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NATURA INSTANT
SPEKULATYWNE RAJSKIE OGRODY

Współcześni artyści nieraz już udowodnili, że potrafią zapro
jektować takie eksperymentalne przestrzenie, kwestionujące 
granice odrębnych mediów i sztuki jako takiej, w których na 

cenzurowanym stawia się także same podstawy antropocentrycz- 
nego światopoglądu. Jednak, jak słusznie podkreśla T.J. Demos 
w Against the Anthropocene, ogromna czasoprzestrzenna skala spe
cyficznych dla nowej epoki Człowieka zjawisk geologicznych znacz
nie przekracza nasze zdolności poznawcze1. Stanowi to poważne 
wyzwanie dla tradycyjnego systemu przedstawiania, co zmusza do 
poszukiwania nowych sposobów percepcji, nowych metod analizy 
i nowych idei. Każę ponadto wziąć pod uwagę takie media i środ
ki wyrazu, podobnie jak takie historie, które usuwano dotąd z pola 
widzenia. Co istotne, i Demos jednoznacznie to potwierdza, klu
czową kwestię tego, na jakich zasadach artyści zmieniają przyjęte 
dotąd konwencje przedstawieniowe i środki wyrazu, zwykle się po
mija. Plan pierwszy zajmują bowiem strategie i praktyki artystycz- 
no-aktywistyczne tych twórców, którzy nie tylko podjęli wyzwania 
antropocenu, lecz ponadto zaproponowali skuteczne alternatywy 
dla jego dominującej poetyki i retoryki. Oczywiście, nie zamierzam 

1 Zob. T.J. DEMOS, Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment To
day, Sternberg Press 2017.
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zaprzeczać, że oba problemy mają swoją wagę. Istotną rolę odgrywa 
przecież zarówno podnoszenie świadomości negatywnych skutków 
działalności człowieka, jak i coraz częstsze alianse między ekspe
rymentami artystycznymi i oddolnymi inicjatywami społecznymi 
na rzecz ochrony bioróżnorodności. Jak mi się jednak wydaje, nie 
mniej naglącym zadaniem na dzisiaj pozostaje, na przykład, ujaw
nienie tego, na ile technologie wizualizacji danych bywają uwikłane 
w polityczne i ekonomiczne interesy. Czy choćby nauczenie odbior
ców nieufności wobec rzekomo obiektywnych sensów kulturowych 
i racjonalizacji natury poprzez odbieranie jej koncepcjom i obrazom 
ponoć „naturalnej” przezroczystości. Ze względu na to, że dzisiej
si artyści często korzystają z wielu mediów, zestawiając odmienne 
materialności i na różnych płaszczyznach angażując odbiorców, ich 
twórczość stanowi uprzywilejowane miejsce, w którym analizuje się 
już istniejące, jak i testuje nowe rzeczywistości społeczne, sieci dys- 
kursywne, złożone praktyki życiowe, czy relacje między ludźmi oraz 
biotycznymi i abiotycznymi nie-ludźmi. W związku z tym nie sposób 
sprowadzić współczesnej sztuki, nawet tej, która unika otwartego 
zaangażowania społecznego i politycznego, do wewnętrznych kwe
stii artystycznych dyskursów, rozwijających się rzekomo w pełni nie
zależnie od zewnętrznego świata.

Przyjmując za punkt wyjścia to, co już napisano na temat istot
nej roli sztuki w dzisiejszym ekologiczno-politycznym kryzysie1 2, 
przyjrzę się bliżej w tym rozdziale kilku wybranym przykładom dys
kursów i strategii epistemicznych, które mają swój aktywny udział 
w ustanawianiu i podtrzymywaniu kulturowego obrazu „prawdzi
wej” natury. Zacznę od przedstawień biblijnego dnia szóstego, kiedy 
to Bóg stworzył Adama i Ewę, a następnie dał im nieograniczoną 
właściwie władzę nad resztą stworzenia. Wezmę też pod uwagę róż

1 Por. Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments 
and Epistemologies, red. Heather Davis, Etienne Turpin, Open Humanities Press 
2015; T.J. DEMOS, Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology,
Sternberg Press 2016; Daniel WHITE, Film in the Anthropocene: Philosophy, Ecolo
gy, and Cybernetics, Palgrave Macmillan 2018.
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ne, zarówno pisane, jak wizualne i partycypacyjne reprezentacje 
rajskiego ogrodu, każdą z nich sytuując w odpowiednim kontekście 
historycznym. Pozwoli to podstawić pod znakiem zapytania przy
jęte zasady percepcji, wytwarzania i konsumowania natury, a tak
że ujawnić, na ile nadal mocne przekonanie o „realności” jej obrazu 
stanowi efekt nawarstwiania się dyskursów i praktyk różnych sztuk 
i dyscyplin naukowych, które wspólnie i arbitralnie wytworzyły tę 
uchodzącą za rzeczywistość postać natury instant.

DZIEŃ SZÓSTY

ak w The Ends of the World pokazują Deborah Danowski i Eduar-
Ú do Viveiros de Castro, analizując typowe dla zachodniej tradycji 
przedstawienia rajskiego ogrodu, świat w szóstym dniu stworzenia 
staje się czymś w rodzaju sceny teatralnej, przygotowanej na przyby
cie głównego aktora, czyli Człowieka. Dlatego też często nazywa się 
ten moment przejściem z epoki ssaków do epoki ludzi. A ponieważ 
pojawili się oni jako ostatni, jak piszą Danowski i Viveiros de Castro, 
„Eden to świat-bez-ludzi, czyli świat-dla-ludzi”1 * 3. To samo wyobraże
nie raju jako „świata-bez-ludzi" znajduje się u źródła zachodniej idei 
dzikiej natury jako czegoś, co przetrwało „nietknięte” od zarania 
dziejów. To wyobrażenie odpowiada też za powstanie głębokiej prze
paści, oddzielającej porządek kosmologiczny od porządku antropo
logicznego, a także fundamentalnej opozycji między Naturą i Kultu
rą oraz między życiem organicznym jako takim i życiem ludzi jako 
gatunku z definicji „anty-naturalnego”, który samym swoim poja
wieniem się naruszył podstawową równowagę sił natury4. Pozytyw
nie wartościowana idea dzikiej natury jako „świata bez nas” stała się

1 Deborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro, The Ends of the World [2015],
tłum. Rodrigo Nunes, Polity Press 2017, s. 23. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszyst
kie cytaty w tłumaczeniu autorki tego tekstu.
4 Philippe DESCOLA, Beyond Nature and Culture [2005], tłum. Janet Lloyd, The 
University of Chicago Press 2013, s. 32-56.
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również podstawą tego, co ponad trzy dekady temu Donna Haraway 
nazwała „Teddy Bear Patriarchy” (patriarchatem pluszowego misia) 
w artykule pod takim właśnie tytułem5.

5 Donna Haraway, Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden. New 
York City, 1908-1936, „Social Text” 1983-1985, nr 11, s. 20-64. Lokalizacja pozosta
łych cytatów z tego artykułu w tekście głównym.
6 Cyt. za: ibidem, s. 24.

W Teddy Bear Patriarchy Haraway zainteresowała się ideologią 
Nature Movement, ruchu popularnego w Stanach Zjednoczonych 
w latach 1890-1930. Za najlepszy wyraz jego podstawowych założeń 
uznała zaś przygotowaną przez Carla Akeleya wystawę stałą w tak 
zwanym African Hall Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej 
w Nowym Jorku, które po raz pierwszy otworzyło podwoje dla od
wiedzających w 1930 roku. Wszystko wskazuje na to, że głównym 
celem Akeleya było stworzenie dla odbiorców możliwości doświad
czenia dzikiej natury w stanie najwyższej doskonałości. Dlatego 
zdecydował się pokazać w African Hall dwadzieścia osiem dioram, 
oddających w realistycznym stylu główne regiony geograficzne i ha
bitaty Afryki wraz z typowymi dla nich wielkimi ssakami. Sam Akeley 
najczęściej nazywał tę salę „wziernikiem w życie dżungli”6, gdyż rze
komo wiernie przedstawiała naturę, która nie zna jeszcze ludzkiej 
cywilizacji. Natomiast Haraway, nie bez słuszności, nazywa jego 
dzieło „monumentalną reprodukcją rajskiego ogrodu” (s. 20). Co na
wet ważniejsze w tym kontekście, od chwili otwarcia w 1930 roku ten 
obraz „prawdziwej” natury w African Hall obejrzały miliony miesz
kańców Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych, wpłynął za
tem niewątpliwie na ich wyobrażenie dziewiczej natury i rajskiego 
ogrodu zarazem. Muzeum nie ograniczyło się przy tym do narzuce
nia odwiedzającym niespecjalistom specjalnie zaaranżowanych ob
razów życia dzikich zwierząt, ale w edukacyjną agendę wpisało też 
zapoznanie ich z podstawowymi prawami ewolucji i świata przyrody, 
odpowiednio aranżując grupy zwierząt i roślin. Haraway komentuje 
przedsięwzięcie Akeleya z nieukrywaną ironią, pisząc o przygotowa
nej przezeń „inscenizacji" jako o „umoralniającej sztuce na scenie
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natury” (s. 24). Jej artykuł pozwala zatem przyjrzeć się bliżej temu, 
jak na początku XX wieku przedstawiano szósty dzień stworzenia. 
Te przedstawienia często bowiem powracają we współczesnej sztuce, 
krytycznie podejmującej temat antropocenu w analizach zarówno 
ówczesnych mechanizmów kolonizacji natury, jak też ich dzisiej
szych konsekwencji.

