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Antropocen i inne „-ceny” 

Dnia 4 grudnia 1952 roku nad Londynem zawisła gęsta mgła. Początkowo mieszkańcom miasta 

wydawało się, że to mgła podobna do tych, które spowijały miasto przez kilka poprzednich 

zim. Widoczność sięgała ledwie kilkunastu metrów, a towarzyszący mgle wyjątkowo zimny 

front atmosferyczny sprawił, że temperatury spadły poniżej zera. Aby chronić się przed 

zimnem, w wielu gospodarstwach domowych palono więc w piecach słabej jakości węglem, 

zanieczyszczonym siarką i innymi szkodliwymi substancjami. Dym w połączeniu ze spalinami 

samochodów i zanieczyszczeniami przemysłowymi sprawił, że wkrótce mgła przeobraziła się 

w ciemno-żółty smog tak gęsty, że widoczność spadła nawet poniżej kilku metrów. Jak 

odnotowuje brytyjska historyczka kultury Catherine L. Corton w pracy London Fog. The 

Biography, toksyczna mgła wpłynęła na wiele aspektów życia w mieście, wywołując niepokój 

wśród mieszkańców1. W teatrach zaczęto odwoływać przedstawienia, gdyż publiczność nie 

mogła dojrzeć tego, co dzieje się na scenie. Telewizja BBC, nadająca wówczas przede 

wszystkim programy na żywo, w ostatniej chwili zmieniała program, informując o tym, że 

artyści i dziennikarze nie zdołali dotrzeć do studia. Skrócono też obrady parlamentu, gdyż  

w słabo wentylowanych pomieszczeniach Westminsteru po prostu nie było czym oddychać. 

Zawieszono większość krajowych i międzynarodowych połączeń lotniczych, kolejowych  

i morskich. Transport publiczny został sparaliżowany, gdyż kierowcy nie widzieli, dokąd jadą, 

a pasażerowie mieli trudności ze zlokalizowaniem przystanków autobusowych i stacji metra. 

Po wyludnionych ulicach zaczęły krążyć bandy szabrowników, plądrujących zamknięte sklepy, 

lawinowo wzrosła też liczba włamań.  

Atmosfera grozy, jaka zapanowała w Londynie, nie minęła jednak wcale 9 grudnia, 

kiedy po 5 dniach mgła wreszcie znienacka zniknęła. Już tydzień później odnotowano pierwszy 

zgon, spowodowany gangreną płuc. Jednocześnie na tę samą chorobę zaczęły masowo padać 

zwierzęta, zarówno te hodowlane, jak i mieszkańcy ogrodu zoologicznego. Mgle towarzyszyło 

bowiem znane z meteorologii zjawisko inwersji cieplnej, które powoduje, że im wyżej tym 

temperatura powietrza rośnie, a nie spada. Dlatego też zanieczyszczone powietrze nie mogło 

przeniknąć do wyższych partii atmosfery, ulegając kondensacji w niższych partiach. Tym 

samym lotne związki siarki, które wydzielały się wraz ze spalaniem węgla, zaczęły łączyć się 

z kroplami wody. Przez tydzień mieszkańcy zamglonego Londynu, ludzcy i nie-ludzcy, 

wdychali więc aerozol siarczanowy, czyli zawieszony w powietrzu kwas siarkowy, który 

doprowadził do śmierci łącznie ponad 12 tysięcy osób. Bilans ofiar Wielkiej Zabójczej Mgły 

                                                 
1 Catherine L. Corton, London Fog. The Biography, Harvard University Press 2015.  
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(Great Killer Fog), jak pisała wówczas prasa, stanowił istotny argument w debacie nad 

ograniczeniem zużycia węgla i emisji spalin w całej Wielkiej Brytanii. Choć po burzliwych 

debatach w parlamencie, które skrupulatnie relacjonuje wspomniana Corton, w 1956 roku 

przyjęto ustawę o czystym powietrzu (Clean Air Act), mieszkańcy miasta na zawsze stracili 

pewność, że tradycyjna londyńska mgła nie jest w rzeczywistości śmiercionośnym smogiem. 

 Opisywane wydarzenie stanowi doskonały przykład zjawisk, z jakimi mamy do 

czynienia w antropocenie, czyli wyodrębnionej niedawno, nowej epoce w dziejach Ziemi, kiedy 

to nie ruchy tektoniczne, pływy morskie czy aktywność wulkaniczna, lecz człowiek stał się 

dominującą siłą, kształtującą tak zwane środowisko naturalne. Jego wpływ widać chociażby we 

wzrastającej emisji gazów cieplarnianych pochodzenia przemysłowego, już teraz 

zaburzających trwający od milionów lat cykl ochładzania i ocieplania klimatu. Widać także  

w produkcji plastiku, który w przyszłości stworzy zapewne osobną warstwę stratygraficzną 

oraz w rakotwórczych związkach, które wraz ze smogiem przenikają do komórek roślin, 

zwierząt i ludzi. Pojęcie antropocenu do opisania tego typu zjawisk nieoficjalnie wykorzystał 

już na początku lat osiemdziesiątych XX wieku amerykański paleoekolog Eugene Stroemer. 

Weszło ono jednak do dyskursu nauk o Ziemi dopiero w 2000 roku za sprawą współpracującego 

z nim holenderskiego chemika i meteorologa Paula Crutzena, który rodzący się dyskurs  

o antropocenie wsparł swoim autorytetem laureata Nagrody Nobla2. Antropocen od samego 

początku stał się jednak przedmiotem niezwykle burzliwych debat. Okazało się bowiem, że  

w przeciwieństwie do innych epok geologicznych, naukowcom trudno zgodnie wyznaczyć 

zarówno jego wskaźniki geochemiczne, jak też wskazać wydarzenie, które dało mu początek. 

W wydanej niedawno pracy Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki, Mateusz 

Borowski i Małgorzata Sugiera skrupulatnie rekonstruują ożywione spory o antropocen, jakie 

do dziś toczą się na łamach specjalistycznych czasopism naukowych3. Borowski i Sugiera 

przekonująco dowodzą, że dyskurs naukowy, którym posługują się spierający się ze sobą 

naukowcy, obnaża arbitralność, z jaką nauki ścisłe wytwarzają istniejący rzekomo obiektywnie 

przedmiot swoich badań, przyjmując określone periodyzacje wyłącznie ze względów 

pragmatycznych. W zależności od celów strategicznych badacz za początek omawianej epoki 

równie dobrze może przyjąć rewolucję neolityczną, do której doszło 10000 lat p.n.e.4, jak  

                                                 
2 Paul Crutzen, Eugene Stroemer, The Anthropocene, „Global Change Newsletter”, nr 41, 2000, s. 17-18. 
3 Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Post-scriptum: Spory o antropocen, [w:] Idem, Sztuczne natury. 

Performanse technonauki i sztuki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 479-496.  
4 William F. Ruddiman, The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago, „Climatic Change” 

2003, t. 61, nr 3, s. 261-293. 
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i kolonizację obu Ameryk, która rozpoczęła się w 1610 roku5, a nawet stosunkowo niedawny, 

pierwszy naziemny test broni atomowej, przeprowadzony przez Stany Zjednoczone w 1945 

roku niedaleko miasta Alamogordo w Meksyku6. Rozpoczął on nuklearny wyścig zbrojeń, w 

którego wyniku do geo- i biosfery trafiły takie radioaktywne produkty uboczne, jak chociażby 

rakotwórczy izotop strontu 90Sr, którego śladowe ilości znajdziemy dziś w ciele każdego 

człowieka na Ziemi7. W badaniach nad antropocenem nie mamy jednak do czynienia  

z tradycyjnymi periodyzacjami, jakie od XIX wieku wprowadzają nauki o Ziemi. Każda  

z możliwych dat początku tej najnowszej epoki każe w konsekwencji zupełnie inaczej 

definiować przyczyny i skutki antropogenicznych procesów, z jakimi mamy dziś do czynienia. 

Z tej perspektywy w badaniach nad najnowszą epoką w dziejach Ziemi zacierają się tradycyjne 

granice między zmierzającymi do obiektywnego opisu rzeczywistości naukami ścisłymi  

i naukami humanistycznymi, w których produkcja wiedzy sprowadza się do wielu 

konkurujących ze sobą interpretacji. Otwiera to przestrzeń dla transdyscyplinarnych badań, 

łączących metodologie nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Tylko wzajemnie 

powiązane strategie badawcze umożliwiają bowiem w miarę precyzyjną analizę takich zjawisk, 

jak na przykład globalne ocieplenie, którego nie da się wyjaśnić bez uwzględnienia procesów 

kulturowych, społeczno-politycznych i ekonomicznych, mających istotny wpływ na jego 

powstanie.  

Należy jednak zaznaczyć, że współpraca nauk ścisłych i humanistyki w zakresie 

wyjaśniania zjawisk charakterystycznych dla antropocenu nie byłaby możliwa bez 

gwałtownych przemian społeczno-politycznych na początku XXI wieku. W artykule The 

Anthropocene. The Promise and Pitfalls of an Epochal Idea amerykański ekokrytyk Rob Nixon 

przekonująco dowodzi, że początek transdyscyplinarnych badań nad antropocenem 

nieprzypadkowo przypada dopiero na 2010 rok, czyli ponad 10 lat od wystąpienia Crutzena  

i Stroemera na forum Międzynarodowego Programu do badań nad Geosferą-Biosferą8.  

W trakcie trwającej od 2001 roku wojny z terroryzmem kwestie wpływu człowieka na 

środowisko naturalne stanowiły marginalny wątek debaty naukowej i publicznej. Nawet 

eksploatację złóż ropy naftowej po inwazji na Irak uznawano raczej za przejaw polityczno-

                                                 
5 Simon L. Lewis, Mark A. Maslin. Defining the Anthropocene, „Nature” 2015, nr 519, s. 171-180. 
6 Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark Williams et al, When Did the Anthropocene Begin? A Mid-Twentieth 

Century Boundary Level is Stratigraphically Optimal, „Quaternary International” 2015, t. 383, nr 5, s. 196–203. 
7 Catherine Caulfield, Multiple Exposures. Chronicles of the Radiation Age, The University of Chicago Press 

1989. 
8 Rob Nixon, The Anthropocene. The Promise and Pitfalls of an Epochal Idea, [w:] Future Remains. A Cabinet 

of Curiosities for the Anthropocene, red. Gregg Mitman, Marco Armiero, Robert S. Emmett, The University of 

Chicago Press 2017, s. 1-18. 
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ekonomicznej ekspansji niż istotny element niszczenia środowiska. Tymczasem – jak 

przekonuje Nixon – kryzys ekonomiczny 2008 roku oraz masowe protesty społeczne spod 

znaku 1% i Occupy jako jego pokłosie zwróciły uwagę opinii publicznej na skomplikowane 

związki między zanieczyszczeniem środowiska, rosnącymi nierównościami społecznymi  

a dystrybucją globalnego kapitału. Metodologie nauk humanistycznych i społecznych nie tylko 

dostarczyły narzędzi do badania tych związków, lecz także umożliwiły krytyczną analizę 

ideologicznych założeń samego antropocenu. Celem krytyki, zwłaszcza badaczy należących do 

nurtu post-humanistycznego, stał się przede wszystkim antropocentryczny sposób myślenia  

o omawianej epoce, który wiąże się z dyskursem o podboju Ziemi przez człowieka. Ten sposób 

myślenia widać nie tylko w retoryce państw Zachodu, które daleko idące ingerencje  

w środowisko uzasadniają koniecznością ekonomicznej i politycznej ekspansji, mającej 

poprawić jakość życia ich obywateli. Stanowi on również element tradycyjnego, trwającego od 

lat siedemdziesiątych XX wieku, dyskursu ekoaktywistów, zmierzających do wyzwolenia 

przyrody spod ludzkiego wpływu tak, by mogła sama regulować zachodzące w niej procesy 

ekologiczne. W obu narracjach mamy do czynienia z binarną opozycją między naturą i kulturą 

oraz utopijnym przekonaniem o tym, że ludzie i nie-ludzie istnieją niezależnie od siebie. Jednak 

chociażby takie zjawiska, jak wspomniana Wielka Zabójcza Mgła, jednoznacznie dowodzą, że 

w antropocenie mamy do czynienia ze splotami ludzkich i nie-ludzkich praktyk życiowych  

i sposobów istnienia, których nie sposób opisywać wyłącznie za pomocą dotychczasowych 

dyskursów i metodologii nauk ścisłych, społecznych, czy humanistycznych. W związku z tym 

pojawiły się w ostatnich latach liczne transdyscyplinarne teorie krytyczne, które nie tylko 

zupełnie inaczej definiują nową epokę w zależności od przyjętej periodyzacji historii Ziemi. 

Przede wszystkim ich autorzy oferują nowe sposoby myślenia o świecie z perspektywy 

charakterystycznej dla antropocenu sprawczości ludzi i nie-ludzi nie tylko w procesach 

naturalnych, lecz także społecznych i kulturowych.  

Zbiorczy termin na określenie krytycznych teorii antropocenu zaproponował 

amerykański ekokrytyk Steve Mentz. Na swoim blogu w serwisie internetowym Uniwersytetu 

stanfordzkiego przekonująco dowodzi on, że ostatnio wyodrębnioną epokę w dziejach Ziemi 

należałoby określić mianem neologizmocenu9. Mentz odnosi się w ten sposób do wysiłków 

współczesnych badaczy, dążących do stworzenia wielu nieantropocentrycznych teorii, które 

nie tylko kładą nacisk na sprawczość ludzi i nie-ludzi w procesach przekształcania ich wspólnej 

planety. Podkreślają również, że zachodzą one w różnym tempie w zależności od kontekstu 

                                                 
9 Steve Mentz, The Neologismocene, http://arcade.stanford.edu/blogs/neologismcene (20.03.2018). 

http://arcade.stanford.edu/blogs/neologismcene
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geograficznego, kulturowego i społeczno-politycznego. Złożoność tych procesów zaś sprawia, 

że badacze proponują co raz to nowe nazwy dla czasów, w jakich żyjemy, wykorzystując  

w tym celu przyrostek „-cen”. Nie chodzi im jednak o tworzenie nowych pojęć na określenie 

tej samej epoki. Nazwy te należy raczej interpretować jako element tego, co amerykańska 

filozofka i biolożka Donna Haraway w pracy Staying With the Trouble. Making Kin in the 

Chthulucene określiła mianem fabulacji spekulatywnej10, mając na myśli różnego rodzaju 

„szablony możliwych światów i wzory tego, w jakich czasach moglibyśmy żyć; chodzi tu o 

materialno-semiotyczne wersje światów, które już minęły, wciąż są z nami, bądź jeszcze nie 

powstały” (s. 31). Fabulacje spekulatywne nie są więc po prostu narracjami, lecz raczej 

ucieleśnionymi praktykami, które znacząco przyczyniają się do zmiany dotychczasowych 

sposobów bycia w świecie i myślenia o nim. Według Haraway, tego typu fabulacje tworzą nie 

tylko bajkopisarze czy autorzy literatury science-fiction, powołujący do istnienia rozmaite 

światy alternatywne i ich mieszkańców. Naukowcy również bywają autorami fabulacji 

spekulatywnych, gdyż proponowane przez nich teorie oraz wykorzystywane metodologie  

i narzędzia badawcze wywołują określone efekty w rzeczywistym świecie. Fabulacje 

spekulatywne ustanawiają bowiem to, co w pracy An Inquiry into Modes of Existence. An 

Anthropology of the Moderns francuski antropolog Bruno Latour określa mianem modusów 

istnienia (modes of existence), mając na myśli różnorodne sposoby tworzenia się sieci asocjacji 

między ludźmi i nie-ludźmi11. Modusy istnienia nie tylko posiadają specyficzne dla siebie 

warunki fortunności oraz procedury odróżniania prawdy od fałszu, ustanawiania obiektywności 

i uniwersalności. Każdy z nich ma wręcz własną ontologię, gdyż wytwarza określony typ 

istnień, którym ludzie przypisują materialne własności. Dlatego ogromne znaczenie ma 

chociażby to, w jaki sposób naukowcy opowiadają o świecie, jakich metafor używają oraz jakie 

przykłady analizują, gdyż kierują one uwagę jedynie na określone zjawiska, inne natomiast 

usuwają w cień. Jak przekonuje Haraway, fabulacje spekulatywne wymagają od badaczy 

ogromnej odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście zagrożeń, związanych z postępującą 

degradacją środowiska. Należy według niej wybierać zatem takie przede wszystkim opowieści, 

metafory i przykłady, które nie tyle podtrzymują dominujący antropocentryczny dyskurs  

o antropocenie, ile kierują uwagę na relacje wzajemne ludzi i nie-ludzi, pomagające im 

przetrwać w obliczu nieodwracalnej degradacji środowiska. W kontekście rozważań Haraway 

                                                 
10 Donna Haraway, Staying With the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press 2016. 

Wszystkie cytaty z tego samego źródła, numery stron w nawiasach. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie 

tłumaczenia tekstów obcojęzycznych przygotował autor. 
11 Bruno Latour, An Inquiry into Modes of Existence. An Anthropology of the Moderns [2012], tłum. Catherine 

Porter, Harvard University Press 2016.  
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każda nazwa, zaliczana przez Mentza do neologizmocenu, nie tylko powołuje do istnienia 

zupełnie nową epokę o odmiennej periodyzacji, całkowicie zmieniając sposób myślenia  

o zmianach, jakie zachodzą w środowisku, lecz ponadto ustanawia swoiste dla siebie modusy 

istnień.  

Analiza morfologiczna niektórych „-cenów” od razu sugeruje, z jaką fabulacją 

spekulatywną mamy do czynienia. Wystarczy przywołać chociażby plantacjocen, o którym 

mówi amerykańska antropolożka Anna Lowenhaupt-Tsing12. Epoka ta zaczęła się w latach 

siedemdziesiątych XV wieku wraz z powstaniem pierwszych plantacji trzciny cukrowej na 

Maderze. W ujęciu Tsing plantacja nie oznacza jednak wyłącznie wąsko rozumianych technik 

przygotowania gruntu i uprawy, stosowanych w rolnictwie. Stanowi raczej metonimię 

charakterystycznego dla Zachodniej nowoczesności sposobu organizacji pracy, wytwarzania 

dóbr i produkcji wiedzy, który ułatwił kolonialną ekspansję Europejczyków. Plantacjocen 

pozwala dostrzec efekty tej ekspansji: zarówno stopniowe ograniczanie bioróżnorodności na 

Ziemi w wyniku rozpowszechniania się upraw monokulturowych, jak również wykluczanie 

przez białych osiedleńców odmiennych epistemologii, ontologii i kosmologii rdzennych 

mieszkańców kolonizowanych ziem, które uznawano za nienowoczesne. Tymczasem 

termocen, o którym piszą francuscy historycy środowiska Christophe Bonneuil i Jean-Baptiste 

Fressoz w pracy The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us rozpoczął się 

niemal czterysta lat później13. Doszło zaś do tego w momencie, kiedy za sprawą rewolucji 

przemysłowej dominującym źródłem energii w świecie Zachodu stał się węgiel. Nastąpił wtedy 

gwałtowny wzrost poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, przyczyniając się bezpośrednio do 

wzrostu temperatury na Ziemi. Badania nad tak rozumianym termocenem to przede wszystkim 

krytyczna refleksja nad politycznymi i ideologicznymi uwarunkowaniami takich szkodliwych 

dla środowiska technologii, jak pojazdy napędzane paliwami kopalnymi, domy opalane 

węglem czy oświetlenie gazowe. O ile plantacjocen i termocen od razu wskazują perspektywę 

badawczą, inne nazwy pod względem morfologicznym przypominają wysublimowane 

kalambury językowe. Najlepszym tego przykładem jest chthulucen, o którym pisze Haraway 

w przywoływanej wcześniej pracy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że termin 

pochodzi od błędnie zapisanego imienia Cthulhu, czyli rasistowskiego i mizoginicznego bóstwa 

o ciele człowieka, łbie ośmiornicy i smoczych skrzydłach, znanego z opowiadań 

                                                 
12 Anna Lowenhaupt-Tsing, A Feminist Approach to the Anthropocene: Earth Stalked by Man, 

https://www.youtube.com/watch?v=ps8J6a7g_BA&t=2733s (05.11.2017) 
13 Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us, 

[2016], tłum. David Fernbach, Verso 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=ps8J6a7g_BA&t=2733s
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amerykańskiego pisarza science-fiction Howarda Philipsa Lovecrafta. Tymczasem Haraway 

odwołuje się do innych niż Cthulhu mocy chtonicznych, które w zależności od lokalnego 

kontekstu przyjmują różne imiona: Gaja, Terra, Pachamama czy Oya. Choć niczym Cthulu 

mają one postać groźnych hybryd o licznych mackach, wypustkach czy odnogach, 

pseudonimują siły zmierzające do życia w symbiozie i współpracy z ludźmi i nie-ludzi. 

Chthulucen kieruje zatem uwagę na pogmatwane sploty praktyk życiowych i sposobów 

istnienia różnego typu ludzi i nie-ludzi, istnień biotycznych i abiotycznych, żywych i umarłych. 

Ich sploty tworzą nowe czasowości i przestrzenności, które być może pomogą im (prze)żyć na 

zniszczonej planecie. Każdy z przywołanych tutaj „-cenów” powołuje do istnienia zupełnie 

inną epokę, w określony sposób wyznaczając zachodzące w niej relacje między ludźmi i nie-

ludźmi. Jednak porzucając termin antropocen i związany z nim uniwersalistyczny dyskurs  

o Człowieku i Ludzkości, wspomniani badacze definiują własną epokę, odwołując się do 

wyznaczników uważanych za dominujące. Tymczasem fabulacja spekulatywna  

z powodzeniem może służyć do poszukiwania tego, co do tej pory pozostawało na marginesie 

szeroko znanych teorii krytycznych. Aby się o tym przekonać, przyjrzyjmy się bliżej temu, co 

rzeczywiście wydarzyło się w Londynie w grudniu 1952 roku. 

 Wielką Zabójczą Mgłę uznaję za początek epoki, którą nazywam zamglonym 

antropocenem. Wydarzenie to i jego dramatyczne konsekwencje po raz pierwszy skierowały 

uwagę Zachodu na skomplikowane związki między odczuwalną zmysłowo jakością powietrza, 

zanieczyszczeniami pochodzenia przemysłowego oraz życiem ludzi i nie-ludzi. Świadczy  

o tym najlepiej panika, jaka wybuchła w wielu miastach na świecie w reakcji na doniesienia  

z Londynu. Mieszkańcy Paryża czy Nowego Jorku woleli nie wychodzić z domu z obawy przed 

niebezpieczeństwami kryjącymi się w powietrzu, a władze tych miast błyskawicznie 

rozpoczęły prace nad regulacjami ograniczającymi emisję trujących gazów do atmosfery. Tego 

typu reakcje afektywne od razu wskazują na to, że zamglony antropocen różni się od 

wspomnianych wcześniej „-cenów”. W tej epoce mamy do czynienia tyleż z kryzysem 

ekologicznym, ile z poważnym kryzysem epistemologicznym, którego konsekwencje często 

umykają badaczom zainteresowanym społeczno-politycznymi i ekonomicznymi implikacjami 

antropogenicznych zmian środowiska. Tymczasem skomplikowane i dynamiczne zjawiska 

antropogeniczne, których dramatyczne skutki często dziś odczuwamy, przekonująco dowodzą, 

że załamała się fundamentalna dla zachodniej nowoczesności koncepcja biernej  

i przewidywalnej Natury, a racjonalizujące i obiektywizujące narracje nauk ścisłych nie są  

w stanie wyjaśnić dzisiejszej sytuacji ekologicznej na Ziemi. Do dziś, na przykład, nie udało 
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się ustalić, jak powstała Wielka Londyńska Mgła. Naukowcy spekulują jedynie na ten temat, 

odwołując się chociażby do aktualnych wyników badań nad smogiem w chińskich 

megamiastach. Co więcej, autorzy wydanej w 2016 roku pracy Persistent Sulfate Formation 

from London Fog to Chinese Haze, która – jak donosiły światowe media – miała ostatecznie 

wyjaśnić, co się wówczas wydarzyło w Londynie, szczerze przyznają, że proces tworzenia się 

aerozoli siarczanowych wciąż pozostaje zagadką, gdyż wymyka się dostępnym modelom 

matematycznym, wykorzystywanym do opisu i przewidywania zjawisk pogodowych14. 

Przykład londyńskiej mgły wyraźnie pokazuje, że w zamglonym antropocenie mamy do 

czynienia z tym, co belgijski fizyk teoretyczny rosyjskiego pochodzenia Ilya Prigogine w pracy 

The End of Certainty. Time, Chaos and the New Laws of Nature określił mianem końca 

pewności15. Chodziło mu zaś o sytuację, kiedy nauk ścisłych nie można już dłużej utożsamiać 

z obiektywną i pewną wiedzą o świecie. Prigogine odwoływał się do doskonale mu znanej 

fizyki procesów nieodwracalnych, którą zajmował się od lat czterdziestych XX wieku. Jak 

bowiem dowiodły prowadzone w tym zakresie badania teoretyczne, w tej gałęzi fizyki nie 

obowiązują zdawałoby się uniwersalne i przewidywalne prawa fizyki Newtona. Procesy 

nieodwracalne sprawiają bowiem, że materia zachowuje się w nieoczekiwany sposób bądź 

ujawnia nowe, często zaskakujące, właściwości. Tym samym badaczom trudno zgodnie  

z wypracowanym w XVII wieku protokołem naukowym antycypować efekty takich procesów 

na podstawie przyjętych założeń. Brak zadowalających wyników badań nad przyczynami 

Wielkiej Zabójczej Mgły nie tylko potwierdza rozpoznania Prigogine’a, lecz także pokazuje, 

że ze zdefiniowanym przezeń końcem pewności mamy dziś do czynienia we wszystkich 

naukach ścisłych, zajmujących się antropogenicznymi zmianami klimatu. Jak się okazuje, nie 

sposób dłużej stosować w nich tradycyjnych opozycji binarnych, jak chociażby fakt/spekulacja, 

które zapewniały Nowoczesnym poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad środowiskiem, 

wynikające z przekonania o możliwości uzyskania pewnej wiedzy na jego temat. Dziś mamy 

raczej do czynienia z sytuacją, w której nie tylko badacze, lecz także nieprofesjonaliści próbują 

odnaleźć się w nieprzewidywalnym świecie, a tradycyjne epistemologie nowoczesności 

okazują się bezużyteczne w obliczu takich zjawisk, jak zmiana klimatu, gwałtownie rosnący 

poziom mórz i oceanów, czy masowe wymieranie gatunków. W tym kontekście zamglony 

antropocen, rozumiany jako fabulacja spekulatywna, posłuży mi do ujawnienia efektów 

trwającego kryzysu epistemologicznego. Z tej pespektywy krytycznie przyjrzę się 

                                                 
14 Gehui Wang, Renyi Zhang, Mario E. Gomez, et al., Persistent Sulfate Formation from London Fog to Chinese 

Haze, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2016, t. 113, nr 48.  
15 Ilya Prigogine, The End of Certainty, Free Press 1997.  
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dotychczasowym antropocentrycznym sposobom myślenia o środowisku, podmiotowości  

i ludzkim doświadczeniu. Dopiero wówczas będę mógł tworzyć takie modele teoretyczne, które 

pozwolą precyzyjniej niż dotychczasowe propozycje opisywać problemy ekologiczne, z jakimi 

mamy dziś do czynienia i – co za tym idzie – poszukiwać dla nich rozwiązań, które być może 

umożliwią ludziom przetrwanie na zagrożonej planecie.  

 

Asamblaże i sztuka zamglonego antropocenu 

Niniejsza praca stanowi propozycję nowego podejścia do ludzkiego doświadczenia, a zarazem 

rozwija ustalenia, wynikające z prowadzonych przeze mnie przez ostatnie pięć lat badań 

naukowych. Szczególnie istotna w tym kontekście jest opublikowana monografia 

Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific16. Choć 

udało się w niej pokazać, że ludzkie doświadczenie ma charakter (syn)estetyczny, czyli 

powstaje w wyniku dynamicznej fuzji doświadczeń multisensorycznych, intelektualnych  

i afektywnych, moje rozważania miały wyraźnie antropocentryczny charakter. Ich podstawę 

stanowiły bowiem ustalenia współczesnej neuronauki, która wciąż podtrzymuje tradycyjne 

rozróżnienie na podmiot i przedmiot doświadczenia, lekceważąc zupełnie sprawczość nie-

ludzkich aktantów. Co więcej, analizowane przeze mnie przykłady należały do wąsko 

rozumianego obszaru sztuki, co nie pozwoliło mi dostrzec kluczowych dla zamglonego 

antropocenu przepływów między naturą, kulturą i technologią. Tymczasem w niniejszej pracy 

chodzi o procesualne podejście do doświadczeń, które projektują inicjatorzy złożonych, 

naturokulturotechnologicznych performansów. Takie podejście uwzględnia nie tylko fuzję 

ludzkich wrażeń wielozmysłowych, doświadczeń intelektualnych i afektywnych, lecz także 

różnego typu relacje wzajemne ludzi i nie-ludzi, które sprawiają, że zacierają się granice 

między doświadczeniem indywidualnym i zbiorowym oraz ludzkim ciałem i środowiskiem,  

w jakim ono się znajduje. 

We współczesnej performatyce mamy do czynienia z rozpowszechnieniem się takich 

strategii badawczych, które kwestionują tradycyjne opozycje binarne, jak choćby swój/obcy, 

człowiek/maszyna czy kobieta/mężczyzna. Wystarczy przywołać wydaną w 2012 roku pracę 

W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery, 

                                                 
16 Mateusz Chaberski, Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific, 

Księgarnia Akademicka 2015. 
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żeby przekonać się, z jakimi problemami wiążą się tego typu strategie17. Jak pokazują autorzy, 

tego typu opozycje są nie tylko uniwersalne i esencjonalistyczne, lecz zawsze odnoszą się do 

konkretnego modelu rzeczywistości, który produkuje określony typ podmiotowości. W tym 

kontekście pespektywa performatyczna pozwala im na uchwycenie dynamicznie zmieniających 

się i geo-historycznie uwarunkowanych granic między człowiekiem i zwierzęciem, 

człowiekiem i maszyną czy swoim i obcym. Strategia badawcza, proponowana przez 

Borowskiego i Sugierę, często spotyka się jednak z zarzutem, że służy odsłonięciu 

mechanizmów konstruowania owych pułapek przeciwieństw w konkretnym kontekście, a nie 

stworzeniu sposobów na wyjście poza nie. Taką krytykę łatwo odrzucić, wskazując na to, że 

opiera się ona na utopijnym i – jak pokazuje chociażby Jon McKenzie – fałszywym przekonaniu 

o tym, że performans ma zawsze aspekt subwersywny i pozwala wykroczyć poza dominujące 

sposoby myślenia o świecie. Jak się wydaje, z perspektywy współczesnej performatyki warto 

przeformułować krytyczne uwagi pod adresem Borowskiego i Sugiery, zadając następujące 

pytanie: jeśli uznajemy opozycje binarne za efekt performansów 

naturokulturotechnologicznych, dynamicznie zmieniających się w określonym kontekście 

społeczno-politycznym i kulturowym, to jaki model rzeczywistości mamy na myśli? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, odwołam się do pojęcia asamblażu, które pomoże mi zbudować 

nowy, dynamiczny i procesualny model rzeczywistości. 

W związku z tym, że w humanistyce XX i XXI wieku termin asamblaż zyskał wiele 

znaczeń, kiedy się nim posługujemy, musimy go najpierw precyzyjnie zdefiniować, wyraźnie 

odróżniając proponowane zastosowanie od innych. Dlatego od razu wyjaśnię, że nie mam na 

myśli techniki artystycznej, która pojawiła się w sztuce współczesnej w latach sześćdziesiątych 

XX wieku. Jak przekonują chociażby autorzy Słownika sztuki XX wieku, który powstał pod 

kierunkiem Gérarda Duruzoi, tacy artyści, jak Robert Rauschenberg, Kurt Schwitters czy 

Tadeusz Kantor, łączyli różnego typu przedmioty, często gotowe, w konkretnym celu 

strategicznym18. Chodziło im o prowokacyjne zerwanie z modernistycznym modelem sztuki 

dla sztuki i próbę odzyskania dla odbiorcy „autentycznego” doświadczenia kontaktu  

z materialnym przedmiotem. Tak rozumiany asamblaż jest głęboko zakorzeniony  

w charakterystycznym dla kontrkultury ostatniego wieku esencjonalistycznym paradygmacie 

rzeczywistości, w której dochodzi do bezpośredniego kontaktu fizycznego między człowiekiem 

                                                 
17 Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości, Księgarnia 

Akademicka 2012. 
18 Słownik sztuki XX wieku, [1983] red. Gérard Duruzoi, tłum. Halina Andrzejewska, Hubert Górski, 

Wydawnictwo Arkady 1998. 
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i istniejącymi niezależnie od niego przedmiotami oraz osobami. Tymczasem interesujący mnie 

asamblaż pojawił się po raz pierwszy jako termin naukowy w 1981 roku w amerykańskim 

czasopiśmie naukowym „Ideology and Consciousness”, gdzie opublikowano pierwszy 

dostępny po angielsku fragment pracy Milles plateaux Gillesa Deleuze’a i Felixa Guattariego19. 

Choć tłumacze tego tekstu, Paul Foss i Paul Patton, wykorzystali angielski rzeczownik 

assemblage jako odpowiednik stosowanego przez Deleuze’a i Guattariego pojęcia agencement, 

termin ten szybko usamodzielnił się w ramach rozwijającej się metodologii badawczej, którą  

w najnowszej humanistyce znamy pod nazwą nowego materializmu. Ten nurt badań wywodzi 

się z gruntownej krytyki teorii konstruktywistycznych, dominujących w drugiej połowie XX 

wieku w naukach humanistycznych i społecznych. Zakładały one, że cała rzeczywistość 

stanowi wytwór różnego typu dyskursów, które służą utwierdzeniu dominującego porządku 

władzy. Tymczasem tacy nowi materialiści, jak Manuel Delanda czy Brian Massumi, łącząc 

filozofię inspirowaną refleksją Deleuze’a i Guattariego z osiągnięciami współczesnych nauk 

przyrodniczych i technonauk, przekonująco pokazują, że o bytach nie można mówić  

w oderwaniu od różnego typu materialno-dyskursywnych relacji, jakie się między nimi 

nawiązują. Jak twierdzi DeLanda w pracy A New Philosophy of Society. Assemblage Theory 

and Social Complexity, asamblaż to „byt, którego tożsamość określają relacje, łączące go ze 

światem”20. Inaczej mówiąc, asamblaż to taki byt relacyjny, który powstaje w wyniku 

dynamicznych połączeń między ludźmi i nie-ludźmi. Nie chodzi tu jednak o byty posiadające 

esencję, lecz nietrwałe całości, które wytwarzają się na nowo w zależności od dynamicznych, 

przygodnych i nieustannie zmieniających się połączeń między ludźmi i nie-ludźmi. Co więcej, 

asamblaże mają charakter rekursywny. Oznacza to, że w momencie, gdy byty jednostkowe, jak 

na przykład żołnierze, utworzą nietrwałą całość chociażby w postaci określonego szyku 

bojowego, natychmiast zacznie ona zwrotnie oddziaływać na wszystkie elementy, które się na 

nią złożyły. W zaproponowanej teorii asamblaży DeLanda uznał ponadto rzeczywistość za 

swego rodzaju asamblaż asamblaży, który nie tylko znosi podział na podmioty i przedmioty, 

definiowane jako esencjonalne byty o uprzednio przypisanych i niezmiennych właściwościach, 

lecz problematyzuje także inne opozycje binarne nowoczesności, takie jak chociażby 

wnętrze/zewnętrze czy rozróżnienie na naturę, kulturę i technologię. Z tej perspektywy 

                                                 
19 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Rhizome [1980], tłum. Paul Foss, Paul Patton, „Ideology and Consciousness” 

1981, nr 8, s. 49-71. 
20 Manuel DeLanda, A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity, Bloomsbury 

2006, s. 10. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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asamblaż można również z powodzeniem wykorzystać do analizy ludzkich doświadczeń  

w zamglonym antropocenie. 

U DeLandy pojęcie „asamblaż” służy przede wszystkim do analizy różnego typu 

systemów społecznych: od formacji wojskowych w pierwszych plemionach koczowniczych, 

poprzez struktury współczesnego państwa, do miast i narodów. Traktując je jako asamblaże, 

autor A New Philosophy of Society pokazuje, że nie posiadają one esencji, lecz wytwarzają się 

momentalnie w wyniku relacji, zawiązujących się między ich poszczególnymi ludzkimi i nie-

ludzkimi członkami, a następnie poprzez różnego typu procesy terytorializacji uzyskują 

względną stabilność. DeLanda przekonująco rozmontowuje jednocześnie tradycyjne 

socjologiczne przekonania o hegemonicznej władzy takich systemów społecznych, jak państwo 

czy naród, traktowanych zazwyczaj jak esencjonalne byty o zasadniczo niezmiennych 

właściwościach, nad jednostkami, które starają się sobie podporządkować za pomocą 

rozmaitych strategii dyscyplinujących. Myślenie o rzeczywistości społecznej w kategoriach 

asamblaży zwraca raczej uwagę na rozmaite współzależności między dwoma typami procesów 

społecznych: oddolnymi (bottom-up), czyli relacjami ludzi i nie-ludzi, które przyczyniają się 

do powstania wymienionych wcześniej systemów; oraz odgórnymi (top-down), czyli 

wszelkiego typu oddziaływaniami instytucji społecznych, służących dyscyplinowaniu 

jednostek. Choć rekursywne oddziaływania między różnymi elementami asamblaży sprawiają, 

że DeLanda dostrzega zależności między różnymi poziomami organizacji rzeczywistości, 

zupełnie pomija on fakt, że badane zjawiska zawsze wytwarzają określone ludzkie 

doświadczenie. Tymczasem omawiany wcześniej przykład Wielkiej Zabójczej Mgły 

przekonująco dowodzi, że badaczowi zamglonego antropocenu trudno mówić o rzeczywistości, 

pomijając wrażenia zmysłowe, doświadczenia intelektualne i afektywne. Dlatego w niniejszej 

pracy uznaję powstające w wyniku ich fuzji ludzkie doświadczenia również za asamblaże  

i badam ich rekursywne relacje z innymi asamblażami w interesujących mnie zjawiskach 

zamglonego antropocenu. 

Ludzkie doświadczenie, wytwarzane w zjawiskach zamglonego antropocenu, można 

uznać za asamblaż rozmaitych modalności doświadczenia. Aby wskazać jego dynamiczny  

i złożony charakter, wystarczy wymienić cztery typy asamblaży, od których zależą interesujące 

mnie doświadczenia. Kolejność, w jakiej wymieniam te asamblaże, nie świadczy jednak  

o jakiejkolwiek hierarchii, lecz wskazuje jedynie na obszary, w jakich zachodzą konstytutywne 

dla nich relacje rekursywne. Po pierwsze, takie doświadczenia powstają zawsze w asamblażach 
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ludzi i nie-ludzi. Po drugie, interesujące mnie doświadczenie stanowi również asamblaż wrażeń 

wielozmysłowych, doświadczeń intelektualnych i afektywnych, między którymi bardzo trudno 

wyznaczyć wyraźne granice. Łączą się one jedynie na chwilę w zależności od kontekstu,  

w jakim analizuje się dane zjawisko oraz dominujących w danym momencie historycznym 

kulturowych i naukowych dyskursów na temat tego, czym są zmysły, myśli czy afekty. W 

związku z tym nie można ich przypisać wyłącznie do jednej modalności doświadczenia, gdyż 

zawsze okazują się czymś innym niż suma ich części. Po trzecie, każda z wymienionych 

modalności doświadczenia również stanowi asamblaż. O wrażeniach zmysłowych, na przykład, 

nie da się mówić jednoznacznie jako o doświadczeniach wizualnych, audialnych, czy 

olfaktorycznych. Współczesna neuronauka przekonująco dowiodła, że percepcja zmysłowa ma 

charakter synestetyczny, a poszczególne zmysły wzajem na siebie oddziałują21. Wreszcie, po 

czwarte, elementem doświadczenia jako asamblażu staje się również ten, kto je bada – zarówno, 

kiedy analizując własne doświadczenia, uprawiając refleksję autoetnograficzną, jak kiedy 

analizuje różnego typu zapisy nieswoich doświadczeń. Wprowadzając określoną perspektywę 

badawczą, umieszczając analizowane doświadczenie w określonym kontekście historycznym, 

kulturowym czy społeczno-politycznym, a nawet opisując poszczególne jego elementy  

w określonej kolejności, zyskuje on wpływ na jego kształt i tym samym sensy. Złożony  

i dynamiczny charakter interesujących mnie doświadczeń wymaga takiego wyboru i doboru 

przykładów, by dało się nie tylko dostrzec relacje rekursywne między wymienionymi 

asamblażami, lecz także uchwycić efekty ich działania. Dlatego w niniejszej pracy przyjrzę się 

zjawiskom, które określam mianem sztuki zamglonego antropocenu.  

Przez sztukę zamglonego antropocenu rozumiem nie tyle autonomiczną działalność 

artystyczną, posiadająca własne dyskursy i praktyki, niezależne od innych form ludzkiej 

działalności, ile różnego typu hybrydyczne zjawiska, które powstają w wyniku 

„eksterytorialnej wzajemności”22. Tym terminem amerykański filozof Stephen Wright określa 

sytuację, kiedy sztuka opuszcza tradycyjnie przypisywane jej przez krytyków i badaczy 

terytorium, udostępniając je na zasadzie wzajemności innym praktykom społecznym. Wright 

mówi jednak o eksterytorialnej wzajemności wyłącznie w sytuacji, gdy sztuka udostępnia 

swoje instytucje i ich zasoby na rzecz wąsko rozumianych praktyk aktywistycznych. Jego 

koncepcja powstała bowiem w wyniku współpracy z kubańską artystką Tanią Bruguerą  

                                                 
21 Zob. Richard E. Cytowic, Synesthesia. A Union of the Senses, The MIT Press 2002.  
22 Stephen Wright, W stronę leksykonu użytkowania [2014], tłum. Łukasz Mojsak, Fundacja Bęc Zmiana 2014, s. 

