
ładze Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego postanowiły, że 
uczelniane systemy kompu-
terowe będą wyświetlać 

imię, którego dana osoba używa i z 
którym się identyfikuje, a nie to, które 
nadano jej po narodzinach. To kolejny 
przykład poważnych zmian kulturowych 
i społecznych, jakie obserwujemy w 
ostatnich miesiącach podczas nasilającej 
się ofensywy ideologii lgbt. 

 Już nie metryka chrztu ani nawet 
administracyjny akt urodzenia, ale sys-
tem komputerowy ma wyznaczyć praw-
dziwe imię studentów. Cóż będzie stało 
na przeszkodzie, aby student wybrał 
sobie imię np. w postaci ciągu cyfr? To 
znana od dawna z ideologii transhu-
manizmu metoda nadawania sobie no-
wych imion i nazwisk, które miały wska-
zywać, że dane osoby odcinają się od 
swojej ludzkiej tożsamości i przygoto-
wują się do połączenia z cyfrowym 
światem sieci komputerowej. A przecież 
oznaczanie ludzi numerami ma swoją 
tragiczną historię, kiedy takie numery 
tatuowano więźniom obozów koncen-
tracyjnych, aby pozbawić ich resztek 
człowieczeństwa i traktować jedynie 
jako zinwentaryzowane przedmioty. 
Dzisiaj studenci, przynajmniej teore-
tycznie, będą mogli z własnej woli wy-
brać taką opcję. 

Kolejnym wydarzeniem, które zszo-
kowało opinię publiczną, była  war-
szawska manifestacja, gdy młodzi ludzie 
26 września pod hasłem „Stop lgbt” sta-
nęli w obronie rodziny i moralności pub-
licznej. W pewnym momencie spotkali 
się z nieoczekiwaną reakcją grupy osób 
prolgbt, która zaczęła szczekać, naśladując 
zwierzęta. Jeśli dodamy do tych faktów 
marsze tych środowisk w różnych mias-
tach, bezczeszczenie symboli religijnych 
i tęczowe flagi na ulicach miast, to 
musimy zadać sobie pytanie, co łączy te 
agresywne zachowania młodych ludzi. 

  
Uniwersytety w upadku 
Obserwujemy jedynie objawy głębokiej 
choroby, jaka toczy społeczeństwa współ-
czesnego świata. Ich przyczyna jest 
ukryta głębiej, niestety głównie na współ-
czesnych uniwersytetach, które uwikłały 
się w sieć zależności pomiędzy polityką 
i globalnymi firmami ponadnarodowymi. 
To duże korporacje stały się, szczególnie 
w Stanach Zjednoczonych i Europie 
Zachodniej, głównym inwestorem nauki. 
Już tylko nieliczni profesorowie bronią 
klasycznego uniwersum uczelni wyż- 
szych, ale oni powoli odchodzą, ponie-
waż należą do starszej kadry albo są 
marginalizowani i odsuwani. Do głosu 
dochodzi nowe pokolenie profesorów 
wyuczonych w duchu marksizmu kul-
turowego, którego czołowe postacie od 
pięćdziesięciu lat kształtują swoich na-
stępców. Kto zatem jest dzisiaj autory-
tetem dla elit uniwersyteckich? 

Niewątpliwie należy do nich profesor 
Rosi Braidotti, która opublikowała swo-
isty manifest zawierający dokładne wy-
tyczne, czego nauczać na współczesnym 
uniwersytecie. Od 1988 roku pracuje na 
holenderskim Uniwersytecie w Utrechcie 
w Holandii, gdzie otrzymała tytuł pro-
fesora i założyła wydział studiów kobie-
cych (Womens Studies). Jest współza-
łożycielem ważnych europejskich insty-
tucji naukowych, takich jak: European 

Consortium for Humanities Institutes 
and Centres (ECHIC) oraz Consortium 
Humanities Centres and Institutes 
(CHCI). W środowisku naukowym jest 
uważana za wybitnego filozofa i naj-
ważniejszego teoretyka feminizmu. Jej 
wpływ na współczesne gremia naukowe 
jest ogromny, ma to również duże zna-
czenie w podejmowaniu decyzji o finan-
sowaniu badań w naukach humanistycz-
nych w ramach funduszy europejskich. 

