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Cyborgizacja w kontekście 

„ducha sportu”  

- problematyka technodopingu 

i cyborgów w sporcie

WSTĘP1

Koncepcje transhumanistyczne nie mogą być pomijane w rozważaniach 
dotyczących przyszłości ludzkości. Nie można założyć, że są nierealne i nie 
mają szansy stać się elementem codzienności. Jednym z transhumanistycz-
nych pomysłów jest tytułowa cyborgizacja, która już przestała być wyłącznie 
futurologicznym konceptem. 

Biorąc pod uwagę możliwość ekspansji rozszerzeń, zastanowić się trze-
ba nad wpływem cyborgizacji na rozliczne aspekty życia społecznego, w tym 

1 Poza pracami cytowanymi lub wykorzystanymi w pracy warto też zapoznać się z po-
niższymi pozycjami, które nie zostały w tekście wykorzystane: Adams Andrew, Fukuta Yasunori, 
Murata Kiyoshi, Orito Yohko, Cyborg Ath letes or Technodoping: How Far Can People Beco-
me Cyborgs to Play Sports?, https://www.researchgate.net/publication/327904976_Cyborg_
Athletes_or_ Technodoping_How_Far_Can_People_Become_Cyborgs_to_Play_Sports [do-
stęp: 09.11.2019]. From Human To Cyborg: Are you Willing To Augment Your Body?, “The 
Med ical Futurist”, https://medicalfuturist.com/from-human-to-cyborg/ [dostęp: 09.11.2019]. 
Kulawiński Mateusz, Hipostaza suponowana modelem biopsychospołecznym, 2018, 
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także na sport i związane z nim prawodawstwo. Organiczność, rozumiana 
tutaj jako niepoddanie się rozszerzeniom, a zatem „czysty” biologicznie orga-
nizm, wolny od cyborgizacji, jest według Światowego Kodeksu Antydopingo-
wego kluczowa dla rywalizacji sportowej w „duchu sportu”. W tym kontekście 
pojawia się pytanie, czy cyborgizacja jest rodzajem dopingu (technodoping). 
Obecnie organizuje się zawody dla osób niepełnosprawnych, w których atle-
ci wspomagają się technologią. Rozważyć więc trzeba zasadność podobnych 
zawodów dla sportowców pełnosprawnych. Te zagadnienia zostaną poddane 
analizie w poniższym tekście. 

CYBORGIZACJA JAKO ZJAWISKO 

Cybogizacja a transhumanizm 

Przed przystąpieniem do formułowania myśli i wniosków potrzeba za-
rysować siatkę pojęciową, jaka będzie w tekście stosowana. Słownik języka 
polskiego definiuje cyborgizację jako „zastępowanie narządów człowieka albo 
zwierzęcia urządzeniami mechanicznymi”2. Takie ujęcie cyborgizacji zawęża 
jej zakres, chyba że „zastępowanie narządów” będzie tutaj rozumiane jako wy-
konywanie lub rozszerzanie ich funkcji przez urządzenie mechaniczne, nie zaś 
dosłownie „wymianę” narządu organicznego. Gdyby bowiem rozumieć po-
wyższą definicję dosłownie, trudno byłoby sklasyfikować implementację jako 
przejaw cyborgizacji, ponieważ zamiast zastąpić narząd organiczny, implant 
zostałby dodany do „kompletnego” organizmu. 

Podkreślić raz jeszcze trzeba, że organiczność dla ułatwienia komunikacji 
jest w tym tekście używana jako synonim „naturalności” i niepoddania się 
zabiegom cyborgizacyjnym, a zatem antonim „sztuczności”. 

Cyborgizacja jest rodzajem hybrydyzacji, zakładającej połączenie organi-
zmu naturalnego z przynajmniej jednym elementem technologicznym. Jest to 
ujęcie maksymalnie szerokie, swym zakresem obejmujące zabiegi występujące 

https://www.researchgate.net/publication/331653735_Hipostaza_sup onowana_modelem_bi 
opsychospolecznym [dostęp: 09.11.2019]. Nosal Przemysław, Prężenie cybermuskułów 
i ich oklaskiwanie. Technologii gra ze sportem [w:] Społeczne zmagania ze sportem,  
red. Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Poznań 2011. Rhodes Margaret, Every Olympian Is Kind 
of a Cyborg, „Wired”, https://www. wired.com/2016/08/every-olympian-kind-cyborg/ [do-
stęp: 09.11.2019]. Ted M. Butryn, Matthew Masucci, Traversing the Matrix: Cyborg Athletes, 
Technology, and the Environment, “Journal of Sport & Social Issues” 2009, 3(33). Warwick 
Kevin, A study in cyborgs, „Ingenia online” 2003 (16).
2 Cyborgizacja, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/cyborgiza 
cja;2553920.html [dostęp: 01.11.2019].
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współcześnie, jak np. ww. implementacja. W myśl tej definicji nie ma prze-
szkód w zaliczaniu pacjentów z rozrusznikiem serca do grona cyborgów. Jak 
pisze R. Ilnicki:

Bycie cyborgiem nie oznacza „zrzucenia skóry człowieczeństwa”, 
czyli bycia robotem, bezdusznym automatem, który postępuje 
zgodnie z zainstalowanym w nim programem doświadczenia 
i działania. Współcześnie cyborgizacja jest postrzegana jako zagrożenie 
potwornością. Hybryda nie jest jednak tożsama z monstrum. Choć 
każde monstrum jest hybrydą, to nie każda hybryda jest monstrum3. 

W tym tekście skupię się na cyborgizacji ludzkiej, tj. na połączeniu 
biologicznego organizmu człowieka z elementem maszynerii, niekoniecznie 
utożsamianej z elektroniką4. P. Bołtuć zwraca uwagę na filozoficzny aspekt 
obecności technologii w życiu człowieka, odwołując się do R. Ingardena  
i K. Dąbrowskiego5. Jak podaje, kluczem do uwolnienia się od wyraźnego 
rozgraniczania m.in. organiczności i sztuczności jest uświadomienie sobie, iż: 

[…] geneza danego procesu nie przesądza o jego zawisłości 
ontologicznej […] Ontologicznie jesteśmy w homeostazie ze światem, 
nasze granice są głównie epistemicznymi granicami zależnymi od 
władz poznawczych człowieka. Świat życia istoty żywej zawiera w sobie 
kulturę, o ile jest to istota ludzka, zaś w dzisiejszych czasach do świata 
tego przynależy również płaszczyzna cyfrowa6. 

3 R. Ilnicki, Bóg cyborgów: technika i transcendencja, Poznań 2011, s. 19.
4 Przy czym warto pamiętać, że w dobie cyfryzacji trudno będzie te pojęcia rozdzielić. 
Mimo to podkreślić trzeba, że cyborgizacja może dotyczyć zarówno łączenia organicznych tka-
nek z urządzeniami elektronicznymi, jak i maszynami niemającymi nic wspólnego z elektroniką. 
5 P. Bołtuć, Lost and Found in Virtual Space, czyli Zagubieni i Odnalezieni w Wirtual-
nej Przestrzeni, [w:] Filozofia Technologii, red. J. Hańderek, S. Myoo, Lublin 2014.
6 Tamże, s 59; P. Bołtuć odnosi się do kulturowych zależności człowieka, wskazując 
na powszechne – co wynika z użytego przez autora słowa „wszyscy” – zjawisko wynagradzania 
sobie lub naprawiania wad za pomocą zdobyczy kultury. J. Bobryk z kolei zastanawia się, czy 
nie można by nazwać pokolenia Z pokoleniem cyborgów, gdyż związanie tej generacji z tech-
nologią sięga tak głęboko, że odseparowanie jest właściwie niewykonalne. Na tym tle pojawia 
się pytanie o relację pomiędzy cyborgizacją a problematyką umysłu rozszerzonego, jest to jed-
nak temat wykraczający poza ramy tego artykułu (por. J. Bobryk., Transhumanizm, cognitive 
science i wyzwania dla nauk społecznych, „Studia Socjologiczne” 2014, 3(214). 
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S. Myoo wyraża się o cyborgizacji polegającej na współgraniu ludz-
kiego mózgu z techniką jako o „ewolucyjnym progu człowieka”7. Zakłada,  
że zmiana relacji człowieka z technologią w taki sposób, że człowiek decy-
duje się na przekraczanie granic cielesności, jest kolejnym etapem ewolucji8. 
Spodziewa się jednocześnie, że następnym progiem będzie ingerencja w orga-
niczny mózg9. Również R. Kurzweil zastanawia się, jak odejście od opierania 
się wyłącznie na organicznym mózgu wpłynie na człowieka10. Jako zwolen-
nik teorii o wykładniczym rozwoju technologicznym, upatruje takiej zmiany  
w stosunkowo niedługim czasie, przy czym traktuje ją jako naturalny etap 
ewolucji, krok przed rozpoczęciem ekspansji człowieka na zewnątrz i oddzia-
ływaniem na materię i energię11.

M. Klichowski uważa, że cyborgizacja ma swoje korzenie w eugenice12. 
Jako jedna z transhumanistycznych metod przybliżania się do formy postczło-
wieka może kojarzyć się z konstrukcją nadczłowieka. Moim zdaniem jednak 
należy tę konotację odrzucić i oczyścić pojęcie cyborgizacji od skaz w posta-
ci skojarzeń ze zbrodniami przeciwko ludzkości z uwagi na fakt, iż metody 
transhumanistyczne, a zatem i cyborgizacja, w założeniu twórców koncepcji 
powinny być dobrowolne i oparte na egalitaryzmie13.