59.  
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w ramach projektu kuratorskiego Museum of Arte Útil, który realizowała ona w Muzeum 

Sztuki Współczesnej (Van Abbemuseum) w Eindhoven. Na przełomie 2014 i 2015 roku 

zaprezentowano w nim ponad 200 projektów partycypacyjnych, przekształcających muzeum 

sztuki w przestrzeń eksperymentu społecznego. Artyści, teoretycy i aktywiści wspólnie 

wymyślali tu nowe, bardziej egalitarne modele społeczeństwa, już to znajdując nowe 

zastosowania dla tradycyjnych instytucji, już to tworząc nowe formy protestu. W kontekście 

zamglonego antropocenu rozszerzam zatem koncepcję Wrighta, uznając eksterytorialną 

wzajemność za swoiste post mortem sztuki, w którym nie tylko tworzy się nowe projekty 

społeczne, lecz aranżuje się również różnego typu połączenia sztuki i technonauki  

w konkretnych celach strategicznych. Jako przykład wspomnianych połączeń wystarczy 

przywołać takie zjawiska, jak bioart, technoart czy dizajn spekulatywny, które powstają  

w ścisłej współpracy artystów z naukowcami i inżynierami, nie tylko w przestrzeni galerii czy 

atelier, lecz także w laboratoriach naukowych i parkach technologicznych. Celem ich 

inicjatorów jest nie tyle utrzymanie autonomii sztuki, ile raczej zakwestionowanie tego, co  

w pracy Nigdy nie byliśmy nowocześni Latour nazywa „Nowoczesną Konstytucją”23. Chodzi tu 

o formację materialno-dyskursywną, która narodziła się w XVII wieku nowoczesnymi naukami 

ścisłymi, doprowadzając do arbitralnego oddzielenia natur i polityki. Oczywiście – jak 

przekonująco dowodzi Latour – Nowoczesna Konstytucja nie zapobiegła powstawaniu 

rozmaitych hybryd, z którymi mamy do czynienia na co dzień, zwłaszcza gdy zmiany klimatu 

stają się przedmiotem debat politycznych. Nadal jednak traktuje się je głównie jako zjawiska 

marginalne. W przeciwieństwie do zjawisk atmosferycznych, takich jak chociażby omawiana 

przeze mnie wcześniej Wielka Zabójcza mgła, które ewidentnie wymykają się Nowoczesnej 

Konstytucji, w sztuce zamglonego antropocenu mamy do czynienia z intencjonalnie 

inicjowanymi performansami naturokulturotechnologicznymi, które służą wytworzeniu 

konkretnych asamblaży i związanych z nimi nowych sposobów bycia w świecie i myślenia  

o nim. W związku z tym takie performanse uznać można za swego rodzaju sytuacje modelowe, 

w których ich inicjatorzy rejestrują działania ludzi i nie-ludzi, by na tej podstawie przypisywać 

im kolejne własności, rozpoczynają ukierunkowane przepływy między naturą, kulturą  

i technologią, a także wywołują określone doświadczenia jako asamblaże. Na tej podstawie 

można więc formułować teoretyczne uogólnienia, pozwalające uchwycić różnego typu 

performatywne aspekty ludzkiego doświadczenia w zamglonym antropocenie. Aby jednak 

pokazać, z czego składają się te doświadczenia, w jaki sposób powstają i jak działają, odwołam 

                                                 
23 Bruno Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni [1997], tłum. Krzysztof Arbiszewski, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008, s. 25. 
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się do konkretnego typu performansów naturokulturotechnologicznych, które zazwyczaj 

określa się wysoce niesatysfakcjonującym terminem „instalacja artystyczna”.  

Interesujące mnie projekty z trudem można przypisać do gatunku artystycznego, 

znanego w historii sztuki pod nazwą installation art. Jak przekonuje amerykańska historyczka 

sztuki Julie C. Reiss w From Margin to Center. Spaces of Installation Art ten typ sztuki pojawił 

się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku wraz z pierwszymi 

environments Allana Kaprowa24. Chodzi tu o specyficzne przestrzenie, najczęściej poza 

tradycyjnymi instytucjami sztuki, w których artysta umieszcza rzeźby, obrazy i przedmioty 

codziennego użytku, zapraszając widzów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu 

artystycznym. Jak przekonuje Reiss, już pod koniec lat sześćdziesiątych tacy twórcy 

installation art, jak Claes Oldenburg, Carolee Schneeman czy Ilya Kabakov, wypracowali 

spójny program estetyczny, akcentując ulotność sztuki, uzależnienie interpretacji dzieła od 

konkretnej sytuacji i aktywną rolę widza w procesie współtworzenia sztuki, a ich instalacje 

zaczęto pokazywać również w tradycyjnych instytucjach artystycznych. Choć interesujące 

mnie projekty również prezentuje się najczęściej w galeriach sztuki, trudno je określać 

przymiotnikiem artystyczny. Ich inicjatorami są bowiem zazwyczaj kolektywy, składające się 

z artystów, naukowców, inżynierów i programistów. Łączą oni tradycyjne media artystyczne  

z praktykami naukowymi, działaniami aktywistycznymi i projektowaniem nowych technologii 

we wspólnym celu, który dalece wykracza poza tradycyjny obszar zainteresowań sztuki. 

Interesujące mnie projekty wywodzą się nie tyle z environments Kaprowa, ile raczej z tradycji 

Experiments in Art and Technology (E.A.T.). Celem tej organizacji non-profit, którą w 1967 

roku założyli inżynierowie Billy Klüver i Fred Waldhauer oraz artyści Robert Rauschenberg i 

Robert Whitmann, było nie tylko wspieranie rozmaitych projektów artystycznonaukowych. Jak 

deklarowali założyciele, powstające dzięki E.A.T instalacje mają służyć ponadto wytwarzaniu 

nowych sposobów bycia w stechnicyzowanym świecie25. Choć E.A.T przestała istnieć w 2001 

roku, interesujące mnie kolektywy wykorzystują wypracowane przeze nią strategie, by 

wytwarzać nowe sposoby bycia w antropocenie. Wystarczy przywołać chociażby współpracę 

austriackich dizajnerek, Julii Kaisinger i Kathariny Unger z kolektywu LIVIN,  

z mikrobiologami z Uniwersytetu w Utrechcie, Hanem Wöstenem i Katarzyną Łukasiewicz, 

przy instalacji Fungi Mutarium (2014), którą szczegółowo analizuję w rozdziale trzecim. 

                                                 
24 Julia H. Reiss, From Margins to Center. Spaces of Installation Art, The MIT Press 1999. 
25 Zob. Billy Klüver, Robert Rauschenberg E.A.T. Statement of Purpose, 1967, http://www.fondation-

langlois.org/html/e/media.php?NumObjet=6610 (20.01.2019). 

http://www.fondation-langlois.org/html/e/media.php?NumObjet=6610
http://www.fondation-langlois.org/html/e/media.php?NumObjet=6610
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Wspólnie skonstruowali oni prototyp domowego urządzenia biorecyklingującego, w którym 

wykorzystano gatunki jadalnych grzybów, posiadających zdolność rozkładania plastiku. W 

galeriach prezentowano nie tylko wspomniany prototyp i dokumentację projektu, lecz także 

organizowano specjalne degustacje, podczas których serwowano słodkie i wytrawne dania  

z grzybów, które wyrosły na plastiku. Celem projektu było zatem nie tylko stworzenie 

technologii, pozwalającej rozwiązać współczesne problemy trudno rozkładalnych odpadów 

plastikowych i rosnącego zapotrzebowania na żywność na Ziemi. Spełniał on również funkcję 

pedagogiczną, zmieniając przyzwyczajenia kulinarne ludzi, bez której wprowadzenie takiej 

nowej technologii byłoby niemożliwe. Przykład ten pokazuje wyraźnie, że ze względu na swój 

hybrydyczny charakter, instalacja stała się nie tylko użyteczną strategią rejestrowania 

rozmaitych ludzkich i nie-ludzkich sprawczości w antropocenie, czy wytwarzania asamblaży 

natury, kultury i technologii. Jak przekonuje turecka ekokrytyczka Sepril Oppermann  

w wydanej niedawno pracy Installation, 

wytwarzając silne doświadczenia zmysłowe i afektywne, instalacje dają nadzieję na bardziej emocjonalny 

związek ludzi z naszą planetą. Odwołują się bowiem do naszej zdolności empatii, skłaniając do 

„zainwestowania” w nieantropocentryczne sposoby myślenia o antropocenie, gdyż w ten sposób można 

być może wyeliminować niektóre jego antropogeniczne efekty26. 

Inaczej mówiąc, inicjatorzy sztuki zamglonego antropocenu wywołują intensywne 

wielozmysłowe, intelektualne i afektywne ludzkie doświadczenia, by projektować nowe, nie-

antropocentryczne modele relacji ludzi ze światem. Doświadczenia te nie tylko są niekiedy tak 

intensywne, że dalece wykraczają poza tradycyjnie rozumiane doświadczenia widza czy 

uczestnika sztuki. Stają się one wręcz konstytutywne dla interesujących mnie performansów 

naturokulturotechnologicznych. Nie chodzi tu jednak o to, że ludzie zyskują w nich 

uprzywilejowaną pozycję doświadczającego podmiotu, który przypisuje działaniom określone 

znaczenia. Wręcz przeciwnie, inicjatorzy projektują różnego typu asamblaże ludzi i nie-ludzi, 

w których wytwarza się dopiero podział na podmiot i przedmiot doświadczenia. Co więcej,  

w znacznym stopniu zależy od indywidualnych predyspozycji zwiedzających i ich 

idiosynkratycznych praktyk interpretacyjnych. W związku z tym w kontekście sztuki 

zamglonego antropocenu trudno mówić o odbiorcach jako indywidualnych podmiotach 

ludzkich, które doświadczają istniejącego niezależnie od nich świata. Wywołując 

doświadczenia jako asamblaże, inicjatorzy w diametralnie odmiennych celach strategicznych 

wytwarzają chwilowe połączenia między ludzkimi ciałami i naturokulturotechnologicznymi 

                                                 
26 Serpil Oppermann, Installation, „Environmental Humanities” 2018, t. 10, nr 1, s. 338-342, tu: s. 341.  
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środowiskami. W związku z tym, ci, których nazywamy odbiorcami materializują się  

w zależności od społeczno-politycznych i kulturowych kontekstów, w jakich inicjowany jest 

dany performans naturokulturotechnologiczny. 

O tym, że instalacje mogą wytwarzać ludzkie doświadczenia, wywołując diametralnie 

różne efekty w zależności od kontekstu kulturowego, ekonomicznego i społeczno-

politycznego, przekonują prace japońskiej artystki Fujiko Nakai. Od lat siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku na zasadzie eksterytorialnej wzajemności wraz z inżynierami i meteorologami 

inicjuje ona performanse naturokulturotechnologiczne – prezentowane zarówno w galeriach, 

jak i w przestrzeniach publicznych na całym świecie – w których najważniejszą rolę odgrywa 

sztuczna mgła. W związku z tym można je uznać za modelowy wręcz przykład sztuki 

zamglonego antropocenu, która wytwarza asamblaże natury, kultury i technologii. W 1970 

roku, pracując w ramach E.A.T. z inżynierem Thomasem Mee, artystka opracowała specjalną 

technologię wytwarzania sztucznej mgły poprzez rozpraszanie kropel wody. Wcześniej 

podobny efekt dawało wykorzystanie tak zwanego soku mgielnego, czyli roztworu glikolu  

i gliceryny. Specjalna maszyna rozbijała go na atomy, które w momencie wyrzucenia w 

powietrze skraplały się w postaci przypominającej mgłę. Maszyny te produkowały sztuczną 

mgłę jedynie na niewielkiej powierzchni. Co więcej, po II wojnie światowej okazało się, że 

rozproszony sok mgielny wywołuje u ludzi podrażnienia skóry, a zawarte w nim związki 

chemiczne zwiększają ryzyko raka. W wyniku trwających dwa lata eksperymentów Nakaya  

i Mee skonstruowali więc skomplikowany system połączonych ze sobą dysz rozpylających  

o niewielkiej średnicy, w których znajdowały się mikroskopijne igiełki. Przechodząca przez 

dysze pod dużym ciśnieniem woda rozpada się na miliardy cząsteczek o średnicy poniżej 10 

mikrometrów, które w powietrzu natychmiast ulegają kondensacji. Od niemal pięćdziesięciu 

lat Nakaya wykorzystuje tę samą technologię w kolejnych realizacjach, które sama określa 

oksymoronicznym terminem rzeźba z mgły (fog sculpture). Sugeruje zatem, że jej prace 

kwestionują nie tylko binarną opozycję natura/kultura, lecz także opozycję między materialnym 

artefaktem i ulotnym procesem czy wydarzeniem artystycznym, która pojawiła się wraz ze 

sztuką performansu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Jak przekonuje 

japoński krytyk i teoretyk sztuki Yuji Morioka w eseju Interactive Landscape, celem Nakai jest 

tworzenie „relacyjnych środowisk interaktywnych (environments of interactive 

relationality)”27..Termin ten precyzyjniej niż stosowane przez teoretyków i historyków sztuki 

określenie instalacja określa inicjowane przez artystkę performanse, gdyż zwraca uwagę na 

                                                 
27 Yuji Morioka, Interactive Landscapes, tłum. Berth Winter, http://processart.jp/nakaya/e/ (04.04.2019). 

http://processart.jp/nakaya/e/
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relacje, jakie nawiązują one z konkretnym środowiskiem, w którym powstają. Projektując 

kolejne takie interaktywne środowiska artystka skrupulatnie bada topografię danego miejsca, 

jego faunę i florę, a także analizuje dane mikroklimatyczne z ostatnich dziesięciu lat, przede 

wszystkim te dotyczące kierunku i siły wiatru oraz średniej ilości deszczu na metr kwadratowy 

w ciągu roku. W tytułach niektórych instalacji Nakaya podaje nawet kod stacji 

meteorologicznej, z której pomiarów korzystała, przygotowując daną pracę, aby zaznaczyć 

niezwykle istotną rolę badań naukowych, bez których jej prace nie mogłyby wręcz powstać. 

Nawet sztucznie produkowana mgła pojawi się bowiem wyłącznie przy odpowiedniej 

temperaturze i wilgotności otoczenia oraz utrzyma się tylko wtedy, gdy nie rozwieje jej wiatr. 

Co więcej, Nakaya dostosowuje sposób rozmieszczenia dysz do specyficznego ukształtowania 

danego terenu, a częstotliwość rozpylania mgły do prognozowanych warunków 

atmosferycznych. Jednak nawet gdy uda się jej zasnuć dane miejsce sztuczną mgłą, nie jest  

w stanie przewidzieć jej zachowania, gdyż zależy ono od najmniejszych nawet zmian  

w otoczeniu. Nie chodzi tu wyłącznie o zmiany temperatury czy wilgotności, które mogą 

sprawić, że w czasie kilku sekund gęsta, ciężka mgła przekształci się w opadające na ziemię 

pasy delikatnej mgiełki, lub zupełnie zniknie, mimo poprawnego funkcjonowania dysz. Mgła 

reaguje również na poruszające się w niej ludzkie i nie-ludzkie ciała, rozstępując się 

niespodziewanie przed nimi bądź zagęszczając w zależności od prędkości i kierunku, w jakim 

się poruszają. Ten aspekt sztucznej mgły najlepiej pokazuje praca Opal Loop / Cloud 

Installation #72503 (1980), którą Nakaya zaprojektowała we współpracy z amerykańską 

choreografką Trishą Brown. Czworo tancerzy wykonuje w niej powtarzający się układ 

choreograficzny, tańcząc nie tyle ze sobą, co z nieustannie i w niemożliwy do przewidzenia 

sposób zmieniającą się sztuczną mgłą. Widać więc wyraźnie, że Nakaya nie tworzy instalacji 

artystycznych, o których pisała Reiss, lecz inicjuje pożądane doświadczenia, by zwrócić uwagę 

na przypadkowe intra-akcje między zjawiskami atmosferycznymi oraz ludzkimi i nie-ludzkimi 

aktantami. Zdecydowanie wykraczają one poza tradycyjne pojęcia, którymi posługują się 

historycy i teoretycy sztuki, by opisywać doświadczenia estetyczne tych, którzy biorą udział  

w działaniach artystycznych.  

Projektowane przez Nakayę ludzkie doświadczenia z pewnością mają niewiele 

wspólnego z doświadczeniem odbiorcy jako bezinteresownego widza, o którym pisał Immanuel 

Kant w Krytyce władzy sądzenia, analizując sądy na temat piękna. Jak twierdził, takie sądy 

może wydawać jedynie ten, kto kontempluje dzieło sztuki dla samego doświadczenia 

estetycznego. Termin Zuschauer, którym posługiwał się Kant, sprowadza bowiem 
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doświadczenie estetyczne wyłącznie do wrażeń wzrokowych, poddawanych osądowi rozumu. 

Rzeczownik ten pochodzi od czasownika zuschauen – przyglądać się. Choć zakłada on aktywny 

udział odbiorcy w sztuce, sugeruje jednocześnie, że przede wszystkim w skupieniu patrzy on 

na dany artefakt, poddając swoje wrażenia racjonalnemu osądowi. Tymczasem sztuczna mgła 

w instalacjach Nakai nie tylko ogranicza ludziom pole widzenia, lecz także usuwa z niego 

niezbędne punkty orientacyjne. Nie wiedzą zatem, na co mają patrzeć, a konieczność 

nieustannego weryfikowania własnej pozycji w przestrzeni sprawia, że rozumowy osąd 

ustępuje miejsca poczuciu niepewności poznawczej. W związku z tym ich doświadczenia nie 

są również doświadczeniami widzów, o których mówi się w polskiej refleksji nad sztuką. 

Podobnie jak Zuschauer polskie słowo „widz” oznaczające tego, który widzi, etymologicznie 

wiąże się ze zmysłem wzroku. Jednak polski czasownik „widzieć”, od którego ono pochodzi, 

dalece odbiega od niemieckiego „schauen” (spoglądać na coś), które konotuje aktywność.  

W związku z tym polski „widz” zakłada przede wszystkim pasywny odbiór sztuki. Gdy mówię 

o widzu, mam przecież na myśli kogoś, kto nie tyle aktywnie patrzy na dane zjawisko, co po 

prostu je widzi. Wstępnie zaprojektowane przez Nakayę ludzkie doświadczenia potwierdzają 

natomiast ustalenia francuskiego filozofa Jacquesa Rancière’a, który w pracy Le spectateur 

emancipé przekonywał, że doświadczenia widzów nigdy nie są pasywne28. Zawsze to, co 

widzą, zależy od ich praktyki interpretacyjnej, wynikającej z życiowego doświadczenia. 

Podobnie zwiedzający interaktywne środowiska Nakai rozpoznają w amorficznych kłębach 

sztucznej mgły kształty, którym przypisują własne znaczenia. Co więcej, ich doświadczenie 

nieustannie oscyluje między sytuacją widzenia i niewidzenia. Najlepiej ilustruje to instalacja 

Veil (2014), w której artystka zasnuła sztuczną mgłą The Glass House, czyli modernistyczny 

dom mieszkalny ze szkła projektu amerykańskiego architekta Philipa Johnsona, zbudowany  

w 1949 roku w New Canaan w stanie Connecticut. Przy bezwietrznej pogodzie budynek 

dosłownie rozpływał się w sztucznej mgle, znajdujący się blisko niego ludzie musieli uważać, 

by nie wpaść na szklane ściany, a praca Nakai stawała się ucieleśnieniem sformułowanej przez 

Johnsona idei niewidocznej architektury. Projekty tego architekta zmierzały bowiem do 

pełnego zintegrowania budynków z ich otoczeniem. Omawiana praca wywoływała jednak 

zupełnie inny efekt w momencie, gdy zrywał się wiatr. The Glass House stawał się wówczas 

doskonale widoczny, a jego spowite mgłą ściany zdawały się wykonane z białego, 

nieprzezroczystego materiału. Wówczas Veil przypominało raczej ambalaż, czyli działanie 

artystyczne polegające na opakowywaniu, owijaniu bądź zasłanianiu przedmiotów, 

                                                 
28 Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La fabrique éditions 2008.  
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architektury czy natury. O ile Johnson starał się ukryć architekturę, o tyle twórcy ambalaży, 

chociażby Tadeusz Kantor, którego strategię krytycznie analizuję w rozdziale drugim, 

opakowywali przedmioty, by podkreślić materialną obecność tego, co schowane. Jednak 

omawiane doświadczenie nie było wyłącznie wzrokowej natury, gdyż to, co widzieli 

zwiedzający, zależało chociażby od tego, w jakiej odległości względem budynku się 

znajdowali. Co więcej, w pracach Nakai sztuczna mgła wywołuje również wrażenia dotykowe, 

które w znaczący sposób decydują o znaczeniach, jakie przypisują im zwiedzający. Aby się  

o tym przekonać, odwołajmy się do konkretnego zapisu ludzkiego doświadczenia, wywołanego 

przez inny projekt tej samej artystki. 

W wydanej niedawno pracy Weather as Medium. Toward Meteorological Art 

nowozelandzka performatyczka i artystka Janine Randerson opisała doświadczenie podczas 

Fog Sculpture #94925: Foggy Wake in a Desert: An Ecosphere (1976) w ogrodzie 

Australijskiej Galerii Narodowej w Canberze29. W doświadczeniu badaczki dominowało nie 

tyle wrażenie zaburzonego widzenia, lecz uczucie wilgoci, które kiedy przechadzała się po 

ogrodzie, pozostawiała na jej skórze sztuczna mgła. Nie było to zatem doświadczeniem widza, 

lecz raczej (syn)estetyka, o którym pisałem we wspomnianej pracy Doświadczenie 

(syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific. Terminem tym określałem 

takiego uczestnika, którego odbiór sztuki opiera się na synestezji jako modelu ludzkiej 

percepcji. Doświadczenie (syn)estetyczne służyło mi do analizy efektów dynamicznej fuzji 

doświadczeń multisensorycznych, intelektualnych i afektywnych, projektowanych przez 

twórców przedstawień site-specific w określonym celu strategicznym. Zmienia się ono bowiem 

nieustannie w miarę jak (syn)estetycy wchodzą w różnego typu fizyczne reflacje z konkretną 

przestrzenią, co wpływa również na przypisywane jej znaczenia. Dotykowe i kinestetyczne 

doświadczenia Randerson sprawiały, że interpretowała ona pracę Nakai jako działanie site-

specific. Miało ono tematyzować specyficzne dla pustynnego regionu Canberry problemy  

z brakiem wody, które od powstania instalacji w latach siedemdziesiątych XX wieku pogłębiły 

się w wyniku zmian klimatycznych. W założeniu artystki instalacja pełniła również funkcję 

permanentnego systemu nawadniającego dla rosnących w ogrodzie roślin, pozwalając 

zaoszczędzić cenną wodę z pobliskiego zbiornika retencyjnego Canberra’s Cotter Dam. Dziś 

natomiast Fog Sculpture #94925 można oglądać wyłącznie przez półtorej godziny w nocy, by 

uchronić zbiornik przed całkowitym wyschnięciem. Według Randerson wywoływane  

w omawianej instalacji wielozmysłowe doświadczenie zmusza zwiedzających do krytycznej 

                                                 
29 Janine Randerson, Weather as Medium. Toward Meteorological Art, The MIT Press 2018.  
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refleksji nad postępującą degradacją środowiska. Choć omawianą pracą istotnie można uznać 

za działanie site-specific, chodzi w niej nie tyle o wywołanie dynamicznej fuzji ludzkich 

doświadczeń, co o zwrócenie uwagi na relacje ludzi i nie-ludzi w konkretnym zagrożonym 

ekosystemie. W związku z tym zaproponowany przeze mnie termin (syn)estetyk okazuje się 

wysoce niewystarczający, gdyż kieruje uwagę przede wszystkim na ludzkie sposoby 

doświadczania świata. Jak zatem mówić o ludziach, którzy biorą udział w instalacjach Nakai  

i – szerzej rzecz ujmując – w zjawiskach zamglonego antropocenu? 

W kontekście performansów naturokulturotechnologicznych zamglonego antropocenu 

będę mówił nie tyle o widzach, uczestnikach, czy (syn)estetykach, ile o środnostkach. Termin 

ten dalece wykracza poza refleksję o sztuce i wywodzi się z rozważań brytyjskiej socjolożki 

Jennifer Gabrys, która w pracy Program Earth. Environmental Sensing Technology and the 

Making of a Computational Planet analizowała rozpowszechnione dziś projekty inteligentnych 

miast30. Jak przekonywała, wytwarzają one nowy typ niekoniecznie ludzkiego podmiotu, który 

określiła terminem ambividual, utworzonym poprzez połączenie słów ambient (środowisko)  

i dividual (konkretny typ podmiotowości relacyjnej, o którym pisał Gilles Deleuze pod koniec 

lat dziewięćdziesiątych XX wieku). Według Gabrys ambividual nie posiada esencji, lecz 

definiuje się za każdym razem inaczej poprzez działanie na określone 

naturokulturotechnologiczne środowisko, którego działaniu również podlega. Środnostka 

podlega również różnego typu procedurom kontroli ze strony różnego typu instytucji, 

chociażby zarządzających inteligentnymi miastami, które nieustannie monitorują jej 

zachowanie, by na tej podstawie wprowadzać, na przykład, proekologiczne rozwiązania. Ukuty 

przeze mnie termin środnostka powstał w wyniku adaptacji terminu Gabrys do polszczyzny 

poprzez kontaminację rzeczowników środowisko i jednostka. Nie ma on jednak po prostu 

zastąpić pojęcia „widza”, „uczestnika” czy „(syn)estetyka”. Wymienione terminy roszczą sobie 

prawo do uniwersalności, sugerując, że odnoszą się do każdego odbiorcy sztuki. Tymczasem 

„środnostka” służy mi przede wszystkim do powołania do istnienia specyficznych intra-akcji, 

jakie nawiązują się między ludźmi i środowiskami naturokulturotechnologicznymi.  

W przeciwieństwie do interakcji, w intra-akcjach nie mamy do czynienia z uprzednio 

istniejącymi bytami, które wchodzą w relacje, lecz z chwilowymi, dynamicznymi  

i performatywnymi podziałami na podmioty i przedmioty działania, które pojawiają się  

w efekcie stosowania określonych strategii przez inicjatorów performansów. W związku z tym 

                                                 
30 Jennifer Gabrys, Program Earth. Environmental Sensing Technology and the Making of a Computational 

Planet, University of Minnesota Press 2016. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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w wielu omawianych przeze mnie instalacjach środnostki w ogóle się nie pojawiły. Wówczas 

odnoszę się do tych którzy w nich uczestniczyli, posługując się w miarę neutralnym terminem 

„zwiedzający”, by zaznaczyć czynność profilującą ich doświadczenie sztuki zamglonego 

antropocenu. Środnostka bowiem służy mi do podkreślenia chwilowych, nietrwałych  

i nieprzewidywalnych efektów, jakie zawsze tworzą się w wyniku procesu nieustannego 

stawania się ludzi ze światem dzięki dynamicznej fuzji wrażeń zmysłowych, doświadczeń 

intelektualnych i afektywnych. Badający zjawiska zamglonego antropocenu nigdy nie mogą 

mieć pewności co do tego, czy powstanie środnostek zależy wyłącznie od strategii inicjatorów, 

własnych doświadczeń, chęci, procesów poznawczych czy wrażeń zmysłowych zwiedzających, 

zastosowanych przez siebie strategii badawczych, a może jest po prostu dziełem przypadku. 

Środnostka funkcjonuje bowiem zawsze pośród innych ludzkich i nie-ludzkich aktantów 

nawiązujących ze sobą rozmaite intra-akcje. Aby się o tym przekonać, najlepiej odwołać się do 

jednej z pierwszych prac Nakai.  

Fog Sculpture #4773 Pepsi Pavillion to efekt wspomnianej wcześniej współpracy 

japońskiej artystki i inżyniera Thomasa Mee. W 1970 roku sztuczna mgła spowiła cały pawilon 

Pepsi, zaprezentowany na wystawie światowej Expo w Osace. Powstał on w wyniku wspólnego 

działania 75 artystów i inżynierów z E.A.T. pod kierunkiem Billy’ego Klüvera jako półkolista 

konstrukcja o średnicy 36 metrów, wykonana z białych paneli PCV, kształtem nawiązująca do 

japońskich origami. W założeniu Klüvera pawilon nie był jednak ani dziełem sztuki, ani 

projektem architektonicznym, lecz swego rodzaju środowiskiem laboratoryjnym, w którym na 

żywo programuje się doświadczenia zwiedzających za pomocą nowych technologii. Przed 

wejściem każdy otrzymywał, na przykład, przypominające walkie-talkie ręczne zestawy 

słuchawkowe. Kiedy wchodził do prowadzącego do środka pawilonu tunelu, z zestawów 

słuchawkowych dobiegały odgłosy sugerujące, że stąpa po trawie, żwirze bądź po miękkim 

dywanie, które odtwarzały się w momencie, gdy zwiedzający przechodzili obok specjalnych 

czujników ruchu. Następnie trafiał do pomieszczenia, w którym podziwiał wirujące światła 

laserowe, kontrolowane przez protokomputer, czyli czytnik taśmy perforowanej, na której 

zapisano kolejne sekwencje świetlne. W centrum pawilonu natomiast znajdowało się 

pomieszczenie o półkolistym sklepieniu, wyłożonym specjalną folią odblaskową. Oświetlano 

ją ruchomymi reflektorami w taki sposób, żeby każdy zwiedzający patrząc w sufit, widział 

swoje hiperrealistyczne odbicie. Wszystkimi urządzeniami sterował jeden, centralny czytnik 

taśmy perforowanej. Z jednej strony zapewniał on ich pełną, z drugiej zaś umożliwiał ręczne 

modyfikowanie parametrów poszczególnych urządzeń w momencie, gdy nie wywoływały 
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założonego przez inicjatorów efektu. Jak przekonuje amerykański historyk mediów Fred 

Turner w pracy The Corporation and the Counterculture: Revisiting the Pepsi Pavilion and the 

Politics of Cold War Multimedia wykorzystane strategie performatywne sprawiały, że 

„zwiedzający stawali się cybernetycznymi organizmami, wysyłającymi i odbierającymi 

różnego typu informacje i reagującymi na nie. Kontrolowali swoje działania jedynie w takim 

stopniu, w jakim pozwalało im środowisko i zarządzający nim artyści i inżynierowie  

z E.A.T.”31. Inaczej mówiąc, pawilon Pepsi powoływał do istnienia środnostki, które 

nieustannie współdziałały z naturokulturotechnologicznym środowiskiem, w którym się 

znalazły. Celem tak rozumianego doświadczenia jako asamblażu wrażeń wielozmysłowych, 

doświadczeń intelektualnych i afektywnych było jednocześnie ucieleśnienie kontrkulturowych 

idei wolności jednostki poprzez wprowadzenie w życie cybernetycznych koncepcji kontroli 

społeczeństwa poprzez wymianę informacji, które dwanaście lat wcześniej sformułował 

amerykański matematyk Norman Wiener. Środnostki miały poczuć się wolne jedynie dzięki 

ścisłej kontroli artystów i inżynierów nad zaprojektowanym przez nich środowiskiem. Sztuczna 

mgła Nakai i Meego wywoływała po części podobny efekt, ale – co niezwykle istotne – 

wprowadzała do zaplanowanych przez nich działań element nieprzewidywalności. Choć 

częstotliwość i siła, z jaką ją rozpylano, podlegała ścisłej kontroli programu komputerowego, 

poza tym trudno było ją kontrolować. Raz rozwiewał ją od razu silny wiatr, innym razem była 

tak gęsta, że zasnuwała również sąsiednie pawilony. Sztuczna mgła stała się więc doskonałym 

ucieleśnieniem cybernetycznej idei wolności dzięki, czy – precyzyjniej rzecz ujmując – mimo 

ścisłej kontroli. 

Nie wszystkie performanse omawiane w niniejszej monografii mają na celu 

wytworzenie mgły, bądź się do niej odnoszą. Co więcej, moja refleksja nie ogranicza się do 

zjawisk uznawanych za artystyczne. Przedstawiając w pierwszym rozdziale najważniejsze 

aspekty powoływanej do istnienia epoki, odwołuję się, na przykład, do takich performansów 

naturokulturotechnologicznych, które najczęściej uznaje się za zjawiska atmosferyczne. Choć 

trudno w nich jednoznacznie wskazać inicjatorów, a tym bardziej opisywać ich zamierzone cele 

strategiczne, z pewnością uwidaczniają one efekty splątanych sprawczości ludzi i nie-ludzi, 

które wymuszają przyjęcie nowych pojęć do mówienia o dzisiejszym świecie. Spekulując  

w ostatnim rozdziale na temat przyszłości zamglonego antropocenu, odwołuję się natomiast do 

performansów fantastyki naukowej. W odróżnieniu od interaktywnych środowisk, ich 

                                                 
31 Fred Turner, The Corporation and the Counterculture: Revisiting the Pepsi Pavilion and the Politics of Cold 

War Multimedia, “The Velvet Light Trap” 2014, nr 73, s. 66-78, tu: s. 74. 
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inicjatorzy nie tyle wywołują doświadczenia jako asamblaże, co budują całe światy i snują 

scenariusze przyszłości, by pokazać możliwe, choć jeszcze nieurzeczywistnione konsekwencje 

określonych asamblaży natury, kultury i technologii. Taki właśnie materiał badawczy  

w znacznym stopniu determinuje przyjętą przeze mnie w niniejszej monografii metodę studium 

przypadku. Nie mam bowiem wątpliwości, że daje ona najlepszą możliwość uchwycenia 

ogólnych prawidłowości, dotyczących skomplikowanych i dynamicznych procesów 

powstawania doświadczenia jako asamblażu, a jednocześnie pozwala uwzględnić specyficzne 

dla danego performansu naturokulturotechnologicznego konteksty kulturowe, ekonomiczne 

czy społeczno-polityczne. Studia przypadków zostały przy tym tak dobrane, żeby zilustrować 

poszczególne aspekty interesującej mnie epoki i konstytutywnego dla niej doświadczenia jako 

asamblażu, którym poświęcam cztery rozdziały niniejszej pracy. 

W pierwszym rozdziale pokazuję cechy charakterystyczne interesującej mnie epoki, 

odróżniające ją od innych fabulacji spekulatywnych na temat czasów, w których żyjemy.  

W tym celu odwołuję się do trzech zjawisk, związanych z wystąpieniem mgły. W dwóch 

przypadkach mgła pojawiła się w ziemskiej atmosferze, w trzecim mówi się o metaforycznej 

mgle w kontekście technologii cyfrowych. W pierwszej kolejności, przyglądając się bliżej 

wspomnianej już tutaj Wielkiej Zabójczej Mgle, zastanowię nad tym, czym zamglony 

antropocen różni się od epok, które powołują do istnienia historycy środowiska. Inaczej niż 

dzieje się to w analizach kapitalocenu i nekrocenu, ta epoka kieruje uwagę nie tyle na procesy 

długiego trwania, ile krótkotrwałe zjawiska, w których wytwarzają się chwilowe i często 

przygodne konfiguracje natury, kultury i technologii. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala nie 

tylko pokazać charakterystyczne dla zamglonego antropocenu nieprzewidywalne efekty takich 

zjawisk, które wymykają się wszelkim próbom racjonalizacji. Staje się również punktem 

wyjścia do krytycznej analizy dotychczasowych sposobów myślenia o środowisku. W drugiej 

kolejności odwołuję się bowiem do technologii mgły obliczeniowej, o której mówią 

programiści komputerowi. Posługują się oni metaforą mgły na określenie zdecentralizowanej 

wirtualnej platformy, na której gromadzi się i przetwarza dane. Analiza przykładów 

wykorzystania tego typu technologii w oplatających Ziemię sieciach czujników, które w 

znacznym stopniu wytwarzają to, co zwykliśmy nazywać środowiskiem naturalnym, pozwala 

nie tylko zakwestionować zakorzeniony w XIX wieku sposób myślenia o środowisku 

naturalnym jako istniejącym obiektywnie zbiorze relacji ekologicznych. Umożliwia również 

rozszerzenie bardziej współczesnych koncepcji mówiących o środowiskach 

naturokulturowych, w których nie można od siebie oddzielić tego, co naturalne, od różnego 
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typu ludzkich praktyk życiowych. Mgła obliczeniowa wyraźnie pokazuje bowiem, że  

w zamglonym antropocenie mamy do czynienia z programowalnymi środowiskami 

naturokulturotechnologicznymi, które materializują się inaczej w zależności od miejsca, 

sposobu i skali, w której ludzi i maszyny przetwarzają określone zbiory danych ze środowiska. 

Na koniec tej części rozważań odwołuję się do jeszcze jednego, niespodziewanego pojawienia 

się mgły, którego przyczyn nie udało się dotąd wyjaśnić. Tym razem chodzi o mgłę na plaży w 

Birling Gap, na południowo-wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii, w 2017 roku. Na jej 

przykładzie pokazuję, że zjawiska zamglonego antropocenu skłaniają do krytycznej refleksji 

również nad dotychczasowymi modelami ludzkiego doświadczenia. Analizując nieistniejący 

zapach chloru, który odczuwali plażowicze w Birling Gap, zwracam bowiem uwagę na to, że 

mamy tu do czynienia z amodalnym ludzkim doświadczeniem. Powstaje ono w efekcie 

dynamicznej fuzji wrażeń wielozmysłowych, doświadczeń intelektualnych i afektywnych, 

która znosi granicę między prawdą i iluzją, ludzkim ciałem i jego otoczeniem. Refleksja nad 

amodalnym doświadczeniem staje się następnie podstawą dla nowego podejścia do ludzkiego 

doświadczenia w kontekście antropogenicznych zmian środowiskowych, z jakimi mamy dziś 

do czynienia. Jednak sformułowana w tym rozdziale koncepcja zamglonego antropocenu, która 

kieruje uwagę na nieprzewidywalne efekty krótkotrwałych zjawisk antropogenicznych  

i usytuowane praktyki wytwarzania dzisiejszych środowisk naturokulturotechnologicznych, 

przekonująco dowodzi, że wszelkie propozycje teoretyczne wymagają również nowego języka 

analizy. Dynamicznych i skomplikowanych zjawisk oraz środowisk zamglonego antropocenu 

nie sposób przecież opisywać za pomocą takich tradycyjnych kategorii, jak podmiot, przedmiot 

czy interakcja, gdyż nierozerwalnie wiążą się one z esencjonalistycznym myśleniem  

o człowieku i świecie. Z tego względu na zakończenie tego rozdziału wykorzystuję poręczną 

formę leksykonu, by zaproponować nie tylko nowe pojęcia, lecz także zmodyfikowane 

definicje pojęć już istniejących, które wykorzystuję w kolejnych rozdziałach.  

Podczas gdy w pierwszym rozdziale sytuuję zamglony antropocen w kontekście 

konkurencyjnych fabulacji spekulatywnych na temat czasów, w jakich żyjemy, w drugim 

pokazuję, w jaki sposób interesujące mnie doświadczenie jako asamblaż mieści się między 

tradycyjnym doświadczeniem estetycznym, tradycyjnym doświadczeniem naukowym  

i doświadczeniem antropocenu. W tym celu w pierwszej kolejności bliżej przyglądam się 

wprowadzonej już definicji asamblażu, sytuując to pojęcie wobec innych, zbliżonych do niego 

terminów agencement, assemblage i układ, które często traktuje się ekwiwalentnie. Wskazanie 

między nimi subtelnych, acz istotnych różnic semantycznych pozwoli mi bowiem precyzyjnie 
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określić te aspekty asamblażu, które są szczególnie istotne dla formułowanej tu koncepcji 

doświadczenia w zamglonym antropocenie. Z tej perspektywy zaś w dalszej części rozdziału 

odwołuję się do trzech doświadczeń, dwóch jako asamblaży i jednego, które można uznać za 

doświadczenie środnostkowe. Po pierwsze, przywołam doświadczenie, które wywołała u mnie 

instalacja Mud Muse (1968-1971) Roberta Rauschenberga. Nie mogłem oczywiście jej 

zwiedzać tuż po premierze. Chodzi mi zatem o doświadczenie, które pojawiło się, gdy wiosną 

2017 roku odwiedziłem londyńskie muzeum Tate Modern, w którym pokazywano 

retrospektywę jego prac. Z perspektywy wrażenia, które wywołała we mnie instalacja 

pokazywana w tradycyjnej przestrzeni sztuki, pokażę, jak doświadczenie jako asamblaż różni 

się zarówno od tradycyjnego doświadczenia estetycznego, zakorzenionego w modernistycznym 

paradygmacie autonomii sztuki, jak i od konkurencyjnego wobec niego doświadczenia sztuki, 

które pojawiło się wraz ze zwrotem performatywnym lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Po drugie, odwołam się do doświadczenia, które wywołała u mnie instalacja 

bioartowa Circumventive organs australijskiej dizjanerki Agi Haines, składająca się ze 

sztucznych ludzkich organów, wykonanych techniką bioprintingu. Tę instalację odwiedziłem 

już nie w konwencjonalnej przestrzeni sztuki, lecz w Centrum Nauki Kopernik, czyli miejscu 

służącym popularyzacji tradycyjnie rozumianych nauk ścisłych. Wywołane przez nią 

doświadczenie pozwoli zatem usytuować doświadczenie jako asamblaż wobec tradycyjnego 

doświadczenia naukowego, służącego wytworzeniu obiektywnej wiedzy o świecie. W tym 

kontekście szczególnie interesować mnie będzie kwestia reprezentacji w naukach ścisłych, 

która – jak wskazują współcześni filozofowie nauki – ściśle wiąże się z obowiązującym  

w danym kontekście historycznym sposobem myślenia o reprezentacji w sztuce. Wykorzystując 

ustalenia amerykańskiej filozofki i fizyczki teoretycznej Karen Barad, pokażę następnie, że 

doświadczenie jako asamblaż, wywoływane w sztuce zamglonego antropocenu, wymusza 

zmianę obowiązującej w nowoczesnych naukach ścisłych i sztuce metafory zwierciadła, 

zgodnie z którą odbijają one istniejącą obiektywnie rzeczywistość. Na zakończenie tego 

rozdziału odwołam się natomiast do doświadczenia środnostkowego, które mogła wywoływać 

instalacja Biomimesis: Hyphae artysty i programisty Szymona Kaliskiego. Zainicjowany przez 

niego performans naturokulturotechnologiczny łączył w sobie sztukę interaktywną, algorytmy 

i dyskurs mykologiczny, by zwrócić uwagę odwiedzających na ekologiczną relację ludzi  

i grzybów. Moja znajoma, która jako wolontariuszka pilnowała instalacji, do tego stopnia 

poczuła się związana ze środowiskiem naturokulturotechnologicznym, że postanowiła chronić 

grzyby przed śmiercią. W związku z tym wywołane przez Kaliskiego doświadczenie pozwoli 
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mi ponadto odróżnić doświadczenie jako asamblaż od doświadczenia antropocenu, o którym 

mówi się we współczesnych krytycznych studiach nad tą epoką.  

O ile drugi rozdział dotyczy tego, czym mogą być doświadczenia jako asamblaże, 

rozdział Polifoniczność asamblaży i emergencja mówi o tym, w jaki sposób powstają 

interesujące mnie doświadczenia. Jak wskazuje jego tytuł, interesują mnie tu w szczególności 

dwa sposoby materializacji takich doświadczeń: polifonia i emergentność. W pierwszej 

kolejności odwołam się do koncepcji asamblażu polifonicznego, sformułowanej przez 

amerykańską antropolożkę Annę Lowenhaupt-Tsing w pracy The Mushroom at the End of the 

World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins32. Choć Lowenhaupt-Tsing bezpośrednio 

nawiązuje się do współczesnej teorii asamblaży, jej koncepcja zdecydowanie różni się od 

ustaleń DeLandy. Amerykańska badaczka zakłada bowiem, że asamblaże nie są bytami 

relacyjnymi, lecz „zbiorowiskami sposobów istnienia (gatherings of ways of being)” (s. 157). 

Chodzi jej o splatające się ze sobą praktyki życiowe ludzi i organicznych nie-ludzi oraz sposoby 

istnienia materii nieożywionej. Przypominają one głosy lub melodie, które składają się na 

polifoniczny utwór muzyczny i jedynie od czasu do czasu harmonijnie ze sobą współgrają  

w uchu słuchaczki. Polifonia, o której mówi Lowenhaupt-Tsing, pozwala więc zobaczyć, że 

sposoby istnienia ludzi i nie-ludzi mają specyficzny dla siebie rytm oraz funkcjonują  

w odmiennych czasowościach. Choć ich spotkania mają zawsze przypadkowy i chwilowy 

charakter, zawsze też wywołują niedające się przewidzieć zmiany. Wykorzystując ustalenia 

Lowenhaupt-Tsing, pokazuję zatem, jak powstają doświadczenia jako asamblaże w projektach, 

w których mamy do czynienia przede wszystkim ze splotami ludzkich i nie-ludzkich praktyk 

życiowych. Moim przewodnikiem są opisywane przez Lowenhaupt-Tsing grzyby matsutake, 

gdyż ich skomplikowane praktyki życiowe wskazują na różne aspekty wytwarzania asamblaży 

polifonicznych z udziałem grzybów na pograniczu dizajnu spekulatywnego, bioartu i ekoartu. 