Oficjalnym celem stałej wystawy w Amerykańskim Muzeum 
Historii Naturalnej było przeniesienie dzikiej, dziewiczej natury do 
samego centrum wielkiego miasta, by jego mieszkańcy zyskali jedy
ną w swoim rodzaju szansę na duchowe odrodzenie w tym sanktu
arium natury. Akeley miał jednak również inny, bardziej prywatny 
cel, z myślą o którym zaprojektował wszystkie dwadzieścia osiem 
dioram. Od czasu pierwszej podróży do Afryki dręczyło go przeczu
cie, że na jego oczach dziewicza natura zaczęła znikać coraz szybciej 
i bezpowrotnie, dlatego postanowił ratować ją za wszelką cenę. Za 
dobrą formę takiego ratunku uznał właśnie jak najwierniejsze od
tworzenie tamtejszych habitatów w African Hall. W tym celu kilka 
razy organizował wyprawy do Afryki, śledząc i zabijając zwierzęta, 
których skóry (jako taksydermista z zawodu) następnie własnoręcz
nie wypychał i montował na ekspozycji. Jego własne doświadczenia 
z tych wypraw miały przy tym stanowić najlepszą gwarancję wier
ności ekspozycji wobec przyrody prawdziwej Afryki, a jednocześnie 
wywoływać u oglądających wrażenie obcowania z wcieloną perfekcją 
sił natury. Najbardziej odpowiednią do tych celów techniką wydawa
ła się zaś taksydermia, gdyż pozwalała wiernie oddać obraz dziewi
czej przyrody, „ocalić go przed zniknięciem, żywiąc się życiem, nim 
nie zmieniło się w bezpieczny i wieczny obraz samego siebie, nie 
stało się duchem samego siebie. Zatrzymanym w czasie rozkładem” 
(s. 42). Tym sposobem Akeley podniósł podrzędne rzemiosło do ran
gi prawdziwej sztuki, czyniąc z niej następnie oddaną sługę „praw
dy”, tak w jej epistemologicznym, jak estetycznym znaczeniu. Hara- 
way natomiast dodaje: „Realizm i biologia stały się oto bliźniaczym 
rodzeństwem, które ustanowiło miejski porządek natury w Amery
kańskim Muzeum Historii Natury” (s. 34). To przedsięwzięcie mogło 
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się powieść jedynie za cenę życia zwierząt i ich dosłownego przed- 
-stawienia niczym na scenie.

Relacjonując, krok po kroku, jak reprodukujące naturalne ha
bitaty dioramy Akeleya wyprodukowały pożądany wówczas obraz 
natury w African Hall, Haraway nawet nie stara się ukrywać tego, 
że proponowanej rekonstrukcji społecznych praktyk, które zainicjo
wały działania Nature Movement na początku XX wieku, daleko do 
ideologicznej niewinności i politycznej neutralności. Historyczny 
kontekst jej artykułu, który powstał u progu lat osiemdziesiątych, 
trudno przeoczyć. Dość spojrzeć choćby na tytuł, który wprost odsyła 
do pluszowego misia (Teddy Bear) jako emblematu Theodore’a Roo- 
sevelta, dwudziestego szóstego prezydenta USA, konserwatywnego 
męża stanu, a zarazem przyjaciela Akeleya, któremu towarzyszył 
w kilku polowaniach na terenie Afryki. Amerykański prezydent był 
także najważniejszym patronem Amerykańskiego Muzeum Historii 
Naturalnej i jego podstawowej idei zabijania, jako skutecznej stra
tegii ochrony dzikiej natury. Tego, że Haraway patrzyła na minione 
wydarzenia z perspektywy własnego tu i teraz, nic lepiej nie dowodzi 
niż jeden z pierwszych przypisów do jej tekstu, gdzie czytamy: „To 
prawdziwa przyjemność inspirować się teorią feministyczną, pisząc 
esej na temat wypchanych [stuffed] zwierząt” (s. 58, przypis 5). Jeśli 
dobrze rozumiem jej intencje, autorka Teddy Bear Patriarchy ma na 
myśli nie tylko pluszowego misia jako popularną zabawkę i bohatera 
wielu anegdot na temat niekoniecznie udanych myśliwskich wypraw 
Roosevelta. Nawiązuje ponadto do tego, że szlachetna sztuka taksy- 
dermii była nieodrodną córą o wiele mniej szlachetnego tapicerstwa, 
w którym umiejętność wypychania ptaków czy zwierząt sąsiadowała 
z wypychaniem materacy i obijaniem krzeseł.

Jak bowiem przypomina Giovanni Aloi w Speculative Taxidermy, 
termin „taksydermia” (taxidermie) zaproponował francuski przy
rodnik Louis Dufresne w słowniku terminów naukowych Nouveau 
dictionnaire d’histoire naturelle, który sporządził w latach 1802-1804, 
kiedy chciał jakimś bardziej naukowym pojęciem zastąpić czasow
nik pospolity „wypychać” (empailler). Co istotne, termin „taksyder-
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mia” ma ten sam źródłosłów, co naczelna praktyka naukowa historii 
naturalnej, czyli „taksonomia”, gdyż pochodzi od greckiego „taksis” 
(układ, porządek). Aloi zaś uważa, że to coś więcej niż tylko wspólna 
etymologia. Jak piszę, „historia naturalna przyswoiła sobie z powo
dzeniem praktykę wypychania skór i ich modelowania, dostosowu
jąc do swoich taksonomicznych potrzeb”7, dzięki czemu taksydermia 
stała się racjonalnym i weryfikowalnym naukowo narzędziem epis- 
temicznym. Jak można się spodziewać, Haraway zupełnie się taką 
retoryką nie przejęła i taksydermiczne dzieła sztuki Akeleya określi
ła po prostu jako „wypchane zwierzęta” (s. 58), choć swoimi aranża
cjami w African Hall starał się on nadać im epistemiczny i moralny 
status naukowej prawdy. Tak postępując, Haraway zręcznie odsłania 
kolejne warstwy osadu pozornie obiektywnej, patriarchalnej wie
dzy, ujawniając ukrywane głęboko związki między światem natury 
i instytucjami, które w imię własnej ideologii nadały mu pożądany 
kształt. Jej artykuł nazwać więc można z powodzeniem swoistym 
ćwiczeniem w przepisywaniu relacji na temat dnia szóstego, które 
rzuca wyzwanie naszym nawykom myślowym, stwarzając zarazem 
miejsce dla nowych, przez nikogo jeszcze nieopowiadanych historii, 
do czego w tym samym mniej więcej czasie, kiedy ukonstytuowała 
się „Teddy Bear Patriarchy”, zachęcał brytyjski matematyk i filozof 
Alfred N. Whitehead.

7 Giovanni Aloi, Speculative Taxidermy: Natural History, Animal Surfaces, and Art 
in the Anthropocene, Columbia University Press 2018, s. 52.

W pracy Modes of Thought (1938) Whitehead zapewne jedynie 
powtórzył powszechne przekonania, kiedy napisał, że dzień szó
sty stworzenia bez pardonu usunął w cień jako mniej ważne pięć 
wcześniejszych dni. W końcu to dopiero szóstego dnia Bóg stwo
rzył człowieka na własny obraz i podobieństwo, dał Adamowi dar 
języka i uczynił mu ziemię poddaną. A jednak Isabelle Stengers ma 
pełną rację, kiedy podkreśla wyjątkowość poglądów brytyjskiego 
filozofa w artykule Whitehead’s Account of the Sixth Day. Zajmowało 
go bowiem nie tyle to, co człowiek otrzymał wraz z darem języka,
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ile raczej to, czym staliśmy się za sprawą tego daru. Inaczej mówiąc, 
język stanowił dla Whiteheada podstawowy warunek ludzkiej pod
miotowości i kultury, choć nie oznaczało to wcale, jakoby musiały się 
one ograniczać do tego, co w danym momencie język potrafi wypo
wiedzieć. Dlatego właśnie dostrzegał kluczową różnicę między cza
sownikiem „otrzymać” (język) i „stać się” (duszą). Stengers wyjaśnia 
przekonująco, co Whitehead mógł mieć na myśli, kiedy mówił o „du
szy”. Mnie jednak zajmuje tu bardziej coś innego. Jak podkreśla 
Stengers, jeden z istotnych celów jego filozofii spekulatywnej polegał 
na tym, żeby „eksperymentować, próbując odejść od wcześniejszych 
relacji z dnia szóstego”8. Konieczność eksperymentowania wprowa
dzał zaś brytyjski filozof z innej kluczowej różnicy - różnicy między 

„wiedzą” i „rozumieniem”. Jak bowiem piszę Stengers: „Whitehead 
wiązał rozumienie z doświadczeniem transformacyjnego odsłonię
cia, a nie z możliwością sformułowania definicji, niezależnie od tego, 
czy trafnej czy nietrafnej”9. Szansa na zmianę, którą oferuje takie 
doświadczenie, oznacza możliwość innego ujęcia problemu, pozwala 
uniknąć dychotomii, na których opiera się nowoczesny sposób my
ślenia. Brytyjski filozof zaproponował termin „propozycja” (propo
sition), który w języku angielskim zwykle funkcjonuje jako synonim 
zdania, czyli wypowiedzenia, które komunikuje jakąś treść i podlega 
ograniczeniom formalnym. Jak wyjaśnia Stengers, Whitehead nie 
chciał wcale ograniczać funkcji języka do komunikowania. Dla niego 
każdy język zawiera w sobie również przeczucie takich historii, które 
staną się możliwe do opowiedzenia w przyszłości, historii odmien
nych od wszystkiego, co dotąd opowiadano10. Wśród historii, które 
jak najszybciej należy opowiedzieć i napisać na nowo, znajdowała się 
zaś, jego zdaniem, relacja z biblijnego dnia szóstego.