7 S. Myoo, Paradygmat technologii, [w:] Filozofia technologii…; Założeń tych nie przyj-
muje bez zaznaczenia obaw o relacje człowieka z maszyną. Jak podkreśla, naturalnym wydaje się, 
że sterować maszyną powinien człowiek, jednak w sytuacji, gdy to człowiek zawierza maszynie  
z uwagi na jej większą wydajność, widzi możliwość „odwrócenia wektora intencjonalności” 
(tamże, s. 85) z kierunku od człowieka do maszyny na kierunek od maszyny do człowieka. 
8 zob. tamże.
9 Tamże; por. R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość: kiedy człowiek przekroczy granice 
biologii, tłum. E.M. Chodkowska, A. Nowosielska, Warszawa 2013.
10 W swej książce „Nadchodzi osobliwość” (R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość…) 
przedstawił pogląd, że w wyniku połączenia wiedzy mózgu organicznego z wydajnością tech-
nologii rozpocznie się era Osobliwości. Nie będzie to koniec człowieczeństwa – przeciwnie. 
Osobliwość ma być transcendencją, a ewolucja ma coraz szybciej zbliżać się do ideału – nie-
skończonego dobra, piękna, wiedzy itd. (jak podaje R. Kurzweil, są to epitety, jakimi zwykle 
opisuje się Boga, można więc stwierdzić, że ewolucja będzie zdążać do osiągnięcia coraz bliższe-
go doskonałości poziomu, jednak nigdy nie osiągnie poziomu boskości).  
11 Jak pisze: „[…] materia oraz energia w pobliżu nas zostaną nasączone inteligencją, 
wiedzą, kreatywnością, pięknem oraz inteligencją emocjonalną (na przykład zdolnością do mi-
łości) naszej cywilizacji ludzko-maszynowej”; tamże, str. 380.
12 M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch 
edukacji, Poznań 2014.
13 M. Kulawiński, Transhumanizm, cyborgizacja, ulepszanie człowieka, 2019, https://
www.researchgate.net/publication/334448348_Transhumanizm_cyborgizacja_ulepszanie_
czlowieka [dostęp: 07.11.2019].
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Transhumanizm (H+, czyli Humanity+14) nie jest jednolitym nurtem15. 
Stanowi raczej zbiór różnych poglądów dotyczących przyszłości człowieka  
i jego ewolucji w oparciu o technologię. Transczłowiek jest człowiekiem na 
etapie przejściowym pomiędzy organiczną formą a postczłowiekiem, formą 
najwyższą, uwolnioną od ograniczeń ciała, „uwolnionym umysłem”16. Tran-
shumanizm związany jest z tzw. wolnością morfologiczną, a zatem z po-
stulatem stworzenia prawa podmiotowego do decydowania o autoewolucji  
z wykorzystaniem zdobyczy techniki i wybranej metody transhumani-
stycznej w dążeniu do ulepszeń (rozszerzeń) organizmu aż po osiągnięcie 
nieśmiertelności, np. poprzez uwolnienie się od chorującej, niszczejącej z wie-
kiem cielesnej powłoki17. 

Wśród koncepcji transhumanizmu swoje miejsce ma (cyber)immortalizm. 
A.F. Pawlak odróżnia immortalizm, tj. dążenie do maksymalnego wydłużenia 
życia człowieka przy pomocy m.in. nanotechnologii i inżynierii genetycznej, 
od cyberimmortalizmu, czyli nieśmiertelności nieorganicznej, a zatem istnie-
nia uwolnionego od ciała biologicznego. Postgenderyzm z kolei opiera się na 
założeniach, których podwaliny stworzyła D. Haraway, postulując dążenie do 
ponadpłciowości, co oznacza wyzbycie się płciowości współgrające z ewolucją 
człowieka w postczłowieka. Nie oznacza to rezygnacji z przyjemności seksu-
alnej, ale uwolnienie się od jej cielesnego przeżywania i przeniesienie ośrodka 
odczuć seksualnych z ciała na umysł18. Na innych podstawach bazuje aboli-
cjonizm bioetyczny, którego celem jest zapewnienie człowiekowi wiecznego 
szczęścia i uwolnienie go od bólu i niedogodności. W myśl abolicjonistów 
bioetycznych człowiek nie będzie odczuwał głodu, zimna, straty, nigdy nie 
będzie osamotniony ani przejedzony. Będzie znajdował się w ciągłym stanie 
szczęśliwości. Odnosząc się do człowieczeństwa, F. Fukuyama powiedział:

Nasze dobre cechy są blisko związane ze złymi: gdybyśmy nie byli 
agresywni, nie wiedzielibyśmy, jak się bronić; gdybyśmy nie znali 

14 zob. K. Owczarek, Mind uploading. Transhumanistyczna wizja umysłu, „Amor Fati. 
Antropologiczne czasopismo naukowe” 2017, marzec 1(7) – PRZEJAWY.
15 por. A. Miah, Be Very Afraid: Cyborg Athletes, Transhuman Ideals & Posthumanity, 

“Journal of Evolution & Technology” 2003, 13(2). 
16 M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji…
17 A.F. Pawlak A. F., Cyberimmortalizm. Cyfrowy postczłowiek jako transhumanistyczny 
projekt XXI wieku, [w:] Człowiek a technologia cyfrowa – przegląd aktualnych doniesień, red.  
K. Maciąg, P. Szymczyk P., Lublin 2018.
18 Poglądy te wynikają z założenia, że płciowość jest przeżytkiem, swego rodzaju re-
liktem jak np. kość ogonowa. Wyzbycie się jej nie oznacza braku możliwości rozmnażania się, 
gdyż do tego służyć będą inne metody technologiczne i biomedyczne; patrz M. Klichowski, 
Narodziny cyborgizacji….
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poczucia jedności, nie znalibyśmy także lojalności; gdybyśmy nigdy 
nie czuli zazdrości, nigdy też nie poczulibyśmy miłości19.

Słowa te z powodzeniem można transponować na koncepcję abolicjo-
nizmu bioetycznego. Problematyczność tej koncepcji wynika bowiem z tego, 
że trudno mówić o szczęściu, gdy nie zaznało się nieszczęścia, gdyż słowo to 
właściwie traci swoje znaczenie.

Inną transhumanistyczną koncepcją jest ekstropianizm20, propagujący 
starania o uwolnienie się od rozpadu ludzkiego ciała, a zatem – jego starzenia się 
i śmierci. Dlatego też osiągnięcia techniki są dla ekstropian tak istotne, 
gdyż zbliżają człowieka do ery postczłowieka. Cyborgizacja może więc być 
metodą na zrzucenie ograniczeń ciała i wyswobodzenie się od starzenia się  
i śmierci.

Jeszcze inną wizję przedstawił nurt singularitarianizmu21. To w jego ra-
mach funkcjonuje pojęcie osobliwości (technologicznej). Stanowi ona wyraz 
przekraczania granic, jakie znane są dziś człowiekowi, i to na takim poziomie, 
że ludzkie pojmowanie nie jest w stanie tego objąć. Inteligencja osobliwo-
ści ma być tak wielka, że człowiek organiczny nie mógłby się z nią równać, 
gdyż nie byłby po prostu w stanie pojąć tego, co dla osobliwości byłoby ba-
nalne. Nie dość, że nurt ten zakłada pojawienie się osobliwości, to jeszcze 
popiera przedsięwzięcia zmierzające do jak najszybszego jej osiągnięcia, m.in. 
cyborgizację.  

Ten szybki przegląd rozległych, wielo-odłamowych koncepcji transhu-
manizmu wskazuje na tło kontekstowe cyborgizacji i jej rolę dla celów, jakie 
transhumaniści sobie wyznaczają. Rolę tę sprowadzić można do "ewolucji", 
a zatem przystosowania, ulepszenia. 

J. Bobryk zwraca uwagę na wpływ technologii na relacje międzyludz-
kie i problem odniesienia transhumanistycznych postulatów wobec ludzi22. 

19 Tłum. własne z oryginału jak następuje: “Our good characteristics are intimately 
connected to our bad ones: If we weren’t violent and aggressive, we wouldn’t be able to defend 
ourselves; if we didn’t have feelings of exclusivity, we wouldn’t be loyal to those close to us;  
if we never felt jealousy, we would also never feel love”; F. Fukuyama, Transhumanism, “For-
eign Policy – the Global Magazine of News and Ideas” z dnia 23.10.2009.
20 Zob. M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji…; M. Klichowski zwraca uwagę na 
przeciwstawienie sobie ekstropianizmu i entropii. Jednym z odłamów ekstropianizmu jest 
nurt wiecznego postępu, którego założeniem jest, że również postczłowiek będzie podlegał 
dalszym, postępowym zmianom, jakich obecnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić; Za 
P. Verdoux powtarza, że ekstropianizm wytycza człowiekowi najbezpieczniejsze przejście spo-
śród niebezpiecznych; P. Verdoux, Transhumanism, Progress and the Future, „Journal of Evolu-
tion & Technology” 2009, 20 (2).
21 Por. przypisy 8-10.
22 Por. J. Bobryk., Transhumanizm… 



103

CYBORGIZACJA W KONTEKŚCIE „DUCHA SPORTU” ...

Ujęcie współczesnego społeczeństwa, odklejonego od pojmowania jako ogół 
bazujący na wspólnych prawach prowadzi do atomizacji, a ta – różnorodności 
(ruchów Browna)23. Badać je można z pomocą statystyki, bez wyodrębniania – 
w konsekwencji szerokiego spektrum możliwych tendencji – rządzących nimi 
praw.