O ile polifoniczność asamblaży pozwala dostrzec procesy powstawania doświadczeń przede 

wszystkim w wyniku spotkań ludzi i biotycznych nie-ludzi, o tyle pojęcie emergencji ujawnia, 

jak powstają te doświadczenia w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spotkaniami ludzi  

i abiotycznych nie-ludzi. W szczególności interesują mnie takie zjawiska sztuki zamglonego 

antropocenu, których inicjatorzy projektują spotkania ludzi i różnego typu technologicznych 

nie-ludzi: sztucznych sieci neuronowych, awatarów czy architektury generatywnej. W pracy 

Philosophy and Simulation. The Emergence of Synthetic Reason DeLanda przekonuje bowiem, 

                                                 
32 Anna Lowenhaupt-Tsing, The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist 

Ruins, Princeton University Press 2015. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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że emergencja rozumiana jako pojawianie się jakościowo nowych zjawisk, niemożliwych do 

zredukowania do elementów, które przyczyniły się do ich powstania, wywodzi się z chemii  

i fizyki, zajmujących się światem przyrody nieożywionej33. Występują w nim oddziaływania 

między ciałami, prowadzące do powstania nowych właściwości, zachowań i zdolności, których 

żadne z tych ciał wcześniej nie posiadało. W tym kontekście krytycznie przyglądam się 

zaproponowanej przez DeLandę definicji asamblaży emergentnych, które są zawsze czymś 

więcej niż suma ich części. Na przykładzie konkretnego zjawiska zamglonego antropocenu 

pokazuję bowiem, że doświadczenie jako asamblaż może być w zależności od kontekstu 

zarówno czymś więcej, jak i mniej niż suma jego części. Z tej perspektywy przyglądam się 

następnie emergencji jako sposobowi materializacji interesującego mnie doświadczenia. W tym 

celu odwołuję się do modelu przestrzeni fazowej, który DeLanda pożycza z fizyki kwantowej, 

kiedy w późniejszej pracy The Assemblage Theory opisuje sposób powstawania asamblaży. 

Wykorzystując ten model do opisu tego, jak mogą powstawać doświadczenia w zamglonym 

antropocenie, proponuję dwie własne figury, proteusza i boida, które wskazują na różne aspekty 

emergencji. Pierwsza z nich odnosi się do emergentnego doświadczenia, które powstaje  

w wyniku zainicjowanych spotkań między pojedynczym ludzkim ciałem  

i naturokulturotechnologicznych środowiskiem. Druga zaś kieruje uwagę na doświadczenia, 

które powstają w wyniku intra-akcji między wieloma ciałami, w wyniku których dopiero 

powstaje rozróżnienie na doświadczenie indywidualne i zbiorowe.  

Natomiast w ostatnim rozdziale pracy podejmuję kwestię tego, jak działają i jaką pełnią 

funkcję mogą pełnić doświadczenia jako asamblaże. Ram dla moich rozważań dostarcza tym 

razem pojęcie afektu w rozumieniu przywoływanego już Briana Massumiego. Odwołując się 

do badań neuropsychologów z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w obszernym eseju 

The Autonomy of Affect, zdefiniował on afekt jako bezosobową siłę o charakterze cielesnym, 

która działa nie tyle w ludzkim ciele, ile pomiędzy różnymi, ludzkimi i nie-ludzkimi, ciałami34. 

Podstawę dla jego rozważań stanowiła oczywiście gruntowna krytyka psychoanalizy 

freudowskiej. Nierozerwalnie wiąże ona bowiem afekt z koncepcją spójnego ludzkiego 

podmiotu, który dąży do zachowania homeostatycznej równowagi fizycznej i psychicznej. 

Zgodnie z tym podejściem każda nadwyżka afektywna musi zostać „uregulowana” w trakcie 

terapii. Tymczasem dla Massumiego afekt to siła, która w zależności od kontekstu wywołuje 

efekty stabilizacji, jak i destabilizacji. Choć jego praca powstała już ponad dwadzieścia lat temu 

                                                 
33 Manuel Delanda, Philosophy and Simulation. The Emergence of Synthetic Reason, Continuum 2011.  
34 Brian Massumi, The Autonomy of Affect, „Cultural Critique” 1995, nr 31, s. 83-109. 
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i spotkała się w ostatnim czasie z ostrą krytyką35, te ustalenia, uzupełnione o bardziej 

współczesne koncepcje teoretyczne, pomagają mi pokazać sposoby myślenia o ekologii, 

alternatywne wobec nowoczesnej koncepcji natury jako niezależnej od człowieka materii, 

pozbawionej sprawczości i biernej. W szczególności interesuje mnie kwestia sprawczości 

nieorganicznych nie-ludzi takich jak mgły, skały czy lód. Refleksja na ten temat jest nieobecna 

nie tylko w tradycyjnej ekologii. Zajmuje ona marginalne miejsce także we współczesnych 

studiach nad antropocenem. W związku tym instalacje, które pozwalają odwiedzającym 

doświadczyć specyficznego typu sprawczości nieorganicznych nie-ludzi. Aby opisać ten typ 

sprawczości, wykorzystuję ustalenia brytyjskiego ekofilozofa Timothy’ego Mortona z pracy 

Humankind. Choć nie odwołuje się on w niej bezpośrednio do pracy Massumiego, to formułuje 

taką koncepcję sprawczości jako kołysania się (rocking), która opiera się na podobnym 

sposobie myślenia o działaniu, kwestionującym binarne opozycje między ruchem i bezruchem 

oraz tym, co aktywne i pasywne36. Po drugie, pokażę także, że afektywne doświadczenia jako 

asamblaże mogą służyć wytworzeniu nowego sposobu produkcji wiedzy o nieorganicznych 

nie-ludziach, alternatywnego wobec nowoczesnego paradygmatu obiektywizmu w naukach 

ścisłych, który zakłada, że badacz z chłodnego dystansu obserwuje istniejący niezależnie od 

niego przedmiot badań. W tym celu przywołam takie instalacje, które przekształcają materię 

faktów na temat dzisiejszych zmian klimatycznych w to, co amerykańska badaczka nauki  

i technologii Maria Puig de la Bellacasa w pracy Matters of Care. Speculative Ethics in More 

than Human Worlds określa mianem materii troski37. Chodzi jej przy tym o ucieleśnione  

i sytuowane sposoby produkcji wiedzy w technonaukach, które przyczyniają się do dbania  

o świat i naprawiania go, by zapewnić sobie i innym możliwie najlepsze (prze)życie. Na 

zakończenie tego rozdziału udowodnię zaś, że inicjowane w sztuce zamglonego antropocenu 

afektywne doświadczenia zachęcają do podejmowania odpowiedzialności za pogłębiającą się 

katastrofę ekologiczną. Nie chodzi mi jednak o odpowiedzialność jako poczucie winy za 

pogarszający się stan środowiska, ani też o odpowiedzialność wynikającą z niezastosowania się 

do określonych z góry zasad moralnych. Interesuje mnie raczej alternatywna wobec takich 

sposobów myślenia koncepcja odpowiedzialność jako response-ability, którą we wspomnianej 

wcześniej pracy Staying with the Trouble formułuje Donna Harraway, odnosząc się do 

                                                 
35 Zob. Margaret Wetherell, Affect and Emotion: A New Social Science Understanding, Sage 2012; Ruth Leys, 

The Ascent of Affect. Genealogy and Critique, The University of Chicago Press 2017; N. Kathrine Hayles, 

Unthought. The Power of the Cognitive Unconscious, The University of Chicago Press 2017. 
36 Timothy Morton, Humankind. Solidarity with Nonhuman People, Verso 2017.  
37 Maria Puig de la Bellacasa, Matters of Care. Speculative Ethics in More than Human Worlds, University of 

Minnesota Press 2017. 
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zdolności ludzi do odpowiadania na problemy, z jakimi borykają się ludzie i nie-ludzie 

zagrożeni antropogenicznymi zmianami środowiska38. Krytyczna lektura prac Haraway 

pozwoli mi pokazać, że jej koncepcja obejmuje zarówno zdolność odpowiadania na problemy 

ludzi, zwierząt i roślin, jak i nie-organicznych aktantów, takich choćby jak lód. 

Na zakończenie moich rozważań sytuuję formułowaną przeze mnie koncepcję 

zamglonego antropocenu i związanego z nim doświadczenia jako asamblażu w szerszym 

kontekście popularnych w ostatnim czasie pre- i post-apokaliptycznych narracji o końcu 

Człowieka i spekulacji na temat tego, jak mógłby wyglądać świat, gdyby zabrakło na nim ludzi. 

Nie chodzi mi jednak ani o znane z kultury popularnej pełne rozmachu scenariusze zbliżającej 

się katastrofy ekologicznej, w której wyniku wymrze cała ludzkość, jak pokazuje, na przykład, 

film science-fiction Rolanda Emmericha 2012 (2009). Ani też o utopijne transhumanistyczne 

projekty stworzenia technologicznie usprawnionego Człowieka 2.0, wyrażone chociażby  

w popularnonaukowej pracy Homo deus. Krótka historia jutra (2018) izraelskiego historyka 

Yuvala Noaha Harariego39 czy o eskapistyczne plany przeniesienia się ludzkości na inne 

planety, które snuje ostatnio amerykański milioner Elon Musk. Ich autorzy popadają zazwyczaj 

w pompatyczny ton, wskrzeszając takie uniwersalistyczne i esencjonalistyczne pojęcia, jak 

Ludzkość czy Człowiek, z którymi – zdawałoby się – rozprawiły się teorie post-

strukturalistyczne drugiej połowy XX wieku. Co więcej, uruchamiane w tych narracjach 

zsekularyzowane imaginarium religijne służy podtrzymaniu konserwatywnego dyskursu  

o antropocenie jako epoce, w której nie tyle człowiek, ile biały mężczyzna, najczęściej 

chrześcijanin, musi się bronić się przed tym, co uznaje za obce i wrogie: terrorystami, 

kobietami, transseksualistami czy uchodźcami. Tymczasem, jak przekonuje medioznawczyni 

Joanna Żylińska w wydanej ostatnio pracy The End of Man: A Feminist Counterapocalypse, 

spekulacje o końcu Człowieka mogą z powodzeniem służyć do tego, by sprowadzić dyskusję  

o antropocenie z powrotem na Ziemię, przypominając o tym, że człowiek nie może istnieć bez 

relacji, jakie nawiązuje z innymi ludźmi i nie-ludźmi. Wykorzystując proponowaną przez nią 

perspektywę feministycznej kontrapokalipsy, przyjrzę się wybranym performansom fantastyki 

naukowej, skupiając uwagę na projektowanych przez nie scenariuszach przyszłości na 

nieodwracalnie zniszczonej planecie. W tym celu wykorzystam dwie popularne ostatnio  

w dyskursie o antropocenie figury – potwora i ducha. Pierwsza z nich kieruje uwagę na rozmaite 

symbiotyczne relacje między ludźmi i nie-ludźmi, które dalece wykraczają poza 

                                                 
38 Donna Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press 2016. 
39 Yuval Noah Harari, Homo Deus. Krótka historia jutra [2017], tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo 

Literackie 2018.  
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indywidualistyczne modele tożsamości ludzkiej. Druga zaś odnosi się do antropogenicznych 

krajobrazów, nawiedzanych zarówno przez dawne, jak i przyszłe relacje między ludźmi i nie-

ludźmi, które nieoczekiwanie zaczynają dochodzić do głosu, wywołując nieprzewidywalne 

konsekwencje. Z tej perspektywy, przyglądając się potworom, które zaludniają post-

apokaliptyczne światy autorów fantastyki naukowej, zastanowię się nad tym, jakie istoty 

zdołają przetrwać na zniszczonej planecie. Następnie, śledząc duchy, jakie wywołują 

performanse science fiction, wskazuję na to, jak może wyglądać przyszłość, w której apokalipsa 

nie oznacza pojedynczego wyjątkowego wydarzenia, lecz stanowi integralną część 

codziennego doświadczenia ludzi na zagrożonej planecie.  
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Rozdział 1. Zamglony antropocen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niniejszym rozdziale usytuuję formułowaną przez mnie koncepcję zamglonego antropocenu 

wobec innych fabulacji spekulatywnych na temat epoki, w jakiej żyjemy, wskazując na punkty 
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wspólne i istotne różnice, które świadczą o specyfice tej epoki. W tym celu odwołam się do 

trzech zjawisk, związanych z wystąpieniem mgły. W dwóch przypadkach mgła pojawiła się  

w ziemskiej atmosferze, w trzecim mówi się o metaforycznej mgle w kontekście technologii 

cyfrowych. W pierwszej kolejności, przyglądając się bliżej Wielkiej Zabójczej Mgle, 

zastanowię nad tym, czym zamglony antropocen różni się od epok, które powołują do istnienia 

historycy środowiska. Inaczej niż dzieje się to w analizach kapitalocenu i nekrocenu, ta epoka 

kieruje uwagę nie tyle na procesy długiego trwania, ile na krótkotrwałe zjawiska, w których 

wytwarzają się chwilowe i często przygodne konfiguracje natury, kultury i technologii. 

Przyjęcie takiej perspektywy pozwoli mi nie tylko pokazać charakterystyczne dla zamglonego 

antropocenu nieprzewidywalne efekty tych zjawisk, które wymykają się wszelkim próbom 

racjonalizacji. Stanie się również punktem wyjścia do krytycznej analizy dotychczasowych 

sposobów myślenia o środowisku. W drugiej kolejności odwołam się bowiem do technologii 

mgły obliczeniowej, o której mówią programiści komputerowi. Posługują się oni metaforą 

mgły na określenie zdecentralizowanej wirtualnej platformy, w której gromadzi się i przetwarza 

dane. Analiza przykładów wykorzystania tej technologii w oplatających Ziemię sieciach 

czujników, które w znacznym stopniu wytwarzają to, co zwykliśmy nazywać środowiskiem 

naturalnym, pozwoli mi nie tylko zakwestionować zakorzeniony w XIX wieku sposób myślenia 

o środowisku naturalnym jako istniejącym obiektywnie zbiorze relacji ekologicznych. 

Umożliwi mi również rozszerzenie o kwestie technologiczne tych bardziej współczesnych 

koncepcji środowisk naturokulturowych, w których nie można od siebie oddzielić tego, co 

naturalne, od różnego typu ludzkich praktyk życiowych. Mgła obliczeniowa dowodzi, że  

w zamglonym antropocenie mamy do czynienia z programowalnymi środowiskami 

naturokulturotechnologicznymi, które zmieniają się w zależności od miejsca, sposobu i skali, 

w której ludzie i maszyny przetwarzają określone zbiory danych ze środowiska. Na koniec 

rozdziału odwołam się do jeszcze jednego, niespodziewanego pojawienia się mgły, której 

przyczyn nie udało się dotąd wyjaśnić. Tym razem była to mgła na plaży w Birling Gap, na 

południowo-wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii, w 2017 roku. Na jej przykładzie pokażę, 

że zjawiska zamglonego antropocenu skłaniają do krytycznej refleksji również nad 

dotychczasowymi modelami ludzkiego doświadczenia. Analizując nieistniejący zapach chloru, 

który odczuwali plażowicze w Birling Gap, zwrócę uwagę na to, że mamy tu do czynienia  

z amodalnym ludzkim doświadczeniem, powstającym w efekcie dynamicznej fuzji wrażeń 

wielozmysłowych, doświadczeń intelektualnych i afektywnych, która znosi granicę między 

prawdą i iluzją, ludzkim ciałem i jego otoczeniem. Refleksja nad amodalnym doświadczeniem 

stanie się następnie podstawą dla proponowanego nowego podejścia do ludzkiego 
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doświadczenia w kontekście antropogenicznych zmian środowiskowych, z jakimi mamy dziś 

do czynienia. 

 

Wielka Zabójcza Mgła i zjawiska zamglonego antropocenu 

Celowo mówię o zamglonym antropocenie, a nie chociażby o mgłocenie, choć ten drugi 

termin bez wątpienia lepiej pasuje do przywołanych wcześniej nazw, funkcjonujących  

w ramach tak zwanego neologizmocenu. Zachowuję jednak termin antropocen, by zaznaczyć, 

że to właśnie ludzie w największym stopniu odpowiadają za pogarszający się stan środowiska. 

Co więcej, nazwa mgłocen mogłaby błędnie sugerować, że będę przyglądał się wyłącznie 

współczesnym mgłom i towarzyszącym im zanieczyszczeniom powietrza. Taka perspektywa 

zakłada zaś spojrzenie znikąd, na przykład, znane z licznych przedstawień smogu w kulturze 

wizualnej, gdzie przybiera on postać całunu spowijającego współczesne miasta. Ten typ 

spojrzenia na świat pojawił się wraz z nowoczesnymi naukami ścisłymi w XVII wieku i pociąga 

za sobą przekonanie, że naukowcy powinni z chłodnego dystansu przyglądać się temu, co się 

dzieje na Ziemi, gdyż tylko w ten sposób uzyskają pełną i obiektywną wiedzę o świecie. Jak 

przekonuje Bruno Latour w wydanej niedawno po angielsku pracy Facing Gaia. Eight Lectures 

of the New Climatic Regime, to właśnie spojrzenie znikąd przyczyniło się do tego, że 

Nowocześni nie zrobili nic, by zatrzymać spowodowane przez siebie zmiany środowiska, choć 

tak skrzętnie je odnotowywali, opisując negatywne skutki ekologiczne rewolucji 

przemysłowej40. Ten typ spojrzenia wywoływał bowiem poczucie, że efekty działań jednostek 

w ogóle nie mają wpływu na ich życie. Zachodzą niemal wyłącznie w niezależnym od nich 

świecie Natury, rozumianej jako zbiór pozbawionych sprawczości nie-ludzi. Tymczasem 

dzisiaj eksperci co chwilę donoszą, że niedające się przewidzieć gwałtowne zjawiska pogodowe 

o antropogenicznej proweniencji świadczą o tym, że środowisko aktywnie i na różne sposoby 

wpływa na wszystkich ludzi. Jak przekonuje w Facing Gaia Latour, antropocen oznacza 

„głęboką mutację w naszej relacji ze światem” (s. 7). Inaczej mówiąc, uznanie człowieka za 

dominującą siłę geologiczną nie tylko znosi tradycyjną opozycję binarną między naturą  

i kulturą, lecz podważa także przyjęte kategorie aktywnego (ludzkiego) podmiotu i biernego 

(nie-ludzkiego) przedmiotu. W związku z tym – argumentuje Latour – badacze, zarówno  

w naukach ścisłych, społecznych, jak i humanistycznych, powinni przyglądać się 

antropocenowi zawsze z ucieleśnionej perspektywy, skupiając uwagę na zjawiskach, które 

zachodzą w konkretnym miejscu i czasie, zawsze podkreślając swoje cele strategiczne. 

                                                 
40 Bruno Latour, Facing Gaia. Eight Lectures of the New Climatic Regime [2015], tłum. Catherine Porter, Polity 

Press 2017. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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Ucieleśnione spojrzenie ściśle się bowiem wiąże z funkcją, jaką Latour przypisuje badaczom 

w formułowanej przez siebie koncepcji geopolityki, w której mamy do czynienia ze 

sprzecznymi interesami zbiorowości ludzi i nie-ludzi. Badaczom przypada w niej rola 

dyplomatów, prowadzących geopolityczne negocjacje, żeby stworzyć optymalne dla 

wszystkich warunki życia na wspólnej planecie. Jednak Latour, zajęty formułowaniem nowej 

koncepcji uprawiania globalnej geopolityki, traci z oczu – jak się zdaje – fundamentalną zmianę 

w skali mikro, którą przyniósł ze sobą antropocen. Zmutowana relacja ludzi ze światem,  

o której on pisze, wiąże się przecież z poczuciem niepewności, towarzyszącym w różnym 

stopniu i zakresie prekariuszom zatrudnionym na umowach śmieciowych, ludziom 

zamieszkującym tereny zagrożone rosnącym poziomem wód oraz prezesom wielkich 

korporacji, gdyż wartość akcji ich firm często zależy nie tylko od kryzysów na rynkach 

finansowych, lecz także od nagłych katastrof ekologicznych. Zamglony antropocen pozwala 

dostrzec to doświadczenie niepewności i wykorzystać do tego, by z jego perspektywy opisywać 

zachodzące zmiany środowiska. Aby się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się bliżej nazwie 

tej epoki. 

Przymiotnik zamglony odsyła tyleż do przestrzeni spowitej mgłą, ile do zamglonego 

obrazu, który uniemożliwia precyzyjną identyfikację tego, co widzimy przed sobą, usuwa  

z pola widzenia znane punkty orientacyjne i utrudnia przewidzenie tego, co nas zaraz spotka. 

W związku z tym zamglony antropocen to spekulacja na temat tego, jak mógłby wyglądać 

świat, w którym osłabieniu uległa dominacja wzroku jako narzędzia orientacji, czyli tego 

zmysłu, który – jak chcieli Nowocześni – gwarantuje uzyskanie najpewniejszej wiedzy  

o świecie. Mgła ogranicza pole widzenia, skłaniając ludzi do wykorzystywania wielu zmysłów 

jednocześnie. Aby się w niej nie zgubić i nie stracić równowagi w czasie Wielkiej Zabójczej 

Mgły, Londyńczycy musieli przecież nie tylko starać się maksymalnie wytężać wzrok, lecz 

także ostrożnie stąpać – często po omacku – nasłuchując, czy nie zbliża się ewentualne 

zagrożenie. Jednak gryzący zapach dymu, który nieustannie im towarzyszył, nie ostrzegł ich 

przed zagrożeniem, czyhającym w toksycznej mgle. W zamglonym antropocenie nigdy 

bowiem nie wiadomo, ani jakie szkodliwe substancje, wonne czy bezwonne, wdycha się wraz 

ze skondensowanymi kropelkami wody, zawieszonymi w powietrzu, ani jakie zmiany one 

mogą one spowodować w organizmie. W tej epoce niepewność towarzyszy ludziom na każdym 

kroku, zmuszając do akceptacji własnych ograniczeń poznawczych i uważnej obserwacji 

najbliższego otoczenia. Jednak przytaczane przez Catherine L. Corton w przywoływanej 

wcześniej London Fog. A Biography relacje świadków i przekazy medialne dotyczące Wielkiej 

Śmiercionośnej Mgły wskazują na to, że mieszkańcy Londynu zlekceważyli własne 
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wielozmysłowe doświadczenia powstające we mgle. W momencie, kiedy pojawił się 

ostrzegawczy, gryzący zapach dymu, wielu z nich nie zmieniło swoich przyzwyczajeń i praktyk 

codziennych, skupiając uwagę przede wszystkim na uspokajającym wyglądzie mgły, która nie 

różniła się zanadto od wcześniejszych tego typu zjawisk. Dopiero bilans ofiar Wielkiej 

Zabójczej Mgły sprawił, że większą uwagę zaczęto zwracać chociażby na zapachy unoszące 

się w powietrzu, które mogą wskazywać na znajdujące się w nim szkodliwe substancje. Dlatego 

kiedy pojawiła się kolejna mgła, władze miasta rozdawały już Londyńczykom specjalne 

maseczki, które miały ich uchronić przed szkodliwymi substancjami. Gdyby władze  

i mieszkańcy miasta nieco wcześniej poważnie potraktowali niepokojące wrażenia 

olfaktoryczne, być może liczba ofiar toksycznej mgły byłaby mniejsza, gdyż mieszkańcy lepiej 

chroniliby swój układ oddechowy. W tym kontekście proponowany tu termin „zamglony 

antropocen” stanowi próbę poważnego potraktowania ludzkiego doświadczenia, które potrafi 

choć trochę ułatwić życie w świecie nieodwracalnie przekształconym przez cywilizację. Nie 

chodzi jednak wyłącznie o przetrwanie człowieka. W wyniku Wielkiej Zabójczej mgły zginęły 

przecież także zwierzęta, a szkodliwe substancje odłożyły się w tkankach roślinnych. Dlatego 

formułowana przeze mnie koncepcja uwzględnia zarówno ludzkie, jak i nie-ludzkie praktyki 

życiowe i sposoby istnienia, które nierozerwalnie wiążą się z antropogenicznymi zmianami 

środowiska na Ziemi.  

Definiowany przeze mnie zamglony antropocen nie odnosi się jednak wyłącznie do 

zjawisk meteorologicznych. Mgła stanowi raczej metonimię różnorodnych zjawisk. Zyskują 

dzięki temu widoczność nietrwałe i często przypadkowe konfiguracje elementów, w których 

zaciera się granica między tym, co naturalne, kulturowe i technologiczne. Konfiguracje te 

powstają w wyniku działań różnego typu instancji sprawczych, które nie mają łatwych do 

identyfikacji esencji. Dopiero sporządzając listę ich działań i wytwarzanych przez nie efektów 

można wtórnie przypisać materialność temu, kto lub co działa, choć konsekwencji tych działań 

i tak nigdy nie zdołamy w pełni przewidzieć. Wielka Zabójcza Mgła stanowi wręcz modelowy 

przykład tak rozumianego zjawiska. Nie powstałaby przecież, gdyby poczynając od XIX wieku, 

nie korzystano w Wielkiej Brytanii z nieefektywnych technologii obróbki węgla, 

pozwalających na uzyskanie słabej jakości koksu, gdyby nie społeczno-ekonomicznie  

i kulturowo uwarunkowane praktyki ogrzewania mieszkań przestarzałymi piecami oraz 

samoistne procesy kondensacji i inwersji cieplnej, które doprowadziły do powstania 

toksycznych związków siarki. Jednak zarówno podczas wydarzeń z 1952 roku, jak i długo po 

zniknięciu mgły, nikt nie miał pewności co do tego, co lub kto ponosi odpowiedzialność za 

śmierć 12 tysięcy osób. W zależności od swoich celów strategicznych uczestnicy omawianych 
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wydarzeń przekonywali, że za tragiczne skutki mgły odpowiadają różni, przede wszystkim nie-

ludzcy aktorzy. Jak odnotowuje wspomniana wcześniej Corton, przeciwni wprowadzeniu 

Clean Air Act politycy sugerowali wręcz, że rosnąca lawinowo liczba zgonów nie ma nic 

wspólnego ze szkodliwymi substancjami w powietrzu. Odpowiedzialność za śmierć ludzi  

i zwierząt przypisywali raczej wirusowi grypy, który rozprzestrzenia się najczęściej w okresie 

zimowym. Ofiarami Wielkiej Zabójczej Mgły były zaś głównie dzieci, osoby starsze i chorzy 

z zaburzeniami serca i układu oddechowego, a więc grupy szczególnie narażone na atak wirusa 

grypy. Jak argumentowali politycy, znaczna część tych osób i tak by wkrótce zmarła. 

Kompleksowy system służby zdrowia NHS (National Health Service) działał wówczas dopiero 

od czterech lat, a śmiertelność u najmłodszych i najstarszych Brytyjczyków nadal była bardzo 

wysoka. Przykład ten pokazuje, że krótkotrwałe i chwilowe zjawiska zamglonego antropocenu 

pozwalają nie tylko dostrzec związki między rozmaitymi procesami naturalnymi, kulturowymi 

i technologicznymi, lecz także heterogeniczne i często sprzeczne ze sobą praktyki produkcji 

wiedzy, które za każdym razem każą inaczej myśleć o postępujących zmianach środowiska.  

Z tej perspektywy formułowana przeze mnie koncepcja nowej epoki zdecydowanie różni się 

od tych „-cenów”, które definiują historycy środowiska, kierując uwagę na procesy długiego 

trwania. Tracą w ten sposób z oczu nie tylko trudne do przewidzenia efekty antropogenicznych 

zmian ekologicznych, lecz ponadto dynamiczne materialno-dyskursywne procesy, w których 

wyniku wytwarza się to, co nazywamy środowiskiem. 

W pracy Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital 

amerykański historyk środowiska Jason W. Moore przekonuje, że za dominującą siłę, 

organizującą życie na Ziemi, należy uznać nie tyle Człowieka, ile nowoczesny kapitalizm  

i związaną z nim, niepohamowaną akumulację kapitału41. Kapitalocen zaczął się mniej więcej 

w połowie XV wieku, kiedy w Europie pojawiły się pierwsze gospodarki kapitalistyczne, które 

między innymi radykalnie przyspieszyły trwające już wówczas od kilku stuleci szkodliwe 

ekologicznie procesy deforestacji. Rekonstruowana przez Moore’a historia kapitalocenu nie 

jest jednak tą samą opowieścią o postępującej degradacji środowiska naturalnego w wyniku 

działalności kapitalistów, którą od lat siedemdziesiątych XX wieku snują chociażby 

ekosocjaliści. Jego zdaniem, ich sposób myślenia utwierdza jedynie binarną opozycję między 

aktywnym Społeczeństwem i bierną Naturą, która leży u podstaw nadmiernej eksploatacji 

środowiska, nierówności społecznych i opresyjnych działań kapitalistów wobec ludzi i nie-

ludzi, z jakimi mamy do czynienia w zachodniej nowoczesności. Kapitalocen natomiast to 

                                                 
41 Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital, Verso 2015. 

Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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wiele następujących po sobie kaskadowo transformacji tego, co Moore określa mianem oikeios, 

czyli „ogółu relacji, jakie ludzie nawiązują ze środowiskiem, działając na nie i poddając się 

jego działaniu” (s. 4). Inaczej mówiąc, chodzi o historyczny proces, w którym ludzie  

i środowisko wzajemnie się przekształcają. Moore pokazuje krok po kroku takie 

przekształcenia, na przykład śledząc rozwój brytyjskiej gospodarki opartej na węglu. Węgiel 

kamienny zaczęto wykorzystywać jako źródło energii już w latach trzydziestych XVI wieku. 

Okazał się bowiem tańszy od drewna i węgla drzewnego, których cena akurat wtedy wzrosła  

z powodu gwałtownie zmniejszającej się w wyniku deforestacji powierzchni lasów. 

Rozpowszechnienie się taniego węgla, który w XVIII wieku zapewniał już połowę produkcji 

energii w Wielkiej Brytanii, przyczyniło się z kolei do powstania taniej siły roboczej. Z jednej 

strony, kopalnie oferowały pracę farmerom pozbawionym ziemi przez właścicieli ziemskich  

w wyniku ogradzania pól. Z drugiej zaś, postępująca mechanizacja wydobycia węgla 

zwiększyła wydajność pracy, co – jak argumentuje Moore – doprowadziło do spadku wartości 

pracy górników. W tym kontekście wyraźnie widać, że węgiel to jednocześnie przedmiot  

i podmiot historii kapitalocenu.  

Przywoływany przez Moore’a przykład pokazuje wyraźnie, że opisywana przez niego 

epoka kieruje uwagę przede wszystkim na procesy historyczne długiego trwania. Choć taka 

perspektywa pozwala uchwycić skomplikowane, historycznie zmienne współzależności 

między rozwojem kapitalizmu i środowiskiem, to przecież typowe dla kapitalocenu zjawiska  

i procesy zdają się całkowicie przewidywalne. Traktuje on bowiem kapitalizm jako jednorodny 

system, który funkcjonuje według niezmiennych i racjonalnych praw. Należy do nich choćby 

analizowane w Capitalism in the Web of Life prawo wartości (law of value), zgodnie z którym 

kapitaliści muszą szukać coraz nowszych i bardziej efektywnych sposobów przekształcania 

elementów bio- i geosfery w kapitał. Tymczasem zamglony antropocen kieruje uwagę przede 

wszystkim na pojedyncze i lokalne zjawiska, które – choć można wskazać ich związek  

z historycznymi procesami długiego trwania – mają zdecydowanie chwilowy charakter i często 

przynoszą zaskakujące efekty. Kapitalizm staje się w nich wyłącznie jednym z aktorów – wcale 

nie najważniejszym – a jego działania przynoszą efekty, które wymykają się opisanym przez 

Moore’a prawom. Aby się o tym przekonać, wystarczy zwrócić uwagę na konsekwencje dla 

lokalnej gospodarki Wielkiej Zabójczej Mgły. Stanowiła ona oczywiście efekt historycznego 

rozwoju gospodarki opartej na węglu, jednak – jak dowodzi cytowana wcześniej Corton  

– w efekcie jej wystąpienia obroty londyńskich sklepów spadły o 34% w stosunku do 

poprzedniego roku, a wielu sprzedawców musiało wyrzucić towar, skażony kwasem 

siarkowym z powietrza. Strat tych w żaden sposób nie udało się odrobić, a tym bardziej 
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przekształcić w źródło zysku. Zamglony antropocen pozwala zatem dostrzec takie działania, 

których nieoczekiwane skutki nie tylko bywają sprzeczne z logiką nowoczesnego kapitalizmu, 

lecz mogą wręcz okazać się zabójcze dla tego systemu ekonomicznego. Proponowana przeze 

mnie definicja najnowszej epoki w dziejach Ziemi różni się jednak istotnie od fabulacji 

spekulatywnej innego amerykańskiego historyka środowiska, który – bezpośrednio odwołując 

się do ustaleń Moore’a – kieruje uwagę przede wszystkim na śmiercionośne aspekty 

kapitalizmu jako dominującej siły, kształtującej środowisko na Ziemi.  

W pracy Accumulating Extinction. Planetary Catastrophism in the Necrocene Justin 

McBrien, formułuje koncepcję nekrocenu jako epoki, która – jak twierdzi – „stanowi ciemną 

stronę kapitalocenu”42. O ile Moore wskazywał na produktywną rolę akumulacji kapitału jako 

czynnika wytwarzającego różnego typu relacje ekologiczne na Ziemi, McBrien tak przepisuje 

historię kapitalizmu, by stała się opowieścią o postępującej zagładzie życia na naszej planecie. 

Nazwa tej epoki pochodzi bowiem od angielskiego rzeczownika necrosis, oznaczającego 

martwicę, czyli proces obumierania komórek organizmu po urazie bądź uszkodzeniu ciała, 

które zaczyna się rozkładać pod wpływem własnych enzymów. Martwica staje się tu swoistym 

modus operandi kapitalizmu, zaś jego rozwój nierozerwanie wiąże się z rozmaitymi formami 

uśmiercania dla zysku ludzi i biotycznych nie-ludzi. McBrien nie ma jednak na myśli 

pojedynczych, spektakularnych przykładów takich zbrodniczych praktyk, jak kolonialne 

ludobójstwa w celu zagarnięcia terenów należących do rdzennych społeczności, czy polowania 

na zwierzęta ze względu na ich drogocenną skórę. Interesuje go raczej to, co wspomniany 

wcześniej Rob Nixon określił mianem „powolnej przemocy (slow violence)”43. Ten zbiorczy 

termin odwołuje do różnego typu szkodliwych ekologicznie procesów, zachodzących  

w dłuższej perspektywie czasowej, spowodowanych działalnością człowieka. W ich efekcie 

cierpią i umierają rośliny, zwierzęta oraz ludzie, najczęściej pochodzący z najbiedniejszych 

warstw społecznych. To ich najmocniej dotykają chociażby skutki zanieczyszczenia 

środowiska. Widać to jednak dopiero z perspektywy czasu, najczęściej w momencie, gdy nie 

da się już odwrócić śmiertelnych skutków przemocy. Najlepiej pokazuje to tak zwana szósta 

katastrofa, czyli spowodowane przez człowieka masowe wymieranie gatunków roślin  

i zwierząt, o którym mówią dziś ekolodzy44. McBrien uznaje szóstą katastrofę za namacalny 

rezultat nekrocenu. Choć rozpoczęła się ona na długo przed początkiem tej epoki, kiedy po 

                                                 
42 Justin McBrien, Accumulating Extinction. Planetary Catastrophism in the Necrocene, [w:] Anthropocene or 
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ostatnim zlodowaceniu między innymi w wyniku rozwoju technik polowania wyginęła 

megafauna, gwałtownie przyśpieszyła w czasie pięciuset lat rozwoju kapitalizmu. Jak dowiedli 

ostatnio biolodzy Francisco Sánchez-Bayo i Kris A. G.Wyckhuys, w ostatnim dziesięcioleciu 

w wyniku ocieplenia klimatu, zanieczyszczenia gleby nawozami sztucznymi i pestycydami czy 

wprowadzania gatunków inwazyjnych wyginęło aż 41% znanych na świecie gatunków 

owadów45. Grozi to nie tylko zagładą ekosystemów, w których gatunki te odgrywały istotną 

ekologicznie rolę, lecz także przerwaniem dotychczasowych łańcuchów dostaw żywności. 

Wymarłe owady zapylały bowiem jedną trzecią roślin uprawnych na Ziemi, a ich brak wkrótce 

doprowadzi do bankructwa hodowców tych roślin oraz producentów i dostawców żywności, 

wywołując równocześnie klęskę głodu w wielu miejscach na świecie.  

Przykład wymierania owadów doskonale ilustruje charakterystyczny dla nekrocenu 

proces, który McBrien nazywa „akumulacją wartości negatywnej” (s. 118). Inaczej mówiąc, 

skutki szkodliwych ekologicznie praktyk, służących akumulacji kapitału, zawsze potencjalnie 

mogą doprowadzić do jego destrukcji, choćby zagrażając wyczerpaniem surowców naturalnych 

do produkcji określonych towarów. W związku z tym kapitalizm wytwarza rozmaite dyskursy 

naukowe i praktyki technologiczne, które umożliwiają mu przetrwanie. Jedną z nich, na którą 

szczególną uwagę zwraca McBrien, jest charakterystyczny dla ekoaktywizmu dyskurs 

katastroficzny. Pojawił się on wraz z „wynalezieniem” wymarłych gatunków przez prekursora 

paleontologii Georgesa Cuviera już w 1796 roku. Cuvier badał pod względem anatomicznym 

skamieniałe szczątki mamuta włochatego, które już od ponad stu lat docierały wówczas do 

Francji szlakami kolonialnymi przede wszystkim z Syberii i Ameryki Północnej. Zastanawiając 

się nad tym, dlaczego żadna z ekspedycji do Nowego Świata nie natrafiła na żyjące okazy tego 

zwierzęcia, francuski uczony doszedł do wniosku, że w przeszłości musiało dojść do bliżej 

nieokreślonej katastrofy, która doprowadziła do zerwania ciągłości tego gatunku. Oczywiście 

Cuvier nie dopuszczał ewentualności, że za wymarcie mamuta i innych gatunków 

współodpowiedzialność ponoszą ludzie. Przekonywał raczej, że przyczyniło się do niego jakieś 

zjawisko naturalne, powódź czy trzęsienie Ziemi. Katastrofizm Cuviera został przechwycony 

w drugiej połowie XIX wieku przez rodzący się ruch ekologiczny. Jego inicjator, amerykański 

naturalista John Muir, straszył rychłą katastrofą ekologiczną, którą miało spowodować 

chociażby nadmierne wydobycie węgla kamiennego. Przewidywana przez niego katastrofa 

zagrażała przede wszystkim dziewiczym krajobrazom Stanów Zjednoczonych, które należało 

chronić, zakładając parki narodowe. Muir lekceważył jednak społeczno-ekonomiczną sytuację 
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plemion indiańskich, które najpierw w brutalny sposób przesiedlono chociażby z terenów 

utworzonego w 1890 roku Parku Narodowego Yosemite. Analizując tego typu przykłady, 

McBrien pokazuje zatem, że dyskurs katastroficzny i związana z nim idea ochrony przyrody na 

różne sposoby podtrzymują powolną przemoc kapitalizmu, odwracając uwagę od 

ekonomicznych uwarunkowań zmian środowiska. Aby się o tym przekonać, wystarczy 

przywołać w tym miejscu wizje zbliżającej się katastrofy ekologicznej w wyniku przeludnienia, 

które pojawiły po II wojnie światowej w USA, na przykład w popularnonaukowej pracy The 

Population Bomb amerykańskiego biologa Paula R. Ehrlicha46. Śmiertelne zagrożenie dla życia 

na Ziemi widział on w postępującym przeludnieniu, a nie w szkodliwych praktykach 

kapitalizmu, które aktywnie wspierały wzrost ludności w krajach rozwiniętych w latach 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, gdyż napędzał on gospodarczą koniunkturę. 

Postulowanym przez Ehrlicha sposobem uniknięcia katastrofy było więc nie tyle ograniczenie 

złych praktyk kapitalizmu, ile wprowadzenie planów ograniczenia dzietności, które zapewne 

najmocniej uderzyłyby w kraje globalnego Południa. Pojawieniu się tego typu dyskursów 

katastroficznych towarzyszyły też rozmaite inicjatywy, zmierzające do ochrony środowiska. 

Trzy lata po publikacji książki Ehrlicha UNESCO zainicjowało, na przykład, program 

„Człowiek i biosfera”. Zakładał on wyznaczenie rezerwatów biosfery na całym świecie, by 

zachować istniejącą w nich różnorodność biologiczną, wspierać rozwój lokalnych społeczności 

i podtrzymywać wartości kulturowe tych miejsc. Jak przekonuje McBrien, tego typu inicjatywy 

służyły nie tyle temu, żeby zapobiec katastrofie spowodowanej przez kapitalizm, ile raczej 

uchronić go przed nim samym. Rezerwaty biosfery umożliwiały bowiem zarządzanie ryzykiem 

ekologicznym, co ograniczało nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, groźną dla firm, 

które czerpały z nich zyski.  

Choć McBrien słusznie wskazuje na szkodliwe efekty działania powolnej przemocy 

kapitalizmu, definiowana przez niego epoka ma równie katastroficzny charakter, jak krytycznie 

analizowane w jego pracy koncepcje Cuviera, Muira czy Ehrlicha. Najlepiej pokazują to 

wnioski końcowe, w których autor jasno stwierdza, że „nie da się oddzielić akumulacji Kapitału 

od wymierania. To ten sam proces. Jednak człowieka można oddzielić od Kapitału. Kapitał 

niesie ze sobą śmierć. My niekoniecznie” (s. 135). Wykorzystywane przez McBriena wielkie 

litery wyraźnie wskazują na to, że – podobnie jak Moore’a – interesuje go przede wszystkim 

długie trwanie kapitalizmu jako jednorodnego systemu, którego powolna przemoc w każdym 

miejscu na Ziemi przynosi wyłącznie śmiercionośne skutki. Co więcej, ustanawia on opozycję 
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binarną między kapitałem i bliżej nieokreślonym kolektywnym „my”, które rzekomo łatwo 

oddzielić od szkodliwych praktyk kapitalizmu, by przyczynić się do wspierania życia na Ziemi. 

McBrien zakłada tym samym utopijną możliwość wyjścia poza dominujący system 

kapitalistyczny w poszukiwaniu rozwiązania dla problemów ekologicznych, z jakimi dziś się 

borykamy. Jak zatem widać, zarówno kapitalocen, jak i nekrocen, choć służą krytyce 

kapitalizmu, wciąż wykorzystują ten sam mechanizm skalowania, który wiąże się ściśle  

z kapitalistycznym modelem rozwoju i ekspansji kolonialnej, gdyż funduje się na 

paternalistycznym geście wzięcia w posiadanie ziemi i zamieszkujących ją ciał. Inaczej 

mówiąc, chodzi tu o procedurę badawczą, która pozwala zmieniać skalę analizy określonych 

zjawisk, bez potrzeby weryfikowania przyjętych założeń. Tymczasem w zamglonym 

antropocenie, czyli epoce, w której znikają tradycyjne punkty orientacyjne i nie można 

zobaczyć wyraźnie tego, co się dzieje, skalowanie okazuje się wręcz niemożliwe, gdyż to, co 

zdaje się ledwo na wyciągnięcie ręki, może znajdować się bardzo daleko, i na odwrót. W 

związku z tym analiza zjawisk w tej epoce musi obejmować zarówno skalowalne, jak  

i nieskalowalne projekty przekształcania świata oraz ich wzajemne relacje, gdyż w zasadzie 

wszystkie okazują się równie istotne dla zrozumienia antropogenicznych zmian środowiska. 

Aby przekonać się o tym, na czym taka analiza mogłaby polegać i jakie płyną z niej pożytki, 

należy przyjrzeć się bliżej ustaleniom Anny Lowenhaupt-Tsing. Pokazuje ona bowiem, jak 

badać zjawiska w chwili, kiedy mamy do czynienia z równoważnymi procesami, lecz 

zachodzącymi w różnej skali. 