8 Isabelle STENGERS, Whitehead’s Account of the Sixth Day, „Configurations” 2005, 
nr 1, s. 35-55, tu: s. 42.
’ Ibidem.
10 Zob. ibidem, s. 52-53.

Artykuł Stengers odgrywa istotną rolę w moich rozważaniach, 
lecz równie ważne jest to, co napisała w zamieszczonej na jego końcu 
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dedykacji, w której między innymi wyraziła głęboką wdzięczność dla 
Haraway. Autorka Teddy Bear Patriarchy po zapoznaniu się z pierw
szą wersją tekstu zwróciła bowiem uwagę na to, że biblijny Bóg stwo
rzył szóstego dnia nie tylko Adama i Ewę, ale także wszelkie gatunki 
zwierząt. W odpowiedzi Stengers przyznała, że relacja Whiteheada 
z wydarzeń tamtego dnia rzeczywiście daleka była od kompletno
ści, zaś różnica między człowiekiem, stworzonym jako odrębna jed
nostka, a powołanymi do istnienia tego samego dnia zwierzętami, 
określanymi przez ich „rodzaj”, z pewnością zasługuje na osobny 
komentarz. Następnie zaś powróciła do Whiteheada, by uzupełnić 
swój artykuł o myśl, która w moich uszach brzmi niczym manifest:

Potrzebujemy propozycji, które ponownie rozważą długą i róż
norodną historię naszego współbycia z innymi istotami, stwo
rzonymi tego pracowitego dnia szóstego, pokazując palącą 
potrzebę nowych sposobów myślenia i odczuwania splątanych 
linii naszych wspólnych egzystencji11.

Ibidem, s. 55.

W odpowiedzi na jej wezwanie przedstawię zatem kilka propozycji 
tego typu, stworzonych przez współczesnych artystów.

DZIEŃ SZÓSTY (RAZ JESZCZE)

artykule Teddy Bear Patriarchy Haraway przekonuje, że koncep
cja natury i realistyczne przedstawienia dziewiczej przyrody na

początku XX wieku powstały w sposób przemyślany, miały się bo
wiem dobrze wpisywać w patriarchalną ideologię zdrowia fizyczne
go i moralnej czystości. Wielu współczesnych artystów podchodzi 
do tego dziedzictwa dalece krytycznie, ujawniając zasady działania 
maszyny retorycznej, ukrytej pod powierzchnią realistycznie wier
nych obrazów. Nawiązując do projektów podobnego typu, a zwłasz
cza do ponownego pojawienia się dioram, Aloi podkreśla w Specu-
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i. Oleg Kulik, Giraffe. Z serii Museum of Nature or New Paradise, 2000-2001. 
© Oleg Kulik

lative Taxidermy: „Dioramy nie odwołują się już do retoryki historii 
naturalnej, stały się bowiem narzędziem, które tę właśnie retorykę 
pomaga zdemaskować i rozliczyć”12. Jak widać, można zasadnie po
stawić wyraźny znak równości między ówczesnymi relacjami z dnia 
szóstego a nadającymi im wiarygodność konwencjami realistycz
nego przedstawienia. To właśnie realizm jako nowa metoda episte- 
miczna, sprawdzona pod koniec XIX wieku, umożliwił realizację idei 

„wziernika” Akeleya jako symulacji dziewiczego „świata-bez-ludzi”13. 
Spośród wielu przykładów artystów i ich prac, które analizuje Aioli, 
wybrałam najbardziej dla mnie istotne, czyli serię Museum of Nature, 
or the New Paradise (2000-2001). Jej twórca, znany rosyjski artysta 
Oleg Kulik, w taki sposób po ponad półwieku sfotografował ów
czesne dioramy, żeby poddać krytyce znajdujące się u ich podstaw 
koncepcje historii naturalnej i ideologię „Teddy Bear Patriarchy”. Co

13 Giovanni Aloi, Speculative Taxidermy, s. 105.
13 Deborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro, The Ends of the World, s. 23.
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istotne, na wielu zdjęciach z tej serii Kulik demaskuje suponowa- 
ną przez biblijną narrację nieobecność w rajskim ogrodzie Adama 
(i Ewy), pokazując starannie zainscenizowane odbicia obojga na 
szkle dioramy.

Nie należy zapominać, że mniej więcej w tym samym czasie, 
kiedy dioramy stały się ważną metodą tworzenia obowiązujących 
przedstawień natury, fotografia wprowadziła nowy reżim widzial
ności, zaś „obraz fotograficzny bardzo szybko zmienił się w znatura- 
lizowany, prawdziwy i mechaniczny model ludzkiej percepcji”1·’. War
to o tym pamiętać, gdyż Akeley nie czynił większej różnicy między 
dwoma popularnymi już wtedy sposobami polowania i równie chęt
nie polował ze strzelbą, co z aparatem fotograficznym. Jak komen
tuje Haraway: „Taksydermia nie była gotowa do walki z przyszłością 
w postaci filmu, gdyż potrafiła zatrzymać ledwo jedną klatkę z tej 
wspólnoty wizualnej, którą już wkrótce wytworzą wirtualne obra
zy” (s. 38). Mając jej stwierdzenie na uwadze, można uznać zarówno 
medium fotografii, jak konwencje realizmu, które wykorzystał Kulik, 
za bezpośrednie nawiązanie do koncepcji „wziernika” Akeleya. Co 
więcej, niemal przezroczyste odbicie nagiego mężczyzny (czasem 
w towarzystwie równie nagiej kobiety), które rosyjski artysta nało
żył na szkło dioramy niczym dodatkowy ekran, czytelnie odsyła do 
przedstawień biblijnych scen w sztuce klasycystycznej. Jednak takie 
odesłanie wydaje się czymś oczywistym tylko w chwili, kiedy naga 
para trzyma się za ręce, stosownie do obowiązującego w klasycyzmie 
dekorum. O wiele jednak częściej zdjęcia z serii Museum of Naturę 
pokazują nagą parę w jawnie seksualnych pozach, które - jak suro
wo poucza tradycyjna moralność - sprowadzają ludzi do poziomu 
bezrozumnych zwierząt. Pod tym względem Kulik demonstracyjnie 
wręcz odwraca na nice przestrzenny koncept separacji, wykluczenia 
i nadzoru, typowy dla przyrodniczych dioram, z naciskiem włączając 
człowieka w świat przyrody. Co więcej, omawiana seria ze względu 
na spektralną obecność Adama i Ewy oraz ich jawną nagość i sek-

Giovanni Aloi, Speculative Taxidermy, s. 117. 
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sualność nie tylko kwestionuje obowiązujące praktyki kulturowych 
przedstawień natury. Podkreśla ponadto, że seksualność stanowi 
wyraz przyrodzonej nam zwierzęcości, która właśnie dlatego mu
siała zostać wyrugowana poza pozorowaną scenę (obscene) w edu
kacyjnych przedstawieniach natury. Aioli nie ma zatem większych 
wątpliwości, że „Kulik łączy w swojej estetyce obrazowanie religij
ne z pornograficznym, krytycznie kwestionując wartość konwencji 
realizmu w reprezentacji”15. Oczywiście, tradycyjne doświadczenie 
natury jako rajskiego ogrodu można zdekonstruować i poddać re- 
konfiguracji w inny sposób niż robi to seria Museum of Nature. Taką 
odmienną relację z dnia szóstego proponuje choćby thriller ekolo
giczny Green Earth (2015), którego akcję w niedalekiej przyszłości 
umieścił amerykański pisarz fantastycznonaukowy Kim Stanley 
Robinson.

Giovanni Aloi, Speculative Taxidermy, s. 133.

W latach 2004-2007 Robinson opublikował trylogię SF - Forty 
Signs of Rain, Fifty Degrees Below i Sixty Days and Counting - podejmu
jącą kwestie ekologii, umiejscowioną głównie w Waszyngtonie. Kilka 
lat później zdecydował się nieco skrócić i skondensować przedsta
wioną w niej akcję, uzupełnić o najnowsze badania i wydać w jednym 
tomie jako Green Earth. W tej właśnie powieści znajdują się dwie, 
powiązane ze sobą sceny, które nawiązują do ikonologii rajskiego 
grodu, żeby naocznie pokazać, co może nam grozić w nieodległym 
w gruncie rzeczy momencie, kiedy ekologiczna równowaga zostanie 
trwale naruszona. Pierwsza ze wspomnianych scen przedstawia na
stępstwa olbrzymiej powodzi w stolicy Stanów Zjednoczonych. Za
groziła ona także zwierzętom w miejscowym zoo, które w ostatniej 
chwili udało się jednak wypuścić z klatek i zagród. Wiele więc ocalało 
i pozostało na wolności na terenie Rock Creek Park, niemal w sa
mym centrum miasta, wkrótce powracając do stanu dzikości. Nieste
ty, jako kolejny efekt zaburzeń klimatu nadeszła po kilku miesiącach 
sroga zima, zapowiadając nastanie współczesnej ery zlodowacenia. 
Druga scena, która mnie tu interesuje, pokazuje więc jedno z otwar-
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tych, lecz ogrzewanych pomieszczeń w parku, w którym pozostające 
na wolności zwierzęta mogą znaleźć schronienie przed siarczystym 
mrozem. Jak dioramy z początku XX wieku, drewniane ściany za
razem wyodrębniają je z otoczenia i nadają widoczność jako okre
ślonej grupie. Ta grupa jednak pod żadnym względem nie przypo
mina ikonicznych przedstawień dzikiej natury w rajskim ogrodzie: 
W każdym pomieszczeniu cisnęły się nieszczęśliwe zwierzęta ni
czym pozostałości po rozbitej podczas powodzi arce Noego, każde 
stworzenie przybite i skulone w sobie”16. Nad tym obrazem unosi 
się wszakże cień wyraźnie oddzielającej już poszczególne gatunki 
siatki taksonomicznej historii naturalnej, którą dioramy reproduko
wały w eksponowanych habitatach jako wcielenie idealnych relacji 
rodzinnych: „Króliki, szopy pracze, zwierzyna płowa, antylopy eland, 
tapiry, nawet lisy i jeden ryś. Dwa koziorożce. Każde starannie omija 
pozostałe wzrokiem; wszystkie udają, że są tu zupełnie same, albo 
znajdują się wyłącznie z przedstawicielami własnego gatunku”17. 
Co istotne, autor podkreśla, że żadne zwierzę nie patrzy drugiemu 
w oczy. Wszystkie wpatrują się w jednego z głównych bohaterów 
powieści, niejakiego Franka Vanderwalla, socjobiologa pracującego 
w Narodowej Fundacji Nauki, namiętnego czytelnika amerykań
skich romantyków, Emersona i Thoreau:

