie cili je w mitach. Specjaln  pozycj  w ród automatonów zajmuje 
oczywi cie sztuczny cz owiek. Epok  szczególnie przychyln  ich istnieniu, ze wzgl du
na mo liwo ci techniczne, sta o si  o wiecenie. Dzi ki technice automat jest w pe ni ma-
szyn , ale doskonale na laduje twory o ywione. Nie tak dawno, bo w XVIII i XIX wieku 
dzia ali s ynni twórcy automatonów, tacy jak Jaques de Vaucanson, autor mechanicznego 
Flecisty i takiej e Kaczki, bracia Piere oraz Henri Droz, których „Rysuj cy Ch opiec”
skonstruowany by  z 2000 cz ci, Wolfgang von Kempelen, twórca Turka – Szachisty, czy 
Jean Eugene Robert Houdin ze sw  Pisz c  Figur . Tak e Tomasz Edison tworzy  auto-

17 Produkowanie homunkulusów by o procedur  powszechn , zw aszcza w renesansie. 
18 Takim wszechwiedz cym homunkulusem jest na przyk ad ten stworzony przez Wagnera, ucznia Fausta.
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matony, lalki tak doskonale na laduj ce ywe istoty, e budzi y groz  i nikt nie chcia  ich 
dlatego kupowa . Ta ostatnia kwestia wprowadza w sfer  l ku, obco ci i odrzucenia tego, 
co bez w tpienia (?) mechaniczne, a wydaje si ywe. Tak w a nie widziane by y cz owie-
kopodobne lalki, o których Victoria Nelson napisa a, i  stanowi  dowód na sekularyzacj
tego, co niesamowite (Nelson 2001). O ile niesamowito  i potworno , zwi zane ci le
z inno ci  i wynikaj c  z niej obco ci , do dziewi tnastego wieku kojarzy y si  z wyna-
turzeniami, zawieraj cymi si  jednak w sferze tego, co o ywione, o tyle od tego czasu te 
cechy po czy y si  mocnymi wi zami ze sztuczno ci . Nowo ytna golemiczna posta
nie musi by  ju  tak bardzo przywi zana do gliny jako swego tworzywa, staj c si  coraz 
bardziej czystym mechanizmem, tworzonym z ró nych materia ów. 

W ramach omawianego paradygmatu nast pi o znamienne na o enie si  na siebie 
dwóch idei: pierwsza, wynikaj ca z wizji wiata jako mechanizmu, zwi zana jest ze stwier-
dzeniem, e samo cia o jest mechanizmem – automatonem, druga wi e wyobra enie ta-
kiej maszyny z obco ci  i zagro eniem. Nastawienie do tego zjawiska przybiera form
l ku przed utrat  to samo ci i przed czaj cym si  w tym wszystkim grzechem. Ratunkiem 
wydaje si  duch, przekraczaj cy wszystko co cielesne, ale hybrydalne istnienie cz owieka
przestaje by  wtedy w wyra ny sposób harmonijne. Sam cz owiek staje si  sobie obcy, 
wyobcowany przez sw  cielesno , grzeszny z powodu posiadania cia a, o czym zdaj  si
wiadczy  etyczne i religijne tendencje epoki zafascynowanej mechanizmami. Kartezja ski

paradygmat antropologiczny radykalnej sprzeczno ci istniej cej w cz owieku oddala si ,
jak wida , istotnie od wszelkich koncepcji organicznej jedno ci cz owieka i wiata, a na-
mi tna t sknota za jedno ci  pojawia si  g ównie w mitach, przybieraj cych form  utopii, 
przy czym s  to utopie technologiczne. W sferze mo liwo ci automatonów kry o si  jednak 
wa ne pytanie o to, czy nie zapowiadaj  one jakiej  nowej formy istnienia, przekraczaj -
cej naturalne ludzkie uwarunkowania. Id c dalej, mo na zapyta , czy mo liwa jest nowa 
posta  cz owieka, jednocz ca w sobie przezwyci on  mechaniczn  cielesno  i duchowy 
wymiar. To pytanie wprowadza nas w trzeci, ostatni rozwa any w tek cie paradygmat. 