Wydaje się, że przy takich założeniach transhumanizmu, jak wymienio-
ne pokrótce powyżej, kwestią wciąż problematyczną są qualia24. Na etapie 
postczłowieka rzeczywiście może dojść, choćby w części, do wyeliminowania 
poznania zmysłowego w dzisiejszym rozumieniu, i związanych z nim przeżyć, 
chyba że braki biologiczne nowych ludzi zostaną zrekompensowane techniką, 
np. w postaci implantowania tak, aby postludzie mogli odbierać bodźce zmy-
słowe. Pytaniem zasadniczym jest, czy takie zabiegi w ogóle będą potrzebne. 
Pojawienie się osobliwości technologicznej może zrekompensować braki zwią-
zane z wyrugowaniem zmysłów. Na pewno problem ten nie jest tak wyraźny 
na etapie transczłowieka, kiedy to rozszerzenia będą odpowiedzialne m.in. za 
wzmocnienie odbierania bodźców zewnętrznych. Na etapie postczłowieka na-
tomiast może w ogóle nie występować. 

Cyborgizacja lecznicza, modyfikująca, ulepszająca

Cyborgizacja, naturalnie, może być użyteczna w medycynie, ale nie tylko 
w celach transhumanistycznych25. 

Jeśli zabieg cyborgizacyjny będzie miał na celu jedynie przywrócenie 
(pełnej lub nie) funkcjonalności organu (zespołu organów czy całego orga-
nizmu) i nie będzie wprowadzał w organizmie zmian wykraczających poza 
naturalne uwarunkowania człowieka organicznego, możemy mówić raczej  
o cyborgizacji leczniczej niż ulepszającej. Cyborgizacją ulepszającą będzie 
z kolei cyborgizacja wprowadzające w organizmie zmiany wykraczające poza 
naturalne uwarunkowania. Z kolei cyborgizacja, która ma charakter zarówno 
leczniczy pod względem zakładanego celu, jak i ulepszający – przez wzgląd na 
wprowadzane w organizmie zmiany stanowi hybrydę pomiędzy wydzielony-
mi wyżej kategoriami. Skupiając się więc na skutku zabiegu, a nie na jego celu, 
cyborgizację można podzielić na poniższe kategorie:

23 Zob. tamże, por. z R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość…
24 Zob. K. Owczarek, Mind uploading…  
25 Por. F. Asbrock, B. Meyer, Disabled or Cyborg? How Bionics Affect Stereotypes Toward 
People With Physical Disabilities, “Frontiers in Psychology” 2018, 9:2251. 
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1. lecznicza – wyłącznie poprawia lub przywraca funkcjonowanie orga-
nu/organizmu do określonego standardu26,

2. ulepszająca – rozszerza możliwości organizmu naturalnego ponad 
możliwości gatunkowe,

3. modyfikująca – rozszerza ponad określony standard możliwości or-
ganizmu naturalnego w zakresie możliwości gatunkowych.

Wartym zaznaczenia jest poczynione założenie, iż wyposażenie człowieka 
w zdolności w obrębie gatunku rzadkie, acz naturalne również klasyfikowane 
będzie – na potrzeby tekstu – jako cyborgizacja modyfikująca. Jest to niewąt-
pliwą wadą tego podziału, gdyż zakłada konieczność poczynienia rozróżnienia 
pomiędzy zdolnościami rzadkimi a nieprawidłowościami. Nadto wymienione 
typy cyborgizacji wydzielone są na podstawie odpowiadania możliwościom ga-
tunkowym, których granice wbrew pozorom nie są łatwe do wytyczenia. Dla 
podmiotu X zabieg A może być cyborgizacją modyfikującą, zaś dla podmiotu 
Y taki sam zabieg – cyborgizacją leczniczą. Przyjmijmy za przykład wszczepie-
nie implantu umożliwiającego ostrzejsze widzenie. Dla krótkowidza z dużą 
wadą wzroku taki implant będzie remedium na chorobę i właściwie przywróci 
mu wzrok do takiego poziomu, jakby nigdy nie był krótkowidzem (cyborgi-
zacja lecznicza). Wszczepienie jednak takiego samego implantu osobie o zdro-
wych oczach spowoduje rozszerzenie jej możliwości widzenia, w zależności od 
zastosowanej technologii, albo do większych możliwości niż zakładany stan-
dard w tym zakresie (cyborgizacja modyfikująca), albo do możliwości poza 
osiągalne przez gatunek ludzki (cyborgizacja ulepszająca). Nie odnoszę się 
więc tutaj indywidualnie do możliwości każdego pacjenta, bowiem punk-
tem odniesienia nie jest to, jak zmienił się sposób widzenia każdego z nich 
względem ich możliwości uprzednich, ale względem standardu. Dlatego też 
poprawa wzroku krótkowidza o wadzie -8 dioptrii na oboje oczu o 2 dioptrie 
nie jest cyborgizacją modyfikującą, chociaż z punktu widzenia pacjenta jego 
wzrok został rozszerzony ponad jego możliwości. Jest to cyborgizacja lecznicza, 
ponieważ dokonuje rozszerzenia w zakresie standardu. 

Wątpliwości budzi określenie, czym jest standard, o którym mowa, oraz 
jaka jest jego górna granica, a zarazem granica pomiędzy cyborgizacją mody-
fikującą a leczniczą. Czy standard należy utożsamiać z danymi statystycznymi 
i medianą, przeciętnością? Czy może z kryteriami natury naukowej, tu: me-
dycyny? O ile będą one podlegały, jak powinny, częstej aktualizacji, jestem 

26 Nie mylić ze standardem medycznym w znaczeniu procedur przyjętych w danej 
sprawie. 
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skłonna uznać za standard wytyczne medyczne (co nie wyklucza się ze wspo-
mnianymi danymi statystycznymi, gdyż wytyczne medyczne również muszą 
być na jakiejś podstawie oparte). Również określenie tego, co typowe dla 
ludzkiego gatunku winno znajdować się w gestii medycyny i biologii (znów 
pojawia się kwestia odróżnienia rzadkości występowania lub pojawienia 
się pierwszy raz danej cechy od nieprawidłowości; rzecz dotyczy więc tego, 
co jest dla gatunku „normalne” również w perspektywie rozwoju, a co stanowi 
efekt jakiejś mutacji czy błędu, który później zostanie przez naturę skorygowa-
ny). Wydaje się, że granicą pomiędzy cyborgizacją ulepszającą i modyfikującą 
jest realna możliwość wystąpienia w danym czasie w warunkach poza zabie-
giem cechy wprowadzanej poprzez zabieg do nierozszerzonego organizmu 
u przynajmniej jednego osobnika, przy czym cecha ta nie może być błędem 
w rozwoju osobniczym człowieka, spowodowanym np. nieprawidłowościami 
w kodzie genetycznym.  

Niezależnie od tego, jak na takie wydzielenie kategorii cyborgizacji za-
patrywaliby się transhumaniści, przyjmę na potrzeby tego tekstu podział jak 
wyżej, gdyż będzie to pożyteczne dla dalszych rozważań. Pomimo bowiem 
powiązania cyborgizacji z transhumanizmem wyrwę ją z nakreślonego powy-
żej tła w zakresie celu osiągnięcia formy postczłowieka, ponieważ rozważania 
na temat ewolucji w formę post- nie mają bezpośredniego przełożenia na pro-
blem cyborgizacji w sporcie. Nie będzie zatem tutaj mowy o zmierzaniu do 
postczłowieka, pomimo że można tematykę w tym tekście poruszaną potrak-
tować jako element ewolucji w kierunku transhumanistycznych wizji człowie-
ka przyszłości. Cyborgizacja bowiem jest i będzie osadzona w pewnej rzeczy-
wistości – i to na temat tej rzeczywistości chcę się wypowiedzieć. Dla pewnego 
wycinka czasowego nie będzie istotne, czy w dalszej perspektywie zmiany 
technologiczne w organicznym ciele doprowadzą do ukształtowania się po-
stczłowieka. Istotne natomiast będą perspektywy coraz głębszej cyborgizacji. 

Przedmiotem moich rozważań będą zatem kwestie związane nie z ce-
lowością zabiegów w dalekiej perspektywie cyborgizacyjnych, ale to, jakie 
właściwości takie zabiegi nadają ludzkiemu ciału. Właściwości te podzielone 
są pod względem celu zabiegu cyborgizacji (cel bezpośredni, np. ulepszenie),  
nie zaś celu transhumanizmu (cel pośredni: trans-, a później postczłowiek).

Cyborgizacja sportowa nie stanowi grupy jednorodnej. Zabiegi przepro-
wadzane w jej ramach mogą należeć do każdej ze wspomnianych kategorii, 
przy czym najbardziej interesujące w kontekście rywalizacji sportowej są kate-
gorie ulepszeń i modyfikacji.   
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CYBORGIZACJA A DOPING

Czym jest doping?