16 Kim Stanley Robinson, Green Earth: The Science in the Capital Trilogy, Del Rey 
Books 2015, s. 562.
17 Ten cytat i następny: ibidem, s. 579.

Zwierzęta nie były szczęśliwe. Wszystkie się w niego wpatrywa
ły, istne wcielenie nieufności, dotknięte do głębi jego obecno
ścią. Zepsuł znośną sytuację. Lew położył się koło baranka, ale 
nie było tu miejsca dla człowieka. Chciał je uspokoić, wyjaśnić, 
że nie zamierza im zrobić krzywdy, że jest jednym z nich. Ale 
zabrakło mu słów.

Żeby lepiej wyłożyć sensy tej sceny, muszę raz jeszcze powrócić do 
artykułu Haraway.
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Jak Haraway słusznie odnotowała, niepowstrzymany powab 
rajskiego ogrodu w African Hall wynikał z tego, że Akeley udostęp
nił wybraną część historii naturalnej dla nieuzbrojonego oka odwie
dzających. Choć oszklona, przednia ściana dioramy zabraniała im 
wstępu do środka, to przecież wizualna aranżacja habitatu, niczym 
teatralna inscenizacja, zapraszała do współuczestnictwa. Co więcej, 
poczucie bezpośredniości obcowania z dziką przyrodą wynikało tak
że z tego, że takie samo nadzorcze spojrzenie stanowiło naczelną 
zasadę porządkującą w historii naturalnej. Dlatego Haraway piszę: 

„Nie ma żadnej potrzeby pośrednictwa, nic nie oddziela bowiem pa
trzącego od zwierzęcia” (s. 25). Nic też nie stoi na przeszkodzie temu, 
by w wyniku tej pozorowanej bliskości powstała jedyna w swoim ro
dzaju wspólnota człowieka z naturą. Jeśli tym właśnie kierowali się 
twórcy dioram początku XX wieku, to coś zupełnie przeciwnego re
lacjonuje druga scena Green Earth, którą przed chwilą przywołałam. 
Tutaj nic rzeczywiście nie oddziela człowieka od zwierząt, nawet 
przezroczyste szkło witryny. Nieprzezwyciężoną przeszkodę stwa
rza jednak ich wzrok - konfrontacja zastąpiła wspólnotę. „Nie było 
tu miejsca dla człowieka"18, jak wyjaśnia Frank Vanderwall jako je
den z bohaterów powieści. Inaczej mówiąc, Robinson pokazuje ludzi 
ponownie wygnanych z rajskiego ogrodu, tym razem przez stworze
nia, nad którymi Adam miał sprawować władzę. Podczas gdy Kulik 
w serii The Museum of Naturę po raz kolejny dekonstruował pozorną 
nieobecność człowieka w przedstawieniach dzikiej natury, w tym sa
mym mniej więcej czasie Robinson skupił uwagę na czymś innym, 
sygnalizując palącą potrzebę wypracowania nowego reżimu widzial
ności świata. W jego thrillerze ekologicznym szczęśliwe zakończenie 
pojawia się przecież jako skutek przemyślanego wykorzystania roz
wiązań geoinżynierii, nie zaś na przykład odnawialnych źródeł ener
gii. W związku z tym nie sposób nawet mówić o przedstawieniach 
dzikiej natury, wolnej od śladów jakiejkolwiek działalności człowie
ka. Nowy reżim widzialności, o który Robinson apeluje, oznaczać 

Kim Stanley Robinson, Green Earth, s. 579.
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zatem musi zastąpienie ikonologii biblijnego dnia szóstego przez 
spekulatywne przedstawienia tego, co dziać się może dnia ósmego, 
kiedy - już niebawem - dojdzie do nowego aktu stworzenia.

ÓSMY DZIEŃ

Jak już wspomniałam, znakomita większość przedstawień biblij
nego dnia szóstego, które powstały na początku ubiegłego wieku, 
korzystała z konwencji realistycznych i ustaleń nauk biologicznych, 

wykluczała jednakże obecność człowieka i jakichkolwiek śladów 
jego cywilizacji. Nie bez racji w Teddy Bear Patriarchy podkreślała 
Haraway, że oku patrzącego przypada w nich nadrzędna rola organu, 
który odpowiada za bezpośrednie doświadczenie otaczającego nas

2. Eduardo Kac, The Eighth Day, 2001. Praca transgeniczna z robotem 
biologicznym (biobotem), genetycznie modyfikowanymi roślinami, amebami 

i rybami. Audio, wideo, internet. 
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świata. Żeby przedstawić nowe podejście do kwestii kulturowego 
obrazu natury w XXI wieku, wybrałam więc pracę amerykańskiego 
artysty Eduarda Kaca, która posłuży mi jako poglądowy przykład 
nowych wyobrażeń o naturze, a zarazem pozwoli zastanowić się 
nad statusem i wzajemnymi relacjami dwóch typów doświadczenia: 
doświadczenia tu i teraz, pozornie z pierwszej ręki, oraz doświad
czenia technologicznie zapośredniczonego, dotąd uznawanego za 
niezdolne do zagwarantowania prawdziwego kontaktu z naturą. 
Wybranym przeze mnie przykładem jest zaś transgeniczny projekt 
The Eighth Day, który Kac zrealizował z gronem współpracujących 
z nim naukowców i pokazał w 2001 roku na Arizona State Universi
ty, Tempe. Jego instalacja znakomicie wyraża przy tym przekonanie, 
które sformułował we wstępie do tomu Signs of Life, że „bio artu nie 
należy uważać za nurt w sztuce, ograniczony do aktualnego dziś ro
zumienia technologii. Trzeba dojrzeć w nim wyraz generalnej zasa
dy twórczości, która w dosłownym sensie traktuje życie jako własny 
materiał”19. To zatem nie przypadek, że praca Kaca zajmuje szcze
gólnie miejsce w moim tekście. Choć jej tytuł czytelnie odsyła do 
siedmiu dni biblijnego stworzenia świata, autor nie tylko dodał ko
lejny dzień, lecz wręcz rozpoczął nowy cykl stworzenia, odnosząc się 
krytycznie do ikonicznych przedstawień dnia szóstego jako „świa- 
ta-bez-ludzi”30. Podczas gdy biblijny Bóg tworzył, dzieląc i separując, 
pojawiający się już w tytule instalacji dzień ósmy stanowi zamie
rzone przeciwieństwo tak rozumianego aktu stworzenia. The Eighth 
Day na plan pierwszy wysuwa żywotną ciągłość między zwierzętami 
i maszynami, ludziom w zasadzie pozostawiając pozycję obserwa
torów. Jak widać, Kac wpisał się tym samym w grono zwolenników 
tezy Lynn Margulis z końca ubiegłego wieku, która cieszy się dziś 
coraz większą popularnością wśród biologów, gdyż zakłada, że sym
bioza i współpraca to bardziej istotne czynniki ewolucji niż sygno-

19 Eduardo Kac, Introduction. Art that Looks You in the Eye: Hybrids, Clones, Mu
tants, Synthetics, andTransgenics, [w:J Signs of Life: Bio Art and Beyond, red. Eduardo 
Kac, The MIT Press 2007, s. 1-27, tu: s. 19.
10 Deborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro, The Ends of the World, s. 23.
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3. Eduardo Kac, The Eighth Day, 2001. Praca transgeniczna z robotem 
biologicznym (biobotem), genetycznie modyfikowanymi roślinami, amebami 

i rybami. Audio, wideo, internet.

wana przez Darwina mutacja i selekcja21. Aby się o tym przekonać, 
.wystarczy nawet pobieżny rzut oka na The Eighth Day.