Paradygmat holistyczny (systemiczny) jawi si  dzisiaj bardziej jako pewnego rodzaju 
humanistyczny postulat ni  jako sposób widzenia rzeczywisto ci przez uczonych. Jego na-
rodziny wi  si  ze sprzeciwem wobec my lenia opartego na redukcji z o onych ca o ci do 
podstawowych elementów i zwi zków mi dzy nimi, co mia oby ostatecznie wyja nia , jak 
chcieliby redukcjoni ci, istot  i natur  danej rzeczy lub zjawiska. Modelowym przyk adem
takiego stanowiska jest program neopozytywistyczny. Niestety, w praktyce holizm cz sto
bra  si  nie z tego, e dostrzegano specyfi czno  i niepowtarzalno  przedmiotu bada , ale 
z umys owego lenistwa, zra onego konieczno ci  drobiazgowej pracy analitycznej, w a nie
o charakterze redukcjonistycznym. Niew tpliwie, redukcjonizm zaw a w jakiej  mierze 
poznanie, lecz nie sposób si  bez niego oby . Je eli po okresie analitycznym nast pi synteza 
i dostrze e si  specyfi k  przedmiotu, wówczas mo na mówi  o postawie ukierunkowanej na 
jak najg bsze poznanie. B dem jest, jak si  wydaje, oddziela  bowiem od siebie radykalnie 
te dwa sposoby poznania. Analitycznie wyodr bnione elementy i relacje powinny z o y  si
na nieredukowaln  jednak do nich, wy aniaj c  si  ca o . W pewnym sensie taka ostatecz-
na wizja podobna jest do ogl du w paradygmacie animistycznym, jest to wi c jakby powrót, 
ale na wy szym ju  poziomie, do pierwotnych intuicji jedno ci organicznego wiata.

Istnienie hybrydalne. Trzy paradygmaty



20

Mo na przyj , e jednym z kierunków rozwoju cz owieka, zwi zanym z realnym 
urzeczywistnieniem nowego paradygmatu, jest cyborgizacja. Z jednej strony cyborg jest 
ywy i organiczny, ale jednak cz ci jego cia a, wliczaj c w to uk ad nerwowy, s  wspoma-

gane mechanizmami oraz ró nymi sztucznymi uk adami podwy szaj cymi jego sprawno
i znacznie rozszerzaj cymi jego mo liwo ci. Cyborg mediuje mi dzy tym, co sztuczne 
i tym, co naturalne. Jak przedstawia si  w tej sytuacji jego cielesno ?

Cyborgizacja w dzisiejszych czasach sta a si  faktem (Kurzweil 2003), a pierwsze jej 
zdobycze zwi zane s  z medycyn . Sztuczne organy wspomagaj ce ycie s  coraz bardziej 
zaawansowane technologicznie i dost pne. Nowym zjawiskiem, które niew tpliwie b dzie
narasta , jest po czenie tych narz dów z zewn trznym komputerem, który sam pod czo-
ny b dzie do informacyjnej sieci. W zamy le automatyczne sterowanie nie ogranicza si
jedynie do uk adów regulacyjnych danego narz du, ale po czone jest z baz  danych poza 
samym ustrojem 19. Medycyna chce tak e wykorzysta  osi gni cia nanotechnologii: wpro-
wadzaj c miniroboty do cia a, mo na prawdopodobnie b dzie kontrolowa  ró ne procesy 
fi zjologiczne, tak e takie, które maj  miejsce w mózgu, na przyk ad wydzielanie amin bio-
gennych, co z pewno ci  b dzie mia o powa ne konsekwencje, je li chodzi o ewentualne 
programowanie zachowa . Niew tpliwie na pocz tku te techniki stosowane b d  w lecz-
nictwie i ewentualnie w armii, ale zwykle tak si  dzieje, e ró ne technologie przenikaj
wcze niej czy pó niej do potocznego ycia, czego przyk ady mno y  mo na prawie bez 
ko ca 20. Powy sze uwagi – i to jest szokuj ce – nie stosuj  si  do wizji z rodzaju science
fi ction, ale odnosz  si  do faktów i konkretnych projektów badawczych. Jak szybko do-
konuje si  post p technologiczny i jak zasadnicze zmiany nast puj  w widzeniu wiata,
wiadczy  mo e na przyk ad to, e pisane jeszcze niedawno powie ci futurologiczne od-