W ustaleniach międzynarodowych próżno szukać klasycznej definicji 
dopingu. W Konwencji Antydopingowej Rady Europy27 jest on wyjaśniony 
przez szereg przewinień dopingowych: „«doping w sporcie» oznacza podawa-
nie sportowcom lub używanie przez nich farmakologicznych klas środków 
dopingujących oraz stosowanie metod dopingowych”28. Przez farmakolo-
giczne klasy środków dopingujących lub metody dopingowe należy rozumieć 
klasy środków i metody umieszczone na listach zatwierdzonych przez Zespół 
Kontrolny29. Lista stanowi załącznik do konwencji i wśród środków dopin-
gujących wymienia m.in. środki pobudzające, narkotyczne środki przeciwbó-
lowe, hormony peptydowe, zaś wśród metod dopingowych – doping krwią, 
podawanie sztucznych przenośników tlenu lub zwiększanie objętości osocza 
oraz manipulacje farmakologiczne, fizyczne lub chemiczne. Nadto wyróżnia 
klasy substancji zakazanych w pewnych okolicznościach, w tym np. alkohol, 
miejscowe środki znieczulające czy kanabinoidy. Protokół dodatkowy30 do tej 
konwencji wprowadził wzajemne uznawanie przez państwa-strony kompeten-
cji sportowych lub krajowych organizacji antydopingowych oraz, co istotne, 
zasadę uznawania kompetencji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). 

Z kolei Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w spo-
rcie UNESCO31 podaje, że doping stanowi naruszenie jej przepisów, 
a te, podobnie jak przepisy konwencji Rady Europy, zawierają wiele różnych 
zachowań, składających się przewinienia dopingowe. Za naruszenie przepi-
sów dopingowych konwencja uznaje bowiem nie tylko obecność w organi-
zmie sportowca zabronionej substancji, jej metabolitów albo jej markerów  
(pkt 3 lit. a), ale także m.in. próbę użycia substancji lub metody zabronionej  
(pkt 3 lit. b) oraz posiadanie substancji lub metod zabronionych (pkt 3  
lit. f)32. Również ta konwencja opowiada się za współpracą z WADA (art. 3 lit. c,  
art. 14, art. 16 lit. a), nie dziwi więc fakt, że obecnie najbardziej podstawowym 

27 Sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989, (Dz.U. 2001 nr 15 poz. 149).
28 Tamże, art. 2 ust. 1 lit. a.
29 Tamże, art. 2 ust. 1 lit. b.
30 Dodatkowy protokół do Konwencji Antydopingowej sporządzony w Warszawie dnia 12 
września 2002 r., (Dz.U. 2006 nr 13 poz. 82).
31 Sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r., Dz.U. 2007 nr 142 poz. 999, 
stan na dzień 07.11.2019  
32 Tamże 
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i praktycznym33 źródłem norm antydopingowych, choć jest to stosunkowo 
młoda regulacja, jest Światowy Kodeks Antydopingowy34 stworzony właśnie 
przez WADA. 

Według niej doping to „wystąpienie jednego lub więcej naruszeń 
regulaminu antydopingowego określonych w Artykułach 2.1 do 2.10 
Kodeksu”35. Naruszeniami tymi są m.in. obecność substancji zabronio-
nej lub jej metabolitów lub markerów (2.1), użycie lub próba użycia 
substancji zabronionej lub metody zabronionej (2.2) oraz handel lub 
próba handlowania dowolnymi substancjami zabronionymi lub meto-
dami zabronionymi (2.7). Choć katalog ten ma charakter przykłado-
wy, to pokazuje, jak szeroko pojmowany jest doping i jak różnorod-
nych zachowań dotyczy. Kodeks ustanawia również metody kontroli 
przestrzegania przepisów oraz kary za ich naruszenie. Jeżeli zawodnik 
wykaże, że w indywidualnym przypadku winy nie ponosi ani nie jest 
winny zaniedbania, nie zostanie ukarany karą wykluczenia36. Podobnie 
w przypadku unieważnienia wyników37.

Lista substancji i metod zabronionych WADA w 2019 r. obejmuje środ-
ki anaboliczne, hormony peptydowe, czynniki wzrostu i substancje pokrewne 
i mimetyki, beta-2 agonistów, modulatory hormonów i metabolizmu, diu-
retyki i inne środki maskujące, manipulacje krwią i składnikami krwi, ma-
nipulacje chemiczne i fizyczne, doping genowy i komórkowy, stymulanty, 
narkotyki, kanabinoidy, glikokortykoidy, a także substancje niezatwierdzone.  
Te ostatnie kodeks opisuje następująco:

Każda substancja farmakologiczna, której nie ujęto w żadnej  
z dalszych sekcji Listy i dla której żaden rządowy organ regulacyjny 
do spraw zdrowia nie wydał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi (np. leki będące 
w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych lub nad którymi 
badania zostały wstrzymane, zmodyfikowane narkotyki, substancje  
 
 
 
 

33 Oprócz przepisów zawiera praktyczne komentarze ułatwiające stosowanie przepisów 
do konkretnych przypadków. 
34 Przyjęty w roku 2015, https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/ 
2017/07/WADC-2015-PL.pdf [dostęp: 07.11.2019].
35 Tamże, art. 1
36 Tamże, art. 10.4; por. R. Piechota, Reguły antydopingowy w prawie międzynarodo-
wym, „Studia Iuridica Toruniensia” 2010, tom VI.
37  por. Światowy Kodeks Antydopingowy…, art. 10.1.1.
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zatwierdzone do stosowania tylko w weterynarii) jest substancją 
zabronioną w sporcie, w każdym czasie38.

Polska ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie39 również określa do-
ping poprzez wyliczenie zachowań naruszających przepisy antydopingowe. 
W art. 3 stanowi, że za doping w sporcie uznaje się m.in. obecność substancji 
zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawod-
nika czy posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających 
użycie metody zabronionej. W rozdziale drugim ustawa statuuje Polską 
Agencję Antydopingową (POLADA) jako krajowe ramię walki z dopingiem 
w sporcie. Polskie przepisy antydopingowe POLADA oparte są na przepisach 
Światowego Kodeksu Antydopingowego, a nadto zawierają uwagę, że WADA 
może opublikować nową wersję przepisów antydopingowych. Wskazuje 
to jasno, że taka nowelizacja skutkować będzie zmianą przepisów POLADA.

Konkludując, doping nie ma jasno określonych ram zarówno w prawie 
międzynarodowym, jak i – w konsekwencji – w prawie krajowym polskim. 
Przepisy konwencji i prawa krajowego są podobne, wyznaczając tym samym 
spójny cel. Według słownika PWN doping może oznaczać „zwiększanie 
sprawności organizmu za pomocą niedozwolonych środków farmakologicz-
nych”40. Ponieważ, jak zostało powiedziane, katalogi zarówno środków, jak  
i metod zabronionych w sporcie nie są zamknięte, zastanowić się należy, jaka 
jest ich relacja do cyborgizacji.

 Technodoping

Technodoping jest problemem, który, jak się zdaje, pojawił się  
w świecie sportu nagle, wraz z pytaniem o dopuszczalność wystąpienia 
biegającego na protezach O. Pistoriusa w zawodach dla pełnospraw-
nych sportowców. Kluczowa w tej sprawie była weryfikacja, czy wspo-
mniane protezy dają mu przewagę, czy jedynie wyrównują jego szanse41. 

38 Lista substancji i metod zabronionych w 2019 roku. Standard międzynarodowy,  
S0. Substancje niezatwierdzone, https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/2018/12/Li 
sta-substancji-i-metod-zabronionych-PL-2019.pdf [dostęp: 07.11.2019].
39 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, (Dz.U. 2017 poz. 
1051 z późn. zm.).
40 Doping [w:] Słownik … 
41 J.L. Pérez Triviño,  Cyborgsportpersons: Between Disability and Enhancement, “Phys-
ical culture and sport. Studies and research” 2013, volume LVII; por. D. Howe, Cyborg and 
supercrip: the Paralympics technology and the (dis)empowerment of disabled athletes, “Sociology” 
2011, 45(5).
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W kwestii ułatwienia, jakie protezy miały przynosić O. Pistoriusowi,  
w interesujący sposób napisał J.L. Pérez Triviño:

Głównym argumentem przeciwko jego [O. Pistoriusa – M. Ł.] 
udziałowi jest to, że osiągnie on [dzięki swym protezom – M. Ł.] 
nieuprawnioną korzyść. Argument ten można uznać za obalony, gdyż 
inne badania naukowe dowodzą, że lamparcie protezy przynosiły 
zawodnikowi takie niekorzyści, które konsumowały wspomnianą 
korzyść. Na starcie „nogi” z węglowego włókna generowały mniejsze 
przyśpieszenie i utrudniały utrzymanie stabilności w czasie biegu. 
Inne badania dowodzą, że niekorzyść [na rzecz O. Pistoriusa – M. Ł.] 
wynikała z wydajność energicznej, gdyż protezy zwracały zaledwie 80% 
energii absorbowanej w każdym kroku, a noga organiczna – 240%42. 

Kontrowersyjna, sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie społecz-
ne43 i zmusiła zarówno widzów, jak i ustalających zasady rywalizacji do reflek-
sji nad tym, czym właściwie jest sport, jakie stawia człowiekowi wymagania  
i jak bardzo „naturalny” winien być. Krótko mówiąc – czym jest „duch spor-
tu”. Przepisy antydopingowe wskazują, że sport powinien być odarty z wszel-
kich „wspomagaczy” naturalnej wydolności. Światowy Kodeks Antydopingo-
wy za cel działań zwalczających doping uznaje:

[…] zachowanie tego, co jest z natury rzeczy wartościowe w sporcie. 
Wartość tę często nazywa się duchem sportu; jest ona esencją 
Olimpizmu; dążeniem człowieka do osiągnięcia doskonałości poprzez 
doskonalenie naturalnych umiejętności i talentu każdej osoby, jest 
odzwierciedleniem prawdy. […] Doping jest zasadniczo [wyróżnienie 
własne – M. Ł.] sprzeczny z duchem sportu44. 