W pracy On Nonscalability amerykańska antropolożka dowodzi, że skalowalność 

stanowi wspólną cechę rozmaitych projektów przekształcania świata, z jakimi mamy do 

czynienia w zachodniej nowoczesności. Jak twierdzi, dzięki skalowalności „mogą się one 

rozprzestrzeniać, rozprzestrzeniać i jeszcze bardziej rozprzestrzeniać, bez potrzeby weryfikacji 

założeń podstawowych”47. Na przykład, skalowanie w biznesie polega na tym, że dane 

przedsiębiorstwo rozszerza działalność na inne terytoria, bez potrzeby modyfikowania 

przyjętego wcześniej modelu biznesowego. Natomiast skalowalne projekty rozwojowe, 

dofinansowywane przez Bank Światowy, to takie, które – choć powstały ze względu na 

specyficzne potrzeby lokalnych społeczności – można z powodzeniem zastosować w innych 

warunkach. Lowenhaupt-Tsing zwraca szczególną uwagę na skalowalność w naukach ścisłych, 

która wykorzystuje mechanizm generalizowania wyników badań, bądź aplikowania modeli 
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teoretycznych wypracowanych w lokalnych kontekstach, bez konieczności weryfikacji 

stawianych hipotez. Pod tym względem skalowalność w nauce przypomina krążącą referencję, 

o której pisał cytowany wcześniej Latour w pracy Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w 

studiach nad nauką48. Francuski socjolog relacjonuje tu wyprawę do Puszczy Amazońskiej, 

gdzie towarzyszył multidyscyplinarnemu zespołowi badaczy w czasie próbkowania gleby. 

Celem ich badań było ustalenie czy puszcza się rozrasta, czy raczej kurczy w wyniku ekspansji 

sawanny, która przekształca glebę glinianą w piaszczystą, pozbawiając zdrowe drzewa 

niezbędnych substancji odżywczych i minerałów. Latour spodziewał się, że dzięki temu stanie 

się świadkiem nowego dla siebie procesu produkcji wiedzy w wyniku bezpośredniego kontaktu 

z naturą. Dotąd bowiem zajmował się głównie praktykami eksperymentalnymi w sztucznie 

wypreparowanym środowisku laboratoryjnym. Tymczasem w samym sercu puszczy zobaczył 

ponumerowane drzewa, które tworzyły kartezjańską siatkę współrzędnych. Dzięki niej 

badaczom łatwiej było rejestrować zmiany, które mogłyby wskazywać na kierunek przemian 

sawanny w puszczę, bądź odwrotnie. Latour zdał sobie wtedy sprawę, że znalazł się po prostu 

w innym, bardziej minimalistycznym laboratorium, w którym „[l]as, podzielony na kwadraty 

nadał się już do zebrania informacji na papierze, która również przyjmuje formę kwadratów” 

(s. 63). Inaczej mówiąc, w nauce nie mamy do czynienia z produkcją nowej wiedzy w wyniku 

konfrontacji z różnorodnym i często nieuporządkowanym światem, lecz z nieustannym 

powielaniem istniejących już wzorów postępowania.  

Choć w On Nonscalability Lowenhaupt-Tsing nie odnosi się bezpośrednio do ustaleń 

Latoura, można stwierdzić, że krążąca referencja i skalowalność podobnie blokują naszą 

zdolność dostrzegania heterogeniczności w świecie. Jedyne, co pozwalają one dostrzec, to 

„jednolite fragmenty rzeczywistości sprofilowane tak, by umożliwiały dalszą ekspansję”  

(s. 505). Inaczej mówiąc, pomagają one badaczom w „podboju” natury, czyli jej 

podporządkowaniu dominującym, rzekomo uniwersalnym kategoriom analitycznym. Ułatwiają 

ponadto naturalizowanie już wytworzonych światów, ukrywając ich biologiczną i kulturową 

odrębność czy heterogeniczność. Co więcej, jak przekonuje Lowenhaupt-Tsing, rozwijające się 

wciąż technologie skalowania karmią się nieustannie tym, co same usuwają na margines  

– chaotycznymi, różnorodnymi i nieskalowalnymi relacjami ludzi i nie-ludzi. Wystarczy 

odwołać się do przykładu plantacji trzciny cukrowej, którą badaczka uznaje za modelowy 

wręcz przykład skalowalnego projektu. Wprowadzenie pierwszych takich plantacji przez 
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Portugalczyków na Maderze pod koniec XV wieku wiązało się z zastąpieniem lokalnej 

bioróżnorodności przez uprawy monokulturowe. Chodziło nie tylko o zmaksymalizowanie 

plonów, lecz także dalece uniezależniało plantacje od panujących w danym miejscu warunków 

ekologicznych, umożliwiając rozprzestrzenianie się tego typu modelu uprawy w innych 

częściach świata. Jednak europejscy plantatorzy trzciny cukrowej odkryli niedawno, że  

w korzeniach uprawianych roślin żyją endomykoryzalne grzyby. Nie tylko chronią one uprawę 

przed bakteriami, lecz ponadto dostarczają roślinom składników odżywczych, bez których w 

ogóle nie mogłyby one rosnąć. Okazuje się więc, że monokulturowa uprawa nie może istnieć 

bez symbiotycznych relacji międzygatunkowych, choć zupełnie niewidocznych z perspektywy 

kolonizatorów. Lowenhaupt-Tsing nie ma wątpliwości, że kiedy w antropocenie negatywne 

efekty skalowalnych projektów stają się coraz bardziej oczywiste, poszukiwanie tego typu 

życiodajnych relacji staje się bardziej naglące niż potrzeba kolonialnej, ekonomicznej  

i technologicznej ekspansji. Dlatego też postuluje, żeby przemyśleć dotychczasowe sposoby 

produkcji i transferu wiedzy, uwzględniając nieskalowalne projekty przekształcania świata.  

Tradycyjne nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne, autonomiczne wobec innych sfer 

życia, zajmowały się dotąd wyłącznie zbieraniem danych, które pasowały do przyjętych  

w danej dziedzinie zasad, zaś akumulacja wiedzy nierozerwalnie wiązała się z jej 

skalowalnością. Proponując teorię nieskalowalności jako alternatywę wobec hegemonicznych 

modeli skalowalnego świata, Lowenhaupt-Tsing postuluje tymczasem, by w pierwszej 

kolejności poddać koniecznej denaturalizacji praktyki skalowania w nauce, odsłaniając nie 

tylko ich historyczność, lecz także ich nieskalowalne alternatywy. We wcześniejszej pracy 

Friction. An Ethnography of Global Connection sama krytycznie przyglądała się, na przykład, 

dominującemu we współczesnych naukach przyrodniczych i dyskursie ekoaktywistycznym 

paradygmatowi oddzielonej od kultury „dziewiczej” Natury, pisanej zawsze z wielkiej litery, 

która funkcjonuje według racjonalnych i uniwersalnych praw49. Przekonująco też dowodziła, 

że ten paradygmat pojawił się w XVIII wieku wraz z uniwersalnym i zunifikowanym systemem 

taksonomii w botanice. Wprowadzał on bowiem ścisłe zasady klasyfikowania pojedynczych 

okazów roślin według arbitralnego podziału na gromady, rzędy, rodziny i gatunki. System ten 

powstał w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania różnorodnych okazów roślin, które już od 

dwustu lat docierały do europejskich filozofów naturalnych szlakami kolonialnymi z Azji, 

Afryki i Nowego Świata. Wprowadzenie tego porządku wiązało się oczywiście  

z wyrugowaniem specyficznych dla mieszkańców tych terenów sposobów produkcji wiedzy  
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o świecie. Pozyskiwane od nich informacje włączano do tworzonego systemu jedynie pod 

warunkiem, że pasowały do obowiązujących w nim zasad. Tym samym system stał się 

ważniejszy niż pojedyncza roślina. Co więcej, europejscy filozofowie naturalni ukrywali 

wszelkie ślady transferu wiedzy od rdzennych mieszkańców kolonizowanych ziem, dowodząc, 

że ich wiedza o roślinach pochodzi z bezpośredniej obserwacji.  

Jak przekonująco pokazuje Lowenhaupt-Tsing, po zdenaturalizowaniu skalowalnych 

projektów przekształcania świata tam, gdzie dotąd dostrzegaliśmy jeden projekt, zaczniemy 

mieć do czynienia z wieloma, często sprzecznymi ze sobą projektami, skalowalnymi  

i nieskalowalnymi. Chcąc je badać, nie można zatem opisywać wyłącznie tych drugich, które 

domyślnie uznaje się za mniej szkodliwe dla ludzi i środowiska. Jak słusznie zauważa autorka 

On Nonscalability, pańszczyzna podobnie stanowiła nieskalowalny model organizacji pracy,  

a nie ma przecież zbyt wielu powodów, by domagać się jej przywrócenia. Nieskalowalna 

praktyka produkcji wiedzy polega raczej na tym, żeby uważnie przyjrzeć się projektom  

w różnej skali oraz opowiedzieć ich splątane, wielkie i małe historie, poszukując między nimi 

specyficznych relacji, które we Friction określiła zbiorczym terminem tarcie. Chodzi tu  

o wszelkiego rodzaju przypadkowe zdarzenia, nieoczekiwane zbiegi okoliczności i momenty, 

w których spotkania różnych projektów przekształcania świata prowadzą do zmiany przyjętych 

sposobów działania. W kontekście przywoływanych tu rozważań Lowenhaupt-Tsing widać 

wyraźnie, że w zamglonym antropocenie, który uniemożliwia jednoznaczne ustalenie wspólnej 

skali dla wszystkich zjawisk i procesów, nie można mówić, jak chcieli jeszcze Moore  

i McBrien, o pojedynczym projekcie kapitalizmu, wywołującym wszędzie na Ziemi jednakowe 

zmiany środowiska. Należy raczej zwrócić uwagę na nieoczywiste relacje między powolną 

przemocą kapitalizmu oraz heterogenicznymi projektami przekształcania świata w różnych 

tempach i skalach. Z tej perspektywy musimy zatem powrócić raz jeszcze do Wielkiej 

Zabójczej Mgły.  

Dominujące narracje na temat wydarzeń z 1952 roku traktują toksyczną mgłę jako efekt 

szkodliwych ekologicznie praktyk brytyjskiej gospodarki opartej na węglu. W tym kontekście 

wspomniany wcześniej Clean Air Act z 1956 roku, ograniczający zużycie węgla, uznaje się za 

znak postępu w państwach Zachodu, które zaczęły prowadzić bardziej świadomą politykę 

proekologiczną, by chronić obywateli przed toksycznym powietrzem. Oczywiście zmiany 

legislacyjne w Wielkiej Brytanii, będące pokłosiem Wielkiej Zabójczej Mgły, miały 

skalowalny charakter: we wszystkich miastach wprowadzano strefy wolne od smogu,  

w których zabroniono używania pieców węglowych. Choć ten zakaz przyczynił się do poprawy 
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jakości życia mieszkańców, w innych częściach kraju wywołał negatywne skutki ekologicznie. 

Wprowadzając zmiany, zupełnie zlekceważono bowiem ściśle związane z gospodarką opartą 

na węglu nieskalowalne praktyki użytkowania lasów, które nie tylko przedłużały życie drzew, 

lecz przyczyniały się także do zwiększenia bioróżnorodności. Chodzi w szczególności o tak 

zwane lasy odroślowe, o których w pracy Woodlands pisze brytyjski botanik Olivier 

Rackham50. Powstawały one od XVI wieku, najczęściej w pobliżu angielskich wsi. Ich 

mieszkańcy regularnie ścinali, zazwyczaj co 12 lat, rosnące tam jesiony i wiązy. Tak 

pozyskanym drewnem opalali domy, bądź spalali w specjalnych kopcach, uzyskując węgiel 

drzewny, czyli paliwo o większej kaloryczności. Z każdą wycinką tworzyły się coraz większe 

odrośla, czyli miejsca, w których wokół ściętych przy ziemi pni wyrastają spod kory liczne 

pędy, które nie mogły się rozwinąć w cieniu wysokich drzew. Co więcej, odrośla stawały się 

siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, lubiących roślinność niskopienną. Jak 

mogłoby się wydawać, porastające tereny wiejskie lasy odroślowe mają niewiele wspólnego  

z Wielką Zabójczą Mgłą, która przecież najmocniej dotknęła mieszkańców Londynu. 

Tymczasem, jak pokazuje Rackham, Clean Air Act ograniczał zarówno zużycie drewna 

opałowego, jak i węgla drzewnego w całej Wielkiej Brytanii. Jego produkcja stała się zupełnie 

nieopłacalna, co dla lasów odroślowych okazało się zabójcze. Z braku popytu na drewno 

opałowe lub węgiel drzewny w latach sześćdziesiątych XX wieku odrośla w wielu miejscach 

zniszczono, by w ich miejsce zasadzić ubogie pod względem ekologicznym lasy 

monokulturowe, nastawione na produkcję drewna. Jak się okazało, dla lasów odroślowych  

o wiele bardziej pożyteczna była prowadzona przez człowieka gospodarka leśna niż zmiany 

legislacyjne o charakterze proekologicznym. Przykład ten pokazuje wyraźnie, że zjawiska 

zamglonego antropocenu odsłaniają różnorodne, skalowalne i nieskalowalne praktyki 

przekształcania świata, między którymi można dostrzec nieoczekiwane i często przypadkowe 

relacje. Co więcej, pokazują one, że w definiowanej tu epoce nie mamy do czynienia ze 

środowiskiem, rozumianym jako niezależny od człowieka zbiór relacji ekologicznych, które 

należy chronić, lecz z rozmaitymi, splątanymi ze sobą ludzkimi i nie-ludzkimi praktykami 

życiowymi o różnej skali, które wspólnie wytwarzają nasz świat.  

Choć ustalenia Lowenhaupt-Tsing można z powodzeniem wykorzystać do tego, by 

poszukiwać różnego typu nieoczekiwanych relacji między skalowalnymi i nieskalowalnymi 

projektami przekształcania świata, z jakimi mamy do czynienia w zamglonym antropocenie, 

badaczka pomija niezwykle dla mnie istotną rolę technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych. 

                                                 
50 Olivier Rackham, Woodlands, Harper Collins 2006.  
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Tymczasem nie tylko wpływają one rozmaicie na nasze myślenie o środowisku i problemach 

ekologicznych, lecz także wytwarzają określone sposoby ich doświadczania. Zarówno we 

Friction, jak i w On Nonscalabilty Lowenhaupt-Tsing skupia uwagę przede wszystkim na 

historycznie sytuowanych praktykach kulturowych, które w konkretnym kontekście społeczno-

politycznym i ekonomicznym wytwarzają to, co określamy mianem środowiska naturalnego. 

Tymczasem już Wielka Zabójcza Mgła dowodzi, że to, jak myślimy o środowisku i jak go 

doświadczamy, w dużej mierze zależy od technologii, które pomagają nam uzyskać wiedzę na 

jego temat. W tym wypadku szczególną rolę odegrało nowe medium, jakim była wówczas 

telewizja. Opatrzone beznamiętnym komentarzem lektora obrazy z zamglonego miasta, które 

mogli obejrzeć widzowie nadawanych w BBC kronik filmowych, wyraźnie profilowały 

relacjonowane wydarzenie. Z początku pokazywały mgłę jako osobliwość natury, porównując 

ją do wcześniejszych, zdecydowanie mniej gęstych mgieł. Kiedy zaś pojawiły się pierwsze 

zachorowania i zgony, przekaz telewizyjny od razu nabrał apokaliptycznego charakteru.  

W żadnym z programów nie informowano jednak o tym, że we mgle znajdować się mogą 

toksyczne substancje, niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców Londynu. Tym samym 

telewizja, intencjonalnie bądź nieintencjonalnie, nie pozwoliła dostrzec problemu 

zanieczyszczenia środowiska. Przykład ten pokazuje, że w zamglonym antropocenie 

środowisko ma charakter naturokulturotechnologiczny, gdyż powstaje w wyniku splątanych ze 

sobą procesów naturalnych, praktyk kulturowych i technologii. Te ostatnie nie zawsze 

odgrywają jednak tak negatywną rolę, jak stało się to w przypadku Wielkiej Śmiercionośnej 

Mgły. Często pomagają bowiem w szukaniu nowych rozwiązań dla problemów ekologicznych, 

z jakimi mamy dziś do czynienia. Można się o tym przekonać, odwołując się do wspomnianej 

wcześniej mgły obliczeniowej, która pozwoli mi pokazać, że w zamglonym antropocenie 

środowiska technologie mogą skłaniać do krytycznej refleksji nad zanieczyszczeniem 

środowiska a nawet spełniać pozytywną rolę w ograniczaniu jego skutków. 

 

Mgła obliczeniowa i środowiska naturokulturotechnologiczne 

W 2012 roku czterej inżynierowie programiści, Flavio Bonomi, Rodolfo Milito, Jiang Zhu  

i Sateesh Addepalli, pracujący dla Cisco, międzynarodowej korporacji działającej w branży IT, 

przedstawili projekt mgły obliczeniowej (fog computing)51. Stanowił on rozszerzenie znanej 

                                                 
51 Flavio. Bonomi, Rodolfo Milito, Jiang Zhu, Sateesh Addepalli, Fog Computing and Its Role in the Internet of 

Things, 

[w:] “Proceedings of the First Edition of the MCC Workshop on Mobile Cloud Computing, MCC 

’12” 2012, s. 13–16. 
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już technologii chmury obliczeniowej, stosowanej chociażby w takich wprowadzonych rok 

wcześniej na rynek usługach, jak iCloud czy Amazon Cloud. Chmura obliczeniowa to 

rozproszony system przechowywania danych na serwerach o ogromnej pojemości. Pozwala na 

zwolnienie dużej ilości miejsca w pamięci komputerów, smartfonów i innych mobilnych 

urządzeń komunikacyjnych, co znacząco usprawnia ich pracę i gwarantuje bezpieczeństwo 

danych. Danych nie przechowuje się bowiem na fizycznym twardym dysku, który może ulec 

nieodwracalnej awarii. Użytkownicy chmury mogą natomiast w każdej chwili połączyć się  

z jednym z zabezpieczonych serwerów przez smartfon czy komputer i stamtąd ściągnąć 

potrzebne informacje. Choć chmura obliczeniowa przynosi wiele korzyści tradycyjnym 

użytkownikom Internetu, czyli ludziom, okazała się ona zupełnie niedostosowana – jak 

przekonują autorzy Fog Computing – do wymagań rozwijającej się dopiero technologii 

Internetu Rzeczy. Chodzi tu o sieć połączonych ze sobą, odpowiednio zaprogramowanych 

urządzeń i aplikacji, które wymieniają się danymi bez udziału człowieka. Internet Rzeczy 

wykorzystuje się choćby w samochodach automatycznych, które reagują na napotkane na 

drodze przeszkody, czy też w inteligentnych sieciach energetycznych, które same regulują 

zużycie energii elektrycznej, zależnie od panujących w danym miejscu warunków 

atmosferycznych. Rozwiązania te wymagają jednak bardzo szybkiego transferu danych oraz 

fizycznej bliskości serwerów, których rozmieszczenie musi uwzględniać specyfikę 

konkretnego terenu. Tymczasem serwery w chmurze znajdują się często w odległości tysięcy 

kilometrów od łączących się z nimi urządzeń, co znacznie wydłuża czas przetwarzania 

informacji. W tym kontekście nowa technologia mgły obliczeniowej nie jest po prostu kolejną 

wtyczką (plug-in) chmury, czyli dodatkowym modułem, który rozszerza jej możliwości. 

Stanowi raczej osobny, acz zsynchronizowany system o tak sprofilowanych parametrach, żeby 

zapewnić możliwie najlepsze funkcjonowanie Internetu Rzeczy.  

 Mgła obliczeniowa to wirtualna platforma, w której przetwarzanie, gromadzenie  

i wymiana danych odbywa się w optymalnych lokalizacjach pomiędzy urządzeniami 

końcowymi i centrami przetwarzania danych w chmurze. W przeciwieństwie do chmury ma 

ona silnie zdecentralizowany charakter, a liczne węzły obliczeniowe, w których zachodzą 

wszystkie operacje, znajdują się niedaleko brzegu sieci (edge of the network), czyli miejsca, 

gdzie powstają dane, i są przetwarzane lokalnie. Gwarantuje to urządzeniom końcowym 

niewielkie opóźnienia transferu danych oraz interakcję z innymi urządzeniami w czasie 

rzeczywistym. Co więcej, mgła obliczeniowa charakteryzuje się większą niż chmura 

różnorodnością działających w niej urządzeń. Obejmuje bowiem nie tylko serwery, lecz także 

różnego typu, skomunikowane ze sobą bezprzewodowo i zbierające dane z otoczenia czujniki, 
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a także elementy wykonawcze, które na podstawie tych danych wykonują określone działania. 

Na przykład, podczas przejazdu automatycznego samochodu światła drogowe odbierają dane  

z czujników monitorujących ruch pieszych i mierzą prędkość nadjeżdżających pojazdów, by na 

tej podstawie zapobiegać wypadkom. W razie niebezpieczeństwa nie tylko wysyłają stosowne 

ostrzeżenia do znajdujących się w okolicy samochodów, lecz również modyfikują rytm zmiany 

sygnalizacji ulicznej. Projektanci mgły obliczeniowej przekonują jednak, że ich projekt 

przyczyni się przede wszystkim do rozwoju sieci bezprzewodowych sensorów, 

wykorzystywanych do monitorowania stanu środowiska. Chodzi tu o połączone ze sobą 

mobilne i stacjonarne urządzenia, które w czasie rzeczywistym rejestrują temperaturę, 

wilgotność i inne parametry lokalne, analizują je i przesyłają do specjalnych urządzeń, zwanych 

aktywatorami. Te nie tylko na bieżąco koordynują pracę sensorów, lecz także – interpretując 

zebrane dane – włączają i wyłączają konkretne urządzenia, kierują mobilne czujniki w nowe 

miejsca, a nawet modyfikują ich parametry. Jednak wykorzystywana w takich sieciach mgła 

obliczeniowa nie służy badaniu środowiska jako obiektywnie istniejącego zespołu relacji 

ekologicznych. Pozwala raczej pokazać, że w zamglonym antropocenie to, co uznajemy za 

środowisko, stanowi efekt różnego typu procesów naturalnych, kulturowych  

i technologicznych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej oplatającej Ziemię sieci sensorów. 

 We wspomnianym wcześniej Program Earth. Environmental Sensing Technology and 

the Making of a Computational Planet brytyjska socjolożka Jennifer Gabrys przekonuje, że 

technologie pomiarowe i teledetekcyjne, które pojawiły się w drugiej połowie XX wieku, 

doprowadziły do radykalnej zmiany sposobu myślenia Nowoczesnych o Ziemi i środowisku 

naturalnym oraz wytworzyły nowe sposoby doświadczania świata przez żyjących na niej 

ludzi52. Szczególne znaczenie w tym kontekście miało wysłanie w kosmos pierwszego 

radzieckiego sztucznego satelity Sputnik 1 w 1957 roku. Jak przekonuje Gabrys, nie tylko 

dostarczył on informacji na temat warunków panujących w górnych warstwach atmosfery, lecz 

wręcz przekształcił Ziemię w zbiór danych telemetrycznych, które da się gromadzić, 

analizować i przetwarzać. Świadczą o tym kolejne satelity wysłane przez Rosjan. Wynosiły one 

na orbitę całe laboratoria geofizyczne, które zbierały dane o polu magnetycznym Ziemi, 

otaczającym ją pasie radiacyjnym i jonosferze. Co istotne, Sputnik 1, inaczej niż 

przeprowadzona dziesięć lat później amerykańska misja Apollo 8, która po raz pierwszy 

wyniosła ludzi poza orbitę okołoziemską, nie wykonał zdjęć naszej planety. Nie powstał  

w związku z tym abstrakcyjny obraz Ziemi widzianej z kosmosu, który znamy ze słynnego 

                                                 
52 Jennifer Gabrys, Program Earth. Environmental Sensing Technology and the Making of a Computational 

Planet, University of Minnesota Press 2016. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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zdjęcia Earthrise, wykonanego przez jednego z astronautów podczas późniejszej misji Apollo 

8. Sputnik 1 wysyłał na Ziemię fale radiowe, dzięki którym ludzie mogli „usłyszeć” jej 

najbliższe otoczenie. Nie były to oczywiście transmisje podobne do koncertów, nadawanych 

na żywo w radio. Satelita wysyłał bowiem fale o częstotliwości 20-30 Hz, które w odbiornikach 

radiowych brzmiały jak seria enigmatycznych, szybko następujących po sobie pisków. Dopiero 

ich analiza w specjalnych centrach badawczych pozwalała wnioskować, z jaką prędkością 

rozchodzą się emitowane przez satelity fale radiowe, co z kolei umożliwiło chociażby 

obliczenie grubości jonosfery. Dźwiękowa mapa Ziemi, jaką wytwarzał radziecki satelita, 

stanowiła zatem efekt różnego typu operacji na danych telemetrycznych. Jednak 

charakterystyczne popiskiwanie Sputnika usłyszeć mogli nie tylko naukowcy, lecz także 

wszyscy posiadacze odbiorników radiowych na całym świecie: w Związku Radzieckim 

wywoływało ono poczucie triumfu nad Stanami Zjednoczonymi w trwającej wówczas zimnej 

wojnie, na Zachodzie zaś wzbudzało strach przed niedocenianym dotąd rywalem, 

zdecydowanie słabiej rozwiniętym ekonomicznie i technologicznie. W tym kontekście Sputnik 

dał więc impuls do gwałtownego rozwoju technologii kosmicznych, w tym satelitarnych, po 

obu stronach żelaznej kurtyny. Choć miały one służyć głównie celom militarnym, już w latach 

sześćdziesiątych XX wieku znalazły zastosowanie w badaniach ekologicznych, umożliwiając 

zarządzanie sieciami sensorów, które zaczęto wtedy umieszczać w różnych miejscach na Ziemi. 

Jak w Program Earth przekonująco dowodzi Gabrys, sieci te wytworzyły nowy sposób 

myślenia o środowisku jako efekcie skomplikowanych relacji między tym, co naturalne i tym, 

co technologiczne. Aby się o tym przekonać, wystarczy odwołać się do jej przykładu jednostki 

badawczej, w której już od 1966 roku używa się nowych technologii w badaniach nad 

ekosystemami leśnymi. 

 James Reserve to eksperymentalny rezerwat przyrody, prowadzony przez Uniwersytet 

Kalifornijski w Państwowym Gospodarstwie Leśnym San Bernardino (San Bernardino 

National Forest) na wschód od Los Angeles. Nie chodzi wyłącznie o ochronę niezwykłej 

różnorodności lokalnych formacji roślinnych, obejmujących między innymi regle, czyli górskie 

lasy mieszane, czaparale, czyli zbiorowiska zimozielonej roślinności krzewiastej i podmokłe 

łąki, występujące na powierzchni zaledwie 12 hektarów. James Reserve stanowi ponadto swego 

rodzaju laboratorium, specjalizujące się w badaniach fenologicznych, czyli w analizach 

zależności między zmianami czynników klimatycznych i okresowymi zjawiskami w przyrodzie 

ożywionej, między innymi kiełkowaniem i kwitnieniem roślin czy zapadaniem w sen zimowy 

i migracjami zwierząt. Do takich badań służy znajdujący się na terenie rezerwatu rozbudowany 
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system stacjonarnych i mobilnych urządzeń pomiarowych, które dostarczają szczegółowych 

danych zarówno o tamtejszej faunie, florze i klimacie, jak również o aktywności sejsmicznej 

czy zanieczyszczeniach w okolicy. Rozmieszczone w różnych piętrach lasu, zdalnie sterowane 

kamery służą do rejestrowania zachowań zwierząt i praktyk życiowych roślin. Specjalne 

czujniki podziemne natomiast dokonują regularnie pomiaru wilgoci i poziomu dwutlenku 

węgla w glebie, a specjalne algorytmy zestawiają wyniki z danymi pozyskiwanymi z innych 

czujników w okolicy. Opisana infrastruktura powstała w latach 2002-2012 w ramach 

interdyscyplinarnego projektu badawczego pod nazwą Centrum Wbudowanych Sieci 

Detektorów (Center for Embedded Networked Sensing, CENS), będącego efektem współpracy 

badaczy z kilku kalifornijskich uniwersytetów. Początkowo projekt zakładał pokrycie James 

Reserve gęstą siecią małych urządzeń pomiarowych, działających dwadzieścia cztery godziny 

na dobę. Już po pięciu latach okazało się to jednak niemożliwe. Urządzenia generowały duże 

ilości, często redundantnych danych, które przekraczały możliwości obliczeniowe każdej  

z małych sieci. Ponadto przetwarzanie danych wymagało zasilania z sieci elektrycznej, a nie  

z dostępnych w rezerwacie baterii słonecznych. Biorąc to pod uwagę, stworzono nowy system, 

który z dzisiejszej perspektywy przypomina mgłę obliczeniową. Liczbę i typ czujników 

dostosowano bowiem do konkretnych lokalizacji, wybranych na podstawie analizy 

topograficznej i biologicznej ze względu na specyficzne warunki ekologiczne. Aby oszczędzić 

energię, czujniki z kolei tak zaprogramowano, by włączały się tylko w określonym czasie. 

Zebrane dane transferowano bezprzewodowo do znajdujących się w pobliżu węzłów 

obliczeniowych, gdzie specjalne algorytmy w czasie rzeczywistym zestawiały ze sobą różne 

pomiary i decydowały, co z nimi zrobić. Na przykład, kiedy czujniki dźwiękowe w specjalnych 

budkach dla ptaków rejestrowały dźwięk, wydawany przez ich określony gatunek, uruchamiała 

się umieszczona obok kamera. Kiedy do węzła trafiały dane z pobliskiej stacji 

meteorologicznej, były one automatycznie korelowane z obrazem z kamery i wysłane do 

działających w chmurze baz danych laboratorium CENS na kampusie, gdzie służyły do badań 

nad relacjami między cyklem rozwojowym ptaków i warunkami klimatycznymi w James 

Reserve. Te same dane trafiały też na serwery NEONu (National Ecological Observatory 

Network), czyli amerykańskiej Sieci Obserwatoriów Ekologicznych, gdzie wykorzystano je do 

badań nad globalnymi zmianami środowiska. Gabrys w cytowanej wcześniej pracy analizuje 

przepływy danych między czujnikami środowiska oraz sieciami o lokalnym i globalnym 

zasięgu, które obserwowała podczas badań terenowych w James Reserve. Na tej podstawie 

kwestionuje też tradycyjną opozycję binarną między środowiskiem naturalnym i środowiskiem 

technologicznym.  
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 Gabrys przekonująco dowodzi w Program Earth, że mamy dziś do czynienia z sytuacją, 

w której samo „przetwarzanie danych staje się środowiskiem (becoming environmental of 

computation)” (s. 9). Inaczej mówiąc, opisywane przez nią technologie nie tyle mierzą  

i monitorują środowisko naturalne jako zbiór istniejących uprzednio biotycznych  

i abiotycznych nie-ludzi i relacji między nimi, co aktywnie je współtworzą. W tym kontekście 

środowisko nie jest bowiem, jak chcieli Nowocześni, ani tłem dla ludzkiej aktywności, ani tym 

bardziej bierną materią, której esencjonalne właściwości można obiektywnie badać. Ma raczej 

charakter procesualny i wytwarza się za każdym razem inaczej, gdyż zależy od zastosowanych 

przez badaczy czujników i procesów obliczeniowych. To właśnie one decydują o tym, jakie 

relacje ekologiczne i ich aspekty stają się w danym pomiarze widoczne. W tym kontekście 

trudno zatem mówić o środowisku w liczbie pojedynczej, gdyż taki dyskurs zakłada istnienie 

jednego, zamkniętego zbioru relacji ekologicznych. Gabrys mówi raczej o wielu 

programowalnych środowiskach, które kształtują się inaczej w zależności od tego, kto i w jakim 

celu analizuje określone zbiory danych. W tym kontekście programowanie środowisk różni się 

jednak od programowania komputerowego, które polega na projektowaniu, tworzeniu, 

testowaniu i utrzymywaniu kodu źródłowego w celu określenia ścisłych zasad działania 

programów. Jak przekonuje Gabrys, programowanie środowisk za pomocą technologii 

pomiarowych i teledetekcyjnych to zestaw ucieleśnionych praktyk, które służą nie tylko do 

wytwarzania nowych relacji ekologicznych, lecz także do rejestrowania często zaskakujących 

i nieoczekiwanych sprawczości. Niektóre z nich potrafią się nawet przekształcić w aktora 

ekologicznego o nowych własnościach. Aby zobaczyć, jakie mogą być efekty tak rozumianego 

programowania środowisk, odwołam się do jednego z analizowanych przez Gabrys 

przykładów. 

Moss Cam to umieszczona na specjalnym statywie kamera internetowa, która podczas 

realizacji projektu CENS rejestrowała to, co działo się na jednym z narzutowych głazów 

granitowych w James Reserve. Głaz ten porastał mech gwiaździsty (Tortula princeps), znany  

z wyjątkowej odporności na suszę. Potrafi on bowiem przetrwać nawet kilka miesięcy bez wody 

w stanie uśpienia, by zaledwie pięć minut po rozpoczęciu opadów wznowić procesy życiowe. 

Internauci mogli obserwować kępki mchu, czy to oglądając streaming na żywo na stronie 

projektu, czy to przeglądając zmieszczone tam, obszerne repozytorium zdjęć, które co 15 minut 

automatycznie wykonywała kamera Moss Cam. Spełniała ona zatem funkcję podobną do 

działań, które określa się dziś mianem nauki obywatelskiej. W tym przypadku chodzi o różnego 

typu projekty angażujące nieprofesjonalistów, którzy biorą udział w badaniach terenowych, 

pomagają gromadzić dane, analizują dane zebrane przez zawodowych badaczy, lub budują 
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własne przyrządy do badania określonych zjawisk. Dzięki jednemu z takich 

nieprofesjonalistów udało się w laboratorium ornitologicznym na Uniwersytecie Cornella 

zarejestrować w 2012 roku nieznany wcześniej okrzyk bojowy czapli modrej. Odkrył go 

internauta, który o trzeciej nad ranem oglądał streaming na żywo z kamery internetowej w 

gnieździe tego ptaka w chwili, kiedy zaatakował je puchacz. Jednak celem Moss Cam było nie 

tyle monitorowanie praktyk życiowych konkretnego gatunku mchu, ile rejestracja 

skomplikowanych i dynamicznych relacji, jakie nawiązuje on ze środowiskiem. Relacje te dało 

się uchwycić dzięki specjalnym algorytmom, które zestawiały ze sobą różne typy danych. 

Obrazowi z kamery towarzyszyły bowiem pochodzące z wbudowanych w Moss Cam 

czujników informacje na temat zmieniającej się w czasie rzeczywistym wilgotności gleby, 

stężenia dwutlenku węgla w powietrzu oraz temperatury. Urządzenie dostarczało więc 

informacji o zależnościach między cyklem życiowym mchu i zmieniającymi się warunkami 

atmosferycznymi oraz zanieczyszczeniem środowiska. Na ich podstawie naukowcom  

z Uniwersytetu Kalifornijskiego udało się pokazać, że mech gwiaździsty jest doskonałym 

biosensorem, czyli organizmem, którego zmiany morfologiczne sygnalizują zmiany  

w środowisku. Jak pokazuje ten przykład, w zamglonym antropocenie środowiska stanowią 

efekt operacji na danych pochodzących z różnych czujników. Tych operacji dokonują zaś 

zautomatyzowane maszyny, algorytmy i ludzie. Taki sposób myślenia o środowisku wyraźnie 

wykracza poza romantyczny paradygmat Natury, który we Friction denaturalizowała 

Lowenhaupt-Tsing. Skłania jednak do uzupełnienia formułowanej przez nią ostatnio koncepcji 

„niejednolitego antropocenu”53, która lekceważy sprawczość technologii w wytwarzaniu 

środowisk.  

Inaczej niż w przypadku kapitalocenu i nekrocenu, propozycja Lowenhaupt-Tsing nie 

powołuje do istnienia nowej epoki historycznej, w której wybrane przez nią wydarzenie czy 

proces określa istotne wyznaczniki i przyczyny antropogenicznych zmian środowiska.  

W wydanej niedawno pracy Earth Stalked by Man Lowenhaupt-Tsing przekonuje, że 

niejednolity antropocen (patchy anthropocene) kieruje uwagę raczej na konkretne miejsca,  

w których zachodzą dziś zmiany ekologiczne. Antropocen jest dla niej jednocześnie zjawiskiem 

globalnym i lokalnym. Choć mówienie o nim ma sens jedynie w skali naszej planety, przyjmuje 

on wiele, często diametralnie odmiennych postaci w zależności od tego, gdzie zachodzą 

antropogeniczne zmiany środowiska. Lowenhaupt-Tsing chodzi nie tylko o to, że różni ludzie 

różnie interpretują nową epokę, zaś globalne procesy odmiennie wpływają na życie 

                                                 
53 Anna Lowenhaupt-Tsing, Earth Stalked by Man, „The Cambridge Journal of Anthropology” 2016, t. 34, nr 1, 

s. 2-16. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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poszczególnych grup społecznych. Jak czytamy w Earth Stalked by Man, „[a]ntropocen jest 

niejednolity, gdyż składa się ze zróżnicowanych krajobrazów, w których panują znośne 

warunki do życia. Epokę tę można dostrzec wyłącznie w tych krajobrazach i istnieje ona jedynie 

dzięki nim” (s. 4). Wbrew pozorom, autorka nie ma na myśli krajobrazów naturalnych, które 

ulegają zniszczeniu w wyniku szkodliwej ekologicznie działalności ludzi. Proponowany termin 

„zróżnicowany krajobraz (patchy landscape)” pochodzi bowiem z geoekologii, czyli 

interdyscyplinarnej nauki zajmującej się badaniem środowiska jako wielowymiarowego 

systemu, złożonego z wielu powiązanych ze sobą i oddziałujących na siebie komponentów. 

Obejmują one zróżnicowane formy ukształtowania terenu, fauny czy flory, a więc tradycyjny 

przedmiot nauk biologicznych i nauk o Ziemi, a także historycznie usytuowane sposoby 

użytkowania tych krajobrazów przez człowieka, którymi zwykle zajmują się leśnictwo bądź 

nauki rolnicze. Za przykład takiego zróżnicowanego krajobrazu można uznać, na przykład, 

opisane wcześniej lasy odroślowe, w których splątane ze sobą praktyki życiowe drzew i ludzkie 

praktyki zarządzania lasem umożliwiały rozwój bioróżnorodności. Choć koncepcja 

niejednolitego antropocenu z powodzeniem służy Lowenhaupt-Tsing do poszukiwania tego 

typu miejsc, w których współpraca ludzi i nie-ludzi przynosi obu stronom znaczne pożytki, 

zupełnie lekceważy ona potencjał nowych technologii, które również mogą przyczyniać się do 

wytwarzania znośnych warunków dla życia. W Earth Stalked by Man autorka krytycznie odnosi 

się choćby do działalności The Breakthrough Institute, czyli międzynarodowego ośrodka 

badawczego, który zajmuje się rozwojem i promocją projektów technonaukowych, często 

wspieranych przez duży kapitał. Służą one poprawie jakości życia ludzi i nie-ludzi oraz 

zmierzają do zatrzymania – a nawet odwrócenia – negatywnych efektów antropogenicznych 

zmian środowiska. Współpracujący z ośrodkiem badacze określają siebie mianem post-

ekologów, krytycznie odcinając się od dyskursu ekologów lat siedemdziesiątych  

i osiemdziesiątych XX wieku, który według nich poniósł całkowitą klęskę. Dbając o naturę 

jako sferę oddzieloną od ludzkiej cywilizacji, w którą nie wolno ingerować, ekolodzy nie tylko 

zapomnieli o społeczno-ekonomicznych skutkach własnych działań, lecz także przyczynili się 

do powstania nieefektywnych i mało skutecznych sposobów ochrony przyrody. Według post-

ekologów panaceum na problemy ekologiczne, z jakimi się dziś borykamy, może być jedynie 

przyśpieszenie rozwoju technologicznego i większa ingerencja ludzi w tak zwane środowisko 

naturalne. Tymczasem Lowenhaupt-Tsing przekonuje, że post-ekolodzy z The Breakthrough 

Institute proponują jedynie „narzędzia dawnych panów Ziemi, z których pomocą nie można 

zniszczyć ich domu” (s. 13). Inaczej mówiąc, rozwój technologii utwierdza jedynie wiarę 

Człowieka w to, że potrafi podporządkować sobie Ziemię – źródło pogłębiającego się kryzysu 
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ekologicznego. Jednak całkowicie usuwając technologię z niejednolitego antropocenu, autorka 

Earth Stalked by Man nie tylko traci z oczu istotny czynnik współtworzący dziś środowiska, 

lecz także związany z nim ogromny potencjał tworzenia warunków do życia w świecie 

nieodwracalnie przekształconym przez ludzi. Tymczasem koncepcje formułowane przez 

badaczy z The Breakthrough Institute wyraźnie dowodzą, że technologia nie musi służyć 

wyłącznie jako narzędzie podporządkowywania Ziemi ludziom. Może także okazać się 

sposobem tworzenia bliskich związków między ludźmi i światem. 

Nikogo zapewne nie zdziwi, że jednym ze współpracowników The Breakthrough 

Institute jest przywoływany wcześniej Bruno Latour. Jako inicjator studiów nad nauką  

i technologią od lat występuje on przeciwko oddzielaniu od siebie tego, co naturalne, kulturowe 

i technologiczne. W pracy Love Your Monsters. Why we Must Care for our Technologies as We 

Do Our Children, która znalazła się w jednej z wydanych przez ten instytut monografii 

zbiorowych, Latour zaproponował nowe odczytanie Frankensteina Mary Shelley. Chciał 

bowiem pokazać, że aby ocalić ekologiczne dziedzictwo Ziemi, musimy zasypać dyscyplinarne 

podziały, zaakceptować ludzką potęgę, technologię i szersze procesy modernizacji54. Dzięki 

ponownej lekturze tej kanonicznej powieści mógł zaproponować nowy sposób myślenia  

o ludzkiej sprawczości i planecie. Sposób, który odbiega zarówno od pojawiających się 

współcześnie wizji zbliżającej się katastrofy ekologicznej, jak też od planów ograniczenia 

aktywności ekonomicznej z jednej oraz utopijnych projektów ratowania świata dzięki 

geoinżynierii z drugiej strony. Propozycja Latoura różni się jednak od idei innych post-

ekologów, którzy często naturalizują technologie, przekonując, że powstają one z zasobów 

naturalnych Ziemi. W tym kontekście wybór Frankensteina jako opowieści o relacji między 

ludźmi i światem okazuje się znaczący. W zbiorowej świadomości powieść Shelley 

funkcjonuje przede wszystkim jako opowieść spisana ku przestrodze przed technologią, która 

w rękach przeświadczonych o własnej wielkości ludzi może doprowadzić do katastrofy. To nie 

przypadek, że odwołujemy się do niej zawsze wtedy, gdy społeczeństwa odczuwają lęk przed 

nowymi wynalazkami, jak działo się to ostatnio, kiedy dyskutowano o niebezpieczeństwach 

związanych z klonowaniem czy genetycznie modyfikowaną żywnością, którą po angielsku 

określa się nawet mianem frankenfood. W tym kontekście potwór, którego stworzył Victor 

Frankenstein, staje się metonimią zbrodni na naturze, jaką popełniają ludzie, posługujący się 

technologią. Tymczasem, jak przekonująco dowodzi Latour, odwołując się do powieści Mary 

                                                 
54 Bruno Latour, Love Your Monsters. Why we Must Care for our Technologies as We Do Our Children, [w:] 

Love Your Monsters: Post-Environmentalism and the Anthropocene, red. Michael Shellenberger, Ted Nordhaus, 

The Breakthrough Institute 2011, s. 20-28. 
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Shelley, często „mylimy potwora z jego twórcą” (s. 21). Według Latoura prawdziwy grzech 

Frankensteina polegał nie na tym, że chciał powtórzyć boski akt stworzenia i przesunąć granice 

ludzkich możliwości, lecz na tym, że porzucił swoje dzieło, skazując je na życie w samotności. 