Profesor Braidotti to tylko jeden z 
przykładów, takich osób są setki. To 
one podejmują decyzje o programach 
nauczania na większości kierunków stu-
diów. Jej sztandarowy tekst „Ku post-
humanistyce” ukazał się w oryginale w 
czasopiśmie „Trans-Humanities” w roku 
2014 i został przetłumaczony na język 
polski w ramach grantu ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego przyznanego 
projektowi „Przybliżenie nurtu nowego 
materializmu – przekłady wybranych 
tekstów” (nr 906/P-DUN/2017). Zatem 
możemy przypuszczać, że sugestie w 
nim zawarte są zgodne z Ustawą 2.0 

wprowadzaną w tym czasie w Polsce 
przez ministra Jarosława Gowina. Do-
piero po przeczytaniu publikacji profesor 
Braidotti zrozumiałem w pełni jego sło-
wa, gdy podkreślał, że lewicowi intelek-
tualiści mają prawo podejmować projekty 
badawcze i prowadzić zajęcia w tym za-
kresie. Użył wtedy sformułowania: „Po-
łożę się Rejtanem, jeżeli ktoś będzie 
próbował ograniczać wolność słowa 
zwolennikom ideologii gender”. 

  
Uczelnia jak fabryka 
W „Ku posthumanistyce” Braidotti 
pisze, że „potrzebujemy nowej definicji 
naszej podmiotowości, stworzonej zgod-
nie z perspektywą posthumanistyczną 
i postantropocentryczną”. Nie będzie 
już nauki o człowieku jako podmiocie, 
a jedynie posthumanistyczny dyskurs 
o tym, czy człowieka można w ogóle 
traktować podmiotowo. Dlaczego czło-
wiek staje się nieistotny, pani profesor 
tłumaczy w kolejnym akapicie: „Wszak 
żyjemy już w posteurocentrycznych 
stanach przejściowych, cechujących się 
intensywną mobilnością, w wyeman-
cypowanych (postfeministycznych), 
wieloetnicznych społeczeństwach o wy-
sokim stopniu technologicznego za-
pośredniczenia”. Ta nowomowa wy-
maga przetłumaczenia na język czło-
wieka reprezentującego cywilizację ła-
cińską, spróbuję to uczynić. Według 
nowych humanistów żyjemy w czasach 
przejściowych, gdzieś pomiędzy prze-
starzałym człowiekiem a postczłowie-
kiem, więc powinniśmy naukowo badać 
transczłowieka, oczywiście odpowiednio 
usprawnionego technologią. 

Sposób, w jaki ma to być realizowane 
w praktyce, opisany jest już w prostszy 
sposób: „Wywodzący się z europejskiego 
renesansu model humanistycznej aka-
demii, definiujący uczonego jako artystę 
lub rzemieślnika cierpliwie cyzelującego 
swoje badania, bez ograniczeń i przez 
długi okres, nie ma już racji bytu. Został 
zastąpiony nowoczesnym, »fordowskim« 
modelem uniwersytetu, który postrzega 
się jako miejsce taśmowej produkcji 
dóbr akademickich na masową skalę”. 

Zatem dzisiejszy uniwersytet ma „pro-
dukować” dobra akademickie. Zapewne 
chodzi o produkcję postabsolwentów, 
wyposażonych jedynie w kompetencje, 
a nie wiedzę, oraz w produkcję publikacji 
ocenianych punktowo według ściśle 
określonych procedur walidacyjnych 
opracowanych w europejskich i świa-
towych centrach nadzoru naukowego. 

  
Cyfrowe kampusy 
Profesor Braidotti cytuje amerykańskiego 
filozofa Richarda Rorty’ego, który z re-
zerwą odnosił się do tradycyjnych kate-
gorii prawdy, wiedzy i obiektywności, 
zastępując je popularnym w dyskursie 
filozoficznym terminem „przygodność”. 

W

Ofensywa nowej lewicy
Transhumanizm dewastuje już większość polskich uniwersytetów

Profesor Rosi Braidotti 
opublikowała swoisty 
manifest zawierający 
dokładne wytyczne, 
czego nauczać 
na współczesnym 
uniwersytecie