 

42 Tłum. własne z oryginału, jak następuje: “In fact, in the case of the famous cyborg-
sportperson Oscar Pistorius, the main argument against his participation in competition is sim-
ply that he will obtain illegitimate advantage. But this argument can be refuted, because other 
scientific studies determined that the cheetah blade offered disadvantages that compensated 
that presumptive advantage. Effectively, the carbon fiber «legs» generated lower acceleration 
in the start as well as decreased stability during the race. Another study determined that they 
conferred a disadvantage regarding the efficiency of the energy, since it only gave back 80% 
of the energy absorbed in each step, whereas a natural leg did it in 240%”; J.L. Pérez Triviño,  
Cyborgsportpersons…,  s. 14; Tłumaczenie 'natural leg' jako 'noga organiczna' nie jest, co praw-
da, dosłowne, ale spójne z nomenklaturą przyjmowaną w tekście. Jednocześnie nie zmienia to 
znaczenia cytatu.
43 Dla przykładu warto spojrzeć na wpis, jak następuje, i komentarze do niego:  
G. Dvorsky, Is the world ready for cyborg athletes?, “Sentient developments. Science, futurism, 
life” z dnia 25.04.2007.
44 Światowy Kodeks Antydopingowy…, s. 11.
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Cechy charakteryzujące „ducha sportu” to według kodeksu m.in.: etyka, za-
sada fair play i uczciwość, zdrowie, doskonałość w działaniu, poświęcenie  
i zaangażowanie, poszanowanie samego siebie i innych uczestników45. Glory-
fikowana jest tężyzna fizyczna i trening fizyczny. 

Hasło igrzysk olimpijskich citius, altius, fortius (szybciej, wyżej, silniej) 
ma być dla sportowców motywacją do cięższej pracy, ale opartej na wytrzy-
małości fizycznej, ciężkim treningu i dyscyplinie, bez „nieuczciwego wzmac-
niania”46. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że owo wzmacnianie nie musi 
być równoważne ulepszeniu ponad możliwości gatunkowe człowieka, a zatem 
ułatwienie nie jest tożsame z ulepszeniem, zwłaszcza w kontekście cyborgizacji 
ulepszającej. Ułatwienie należy rozumieć kierunkowo, tzn. ułatwienie w spo-
rcie ma rzeczywiście umożliwiać osiągnięcie lepszych wyników sportowych  
w danej dziedzinie, przy mniejszym wysiłku aniżeli wymagałaby tego rywali-
zacja bez wzmocnień. Ułatwieniem może być każdy rodzaj cyborgizacji47. 

Interesujące, że problemem było dopuszczenie O. Pistoriusa do rywa-
lizacji z pełnosprawnymi sportowcami, natomiast jego udział w Paraolim-
piadzie nie wydawał się niczym zaskakującym i nie prowokował rozważań  
o przekraczanie natury człowieka48. Wykorzystywanie przez niepełnospraw-
nych sportowców różnego rodzaju wzmocnień nie dość, że nie wzbudza lęku, 
to na dodatek wydaje się zupełnie naturalne. Oczywiście nie jest to w żaden 
sposób uwłaczające czy nieodpowiednie, podkreśla natomiast chęć osób nie-
pełnosprawnych do prowadzenia życia pełnosprawnego człowieka i, co waż-
niejsze, daje im na to szansę. Słusznym jest organizowanie igrzysk paraolim-
pijskich, pytanie tylko, dla kogo winne być one organizowane. Czy wystarczy 
niespełnienie warunku „naturalności”, aby zostać zaklasyfikowanym do Para-
olimpiady? Kategorie sportowców niepełnosprawnych mogących wziąć udział 
w igrzyskach paraolimpijskich są bardzo szerokie. Moim zdaniem zawodnik 
niepełnosprawny, który przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych ma szan-
se porównywalne z człowiekiem pełnosprawnym i nie uzyskuje w ten sposób 
ułatwienia w rozumieniu przedstawionym w tekście, powinien być dopusz-
czony do udziału w olimpiadzie. Paraolimpiady z kolei powinny być zawo-
dami organizowanymi dla tych osób, które nie są w stanie z powodu swej  
 

45 Tamże.
46 Zob. F.J. López Frías, Walking into the cyborg gym. Two conceptions of the cyborg 
athlete, “Teknokultura” 2018, 15(1).
47 Por. podrozdział Cyborgizacja lecznicza, modyfikująca, ulepszająca w niniejszej pracy. 
48 Por. J. L. Pérez Triviño,  Cyborgsportpersons… ; oraz F. Swain, Cyborgs: The truth 
about human augmentation, “BBC Future” z dnia 24.09.2014.
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niepełnosprawności zmierzyć się z osobami pełnosprawnymi, ale mogą rywa-
lizować z innymi niepełnosprawnymi sportowcami.

Podkreśla się obecnie, że tak, jak wyżej zarysowanej „naturalności”  
w sporcie nie można wymagać od zawodnika, którego rozwiązania techno-
logiczne wspierają zarówno podczas treningu, jak i zawodów49. Inwestuje się 
przecież w coraz to nowszy sprzęt sportowy, jak najlepiej dopasowane obuwie 
czy strój pływacki. 

Słowo „doping” odsyła do idei „sztucznego” podnoszenia możliwości 
organizmu zawodnika metodami wykraczającymi poza „naturalne” wytreno-
wanie organizmu. Ta kategoria budzi jednak pewne zastrzeżenia. Zakładając 
bowiem, bardziej lub mniej umownie, że to, co technologiczne, nie jest natu-
ralne, a więc jest „sztuczne”, to wówczas każdy przejaw technologii w sporcie 
jest formą dopingu. Dotyczy to zatem nie tylko tych najbardziej spektakular-
nych przypadków jak protezy czy stroje pływackie, ale również butów, koszu-
lek czy nawet warunków do odbywania treningów50.

Trzeba przyznać rację głosom, które podnoszą, że charakter dopingo-
wy można przypisać nawet sportowym koszulkom zawodnika, gdyż rzeczy-
wiście odpowiednio dobrany sprzęt sportowy stanowi ułatwienie zgodnie 
z rozumieniem przedstawionym wyżej. Co więc odróżnia go od dopingu –  
i czy istnieje taka cecha? Aby wrócić do pierwocin naturalności w sporcie, 
należałoby wdrożyć zasady znane starożytnej Grecji, jak nagość, będącą ce-
lebracją piękna ciała człowieka. Nie oznacza to jednak, że w bliższych XXI- 
wiecznej rzeczywistości czasach nie istniało współzawodnictwo oparte, jak pisze  
P. Nosal, na „walorach antropogenicznych”51:

Głównym zadaniem sprzętu długo pozostawało więc swoiste primum 
non nocere, czyli nieprzeszkadzanie sportowcom w rozgrywce. Stanem 
idealnym była „przezroczystość” przedmiotów, a jakakolwiek wartość 
dodana z ich strony praktycznie nie funkcjonowała. Często jednak 
sprzęt nie dochodził nawet do poziomu „zero” i wręcz przeszkadzał 
sportowcom w rywalizacji (stąd też zawodnicy niejednokrotnie 
świadomie z niego rezygnowali – np. afrykańscy biegacze bez butów 
czy piłkarscy bramkarze bez rękawic)52.

49 Zob. A.Miah, Be Very Afraid …
50 P. Nosal, Technologia w sporcie/ Technology in sport,  https://www.academia.edu/3897 
9422/Technologia_w_sporcie_Technology_in_sport [dostęp: 07.11.2019].
51 P. Nosal, Sprzęt do rywalizacji / rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na auto-
nomizacje przedmiotów w sporcie, „Homo Ludens” 2010, 1/(2), s. 138.
52 Tamże, s. 139.
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Dlaczego więc powołuję się na starożytność? Dla dobitniejszego pod-
kreślenia przemian, jakie na przestrzeni wieków zaszły w ludzkiej cywiliza-
cji. Zespolenie z technologią, rozumiane również jako współdziałanie z nią 
na co dzień i oparcie na niej chyba wszystkich aspektów życia społecznego 
(bankowość, służba zdrowia, administracja, system oświaty, digitalizacja re-
lacji międzyludzkich itd.) wpływa na postrzeganie technologii nie tylko jako 
część życia, ale – a może i przede wszystkim – jako oczywistości. Dobrym 
zobrazowaniem prędkości przemian oraz ich wpływu na człowieka jest ze-
stawienie relacji i zabaw dzieci obecnie i sprzed dwudziestu lat. Dziś nie do 
pomyślenia jest, aby dziecko nie posiadało telefonu, przy pomocy którego nie 
dość, że skontaktuje się z rodzicami, gdy wyjdzie z domu, to jeszcze sprawdzi 
rozkład jazdy komunikacji miejskiej czy przy okazji porozmawia z kimś przez 
Internet. Dwie dekady temu posiadanie przez dziecko telefonu komórkowego 
na własność było czymś niezwykłym i stanowiło pewien etap w dojrzewa-
niu. Komputery osobiste dopiero zdobywały rynek i pojawiały się w domach, 
obecnie zaś dziecko od najmłodszych lat jest przyzwyczajone do sprzętu we 
własnym pokoju i nauczone spędzać wolny czas na rozmowach ze znajomymi 
w sieci lub graniu z nimi w gry przez Internet. Pokazuje to, że niemożliwym 
jest zupełne odseparowanie techniki od którejś z dziedzin życia społecznego, 
także sportu. Można by ustanowić odgórnie, że sportowcy mają występować 
w określonym typie stroju sportowego, ale należałoby najpierw zadać sobie 
pytanie, czy taki nakaz jest stosowny. Czy widzowie chcieliby oglądać zawody, 
które zatrzymały się w pewnym okresie, podczas gdy ich świat poszedł tech-
nologicznie do przodu? 