Z tej właśnie perspektywy odczytuje on powieść Shelley jako wezwanie do stworzenia nowej 

ekologii politycznej, w której ludzie nie powinni separować się od natury, od nie-ludzkiego 

świata i stworzonych przez siebie technologii. Najpierw jednak należy podważyć mit 

Człowieka jako pana świata, o którym pisała Lowenhaupt-Tsing. Dlatego Latour postuluje, by 

spojrzeć na nowoczesność nie tyle z perspektywy Nowoczesnych, którzy widzieli w niej 

postępującą emancypację ludzkości ze świata Natury, lecz z perspektywy, którą sam określa 

mianem kompozycjonistycznej (compositionism). Jak wyjaśnia w Love Your Monsters, chodzi 

o takie podejście, kiedy „rozwój cywilizacyjny nie oznacza ani stopniowego oddalania się 

ludzkości od Natury, ani wyzwalania się spod jej jarzma. Stanowi raczej proces, w którym 

ludzie nawiązują coraz więcej bliskich, wręcz intymnych relacji z rozmaitymi nie-ludzkimi 

naturami” (s. 22). Inaczej mówiąc, Latour wzywa do takiego przepisania postępowych narracji 

o nowoczesności, żeby stały się opowieściami o coraz ściślejszym łączeniu się ludzi i nie-ludzi. 

Aby zilustrować swoje ustalania, powołuje się choćby na współczesną prasę. Pisząc  

o zanieczyszczeniu środowiska, porusza ona bowiem nie tylko kwestie ekologiczne, lecz także 

społeczno-polityczne czy ekonomiczne, którymi zazwyczaj zajmowały się zupełnie inne  

i niepowiązane ze sobą dziedziny wiedzy. Tymczasem opisywane tu projekty, które 

wykorzystują sieci bezprzewodowych sensorów, pokazują wyraźnie, że zamglony antropocen 

pozwala nie tylko dostrzegać tego typu związki oraz przepływy między naturą, kulturą  

i technologią, lecz także wskazuje na ich polityczne konsekwencje.  

Najlepszym tego przykładem może być analizowany przez Gabrys projekt PigeonBlog, 

który w 2006 roku realizowała afiliowana przy Uniwersytecie Kalifornijskim artystka  

i ekoaktywistka Beatriz da Costa oraz jej studenci, Cina Hazegh i Kevin Ponta. Wypuścili oni 

w niebo gołębie pocztowe, wyposażone w mikro stacje pomiarowe, które zbierały dane na 

temat zanieczyszczenia powietrza w południowej Kalifornii. W specjalnych „plecakach” na 

grzebiecie gołębi umieścili czujniki dwutlenku węgla i tlenku azotu oraz temperatury. 

Znajdowało się tam również urządzenie, specjalnie skonstruowane na potrzeby projektu, które 

łączyło w sobie lokalizator GPS, pozwalający określić trajektorię i wysokość lotu gołębi, oraz 

nadajnik GSM, umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie danych z czujników. Dzięki takim 

bio-technologicznym, mobilnym sensorom Costa, Hazegh i Ponto mogli nie tylko w czasie 

rzeczywistym zbierać dane o zanieczyszczeniu powietrza, lecz także wizualizować je  

w programie Google Maps i publikować na założonym przez siebie blogu. Ich projekt miał 
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jednak tyleż naukowy, co polityczny cel. Dostarczając precyzyjnych informacji na temat 

poziomu dwutlenku węgla i tlenku azotu w różnych miejscach i na różnej wysokości nad 

poziomem morza, gołębie współtworzyły naturokulturotechnologiczne środowisko, które 

zdecydowanie różniło się chociażby od środowiska zaprogramowanego przez rządowe 

instytucje badawcze. Obsługiwane przez nie stacjonarne czujniki zanieczyszczeń powietrza 

rozlokowano bowiem z dala od autostrad i największych zakładów przemysłowych oraz 

umieszczono wysoko nad koronami drzew, które wyznaczają górną granicę „strefy krytycznej”, 

o której mówią biochemicy, czyli tej warstwy naszej planety, gdzie żyje większość organizmów 

na Ziemi55. Nic więc dziwnego, że czujniki nie rejestrowały niebezpiecznych dla ludzi, roślin  

i zwierząt poziomów szkodliwych substancji w powietrzu, o których mówi się w Kalifornii od 

wielu lat. Nie pozwalały też dostrzec zależności między intensywnością zanieczyszczenia  

i społeczno-ekonomiczną mapą regionu. Tymczasem dane, które zbierały latające w strefie 

krytycznej gołębie, nie tylko pokazywały, że dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia 

powietrza zostały przekroczone w całym regionie, lecz także wyraźnie wskazywały na to, że 

najbardziej narażone na skutki tego zanieczyszczenia są najbiedniejsze obszary, zamieszkiwane 

przez ludność robotniczą. Przykład ten pokazuje, że programowanie środowisk w zamglonym 

antropocenie ma wyraźnie polityczny charakter. Może ono służyć zarówno do intencjonalnego 

bądź nie-intencjonalnego ukrywania problemów ekologicznych, z jakimi mamy dziś do 

czynienia, jak również do podejmowania działań o charakterze subwersywnym, które zmieniają 

dotychczasowe sposoby myślenia o określonych środowiskach. Nie chodzi tu jednak o akcje 

spod znaku Greenpeace, polegające zwykle na bezpośrednim działaniu, które ekoaktywiści 

uznają za bardziej skuteczne niż chociażby kampanie społeczne, zwiększające powszechną 

świadomość ekologiczną. Pigeon Blog pokazywał raczej, że jakość powietrza może stać się 

widoczna dzięki odpowiednio zaprojektowanym relacjom ludzi, zwierząt i technologii.  

 Opisywane do tej pory przykłady projektów technonaukowych, wykorzystujących sieci 

sensorów zbierających dane na temat środowiska, które z dzisiejszej perspektywy 

nazwalibyśmy mianem mgieł obliczeniowych, pokazują wyraźnie, że środowiska  

w zamglonym antropocenie mają naturokulturotechnologiczny charakter. Zjawisk naturalnych 

nie można w nich bowiem oddzielić ani od ludzkich praktyk naukowych, ani od 

zautomatyzowanych procesów obliczeniowych, które odbywają się w różnego typu sieciach 

urządzeń oraz społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów. Jak widać, 

                                                 
55 Zob. Steve Banwart et al., Sustaining Earth's Critical Zone: Basic Science and Interdisciplinary Solutions for 

Global Challenges, https://www.czen.org/sites/default/files/Sustaining-Earths-Critical-Zone_FINAL-290713.pdf 

(20.02.2019). 

https://www.czen.org/sites/default/files/Sustaining-Earths-Critical-Zone_FINAL-290713.pdf
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programowanie środowisk, o którym mówiła Gabrys, służy tyleż utwierdzaniu znanych zasad 

myślenia o środowisku, jak również wytwarzaniu zupełnie nowych, często nieoczekiwanych 

sposobów bycia w świecie i myślenia o nim, które mogą doprowadzić do poprawy warunków 

życia ludzi i nie-ludzi na Ziemi. Omawiane sieci sensorów wskazują jednak na jeszcze jeden 

aspekt zamglonego antropocenu, dotąd słabo obecny w przywoływanych przeze mnie 

przykładach. Problematyzują one mianowicie tradycyjny model ludzkiego doświadczenia, 

które stanowi jedyny w miarę pewny sposób uzyskiwania wiedzy o świecie. Tymczasem, jak 

pokazuje przykład PigeonBlog, w wielu sytuacjach sensory nie tylko precyzyjniej niż ludzie 

wychwytują zmiany ekologiczne i ich naturokulturotechnologiczny charakter, lecz ponadto 

stają się relacyjnymi podmiotami doświadczającymi, które zawsze uzyskują jedynie częściową 

wiedzę o świecie. Z tej perspektywy należy przyjrzeć się temu, jak wygląda ludzkie 

doświadczenie w zamglonym antropocenie, kiedy człowiek nie może już dłużej polegać na 

własnym sensorium jako źródle pewnej wiedzy o świecie. W tym celu powrócę do tego, co 

dzieje się w ziemskiej atmosferze, odwołując się do przykładu mgły, która pojawiła się 

niedawno nad południowo-wschodnim wybrzeżem Wielkiej Brytanii.  

 

Mgła znad Birling Gap i doświadczenie amodalne 

W słoneczną niedzielę 27 sierpnia 2017 roku, około godziny 13:00, na południowo-wschodnim 

wybrzeżu Anglii pojawiła się tajemnicza mgła. Nadciągnęła nagle od strony kanału La Manche. 

Plażowicze wypoczywający na plaży w miejscowości Birling Gap, niedaleko malowniczych 

klifów Beachy Head, jako pierwsi poczuli drażniący zapach chloru. Kilka zaledwie godzin 

wystarczyło, żeby ponad 200 osób trafiło do szpitala z łzawiącymi oczami, wymiotami, ostrymi 

dusznościami oraz innymi objawami zatrucia. Kiedy władze zaczęły ewakuować niemal całe 

wybrzeże w hrabstwie Sussex, sytuacja stała się poważna: jedni w panice uciekali z plaży, inni 

– przeciwnie – wyposażeni w smartfony i aparaty fotograficzne, nielegalnie wspinali się na 

klify, by uwiecznić tajemnicze zjawisko. W mediach społecznościowych zaczęto publikować 

nie tylko apokaliptyczne filmiki i zdjęcia, przedstawiające widzianą z góry, złowrogą mgłę 

spowijającą plażę, lecz także relacje kaszlących ludzi z opuchniętymi oczami, którzy 

opowiadali o tym, co ich spotkało. Wezwani na miejsce policjanci i naukowcy nie potrafili 

zidentyfikować unoszącej się w powietrzu substancji, ani wskazać jej źródła. Już tego samego 

dnia w Internecie pojawiły się rozmaite domniemania na temat możliwych przyczyn mgły, 
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które skrupulatnie odnotowywał na swojej stronie internetowej tabloid „Mirror”56. Niektórzy 

Internauci przekonywali, że mamy do czynienia z kolejnym atakiem islamskich terrorystów  

z użyciem broni chemicznej, co jedynie podsycało panikę wśród uciekających turystów. Inni  

z kolei twierdzili, że źródłem toksycznej mgły są zanieczyszczenia produkowane przez fabryki 

we Francji. W przeszłości wielokrotnie docierały one do Wielkiej Brytanii, powodując wzrost 

zanieczyszczenia powietrza. Jednak wiatr wiejący tego dnia z kontynentu był za słaby, by 

przynieść ze sobą jakąkolwiek substancję. Spekulowano więc, że chlor w powietrzu pochodził 

z leżących na dnie morza kanistrów z gazem bojowym. Rzekomo znalazły się tam wraz  

z samolotami zestrzelonymi w czasie II wojny światowej. Za sprawą prądów konwekcyjnych 

mogły one z łatwością przedostać się na powierzchnię i utracić szczelność w wyniku zmiany 

ciśnienia. Najbardziej prawdopodobna teoria, która pojawiła się dzień po wydarzeniach  

z Birling Gap, wspierana autorytetem naukowców z Narodowego Centrum Oceanografii, mówi 

jednak o tym, że odpowiedzialność za trującą mgłę ponoszą algi. Trwające wówczas od dwóch 

miesięcy wyjątkowo upalne lato ze sporadycznymi, acz obfitymi ulewami stworzyło im idealne 

wręcz warunki do rozwoju. A kiedy kwitną algi, namnażają się żyjące z nimi w symbiozie 

bruzdnice, czyli glony produkujące toksyny, mogące wywoływać opisane wcześniej objawy. 

Feralnego dnia parująca woda wyniosła toksyny do atmosfery, gdzie utworzyły chmurę gazu, 

którą wiatr przywiał na plażę. To wyjaśnienie można byłoby uznać za rozwiązanie zagadki, 

gdyby nie fakt, że towarzyszące zakwitowi alg toksyny są całkowicie bezwonne. Skąd zatem 

zapach chloru, o którym mówili wszyscy uczestnicy wydarzeń? Do dziś nie udało się tak 

naprawdę wyjaśnić, co się zdarzyło tego letniego dnia u wybrzeży Wielkiej Brytanii. 

Zapach chloru, który czuli ponoć plażowicze z Birling Gap, pokazuje wyraźnie, że  

w zamglonym antropocenie nie mamy do czynienia z tradycyjnym doświadczeniem 

autonomicznego (ludzkiego) podmiotu, rozumianym jako źródło niezapośredniczonej wiedzy 

o świecie, uzyskanej w wyniku zmysłowej i intelektualnej interakcji ze światem. Na podstawie 

tego nowego doświadczenia nie można już, jak chcieli Nowocześni, jednoznacznie 

przypisywać zjawiskom predefiniowanych właściwości, przewidywać konsekwencji tego, co 

nam się przydarza, ani antycypować – zgodnie z uniwersalnymi i racjonalnymi prawami logiki 

– tego, co zdarzy się w przyszłości. Niemożliwy zapach wymyka się wszelkim próbom 

klasyfikacji i racjonalizacji, jakie oferują współczesne nauki ścisłe. Dlatego też odwołanie się 

do przyjętych kategorii opisu doświadczenia, takich choćby jak olfaktoryczne/taktylne, 

                                                 
56 Chemical attack, WW1 gas canister and an algal bloom: The theories surrounding Beachy Head toxic cloud 

that sparked mass illness, https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/chemical-attack-ww1-gas-canister-11070604. 

(22.11.2018). 

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/chemical-attack-ww1-gas-canister-11070604
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indywidualne/zbiorowe czy somatyczne/intelektualne, prowadzi do paradoksalnych wniosków. 

Wystarczy, na przykład, zwrócić uwagę na to, że zapachu chloru nie wywołały żadne znane 

bodźce fizyczne, a jednak przyniósł on bardzo gwałtowne, fizyczne objawy zatrucia. Należy go 

więc raczej rozumieć jako doświadczenie amodalne, o którym pisze kanadyjski socjolog  

i filozof Brian Massumi w pracy Semblance and Event. Activist Philosophy and the Occurent 

Arts57. Odwołując się do filozofii Williama Jamesa, Alfreda N. Whiteheada oraz Gillesa 

Deleuze’a i Felixa Guattariego, Massumi proponuje daleki od esencjonalizmu sposób myślenia 

o ludzkim doświadczeniu, który nie tyle służy usunięciu związanych z nim paradoksów, ile 

traktuje je poważnie jako podstawę do budowania modeli teoretycznych. W tym kontekście 

termin amodalny określa takie doświadczenie, które powstaje w wyniku fuzji różnego typu 

modalności sensorycznych, intelektualnych i afektywnych, lecz nie daje się zakwalifikować do 

żadnej z nich. Ma bowiem charakter procesualny i nieustannie wytwarza się na nowo jako 

relacja między wrażeniami zmysłowymi, procesami kognitywnymi i afektami. W związku  

z tym – jak przekonuje Massumi – doświadczenie amodalne nie ma konkretnego podmiotu, 

który doświadczając świata, wchodzi z nim w interakcje. Jest raczej ontogenetyczne, czyli samo 

przyczynia się do powstawania niestabilnych podziałów na podmiot i przedmiot 

doświadczenia. Tak oto zarysowane doświadczenie amodalne pokazuje wyraźnie, że  

w zamglonym antropocenie tradycyjnie rozumiany ludzki podmiot w zasadzie znika. Zastępuje 

go radykalnie relacyjna podmiotowość, która wytwarza się w wyniku różnego typu spotkań 

między ludzkimi i nie-ludzkimi ciałami. Z tej perspektywy zamglony antropocen zdecydowanie 

różni się nawet od tych nielicznych „-cenów”, które zwracają uwagę na sposób, w jaki 

antropogeniczne zmiany środowiska wpływają na ludzkie doświadczenie. Aby się o tym 

przekonać, przyjrzyjmy się jednej z epok, której wyodrębnienie proponuje przywoływany 

wcześniej Steve Mentz.  

W pracy Shipwreck Modernity. Ecologies of Globalization, 1550–1719 Mentz 

proponuje nie jedną, lecz trzy nowe epoki: homogenocen, thalassocen i naufragocen58. Inaczej 

niż wszystkie omawiane dotąd fabulacje spekulatywne, trzy nowe koncepcje wcale nie chcą 

zastąpić antropocenu, ani nie są wobec niego konkurencyjne. To raczej epoki równorzędne, 

które – współistniejąc z antropocenem – stanowią dla niego swego rodzaju kontrapunkty. 

Mentz krytykuje bowiem takie myślenie o historii, które zakłada istnienie kolejnych, 

                                                 
57 Brian Massumi, Semblance and Event. Activist Philosophy and the Occurent Arts, The MIT Press 2011. 

Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
58 Steve Mentz, Shipwreck Modernity. Ecologies of Globalization 1550–1719, University of Minnesota Press 

2015. Ebook. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Lokalizacja w nawiasach.  
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następujących po sobie epok. Takie podejście pociąga za sobą niesłuszne przekonanie, że 

między epokami dochodzi do radykalnego zerwania ciągłości. Tymczasem historia raczej 

przypomina kompost, w którym wiele współistniejących epok nieustannie się ze sobą miesza, 

często w chaotyczny sposób, a przeszłość nigdy nie znika. Taka wizja historii – argumentuje 

Mentz – pozwala badaczom dostrzegać co raz to nowe, polichroniczne wersje teraźniejszości  

i przeszłości. Choć tytuł jego książki wskazuje na to, że interesuje go głównie wczesna 

nowoczesność i zachodzące wtedy procesy globalizacji, analizuje zarówno historyczne, jak  

i współczesne teksty literackie, które ujawniają interesującą go polichronię. W przeciwieństwie 

do innych badaczy wczesnej nowoczesności, chodzi mu jednak nie tyle o to, co działo się 

chociażby na kolonizowanych przez Europejczyków ziemiach, lecz na morzach i oceanach, 

którymi od wieków transportowano już wówczas ludzi i towary. Z tej perspektywy historia tego 

okresu przestaje być po prostu opowieścią o kolonialnym podboju czy ekspansji ekonomicznej, 

a zaczyna ujawniać skomplikowane relacje między człowiekiem i środowiskiem wodnym, 

które trudno kontrolować. Każda z proponowanych przez Mentza epok kieruje uwagę na inny 

aspekt tych relacji. Homogenocen nawiązuje do procesów biologicznej i kulturowej 

homogenizacji, które towarzyszyły morskim wyprawom handlowym: to zarówno 

rozprzestrzenianie się występujących w Europie wirusów i bakterii, które zdziesiątkowały 

rdzenną ludność obu Ameryk i Australii, jak też wymiana takich produktów żywnościowych, 

jak endemiczne dla Ameryki Południowej ziemniaki, które trafiły na chińskie i europejskie 

stoły. W tym kontekście homogenocen pseudonimuje dążenia europejskich kapitalistów do 

stworzenia świata pozbawionego różnic, w którym „każdy ocean stanie się Morzem 

Śródziemnym” (s. 226), umożliwiając ludziom nieskrępowaną wymianę ekonomiczną  

i kulturową. Jak przekonuje Mentz, dążenia te natrafiły zarazem na wsparcie i opór ogromnej 

siły materialnej, czyli morza, od którego greckiej nazwy thalassa bierze swoją nazwę 

thalassocen. To epoka, w której morza i oceany, zajmujące ok. 70 % powierzchni Ziemi, 

nieustannie oddziałują – pozytywnie i negatywnie – na ludzkie praktyki życiowe. Z jednej 

strony dostarczają ludziom pożywienia i ułatwiają przemieszczanie się między kontynentami, 

z drugiej zaś stanowią źródło zagrożenia. Nie chodzi tu wyłącznie o niebezpieczeństwa 

związane z morskimi podróżami, które – szczególnie silnie we wczesnej nowoczesności  

– oddziaływały na zbiorową wyobraźnię Europejczyków. Fizyczne procesy zachodzące  

w oceanach, chociażby zmiana temperatury prądów morskich, mają również bezpośredni 

wpływ na powstawanie gwałtownych zjawisk pogodowych w głębi lądu. Natomiast 

dominującym wyznacznikiem trzeciej z definiowanych przez Mentza epok jest ludzkie 

doświadczenie, które towarzyszy morskim podróżom. Z tego względu zasługuje ona  
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w kontekście formułowanej przeze mnie koncepcji doświadczenia amodalnego na bliższą 

analizę.  

 Nazwa naufragocen pochodzi od łacińskiego naufragium, czyli wrak statku. Nie chodzi 

tu jednak o epokę, która kieruje uwagę na zatopione statki, na których pokładzie znajdują się 

niebezpieczne chemikalia, które zagrażają morskim ekosystemom. Wrak statku odsyła raczej 

do doświadczenia katastrofy morskiej, kiedy ludzie musieli stawić czoła gwałtownym  

i nieprzewidywalnym siłom przyrody. Mentz ma tu na myśli charakterystyczne dla tamtej epoki 

doświadczenie szoku, dezorientacji i braku stabilności, które każe poddać weryfikacji 

przekonanie o ludzkiej potędze. Katastrofa morska staje się w jego ujęciu zarazem metonimią 

doświadczenia historycznej i kulturowej zmiany, jaką przeszli Europejczycy u progu 

nowoczesności, kiedy musieli konfrontować się z odmiennością w postaci nowych informacji 

z Nowego Świata czy nieznanych dotąd zjawisk naturalnych, a także rdzennych mieszkańców 

odkrywanych ziem. Nieprzypadkowo od połowy XVI wieku w kulturze europejskiej 

upowszechniają się opowieści o katastrofach morskich. Wystarczy, na przykład, przywołać 

historię o portugalskim galeonie São João, który miał zatonąć w 1552 roku u wybrzeży Afryki 

południowo-wschodniej, opisaną w Luzjadach (1572), czyli portugalskim eposie narodowym. 

Albo popularne wówczas opowieści o statkach, znikających w okolicy wysp Bermudów, do 

których odwoływał się Szekspir, pisząc Burzę (1611). Jak przekonuje Mentz, tego typu 

opowieści estetyzowały wspomniane wcześniej doświadczenie dezorientacji, by pomóc 

słuchaczom, czytelnikom i widzom sobie z nim poradzić. Dlatego większość kończyła się 

szczęśliwie, a żeglarzom-rozbitkom udawało się przetrwać, a nawet przywrócić utracony 

porządek w świecie. Analizując te opowieści, Mentz pokazuje jednak wyraźnie, że ludzkie 

doświadczenie katastrofy morskiej ma również charakter transformacyjny i często wytwarza 

nowy typ relacji ludzi ze światem, odmienny od rodzących się w tamtych czasach przekonań 

na temat panowania człowieka na Ziemi. Świadczy o tym sposób, w jaki czyta on najbardziej 

bodaj znaną opowieść o katastrofie morskiej i rozbitkach, czyli Przypadki Robinsona Crusoe 

(1719).  

 Mentz proponuje taką lekturę powieści Daniela Defoe, która daleko odbiega od 

przyjętego w literaturoznawstwie klucza realistycznego. Traktuje bowiem tę powieść jako 

rodzaj przypowieści o relacji człowieka ze środowiskiem i modelowej reakcji na katastrofę 

ekologiczną, opisywanych z perspektywy jej głównego bohatera-narratora. Z tego względu 

skupia uwagę na tym, co działo się, zanim Crusoe trafił na bezludną wyspę. W szczególności 

interesuje go krótka scena, kiedy bohater znajduje się w wodzie po zatonięciu statku podczas 

nagłego huraganu. Uważnie analizując tę scenę, Mentz pokazuje, że powieść Defoe 
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problematyzuje ludzkie doświadczenie, które zwykle wymyka się wszelkim próbom jego 

zrozumienia i reprezentacji. Robinson raz po raz podkreśla, że nadal nie potrafi zrozumieć, co 

wydarzyło się, zanim trafił na wyspę. Opisuje bowiem doświadczenie żeglarza, który znalazł 

się nagle w środowisku, gdzie nie może skorzystać ze zdolności posługiwania się dostępnymi 

na statku narzędziami. Pozostała mu jedynie umiejętność pływania, dzięki której zdołał 

utrzymać się na powierzchni i dopłynąć do brzegu. To właśnie doświadczenie pływania na 

wzburzonym morzu staje się dla Mentza materializacją charakterystycznej dla naufragocenu 

relacji człowieka ze światem, kiedy ten pierwszy ma jedynie częściową kontrolę nad tym, co 

robi. Robinson płynie do brzegu, a jego ciało nieustannie poddaje się sile fal, która ostatecznie 

decyduje o tym, w jakim kierunku zmierza. Co więcej, gdy zbliża się do wyspy, pojawia się 

kolejny nie-ludzki aktor, który decyduje o jego przetrwaniu, czyli skała. Opierając na niej stopy, 

odzyskuje na chwilę stabilność, która pozwala mu przetrwać moment, gdy nadchodząca fala 

wpycha go pod wodę. Jak przekonuje Mentz, omawiany fragment pokazuje „trójstronną relację 

ekologiczną, w której człowiek przyłącza się do skały, by wytrzymać napór wody” (lok. 3667). 

Taka relacja ma oczywiście charakter tymczasowy i powstaje ze względu na ludzkie taktyki 

przetrwania. Rozważania Mentza pokazują wyraźnie, że ludzkie doświadczenie  

w naufragocenie staje się nie tyle źródłem wiedzy o świecie, ile określonym sposobem 

nawiązywania z nim relacji. Badacz zwraca jednak uwagę wyłącznie na cielesne aspekty tych 

relacji, lekceważąc zupełnie towarzyszące im doświadczenia intelektualne i afektywne. Co 

więcej, wykorzystywana przez niego metafora przyłączenia się człowieka do skały zakłada, że 

chodzi o relacje między istniejącymi uprzednio (ludzkimi) podmiotami i (nie-ludzkimi) 

przedmiotami. Tymczasem amodalne doświadczenie, które pozwoliło zarejestrować zapach 

bezwonnej mgły znad Birling Gap, nie tylko kieruje uwagę na fuzję wrażeń zmysłowych, 

doświadczeń intelektualnych i afektów, lecz także znosi binarne opozycje typu 

podmiot/przedmiot, indywidualne/zbiorowe, ciało człowieka/środowisko, zastępując je 

różnego typu relacjami między ludźmi i nie-ludźmi.  

Fakt, że zdaniem specjalistów zapach chloru nie mógł się w ogóle pojawić w Birling 

Gap może stanowić dowód, że doświadczenie plażowiczów miało charakter amodalny. Innymi 

słowy, stanowiło efekt dynamicznej fuzji wrażeń węchowych i dotykowych, intelektualnych 

prób ich interpretacji oraz afektywnego doświadczenia niepokoju, a nawet paniki. Różniło się 

więc istotnie od doświadczenia olfaktorycznego, o którym mówi się w uznanym dziś nurcie 

studiów nad zmysłami (sensory studies), który pojawił się w zachodniej humanistyce w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku. Objął on rozmaite interdyscyplinarne badania nad ludzkim 

sensorium jako historycznie zmiennym zjawiskiem społeczno-kulturowym, które krytycznie 
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przyglądają się ustalonym hierarchiom zmysłów, ze zmysłem wzroku na czele. W Introducing 

Sensory Studies prekursorzy tego nurtu, czyli badacz dźwięku Michael Bull, historyk Paul 

Gilroy, antropolog David Howes i medioznawca Douglas Kahn, sprzeciwiają się swego rodzaju 

prywatyzacji zmysłów, z jaką mamy do czynienia w tradycyjnej psychologii59. Tak właśnie 

określają przekonanie, że każdemu z pięciu zmysłów odpowiada inny ośrodek w mózgu, gdzie 

przetwarza się wyłącznie jeden typ bodźców (wzrok – kolor, słuch – dźwięk itd.), zaś wrażenia 

zmysłowe powstają w wyniku biernego odbioru bodźców przez receptory zmysłowe. 

Tymczasem w studiach nad zmysłami mówi się o aktywnej percepcji, która ma zawsze 

charakter międzyzmysłowy (interstitial), czyli powstaje jako efekt nałożenia się na siebie wielu 

wrażeń zmysłowych. Zapach można wręcz uznać za prototyp takiego doświadczenia, gdyż jest 

on zarówno olfaktoryczny, jak taktylny. Cząsteczki substancji zapachowych wywołują przecież 

wrażenia taktylne, które ze względu na niewielkie rozmiary tych cząsteczek, które dotykają 

receptorów w nosie i na skórze, umykają ludzkiej świadomości. Jednak, jak twierdzi Massumi, 

metafora zmieszania zmysłów pociąga za sobą przekonanie, że ludzkie doświadczenie powstaje 

w wyniku prostego połączenia ich określonych modalności. Takie podejście nie tylko utwierdza 

wspomnianą wcześniej prywatyzację zmysłów, pomijając procesualny charakter ludzkiego 

doświadczenia. Zupełne usuwa również z pola widzenia niezwykle istotne procesy kognitywne 

i afektywne, bez których ludzkie doświadczenie nie mogłoby powstać. Dlatego opisując 

doświadczenie amodalne w Semblance and Event, Massumi precyzyjnie analizuje dynamiczne 

relacje między modalnościami ludzkiego doświadczenia. 

Aby pokazać rolę intelektu w powstawaniu doświadczeń amodalnych, Massumi 

odwołuje się do doświadczenia trójwymiaru. Kiedy patrzymy na trójwymiarowy przedmiot,  

w myślach obchodzimy go dookoła, żeby sprawdzić, czy posiada głębię i jaką ma objętość.  

Z jednej strony te nieuświadomione operacje myślowe pozwalają nam „zobaczyć” abstrakcyjne 

własności danego przedmiotu, których nie można doświadczyć żadnym z tradycyjnych 

zmysłów. Z drugiej zaś umożliwiają spójne doświadczenie świata, który w przeciwnym razie 

musiałby wyglądać jak obraz kubisty, przedstawiający pofragmentowaną rzeczywistość 

widzianą z wielu różnych perspektyw jednocześnie. Amodalne ludzkie doświadczenie jest 

jednak zawsze czymś więcej niż tylko wrażeniem zmysłowym i doświadczeniem 

intelektualnym. Odwołując się do ustaleń amerykańskiego psychologa Daniela Sterna, 

Massumi określa tę nadwyżkę mianem afektu witalności. Nie ma jednak na myśli konkretnej 

reakcji emocjonalnej, lecz bezosobową siłę, która zwiększa zdolność naszego ciała do 

                                                 
59 Michael Bull, et at., Introducing Sensory Studies, „The Senses and Society” 2006, t. 1, nr 1, s. 5-7. 
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działania. Każde ludzkie doświadczenie pociąga bowiem za sobą określone działania 

potencjalne, które może wykonać ciało, jak choćby wspomniane wcześniej okrążenie 

trójwymiarowego obiektu. Jednak, jak przekonuje Massumi, w doświadczeniu dnia 

codziennego afekt witalności schodzi na dalszy plan, gdyż nasza uwaga kieruje się głównie na 

przedmiot, który powstaje w wyniku doświadczenia. Tymczasem sztuka, którą Massumi 

rozumie jako określony sposób zarządzania ludzkim doświadczeniem, wysuwa afekt witalności 

na pierwszy plan. Pokazuje to wyraźnie przykład arabeski, czyli konwencjonalnego ornamentu 

w formie stylizowanej wici roślinnej. Zwykle układa się ona w taki sposób, że wywołuje 

wrażenie ruchu, gdyż skłania patrzącego do śledzenia wijącej się rośliny wzrokiem lub palcem. 

Oczywiście, tak wywoływany afekt witalności powinien przede wszystkim wytworzyć uczucie 

przyjemności u osoby, która patrzy, na przykład, na bogato zdobiony fotel, tapicerowany 

tkaniną z motywem arabeski. Massumi nie ma jednak wątpliwości, że doświadczenie amodalne 

może nie tylko w sztuce wywołać wiele mniej przyjemnych uczuć i bardziej radykalne skutki. 

Najlepiej świadczą o tym objawy zatrucia, z jakimi zgłosili się do szpitala niektórzy plażowicze 

z Birling Gap. Aby wyjaśnić, gdzie mogło znajdować się źródło ich paniki, należy zwrócić 

uwagę na jeszcze inny aspekt doświadczenia amodalnego, o którym mówi Massumi: 

transindywidualność.  

W Semblance and Event Massumi zapożycza ten termin od francuskiego filozofa 

Gilberta Simondona. W L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information 

określił on w ten sposób dynamiczne i skomplikowane relacje między jednostką i jej 

przynależnością do określonej grupy społecznej60. Jak bowiem zakładał, jednostka nie jest 

odrębnym bytem, posiadającym autonomiczne życie psychiczne, lecz nieustannie wytwarza się 

w wyniku spotkań z innymi członkami zbiorowości, do której należy. O ile u Simondona 

transindywdualność oznacza proces formowania się jednostkowej tożsamości, u Massumiego 

określa sposób, w jaki doświadczenie amodalne, z uwagi na swój afektywny charakter, 

swobodnie przeskakuje między różnymi ludzkimi i nie-ludzkimi ciałami, zawsze wywołując 

odmienne efekty. Prototyp tak rozumianej transindywidualności stanowi dla niego sytuacja,  

w której niemowlę nie potrafi jeszcze odróżnić tego, co samo widzi, słyszy i czuje od tego, 

czego doświadcza jego rodzic. Jak jednak przekonuje Massumi, takie doświadczenie, choć 

nieuświadomione, towarzyszy nam na każdym etapie życia. W wywiadzie, jakiego udzielił on 

dla czasopisma „Journal of Philosophy: A Cross Disciplinary Inquiry” w 2012 roku, podał 

                                                 
60 Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Millon 2013.  
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przykład takiego doświadczenia, odwołując się do sytuacji, kiedy ktoś okłada nas pięściami61. 

Zdaniem Massumiego dochodzi wtedy do przeskoku afektu. Nie chodzi mu jednak po prostu  

o to, że strona atakująca z określoną siłą działa na stronę pasywną. W momencie uderzenia 

spotyka się ona zawsze z aktywnym oporem ciała, który w równym stopniu decyduje o sile 

ciosu, a nawet może go w ostatniej chwili uniknąć. Właśnie w momencie spotkania, jak pisze 

w Semblance and Event Massumi, kiedy obie strony aktywnie doświadczają ciosu, ujawnia się 

transindywidualność doświadczenia amodalnego, którego efektów nigdy nie można 

przewidzieć. Oczywiście, nie ogranicza się ono do fizycznego kontaktu między dwoma 

ludzkimi ciałami. Bywa, że afekt przeskakuje między ludźmi i nie-ludźmi, a jako jego nośnik 

może funkcjonować również tekst, obraz bądź dźwięk. Wydarzenia znad Birling Gap pokazują 

natomiast, jakie mogą być efekty transindywidualnego doświadczenia amodalnego  

w momencie, gdy zawiązany z nim afekt przeskakuje między wieloma ludzkimi i nie-ludzkimi 

ciałami. 

Z perspektywy transindywidualnego doświadczenia, o którym pisze Massumi, widać 

wyraźnie, że zapach chloru trudno uznać za subiektywne doświadczenie plażowiczów. Przecież 

wszyscy rozpoznali ten sam zapach, którego istnienia nie można wytłumaczyć w ramach 

przywoływanych wcześniej domniemań. Łatwo sobie jednak wyobrazić sytuację, w której jakiś 

plażowicz, relacjonując wydarzenia na jednym z portali społecznościowych, powiedział bądź 

napisał: „Czuję coś, jakby chlor”. Wypowiedź ta, niczym wirus, rozprzestrzeniła się nie tylko 

wśród innych osób fizycznie obecnych na plaży, lecz także w mediach społecznościowych. 

Stamtąd zaś zwrotnie trafiła do plażowiczów, zwłaszcza plażowiczów ze smartfonami, 

utwierdzając ich w przekonaniu, że we mgle unosi się zapach chloru. Rozchodzące się wraz  

z wypowiedzią hipotetycznego plażowicza doświadczenie amodalne wywoływało oczywiście 

różne efekty w zależności od tego, do kogo i jaką drogą trafiło. Wiadomość o zapachu chloru 

podsyciła jedynie ciekawość poszukujących sensacji fotografów-amatorów, którzy z tym 

większym samozaparciem wspinali się na klify, by uwiecznić niecodzienne zjawisko. U innych 

uczestników wydarzeń brak informacji o źródle zapachu zapewne wywołał uczucie 

zaniepokojenia, a u tych najbardziej podatnych na sugestię potencjalny zapach chloru mógł 

wręcz wywołać fizyczne objawy zatrucia. Rosnąca liczba takich przypadków w połączeniu  

z apokaliptycznymi przekazami medialnymi doprowadziła zaś do tego, że na plażach wybuchła 

panika. Omawiany tu prawdopodobny scenariusz, pokazuje wyraźnie, że  

                                                 
61 Yubraj Aryal, Brian Massumi, Beyond the "Techniques of Domination:" Affect, Capitalism and Resistance, 

"Journal of Philosophy: A Cross Disciplinary Inquiry” 2012, t. 7, nr 18, s. 64-76.  
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w transindywidualnym doświadczeniu amodalnym zaciera się podział na doświadczenie 

indywidualne i zbiorowe. Na jego powstawanie mają bowiem wpływ różnorodne dynamiczne 

relacje między ciałami i zbiorowościami. Jednak nieistniejący zapach z Birling Gap pokazuje 

jeszcze jeden aspekt doświadczenia amodalnego, związany z relacją między pojedynczym 

ludzkim ciałem i środowiskiem, w jakim się ono znajduje. 

 Kiedy plażowicze zidentyfikowali unoszący się we mgle zapach jako zapach chloru, 

tajemnicza substancja – o ile w ogóle istniała – zdążyła już wniknąć w ich ciała i doprowadzić 

do bliżej nieokreślonych zmian. U najbardziej wrażliwych na podrażnienia wywołała cielesną 

reakcję, którą lekarze rozpoznali jako objawy zatrucia. Przykład ten pokazuje wyraźnie, że 

doświadczenie amodalne, z jakim mamy do czynienia w zamglonym antropocenie, nie tylko 

problematyzuje tradycyjne klasyfikacje ludzkich zmysłów, znosi rozróżnienie na wrażenia 

zmysłowe, doświadczenia intelektualne i afektywne oraz kwestionuje podział na 

doświadczenie indywidualne i zbiorowe. Podważa również fundamentalną granicę między 

ludzkim ciałem i jego środowiskiem, która zapewniała Nowoczesnym poczucie oddzielenia od 

świata. W zamglonym antropocenie to poczucie znika, gdyż ludzkie doświadczenie okazuje się 

nie tyle interakcją ze światem, ile dynamicznym procesem nieustannego stawania się wraz  

z nim. Moim celem w niniejszej książce jest zatem wypracowanie procesualnego podejścia do 

ludzkiego doświadczenia, które odchodzi od tradycyjnych typologii doświadczeń, które 

odróżniają od siebie doświadczenie estetyczne od doświadczenia dnia codziennego, czy też 

doświadczenie zmysłowe od doświadczenia intelektualnego. W moim ujęciu są one jedynie 

chwilowymi efektami nieustannych transformacji doświadczenia amodalnego, które powstają 

ze względu na określone konfiguracje ludzi i nie-ludzi. Zaproponowane przeze mnie podejście 

pozwoli precyzyjniej niż dotychczasowe propozycje teoretyczne opisać poszczególne aspekty 

tego nowego modelu i wskazać na jego efekty w konkretnych kontekstach kulturowych, 

społeczno-politycznych i ekonomicznych. Jednak sformułowana tu koncepcja zamglonego 

antropocenu, która zwraca uwagę na nieprzewidywalne efekty krótkotrwałych zjawisk 

antropogenicznych i usytuowane praktyki wytwarzania dziś środowisk 

naturokulturotechnologicznych, przekonująco dowodzi, że wszelkie propozycje teoretyczne 

wymagają również nowego języka analizy. Dynamicznych i skomplikowanych zjawisk oraz 

środowisk zamglonego antropocenu nie sposób przecież opisywać za pomocą takich 

tradycyjnych kategorii, jak podmiot, przedmiot czy interakcja, gdyż nierozerwalnie wiążą się 

one z esencjonalistycznym myśleniem o człowieku i świecie. Dlatego zanim przejdę do 
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dalszych rozważań, zaproponuję nie tylko nowe pojęcia, lecz także zmodyfikowane definicje 

pojęć już istniejących, wykorzystując do tego poręczną formę leksykonu.  

 

W stronę leksykonu zamglonego antropocenu 

W humanistyce ostatnich lat mamy do czynienia z renesansem leksykonu i glosariusza jako 

form porządkowania i prezentacji wiedzy. Nie chodzi tu jednak ani o tradycyjne książki,  

w których znajdziemy alfabetycznie ułożone terminy z danej dziedziny wraz z ich 

podstawowymi objaśnieniami, ani o listy terminów i ich odpowiedników w innych językach, 

którymi posługują się na przykład tłumacze. Te pierwsze służą bowiem przekazywaniu 

zamkniętych zbiorów wiedzy w możliwie skondensowanej formie i skierowane są przede 

wszystkim do początkujących czytelników. Te drugie mają zaś zwykle charakter roboczy  

i ułatwiają tłumaczenie tekstów specjalistycznych, choćby za pomocą różnego typu 

komputerowych programów tłumaczeniowych. Tymczasem leksykony i glosariusze, które 

pojawiły się w ostatnich latach, służą jako nowe narzędzia produkcji wiedzy  

w zglobalizowanym świecie. Rozwój Internetu i technologii cyfrowych pozwala na tworzenie 

otwartych i dynamicznych sieci pojęć, wypracowywanych przez badaczy należących do 

różnych dziedzin, którzy przyjmują podobną perspektywę bądź pracują nad tym samym 

zagadnieniem. Wystarczy przywołać jedną z pierwszych tego typu publikacji, wydaną jeszcze 

w 2009 roku pracę Words in Motion. Towards a Global Lexicon pod redakcją Carol Gluck  

i Anny Lowenhaupt-Tsing62. Nie składa się ona z definicji, lecz połączonych ze sobą, 

rozbudowanych esejów. Ich autorki – antropolożki, socjolożki, politolożki, historyczki  

i literaturoznawczynie z całego świata – śledzą przecinające się szlaki, jakie przemierzały  

i przemierzają takie słowa, jak „sekularyzm”, „hidżab”, czy „wzniosłość”, kiedy podróżują  

w różnych kierunkach między kulturami Wschodu i Zachodu. Twórczynie tego leksykonu 

interesuje nie tylko to, kto, kiedy i dlaczego posługiwał się tymi terminami. Analizując różnego 

typu teksty kultury, od japońskiej konstytucji z 1947 roku i artykułów we współczesnej prasie 

francuskiej, aż do niewerbalnych znaków, jakimi posługiwali się Filipińczycy w czasie 

powstania przeciwko hiszpańskim kolonizatorom w latach 1896-1898, wskazują przede 

wszystkim na konkretne, społeczno-polityczne i kulturowe konsekwencje posługiwania się 

danymi słowami. Autorki Words in Motion przewrotnie wykorzystują formę leksykonu nie tyle 

do tego, by porządkować wiedzę i tworzyć obowiązujące definicje, lecz by zasadnie pokazać 

                                                 
62 Words in Motion. Towards a Global Lexicon, red. Carol Gluck, Anna Lowenhaupt-Tsing, Duke University 

Press 2009. 
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czytelnikom, że słowa o pozornie stałych znaczeniach stanowią w istocie wynik nieustannych 

negocjacji między różnymi dyskursami i praktykami o lokalnym i globalnym zasięgu. 