11 Por. Lynn Margulis, Symbiotic Planet: A New Look at Evolution, Basic Books 
L998.

Instalacja Kaca gromadzi rozmaite żywe formy transgeniczne - 
ameby, ryby, rośliny i myszy. Wszystkie podobnie wydzielają zielon
kawą poświatę w niebieskim świetle, ponieważ po genetycznej ma
nipulacji produkują fluorescencyjne białko, używane powszechnie 
ako biomarker podczas badań genetycznych. Każda z tych trans- 
jenicznych form narodziła się oddzielnie w laboratorium i spotkały 
się dopiero tutaj: pod przezroczystą i wysoką na ponad metr kopułą 
z pleksiglasu, ustawioną na drewnianym cylindrze, by stworzyć nie
znany dotąd, syntetyczny ekosystem. Z jednej strony wyraźnie odsy
ła on do wspomnianych wcześniej habitatów w dawnych dioramach, 
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które podobnie broniły oglądającym wstępu, zachęcając wszakże 
do afektywnego i kognitywnego uczestnictwa. Z drugiej strony 
wypełniające przestrzeń pod plastikową kopułą niebieskie światło 
przywołuje ikoniczny obraz Ziemi, określany jako Blue Marble. Taki 
właśnie tytuł nosi fotografia, którą w 1972 roku wykonali astronau
ci podczas misji Apollo 17. Jak uważa Chris Russill, Steward Braun 
zdecydował się zamieścić to zdjęcie - podobnie jak wcześniejsze 
o cztery lata Earthrise - w Whole Earth Catalogue, żeby dzięki temu 
ludzkość mogła ujrzeć „samą siebie z zewnątrz”22. Ten zaś obraz, jak 
piszę Russill, winien obudzić w nas poczucie odpowiedzialności za 

„delikatny klejnot w nieskończonym ogromie twardej próżni”23. Co 
ciekawe, wykonanie tego zdjęcia nie było wcale proste. Nawet jeśli 
każdy członek załogi Apollo 17 z osobna domagał się po powrocie 
przyznania mu praw autorskich, zapewne - jak podpowiada Russill - 
fotografia została zrobiona „z biodra”24, czyli oddaje jedynie mecha
niczne spojrzenie kamery, a nie żywego człowieka. Oczywiście, nie 
wiem, czy kiedy Kac tworzył The Eigtht Day, choć raz pomyślał o tej 
nie-ludzkiej fotografii, jak określa ją Joanna Żylińska25. Nawet jeśli 
tak nie było, zarówno Blue Marble, jak historia powstania tej foto
grafii stanowią odpowiedni kontekst dla interesującego mnie tutaj 
związku między doświadczeniem bezpośrednim i technologicznie 
zapośredniczonym w bioartowej pracy Kaca.

11 Cyt. za: Chris RUSSILL, Earth Imagining: Photograph, Pixel, Program, [w:] Ecome- 
dia: Key Issues, red. Stephen RUST, Sean CUBITT, Routledge 2016, s. 233.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 237.
15 Zob. Joanna ŻYLIŃSKA, Nonhuman Photography, The MIT Press 2017.

W skład ekosystemu The Eighth Day wchodziła jeszcze jedna 
forma hybrydyczna, o której dotąd nie wspomniałam: biologiczny 
robot z przezroczystym korpusem, ujawniającym znajdujące się 
w jego wnętrzu „komórki mózgowe”. Kac bowiem tak właśnie na
zwał kolonię fluorescencyjnych ameb, które rozmnażając się, dzia
łały jak bioreaktor, a produkowana w nim energia pozwalała na sa
modzielne poruszanie się robota. Aranżując wszystkie nowe formy 
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życia w jeden nowy ekosystem in vivo, Kac chciał niewątpliwie sfor
mułować ważne pytania na temat zasad istnienia hybrydycznych 
form i środowisk w nieodległej przyszłości. Co wszakże istotne, jego 
biobot odgrywał kluczową rolę w tym, co dla mnie najistotniejsze, 
czyli we wzajemnych relacjach między dwoma wspomnianymi wy
żej typami doświadczenia. Zainteresowani jego instalacją mogli ją 
bowiem oglądać zarówno z zewnątrz, jak i ze środka ekosystemu, 
a także offłine i online - wszystko za sprawą kamer zamontowanych 
w oczach biobota i ponad kopułą. Te pierwsze zamieniały biobota 
w awatara tych, którzy korzystali z pośrednictwa intemetu. Dzięki 
niemu przenosili się oni bez problemu wprost do wnętrza sztucz
nego ekosystemu, obserwując transgeniczne formy z bliska i jakby 
gołym okiem. To wrażenie wzmacniała dodatkowo możliwość zdal
nego kontrolowania kamer w oczach biobota. Nie tylko oferowały 
one wybór kąta patrzenia, lecz pozwalały też przybliżyć kamerę 
i powiększyć konkretny szczegół. Równie ważną funkcję sprawowa
ła kamera umieszczona nad kopułą. Przede wszystkim zapewnia
ła widok całego pomieszczenia z lotu ptaka, co z punktu widzenia 
uczestników online zmieniało lokalnych oglądających w integralną 
część sztucznego biotopu. Ci ostatni mogli się o tym przekonać na 
własne oczy, jeśli tylko popatrzyli na monitory na ścianach galerii, 
które wyświetlały obrazy wprost z intemetu. Dzięki temu mieli 
okazję porównać wrażenia online z tym, co widzieli na własne oczy. 
Wcześniej jednak musieli stać się częścią tego eksperymentu, któ
ry przygotował dla nich Kac, żeby na własnej skórze przekonali się 
o zawodności własnych zmysłów nawet w chwili, kiedy mają do cze
goś bezpośredni dostęp.

Każdy z wchodzących do galerii już z daleka widział rozświetlo
ną na niebiesko półkulę na ciemnym tle, niczym dalekie echo ikonicz- 
nego Blue Marble. VJ tym samym czasie rnusiał brodzić w płynącej 
wodzie, której obraz wyświetlano na podłodze, słysząc bez przerwy 
odgłos fal, uderzających o wybrzeże. Jak można sobie wyobrazić, 
odróżnienie symulacji od tego, co realne, nie należało w ciemnym 
pomieszczeniu do najłatwiejszych zadań. Dlatego też, jak mi się wy
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daje, zarówno miejscowi, jak obecni online patrzący nie tylko oglą
dali nowy ekosystem, w którym powstała symbiotyczna wspólnot 
hybrydycznych stworzeń, lecz musieli sobie także z całą wyrazisto
ścią uświadomić, że wykorzystują własne (technologicznie wzmoc
nione) zmysły do negocjowania statusu tego, w czym uczestniczą. 
Żeby się o tym przekonać, wystarczy przywołać słowa Kaca z Life 
Transformation - Art Mutations: „Sztuka może, a nawet powinna, 
przyczynić się do powstania alternatywnych wizji świata, które sta
wią opór dominującym ideologiom”26. Innymi słowy, jeśli ktoś chce 
poddać krytycznej analizie istniejące sposoby widzenia świata z my
ślą o wprowadzeniu nowych, powinien przyjrzeć się z bliska temu, 
jak funkcjonują dominujące światopoglądy i jakie teorie je podbudo
wują. To założenie, jak sądzę, stanowiło źródło projektu The Eighth 
Day i perspektyw narzuconych oglądającym offline i online, a także 
odpowiadało za ich emocjonalne i intelektualne doświadczenia, któ
re sprawiały, że zarówno widzieli, jak i widzieli, że widzą.

16 Eduardo Kac, Life Transformation - Art Mutation, [w:] Signs of Life, s. 163-184, 
tu: s. 163.
27 Por. Philip AUSLÄNDER, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, Rout
ledge 1999. Fragment dostępny po polsku: IDEM, Na żywo czy...?, tłum. Mateusz 
Borowski, Małgorzata Sugiera, „Didaskalia" 2012, nr 107, s. 18-27.

Kiedy podejmuje się kwestię statusu i relacji między bezpo
średnim doświadczeniem i technologicznie zapośredniczonym, na
leży nieodmiennie pamiętać o tym, że w przypadku każdego z nich 
mamy do czynienia z historycznie zmiennymi sensami terminów, 
które należą do o wiele większego i bardziej złożonego systemu defi
nicji i koncepcji oraz naukowych i kulturowych praktyk. Nic nie ilu
struje tego lepiej niż wiążące się ściśle z tą kwestią badania Philipa 
Auslandera nad problemem nażywości. W Liveness Ausländer słusz
nie stwierdził, że idea tego, co w danym kontekście kulturowym 
uważa się za doświadczenie na żywo, stanowi wypadkową tego, co 
uznaje się akurat za zapośredniczenie, czyli wiąże się nieodłącznie 
z rozwojem technologii27. Jednak rozwój technologii to nie wszyst
ko. Konieczna jest ponadto społeczna gotowość do zmodyfikowania 
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obowiązującej dotąd definicji nażywości. Na przykład, wskazanie 
różnicy między dźwiękiem na żywo a zarejestrowanym okazało się 
niezbędne dopiero w chwili, kiedy pojawił się nieznany wcześniej 
rodzaj deprywacji zmysłów, typowej dla audycji radiowych. Identyfi
kacja muzyki odtwarzanej nie stanowiła poprzednio problemu, gdyż 
w przypadku gramofonu źródło dźwięku pozostawało dla wszyst
kich widoczne. Kiedy jednak zaczęto nadawać muzykę przez radio, 
otworzyło się pole do rozmaitych oszustw. Wtedy też narodziła się 
paradoksalna idea audycji na żywo, co w konsekwencji doprowadziło 
do naturalizacji określonego rodzaju technologii. Co istotne, poja
wienie się radiowej „nażywości” pociągnęło za sobą uznanie innych 
technologii za sztuczne, czyli takie, które umożliwiają jedynie zapo- 
średniczone doświadczenie. Podobny scenariusz powtórzył się także 
później, kiedy tuż po II wojnie światowej zaczęło się upowszechniać 
nowe medium telewizji, co doprowadziło do powstania kolejnego 
paradoksalnego terminu, a mianowicie „performans na żywo”.

Koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy Aus
länder pisał Liveness, był kolejnym momentem, w którym doszło 
do podważenia klarownej dotąd różnicy między dwoma typami do
świadczeń, jak przekonująco pokazał w proponowanej w tej pracy 
analizie performansów kulturowych. Choć większość uczestników 
nadal nie wątpi w ich nażywość, wszystkie w mniejszym lub więk
szym stopniu korzystają już z technologicznych udoskonaleń (jak 
choćby koncerty czy widowiska sportowe) lub też od początku po- 
wstają z myślą o ułatwieniu późniejszej rejestracji, co oczywiście 
wpływa na ich strukturę (niektóre musicale czy przedstawienia 
operowe). Jednak z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że kie
dy Ausländer starał się w Liveness objaśnić historyczną zmienność 
koncepcji nażywości, sam brał aktywny udział w wyznaczaniu nowej 
granicy między doświadczeniem z pierwszej ręki i doświadczeniem 
zapośredniczonym. Jak twierdzi Claire Bishop w Sztucznych piekłach, 
od początku ostatniej dekady XX wieku narastało w różnych miej
scach naszego globu coraz większe zainteresowanie partycypacją tu 
i teraz w performansach artystycznych, w których uczestnicy byli 
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zarazem współtwórcami, niezależnie od wykorzystywanych techno
logii28 29. Ausländer odnotował wprawdzie to zjawisko w Liveness, lecz 
jedynie opatrzył komentarzem, że nasza zdolność doświadczania 
technologii cyfrowych na żywo w znacznej mierze stanowi funkcję 
samej technologii, która potrafi znakomicie symulować obecność, 
gdyż posiada jedyną w swoim rodzaju zdolność do odpowiadania 
nam w realnym czasie. Jak można z tego wnosić, technologie cy
frowe innego typu uznajemy za mniej doskonałe, gdyż brakuje im 
tej istotnej cechy bezpośredniości. Zapewne ze względu na zwrot 
performatywny i afektywny w naukach, do którego doszło już po 
wydaniu Liveness, Ausländer powrócił do tej kwestii raz jeszcze, żeby 
pogłębić zaproponowane tam wnioski finalne.

28 Por. Claire BISHOP, Sztuczne pieklą. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni 
[2012], tłum. Jacek Staniszewski, Fundacja Bęc Zmiana 2015.
29 Philip Ausländer, Digital Liveness: A Historico-Philosophical Perspective, „PAJ: 
A Journal of Performance and Art” 2012, nr 3, s. 3-11, tu: s. 9.

Pod wpływem rozwoju technologii cyfrowych Ausländer zmo
dyfikował w artykule Digital Liveness poprzednią definicję nażywości, 
podtrzymując tezę o jej zmienności historycznej. Tym razem sięgnął 
po metodologię fenomenologiczną, przypominając tezę Hansa- 
-Georga Gadamera, że tak samo angażujemy się w odbiór dzieł sztuki 
współczesnych i tych z odległej przeszłości, traktując je wszystkie 
jako zjawiska istniejące w tym samym miejscu i czasie, w którym ist
niejemy my sami. Przyjmując słowa Gadamera jako punkt wyjścia, 
Ausländer pisał:

Nażywość nie jest ani cechą samego przedmiotu, ani efektem, 
który wywołują takie jego aspekty, jak medium, zdolność odpo
wiadania w realnym czasie czy antropomorfizm. Nażywość to 
raczej interakcja, która wytwarza się wskutek naszej zaangażo
wanej percepcji tego przedmiotu i woli pozytywnej odpowiedzi 
na to, czego on się od nas domaga2’.

A następnie sformułował własną tezę: „Cyfrowa nażywość pojawia 
się jako specyficzna relacja między ja i innym, jako szczególny spo- 
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sób «zaangażowania się w coś»”30. Tym razem, jak widać, decydujący 
wpływ na to, czy dane doświadczenie w świecie cyfrowym należy 
uznać za odbywające się na żywo, ma przede wszystkim stopień, 
w jakim potrafimy się w nie zaangażować. Nadal jednak stwierdze
nie jego nażywości wiąże się z koniecznością wyznaczenia granicy 
i ustalenia hierarchizującej relacji między doświadczeniem bezpo
średnim i zapośredniczonym, choć obie czynności przebiegają nieco 
inaczej niż poprzednio. Dlatego należy podkreślić, że podobne ope
racje dotyczą nie tylko nażywości i technologii rejestracji czy techno
logii cyfrowych, nawet jeśli przykłady Auslandera mogą coś takiego 
sugerować.

30 Ibidem, s. 10.
11 Ten cytat i następny: Steven Shapin, Simon Schaffer, Leviathan and the Air- 
pump: Hobbes, Boyle, and thè Experimental Life, Princeton University Press 1985, 
s. 60. Podkreślenie w oryginale.

Nic nie pokazuje tego lepiej niż pochodzący z końca XVII wie
ku przykład Roberta Boylea, jednego z pierwszych filozofów na
turalnych i członków londyńskiego Royal Society. Jego zdaniem, 
zdolność eksperymentów do dostarczania weryfikowalnych fak
tów naukowych zależy nie tylko od ich przebiegu i wyników, lecz 
ponadto od istnienia wspólnoty badaczy, która swoim autorytetem 
potwierdza zarówno prawidłowość przebiegu danego eksperymen
tu, jak też jego wyniki. To zaś zakłada, że wiarygodność jest funkcją 
bezpośredniego doświadczenia, którego stało się udziałem składa
jącego takie świadectwo, a także zaufania pozostałych do jego oce
ny sytuacji. Co więcej, Boyle nalegał na to, żeby świadczenie miało 
kolektywny charakter. To zaś rodziło kolejny poważny problem: jak 
zmienić laboratorium naukowe w przestrzeń publiczną, zapewnia
jąc nie tylko powtarzalność konkretnego eksperymentu, lecz rów
nież to, co Steven Shapin i Simon Schaffer w pracy Leviathan and 
the Air-pump nazwali „wirtualnym świadczeniem” (yirtual witness- 
ing)3\ Jak wyjaśniają bowiem obaj autorzy: „Technologia wirtualne
go świadczenia zakłada wytworzenie w umyśle czytelnika takiego 
obrazu eksperymentu, który eliminuje potrzebę, żeby wziąć w nim 
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bezpośredni udział lub powtórzyć”. Żeby to zagwarantować, Boyle 
zaprojektował specjalną technikę literacką, nowy gatunek detalicz
nego raportu z ilustracjami. Funkcja takiego raportu, spisanego 
możliwie najprostszym językiem, miała ograniczać się do podania 
suchych danych i opisu konkretnych działań. Dlatego też powinien 
on być w widoczny dla każdego sposób oddzielony na kartce papieru 
od inspirowanych danym eksperymentem hipotez i spekulacji. Nie 
ulega zatem wątpliwości, że literacki zapis w koncepcji wirtualnego 
świadczenia stanowił do pewnego stopnia rodzaj retorycznie usta
nowionej nażywości. Jego mechanizm działania przypominał zaś 
specyficznie obwarowany sposób naturalizacji zapośredniczonego 
doświadczenia i ustanawiania go jako doświadczenia bezpośrednie
go, nawet jeśli Boyle nie dysponował żadną z dzisiejszych wysoce 
zaawansowanych technologii.

Tak rozumianą metodę wirtualnego świadczenia można z po
wodzeniem odnieść do dwóch typów uczestnictwa - online i offline - 
w The Eighth Day Kaca. Jednak uczestnicy z zewnątrz nie musieli 
tu nic sobie przedstawiać na scenie teatru wyobraźni. Patrzyli na 
instalację własnymi oczami, choć korzystając z pośrednictwa tech
nologii. Nawet zatem jeśli The Eighth Day powstał na pograniczu 
eksperymentu artystycznego i naukowego, nie sposób przeoczyć, że 
zarazem odnosił się krytycznie do eksperymentalnych podstaw tra
dycyjnego paradygmatu, wypracowanych w czasach Hobbesa i Boy
le a. Wtedy właśnie pojawiły się przecież szkła powiększające, a wraz 
z nimi - jak w Screening the Body pokazuje Lisa Cartwright* 32 - pierwsze 
symulakra, zdefiniowane o wiele później przez Jeana Baudrillarda 
jako kopie bez oryginałów33. Pierwsze obrazy oglądane pod mikro
skopem rzeczywiście miały status symulakrów, gdyż do material
nej rzeczywistości odnosiły się wyłącznie za sprawą opracowanych 
wtedy optycznych i mikrometrycznych standardów, które musiała 