wo uj  si  do techniki, która dzisiaj jest ju  przestarza a. Na przyk ad na dalekiej planecie 
astronauci zajmuj  si  rejestracj  zmian na niebie, utrwalaj c je na ta mach fi lmowych, 
z komputerów wysuwaj  si  ta my perforowane, z których trzeba odczyta  informacj ,
kosmonauci pos uguj  si  tradycyjnymi krótkofalówkami itd. Nawet geniusz Stanis awa
Lema nie wyszed  poza okre lone przez czas jego twórczo ci formy.

Zwróci  mo na tak e uwag  na to, e w powy ej opisanym, domniemanym kontek cie
przemian, transformuje si  poj cie cielesno ci. Je eli nadejdzie epoka, w której ludzie 
powi zani zostan  wspóln  sieci  informatyczn , steruj c  w jakiej  mierze (na pocz t-
ku ze wzgl dów zdrowotnych) ich stanami fi zycznymi, chemicznymi, biologicznymi itd., 
a ostatecznie psychicznymi, to ulegnie te  przemianie ich percepcja wiata i poczucie to -
samo ci, a tak e inaczej b dzie si  konstytuowa  ludzka samo wiadomo . Przecie  ju
teraz, u zarania nowej epoki technologicznej postrzeganie wiata w du ej mierze wi e si
z przekazem multimedialnym, a jak wiadomo, posiada ono specyfi czne cechy (Manovich 
2006), dzi ki którym mo na mówi  o hiperrzeczywisto ci medialnej (Baudrillard 2005). 

19 Na razie taki projekt zwi zany jest ze sterowaniem powstaj c  mozolnie sztuczn  trzustk  w laboratoriach 
fi rmy Medtronic. Ma ona zosta  powi zana z bazami internetu przez GPS. 

20 Rozwa ania powy sze wchodz  w zakres futurologii nanotechnologicznej prezentowanej m.in. przez K.E. Drex-
lera. W tym przypadku urz dzenia nanotechnologiczne maj  charakter mechanizmów zachowuj cych si  zgod-
nie z paradygmatem mechanicznym. Jednak ich interakcja z systemem, jakim jest organizm, prawdopodobnie 
spowoduje, e opisywane ca o ci zachowywa  si  b d  zgodnie z paradygmatem systemowym.
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Do czaj cy si  do tego problem ewentualnej cyborgizacji polega na tym, e cechy dyna-
micznie rozwijaj cej si  cyberprzestrzeni b d  musia y charakteryzowa  tak e kreowanie 
owej cielesno ci cz owieka, wpisanej w pewnego rodzaju now , wysoce zinterioryzowan ,
by  mo e nie tylko ludzk , wspólnot  technologiczn . wiadomo  cz owieka zostanie 
ostatecznie wtedy zorientowana w inny ni  dotychczasowy sposób, bowiem istotnym i rze-
czywistym elementem do wiadczania ludzkiej przestrzeni stanie si  cyberprzestrze . Po-
dajmy przyk ad: je eli si gniemy w tym kontek cie do j zykoznawstwa kognitywnego, to 
zauwa ymy, e uczy ono mi dzy innymi, i  nasze postrzeganie wiata, znajduj ce swe od-
wzorowanie w j zyku, zwi zane jest z procesem metaforyzacji. Wed ug Lakoffa i Johnsona 
(Lakoff i Johnson 1988) w ród wszechobecnych w naszym yciu metafor szczególne miej-
sce zajmuj  metafory orientacyjne i ontologiczne, dzi ki którym cz owiek mo e postrzega
i dzia a  w ró nych przestrzeniach, organizowanych wed ug wzorów dostarczanych przez 
do wiadczanie w asnego cia a. „Poniewa  istniej  systematyczne odpowiedniki mi dzy
naszymi uczuciami (jak szcz cie) i do wiadczeniami percepcyjno-motorycznymi (jak 
wyprostowana postawa cia a), one w a nie stanowi  podstaw  przestrzennych poj  meta-
forycznych” (Lakoff i Johnson 1988: 83). Dalej czytamy w tym tek cie: „Do wiadczamy
samych siebie jako bytów oddzielonych od reszty wiata – jako pojemników z wn trzem
i z przestrzeni  na zewn trz. Rzeczy, które znajduj  si  poza nami, równie  do wiadczamy
jako pojemników z wn trzem i przestrzeni  na zewn trz” (Lakoff i Johnson 1988: 83). Jak 
jednak przedstawia  si  mo e poczucie cia a cyborga, umieszczone w perspektywie innej 
przestrzeni ni  naturalna, i czy przebywanie (z konieczno ci 21) w stanach ( wiatach) wirtu-
alnych zmieni to odczucie w zasadniczy sposób? Nale y si  zastanowi , w jakim kierunku 
b d  wi c ewoluowa  metafory orientacyjne i ontologiczne, a tym samym j zyk cyborgów. 
Wskazany tutaj przyk adowo problem metaforyzacji i konstruowania wizji wiata, opiera-
j cej si  na tym procesie, stanowi tylko jeden z wielu aspektów zagadnienia. 