Dobrym tego przykładem mogą być losy słowa „hidżab” we Francji, które skrupulatnie 

rekonstruuje w haśle Híjāb/Headscarf. A Political Journey (s. 176-198) amerykańska 

historyczka Claudia Koonz. W języku arabskim jest to termin ogólny, oznaczający każdą formę 

nakrycia włosów, uszu, karku czy ramion, stosowaną przez muzułmanki w obecności mężczyzn 

spoza ich rodziny. Choć słowo przywędrowało do Francji po II wojnie światowej wraz  

z emigrantami ekonomicznymi z Magrebu, do francuskiej debaty publicznej weszło dopiero  

w latach osiemdziesiątych XX wieku. Na fali rosnącej popularności islamskich ruchów 

fundamentalistycznych niektóre muzułmańskie dziewczęta, inaczej niż ich matki i babcie, 

zaczęły nosić hidżab publicznie, manifestując swoją przynależność religijną. Wywołały wtedy 

to, co Koonz nazywa „wojnami chuścianymi” (headscarf wars), a mianowicie trwającą niemal 

dwadzieścia lat zażartą debatę na temat dopuszczalności muzułmańskich nakryć głowy dla 

kobiet w przestrzeni publicznej, która – zgodnie z francuską konstytucją – powinna pozostać 

całkowicie świecka. Znaczenie słowa hidżab zmieniało się w zależności od tego, jakie 

stanowisko zajmowali uczestnicy debaty. Zwolennicy zakazu z ultrakonserwatywnej partii 

Front Narodowy używali, na przykład, tego słowa zamiennie z nacechowanym pejoratywnie 

słowem czador, które oznacza czarny strój, charakterystyczny dla muzułmanek w Iranie. 

Chcieli bowiem przekonać opinię publiczną o tym, że takie praktyki religijne nie mieszczą się 

we francuskiej kulturze i stanowią dla niej zagrożenie. Tymczasem przeciwnicy zakazu używali 

słowa hidżab w towarzystwie neutralnych określeń voile (woalka) i foulard islamique (chusta 

muzułmańska), które pochodzą z języka mody. Bronili tym samym nie tyle prawa muzułmanek 

do manifestowania tożsamości religijnej, ile ich konstytucyjnie gwarantowanej wolności 

osobistej. Taki sposób myślenia o hidżabie dominował we Francji do 11 września 2001 roku. 

Choć po ataku na World Trade Center francuskie władze nawoływały do tolerancji religijnej, 

dziennikarze i prezenterzy często posługiwali się rzeczownikami „islam”, „islamizm”  

i „terroryzm” jak synonimami, a Francuzi wyrażali swoją solidarność z Amerykanami. W tym 

kontekście hidżab i jego synonimy stały się wręcz obelgą, wywołując antymuzułmańską 

histerię. W jej efekcie wzrosło poparcie dla ustawowego zakazu noszenia symboli religijnych 

w przestrzeni publicznej we Francji, który wszedł w życie w 2004 roku. Przygotowane przez 

Koonz hasło pokazuje wyraźnie, że słowa zawsze funkcjonują w sieci dyskursów i praktyk, nie 

mają ustalonych raz na zawsze znaczeń, a ich historia obfituje w nieoczekiwane zwroty akcji. 

Jednak taki sposób myślenia o słowach nie przełożył się w Words in Motion na zmianę formy 
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leksykonu. Nadal ma on postać tradycyjnej książki, co znacząco osłabiło jego potencjał 

tworzenia przez czytelników nowych połączeń między słowami. Tymczasem współcześni 

badacze eksperymentują z nowymi formami leksykonów i glosariuszy, wykorzystując Internet 

jako narzędzie do tworzenia usieciowionych zbiorów wiedzy, otwartych na edycję istniejących 

i dodawanie nowych haseł przez każdego użytkownika. Wystarczy odwołać się do pracy 

wydanej zaledwie cztery lata po Words in Motion, w której glosariusz zamieszczony na końcu 

publikacji papierowej stał się jedynie punktem wyjścia do stworzenia w Internecie nowego 

sposobu produkcji wiedzy jako sieci.  

Nowy sposób myślenia o leksykonie i glosariuszu można dostrzec we wspomnianej już 

wcześniej pracy An Inquiry into the Modes of Existence. An Anthropology of the Moderns, którą 

często nazywa się AIME63. Latour sformułował w niej koncepcję antropologii Nowoczesnych, 

przyglądając się ich sposobom bycia w świecie oraz myśląc o nich w sposób, w jaki tradycyjni 

antropologowie przyglądający się zwyczajom egzotycznych ludów i plemion. Celem 

prowadzonych przez Latoura badań jest opisanie i śledzenie miejsc przecinania się tytułowych 

modusów istnienia, których zidentyfikował aż piętnaście, między innymi fikcję, prawo czy 

religię. Aby uniknąć wprowadzania aż piętnastu nowych terminów, oznaczył je trzyliterowymi 

skrótami [FIK], [LEG], czy [REL]. Rozszerzenia każdego z nich, wraz z krótkimi definicjami, 

znajdują się w zamieszczonym na końcu książki glosariuszu. Praca Latoura została następnie 

w całości przeniesiona do Internetu z zachowaniem fontu i layoutu papierowej książki. Dzięki 

środkom European Research Council wraz ze współpracownikami stworzył on platformę 

internetową, na której mogą się rejestrować internauci z całego świata, żeby nie tylko 

komentować tekst AIME, lecz także rozszerzać kończący go glosariusz o zidentyfikowane na 

własną rękę modusy istnienia. Jak widać, praca Latoura została pomyślana jako punkt wyjścia 

do szeroko zakrojonych badań. W tym kontekście internetowy glosariusz nie tylko umożliwia 

uczestnikom projektu dzielenie się przemyśleniami i wynikami badań, lecz przede wszystkim 

pozwala na bieżąco rejestrować zmiany dotychczasowych i pojawianie się nowych modusów 

istnienia. 

 Ze względu na swój otwarty, dynamiczny i sieciowy charakter forma produkcji  

i prezentacji wiedzy, którą zaproponował Latour, została szybko wykorzystana przez badaczy 

antropocenu, poszukujących coraz to nowych sposobów opisu zjawisk, charakterystycznych 

                                                 
63 Bruno Latour, An Inquiry into Modes of Existence. An Anthropology of the Moderns [2012], tłum. Catherine 

Porter, Harvard University Press 2016. 
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dla tej epoki. Wystarczy chociażby przywołać projekt Lexicon for an Anthropocene Yet Unseen 

amerykańskich antropologów Cymene Howe i Ananda Pandiana64. Podobnie jak AIME, ma on 

charakter work in progress. Punktu wyjścia nie stanowiła tu jednak książka, lecz panel 

naukowy, który spontanicznie zorganizowali podczas dorocznej konferencji Amerykańskiego 

Towarzystwa Antropologicznego rok wcześniej. Chętni badacze – wśród nich Timothy Morton, 

Eduardo Kohn i Elisabeth Povinelli – wygłaszali zaimprowizowane wystąpienia, 

przedstawiając własne definicje takich pojęć, jak death, ecopolitics czy petroleum. Następnie 

spisali je w formie haseł, które pojawiły się w internecie na stronie czasopisma naukowego 

„Cultural Anthropology”. Nie przyjęły one jednak postaci artykułów naukowych. 

Przypominają raczej wpisy na blogu z możliwością dodawania komentarzy. Choć ułożone 

zostały w kolejności alfabetycznej, każde posiada hiperlinki, które umożliwiają użytkownikom 

tworzenie własnych ścieżek lektury, a także odsyłają do innych źródeł i materiałów 

audiowizualnych. Co warto podkreślić, celem projektu jest nie tyle tworzenie nowych pojęć, 

ile poszukiwanie nowych ujęć dla terminów funkcjonujących już w refleksji o antropocenie  

w bardzo specyficznych kontekstach. Na przykład, hasło Relationships Zoe Todd, kanadyjskiej 

antropolożki metyskiego pochodzenia, skupia uwagę na relacjach, jakie ze środowiskiem 

nawiązują potomkowie rdzennych ludów Kanady i białych kolonizatorów65. Składający się  

z tego typu haseł leksykon służy więc do produkcji wiedz sytuowanych, które pozwalają 

uchwycić charakterystyczną dla antropocenu wielość – często sprzecznych ze sobą – sposobów 

bycia w świecie i myślenia o nim. O ile Lexicon for an Anthropocene Yet Unseen i omawiane 

do tej pory projekty to prace zbiorowe, podobną formę mogą z powodzeniem wykorzystać 

pojedynczy badacze, proponując własne rozstrzygnięcia teoretyczne w bardzo konkretnych 

celach strategicznych.  

 W niniejszej pracy wykorzystam leksykon jako formę prezentacji pojęć, którymi będę 

się posługiwał, mówiąc o zamglonym antropocenie. Powoływana przeze mnie do istnienia 

epoka wymaga bowiem takich rozstrzygnięć terminologicznych, które pozwolą uniknąć 

stosowania takich esencjonalistycznych kategorii, jak chociażby podmiot, przedmiot czy 

interakcje, w analizach skomplikowanych i dynamicznych zjawisk, które często przynoszą 

niespodziewane efekty. Choć mój leksykon ma o wiele skromniejszy zasięg niż każdy  

z wymienionych dotąd projektów, formułując znajdujące się w nim hasła wykorzystywałem 

omawiane wcześniej rozwiązania do własnych celów strategicznych. Po pierwsze, podobnie 

                                                 
64 https://culanth.org/fieldsights/803-lexicon-for-an-anthropocene-yet-unseen (20.10.2018). 
65 Zoe Todd, Relationships, https://culanth.org/fieldsights/799-relationships, (19.10.2018). 

https://culanth.org/fieldsights/803-lexicon-for-an-anthropocene-yet-unseen
https://culanth.org/fieldsights/799-relationships
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jak w Lexicon for an Anthropocene Yet Unseen proponowane tu hasła mają charakter 

sytuowany i posługuję się nimi w bardzo konkretnych kontekstach. Dlatego obok 

wprowadzanych po raz pierwszy do polskiej performatyki neologizmów znalazły się 

powszechnie stosowane terminy, choć częściowo zmodyfikowane na użytek niniejszej pracy. 

Po drugie, podobnie jak autorzy Words in Motion, definiowane tu hasła sytuuję w kontekście 

innych, często bliźniaczo podobnych pojęć. Nie chodzi mi jednak o to, by uchwycić ich 

historyczną zmienność, lecz zaznaczyć odrębność moich propozycji terminologicznych. Po 

trzecie, jak terminy zebrane w AIME, hasła w leksykonie zamglonego antropocenu stanowią 

coś w rodzaju sieci. Nie mam oczywiście na myśli ani platformy internetowej, umożliwiającej 

współpracę wielu badaczy, ani projektu wykorzystującego strategię hipertekstu. Chodzi mi 

raczej o to, że moje hasła tworzą sieć, rozumianą jako ciąg asocjacji, jakie zaproponował  

w AIME Latour, żeby oddać charakterystyczną dla poszczególnych modusów istnienia zasadę 

łączenia heterogenicznych, często zaskakujących elementów, które umożliwiają ciągłość 

danego działania. Aby to zobrazować, wystarczy przywołać przykład wytwarzania faktu 

naukowego w laboratorium, gdyż obejmuje ono nie tylko protokół eksperymentu, aparaturę 

badawczą i odczynniki, lecz także chwyty retoryczne stosowane w artykułach naukowych. 

Choć każdy z tych elementów po swojemu przekształca aktantów procesów zachodzących  

w laboratorium, wszystkie okazują się niezbędne, żeby zachować ciągłość produkcji wiedzy  

w naukach ścisłych. Z tej perspektywy każde wprowadzane przeze mnie hasło łączy się  

z poprzednim pod względem logicznym, pozwalając nazwać kolejny aspekt zamglonego 

antropocenu.  

Performans naturokulturotechnologiczny 

Działanie inicjowane przez ludzi i nie-ludzi, w którego wyniku powstają dynamiczne, nietrwałe 

i często przypadkowe konfiguracje, w których zacierają się granice między tym, co naturalne, 

kulturowe i technologiczne. Dopiero ze względu na te konfiguracje można mówić o jego 

poszczególnych elementach. Taka definicja performansu zdecydowanie różni się od 

rozumienia tego terminu, jakie znajdziemy w słowniku performatyki, odwołującej się do 

szerokiego zakresu znaczeniowego angielskiego rzeczownika performance. Performans 

naturokulturotechnologiczny dalece wykracza poza obszar teatru bądź sztuk performatywnych, 

do których odwołują się performatycy, zawsze w określonym celu strategicznym. Na przykład, 

w pracy Unmarked. The Politics of Performance amerykańska performatyczka Peggy Phelan 

poszukuje subwersywnych form tożsamości i podmiotowości politycznej, które nie posiadają 
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reprezentacji w tradycyjnych mediach wizualnych. W tym kontekście odwołuje się zatem do 

performance art lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, przekonując, że ulotność 

tej formy sztuki świadczy o jej subwersywnym potencjale politycznym66. Tymczasem 

polemizująca z Phelan amerykańska badaczka Rebecca Schneider w pracy Performing 

Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenactment, bada bardziej tradycyjne formy 

teatralne i teatralizowane rekonstrukcje historyczne67. Zwraca przy tym szczególną uwagę na 

ich ontologiczną strukturę, na którą składa się nie tylko „tu i teraz” danego przedstawienia, lecz 

również czas jego akcji, czy inne wystawienia tego samego tekstu dramatycznego  

w przeszłości. Z tej perspektywy performans okazuje się nie tyle ulotnym i przemijającym 

dziełem sztuki, ile wydarzeniem, w którym nieustannie mieszają się ze sobą porządki 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zasadniczą cechą działania performatywnego okazuje 

się więc w definicji Schneider nie tyle unikalność, ile jego zdolność do powracania w formie 

rozmaitych materialnych i niematerialnych pozostałości, które można włączyć w różnorodne 

performatywne praktyki zarówno badawcze, jak i artystyczne.  

Jednak nawet w momencie, gdy performatycy – zgodnie z postulatami założyciela tej 

dyscypliny Richarda Schechnera – nie badają performansów, lecz procesy kulturowe, 

społeczne i polityczne jako performanse, zwykle interpretują je przez pryzmat struktur 

dramatycznych, związanych z określonymi przedstawieniami artystycznymi, jak chociażby 

spektakle teatru indyjskiego, o których on pisał. W każdym z wymienionych przypadków 

genealogia performansu wiąże się z wąsko rozumianą definicją sztuki jako ludzkiej 

działalności, autonomicznej wobec innych sfer życia. Tymczasem performans 

naturokulturotechnologiczny wykracza nie tylko poza teatr i sztuki performatywne, lecz także 

poza sferę kultury. Różni się jednak od performansu, o którym pisał John McKenzie w pracy 

Performuj albo… Od dyscypliny do performansu68, gdzie rozszerzył perspektywę badań 

performatycznych, odwołując się do języka ludzi biznesu, bankowości i administracji. 

Performance oznacza dla McKenziego już nie tylko przedstawienie teatralne, lecz również 

osiągnięcie biznesowe, czy skuteczne zarządzanie. W tym kontekście precyzyjnie opisał on trzy 

typy performansu, charakterystyczne dla post-industrialnych społeczeństw Zachodu: 

performans organizacyjny, nakazujący jednostkom nieustanną kreatywność; performans 

kulturowy, związany z przymusem manifestowania własnej odmienności; oraz performans 

                                                 
66 Peggy Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, Routledge 1993.  
67 Rebbeca Schneider, Performing Remains. Art and War in Times of Theatrical Reenactment, Routledge 2011.  
68 John McKenzie, Performuj albo… od dyscypliny do performansu [2001], tłum. Tomasz Kubikowski, 

Wydawnictwo Universitas 2011. 
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techniczny, związany z ciągłą presją konstruowania coraz to bardziej zaawansowanych 

technologii. Choć McKenzie przekonująco wskazał na związki między wymienionymi przez 

siebie typami performansu, podobnie jak wspomniani wcześniej performatycy zupełnie 

pominął zjawiska zachodzące w świecie uznawanym za naturalny. Tymczasem przywoływane 

wcześniej przykłady mgieł skłaniają do sformułowania takiej definicji, która uwzględni 

również to, co do tej pory traktowaliśmy wyłącznie jako zjawiska naturalne.  

Performans naturokulturotechnologiczny wywodzi się nie z badań nad teatrem  

i sztukami performatywnymi czy z języka biznesu, lecz ze studiów nad nauką i technologią 

(Science and Technology Studies, STS). W ostatnich latach prekursor tego nurtu, Bruno Latour, 

powrócił w kontekście antropocenu do terminu performance, który zdefiniował już ponad 

dziesięć lat temu w zbiorze anglojęzycznych esejów Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości 

w studiach nad nauką69. W Nadziei Pandory performans oznaczał dla niego przede wszystkim 

działanie ludzkich i nie-ludzkich aktantów w eksperymentach naukowych i służył do krytyki 

esencjonalizmu w naukach ścisłych. Jak bowiem podkreślał Latour, aktanci nie posiadają 

esencji, gdyż określa ich wyłącznie sporządzony przez badacza wykaz ich performansów  

i wywoływanych przez nie efektów. Przypisaną sobie materialność uzyskują dopiero wtórnie, 

w następstwie wykorzystanego w eksperymencie protokołu. Performans jest więc nie tylko 

wynikiem tego, co dzieje się w laboratorium, lecz zmienia się także w zależności od 

świadomego działania badacza, który na podstawie wrażeń zmysłowych i oczekiwań, 

wynikających z dotychczasowego stanu wiedzy, sporządza listę performansów danego aktanta 

i nadaje mu odpowiednią nazwę. Nie można przy tym zapominać, że w laboratorium dochodzi 

wcześniej do puryfikacji rzeczywistości, gdyż badacz wybiera tylko te elementy, których 

potrzebuje do poprawnego przeprowadzenia eksperymentu. O ile w Nadziei Pandory 

performans funkcjonował w wąskim kontekście praktyk laboratoryjnych, o tyle w artykule 

Agency at the Time of the Anthropocene Latour zdecydowanie rozszerzył to pojęcie70. 

Odwołując się głównie do przykładów z literatury, zarówno fiction, jak i non-fiction, 

przekonująco tu dowodzi, że również artyści rejestrują i upubliczniają charakterystyczne dla 

antropocenu performanse ludzkich i nie-ludzkich aktantów. W odróżnieniu od naukowców, ich 

celem nie jest jednak puryfikacja rzeczywistości i tworzenie obiektywnych faktów, lecz 

ujawnianie „sprzecznych morfizmów” (s. 13), czyli różnego typu transformacji, jakim 

                                                 
69 Bruno Latour, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką [1999], tłum. Krzysztof 

Arbiszewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013.  
70 Bruno Latour, Agency at the Time of the Anthropocene, „New Literary History” 2014, t. 45, s. 1-18. Wszystkie 

cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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nieustannie ulegają aktanci. Z tego względu performanse sztuki mają według Latoura kluczowe 

znaczenie dla zrozumienia dynamicznych procesów w antropocenie, które często wymykają się 

obiektywizującym dyskursom i praktykom nauk ścisłych. Takie chociażby strategie literackie, 

jak antropomorfizacja, nie tylko wprowadzają akcję i suspens do świata, którego Nowocześni 

pozbawili sprawczości, lecz także powołują do istnienia nowych aktantów. Jednak skupiając 

uwagę przede wszystkim na performansach literatury, francuski badacz traci z oczu nieustanne 

przepływy między naturą, kulturą i technologią, już to inicjowane przez artystów, 

wykorzystujących strategie artystyczne i technonaukowe, już to ekoaktywistów, którzy coraz 

częściej łączą bezpośrednie akcje protestacyjne z aktywnością w internecie. Stąd właśnie wzięła 

się potrzeba, by sformułować tu odpowiedni termin, który uwzględni 

naturokulturotechnologiczny aspekt performansu. 

Termin „performans naturokulturotechnologiczny” może okazać się szczególnie 

użyteczny dlatego, że technologie, zwłaszcza te cyfrowe, nie tylko wyznaczają dziś praktyki 

życiowe jednostek, lecz biorą ponadto czynny udział w życiu społecznym i politycznym. 

Wystarczy przywołać niedawne protesty przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, by 

przekonać się o tym, że takie procesy, jak degradacja środowiska, którymi dotąd zajmowały się 

wyłącznie nauki o Ziemi, trudno dziś analizować z pominięciem rozpowszechniających się  

w Internecie memów, lokalnych i globalnych nierówności ekonomicznych oraz 

uwarunkowanych kulturowo ideologii politycznych. Dlatego do opisu tego typu działań nie 

wystarczy przyswojony już w polskiej humanistyce termin naturokultura (natureculture).  

W pracy Manifest gatunków stowarzyszonych zaproponowała go wspomniana wcześniej 

Haraway71, żeby określić różnego typu relacje ludzi i nie-ludzi, którzy wspólnie się rozwijają, 

tworząc gatunki stowarzyszone (companion species). W kontekście rozważań Haraway słowo 

„gatunek” nie oznacza jednak wyłącznie biologicznych bytów organicznych, posiadających 

określoną przynależność taksonomiczną. To również różnego typu byty nieorganiczne, teksty  

i dyskursy filozoficzne, które w znacznym stopniu determinują to, co uznajemy za organiczne. 

Dlatego w wydanej pięć lat później pracy When Species Meet Haraway zaliczyła do gatunków 

stowarzyszonych nie tylko psy, które ludzie od wieków hodują w taki sposób, by rozwijały 

pożądane przez nich cechy. Uwzględniła ponadto wózek inwalidzki i kule, które umożliwiały 

codzienne funkcjonowanie jej niepełnosprawnemu ojcu72. Haraway mówi więc  

o naturokulturach zawsze w liczbie mnogiej, by podkreślić różnorodność relacji między tym, 

                                                 
71 Donna Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych [2003], tłum. Joanna Bednarek, [w:] Teorie wywrotowe. 

Antologia przekładów, red. nauk. Agnieszka Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie 2012, s. 241-260. 
72 Donna Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press 2008. 
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co naturalne i tym, co kulturowe oraz efektów, które wytwarzają się w miarę ich nawiązywania. 

Czasami – argumentuje Haraway w When Species Meet – naturokultury przyjmują postać 

dwóch zindywidualizowanych istot, które ze sobą współistnieją, jak choćby pies i człowiek. 

Innym razem tworzą bardziej skomplikowane i dynamiczne konfiguracje, w których trudno 

wyznaczyć granice między jednostkami, jak na przykład w organizmach transgenicznych. 

Haraway dostrzega zatem sprawczość różnego typu technologicznych aktantów  

w opisywanych przez siebie naturokulturach. Dzieje się tak choćby w chwili, kiedy analizuje 

działanie crittercam, czyli kamery umieszczanej na ciele żyjących dziko zwierząt, 

umożliwiającej obserwację na odległość ich praktyk życiowych. Pomimo to nadal traktuje 

technologie przede wszystkim jako wytwór ludzkiej kultury. Tymczasem współcześnie mamy 

do czynienia z takimi zjawiskami technologicznymi, które w znacznym stopniu uniezależniły 

się od ludzi. Wystarczy przywołać wspomniany już Internet Rzeczy, w którym urządzenia łączą 

się ze sobą bezpośrednio, czy sztuczne sieci neuronowe, które w zautomatyzowany sposób 

nieustannie ulepszają bądź modyfikują własne parametry. Tego typu technologie zdecydowanie 

wykraczają poza naturokultury, o których mówi Haraway. W związku z tym w niniejszej pracy 

będę mówił o performansach naturokulturotechnologicznych, aby zasygnalizować, że  

w zamglonym antropocenie technologie posiadają specyficzny typ sprawczości, który ściśle 

wiąże się ze zdolnością materii nieożywionej do samoorganizacji, w wyniku której ujawniają 

się jej emergentne właściwości, zachowania i zdolności. Dzięki temu technologie zyskują 

ogromny potencjał nawiązywania rozmaitych relacji wzajemnych z tym, co naturalne i tym, co 

kulturowe.  

Agens, aktant i aktor 

Instancje sprawcze performansu naturokulturotechnologicznego, które nie posiadają 

esencjonalnie rozumianych właściwości, lecz zyskują materialność w miarę, jak 

performatyczka obserwuje i analizuje – zawsze z ucieleśnionej perspektywy – działania tych 

instancji oraz wywoływane przez nie efekty. Pojęcia te wywodzą się ze słownika 

wspomnianego wcześniej Latoura i wiążą się z kluczową dla jego teorii aktora-sieci kwestią 

sprawczości. W ostatnich latach badacz poświęcił jej cykl wykładów, w których doprecyzował 

ustalenia z wcześniejszych prac i niezwykle szczegółowo opisał sposób, w jaki można mówić 

o sprawczości nie-ludzi w kontekście współczesnych debat na temat antropocenu. Jak 

przekonuje, uznanie działalności człowieka za dominującą siłę geologiczną każe bowiem 

zakwestionować tradycyjny model rzeczywistości, podzielonej na sprawcze (ludzkie) podmioty 
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i bierne (nie-ludzkie) przedmioty. W wykładzie How Better to Register the Agency of Things, 

wygłoszonym na Uniwersytecie Yale w 2014 roku, Latour zaproponował zatem, by mówić  

o sprawczości, wychodząc od „sfery metamorficznej (metamorphic zone), w której ludzie i nie-

ludzie nieustannie wymieniają się właściwościami, czyli – inaczej mówiąc – figuracjami”73. 

Chodzi tu o przestrzeń, w której mamy do czynienia nie tyle z podmiotami i przedmiotami, ile 

ze sprawczymi agensami, nieustannie zmieniającymi kształt i ulegającymi rozmaitym 

transformacjom w zależności od stosowanych przez badaczy metodologii. Oczywiście nie 

mamy tu do czynienia z obiektywnym opisem rzeczywistości, znanym z tradycyjnych 

systemów produkcji wiedzy, kiedy badacz z chłodnego dystansu ustala, jakie właściwości 

posiada i jak działa dane zjawisko, żeby następnie usunąć własną sprawczość z pola widzenia, 

stwierdzając obiektywny fakt naukowy. Taka procedura pomija bowiem szereg etapów 

postępowania, kluczowych dla zrozumienia sprawczości ludzi i nie-ludzi oraz sprawczości 

tego, kto bada dany proces bądź zjawisko. Pokazuje to chociażby analizowany przez Latoura 

zapis nagrania audio z odkrycia pulsara w Mgławicy Kraba za pomocą urządzeń optycznych 

przez astrofizyków Johna Cocke’a, Michaela Disneya i D.J. Taylora w 1969 roku. Wynika  

z niego, że badacze w pierwszej kolejności dostrzegli wyraźny wzrost natężenia światła na 

wykresie, przedstawiającym cykl emisji promieniowania świetlnego, docierającego z okolic 

centrum mgławicy i rejestrowanego w czasie rzeczywistym przez fotometr, czyli urządzenie do 

mierzenia jasności obiektów astronomicznych. Zgodnie z nomenklaturą Latoura, na tym etapie 

mamy do czynienia z aktantem, czyli bliżej niesprecyzowanym wykonawcą określonej 

czynności. Badacze nie wiedzą, czym lub kim on jest, lecz jedynie jak oddziałuje na ich 

aparaturę pomiarową. Dopiero w momencie, gdy wyodrębnione zjawisko powtarza się  

w kolejnych cyklach emisji, dochodzą do wniosku, że mają do czynienia z charakterystycznym 

błyskiem światła, emitowanego przez pulsar. Wówczas, jak stwierdza Latour, aktant zaczyna 

się przekształcać w aktora, czyli konkretnego sprawcę zmiany wartości na wykresie. W miarę, 

jak badacze opisują go w powszechnie stosowanym w danej dziedzinie wiedzy technicznym 

żargonie, stopniowo uniezależnia się on zarówno od danych z aparatury pomiarowej, jak  

i interpretacji badaczy, gdyż wyciągają oni wniosek, że mają do czynienia z obiektywnie 

istniejącym ciałem niebieskim o określonych właściwościach substancjalnych.  

Choć omawiany przykład odsyła do nauk ścisłych, Latour przekonująco dowodzi, że 

chcąc mówić o sprawczości ludzi i nie-ludzi w antropocenie, również humaniści powinni 

                                                 
73 Bruno Latour, How Better to Register the Agency of Things, http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/137-

YALE-TANNER.pdf (19.08.2018). 

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/137-YALE-TANNER.pdf
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/137-YALE-TANNER.pdf
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podobnie zdawać sprawę z kolejnych etapów przeprowadzanego przez siebie procesu 

przekształcania agensów w aktorów, nie tracąc z oczu wykorzystanych procedur naukowych  

i własnych doświadczeń. W związku z tym posłużę się jego terminologią, by mówić  

o sprawczości ludzi i nie-ludzi w interesujących mnie zjawiskach zamglonego antropocenu, 

wskazując jednocześnie na własny w nich udział. W odróżnieniu od Latoura będę jednak mówił 

o ludzkich i nie-ludzkich aktantach. Spośród zaproponowanych przez niego terminów, ten 

właśnie najlepiej podkreśla niepewność badacza co do tego, kto, lub co w nich działa. Nie idzie 

mi jednak o to, że wszyscy ludzie i nie-ludzie zyskują w tych zjawiskach taką samą sprawczość. 

Wręcz przeciwnie, chodzi mi raczej o odsłonięcie różnorodnych, często sprzecznych ze sobą 

działań ludzkich i nie-ludzkich aktantów, również moich własnych, jakie można dostrzec  

w konkretnym intra-aktywnym zjawisku (zob. hasło Intra-akcje).  

Inicjator 

Człowiek lub nie-człowiek, który inicjuje performans naturokulturotechnologiczny, 

wytwarzając – intencjonalnie bądź nieintencjonalnie – określone efekty. Termin ten kieruje 

uwagę przede wszystkim na czynności, zmierzające do zapoczątkowania określonego 

działania, a nie na tożsamość tego, kto inicjuje dany performans. W niniejszej pracy 

proponowany termin służy mi przede wszystkim jako zbiorcze określenie ludzi o różnych 

kompetencjach, takich jak artyści, naukowcy, czy inżynierowie, którzy – często we współpracy 

– w konkretnym celu strategicznym przygotowują performanse naturokulturotechnologiczne. 

Ich aktywność nie sprowadza się jednak wyłącznie do podejmowania decyzji, co do tego, gdzie, 

kiedy i jakie konkretnie działanie rozpocząć. Inicjatorzy wykorzystują doświadczenia, zdobyte 

w procesie edukacji bądź wynikające z ich pracy zawodowej, by stworzyć określone 

środowiska naturokulturotechnologiczne, a następnie obserwować, analizować i upubliczniać 

performanse ludzkich i nie-ludzkich aktantów, wywołując jednocześnie amodalne ludzkie 

doświadczenia. W tym celu zwykle łączą tradycyjne tworzywa i media artystyczne czy zabiegi 

dramaturgiczne z koncepcjami filozoficznymi, aparaturą i protokołami nauk ścisłych oraz 

rozwiązaniami technologicznymi, projektując specyficznie rozumiane eksperymenty. Nie mam 

tu oczywiście na myśli eksperymentów, jakie w tradycyjnych laboratoriach naukowych 

prowadzi się do momentu, aż potwierdzą hipotezę badacza i przyczynią się do powstania 

obiektywnej materii faktów. Chodzi mi raczej o taki typ eksperymentów, o którym pisze 

kanadyjski performatyk Chris Salter w pracy Alien Agency. Experimental Encounters with Art 
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in the Making 74. Analizując najnowsze zjawiska spod znaku bioartu, technoartu i instalacji 

interaktywnej, wskazuje on na to, że chodzi w nich o wytworzenie eksperymentu jako 

expérience. To francuskie słowo oznacza „zarówno eksperyment, spekulację myślową, jak  

i doświadczenie, czyli coś, co się nam przydarza” (s. 241). Podobną relację znaczeniową 

między słowami „eksperyment” i „doświadczenie” można zauważyć również w polszczyźnie, 

gdzie najczęściej traktujemy je jako synonimy. Biorąc pod uwagę podkreślaną przez Saltera 

synonimiczną relację pomiędzy tymi dwoma słowami, można więc zasadnie stwierdzić, że 

eksperyment w laboratorium sztuki zamglonego antropocenu służy do wytworzenia 

określonego doświadczenia rzeczywistości, zazwyczaj odmiennego od dominujących 

porządków zmysłowych i dyskursywnych. Projektując eksperymenty rozumiane jako 

expérience, inicjatorzy nie dążą do uzyskania obiektywnej wiedzy o świecie, lecz kierują uwagę 

tych, którzy biorą udział w inicjowanych przez nich zjawiskach, jedynie na ich wybrane przez 

siebie i najczęściej zaskakujące aspekty. Dzięki temu działania inicjatorów mogą się przyczynić 

do powstania zupełnie nowych sposobów bycia w świecie i myślenia o nim. 

Zjawisko  

Konfiguracja wielu instancji sprawczych, która służy inicjatorom performansów do 

wytworzenia chwilowych połączeń natury, kultury i technologii, przygodnych indywidualnych 

i zbiorowych tożsamości oraz niestabilnych podziałów na podmiot i przedmiot działania. 

Termin ten nie ma nic wspólnego ani ze zjawiskiem jako obiektywnie istniejącym przedmiotem 

badań, o którym mówi się w naukach ścisłych, ani też ze zjawiskiem jako przedmiotem 

dostępnym ludzkiemu umysłowi w bezpośrednim postrzeżeniu, jak chcieliby fenomenolodzy. 

Zjawiska nigdy bowiem nie istnieją niezależnie od tego, kto je obserwuje. Taki sposób myślenia 

wywodzi się z teorii amerykańskiej fizyczki i filozofki feministycznej Karen Barad. Analizując 

praktyki naukowe i rozważania teoretyczne fizyków kwantowych w pracy Meeting the 

Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Meaning and Matter75, 

przekonuje ona, że nie istnieje żadna reguła, która mogłaby pozwolić oddzielić przedmiot 

obserwacji od tego, kto obserwuje i stosowanych przez niego technik obserwacji. Podział ten 

wyłania się dopiero w wyniku wykorzystania określonej aparatury, która sprawia, że tylko 

określone właściwości danego aktanta się materializują. W tym kontekście fizycy nie tyle 

                                                 
74 Chris Salter, Alien Agency. Experimental Encounters with Art in the Making, The MIT Press 2015. Wszystkie 

cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
75 Karen Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Meaning and Matter, 

Duke University Press 2007. Wszystkie cytaty z tego samego wydania. Numery stron w nawiasach.  
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badają nowe zjawiska, ile raczej współwytwarzają je w laboratorium, stosując określony  

i odpowiednio skalibrowany sprzęt laboratoryjny i postępując zgodnie z określonym 

protokołem badawczym. Żeby lepiej to wytłumaczyć, wystarczy odwołać się do doświadczenia 

przeprowadzonego w 1927 roku przez amerykańskich fizyków Clintona Davissona i Lestera 

Germera, na które powołuje się Barad. 

Davisson i Germer za pomocą specjalnego działka wystrzeliwali elektrony w kierunku 

metalowej płytki, w której wycięto dwie szczeliny. Po przejściu przez płytkę uderzały one  

w znajdujący się za nią ekran. Ponad sto lat wcześniej podobne doświadczenie przeprowadził 

brytyjski badacz Thomas Young. Przepuściwszy przez szczeliny strumień światła, uzyskał na 

ekranie obraz dyfrakcyjny w postaci ułożonych na przemian jasnych i ciemnych, pionowych 

prążków, odpowiadających miejscom wygaszania i wzmacniania się fal świetlnych. O ile 

doświadczenie Younga pozwoliło jednoznacznie stwierdzić, że światło jest falą, wynik 

eksperymentu Davissona i Germera okazał się o wiele bardziej nieoczywisty. Zgodnie  

z hipotezą badaczy, po przejściu przez płytkę elektrony powinny utworzyć na ekranie dwie linie 

grubości mniej więcej odpowiadającej szerokości szczelin. Ku własnemu zdumieniu odkryli 

jednak na ekranie nic innego niż charakterystyczne prążki. Wyciągnęli z tego zatem wniosek, 

że kiedy elektrony, które są przecież cząstkami, przechodzą przez obie szczeliny na nieznanej 

jeszcze zasadzie przekształcają się w fale. Dlatego w 1963 roku Niels Bohr, komentując wyniki 

ich eksperymentu w pracy Atomic Physics and Human Knowledge, wysnuł hipotezę, że za 

zmianę właściwości i zachowania elektronów odpowiada wykorzystana w eksperymencie 

aparatura badawcza. Jak wyjaśniał, gdyby do metalowej płytki przyłożyć hipotetyczny 

detektor, pozwalający sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się z elektronami po przejściu przez 

szczeliny, okazałoby się wówczas, że po raz kolejny zachowują się one jak cząstki, a ich 

strumień układa się w kształt szczelin. Hipotezę Bohra potwierdziły eksperymenty  

w laboratorium dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy udało się 

skonstruować odpowiedni detektor. Widać więc wyraźnie, że Davisson i Garmer nie mogli 

wyjaśnić zaobserwowanego przez siebie efektu, gdyż nie brali pod uwagę tego, że również 

aparatura badawcza bierze czynny udział w wytwarzaniu zjawisk.  

Przywoływany przykład dowodzi, że definiowane w zmodyfikowany sposób zjawisko 

nie tylko kwestionuje fundamentalną dla nowoczesnych nauk ścisłych binarną opozycję między 

przedmiotem i podmiotem badań, podkreślając jednocześnie sprawczość aparatury badawczej 

i zasad jej kalibracji, które współwytwarzają określony stan rzeczy. Zjawisko znosi również 
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ścisły podział na badania teoretyczne i praktyczne. Świadczy o tym przede wszystkim 

eksperyment myślowy Bohra. Choć miał on teoretyczny charakter, w jego wyniku 

zmaterializowały się również określone własności elektronów, badanych przez Davissona  

i Garmera. O zjawiskach można zatem mówić nie tylko w kontekście eksperymentów 

laboratoryjnych, lecz także w odniesieniu do innych performansów 

naturokulturotechnologicznych. Taki sposób rozumienia przydaje się szczególnie dzisiaj, kiedy 

pojawiły się nowego typu laboratoria. Chodzi głównie o sytuację, którą fiński medioznawca 

Jussi Parikka określa mianem „gorączki laboratoriów” (laboratory fever)76. Określa zaś w ten 

sposób rozpowszechnienie się różnego typu instytucji, mających w nazwie słowo 

„laboratorium” bądź „lab”, w efekcie szerszych zmian obowiązujących w nauce modeli 

badawczych. Instytucje te nie są bowiem tradycyjnymi jednostkami naukowymi, lecz 

funkcjonują najczęściej na styku refleksji naukowej, twórczości artystycznej i projektowania 

nowych technologii. Umożliwiają więc prowadzenie transdyscyplinarnych badań typu 

practice-as-research, łączących teorię z praktyką, które zwłaszcza w Europie Zachodniej  

i Stanach Zjednoczonych zwiększają szansę badaczy i artystów na zdobycie funduszy, 

niezbędnych do realizacji ich projektów. Jako przykład wystarczy przywołać funkcjonujące już 

na świecie i w Polsce medialaby, czyli ośrodki prowadzące wszechstronne teoretyczne  

i praktyczne badania nad mediami. Stanowią one platformę do spotkań medioznawców  

i kulturoznawców z artystami multimedialnymi, projektantami software’u i interfejsów, którzy 

wspólnie pracują nad określonymi zagadnieniami, żeby następnie wyniki swoich badań 

udostępnić szerszej publiczności, organizując warsztaty, pokazy bądź otwarte wykłady.  

W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w tradycyjnych laboratoriach, wytwarzane w labach 

zjawiska służą nie tyle produkcji obiektywnej wiedzy o świecie, ile kwestionują dominujące  

w Zachodniej nowoczesności sposoby bycia w świecie i myślenia o nim.  

Intra-akcje 

Sposób opisu procesu wpółkonstytuowania się ludzkich i nie-ludzkich aktantów podczas 

performansu naturokulturotechnologicznego. Termin ten zdecydowanie różni się od interakcji, 

o których mówi się zarówno w najnowszych badaniach nad mediami cyfrowymi, jak  

i w powszechnie uznanych teoriach partycypacji. Zakładają one bowiem istnienie niezależnych 

od siebie bytów substancjalnych, którym można przypisać a priori określone właściwości. Te 

                                                 
76 Jussi Parikka, A Laboratory Fever, wykład wygłoszony 24.05.2016 na Uniwersytecie w Utrechcie, źródło 

niepublikowane. 
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właśnie byty mają wchodzić ze sobą w rozmaite relacje. Posługiwanie się terminem 

„interakcje” pociąga więc za sobą określony sposób myślenia o nowoczesnym podmiocie 

ludzkim jako bycie autonomicznym zarówno w stosunku do innych ludzi, jak i otaczającej go 

rzeczywistości. Aby przekonać się o tym, jaki sposób myślenia stoi za intra-akcjami, należy po 

raz kolejny zajrzeć do słownika cytowanej wcześniej Barad. W Meeting the Universe Halfway 

przekonuje ona, że intra-akcje ludzi i nie-ludzi w opisywanych przez nią zjawiskach „zyskują 

moc sprawczą tworzenia podziału na podmioty i przedmioty” (s. 140). Podział ten ma 

oczywiście chwilowy, dynamiczny i performatywny charakter oraz pojawia się w efekcie 

stosowania określonych strategii przez inicjatorów performansów. W kontekście zamglonego 

antropocenu termin, który proponuje Barad, służy mi do opisu trzech intra-aktywnych aspektów 

zjawisk, charakterystycznych dla tej epoki. Po pierwsze, podział na to, co naturalne, kulturowe 

i technologiczne, okazuje się w nich wtórny wobec dynamicznie zmieniających się zależności 

kulturowych między rozmaitymi dyskursami i praktykami. Po drugie, inicjatorzy 

naturokulturotechnologicznych performansów wywołują intra-akcje ludzi i nie-ludzi, za 

każdym razem inaczej rozpoczynając wytwarzanie się podziału na podmioty i przedmioty, 

które następnie modyfikują indywidualni uczestnicy. Pozwala to najczęściej zakwestionować 

tradycyjne opozycje binarne, chociażby między aktywnym (ludzkim) podmiotem i biernym 

(nie-ludzkim) przedmiotem działania. Wreszcie, po trzecie, intra-aktywny charakter mają 

również relacje między performatyczką i badanymi przez nią zjawiskami, które współtworzy 

własnym uczestnictwem, a następnie analizuje je niejako z zewnątrz, przypisując ludzkim i nie-

ludzkim aktantom określone właściwości na podstawie ich działań i wywoływanych przez nie 

efektów. Widać więc wyraźnie, że intra-akcje można z powodzeniem wykorzystać do tego, by 

w miarę precyzyjnie opisywać relacje między ludźmi i nie-ludźmi, bez potrzeby odwoływania 

się do takich esencjonalistycznych kategorii, jak podmiot czy przedmiot.  

Środnostka 

Charakterystyczny dla zamglonego antropocenu typ podmiotowości relacyjnej, która powstaje 

w wyniku zainicjowanego przez ludzi bądź nie-ludzi performansu 

naturokulturotechnologicznego. Proponuję taki termin w wyniku próby przyswojenia 

polskiemu dyskursowi naukowemu angielskiego terminu ambividual, którym posługuje się  

w przywoływanej wcześniej pracy Program Earth Jennifer Gabrys, kiedy analizuje społeczno-

polityczne konsekwencje wykorzystania sieci sensorów w rozmaitych projektach 

technonaukowych, zmierzających do wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju  
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w różnych sferach życia. Gabrys chodzi tu o programowanie rozmaitych środowisk 

naurokulturotechnologicznych, zapewniających ludziom jak największy komfort życia przy 

możliwie najniższym zanieczyszczeniu planety. Jednym z analizowanych przez nią przykładów 

są tak zwane smart cities, czyli inteligentne miasta. Nie chodzi tu o istniejące już ośrodki 

miejskie, lecz różnego rodzaju projekty urbanistyczne, które wykorzystują rozwiązania 

technologiczne, pozwalające na bieżąco monitorować stan środowiska, optymalizować zużycie 

energii i redukować poziom zanieczyszczeń. Na przykład, analizowany przez Gabrys projekt 

Connected Sustainable Cities (CSC), prowadzony przez urbanistów, inżynierów i projektantów 

z MIT we współpracy z Cisco, międzynarodową korporacją z branży IT, zakłada takie 

połączenie smartfonów mieszkańców Madrytu z termostatami w ich domach, by ogrzewanie 

włączało się tuż przed powrotem mieszkańców z pracy. Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko 

oszczędzić energię, lecz także znacząco ograniczy emisję zanieczyszczeń, produkowanych 

przez sektor energetyczny, który w Hiszpanii opiera się przede wszystkim na ropie naftowej. 