w Lisa Cartwright, Screening the Body: Tracing Medicine's Visual Culture, Univer
sity of Minnesota Press 1995.
” Por. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja [1981], tłum. Sławomir Królak, 
Wydawnictwo Sic! 2005.
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przyjąć cała społeczność badaczy. Potwierdza to jedynie tendencję, 
którą sygnalizowała już koncepcja wirtualnego świadczenia Boylea. 
Jak bowiem widać, badaczy zaczęła coraz mniej interesować natura 
jako taka, coraz bardziej zaś strategie systematyzujące i normaty- 
wizujące. Poświadcza to ponadto szybkie powstawanie kolejnych 
instytucji publicznych, których zadanie sprowadzało się do regulo
wania, standaryzowania i dyscyplinowania przedstawień natury. To 
właśnie normy, metody i instytucje zaczęły od tej pory gwarantować 
obiektywność i uniwersalność gromadzonej wiedzy. Ich rola zwięk
szyła się zaś dodatkowo w naszych czasach cyfrowo wspomaganych 
wizualizacji danych i technologii symulacyjnych. Nic zatem dziw
nego, że Kac nie tylko połączył uczestnictwo online i offline, lecz 
także doprowadził tym samym do przerwania typowego dla nauk 
eksperymentalnych krążenia referencji, co w efekcie podważyło pa
radygmat obiektywności i uniwersalności tak produkowanej wiedzy 
naukowej34. Obie grupy uczestników instalacji The Eighth Day mo
gły bowiem widzieć się nawzajem, co ujawniło zarówno fragmenta
ryczność obu perspektyw, jak też sytuacyjność wytwarzanej za ich 
pośrednictwem wiedzy. Każda wiedza tego typu składa się z zasad 
gromadzenia danych i oddzielania prawdy od fałszu, w tym przypad
ku chodzi jednak o prawdę właściwą dla wiedzy częściowej, ponie
waż istnieje wiele typów prawdy i fałszu, zależnych od określonych 
zestawów praktyk i doświadczeń. Dlatego, jak sądzę, Kac nie tylko 
pokazał pierwszy dzień nowego cyklu stworzenia hybrydycznego 
życia, opartego na ciągłości między zwierzętami i maszynami. Jego 
transgeniczna praca wskazała ponadto podstawowe warunki wstęp
ne tworzenia technobiotycznych hybryd, a mianowicie konieczność 
wprowadzenia kluczowych zmian w odziedziczonej po Nowocze
snych i nadal praktykowanej koncepcji wiedzy. Podobną kwestię, 

34 Por. Bruno LATOUR, Krążąca referencja. Próbkowanie gleby w Puszczy Amazoń
skiej, tłum. Krzysztof Abriszewski, [w:] idem, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywi
stości w studiach nad nauką [1999], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika 2012, s. 55-112.
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choć z innej nieco perspektywy, podjął Wonbin Yang w Species Series 
(.2012), kolejnym przykładzie aktu kreacji dnia ósmego.

DZIEŃ ÓSMY (RAZ JESZCZE)

bioartowej pracy The Eighth Day Eduardo Kac pokazał nowy 
i samowystarczalny system ekologiczny, w całości zrealizowany

w laboratorium genetycznym i zapewne pomyślany jako nieodległa 
od nas w czasie konsekwencja upowszechnienia się trudnej dziś so
bie do wyobrażenia, wysoce zaawansowanej technologii i radykal
nych zmian cywilizacyjnych, które ona spowoduje35. Jednak wielu 
współczesnych artystów spekuluje nie tyle na temat tego, jak wy
glądać będzie życie po technologicznej osobliwości, lecz stara się 
przedstawić przyszłość na zniszczonej przez nas planecie, by po
służyć się określeniem, którego użyli redaktorzy tomu Arts of Living 
on a Damaged Planet36. Jednym z takich artystów jest, na przykład, 
amerykański konceptualista Mark Dion, który - podobnie jak Kac - 
pracuje na skrzyżowaniu sztuk i nauk. W pracy Landfill (1999-2000), 
zrealizowanej mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Kulik po raz 
pierwszy pokazał serię fotograficzną The Museum of Nature, Dion 
także nawiązał do dawnych dioram z „naturalnymi” habitatami, 
które prezentowały inscenizowane grupy wypchanych zwierząt na 
malowanym tle. Czytelnie jednak zmienił ich edukacyjną funkcję, 
krytycznie podejmując kluczowe zagadnienia ekologiczne. Na przy
kład, Landfill pokazuje wprawdzie zainscenizowaną grupę zwierząt, 
wilka i kilka mew, lecz umieszcza je w środowisku zniszczonym 
przez człowieka, dosłownie na stercie odpadków naszej cywilizacji. 
Jak widać, z jednej strony Dion czytelnie zestawia ikoniczny obraz 
rajskiego ogrodu z obrazem natury jawnie zdegradowanej, zmienio

JS Por. Murray SHANAHAN, The Technological Singularity, The MIT Press 2015.
36 Por. Arts of Living of a Damage Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene, 
red. Anna LowENHAUPT TsiNG et al., University of Minnesota Press 2017.
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nej w śmietnik. Z drugiej wskazuje jednakże na pojawienie się takich 
mieszanych ekosystemów, których istnienie badacze i dziennikarze 
nadal chętnie przemilczają, choć stały się już istotną częścią naszego 
życia na tej planecie. Nawet jeśli Landfill nie uwzględnia obecności 
ludzi, lecz nadal realizuje funkcję dioramy jako „wziernika” w „na
turalne” habitaty, Dion uwzględnił wyraźne ślady ich pobytu. Nie 
przez przypadek wybrałam tę właśnie pracę spośród wielu innych, 
krytycznie podejmujących temat antropocenu, ponieważ niemal 
dekadę później odpady ludzkiej cywilizacji zajęły centralne miejsce 
w Species Series Wonbin Yanga, na której chciałabym skupić moją 
uwagę.

Mieszkający w Seulu południowokoreański artysta Wonbin 
Yang robi coś więcej, niż tylko stara się skierować uwagę odbiorców 
na najbardziej palące kwestie ekologiczne. Jest bowiem głęboko 
przekonany, że niebawem nasze wielomilionowe metropolie staną 
się czymś w rodzaju „zupy prebiotycznej”, z której zapewne narodzą 
się nowe, mieszane formy życia. W Species Series (2012), którą oglą
dałam w 2016 roku na wystawie New Romance: Art and the Posthu- 
man w Sydney, Wonbin Yang przedstawił spekulatywne wcielenia ta
kich właśnie form w postaci drobnych, kruchych bytów z miejskich 
odpadków - śmieci, starych gazet, kubków jednorazowych i tym po
dobnych - oraz części mechanicznych. Miniaturowe motorki dają im 
zdolność samodzielnego ruchu, czasem też zasilają wbudowane, mi
gające światełka. Te autonomiczne hybrydy zmuszają oglądających 
do tego, by zmodyfikowali tradycyjną ikonografię i myślenie o an- 
tropomorficznych robotach. Stworzenia Wonbin Yanga pod wieloma 
względami przypominają bowiem osobliwe owady. Każde odznacza 
się właściwym tylko dla siebie zachowaniem i cechami anatomiczny
mi. Niewątpliwie też artysta chciał, żebyśmy traktowali jego niewiel
kie roboty z odpadków jako nowe gatunki zwierząt. Dlatego każdy 
otrzymał łacińską nazwę własną, na przykład Segnisiter continuus 
(zmięta, stara gazeta), Umbra infractus (połamany parasol), Parvamo- 
tus magnificus (papierek po cukierku i papierowa serwetka) czy Celi- 
cem volvens (kubek jednorazowy z plastikową rurką, nadal osadzoną
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4. Wonbin Yang, Segnisiter continuus, ze Species Series, 2012.

5. Wonbin Yang, Umbra infractus, ze Species Series, 2012.

w pokrywce). Każdy został ponadto precyzyjnie i zgodnie z wszyst 
kimi zasadami taksonomii zoologicznej opisany oraz umieszczony 
w specjalnie na tę okazję przygotowanej gablotce wystawienniczej. 
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Na tym wszakże nie koniec. Wonbin Yang nie zapomniał bowiem 
wcale, że po II wojnie światowej nasze wyobrażenia o naturze zdo
minowały kryteria wiarygodności, wypracowane przez kamery 
fotograficzne i filmowe. Dlatego jego okazom towarzyszą krótkie 
i utrzymane w realistycznym stylu przyrodniczych dokumentów 
filmy wideo, dokumentujące cykl życia każdego z gatunków w „na
turalnych habitatach”. Te jedno- czy dwuminutowe klipy pokazują, 
że owady z odpadków znakomicie radzą sobie w zniszczonym przez 
człowieka środowisku naturalnym, umiejętnie korzystając z miej
skich udogodnień i systemów, a także wchodzą w rozmaite relacje 
z ludzkimi i nie-ludzkimi innymi. W tym momencie widać jak na 
dłoni, co różni je od stworzeń z The Eighth Day Kaca - twory Wonbin 
Yanga są jawnie sztuczne, zrodzone w pracowni artysty, lecz dzięki 
wykorzystaniu dobrze wybranych konwencji przedstawieniowych 
przekonująco prezentują się jako integralna część naszego miejskie
go środowiska.