Niew tpliwie, ju  dzisiaj, mimo stosunkowo niewielkiego jeszcze zaawansowania 
technologicznego zwi zanego z kreacj  cyberprzestrzeni, fakt jej coraz wyra niejszego
wy aniania si  w wiadomo ci spo ecznej i indywidualnej wp ywa na postrzeganie rzeczy-
wisto ci, co na razie dotyczy do  w skich grup u ytkowników komputerowych technik. 
(Wa ne s  tu obserwacje dotycz ce zmian pokoleniowych zwi zanych z ich stosowaniem). 
Idea em nowej cielesno ci by aby cyborgizacja, wi ca cielesno  poszczególnych jedno-
stek przez sie  informacyjn , czego odpowiednikiem by oby wyra ane nieraz przez fi lozo-
fów marzenie uzyskania jakiej  realnej formy wspólnej wiadomo ci. Niestety, w dzisiej-
szym wiecie, w ludzkiej wiadomo ci utopia miesza si  z rzeczywisto ci , chocia  ma to, 
jak stwierdzili my, wyt umaczaln  przyczyn  w fakcie cz stego wyprzedzania ustalonego 
obrazu wiat przez post p techniczny. 

Wyobra my sobie, e rozwój ludzko ci idzie w zaznaczonym powy ej kierunku. Wte-
dy w nadaj cym zasadnicze ramy my lenia i dzia ania paradygmacie holistycznym (syste-
micznym) cielesno  poddana b dzie, a chodzi przede wszystkim o cielesno  w wymiarze 
uk adu nerwowego, wp ywom tre ci znajduj cych si  w cyberprzestrzeni. Od tego, jakie 

21 Mówienie o konieczno ci przebywania w wiatach wirtualnych wynika z tego, e tylko one b d  dostarcza
wystarczaj cej si y do prze ycia.
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w tej przestrzeni znajd  si  informacje i mechanizmy steruj ce, zale e  b dzie rodzaj na-
pi cia powstaj cego na styku cielesne–duchowe. Przypomnijmy, e w pierwszym, animi-
stycznym paradygmacie hybrydalno  istnienia cz owieka polega na istnieniu w wiecie
rzeczywistym, czyli duchowym i jednocze nie w wiecie zjawiskowym, mniej rzeczywi-
stym. Cia o stanowi tutaj narz dzie nawi zywania kontaktu ze sfer  duchów, samo b d c
ich „pojemnikiem”, w którym na zasadzie magicznych ekwiwalencji otwieraj  si  przej cia
do rzeczywistego, duchowego wiata. W przypadku paradygmatu mechanicznego dusza 
i cia o stanowi  najcz ciej ca kowicie odr bne byty, a cielesno  jest zwykle zadaniem do 
przezwyci enia. W przypadku paradygmatu systemizmu i w sytuacji procesu cyborgizacji 
perspektyw  jest napi cie pomi dzy duchem (samo wiadomo ci ) cz owieka i jego cieles-
no ci , partycypuj c  we wspólnej technosferze. Podobnie jak w przypadku paradygmatu 
animistycznego, to, co wspólne, osi ga tu wy sz  rang  ni  to, co indywidualne. Sie  nie-
sko czenie rozleg ych powi za  zdaje si  tak e okre la  w wysokim stopniu mo liw  sfer
indywidualnej wolno ci. Wydaje si  ona ca kowita w wirtualnych wiatach i ich grach, 
ale w konfrontacji z realem sprawa nie przedstawia si  ju  tak prosto. Czy jednak mo na
mówi  o winie, wyrównaniu harmonii wiata czy grzechu w odniesieniu do tego, co dzieje 
si  w komputerowej grze? Czy, gdy zabija si  w niej swego wroga, dok adnie stworzonego 
na obraz wroga z realu, to jest to co  wi cej ni  roz adowanie stresu? 