Analizując tego typu rozwiązania, Gabrys przekonująco dowodzi, że w projektach 

inteligentnych miast wytwarza się nowy typ podmiotowości. Aby zrozumieć, na czym polega 

jego specyfika, należy przyjrzeć się etymologii proponowanego przez nią terminu. 

Ukuty przez Gabrys termin powstał w wyniku połączenia dwóch angielskich 

rzeczowników: słowa ambient, które można bez problemu przetłumaczyć jako otoczenie lub 

środowisko; oraz dividual, czyli pojęcia ze słownika Gillesa Deleuze’a, którego znaczenia nie 

da się zrozumieć bez odwołania do słynnego artykułu Postscript on the Societies of Control 

(1992), gdzie pojawiło się po raz pierwszy77. Deleuze określał tym terminem nowy model 

podmiotowości, typowy dla tej formacji materialno-dyskursywnej, którą określał jako 

społeczeństwo kontroli. W odróżnieniu od społeczeństwa dyscypliny, o którym pisał Foucault, 

jednostkami nie zarządza się tu poprzez ujarzmianie ciał i podział przestrzeni wspólnej na 

zamknięte enklawy. Społeczeństwo kontroli powstało bowiem w wyniku rozwoju technologii 

cyfrowych po II wojnie światowej, które umożliwiły zarządzanie ciałami również poza takimi 

tradycyjnymi instytucjami, jak szkoła, szpital czy więzienie. Deleuze odwołuje się, na przykład, 

do systemu dozoru elektronicznego, który znacząco ograniczył konieczność zamykania 

przestępców w zakładach karnych, gdyż specjalne elektroniczne obroże pozwalają w każdej 

chwili ustalić miejsce pobytu osoby odbywającej karę. Więzień noszący taką opaskę to właśnie 

dividual, czyli przedmiot kontroli, który nie posiada indywidualnych właściwości. Jego 

                                                 
77 Gilles Deleuze, Postscript on the Societies of Control [1990], tłum. Martin Joughi, “October” 1992, t. 59, s. 3-

7. 
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właściwości zmieniają się bowiem wraz z kolejnymi maszynami cyfrowymi, do których 

podłączają go kontrolujące instytucje. O ile termin dividual służy Deleuze’owi do określenia 

mechanizmów kontrolowania jednostek przez instytucje, wykorzystujące przede wszystkim 

wąsko rozumiane technologie cyfrowe, o tyle termin ambividual pozwala Gabrys uchwycić 

dynamiczne relacje między człowiekiem i jego sensorium, czyli zmysłowo postrzegalnym  

i technologicznie zapośredniczonym otoczeniem. Jak czytamy w Program Earth „ambividual 

to nieustannie zmieniająca się, zawsze połączona ze swoim środowiskiem użytkowniczka 

miasta, która stanowi ekspresję cyfrowego otoczenia” (s. 201). Inaczej mówiąc, chodzi  

o takiego aktanta, który definiuje się poprzez działanie na określone 

naturokulturotechnologiczne środowisko. Ambividuals również podlegają mechanizmom 

kontroli, o których pisał Deleuze. Instytucje zarządzające inteligentnymi miastami nieustannie 

monitorują nie tylko ich zachowania w przestrzeni miejskiej, lecz także ich aktywność  

w mediach społecznościowych. Następnie przekształcają je w zbiory danych, wizualizując  

w postaci wykresów i interaktywnych map, by w razie potrzeby wprowadzać rozwiązania, które 

tak zmodyfikują ich aktywność, by ograniczyć, na przykład, ilość produkowanych przez nich 

śmieci. Jednak ambividual niekoniecznie musi być człowiekiem. Rozmieszczone w mieście 

stacjonarne i mobilne czujniki zanieczyszczeń również dostarczają inteligentnym miastom 

takich danych, których nie są w stanie zebrać ludzie. Co więcej, w projektach wykorzystujących 

technologię Internetu Rzeczy te czujniki nie tylko dokonują pomiaru, analizują uzyskane dane 

i przekazują innym technologicznym nie-ludziom, lecz także na ich podstawie modyfikują 

własne parametry i sposoby działania. Z tej perspektywy ambividual to termin wybitnie 

nieantropocentryczny, który pomaga mówić o podmiotowości w epoce zamglonego 

antropocenu.  

Polski termin środnostka powstał w wyniku kontaminacji rzeczowników środowisko 

i jednostka. Służy mi on przede wszystkim do powołania do istnienia specyficznych intra-

akcji, jakie nawiązują się między ludźmi i środowiskami naturokulturotechnologicznymi. 

Chodzi mi o podkreślenie chwilowych, nietrwałych i nieprzewidywalnych efektów, jakie 

powstają w wyniku nieustannego stawania się ze światem za pośrednictwem różnych wrażeń 

zmysłowych, doświadczeń intelektualnych i afektywnych. Badający zjawiska zamglonego 

antropocenu nigdy nie mogą mieć pewności co do tego, czy powstanie środnostek zależy 

wyłącznie od strategii inicjatorów, własnych doświadczeń, chęci, procesów poznawczych czy 

wrażeń zmysłowych zwiedzających, zastosowanych przez badających strategii badawczych,  

a może jest po prostu dziełem przypadku. Środnostka funkcjonuje bowiem zawsze pośród 
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innych ludzkich i nie-ludzkich aktantów, z którymi wchodzi w intra-akcje. Co więcej, 

środnostki, podobnie jak mieszkańcy inteligentnych miast, również podlegają określonym 

mechanizmom kontroli. Nie chodzi oczywiście o to, że inicjatorzy performansów 

naturokulturotechnologicznych za pomocą technologii śledzą każdy ich krok, by na tej 

podstawie tworzyć nowe strategie działania. Programowalne środowisko 

naturokultuorotechnologiczne zawsze wyznacza, z kim lub z czym środnostki mogą wejść  

w określony typ intra-akcji. Jednak ze względu na chwilowe i przypadkowe spotkania ludzi  

i nie-ludzi, z jakimi mamy do czynienia w zamglonym antropocenie, ludzie nigdy nie mają 

pełnej kontroli nad efektami performansu naturokulturotechnologicznego.  

Wahanie performatyczne 

Uczucie towarzyszące badaniom nad performansami naturokulturotechnologicznymi, które 

wiąże się z tym, że prowadząca je osoba powołuje do istnienia własne doświadczenia  

i doświadczenia innych ludzi, a następnie poddaje je analizie z wykorzystaniem wybranych 

przez siebie dyskursów. Performansów naturokulturotechnologicznych nie sposób badać, 

postępując zgodnie z oświeceniowym modelem nauki, w którym badacz z chłodnego dystansu 

produkuje obiektywną i dlatego pewną wiedzę o świecie. Performatyczka najczęściej analizuje 

po prostu to, co uznaje za własne doświadczenia w kształcie, jaki im w danym momencie 

nadaje. Bywa też, że rekonstruuje zjawiska, w których nie brała udziału, dokonując tego  

z ucieleśnionej perspektywy. W obu przypadkach trudno jej interpretować performanse 

naturokulturotechnologiczne w paradygmacie hermeneutycznym, gdyż aktanci ulegają tu 

nieustannym zmianom, a przy jej współudziale w wyniku intra-akcji wyłaniają się – często na 

chwilę – sprzeczne ze sobą działania i ich znaczenia. Można zatem powiedzieć, że wytwarzana 

przez nią wiedza ma zawsze charakter sytuowany. W obszernym eseju Situated Knowledges: 

The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective Donna Haraway 

przekonuje, że tego typu wiedza – w przeciwieństwie do uniwersalistycznych dyskursów nauk 

humanistycznych, społecznych i ścisłych – nie powstaje w wyniku kolonizującego spojrzenia 

znikąd, lecz stanowi efekt praktyk naukowych, usytuowanych w konkretnym ciele, miejscu  

i czasie78. Choć Haraway słusznie podkreśla, że wiedza sytuowana może mieć wyłącznie 

częściowy i lokalny charakter, w jej rozważaniach brakuje niepewności, która stanowi istotny 

element procesu wytwarzania wiedzy w zamglonym antropocenie. Jego badacze nigdy nie 

                                                 
78 Donna Haraway, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective, „Feminist Studies” 1988, nr 3, s. 575-599. 
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mogą mieć pewności co do tego, jak działają powołani przez nich samych do istnienia aktanci 

naturokulturotechnologicznych performansów. Z tego względu, poszukując terminu, który 

mógłby podkreślić niepewność poznawczą, związaną z taką praktyką badawczą, odwołam się 

do współczesnej antropologii. Nie chodzi mi jednak o tradycyjną antropologię jako dziedzinę 

wiedzy o dziewiętnastowiecznym rodowodzie, która znacząco przyczyniła się do powstania 

kolonialnego spojrzenia znikąd na świat, tak krytykowanego przez Haraway. Współcześni 

antropolodzy, świadomi uwikłania swojej dziedziny w praktyki zachodniego kolonializmu, 

szczególnie podejrzliwie i krytycznie podchodzą dziś do własnych praktyk badawczych, by 

sformułować nie tylko post-kolonialne, lecz także post-humanistyczne teorie. Aby się o tym 

przekonać, wystarczy przywołać nurt antropologii pozaludzkiej (anthropology beyond the 

human). Tym z pozoru oksymoronicznym terminem zbiorczym określa się rozmaite post-

humanistyczne badania antropologiczne, które dowodzą, że takie zjawiska, jak reprezentacja 

czy semioza, tradycyjnie uznawane za wyłączną domenę człowieka, zachodzą również  

w świecie nie-ludzi, biotycznych i abiotycznych. Tymi pierwszymi zajmuje się, na przykład, 

kanadyjski antropolog Eduardo Kohn, który w pracy How Forests Think. Toward an 

Anthropology Beyond the Human analizuje żyjące myśli (living thoughts), czyli procesy 

semiotyczne ucieleśnione w praktykach życiowych ludzi, roślin i zwierząt w lasach 

tropikalnych górnej części dorzecza Amazonki79. Tymi drugimi zaś interesuje się amerykańska 

antropolożka Elizabeth Povinelli, badająca w pracy Geontologies. A Requiem to Liberal 

Capitalism komunikację między aborygeńskim ludem Kunapa w Australii oraz skałami, 

jeziorami i mgłami, które uznają oni za istoty żyjące80. Wymienione teorie, powstające  

w ramach antropologii poza-ludzkiej, pozwalają zatem w nowym świetle spojrzeć na takie 

tradycyjne metody, jak chociażby obserwacja uczestnicząca, gdyż można je z powodzeniem 

wykorzystać w badaniach nad ludzkim doświadczeniem w zamglonym antropocenie.  

W artykule Performance and the Social Sciences: Introduction, opublikowanym w 1973 

roku w najważniejszym wówczas czasopiśmie performatycznym The Drama Review, Richard 

Schechner przekonywał, że aby zrozumieć specyfikę zarówno performansów artystycznych, 

jak i kulturowych należy w ich analizie korzystać nie tylko z narzędzi i pojęć teatrologii, lecz 

także antropologii, socjologii, a nawet psychologii81. We własnych badaniach 

                                                 
79 Eduardo Kohn, How Forests Think. Toward an Anthropology Beyond the Human, The University of Chicago 

Press 2013.  
80 Elizabeth Povinelli, Geontologies. A Requiem to Liberal Capitalism, Duke University Press 2016. 
81 Richard Schechner, Performance and the Social Sciences: Introduction, “TDR: The Drama Review” 1973, t. 

17, nr 3, s. 3-4. 
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performatycznych, czy to nad przedstawieniami prowadzonej przez siebie The Performance 

Group, czy to przedstawieniami teatru indyjskiego, Schechner często korzystał z metody 

obserwacji uczestniczącej, którą posługiwali się wówczas antropolodzy, badający zwyczaje  

i kulturę plemion pozaeuropejskich. Polega ona na tym, że badacz staje się częścią określonego 

środowiska społeczno-kulturowego i obserwuje daną zbiorowość od wewnątrz jako jeden z jej 

członków, ujawniając bądź ukrywając przed innymi własną tożsamość. Obserwacja 

uczestnicząca służyła Schechnerowi do analizy skomplikowanych i dynamicznych relacji, jakie 

nawiązywały się tu i teraz między ludzkimi uczestnikami performansów, w których brał udział. 

Jednak w wyniku jego badań nie powstawała wiedza sytuowana. Przeciwnie, jak przekonywał 

w cytowanym wcześniej artykule, stosowanie tego typu metod zapewnia performatyce 

naukowy fundament „oparty wyłącznie na obserwacji i analizie, a nie na intuicji i uczuciu”  

(s. 4). Inaczej mówiąc, obserwacja uczestnicząca i inne metody antropologii miały zapewnić 

uniwersalny i obiektywny charakter nowej wiedzy. Tymczasem współczesna antropologia 

porzuciła przekonanie o obiektywnym statusie wiedzy, produkowanej dzięki obserwacji 

uczestniczącej. Na plan pierwszy wysunęła natomiast pożytki płynące z niejednoznaczności 

metody, wymagającej osobistego zaangażowania badaczki, która – ze względu na analityczną 

precyzję – musi jednocześnie z dystansem podchodzić do badanych przez siebie społeczności 

bądź kultur. Aby zobaczyć, w jaki sposób tę niejednoznaczność można wykorzystać do badań 

nad zamglonym antropocenem, odwołam się do ustaleń australijskiego antropologa libańskiego 

pochodzenia Ghassana Hage’a. Posłużą mi one jednak nie tyle, jak chciał Schechner, do 

uzyskania obiektywnej i uniwersalnej wiedzy. Wręcz przeciwnie, pokażą, że lekceważone 

przez twórcę performatyki intuicja i uczucia mogą stanowić fundament dla produkowanej przez 

performatyków, zawsze cząstkowej i sytuowanej, wiedzy o świecie.  

W pracy Alter-Politics. Critical Anthropology and the Radical Imagination, Hage 

formułuje koncepcję wahania etnograficznego (ethnographic vacillation)82. Dotyczy ona 

politycznego potencjału emocji, jakie wywołuje konflikt izraelsko-palestyński w 

społecznościach muzułmanów, żyjących we Francji, Anglii, Australii i Stanach 

Zjednoczonych. Podczas kolejnych obserwacji uczestniczących Hage zorientował się, 

 że wykorzystywana przez niego metoda polega na nieustannej negocjacji między sprzecznymi 

sposobami jego postępowania. Z jednej strony precyzja analityczna wymaga dystansu wobec 

emocji informatorów, z drugiej zaś, jedynie podzielając niektóre z nich, może lepiej zrozumieć 

                                                 
82 Ghassan Hage, Alter-Politics. Critical Anthropology and the Radical Imagination, Melbourne University Press 

2015. Ebook. Wszystkie cytaty z tego samego wydania. Numery stron w nawiasach.   
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ich cele i motywacje. Dlatego porównał swój dylemat do problemu, przed jakim stanęli kiedyś 

hodowcy lam w Andach, którzy odkryli nową, nieudomowioną rasę o wyjątkowo cennym 

runie. Kiedy tylko sprowadzili okazy do swoich hodowli, okazało się, że jakość wełny spadła. 

W związku z tym musieli wypracować metodę, która jednocześnie pozwoli lamom żyć na 

wolności i umożliwi ich udomowienie na tyle, by dało się pozyskiwać możliwie najlepszą 

wełnę. Podobnie Hage poszukiwał sposobu, by poddać analizie własne emocje i emocje 

informatorów, jednocześnie zachowując ich afektywny potencjał, który wymyka się wszelkim 

próbom racjonalizacji. W tym kontekście wahanie etnograficzne nie pojawia się w chwili, kiedy 

badaczka nie może się zdecydować na zastosowanie tej, czy innej metody badawczej. Chodzi 

raczej o wahanie, rozumiane jako nieustanne oscylowanie między doświadczeniem 

informatorów i uogólniającym je językiem analizy antropologicznej. Jednak, jak przekonuje 

Hage, takie wahanie nie przypomina ruchu huśtawki, która regularnie wychyla się to w jedną, 

to drugą stronę. Zakładałoby to bowiem, że antropolożka w przewidywalny sposób porusza się 

między dwiema rzeczywistościami. Zdaniem Hage’a, jej sytuację lepiej oddaje obraz piłeczki 

pingpongowej, leżącej na brzegu morza, gdyż wprowadza element chaosu  

i nieprzewidywalności. Czasem morskie fale zniosą piłeczkę daleko w morze, czasem wyrzucą 

ją na brzeg, gdzie może pozostać nawet przez dłuższy czas. Podobnie antropolożka w nie do 

końca kontrolowany sposób porusza się między światem swoich informatorów i światem 

akademickim, realizując postawione sobie cele strategiczne. Jednocześnie wykorzystywana 

przez Hage’a metafora, w której sytuacja antropolożki przypomina piłeczkę miotaną różnymi 

niezależnymi od niej siłami, trafnie ujmuje ograniczoną sprawczość badaczki.  

W przeciwieństwie do tradycyjnych antropologów zdaje sobie ona sprawę z tego, że nie jest  

w stanie w pełni zrozumieć przedmiotu badań, w tym przypadku doświadczeń badanych przez 

siebie społeczności. W związku z tym nieustannie poddaje krytycznej refleksji wahanie między 

badanym przez siebie afektywnym doświadczeniem a chęcią jego precyzyjnego opisu, które jej 

nieodmiennie towarzyszy. Z podobną sytuacją ma do czynienia performatyczka, badająca 

ludzkie doświadczenia, towarzyszące zjawiskom naturokulturotechnologicznym zamglonego 

antropocenu. Nieustannie oscyluje ona między próbą zachowania dynamiki tego doświadczenia 

i chęcią jego precyzyjnego opisu z wykorzystaniem wybranych przez siebie kategorii 

analitycznych.  

Wykorzystując termin zaproponowany przez Hage’a, mogę powiedzieć, że w trakcie 

prowadzonych przeze mnie badań nad ludzkim doświadczeniem w zamglonym antropocenie 

często towarzyszyło mi uczucie wahania performatycznego. O ile jednak wahanie 
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etnograficzne pojawia się przede wszystkim w trakcie badań prowadzonych metodą obserwacji 

uczestniczącej, o tyle wahanie performatyczne pojawiało się podczas mojej pracy co najmniej 

w dwóch sytuacjach. Uczucie, o którym pisał Hage, towarzyszyło mi w momencie, gdy 

analizowałem zjawiska, w których osobiście brałem udział, wchodząc w intra-akcje z innymi 

ludzkimi i nie-ludzkimi aktantami. Nieustannie wahałem się wtedy między tym, co w danej 

chwili uznawałem za doświadczenie własne jako środnostki i za doświadczenia innych, które 

znałem z różnego typu zapisów, a tym, co proponowały znane mi dyskursy naukowe, za 

pomocą których starałem się następnie te doświadczenia opisywać. Tak rozumiane wahanie 

performatyczne pozwoliło mi wykorzystywać własne doświadczenia do formułowania 

koncepcji i uogólnień, ilustrujących poszczególne aspekty ludzkiego doświadczenia  

w zamglonym antropocenie. Starałem się bowiem zachować afektywny potencjał tych 

doświadczeń, jednocześnie próbując możliwie precyzyjnie opisać perfomanse 

naturokulturotechnologiczne, które doprowadziły do ich powstania. Jednak moje badania 

performatyczne nie dotyczyły wyłącznie zjawisk, w których osobiście brałem udział. Takie 

zawężenie materiału badawczego sugerowałoby, że jedynie uczestnicząc osobiście  

w zjawiskach naturokulturotechnologicznych można dotrzeć do „prawdziwego” bądź 

„autentycznego” doświadczenia. Takie podejście zakładałoby z kolei esencjonalistyczne 

podejście do świata, w którym fizyczna obecność badacza stanowi o wiarygodności wyników 

jego badań. Tymczasem w trakcie moich badań analizowałem również przykłady takich 

zjawisk, które znałem jedynie z różnego typu relacji i dokumentów. Siłą rzeczy nie mogłem 

zastosować wtedy metody obserwacji uczestniczącej. W związku z tym towarzyszyło mi 

wówczas wahanie performatyczne innego typu.  

Wahanie performatyczne podczas badania zjawisk, w których nie uczestniczyłem, 

polegało na nieustannym poruszaniu się między różnego typu dokumentami, dotyczącymi 

przebiegu danych performansów naturokulturotechnologicznych i własnym – często 

afektywnym – doświadczeniem, które pojawiało się, gdy analizowałem różnego typu materiały 

tekstowe i audiowizualne. W tym kontekście wahanie performatyczne pozwoliło mi uniknąć 

tego, co Rebecca Schneider we wspomnianej wcześniej pracy Performing Remains: Art and 

War in Times of Theatrical Reenactment określa mianem „logiki archiwum”83. Chodzi jej przy 

tym o rozpowszechnione w zachodniej Nowoczesności przekonanie, że artefakty zgromadzone 

w archiwum mają większą wartość niż ucieleśnione praktyki kulturowe, gdyż tylko te pierwsze 

                                                 
83 Rebecca Schneider, Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, Routledge 2011, 

s. 100.  
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pozwalają uchronić przeszłość przed niedostatkami ludzkiej pamięci. Jak przekonująco 

dowodzi Schneider, logika archiwum fetyszyzuje teraźniejszość, traktując ją jako swego 

rodzaju znikający punkt. Z takim sposobem myślenia mamy do czynienia we współczesnej 

performatyce. Utrzymuje się tu bowiem nadal binarna opozycja między performansem jako 

ulotnym działaniem artystycznym a jego dokumentacją, którą badacze uważają jedynie za jego 

ułomny zapis. Tymczasem już przykłady współczesnych praktyk odgrywania historycznych 

performansów, chociażby re-performanse Mariny Abramowic, które analizuje Schneider, 

zasadnie dowodzą, że archiwum nigdy nie jest po prostu zbiorem artefaktów, pozbawionych 

potencjału afektywnego. Wręcz przeciwnie, w zależności od doświadczenia badaczki, która  

w konkretnym miejscu i za pośrednictwem określonego medium uzyskuje dostęp do 

przeszłości, może ona wytworzyć radykalnie odmienne jej wersje, a następnie analizować je w 

danym kontekście kulturowym lub społeczno-politycznym. W tym kontekście wahanie 

performatyczne pozwoliło mi utrzymać afektywny potencjał archiwum, zgromadzonego na 

potrzeby tego projektu, jednocześnie zachowując – na tyle, na ile to możliwe – precyzję, z jaką 

opisywałem wytwarzane przez siebie doświadczenia środnostkowe.   

 

Wprowadzone w tym rozdziale rozróżnienia, wskazujące na specyfikę zamglonego 

antropocenu jako fabulacji spekulatywnej na temat czasów, w jakich żyjemy, oraz wynikające 

z nich rozstrzygnięcia terminologiczne, posłużą mi w dalszej części pracy do sformułowania 

koncepcji doświadczenia jako asamblażu. W związku z tym odwołam się do wybranych 

propozycji współczesnych teoretyków, którzy podjęli próbę konceptualizacji asamblaży, 

wskazując na subtelne, acz znaczące różnice między nimi, by z ich pomocą odsłonić różne 

aspekty interesujących mnie doświadczeń. Kolejne rozdziały poświęcę zatem szczegółowym 

rozważaniom na temat tego, co może się składać na doświadczenia jako asamblaże, w jaki 

sposób one powstają oraz jak działają, wytwarzając określone efekty w konkretnych 

kontekstach kulturowych i społeczno-politycznych. W pierwszej kolejności muszę jednak 

krytycznie przyjrzeć się samej kategorii doświadczenia, która w ostatnich latach stała się 

przedmiotem zainteresowania badaczy, należących do wielu różnych dyscyplin naukowych. 

Dopiero na tym tle można bowiem dostrzec specyfikę interesujących mnie doświadczeń  

i zasadność wykorzystywanej przeze mnie perspektywy badawczej.  
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Rozdział 2. Doświadczenie jako asamblaż 
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W poprzednim rozdziale odwoływałem się do różnego typu mgieł, by pokazać rozmaite aspekty 

zamglonego antropocenu, sytuując powołaną przeze mnie do istnienia epokę wobec 

konkurencyjnych propozycji, powstających w ramach neologizmocenu, o którym pisał na 

swoim blogu Steve Mentz. W tym rozdziale natomiast – wykorzystując pojęcia zdefiniowane 

przeze mnie w leksykonie nowej epoki – odwołam się do trzech doświadczeń, inicjowanych 

przez twórców performansów naturokulturotechnologicznych, by na tym przykładzie pokazać 

performatywne aspekty doświadczenia jako asamblażu. W tym celu usytuuję doświadczenie 

zamglonego antropocenu wobec innych typów doświadczeń. Wydaje się to szczególnie istotne 

w kontekście współczesnych przemian paradygmatów w zachodniej humanistyce, gdzie  

w ostatnich latach kategoria doświadczenia zrobiła ogromną karierę. W wydanej niedawno 

pracy Performance amerykańska performatyczka Diana Taylor postawiła wręcz tezę, że 

„doświadczanie staje się uprzywilejowanym sposobem poznawania świata. Jednak nie może 

się ono dłużej odnosić wyłącznie do żywych ciał, rozumianych jako tętniące życiem organizmy 

biologiczne”84. Inaczej mówiąc, Taylor postuluje tu stworzenie nieantropocentrycznego 

sposobu myślenia o ludzkim doświadczeniu w sytuacji, gdy sztuka nie wytwarza już wyłącznie 

artefaktów i performansów, lecz projektuje coraz liczniejsze scenariusze dla powstawania 

określonych doświadczeń ludzkich i nie-ludzkich aktantów. Performatyczne rozpoznania 

Taylor wpisują się w niemal trzydziestoletnią już dzisiaj tradycję kulturowych badań nad 

ludzkim doświadczeniem. Już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w pracy Die 

Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart niemiecki socjolog Gerhard Schultze 

pisał o społeczeństwach zachodnich jako społeczeństwach doświadczenia85. Chodziło mu przy 

tym głównie o bogate społeczeństwa i grupy społeczne Zachodu, w których jednostki, 

zaspokoiwszy podstawowe potrzeby życiowe, mogą sobie pozwolić na przykładanie 

szczególnej wagi do tego, jakie doświadczenia wywołują w nich takie czynności, jak jedzenie 

lub spanie, które dotychczas uchodziły za nazbyt banalne, by stać się przedmiotem 

zainteresowania. Jednak zarówno rozważania Schultzego, jak i Taylor traktują ludzkie 

doświadczenie jako zjawisko o wyłącznie kulturowym charakterze. Ich rozważania pozostają 

bowiem głęboko zakorzenione w konkretnym sposobie myślenia o ludzkim doświadczeniu, 

które wykształciło się w zachodnim kulturoznawstwie w drugiej połowie XX wieku. W tym 

kontekście szczególnie istotna wydaje się wpływowa monografia zbiorowa Antropologia 

doświadczenia z 1986 roku, pod redakcją antropologów kultury Victora Turnera i Edwarda 

                                                 
84 Diana Taylor, Performance, tłum. Abigail Levine, Durham University Press 2016, s. 138. 
85 Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus Verlag 1992. 
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Brunera86. We wstępie przekonująco dowodzili oni, że doznania zmysłowe, odczucia  

i doświadczenia pozaeuropejskich plemion, które od lat sześćdziesiątych XX wieku badali jako 

współautorzy tej pracy, wskazują na to, że kultury jako takie nie posiadają esencji, lecz mają 

charakter procesualny. Jednak nawet oni ograniczali swoje badania do wąsko definiowanego 

obszaru produkcji kulturowej, w którym dostrzegali wyłącznie ludzi jako jedynych aktorów, 

doświadczających własnej kultury i nadających temu doświadczeniu określone znaczenia. 

Tymczasem doświadczenie jako asamblaż kieruje ponadto uwagę na sprawczość nie-ludzkich 

aktantów, które współwytwarzają ludzkie doświadczenie. Aby to pokazać, w niniejszym 

rozdziale odwołam się do trzech doświadczeń: dwóch jako asamblaży i jednego, które można 

wręcz uznać za doświadczenie środnostkowe.  

Po pierwsze, przywołam doświadczenie, które wywołała u mnie instalacja Mud Muse 

(1968-1971) Roberta Rauschenberga. Nie mogłem oczywiście uczestniczyć w działaniach 

Rauschenberga z lat sześćdziesiątych XX wieku. Chodzi mi zatem o doświadczenie, które 

pojawiło się, gdy zwiedzałem retrospektywę jego prac w londyńskim muzeum Tate Modern 

wiosną 2017 roku. Z perspektywy wrażenia, które wywołała we mnie instalacja pokazywana  

w tradycyjnej przestrzeni sztuki, pokażę następnie, jak doświadczenie jako asamblaż różni się 

zarówno od tradycyjnego doświadczenia estetycznego, zakorzenionego w modernistycznym 

paradygmacie autonomii sztuki, jak i od konkurencyjnym wobec niego doświadczenia sztuki, 

które pojawiło się wraz ze zwrotem performatywnym lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Po drugie, odwołam się do doświadczenia, które wywołała u mnie instalacja 

bioartowa Circumventive organs australijskiej dizjanerki Agi Haines, składająca się ze 

sztucznych ludzkich organów, wykonanych techniką bioprintingu. Tę instalację odwiedziłem 

już nie w konwencjonalnej przestrzeni sztuki, lecz w Centrum Nauki Kopernik, czyli miejscu 

służącym popularyzacji tradycyjnie rozumianych nauk ścisłych. Wywołane przez nią 

doświadczenie pozwoli zatem usytuować doświadczenie jako asamblaż wobec tradycyjnego 

doświadczenia naukowego, służącego wytworzeniu obiektywnej wiedzy o świecie. W tym 

kontekście szczególnie interesować mnie będzie kwestia reprezentacji w naukach ścisłych, 

która – jak wskazują współcześni filozofowie nauki – ściśle wiąże się z obowiązującym  

w danym kontekście historycznym sposobem myślenia o reprezentacji w sztuce. Wykorzystując 

ustalenia wspomnianej już Karen Barad, pokażę następnie, że doświadczenie jako asamblaż, 

wywoływane w sztuce zamglonego antropocenu, wymusza zmianę obowiązującej  

                                                 
86 Antropologia doświadczenia [1986], red. Victor Turner i Edward Bruner, tłum. Ewa Klekot i Agnieszka 

Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011. 
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w nowoczesnych naukach ścisłych i sztuce metafory zwierciadła, zgodnie z którą odbijają one 

istniejącą obiektywnie rzeczywistość. Na zakończenie tego rozdziału odwołam się natomiast 

do doświadczenia środnostkowego, które mogła wywoływać instalacja Biomimesis: Hyphae 

artysty i programisty Szymona Kaliskiego. Zainicjowany przez niego performans 

naturokulturotechnologiczny łączył w sobie sztukę interaktywną, algorytmy i dyskurs 

mykologiczny, by zwrócić uwagę odwiedzających na ekologiczną relację ludzi i grzybów. Moja 

znajoma, która jako wolontariuszka pilnowała instalacji, do tego stopnia poczuła się związana 

ze środowiskiem naturokulturotechnologicznym, że postanowiła chronić grzyby przed 

śmiercią. W związku z tym wywołane przez Kaliskiego doświadczenie pozwoli mi ponadto 

odróżnić doświadczenie jako asamblaż od doświadczenia antropocenu, o którym mówi się we 

współczesnych krytycznych studiach nad tą epoką. Zanim jednak przejdę do zapowiadanych tu 

rozważań, w pierwszej kolejności powrócę do zaledwie zarysowanej we wstępie definicji 

asamblażu, sytuując to pojęcie wobec innych, zbliżonych do niego terminów agencement, 

assemblage i układ, które często traktuje się ekwiwalentnie. Wskazanie między nimi 

subtelnych, acz istotnych różnic semantycznych pozwoli mi bowiem precyzyjnie określić te 

aspekty asamblażu, które są szczególnie istotne dla formułowanej tu koncepcji doświadczenia 

w zamglonym antropocenie.  

 

Agencement, układ i asamblaż 

Mówiąc o teorii asamblaży, przedstawiciele nowego materializmu najczęściej wskazują Gillesa 

Deleuza i Felixa Guattariego jako tych myślicieli, którzy wprowadzili to pojęcie do 

współczesnej humanistyki. Tymczasem jego genealogia okazuje się o wiele bardziej 

nieoczywista. Nie można bowiem powiedzieć, żeby stanowił on przedmiot zainteresowań 

francuskich filozofów. Oznaczał raczej swoistą dla nich perspektywę spojrzenia na 

rzeczywistość. Dlatego trudno w ich pracach szukać definicji, jakie znamy z klasycznych 

rozpraw filozoficznych. Trafnie bowiem stwierdza Manuel DeLanda w cytowanej wcześniej 

pracy A New Philosophy of Society: 

 

Definicje i pojęcia służące do opisu asamblaży są rozproszone: zalążek definicji znajdziemy w jednej 

pracy [Deleuze’a i Guattariego], na jej rozwinięcie natrafimy w innej, a ilustrujące ją przykłady pojawią 

się w jakimś późniejszym, mało znanym eseju87. 

                                                 
87 Manuel DeLanda, A New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity, Bloomsbury 

2006, s. 3. 
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DeLanda odwołuje się do specyficznego dla Deleuze’a i Guattariego stylu pisania, który 

lekceważył przyjęte w humanistyce linearne rozumowanie przyczynowo-skutkowe. W ich 

pracach ścisły wywód filozoficzny gładko przechodzi w metaforę, a poszczególne wątki łączą 

się ze sobą niczym poetyckie obrazy. Taki sposób formułowania myśli służył im nie tylko do 

podważenia obowiązujących we Francji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku 

konserwatywnych konwencji tekstu akademickiego, lecz przede wszystkim stanowił wyraz 

sprzeciwu wobec całej tradycji filozoficznej Zachodu, opartej na zasadzie korespondencji, 

zgodnie z którą poszczególnym pojęciom powinno się przypisywać jedno, konkretne 

znaczenie. W pracy Co to jest filozofia? Deleuze i Guattari jasno formułują potrzebę, by pojęcia 

traktować jako swego rodzaju punkty wibracji, które dynamicznie wpływają na inne pojęcia  

i w ten sposób zmieniają nasz sposób myślenia o świecie88. Zainspirowani takim sposobem 

uprawiania refleksji teoretycznej współcześni badacze zgodnie przekonują, że pojęcia 

francuskich filozofów należy definiować za każdym razem na nowo, w zależności od kontekstu. 

Jednak asamblaż jest szczególnym przykładem tak rozumianych pojęć. Trudność w jego 

zrozumieniu i wykorzystaniu nie leży wcale, jak chce DeLanda, w niejasnej i trudnej do 

zlokalizowania definicji. Interesującego mnie pojęcia po prostu nie ma w żadnej z wydanych 

w oryginale prac francuskich filozofów. Pojawia się dopiero w angielskich tłumaczeniach. 

Poruszając się między różnymi tłumaczeniami dzieł Deleuze’a i Guattariego, spróbujmy zatem 

zrekonstruować genealogię asamblażu jako określonego sposobu myślenia o świecie, by 

zobaczyć, w jakim zakresie kategorię tę można wykorzystać do refleksji nad doświadczeniem 

jako asamblażem.  

Aby uchwycić moment, w którym pojęcie asamblażu uniezależniło się od refleksji 

Deleuze’a i Guattariego, można odwołać się chociażby do ich dwóch prac: wydanej w 1986 

roku Kafka. Toward Minor Literature89 w przekładzie amerykańskiej filmoznawczyni Dany 

Polan oraz A Thousand Plateaus, przetłumaczonej rok później przez kanadyjskiego filozofa 

Briana Massumiego90. W pierwszej znajduje się rozdział What is an Assemblage? (zob. s. 81-

90). Nie przynosi on jednak odpowiedzi na tytułowe pytanie. Znajdziemy w nim raczej 

wysublimowaną interpretację twórczości Kafki. Jednak porównując go z francuskim 

                                                 
88 Zob. Gilles Deleuze, Felix Guattari [1991], Co to jest filozofia?, tłum. Paweł Pieniążek, Wydawnictwo 

słowo/obraz/terytoria 2000. 
89 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Kafka. Toward Minor Literature [1975], tłum. Dana Polan, University of 

Minnesota Press 1986. 
90 Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaux. Capitalism and Schizofrenia [1980], tłum. Brian 

Massumi, University of Minnessota Press 1987.  
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oryginałem, możemy się przekonać, że słowo assemblage staje się angielskim ekwiwalentem 

używanego przez Deleuze’a i Guattariego francuskiego rzeczownika agencement, który 

oznacza określony sposób aranżacji różnego rodzaju elementów. Odnosi się on zarówno do 

zestawień kolorystycznych w modzie, jak i różnych sposobów aranżacji mieszkania. Natomiast 

angielski rzeczownik assemblage oznacza zespół części maszyny bądź zgromadzenie ludzi, 

którzy spotkali się w określonym celu. Różnice semantyczne między francuskim i angielskim 

terminem są na tyle duże, że pociągają za sobą zupełnie inne sposoby myślenia o świecie. 

Agencement i assemblage odwołują bowiem do dwóch różnych zasad uporządkowania 

rzeczywistości. Pierwszy odwołuje się do chwilowych, często przygodnych, zestawień ubrań, 

mebli czy kolorów, które można w każdej chwili przearanżować, zmieniając charakter stroju 

czy wnętrza. Drugi zaś oznacza ustabilizowane całości, które ulegną zniszczeniu, kiedy 

rozdzieli się je na odrębne części. Widać wyraźnie, że w zależności od języka znaczenie 

interesującego mnie terminu zmienia się całkowicie. Dlatego wybór języka przez badaczkę, 

posługującą się interesującym mnie terminem, musi wyznaczać te aspekty rzeczywistości, na 

jakie zwróci ona uwagę. Wystarczy przywołać polskie tłumaczenia wymienionych prac,  

w których agencement tłumaczy się jako układ, czyli zbiór elementów, powiązanych ze sobą 

w określony sposób. Semantyka tego słowa częściowo pokrywa się z angielskim assemblage, 

gdyż odnosi się do części maszyn, których odpowiednie ułożenie spełnia określoną funkcję (np. 

układ kierowniczy, układ hamulcowy czy układ scalony). Polski „układ” znajduje jednak 

zastosowanie także w naukach biologicznych, gdzie oznacza zespół tkanek, odpowiadających 

za określone etapy czynności życiowej. Mówimy więc, na przykład, o układzie pokarmowym, 

oddechowym czy nerwowym. Zamiast zatem wskazywać Deleuze’a i Guattariego jako ojców 

współczesnej teorii asamblaży, należy raczej przyjrzeć się temu, na jakie aspekty ich filozofii 

zwracają uwagę przekłady rzeczownika agencement i jakie sposoby myślenia o rzeczywistości 

za nimi stoją. Aby precyzyjnie określić, czym może być doświadczenie jako asamblaż, 

prześledzę subtelne różnice semantyczne między agencement, układem i assemblage, by 

wyłuskać istotne dla mnie aspekty asamblażu. 

W definicjach słowa agencement, jakie znajdziemy w słownikach języka francuskiego, 

zdecydowanie umyka kluczowy zarówno dla Deleuze’a i Guattariego, jak i dla mnie, związek 

między agencement i kwestią sprawczości. Ten aspekt omawianego terminu widać dopiero  

w chwili, kiedy przyjrzymy się chociażby konkretnym sposobom jego wykorzystania we 

współczesnej humanistyce. Dobrym przykładem może być tutaj praca Why Virtualism Paves 
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the Way to Political Impotence francuskiego socjologa Michaela Callona91. Pożyczone od 

Deleuze’a i Guattariego pojęcie służy mu do opisania relacji, jakie zachodzą między 

jednostkami i instytucjami w gospodarce kapitalistycznej. Jednak przywołuję tu pracę Callona 

nie tyle ze względu na temat, jaki on podejmuje, lecz przyjętą perspektywę badawczą, która 

ujawnia się w wykorzystaniu przez niego terminu agencement w tekście angielskim. Callon 

celowo zachowuje francuski termin, by – jak wyjaśnia w stosownym przypisie –  

 

podkreślić fakt, że opisując różnego typu sposoby aranżacji rzeczywistości, nie da się pominąć kwestii 

sprawczości (agency). Agencements są dla mnie układami społeczno-technologicznymi (socio-technical 

arrangements), widzianymi z perspektywy ich zdolnośc i  do działania  i  nadawania temu 

działaniu znaczenia . (s. 4) 

 

Wykorzystując podobieństwo angielskiego agency i francuskiego agencement, Callon zwraca 

uwagę na dwa bardzo istotne aspekty interesującego mnie terminu: sprawczość i działanie. 

Aspekty te nie ograniczają się jednak wyłącznie do zajmującej francuskiego socjologa kwestii 

sprawczości instytucji, które wywierają wpływ na zachowania jednostek. Nawet w modzie, czy 

aranżacji wnętrz, agencement nie oznacza przecież po prostu statycznego zestawu 

różnorodnych elementów. Ubrania czy meble zestawia się ze sobą po to, by w określony sposób 

oddziaływały na nas i na nasze otoczenie: podkreślały status społeczny, wywierały wpływ na 

innych, czy po prostu sprawiały, że mamy lepszy nastrój. Francuski rzeczownik podkreśla 

właśnie taki aktywny charakter danej aranżacji heterogenicznych elementów, które na siebie 

oddziałują, wywołując określone efekty. Jest on szczególnie istotny w kontekście 

doświadczenia jako asamblażu, które – jak udowodnię w rozdziale czwartym – posiada 

specyficzny typ sprawczości i może wywoływać bardzo konkretne efekty polityczne. 

Oczywiście Deleuze’owi i Guattariemu nie chodziło ani o układy społeczno-

technologiczne, ani tym bardziej o zestawy mebli czy stylizacje ubrań. Agencement to dla nich 

pojęcie, opisujące rzeczywistość w ciągłym działaniu, w której tożsamości indywidualne  

i zbiorowe nie mają charakteru ustabilizowanych struktur materialno-dyskursywnych. Obu 

autorom nie chodzi jednak o tradycyjnie rozumiane działanie, posiadające wykonawcę i efekt. 

Z ich koncepcją agencement wiąże się bowiem bardzo konkretny typ ruchu, właściwy dla 

cieczy. Cząsteczki cieczy, w przeciwieństwie do ciał stałych, nieustannie się poruszają, 

oddziałując na siebie siłami spójności, a siłami przylegania na otaczające je środowisko. Dzięki 

                                                 
91 Michael Callon, Why virtualism paves the way to political impotence: A Reply to Daniel Miller’s Critique of 

the Laws of the Markets, “Economic Sociology” 2005, t. 6, nr 2. 
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temu ciecze są amorficzne, a dopiero wypadkowa wymienionych sił decyduje o kształcie, jaki 

przyjmują w danym naczyniu. Z tej perspektywy agencement nie posiada jednego, jasno 

określonego aktanta, który wykonuje określoną czynność, lecz jego aktywność wynika ze 

współdziałania wszystkich elementów. Deleuze i Guattari przekonują, że tak rozumiany ruch 

amorficznej substancji charakteryzuje nie tylko ciecze, lecz wszelkie elementy rzeczywistości. 