Na Uniwersytecie Warszawskim można 
studiować „antropozoologię”, czyli 
złożone i wielowymiarowe relacje 
między ludźmi i innymi zwierzętami 
w kontekście poznawczym, 
praktycznym i etycznym 
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Realizm i zgodność z rzeczywistością to 
według niego raczej bezwartościowe 
koncepty, a nawet „terminy pozbawione 
treści”. Jeśli nauka nie musi być zgodna 
z rzeczywistością, to w takim razie czego 
należy uczyć studentów? Jakichś nie-
rzeczywistych konceptów, które mają 
zastąpić fundamentalne wartości? Na 
te pytania nie znajdziemy dokładnej od-
powiedzi, ponieważ ważniejsze dla pani 
profesor jest miejsce, gdzie studenci 
mają się uczyć. Braidotti pisze, że „nowe 
kampusy uniwersyteckie powinny być 
wirtualne i tym samym z definicji globalne. 
Oznacza to, że uniwersalny ideał trans-
cendentnych wartości, którego bronił 
Searle, się skończy”. 

Usunięcie jakichkolwiek odniesień 
do transcendencji w uniwersyteckich 
programach nauczania jest po prostu 
niedopuszczalne, ale ma stać się faktem. 
A „cyfrowe kampusy” urzeczywistniły 
się podczas pandemii i zapewne zostaną 
ze społecznością akademicką na dłużej, 
zgodnie z wytycznymi postępowej post-

humanistyki. Jeśli obawiamy się, że 
brak bezpośredniego kontaktu pomię-
dzy wykładowcą a studentem jest jakimś 
problemem, to oczywiście mamy prze-
starzałe poglądy. Profesor Braidotti 
spieszy z wytłumaczeniem: „Jest on 
[bezpośredni kontakt z człowiekiem] 
szybko zastępowany przez infrastruk-
turalną wizję uniwersytetu jako ośrodka 
zarówno produkcji zlokalizowanej wie-
dzy, jak i globalnej transmisji danych 
poznawczych. Może to skutkować wcale 
nie dehumanizacją czy wykorzenieniem 
uniwersytetu, wręcz przeciwnie – no-
wymi formami ponownego zakorze-
nienia i odpowiedzialności”. 

Transhumanizm ma więc świetlaną 
przyszłość, musi się tylko zakorzenić 
na uniwersytetach, gdzie oczywiście jest 
już obecny. Przedstawiciele tego nurtu 
wydają prestiżowe czasopisma znajdu-
jące się na odpowiednich listach ran-
kingowych, nadają tytuły naukowe i 
„produkują wiedzę”, którą przekazują 
studentom już nawet bez personalnego 
kontaktu, ale z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych oferowanych przez 
ponadnarodowe koncerny. 

Mój niepokój budzi określenie „nowa 
odpowiedzialność”, cóż może ono ozna-
czać? Wytresowani takimi formułami 
studenci, bo o klasycznej nauce nie 
może być tutaj mowy, już jako absol-

wenci uniwersytetów rozjadą się po 
świecie i rozpoczną pracę np. w insty-
tucjach Unii Europejskiej, w trybuna-
łach, mediach i redakcjach medialnych. 
Jakie wartości będą tam przekazywali, 
czyich praw bronili? Pytanie, niestety, 
wydaje się retoryczne. 

  
Detronizacja człowieka 
Profesor Rosi Braidotti wskazuje rów-
nież najważniejsze niebezpieczeństwa, 
jakie czyhają na „nową humanistykę”: 
„Dwie właściwości jawią się jako po-
tencjalne skazy w samym sercu trady-
cyjnych praktyk humanistyki. Pierwszą 
z nich jest strukturalny antropomorfizm, 
a drugą metodologiczny nacjonalizm”. 
Do krytyki państw narodowych i samej 
koncepcji narodu już się przyzwyczai-
liśmy, wszak narody mają zniknąć w 
wyniku zreformowania instytucji mię-
dzynarodowych, ale teraz okazuje się, 
że dużo groźniejszy jest „strukturalny 
antropomorfizm”. 

O co chodzi w tej skomplikowanej 
nowomowie? Autorka tłumaczy swoją 
koncepcję w dość zawiły sposób, otóż: 
„Pytanie o to, czym – jeśli w ogóle – 
była idea »człowieka«, krążyło pomię-
dzy różnymi radykalnymi dyskursami, 
ustanawiając program antyhumanizmu 
dla szeregu grup politycznych”. Zatem 
nie ma już właściwie humanizmu, po-
nieważ człowiek to tylko jakaś „nie-
weryfikowalna idea”, która wymaga 
zaprzeczenia, a w myśl marksistowskiej 
teorii krytycznej – podjęcia próby de-
konstrukcji pojęcia „człowiek”, czyli 
w konsekwencji nawet zanegowania 
faktu jego istnienia. Tak ma powstać 
antyhumanizm reprezentowany przez 
antykulturę. 