Sytuacja opisana wy ej w pewnym sensie jest podobna do idea u wspó cze nie pro-
wadzonej walki, podczas której o nierz likwiduje przeciwnika, nie widz c go nawet. Nie 
musi wi c wzbudza  w sobie empatii, a precyzyjne okre lenie celu ataku eliminuje al, wy-
nikaj cy z ewentualnych niezamierzonych strat. To, co wykonuje on na polu walki, zaczyna 
przypomina  komputerow  gr , ró ni c  si  od wymy lonej jedynie prze wiadczeniem, e
naciskanie klawiszy w tym przypadku powoduje zmiany w rzeczywistym wiecie. Jednak 
przy zatarciu obrazu podzia u na to, co rzeczywiste i na to, co takim nie jest, problem si
niezmiernie komplikuje. Przysz o  to mo e nie tak odleg a: ju  obecnie cyberprzest p-
czo  wyrz dza rzeczywiste szkody mierzone w miliardach dolarów, krzywdzi si  ludzi, 
pozbawiaj c ich pieni dzy, przyjació  i to samo ci. Niektóre gry komputerowe dla samej 
zabawy tak e takiego poczucia to samo ci pozbawiaj . Je eli wi c rzeczywista ma si
sta  hiperrzeczywisto  cyberprzestrzeni, to stawia to w dalszym ci gu w centrum uwagi 
rozwa a , tak e etycznych, kwesti  poczucia rzeczywisto ci tego, co jawi si  jako wiat.
Mitologia, fi lozofi a i teologia skupiaj  na tym, co realne, najwi ksz  uwag , wszystkie trzy 
d  bowiem do ods oni cia rzeczywisto ci, odarcia jej z iluzji, oparcia na niej zarówno 
poznania, dzia ania, jak i na ró ne sposoby pojmowanego zbawienia. W wymiarze teolo-
gicznym to, co rzeczywiste, to, co naprawd  jest, jest te wi te. Tradycyjny podzia  na 
sacrum i profanum umyka jednak w opisywanej, nowej sytuacji.

W tym przypadku jednym z rysuj cych si  rozwi za  jest przyj cie buddyjskiego pogl -
du na kwesti  egzystencji, chocia  to rozwi zanie nie jest oczywi cie jedyne. Buddyzm okre -
la wiat jako „pole do wiadczenia”. W tej fi lozofi i nie ma poj cia jakiego  jednego, masyw-
nego, niezale nego od wiadomo ci wiata. Ca a koncepcja jest niezmiernie skomplikowana, 
niemniej jednak to, co tutaj jest najwa niejsze, to stwierdzenie mówi ce o tym, e wiatem 
jest to, co prze ywa dana, konkretna osoba. W perspektywie buddyzmu stanowi to realizacj
jej czynów, czyli karmana. Podobny karman innych istot stwarza podobne pola do wiadcze
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i dlatego ró ne istoty yj  w podobnych wiatach. Chocia  prze ywanie tych wiatów (pól 
do wiadczenia) jest zindywidualizowane w stosunku do konkretnych czynów dokonanych 
w poprzednich inkarnacjach, ostatecznie jawi  si  jako wspólny wiat, na przyk ad ludzki, 
w którym dokonuje si  dalszych czynów i znowu tworzy si  nowe pola do wiadcze . Tym, 
co w omawianym kontek cie jest najwa niejsze, jest stwierdzenie, e poczucie rzeczywisto-
ci w swej istocie i sama rzeczywisto  s  zwi zane z umys em, z tym podmiotem, który 