Obecnie nie dziwi fakt, że zawodnicy chcą występować w jak najnowo-
cześniejszych kostiumach i czerpać z nich korzyści. 

[…] dziś nie są już niczym niezwykłym buty sportowe tworzone  
w oparciu o odlew stopy czy też koszulki dostosowane do specyficznej 
budowy ciała. W sytuacji systematycznego wyrównywania poziomu 
sportowego zawodników, maksymalne usprawnienie i dopasowanie 
sprzętu sportowego dostarcza jego użytkownikowi subtelnej przewagi 
we współzawodnictwie z równymi sobie, czyniąc go dzięki temu 
swoistym primus inter pares (i odwrotnie: znana jest historia polskiej 
tenisistki Agnieszki Radwańskiej, która swoją porażkę tłumaczyła 
koniecznością grania pożyczoną rakietą). Właśnie na ten aspekt 
wskazuje dziś coraz więcej specjalistów – o kluczowych rozstrzygnięciach 
często decydują już nie indywidualne predyspozycje zawodników  
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(te są zwykle zbliżone); języczkiem u wagi są niuanse, takie jak 
rozwiązania technologiczne wspomagające zawodników53. 

W tym miejscu pojawia się pierwiastek arbitralności uznania, co jest 
dopingiem, a co ułatwieniem dopuszczalnym. Postawię więc hipotezę, że 
sprzęt i odzież sportowa, jakie są niezbędne (np. tyczka – bez niej nie mo-
głoby być mowy o skoku o tyczce albo strój sportowy – można bez niego 
współzawodniczyć, ale z innych względów jest wymagany, a przez to trak-
towany jako niezbędny) do rywalizacji w danej dziedzinie, są dopuszczalne, 
mogą stanowić ułatwienie (np. wspomniana powyżej tyczka, która została 
zmodyfikowana tak, by wykonanie jakościowo lepszego skoku było dla za-
wodnika prostsze), właśnie dlatego, że są traktowane jak warunki konieczne 
tejże rywalizacji. Istnieje więc pewien margines ułatwień, na jakie człowiek 
jest gotów się godzić, pomimo że stoją w sprzeczności z „duchem sportu”  
w ujęciu Światowego Kodeksu Antydopingowego. Odróżnia je od cyborgiza-
cji dostępność54. Może więc człowiek jest gotów tolerować ułatwienia, jakie 
zna i uznaje za „normalny element” sportu, zaś to, co nowe i obce jest skłonny 
przyrównywać do dopingu? Moim zdaniem rakieta tenisowa, która jest tak 
zaawansowanie zmodyfikowana, że gra przy jej użyciu właściwie nie daje szans 
przeciwnikowi na wygraną, nie powinna być do zawodów dopuszczona55. 
Inna rzecz, że wyposażenie wszystkich startujących w zawodach w taki sam, 
ultranowoczesny sprzęt nie będzie przywilejujący. Aktualny pozostałby jednak 
problem granicy pomiędzy wymogiem naturalności a stosowanym wspoma-
ganiem technologicznym. Gdyby wszyscy zawodnicy pływali w identycznych, 
najnowocześniejszych kostiumach, najważniejsze nadal byłyby ich umiejęt-
ności, bo to one pozwalałyby na osiągnięcie konkretnych rezultatów. Mimo 
to nowoczesność wspomnianych kostiumów mogłaby nie być zgodna z tym, 
co niejasno określa się naturalnością. Gdyby jednak posłużyć się postawioną 
powyżej hipotezą, taki układ sił zawodników nie byłby powodem do dyskusji 
i dylematów. Pojawiłoby się zaś inne pytanie – o celowość takiego rozwią-
zania. Po co wyposażać sportowców w tak nowoczesne kostiumy, skoro nie 
będzie to miało wpływu na wynik? Równie dobrze mogą przecież rywalizować  
w gorszych modelach. Racją, jaka przemawia za wykorzystaniem nowoczesnej 
technologii, może być na przykład maksymalizacja możliwości sportowych 
człowieka, ale bez ingerencji w zwarte tkanki, a jedynie poprzez wykorzystanie 

53 Tamże, s. 142.
54 Zob. P. Nosal, Trzy żywoty Oscara Pistoriusa, „Kultura Współczesna” 2017, 1(94).
55 Por. problem tzw. skóry rekina w zawodach pływackich.
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do „warunków koniecznych” zdobyczy technologicznych. Interesującym bo-
wiem jest, jak zmieni się układ rekordów w danej dyscyplinie po i przed zasto-
sowaniem kostiumu czy sprzętu danego typu.  

O ile dyskusyjny może być udział sportowców podobnych do O. Pistoriu-
sa w zawodach dla pełnosprawnych sportowców, to nie budzi moich wątpliwo-
ści uznanie za doping występu w takich zawodach cyborgów z rozszerzeniami 
przekraczającymi możliwości gatunkowe człowieka, ale również pod warun-
kiem spełniania kryterium ułatwienia. Nie ma bowiem powodu, aby wykluczać 
z rywalizacji cyborga, którego rozszerzenie nie wiąże się z konkretną dyscypli-
ną w taki sposób, że daje mu szanse przerastające możliwości pełnosprawnych 
ludzi organicznych. Podobnie spojrzeć należy na powiązanie cyborgizacji mo-
dyfikującej lub leczniczej z pojęciem ułatwienia. Zwłaszcza lecznicza wymaga 
ostrożnego badania in concreto pod kątem tego, czy powinna być potraktowa-
na jako doping, czy nie. Uważam, że nie ma znaczenia, czy wzmocnieniem dla 
sportowca jest ultranowoczesne obuwie, czy implant dla polepszenia widzenia, 
czy proteza amputowanej kończyny. Znaczenia ma zaś to, czy tworzy ono dla 
zawodnika wyraźną, przekładającą się na wyniki, realną przewagę, niemalże 
z góry przesądzając o jego większych szansach na zwycięstwo. Jeżeli tak, za-
klasyfikować je należy jako ułatwienie, które - przynajmniej w większości 
przypadków - moim zdaniem równać się będzie dopingowi. Ocenność tego 
kryterium pozwala na zachowanie jego elastyczności tak, aby możliwym było 
rozpatrzenie jak najszerszego spectrum przypadków, bez automatycznego wy-
znaczania sztywnych granic.  

Kojarzenie cyborgizacji z czymś wstrętnym, odpychającym i uwłaczają-
cym56 nie jest właściwe, tym bardziej że poczucie estetyczne człowieka może 
nie mieć nic wspólnego z naruszaniem natury człowieka, jego człowieczeń-
stwa57. Na tym tle pojawia się inny problem, na jaki uwagę zwraca M. Ku-
lawiński – technorasizm58, choć w mojej opinii adekwatniejszą nazwą będzie 
technodyskryminacja. Autor podkreśla, że „przynajmniej wśród niektórych 
dyskusji zdarza się pomylenie cech konstytutywnych z konsekutywnymi  
i w efekcie ktoś obawia się dehumanizacji w sytuacji kiedy można obawiać się 
wyłącznie odebrania pewnej sygnatury wtórnej”59.

56 Por. L. Kopciewicz, Cyborgizacje: perspektywy, wyobrażenia, projekty edukacyjne, „Ars 
Educandi” 2016, nr 13 – Techne i Psyche.
57 Zob. J.L. Pérez Triviño,  Cyborgsportpersons …; oraz  M. Kulawiński, Transhumanizm…
58 M. Kulawiński, Transhumanizm …
59 Tamże, s. 32.
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SPORT CYBORGÓW

Cybathlon 

Cybathlon to niezwykłe wydarzenie dla wielbicieli technologii i rozsze-
rzeń. Pierwsze zawody odbyły się w 2016 r., zorganizowane przez ETH Zu-
rich, skąd wywodzi się pomysłodawca inicjatywy60. W zawodach biorą udział 
osoby niepełnosprawne, które rywalizują ze sobą, ale nie przy pomocy do-
puszczalnych urządzeń wprawianych w ruch za pomocą siły mięśni61. Zawod-
nicy korzystają bowiem z dobrodziejstwa technologii i swej pomysłowości, 
które zapewniają im współdziałanie z techniką po to, by osiągnąć jak najlep-
sze rezultaty. To właśnie jest główna różnica pomiędzy igrzyskami paraolim-
pijskimi a Cybathlonem. Paraolimpiada wpisuje się, przynajmniej częściowo,  
w założenia „ducha sportu” w zakresie rywalizacji pomiędzy zawodnikami 
tego typu wydarzenia, natomiast Cybathlon idzie o krok dalej i właściwie 
tworzy nowe reguły gry, oderwane od „naturalności”, bardziej skupiając się na 
tym, czym może zaowocować ludzka kreatywność i inteligencja niż siła mięśni.