Wprowadzona przez Heideggera fenomenologiczna różni
ca między przedmiotem i rzeczą, o której w Speculative Taxidermy 
przypomniał Aloi, pomaga zrozumieć podstawowe założenia Species 
Series. Trudno nie zauważyć, że mechaniczne stworzenia Wonbin 
Yanga mają dwuznaczny status epistemologiczny - choć powstały 
z martwych odpadków, sprawiają wrażenie żywych istot, gdyż zosta
ły wyposażone w samodzielność i sprawczość. Jak twierdził Heideg
ger, przedmiot musi wpasować się doskonale w istniejące już zależ
ności między funkcją a celem, wyznaczane przez nadrzędną relację 
między podmiotem a przedmiotem. Jednakże przedmiot ma szansę 
stać się rzeczą w chwili, kiedy utraci swoje rozpoznawalne funkcje, 
zmieniając się w prawdziwe wyzwanie dla naszych oczekiwań i do
magając się szczególnej uwagi. Podczas zatem gdy przedmioty w ca
łości definiuje ich antropocentryczna funkcjonalność, rzeczy cechu
je jedyna w swoim rodzaju, odbierana zmysłami obecność. Dlatego 
Aloi podsumowuje: „Rzecz to coś, co nawet częściowo nie zostało 
skodyfikowane w reprezentacji i jako takie stanowi problem dla 
podmiotu. Narzuca mu bowiem szereg dalekich od afirmatywności 
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doświadczeń świata”37. Najistotniejsza wydaje się tu kwestia kody
fikacji, ponieważ istota przedsięwzięcia Wonbin Yanga sprowadza 
się do recyklingu rzeczy, które utraciły swoje wcześniejsze funkcje 
przedmiotów. Wbrew jednak oczekiwaniom, owoce jego recyklingu 
trudno zaklasyfikować do kategorii przedmiotów. To raczej nadal 
pełnoprawne rzeczy, które - powtarzając za Aloi - stanowią problem 
dla podmiotu, narzucając mu „szereg dalekich od afirmatywności 
doświadczeń świata”. To również główny powód tego, że wykona
na z odpadków miejskiego życia Species Senes stanowi dla mnie do
skonały przykład nowego ekosystemu dnia ósmego. Co więcej, ten 
nowy ekosystem podważa nie tylko nasze codzienne doświadczenia, 
lecz także podstawowe zasady gromadzenia, porządkowania i insty- 
tucjonalizowania wiedzy w nowoczesnym świecie.

’7 Giovanni ALOI, Speculative Taxidermy, s. 55.

Tworząc sztuczne organizmy z odpadków w Species Series 
Wonbin Yang wykorzystał standardowe procedury historii natural
nej i jej typowych praktyk zbierania, klasyfikowania i przechowy
wania okazów. Nie ulega wątpliwości, że prezentowane przez niego 
organizmy mają służyć jako okazy referencyjne, stosownie do epis- 
temicznych zasad tej dyscypliny naukowej, wypracowanych pod ko
niec XVII wieku. Co istotne, kluczową rolę w opisie okazu jako typu 
danego gatunku odgrywa język. Jego podstawowe zadanie polega 
bowiem na tym, żeby żyjący organizm dosłownie zniknął w przepro
wadzanym procesie reprezentacji, wchłonięty przez reguły obowią 
zującego dyskursu historii naturalnej. Podczas gdy angielski „speci 
men” pochodzi od łacińskiego „specere” (patrzeć, kierować na coś 
wzrok), w polskim „okaz” słychać wyraźne echo czasownika „okazać' 
(przedłożyć, dać do obejrzenia). Jeden i drugi termin wysuwa na 
plan pierwszy to, co pozostaje dostępne dla wzroku, czyli konkret 
ne i właściwe w tym zestawie wyłącznie dla jednego gatunku cechy 
morfologiczne (nawet jeśli dziś o przynależności gatunkowej prze 
sądzą najczęściej genetyka). Inaczej mówiąc, jeden i drugi termin 
każę zobaczyć definiujące różnice między tym właśnie gatunkiem 
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a wszystkimi innymi, różnice wyrażone w łacińskiej nazwie i ujęte 
w formalnym opisie. Nic zatem dziwnego, że akt nazwania równa się 
tu aktowi oswojenia, a cała procedura epistemiczna odsyła wprost 
do tego aktu podporządkowania przez nazwanie, którego u zarania 
dziejów dopełnił biblijny Adam w rajskim ogrodzie dnia szóstego. 
Jak słusznie odnotowuje Aloi:

[Okaz] to epistemiczny przedmiot par excellence: zawieszony 
między tym, co językowe i tym, co materialne jest obnażonym 
przedmiotem-zwierzęciem, konstrukcyjnym blokiem instytu
cjonalnego dyskursu taksonomii38.

18 Ibidem, s. 73.

Nie inaczej dzieje się w Species Series, choć mamy tu do czynienia 
ze sztucznymi bytami, które jedynie udają żywe istoty, podważając 
tym samym zasady taksonomiczne, do których jawnie się odwo
łują, żeby stać się częścią systematyki historii naturalnej, zyskując 
przekonujące pozory życia. Dokonując zaś tego aktu jawnej zdrady, 
ujawniają zarazem działanie podstawowych mechanizmów tworze
nia i porządkowania wiedzy o świecie.

W pełni świadomie przestrzegając epistemicznych praktyk 
historii naturalnej, Wobin Yang pozornie przestrzega reguł takso
nomii, żeby postawić efekty ich działania pod znakiem zapytania. 
Jego owadzie, sztuczne byty udają żywe stworzenia, korzystając 
z obdarzających ich samodzielnym ruchem urządzeń i dobrze zna
nych konwencji przyrodniczych filmów dokumentalnych. Każdy 
z nich jest ponadto okazem referencyjnym, który nie definiuje już 
innych zwierząt tego samego gatunku, gdyż w Species Series okaz 
referencyjny sam równa się całemu gatunkowi. Jak podejrzewam, 
artysta stworzył swoją serię nie tylko dlatego, żeby pokazać, jak 
.zupa prebiotyczna” megametropolii może w niedalekiej przyszło
ści zrodzić nowe życie, jak powtarza w kolejnych wywiadach. Chciał 
również uświadomić oglądającym czekającą nas konieczność zdefi
niowania na nowo relacji między ludźmi i zwierzętami. Właśnie dla



388 MAŁGORZATA SUGIERA

tego podstawowych idei tak The Eighth Day Kaca, jak Species Series 
Wonbin Yanga, nie sposób zredukować do wewnętrznych kwestii 
artystycznych dyskursów. Oba projekty zakładają bowiem istnienie 
możliwych historii, które opowiedziane zostaną dopiero w przyszło
ści, jak ujęłaby to Stengers. To zatem propozycje w sensie, jaki nadał 
temu słowu Whitehead, spekulatywne ogrody dnia ósmego.

SPEKULATYWNE RAJSKIE OGRODY

Ehoć doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiejsi artyści, pod 
wieloma względami krytyczni wobec praktyk antropocenu, czę
sto angażują się politycznie i społecznie, zajęłam się w tym tekście 

nieco inną niż to zaangażowanie kwestią. Postanowiłam bowiem 
przyjrzeć się bliżej sztuce jako uprzywilejowanemu miejscu, w któ
rym można nie tylko mapować społeczne rzeczywistości, sieci dys- 
kursywne, złożone praktyki i relacje między ludźmi, biotycznymi 
i abiotycznymi nie-ludźmi, lecz ponadto ujawniać skrywane aspekty 
czy mechanizmy tych praktyk i relacji. Mój podstawowy cel sprowa
dzał się zaś do krytycznej analizy dyskursywnych i epistemicznych 
strategii, za których sprawą powstają kulturowe obrazy „prawdzi
wej” natury. Chciałam również pokazać, że tak postrzegana natura 
ma zwykle charakter instant. Przyjrzałam się zatem z bliska kilku 
wybranym współczesnym przedstawieniom biblijnego dnia szóste
go, w którym do rajskiego ogrodu przybyła para pierwszych ludzi, 
zaś Adam nie tylko mógł nadać imiona zwierzętom, lecz także otrzy
mał niekwestionowaną władzę nad całą naturą. Analizowane przeze 
mnie przedstawienia należą do nurtu mediów mieszanych i oferu
ją mniejszą lub większą możliwość partycypacji. To zarazem takie 
opowieści o dniu szóstym stworzenia, w których Whitehead widział 
potencjalną szansę na transformację status quo.

Ponieważ ikoniczny obraz rajskiego ogrodu pokazuje naturę 
w stanie pierwotnym, oczekującym dopiero na przyjście człowieka, 
przeszłam następnie do takich przedstawień, które - wzorem jednej
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z bioinstalacji Eduarda Kaca - nazwałam dniem ósmym stworzenia. 
Wtedy natura odradza się w laboratorium lub w „zupie prebiotycz- 
nej” megametropolii, jak dzieje się w Species Series Wonbin Yanga. 
To już zatem natura jako jawny wytwór cywilizacji, natura po gwał
townym skoku technologicznym, zwanym osobliwością. Nie znaczy 
to wcale, żeby czytelne kulturotechnologiczne aspekty wybranych 
przedstawień dnia ósmego były dla mnie ważniejsze od ich jawnie 
krytycznych cech. Jak starałam się pokazać, tak The Eighth Day Kaca, 
jak Species Series Wonbin Yanga powracają do początków epoki No
woczesnych, żeby podważyć same podstawy znaturalizowanych 
wtedy procedur wytwarzania wiedzy o świecie i świata jako takiego. 
Co istotne, w tym kontekście na plan dalszy odchodzi kwestia tego, 
czy proponowane dziś rekonstrukcje narodzin idei Nowoczesnych 
można zweryfikować historycznie. Współczesne przedstawienia 
dnia szóstego i ósmego stworzenia sytuuję bowiem w kręgu tego, 
co Whitehead rozumiał jako propozycje. Dlatego też nazwałam 
je wprost spekulatywnymi rajskimi ogrodami. Jeśli bowiem chce
my podważyć antropocentryczne pewniki, potrzebujemy nie tylko 
nowych sposobów percepcji, nowych metodologii i idei. Musimy 
ponadto odsłonić ideologiczne źródła nawarstwionych i znaturali
zowanych zasad i konwencji, zarówno w sztukach, jak i w naukach. 
Ujmując to inaczej, potrzebujemy takich relacji i przedstawień biblij
nego dnia szóstego, w których w imię Oepszej) przyszłości postawi
my pod znakiem zapytania przyjęte sposoby percepcji, wytwarzania 
i konsumowania natury.
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