do wiadcza. Je eli poddamy analitycznym badaniom fakt jawienia si  czego  jako realnego, 
to musimy stwierdzi , e ten fakt nie przynale y do zjawisk, które ukazuj  si  umys owi, 
ale zwi zany jest ci le z samym umys em ostatecznie decyduj cym o tym, co jest rzeczy-
wiste. Si gni cie do buddyzmu mo na zast pi  w tej kwestii oczywi cie innymi ideami, nie 
o wschodniej, lecz zachodniej proweniencji, mo na cho by si gn  do przemy le  pó nego 
Husserla. Chodzi przede wszystkim o to, e ostatecznie rzeczywisto  jest zwi zana z samym 
rdzeniem podmiotu, z do wiadczaj cym siebie umys em. W konsekwencji to, co zjawiskowe, 
stanowi jedynie jaki  korelat wiadomo ci. Tym samym problem wolno ci w podejmowaniu 
decyzji, ewentualnych rozwa a  o winie, grzechu i odpowiedzialno ci kieruje si  w stron
tego podmiotu, oczyszczonego z prze wiadczenia o jakim  jednym, jedynym, wyró nionym 
wiecie, któremu przys ugiwa aby z jego w asnej natury realno . Tak e w sytuacji wielo ci 
wiatów umys  zadecyduje o ich hierarchii i rzeczywistym istnieniu.  

Rysuj  si  w ramach obejmuj cych rozwa ania dotycz ce trzeciego ze wspomnianych 
paradygmatów co najmniej dwa rozwi zania. Pierwsze wskazuje na totaln  odpowiedzial-
no  za podejmowane decyzje, wszystko jedno, jakiego rodzaju wymiaru wiata by doty-
czy y. Przy niemo no ci odseparowania ró nych modi egzystencji, postaw  mo e by  chyba 
jedynie ze rodkowanie uwagi etycznej na samym umy le, dzia aj cym w cyberprzestrzeni 
i szukaj cym w sobie samym oparcia. Odpowiedzialno  w tej sytuacji to odpowiedzialno
umys u za jego w asne stany i tylko ona zdaje si  gwarantowa ycie zwi zane z warto cia-
mi, które w tej sytuacji podlega  b d  coraz wi kszej interioryzacji. Jest to wizja do  prze-
ra aj ca, wizja totalnej odpowiedzialno ci. Drugim z ewentualnych rozwi za , jakie mog
mie  miejsce, o ile rzeczywi cie b dzie mo liwy do zrealizowania program cyborgizacji 
uczestnicz cej w totalnej cyberprzestrzeni, jest odrzucenie szukania ratunku w umy le i przy-
j cie postawy cyberpostmodernizmu. W takiej postmodernistycznej perspektywie wszystkie 
do wiadczenia stan  si  wtedy jedynie cytatami, jednak zabraknie podstawowego tekstu, 
czyli realu. On sam, ju  nie do znalezienia w czym  innym ni  w samym umy le, od którego 
si  jednak ucieknie, pozostanie tak e rodzajem dyskursu – o niczym. 
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HYBRID EXISTENCE. THREE PARADIGMS

The main problem of this text concerns the question of duality of human existence, and its relation with 
humans body. In the animistic paradigm body of a man is an “implement” unifying with the world, made by 
contact with sprits and ancestors. In the mechanical approach body is separate from consciousness, mind and 
spirit. It is a machine. In the holistic paradigm body is a part of the universe, and nowadays this universe is 
the informatics web. The man – golem, homunculus and automaton becomes part of total information. In this 
new situation the problem concerns psychological and moral attitude of man.

Key words: body, animistic paradigm, mechanical paradigm, holistic paradigm, golem
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