Różnicą jest, że Paraolimpiada polega na wyłącznie ludzkich występach: 
sportowcy korzystają z urządzeń dostępnych na rynku, które zasilane 
są jedynie siłą mięśni. Ale Cybathlon hołduje technologii i innowacji. 
Uczestnicy tych zawodów wykorzystują zasilane protezy, często 
prosto z laboratorium, a nazywani są raczej pilotami niż sportowcami. 
Nadzieją jest, że uprzednie zaprezentowanie w rozgrywkach urządzeń 
[najnowocześniejszych – M.Ł.] przyśpieszy rozwój technologii i sprawi, 
że wejdą one do użytku na całym świecie62.

Jednym z celów Cybathlonu, obok rozwijania technologii, jest szuka-
nie nowych rozwiązań dla ułatwienia, a nieraz wręcz umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym wykonywania codziennych obowiązków. To jest wła-
śnie druga różnica pomiędzy Paraolimpiadą a Cybathlonem. Podczas gdy ta 
pierwsza nastawiona jest raczej na widowisko pomimo niepełnosprawności, 

60 About Cybathlon, https://cybathlon.ethz.ch/about-cybathlon.html [dostęp: 08.11. 
2019].
61 S. Reardon, Welcome to the Cyborg Olympics, “Nature – International weekly journal 
of science” z dnia 02.08.2016.
62 Tłum własne z oryginału jak następuje: “The difference is that the Paralympics cel-
ebrates exclusively human performance: athletes must use commercially available devices that 
run on muscle power alone. But the Cybathlon honours technology and innovation. Its cham-
pions will use powered prostheses, often straight out of the lab, and are called pilots rather than 
athletes. The hope is that devices trialled in the games will accelerate technology development 
and eventually be used by people around the world”; S. Reardon, Welcome…
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druga bazuje na czynnościach prozaicznych, codziennych, można by nawet 
rzec – dla pełnosprawnego człowieka nudnych63. Jak podaje oryginalna strona, 
celami inicjatywy są:

- promowanie badań, rozwój i implementacja technologii wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych (assistive technology), 

- budowanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy osobami rozwijający 
technologię (inwestorami – technology developers), osobami 
niepełnosprawnymi oraz społeczeństwem,  

- informowanie społeczeństwa i stymulowanie dyskusji nad 
włączeniem osób niepełnosprawnych do życia codziennego oraz ich 
równością, 

- wyrugowanie barier pomiędzy społeczeństwem, użytkownikami oraz 
inwestorami (developers)64. 

Początkowo idea Cybathlonu miała opierać się na pokazaniu, jak 
wielkich czynów można dokonać przy pomocy technologii, jednak twórca, 
R. Riener, zmienił koncepcję po rozmowie z kolegą, który z powodu choroby 
stracił rękę i zmuszony był do korzystania z protezy65. Była ona użyteczna, po-
mimo że brakowało jej precyzji – i to właśnie ten brak dla chorego był ogrom-
nym problemem i wyraźnie wpływał na jego życie66. R. Riener uznał zatem, że 
istotniejsze od organizowania wielkich spektakli jest wdrażanie technologii do 
codziennego użytku w taki sposób, by była ona coraz precyzyjniejsza, a przez 
to – użyteczniejsza.    

Dyscyplin Cybathlonu jest sześć. Pierwsza to Brain-Computer In-
terface (BCI) Race, czyli rywalizacja polegająca na kontrolowaniu awatara 
w grze komputerowej przy wykorzystaniu interfejsów mózg-komputer (tłu-
maczenie dosłowne – brain-computer interfaces)67. Celem badań w zakresie 
tej rywalizacji jest rozwój technologii umożliwiającej osobom ograniczonym 
ruchowo kontrolowanie urządzeń potrzebnych lub przydatnych im do życia 

63 Por. R. Riener, The Cybathlon promotes the development of assistive technology for peo-
ple with physical disabilities, “Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation” 2016, 13(49).
64 Tłum własne z oryginału jak następuje: “ - Promoting research, development and 
implementation of assistive technology for people with disabilities; - Building a common plat-
form for technology developers, people with disabilities, and the general public; - Informing 
the public and stimulating discussion on inclusion and equality of people with disabilities  
in everyday life; - Removing barriers between the general public, the users and the developers”; 
Concept and goals, https://cybathlon.ethz.ch/about-cybathlon/concept-and-goals.html [dostęp: 
08.11.2019].
65 S. Reardon, Welcome … 
66 Tamże.
67 R. Riener, The Cybathlon… 
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(np. wózków inwalidzkich)68. Dla wychwytywania sygnałów z mózgu więk-
szość zespołów wykorzystuje elektroencefalografię, ale nie jest to jedyna do-
puszczalna metoda69. 

Kolejną dyscypliną jest Functional Electrical Stimulation (FES) Bike 
Race. Biorą w niej udział piloci z porażeniem kończyn dolnych (paraple-
gia), którzy za pomocą elektrod umieszczonych na skórze lub wszczepionych 
uzyskują kontakt z mięśniami i zmuszają je do pracy70. Dopuszczani są tak-
że zawodnicy, których połączenie nerwowe z rdzeniem kręgowym zostało 
zerwane71. 

Powered Arm Prothesis Race (w przypadku amputacji kończyny górnej) 
i Powered Leg Prothesis Race (po amputacji kończyny dolnej) organizowane 
są na podobnych zasadach. W obu dyscyplinach pilot musi wykonać serię 
praktycznych zadań, które ukazują zaawansowanie technologii jego protezy. 
Podobny cel zakłada Powered Exoskeleton Race przeznaczony dla pilotów 
o całkowitym paraliżu nóg spowodowanym uszkodzeniem rdzenia kręgowe-
go72 oraz Powered Wheelchair Race organizowany dla pilotów z niepełno-
sprawnościami dotyczącymi chodzenia73. 

Nagrody przyznawane są nie tylko zwycięzcy konkurencji, tj. pilotowi, 
ale i przedsiębiorstwu czy laboratorium za dostarczoną technologię74. Choć 
organizowanie zawodów z nagrodami w celu rozwijania technologii i pomo-
cy osobom niepełnosprawnym może wydawać się kontrowersyjne, to jednak 
czynnik w postaci nagrody może działać na laboratoria bardziej motywują-
co (tj. zachęcać do szybszego konstruowania coraz bardziej zaawansowanych 
urządzeń) niż sama chęć pogłębiania wiedzy poprzez działalność naukową75.  

68 Brain-Computer Interface (BCI) race, https://cybathlon.ethz.ch/races-and-disciplines 
/bci-race.html [dostęp: 06.11.2019].
69 Tamże 
70 Functional Electrical Stimulation (FES) Bike Race, https://cybathlon.ethz.ch/races 

-and-disciplines/fes-race.html [dostęp: 06.11.2019].
71 Tamże. 
72 Powered Exoskeleton Race, https://cybathlon.ethz.ch/races-and-disciplines/powered 

-exoskeleton-race.html [dostęp: 06.11.2019].
73 Powered Wheelchair Race, https://cybathlon.ethz.ch/races-and-disciplines/powered 

-wheelchair-race.html [dostęp: 06.11.2019].
74 R. Riener, The Cybathlon … 
75 por. S. Reardon, Welcome … 
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Paraolimpiada, Olimpiada, Cyberolimpiada76 

Wydawać by się mogło, że cyborgizacja dotyczy jedynie osób niepełno-
sprawnych, które przy pomocy techniki kompensują sobie niepełnosprawno-
ści. Jest to jednak błędem. Rozszerzenia mogą dotyczyć również osób w pełni 
sprawnych.

Powiedziane zostało, że cyborgizacja modyfikująca i ulepszająca mogą 
być uznane za formę dopingu w sporcie dla zawodników pełnosprawnych 
i organicznych, jeżeli są ułatwieniem. Człowiek, który nie cierpi z powodu 
niepełnosprawności, a poddał się zabiegowi cyborgizacji, zostaje wykluczo-
ny ze znanej dziś rywalizacji sportowej. Nie ma bowiem zawodów, w któ-
rych mógłby wziąć udział. Nie spełnia kryteriów paraolimpijskich, zaś igrzy-
ska olimpijskie (i inne zawody, używanie w tym tekście igrzysk olimpijskich 
jako przykład ma charakter skrótu myślowego) nie tolerują umiejętności, 
jakie zapewnia technodoping. Zasadnym więc jest, aby obok Paraolimpiady  
i Olimpiady organizować również igrzyska dla ludzi rozszerzonych, transludzi 

– cyborgów. Okaże się to jeszcze bardziej „właściwe”, gdy cyborgizacja stanie 
się codziennością i przyjmie formę usługi na zamówienie porównywalnej do 
zabiegów medycyny estetycznej77.

Kwestią do wyjaśnienia jest chęć widzów do śledzenia poczynań cybor-
gów w Cyberolimpiadzie. Cybathlon czy Paraolimpiada poza prezentowaniem 
nowych rozwiązań technologicznych mają jasno wytyczone, społecznie donio-
słe cele – walkę z odrzuceniem osób niepełnosprawnych oraz polepszanie ich 
sytuacji życiowej na co dzień. Czy Cyberolimpiada dążyłaby do podobnych 
celów, co Olimpiada? Pojawia się pytanie, czy igrzyska dla cyborgów w ogóle 
mają rację bytu. Odpowiedź jest twierdząca, gdyż ich zasadność wynika choć-
by z podniesionego wyżej argumentu wykluczenia. 

Intryguje oglądanie rywalizacji ludzi, którzy wkładają upór, siłę i chęci  
w osiągnięcie jak najlepszych wyników poprzez zmuszenie swojego organi-
zmu do wysiłku fizycznego. Czy tak samo intrygować będzie np. wyścig na  
100 m, jeżeli na starcie staną wyłącznie cyborgi, a ich rozszerzenia zakładać 
będą wolniejsze męczenie się mięśni lub całkowity brak zmęczenia? 