Pani profesor kontynuuje: „Raz za-
kwestionowana centralność anthropos 
sprawiła, że liczne granice pomiędzy 
Człowiekiem-Mężczyzną a jego innymi 
zaczęły upadać wręcz kaskadowo, od-
słaniając niespodziewane perspektywy”. 
Jakież to niespodziewane perspektywy 
może otworzyć nauka przez zanego-
wanie idei człowieka? Ano chodzi oczy-
wiście o „matkę naturę”. I znów pozwolę 
sobie zacytować: „Zwierzęta, owady, 
rośliny i środowisko, właściwie cała 
planeta i kosmos zostają wezwane do 
wspólnej zabawy. Fakt, że nasza epoka 
geologiczna jest znana jako antropocen, 
uwydatnia zarówno technologicznie za-
pośredniczone siły nabyte przez an-
thropos, jak i potencjalnie śmiertelne 
konsekwencje dla wszystkich innych. 
Człowiek-Mężczyzna przestał być miarą 

wszystkich rzeczy”. Zatem „szczekający 
jak psy” uczestnicy manifestacji lgbt 
nie udają zwierząt, oni się z psami 
utożsamiają na poziomie relacji, które 
wyznacza „nowa humanistyka”. To uciś-
nione mniejszości seksualne, zwierzęta 
wykorzystywane przez ludzi i zapewne 
na końcu rośliny mają zastąpić klasyczne 
pojęcie człowieka. 

  
Umysły sformatowane 
Nie jest tajemnicą, że pewna część 
działaczy lgbt to studenci lub absolwenci 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
można studiować „antropozoologię”, 
czyli złożone i wielowymiarowe relacje 
między ludźmi i innymi zwierzętami 
w kontekście poznawczym, praktycz-
nym i etycznym. Ci młodzi ludzie 
zostali zatem sformatowani w myśl 
wytycznych profesor Braidotti i bardzo 
licznego grona „nowych profesorów”, 
którzy budują „nową humanistykę”. 
Teraz śladem tej ideologii podąża naj-
starszy polski Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie. Takie postępowanie, pro-
wadzące bezpośrednio do praktycznej 
aplikacji transhumanizmu, jest już rea-
lizowane na większości polskich uczelni 
wyższych. Codziennie możemy obser-
wować skutki tego „marszu przez in-
stytucje” przedstawicieli „nowej hu-
manistyki”. Profesorowie mający inne 
poglądy są usuwani i izolowani, a zde-
cydowana większość wybiera po prostu 
milczenie. 

Zapewne nie zapoznałbym się z pra-
cami tak „wybitnych” profesorów jak 
Braidotti, ale pisząc drugi tom swojej 
książki dotyczącej transhumanizmu, w 
którym znajdzie się m.in. diagnoza 
kondycji współczesnej nauki, musiałem 
przestudiować kilkadziesiąt prac, bar-
dzo podobnych do tej opisanej powyżej. 
Dzięki tej lekturze zaczynam zdawać 
sobie sprawę, jak wiele niebezpie-
czeństw czyha na młodych ludzi, kiedy 
trafią do sal wykładowych prestiżowych 
uniwersytetów i będą musieli zapoznać 
się z efektem „produkcyjnym” współ-
czesnej nauki. Nie sposób ocenić skali 
krzywdy, jakiej w ten sposób mogą 
doświadczyć studenci. „Szczekanie” 
na innych ludzi, bezczeszczenie symboli 
religijnych i zawłaszczanie przestrzeni 
publicznej to naprawdę tylko począt-
kowa faza. Przyjęcie tez stawianych 
przez nową humanistykę spowoduje 
już niedługo jeszcze poważniejsze skut-
ki. Kolejne pokolenia studentów, mło-
dych naukowców, nowo mianowanych 
profesorów niosą w świat odpowiednio 
spreparowane przesłanie. 

Nie obronimy się jedną Wyższą Szko-
łą Kultury Społecznej i Medialnej w 
Toruniu. Trzeba budować własne elity, 
kadry akademickie, bo nawet działania 
rządu – a tych nie widać – nie przyniosą 
szybko pokoleniowych zmian na pol-
skich uniwersytetach. l 

 
Autor jest kierownikiem Instytutu Informatyki Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
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