76 Nie mylić z Global Cyberlympics (Global Cyberlympics), https://www.cyberlympics. 
org/ [dostęp: 08.11.2019].
77 Zakładam tutaj, że jest ogromna szansa (nie pewność), iż tak się stanie, biorąc pod 
uwagę rozwój technologii oraz przywiązanie ludzi do korzystania ze zdobyczy technicznych. 
Jestem przy tym przekonana, że jest to tak wysoko prawdopodobne, że użycie słowa „jeżeli” 
w powyższym zdaniu byłoby nieodpowiednie. 
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Jeśli technologia będzie jedynie dodatkiem ułatwiającym i zawodnik bę-
dzie musiał włożyć wysiłek fizyczny w rywalizację, to wciąż będzie można mó-
wić o luźnym podobieństwie celów Cyberolimpiady i Olimpiady. Natomiast 
zawody, w których startować będą cyborgi z rozszerzeniami wyłączającymi 
konieczność wysiłku fizycznego (zmęczenia), nakierowane będą na inny cel. 
Taka Cyberolimpiada rzeczywiście będzie wielkim widowiskiem, ale nie cele-
bracją ciała – celebrować będzie się osiągnięcia umysłu, technologiczne kon-
strukcje i ich stopień zaawansowania. Zbliży się więc ona, o ile nie zrealizuje 
go całkowicie, do pierwotnego pomysłu R. Rienera, czyli przedsięwzięcia na 
miarę wielkiego widowiska technologicznego. Zupełne wyeliminowanie zmę-
czenia fizycznego i zależności wyniku od tężyzny fizycznej skutkować będzie 
przerzuceniem ciężaru rywalizacji ze sprawności fizycznej na zaawansowanie 
technologiczne – najważniejszym czynnikiem będzie zastosowana technologia. 
Cyberolimpiada jako święto technologii prezentowałaby różne rozwiązania  
i naturalnym byłoby zwycięstwo najlepszej. Uzasadnione więc jest, ze względu 
na odmienność celów Olimpiady i Cyberolimpiady, podzielenie cyborgów-

-sportowców na grupy: wspomaganą sprawnością fizyczną78 i wyzwoloną od 
fizycznego zmęczenia. 

Różnice w obrębie wydzielonych grup nie powinny być problematycz-
ne. Wszak nawet w igrzyskach olimpijskich, nie ma mowy o stuprocentowej 
równości szans. Zawodnicy mają różną wytrzymałość fizyczną, są odmiennie 
trenowani i przygotowani tak fizycznie, jak i psychicznie. Te odmienności są 
dopuszczalne, o ile cała oprawa rywalizacji nie faworyzuje żadnego ze spor-
towców. Podobne różnice występować będą w grupach cyborgów-sportow-
ców, więc tak długo, jak długo nie będzie można podnosić argumentu dopin-
gu na Cyberolimpiadzie, rozróżnienie zawodników w obrębie ich grup nie jest 
dopuszczalne. 

Problem technodopingu cyberolimpijskiego jest kwestią ogromnie in-
teresującą. Wraz z rozwojem technologii w zawodach mogą pojawić się spor-
towcy posługujący się technologią innowacyjną, znacznie wyróżniającą ich na 
tle pozostałych zawodników i dającą im przewagę o charakterze rzeczywistym, 
a zatem będącą ułatwieniem. W Cyberolimpiadzie jednak przecież właśnie 
technologia i jej innowacyjność mają być sednem i celem zarazem. Czy więc 

78 Istotnym jest tutaj zastosowanie odwrócenia koncepcyjnego. Obecnie mówi się  
o człowieku wspomaganym technologią. W tej wizji przyszłość sportu natomiast mowa o cy-
borgu wspomaganym fizycznością, organicznością. Użycie słowa „wspomaganie” odnosi się do 
służebności roli sprawności fizycznej w zawodach tej kategorii cyborgów, a nie do wzmacniania 
możliwości technologii możliwościami ciała, bo implikacja jest raczej odwrotna.
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racjonalnym jest wprowadzanie kategorii dopingu, będącego wszak nowo-
cześniejszym ułatwieniem niż stosowane przez innych zawodników? Nawet  
w zawodach dla cyborgów w cześci organicznych nie można racjonalnie po-
służyć się kryterium dopingu dopóki różnice pomiędzy zawodnikami nie będą 
tak rażące, że konieczne będzie wprowadzenie podgrup dla wyrównania szans 
w rywalizacji.  

WNIOSKI

Cyborgizacja jest zjawiskiem, którego istnieniu już dziś nie można za-
przeczyć. Możliwym jest, że w przyszłości stanie się codziennością i będzie 
dostępną usługą dla każdego, kto może sobie na nią pozwolić. Jej zastosowa-
nie w sporcie będzie miało (i po części już ma) niebagatelne znaczenie. Ka-
zus O. Pistoriusa postawił ludzi przed koniecznością zaakceptowania zmian  
w rywalizacji sportowej oraz jej regułach. Pytanie o technodoping związane 
jest bowiem z problematyką „ducha sportu” i naturalności – organiczności, 
jakiej wymaga się od sportowców. Korzystanie przez nich z najnowszej tech-
nologii sprzętu sportowego oraz odzieży jest przecież codziennością, a jednak 
jest dopuszczalne i nie kwestionuje się występu pływaka z powodu posiadania 
przez niego ultranowoczesnego kostiumu, dzięki któremu wzrasta przecież 
szansa na jego zwycięstwo. 

Płynna jest zatem granica pomiędzy tym, co uznaje się za doping, a tym, 
co w sporcie dopuszczalne. Sprzęt sportowy i odzież są warunkami, które 
można nazwać koniecznymi, dla danej dyscypliny, być może więc dlatego 
ich modyfikacje są dopuszczalne. Kryterium wykluczenia bądź uznania za-
stosowanej technologii powinno być kryterium ułatwienia, tj. rzeczywistego 
umożliwiania osiągnięcia lepszych wyników sportowych w danej dziedzinie. 

Poddanie się cyborgizacji ulepszającej, tj. wykraczającej poza możliwości 
gatunkowe człowieka, bezsprzecznie jest dopingiem, jeżeli rozszerzenie jest 
pożyteczne dla danej dziedziny sportu, ponieważ będzie wypełniać ono defi-
nicję ułatwienia. Podobnie odnieść się trzeba do cyborgizacji modyfikującej 
oraz leczniczej, które także mogą być uznane za technodoping, jeżeli są jedno-
cześnie ułatwieniem.

Cyborgizacja jest obecnie dopuszczalna na igrzyskach paraolimpijskich,  
a ponadto jej znaczenie uwypukla Cybathlon. Oba przedsięwzięcia skupiają się 
na wykorzystaniu technologii do pomocy osobom niepełnosprawnym. Cybor-
gizacja jednak może służyć również osobom w pełni sprawnym. Cyborg tego 
typu wykluczony będzie - przynajmniej w części przypadków - z rywalizacji 



121

CYBORGIZACJA W KONTEKŚCIE „DUCHA SPORTU” ...

sportowej, chyba że zorganizowane zostaną igrzyska cyberolimpijskie, prze-
znaczone właśnie dla rozszerzonych ludzi pełnosprawnych. W ich obrębie 
wydzielić trzeba dwie podgrupy cyborgów: wspomaganych organicznością 
i wyzwolonych od niej. Zawody organizowane dla tych pierwszych po czę-
ści realizować będą cele igrzysk olimpijskich, natomiast sportowa rywaliza-
cja cyborgów z drugiej grupy będzie nastawiona na inny cel – gloryfikację 
technologii.

Technodoping w Cyberolimpiadzie nie będzie istnieć tak długo, jak dłu-
go nie dojdzie do tak głębokiego rozwarstwienia cyborgów, że zestawienie 
ich w jednych zawodach byłoby niecelowe z uwagi na z góry przesądzony 
wynik takowych - w przypadku zawodów dla cyborgów w części organicznych. 
Natomiast w rywalizacji cyborgów od organiczności wyzwolonych problem 
technodopingu nie będzie istnieć, ponie waż zawody te nastawione będą tylko 
na innowacje i rozszerzenia, a zatem nieracjo nalnym byłoby wykluczanie za-
wodników za to, że z takich zdobyczy techno logicznych korzystają.
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SUMMARY

Cyborgization and ‘the spirit of sport’ – 
technodoping and cyborgs in sport

It is said that athletes are already cyborgs as they rely on technology to en-
hance their equipment and performance. With Oscar Pistorius’s willingness 
to participate in Olympics technodoping occurred to be an unsolved problem. 
A question of cyborgization being a kind of doping must be answered. 

Cyborgization is here understood as hybridization of human biological 
body and machine. Hereinafter cyborgization is divided into three catego-
ries: medical (improving an organism to the standard), modifying (improving 
above the standard to the border of human abilities) and enhancing (im-
proving above human abilities). Doping here is to mean a real facilitation to 
achieve better scores.

Reasonable as it is found Paralympics are organized for athletes suffering 
from disabilities and the goal is both a great performance and improvement 
of technology to simplify the disabled’s life. The second one is the aim of 
Cybathlon as well. An opportunity to organize Cyberolympics for cyborgs 
who are not disabled, but enhanced is mentioned there, too. It is believed 
that technodoping will not be a problem in a competition organised for non- 
biological cyborgs.   