Aby zobaczyć, jak zarysowany tutaj sposób myślenia o rzeczywistości wpływa na jej 

interpretację, rozważmy konkretny przykład agencement, który podają Deleuze i Guattari, 

odwołując się do sfery kultury. W Mille plateaux czytamy: 

 

W książce – podobnie jak w innych bytach – występują siły powiązań i podziały; można w niej wyróżnić 

warstwy i terytoria. Mamy tam jednak do czynienia również z ruchami odśrodkowymi,  

z deterytorializacją, z rozwarstwieniami. Od różnicy prędkości przepływów, powstających dzięki tym 

ruchom, zależy to, czy postępują one powoli, a to, co przepływa ma dużą lepkość, czy wręcz przeciwnie, 

przepływy są gwałtowne i prowadzą do zerwania granic książki. Agencement obejmuje wszystkie 

wymienione siły, ruchy i przepływy92. 

 

Widać wyraźnie, że opis książki jako agencement znacząco różni się zarówno od analizy 

hermeneutycznej, która stara się przypisać tekstowi określone znaczenia, jak również od 

refleksji kulturoznawczej, która próbuje uchwycić to, czym jest książka w różnych kontekstach 

kulturowych. Deleuze’a i Guattariego w ogóle nie interesuje to, czym jest książka jako 

agencement, lecz to, czym się ona staje w miarę jak poszczególne jej elementy – pozostające 

w ciągłym ruchu – tworzą różnego typu konfiguracje. Nie chodzi jednak wyłącznie o zapisane 

w tekście konfiguracje znaków, symboli i ich znaczeń. Deleuze i Guattari precyzują, że 

interesuje ich to, „co książka chce powiedzieć, i to, co jest w niej znaczące i znaczone; nie 

należy się w niej doszukiwać żadnych znaczeń; chodzi raczej o to, z czym współdziała  

książka,  które połączenia doprowadzą do przepływu różnego typu ładunków oraz o to, jakiej 

wielości staje się ona częścią, przekształcając wielości, które ją samą tworzą”. Inaczej mówiąc, 

książka jako agencement istnieje o tyle, o ile współdziała z różnego typu ludzkimi i nie-

ludzkimi aktantami: czytelnikami, innymi tekstami kultury oraz kontekstami społeczno-

politycznymi. Zatem książka jako utwór literacki, posiadający początek i koniec, przypisane 

mu znaczenia i pozycję w kulturze danego kraju, podobnie jak ciecz w naczyniu, jest tylko 

jednym z możliwych efektów współdziałania literackich i pozaliterackich czynników. 

Jednocześnie nie można uznać, że którykolwiek z nich a priori decyduje o tym, czym się ona 

                                                 
92 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux, Les éditions de minuit 1980, s. 

9-10. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. Tłumaczenie własne.  
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stanie w danej sytuacji. Z perspektywy tak rozumianego agencement widać wyraźnie, że 

interesujące mnie pojęcie asamblażu pociąga za sobą podejście do rzeczywistości  

w nieustannym procesie zmiany, w którym to, co nazywamy bytami czy doświadczeniami, 

stanowi jedynie chwilowy efekt oddziaływania na siebie różnego typu elementów. Aby 

przekonać się o tym, do jakiego typu rzeczywistości odwołują asamblaże, przyjrzyjmy się teraz 

polskiemu terminowi „układ”, który znajdziemy w pierwszym rodzimym tłumaczeniu Mille 

Plateaux z 2016 roku93.  

Polskie tłumaczenie pracy Deleuze’a i Guattariego, zatytułowane Tysiąc plateau, pod 

wieloma względami różni się od wymienionych wcześniej angielskich przekładów. Po 

pierwsze, brakuje w nim nazwiska tłumacza. Ze strony redakcyjnej dowiadujemy się jedynie, 

że za jego stronę merytoryczną i językową odpowiada filozofka Joanna Bednarek. Inaczej niż 

Massumi, nie umieściła ona jednak wstępu, w którym wyjaśniłaby wykorzystane w tekście 

rozwiązania translatorskie. Może to dziwić zwłaszcza w kontekście terminologicznych 

innowacji francuskich filozofów, na które słusznie zwraca uwagę w swoim wstępie Michał 

Herer. Edytorski kształt publikacji stwarza wrażenie, że Deleuze i Guattari napisali Tysiąc 

plateau po polsku, a stosowane przez tłumacza terminy pozostają bez wpływu na koncepcję 

francuskich filozofów. Po drugie, trudno ustalić, z jakiego języka dokonano przekładu. 

Wydanie dofinansował Instytut Francuski, który zazwyczaj wspiera tłumaczenia z oryginału. 

Jednak na stronie redakcyjnej znajduje się notka dotycząca praw autorskich, która informuje po 

angielsku, że pierwsze francuskie wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa Minuit w 1980 

roku. Wskazywałoby to zatem, że mamy do czynienia z tłumaczeniem z angielskiego. Taką 

interpretację potwierdzają również wcześniejsze prace Bednarek, która przetłumaczyła już 

wiele artykułów i książek anglosaskich filozofów posthumanistycznych. W jaki sposób polskie 

tłumaczenie wpływa na znaczenie interesującego mnie tutaj terminu?    

 W definicji polskiego terminu „układ” całkowicie znika działanie i procesualność jako 

zasady organizujące rzeczywistość. Układ oznacza bowiem uporządkowany według 

określonych zasad lub właściwości szereg przedmiotów czy zdarzeń. Termin ten kieruje więc 

uwagę nie tyle na procesualność agencement i związany z nią płynny ruch, lecz na 

ustabilizowany zbiór elementów rzeczywistości, które pozostają ze sobą w określonej relacji. 

Jednak rzeczownik „układ” odsłania inny aspekt filozofii Deleuze’a i Guattariego, niezwykle 

istotny w moim sposobie myślenia o asamblażach: materializm. Wskazują na to dwa jego 

znaczenia w polszczyźnie: zespół narządów współpracujących ze sobą w wykonywaniu 

                                                 
93 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Tysiąc plateau. Kapitalizm i schizofrenia [1980], red. Joanna Bednarek, 

Wydawnictwo Bęc Zmiana! 2016. 
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określonych funkcji w organizmie (układ krwionośny, nerwowy etc.) oraz zespół części lub 

mechanizmów w maszynie albo urządzeniu, wykonujący określoną pracę (układ hamulcowy, 

układ kierowniczy etc.). Tak rozumiany układ kieruje uwagę na charakterystyczny dla obu 

filozofów sposób myślenia o rzeczywistości w specyficznie definiowanych kategoriach 

biologicznych i maszynowych. Wszelkie przejawy rzeczywistości są dla nich bowiem efektem 

określonych procesów materialnych. Jednak ten materializm nie ma wspólnego z biologizmem, 

interpretującym wszelkie przejawy życia z perspektywy biologii, ani z mechanicyzmem, który 

traktuje rzeczywistość materialną i społeczną jako maszynę. Aby zobaczyć, na czym polega 

materialistyczny sposób myślenia o rzeczywistości, niezwykle istotny w kontekście 

interesującego mnie pojęcia asamblażu, odwołam się do dwóch figur agencement, o których 

piszą Deleuze i Guattari: kłącza i maszyny.  

 Pierwsza figura należy do porządku biologicznego i opisuje sposób, w jaki łączą się ze 

sobą części agencement. W dyskursie botaniki kłącze to taki typ pędu rośliny, który – inaczej 

niż korzenie – nie tworzy linearnych struktur z wyraźnie określonym początkiem i kierunkiem 

przyrastania. Kłącze rozrasta się we wszystkie strony i z każdego jego fragmentu może 

wyrosnąć nowa roślina. Tak rozumiane kłącze służy Deleuze’owi i Guattariemu do podważenia 

obowiązujących w filozofii Zachodu dychotomicznych podziałów między różnymi porządkami 

rzeczywistości. Jak stwierdzają w Mille plateaux,  

 

dowolny punkt kłącza może i powinien łączyć się z dowolnym punktem innego kłącza. Taka łączliwość 

odróżnia kłącze od drzewa czy korzenia, które wyznaczają konkretny punkt i ustanawiają określony 

porządek. Na przykład, drzewo lingwistyczne, które zaproponował chociażby Chomsky, wychodzi  

z punktu S i rozwija się dychotomicznie. Tymczasem poszczególne elementy kłącza niekoniecznie 

odwołują się do konkretnych znaków językowych. Ogniwa wszelkiego rodzaju łańcuchów 

semiotycznych łączą się w nim z bardzo różnymi sposobami kodowania, biologicznymi, politycznymi i 

ekonomicznymi itp. Nie tylko wprowadzają one do kłącza zróżnicowane zestawy znaków, lecz ponadto 

wywołują zmianę jego statusu (s. 13-14).  

 

Inaczej mówiąc, kłącze stanowi materializację takiej rzeczywistości, w której znikają 

kartezjańskie binarne opozycje materia/forma, natura/kultura czy znaczące/znaczone,  

a wszelkie przejawy rzeczywistości splatają się ze sobą. Z tej perspektywy materializm 

Deleuze’a i Guattariego ma wiele wspólnego z filozofią Spinozy, który wszelkie zjawiska,  

w tym Boga, traktował w kategoriach materii ożywionej, wskazując jednocześnie na 
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nieskończoną liczbę jej atrybutów, które na różne sposoby na siebie oddziałują94. Jak wyjaśnia 

wspomniany wcześniej Herer w pracy Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, „konsekwentny 

monizm, zarówno u Deleuze’a, jak i u Spinozy, zawsze jest już najdalej idącym pluralizmem  

– jedno wyraża się w wielości i nie istnieje poza tą «eksplikacją», zarazem jednak wielość 

zawiera i wyraża właśnie owo jedno”95. Ten paradoksalny aspekt materializmu Deleuze’a  

i Guattariego jest szczególnie istotny dla asamblaży, w których nie da się wyznaczyć ścisłych 

granic między poszczególnymi elementami. Co za tym idzie, asamblaże trudno analizować, 

odwołując się do kategorii transcendentalnych. Należy je raczej badać na płaszczyźnie 

immanencji, czyli śledząc materialne efekty połączeń i oddziaływań, jakie zachodzą między 

ich heterogenicznymi elementami. Procesy performatywnego wytwarzania się tych efektów 

można natomiast zobaczyć, przyglądając się uważnie temu, jak Deleuze i Guattari opisują 

agencement jako maszynę.  

 Druga z wymienionych figur, wykorzystywanych przez autorów Tysiąc plateau do 

opisu agencement, pochodzi z dyskursu technonauk i służy do podkreślenia produktywnego 

aspektu rzeczywistości. Nie chodzi tu jednak o produktywność jako zdolność do wytwarzania 

określonej ilości dóbr w określonym czasie, jaką znamy z teorii ekonomii kapitalistycznej. Tak 

rozumiana produktywność podlega bowiem ścisłej kontroli różnego typu instytucji  

i dyskursów, które decydują o tym, co i kiedy ma zostać wyprodukowane. Tymczasem 

produktywność maszyny według Deleuze’a i Guattariego polega właśnie na tym, że efektów 

jej działania nie da się nigdy do końca przewidzieć. Uważają oni wręcz, że maszyna działa 

najlepiej w momencie, gdy zaczyna się psuć. Wówczas bowiem pojawia się nowa jakość, która 

nie mieści się w ramach przypisanych jej funkcji. W Mille plateaux autorzy pokazują zatem, na 

czym może polegać ta nowa jakość, odwołując się do przykładu społeczeństwa. Jak 

stwierdzają:  

 

Wydaje się nam, że ze względu na swój materialny i maszynowy charakter agencement nie oznacza 

procesu wytwarzania dóbr, lecz konkretny stan zmieszania ciał w społeczeństwie. Stan ten obejmuje 

również wszelkiego typu oddziaływania wzajemne między tymi ciałami: przyciąganie i odpychanie, 

sympatie i antypatie, odróżnianie się od siebie i stapianie się w jedno, przenikanie i rozprzestrzenianie 

się […]. Strzemię wywołuje nowego typu symbiozę człowieka z koniem, ona z kolei prowadzi do 

powstania nowego oręża i nowych narzędzi. Tych zaś nie da się oddzielić od symbioz i stopów, które 

składają się na maszynowy agencement Naturo-Społeczeństwa (s. 114).  

 

                                                 
94 Zob. Spinoza, Etyka [1677], tłum. Ignacy Myślicki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.  
95 Michał Herer, Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, Wydawnictwo Universitas 2013, s. 47. 
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Inaczej mówiąc, maszynowy charakter agencement polega na tym, że wytwarza on co raz to 

nowe zjawiska. Cechy tych zjawisk są czymś więcej niż jedynie sumą cech ciał, które 

doprowadzają do ich powstania. Mieszaniny i sploty, o których piszą Deleuze i Guattari, 

powstają w wyniku odziaływania na siebie ludzi i nie-ludzi. W efekcie tworzą się nowe, 

niedające się do końca przewidzieć zjawiska emergentne. Dlatego też pojęcie asamblażu da się 

z powodzeniem wykorzystać do analizy ludzkiego doświadczenia, które – jak pokażę  

w rozdziale trzecim – również może powstawać na zasadzie emergencji. Z perspektywy tak 

rozumianego agencement jako metonimii materialistycznej wizji rzeczywistości, przyjrzyjmy 

się wreszcie znaczeniu, jakie we współczesnej humanistyce otrzymuje termin „asamblaż” w 

języku angielskim.  

Angielskiemu assemblage, którym posługują się współcześni teoretycy asamblażu, 

zdecydowanie bliżej do polskiego układu niż do agencement. Rzeczownik ten również oznacza 

zespół części maszyny, odpowiadający za wykonanie określonej czynności. Jednak,  

w przeciwieństwie zarówno do francuskiego, jak i polskiego terminu, assemblage może 

określać również zbiorowisko ludzi. Z tego względu właśnie pojęcie asamblażu stanowi 

podstawę dla formułowanej przeze mnie koncepcji doświadczenia, która obejmie relacje 

wzajemne między ludźmi i nie-ludźmi. Teoria asamblaży łączy bowiem zarysowaną powyżej 

procesualność rzeczywistości, na którą zwraca uwagę agencement, z materializmem, wiążącym 

się z pojęciem układu. Co więcej, teoretycy asamblaży wykorzystują ten termin jako narzędzie 

specyficznie pojmowanej refleksji socjologicznej. Nie chodzi tu jednak o tradycyjnie 

rozumianą socjologię, badającą procesy, zjawiska i dyskursy społeczeństw, złożonych 

wyłącznie z ludzi. Socjologiczna refleksja nad asamblażami ma charakter post-humanistyczny, 

a badacze należący do tego nurtu stawiają sobie za cel analizowanie procesów, zachodzących 

w zbiorowościach ludzi i nie-ludzi. Z tego względu teorię asamblaży uznaje się za część 

szerszego nurtu badawczego, który określa się wspólnym mianem nowego materializmu.  

W rzeczywistości chodzi o często radykalnie odmienne koncepcje, teorie i metodologie, które 

pojawiły się mniej więcej na początku XXI wieku w kulturoznawstwie, socjologii, 

performatyce i filozofii. Jak przekonują Diana Coole i Samantha Frost we wstępie do pracy 

New Materialisms. Ontology, Agency and Politics, wszystkie one wyrastają z przekonania, że 

„dominujący dotąd w naukach społecznych konstruktywizm nie wystarcza do tego, by podjąć 

taką refleksję nad materią, materialnością i polityką, która odpowie na wyzwania współczesnej 
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biopolityki i zglobalizowanej ekonomii politycznej”96. Innymi słowy, nowi materialiści 

poszukują modeli teoretycznych, które pozwolą uchwycić rzeczywistość nie jako konstrukt 

społeczny, lecz jako wynik różnego typu wzajemnych oddziaływań między dyskursami  

i materializacjami. Czym w tym kontekście może być zatem asamblaż?  

Definiując asamblaż w pracy The Assemblage Theory, amerykański socjolog Manuel 

DeLanda odwołuje się do mniej znanego tekstu Deleuze’a Dialogues II, który powstał we 

współpracy z francuską dziennikarką Claire Parnet. Przedstawiona tu definicja wydaje mu się 

bowiem najmniej obarczona idiosynkratycznym językiem Mille plateaux czy Anty-Edypa,  

a dzięki temu daje się zastosować do analizy szerokiego spektrum zjawisk 

naturokulturotechnologicznych. Jak przekonuje Delanda, asamblaż to 

wielość składająca się z mnóstwa heterogenicznych elementów, która ustanawia między nimi różne 

związki i relacje – ponad okresami historycznymi, płciami, systemami władzy i różnymi naturami. 

Spójność asamblażu polega wyłącznie na wspólnym funkcjonowaniu tych wszystkich elementów  

w jednym momencie (co-functioning), gdyż mamy tu do czynienia z „sympatią”. W asamblażach nie 

chodzi więc o filiacje, lecz sojusze i stapianie się elementów; nie występuje w nich typowe 

dziedziczenie cech, lecz wzajemne zarażanie się, epidemie i prądy powietrzne97. 

Inaczej mówiąc, asamblaż zawsze powstaje w wyniku relacji, jakie nawiązują się między jego 

heterogenicznymi elementami jako efekt ich współdziałania. Nie posiada zatem esencjonalnej 

istoty, gdyż zawsze ustanawia relacje na zewnątrz siebie, które w każdej chwili mogą zmienić 

jego tożsamość. Asamblaż to zatem taki byt relacyjny, który zawsze wytwarza się w wyniku 

intra-akcji jego elementów, tak ludzkich, jak i nie-ludzkich. Aby pokazać zastosowanie tak 

rozumianego asamblażu do opisu rzeczywistości, odwołajmy się do konkretnego przykładu. 

Aby opisać asamblaż, DeLanda odwołuje się do przykładu starożytnej sztuki wojennej. 

W The Assemblage Theory stwierdza, że „bodaj najbardziej znanym przykładem asamblażu 

heterogenicznych elementów jest byt złożony z jeźdźca, szybkiego konia i łuku 

wypuszczającego strzały” (s. 68). Chodzi mu oczywiście o wojownika na koniu, który pojawił 

się w kulturze pierwszych plemion koczowniczych. Wojownik ten jako asamblaż powstaje  

w wyniku intra-akcji bytów o odmiennym statusie ontologicznym: człowieka, zwierzęcia  

i narzędzia. Choć jesteśmy w stanie je od siebie odróżnić, na polu bitwy tworzą one jedną 

                                                 
96 Diana Coole, Samantha Frost, New Materialisms. Ontology, Agency and Politics, Duke University Press 2010, 

s. 6.  
97 Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues II, cyt. za Manuel DeLanda, The Assemblage Theory, Edinburgh 

University Press, 2016, s. 1. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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całość, której właściwości nie są po prostu sumą właściwości jej poszczególnych części.  

W warunkach bitewnych wojownik na koniu jako asamblaż staje się bowiem mobilną machiną 

wojenną, bardziej skuteczną niż piechurzy, zdani wyłącznie na siłę mięśni, czy też 

unieruchomieni w jednym miejscu łucznicy. Wyraźnie widać, że wojownik jako asamblaż nie 

składa się po prostu z poszczególnych bytów esencjonalnych, lecz powstaje w wyniku 

współdziałania człowieka, zwierzęcia i broni. Jak przekonuje DeLanda, współdziałając  

w czasie bitwy każdy z nich wytwarza nowe zdolności (capacities), które go istotnie 

przekształcają (zob. s. 69). Machina wojenna powstaje zatem jako efekt decyzyjności żołnierza, 

szybkości konia i śmiercionośnego potencjału łuku. Asamblaż ten ma jednak charakter 

chwilowy i przestaje istnieć w momencie, gdy między żołnierzem, koniem i łukiem nawiązują 

się innego typu relacje, albo wchodzą oni w skład większych formacji bojowych. Relacje,  

o których mówi DeLanda, mają charakter rekursywny. Oznacza to, że kiedy tylko byty 

jednostkowe utworzą jakąś całość, natychmiast zaczyna ona na nie zwrotnie oddziaływać, 

określając ich tożsamość. Kiedy tylko wojownik na koniu wejdzie w skład oddziału kawalerii, 

choć zachowa względną autonomię, natychmiast zacznie podlegać ściśle określonym 

procedurom dyscyplinującym i strategiom działania w polu bitwy, które wyznacza dowódca.  

Z tej perspektywy analiza rzeczywistości jako asamblażu nie może z góry przyjmować, że jej 

poszczególne elementy posiadają ustalone tożsamości, lecz musi śledzić sposób, w jaki 

spotkania między ludźmi i nie-ludźmi prowadzą do zmiany statusu wszystkich elementów 

asamblażu. W związku z tym doświadczenie jako asamblaż powstaje w relacjach rekursywnych 

między różnymi poziomami organizacji zbiorowości. Z tej perspektywy przyjrzyjmy się temu, 

co dzieje się z ludzką podmiotowością w tak zarysowanym modelu rzeczywistości jako 

asamblażu asamblaży. 

W teorii asamblaży, czy – szerzej rzecz ujmując – w nowym materializmie, ludzka 

podmiotowość w zasadzie znika, ustępując miejsca relacjom między ludźmi i nie ludźmi, tak 

na poziomie mikro, jak i makro. Z jednej strony tacy badacze, jak Donna Haraway, przekonują, 

że w kontekście ustaleń współczesnej biologii ewolucyjnej należy uznać człowieka za 

holobiont, czyli „asamblaż symbiotyczny, powstający na każdym poziomie przestrzennym  

i czasowym, który przypomina splot różnorodnych relacji intra-aktywnych w systemach 

złożonych, nie zaś organizm biologiczny, składający się z istniejących uprzednio części”98.  

A więc to, co nazywamy istotą ludzką, stanowi w istocie asamblaż różnych, żyjących ze sobą 

                                                 
98 Donna Haraway, Staying with the Trouble, Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press 2016, s. 60. 
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w symbiozie bytów. Wskazuje na to chociażby mikrobiom, który trafił ostatnio do masowej 

wyobraźni za sprawą licznych publikacji popularnonaukowych99. Chodzi tu o ogół 

drobnoustrojów, które żyją w ciele człowieka, wykonując niejako „za niego” typowe czynności 

życiowe, jak trawienie czy wydalanie. Współczesna mikrobiologia nie uznaje go za zbiór ciał 

obcych, które zasiedlają ludzkie ciało, lecz wręcz za integralną część naszego organizmu. Ich 

zniknięcie oznaczałoby nie tylko śmierć człowieka, lecz także koniec życia na Ziemi. Z kolei 

Bruno Latour i inni badacze, zainspirowani jego teorią aktora-sieci, dowodzą przekonująco, że 

podmiotowość i sprawczość człowieka jako jednostki społecznej mają niewiele wspólnego  

z udziałem w życiu społeczeństw, zorganizowanych na zasadach liberalizmu i indywidualizmu. 

Człowiek nie może bowiem funkcjonować, a co za tym idzie, nie istnieje w oderwaniu od sieci 

powiązań z innymi ludzkimi bądź nie-ludzkimi aktantami, wchodzącymi w skład zbiorowości. 

Dlatego też działanie nie wynika z jego własnej woli, lecz stanowi wypadkową sił innych 

aktorów, działających w sieci. W pracy Splatając na nowo to, co społeczne Latour przekonuje, 

że „działanie [człowieka – MCh] zostaje przechwycone (overtaken), czy jak tłumaczy to 

niebezpieczne wyrażenie Hegla jeden ze szwedzkich przyjaciół, działanie zostaje przejęte przez 

innych (other-taken)! Tak więc jest ono podjęte przez innych i dzieli się je z masami”100. 

Również na poziomie społecznym należy zatem mówić nie o podmiotach ludzkich, 

posiadających indywidualną sprawczość, lecz o asamblażach, jakie tworzą się między ludźmi  

i nie-ludźmi, a ich sprawczość stanowi efekt negocjacji między ich elementami. Z perspektywy 

zarysowanych tu przemian pojęcia podmiotowości ludzkiej, jakie wprowadza teoria asamblaży, 

należy zatem mówić o doświadczeniu jako asamblażu, które w zamglonym antropocenie 

przestaje być jedynie domeną człowieka, lecz powstaje w efekcie spotkań między ludzkimi  

i nie-ludzkimi aktantami. Z perspektywy opisanych tu aspektów asamblażu jako kategorii opisu 

rzeczywistości widać wyraźnie, że interesujący mnie typ doświadczenia zdecydowanie różni 

się choćby od tradycyjnego doświadczenia sztuki, zarówno modernistycznego doświadczenia 

estetycznego, jak i opozycyjnego wobec niego doświadczenia uczestnika sztuki, które pojawiło 

się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Aby to pokazać, nie odwołam się 

jednak do doświadczenia wywoływanego przez najnowsze performanse 

naturokulturotechnologiczne, lecz do doświadczenia, które wywołała dziś instalacja, która 

                                                 
99 Dobrym przykładem może być wydana niedawno praca amerykańskiego mikrobiologa Eda Yonga Mikrobiom. 

Najmniejsze organizmy, które rządzą światem [2016], tłum. Magdalena Rabsztyn-Anioł, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2018. Yong przekonuje w niej, że bez mikroorganizmów symbiotycznych nie 

byłoby życia na Ziemi.  
100 Bruno Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci [2005], tłum. 

Krzysztof Arbiszewski, Wydawnictwo Universitas 2010, s. 64. 
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powstała w 1968 roku, czyli w momencie, kiedy modernistyczna koncepcja doświadczenia 

estetycznego ścierała się z doświadczeniem uczestnika sztuki performansu, nastawionym na 

zniesienie granicy między sztuką i życiem codziennym.  

 

Doświadczenie jako asamblaż i doświadczenie estetyczne  

Wiosną 2017 roku zwiedzałem retrospektywę twórczości Roberta Rauschenberga w galerii Tate 

Modern w Londynie. Moją szczególną uwagę zwróciła Mud Muse (1968-1971), instalacja 

przygotowana na zasadzie eksterytorialnej wzajemności jako efekt współpracy artysty  

z inżynierami Lewisem Ellmorem i Frankiem LaHayne z firmy Teledyne Industries, zajmującej 

się produkcją systemów elektronicznych do samolotów. Instalacja Rauschenberga składała się 

z otwartego, szklanego zbiornika o długości 3,6 metra, szerokości 2,7 metra i głębokości 1,2 

metra, wypełnionego trzema tonami błota bentonitowego. Na jego dnie zainstalowano 

specjalne dysze, doprowadzające skompresowane powietrze, co sprawiało, że błoto zaczęło 

bulgotać. Intensywność bulgotania określała natomiast umieszczona obok konsola, 

odtwarzająca soundtrack przygotowany przez performera Petriegi Masona Robiego  

z dźwięków nagranych w przestrzeni miejskiej. Im wyższa częstotliwość dźwięku, tym większa 

siła, z jaką powietrze dopływało do zbiornika. Kiedy wszedłem do sali, gdzie wystawiono Mud 

Muse, natychmiast poczułem drażniącą woń, w której mieszały się nuty rozkładającej się 

materii organicznej i świeżo rozrobionego, rzadkiego betonu. Zapach był na tyle trudny do 

określenia, że zacząłem się zastanawiać, czy błoto bentonitowe wydobywa się z wnętrza ziemi, 

czy też pozyskuje się je w wyniku procesu przemysłowego. Aby to sprawdzić, chciałem 

zanurzyć dłoń w zbiorniku, jednak umieszona przy wejściu kartka ostrzegała mnie, że jeśli 

zanadto się do niego zbliżę, to mogę się ubrudzić. Świadczyły o tym chociażby ślady, które 

bulgocące błoto zostawiło na ścianach galerii. Pozostało mi zatem obserwowanie z dystansu 

jasnoszarej substancji o wyraźnie jedwabistej konsystencji. W momencie bulgotania zbiornik 

przypominał bowiem gorące źródło, które znam z filmów przyrodniczych, albo też wannę do 

kąpieli borowinowych w sanatoriach. Natomiast w czasie bezruchu całość stanowiła swego 

rodzaju krajobraz księżycowy, znaczony licznymi kraterami i żłobieniami. Na takie odczytanie 

instalacji zdecydowanie miała wpływ umieszczona obok zbiorowa praca The Moon Museum 

(1969), na którą składały się rysunki Rauschenberga, Andy’ego Warhola, Claesa Oldenburga, 

Davida Novrosa, Forresta Myersa i Johna Chamberlaina, umieszczone na malutkiej płytce 

ceramicznej, która rzekomo miała trafić na księżyc wraz z misją Apollo 12. Kiedy jednak 
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podszedłem do konsoli kontrolującej bulgotanie, dostrzegłem skomplikowany technologicznie 

mechanizm, przetwarzający fale dźwiękowe w napięcie elektryczne, które z kolei określało siłę 

skompresowanego powietrza. Z tej perspektywy instalacja Rauschenberga przypominała 

autonomiczną, samonapędzającą się maszynę. Konsola włączała się bowiem przypadkowo, 

nieustannie wywołując u mnie mimowolne zaskoczenie, które – jak udało mi się zaobserwować 

– udzielało się także innym zwiedzającym.  

Opisane powyżej doświadczenie Mud Muse znacząco różni się tego, w jaki sposób 

zareagowali na instalację pierwsi zwiedzający, zgromadzeni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Los Angeles. Jak wspominał w jednym z wywiadów Billy Klüver, „ludzie zaczęli wkładać 

dłonie w błoto, a następnie odciskali je na popielatych ścianach. Jedna z kobiet chciała nawet 

wskoczyć do zbiornika, by zostawić na ścianie odcisk całego ciała. Co to był za wieczór. Od 

tamtej pory instalacji musiał pilnować ochroniarz… żeby trzymać ludzi z dala od błota”101. Tak 

silnie doświadczenie afektywne wynikało zapewne ze sposobu doświadczania sztuki 

performansu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, który odwoływał się wprost 

do zmysłowego odbioru rzeczywistości. W tym kontekście instalację Rauschenberga 

interpretowano jako pracę, która winna stymulować zmysły, wywołując wręcz seksualne 

doznania. Krytyk David Antin pisał, na przykład, że Mud Muse to „interaktywne dzieło sztuki, 

które ma stać się doskonałym kochankiem, odwzajemniającym nasze uczucia”102. Widać 

wyraźnie, że antropomorfizujący sposób myślenia o sztuce uniemożliwił krytykowi 

dostrzeżenie, że instalacja Rauschenberga spełniała podobny cel, jak analizowany przeze mnie 

we wstępie pawilon Pepsi, czyli programowała konkretne naturokulturotechnologiczne 

środowisko, z którym zwiedzający mogli wejść w różnego rodzaju relacje. O ile jednak 

tematem wiodącym w pawilonie Pepsi była fizyczna interakcja człowieka z technologią, o tyle 

Mud Muse problematyzował samo wielozmysłowe ludzkie doświadczenie technologii. 

Nieprzypadkowo tytuł pracy odsyłał do greckich Muz, czyli niedostępnych bogiń, które 

nieustannie inspirowały ludzi do podejmowania określonej działalności naukowej czy 

artystycznej. Rauschenberg celowo ograniczył więc odwiedzającym jego instalację możliwość 

wchodzenia w fizyczną interakcję z błotem, by skierować ich uwagę na inne doznania, które 

może wywoływać technologia.  

                                                 
101 Frank LaHaye, wywiad z Billym Klüverem, [w:] Robert Rauschenberg Haywire, Verlag Gerd Hatje 1997, s. 

93.  
102 David Antin, Radical Coherency: Selected Essays on Art and Literature, 1966 to 2005, The University of 

Chicago Press 2012, s. 66.  
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Jakie doznania planował wywołać w Mud Muse Rauschenberg, najlepiej pokazuje moje 

doświadczenie, które powstało w momencie, gdy wystarczyło pisemne ostrzeżenie, by nikt nie 

wchodził w fizyczne relacje z instalacją. Gdyby natomiast ktoś postawił pójść w ślady 

pierwszych uczestników, prawdopodobnie zostałby wyprowadzony jako przestępca przez 

ochronę muzeum. W tym kontekście Mud Muse nie tyle zachęcał do fizycznego kontaktu, ile 

projektował intra-akcje ludzi i nie-ludzi, wywołując doświadczenie jako asamblaż wrażeń 

zmysłowych, doświadczeń intelektualnych i afektywnych. O ile uczestnikom pierwszego 

pokazu chodziło głównie o wrażenia dotykowe, o tyle moje doświadczenie miało wyraźnie 

synestetyczny charakter. Łączyły się w nim bowiem wrażenia węchowe, słuchowe i wzrokowe, 

które dopiero wspólnie wywoływały taktylny efekt jedwabistości błota. Co więcej, w zapisie 

mojego doświadczenia trudno oddzielić wrażenia zmysłowe od ponawianych prób 

intelektualnego odczytania tego, czego doświadczałem. W zależności od tego, jakie wrażenia 

dominowały w danym momencie, zmieniała się również interpretacja całego wydarzenia, jak 

pokazał linearny opis doświadczenia powyżej. Jednocześnie trudno stwierdzić, czy moje 

interpretacje były jedynie efektem procesów myślowych. Nie można przecież pominąć 

aktywnej roli pamięci asocjacyjnej, która pozwalała mi skojarzyć instalację z programami 

przyrodniczymi i sanatorium, jak i sprawczości innych obiektów artystycznych, znajdujących 

się w pobliżu Mud Muse. Czy gdyby w pobliżu omawianej pracy nie umieszczono The Moon 

Museum, albo nie zwróciłbym na ten inny artefakt uwagi, mógłbym w ogóle uznać 

powierzchnię błota za krajobraz księżycowy? W tym pytaniu nie chodzi jednak wyłącznie o to, 

by podkreślić, że każda nowa interpretacja przypisuje instalacji Rauschenberga nowe 

znaczenia. Najmniejsza modyfikacja interpretacji, wynikająca z dynamiki doświadczenia jako 

asamblażu, zmienia bowiem status wszystkich jej uczestników, tak ludzkich, jak i nie-ludzkich.  

Już na pierwszy rzut oka doświadczenie, który wywołała we mnie instalacja 

Rauschenberga zdecydowanie różni się od tradycyjnego doświadczenia estetycznego, 

wywodzącego się z modernistycznej koncepcji sztuki. Koncepcja ta zakładała, że sztuka 

stanowi niezależną sferę ludzkiej aktywności, autonomiczną wobec innych dyskursów  

i praktyk. Jak przekonująco dowodzi amerykański kulturoznawca Jonathan Crary, odwołując 

się do kultury wizualnej wczesnego modernizmu w pracy Techniques of the Observer. On Vision 

and Modernity in the 19th Century, modernizm w sztuce wytworzył specyficzny typ 

doświadczenia estetycznego, rozumianego jako doświadczenie pojedynczego ludzkiego 

podmiotu-widza, który w skupieniu patrzy na dzieło sztuki, odczytując zapisane w nim przez 
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twórcę znaczenia103. Tymczasem w Mud Muse mamy raczej do czynienia z asamblażem wrażeń 

węchowych, wzrokowych i słuchowych o silnym potencjale afektywnym. Co więcej, trudno tu 

mówić o tradycyjnym procesie odczytywania znaczeń. Widać wyraźnie, że stanowią one 

jedynie przygodny efekt równie przygodnych asocjacji, niekoniecznie związanych ze sztuką. 

Doświadczenie jako asamblaż w zamglonym antropocenie przypomina zatem doświadczenie, 

o którym pisze niemiecka teoretyczka sztuki Juliane Rebentisch w pracy The Aesthetics of 

Installation Art, przedstawiając koncepcję instalacji artystycznej nie tyle jako kolejnego 

gatunku sztuki, ile jako nowego sposobu konceptualizacji sztuki w relacji z innymi dyskursami 

i praktykami104. 

W The Aesthetics of Installation Art Rebentisch wprowadza kategorię instalacji, która 

dalece wykracza poza tradycyjne rozróżnienia genologiczne: 

Termin „instalacja” nie oznacza konkretnego dzieła sztuki, lecz różne, współistniejące ze sobą modele 

sztuki; oznacza nie tyle nowy gatunek artystyczny, ile samą możliwość powstawania nowych gatunków. 

Instalacja artystyczna sprzeciwia się obiektywistycznej koncepcji sztuki, przekraczając granice, które 

oddzielają dzieło sztuki od otaczającej je przestrzeni oraz jego instytucjonalnych, ekonomicznych, 

kulturowych czy społecznych uwarunkowań (s. 14-15). 

Inaczej mówiąc, termin instalacja nie jest dla Rebentisch kolejnym gatunkiem artystycznym. 

Służy jej raczej do rozszczelnienia hermetycznego modelu sztuki jako takiej, który wiąże się 

nierozerwalnie z modernistyczną koncepcją jej autonomii. Ta propozycja zdecydowanie różni 

się zatem od innych teorii, które pojawiły się w refleksji o sztuce na przełomie XX i XXI wieku, 

chociażby we wspomnianej przeze mnie wcześniej pracy From Margin to Center. Spaces of 

Installation Art amerykańskiej historyczki sztuki Julii H. Reiss. W odróżnieniu od Reiss, 

Rebentisch nie chodzi o formułowanie genologicznych rozróżnień. Można wręcz powiedzieć, 

że w kontekście jej rozważań zadaniem badaczy jest nie tylko formułowanie 

transdyscyplinarnych metodologii badawczych do opisu hybrydycznych zjawisk sztuki 

najnowszej, lecz przede wszystkim tworzenie wciąż nowych sposobów myślenia o sztuce  

w relacjach z innymi dyskursami i performansami naturokulturotechnologicznymi. Chodzi tu 

w szczególności o relacje wzajemne, jakie zachodzą między instalacjami, ich uczestnikami oraz 

różnego typu społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi dyskursami, które one uruchamiają. 

                                                 
103 Jonathan Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the 19th Century, The MIT Press 

1990. 
104 Juliane Rebentisch, Aesthetics of Installation Art [2003], tłum. Daniel Hendrickson, Gerrit Jackson, Sternberg 

Press 2012. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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W tak zarysowanym sposobie badania sztuki przedmiotem analizy badacza staje się zatem nie 

tyle wąsko rozumiane działanie artystyczne, ograniczone przez jego początek i koniec, ile 

proces powstawania i doświadczania tego działania. Takie podejście różni się nie tylko od 

tradycyjnych ujęć, lecz odbiega również od rozpowszechnionych we współczesnej 

performatyce badań genetycznych, które polegają na analizie procesu powstawania sztuki, 

wykluczając jej uczestników jako potencjalnych współtwórców. Wystarczy przywołać 

chociażby badania francuskiej performatyczki Josette Féral, która w pracy Towards a Genetics 

of Performance. Take 2, próbuje przekonywać, że analiza procesu prowadzącego do 

przedstawienia teatralnego czy performansu artystycznego wystarczy do tego, by rozumieć, co 

dzieje się w trakcie wydarzenia na żywo105. W odróżnieniu od tych podejść, koncepcja 

Rebentisch pozwala performatykom dostrzec nie tylko dynamiczne przepływy między tym, co 

konwencjonalnie określamy mianem sztuki oraz innymi dyskursami i praktykami, lecz ponadto 

problematyzuje kwestię doświadczenia uczestnika sztuki.  

Rebentisch słusznie przekonuje, że zniesienie kategorii autonomii sztuki w myśleniu o 

instalacji wymusza zmianę sposobu myślenia o statusie uczestnika działania artystycznego. Jak 

przekonuje, „przekraczanie granic w sztuce najnowszej odsłania szczególną pozycję 

uczestnika, którego doświadczenie staje się konstytutywne dla statusu ontologicznego sztuki  

w ogóle” (15). Innymi słowy, doświadczenie stanowi nie tylko integralną część działań  

w sztuce, lecz staje się wręcz warunkiem ich istnienia. Doświadczenie to nie ogranicza się 

jednocześnie wyłącznie do tego, co dzieje się „tu i teraz”, kiedy odwiedzamy daną instalację. 

Jak bowiem czytamy,  

chodzi nie tylko o historyczne usytuowanie doświadczenia estetycznego czy jego historyczną substancję, 

na którą składają się różne rzeczywistości oraz porządki czasowe, związane z przeszłością i przyszłością. 

Chodzi również o historyczną zmienność samego doświadczenia, która determinuje losy konkretnych 

dzieł sztuki, zapewniając możliwość odczytania w jednych kontekstach i przesądzając o utracie znaczenia 

w innych. (s. 59) 

W cytowanym fragmencie widać wyraźnie, że doświadczenie kogoś, kto odwiedza daną 

instalację, polega na fundamentalnym złączeniu się w jedno z działaniem artystycznym. 

Złączenie to nie ma jednak charakteru stałego, lecz zmienia się dynamicznie zarówno w trakcie 

tego działania, jak również po jego zakończeniu. Doświadczenie jako asamblaż powstaje 

                                                 
105 Josette Féral, Towards a Genetics of Performance. Take 2, „Theatre Research International” 2008, t. 33, nr 3, 

s. 223-233.  
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bowiem zawsze w relacji z wyrażonymi explicite w programie lub wywiadach bądź też 

skrzętnie ukrywanymi celami strategicznymi inicjatora z jednej i zmieniającymi się 

kontekstami kulturowymi i społeczno-politycznymi z drugiej strony. Aby się o tym przekonać, 

wystarczy usytuować instalację Rauschenberga w kontekście trwającej właśnie ekologicznej 

katastrofy. Okaże się wówczas, że nie odnosi się ona ani do kąpieli borowinowych, ani do 

pejzażu księżycowego, lecz do nadmiernej eksploatacji złóż naturalnych. Błoto bentonitowe 

powszechnie wykorzystuje się bowiem przy wydobyciu ropy naftowej, wypełniając nim szyby 

wiertnicze. Nie tylko zapobiega ono osypywaniu się odwiertów, lecz także służy jako 

lubrykant, chroniąc wiertła przed nadmiernym ścieraniem i korozją. Rauschenberg mógł 

obserwować chlupoczące błoto w szybach naftowych w młodości spędzonej w mieście Port 

Arthur w stanie Teksas, jednym z największych ośrodków wydobycia ropy naftowej w Stanach 

Zjednoczonych. Z tej perspektywy wywoływane przez Mud Muse doświadczenie jako 

asamblaż zdecydowanie różni się zarówno od tradycyjnego, modernistycznego doświadczenia 

estetycznego, jak i od doświadczenia uczestnika sztuki, które pojawiło się w kulturze Zachodu 

w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

Doświadczenie jako asamblaż, które wywołała we mnie instalacja Rauschenberga ma 

niewiele wspólnego z tym modelem doświadczenia, który pojawił się na przełomie lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, towarzysząc temu, co niemiecka krytyczka 

sztuki Dorothea von Hantelman nazywa „zwrotem doświadczeniowym”106. Chodzi jej zaś  

o taką sytuację, w której sztuka współczesna, między innymi za sprawą działań minimalistów 

i performerów, odeszła od koncepcji niezmiennego artefaktu na rzecz procesu czy wydarzenia. 

Performanse Josepha Beuysa czy pop-artowe obrazy Andy’ego Warhola na różne sposoby 

starały się zachęcić widzów do aktywnego udziału w procesie współtworzenia. Choć tak 

rozumiane strategie performatywne służyły różnym artystom, realizując ich partykularne cele, 

a także powstawały w różnych kontekstach kulturowych i społeczno-politycznych, to wspólnie 

przyczyniły się do powstania spójnej i niezwykle wpływowej koncepcji doświadczenia 

uczestnika sztuki, która opiera się na co najmniej trzech współzależnych: subwersywności, 

nażywości, a przede wszystkim subiektywności. W tym kontekście subwersywność oznacza 

bunt wobec dominujących instytucji artystycznych i społeczno-politycznych. Nażywość 

podkreśla doświadczanie sztuki „tu i teraz” w opozycji do uznawanego za mniej autentyczne 

oglądania telewizji czy korzystania z technologii cyfrowych. Subiektywność wreszcie 

                                                 
106 Dorothea von Hantelman, The Experiential Turn, 

http://walkerart.org/collections/publications/performativity/experiential-turn/ (20.07.2017). 

http://walkerart.org/collections/publications/performativity/experiential-turn/
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odwołuje się do tradycyjnego modelu podmiotowości ludzkiej, w którym doświadczenie 

uczestnika sztuki równa się doświadczeniu podmiotu autonomicznego wobec innych 

podmiotów, który posiada właściwe tylko sobie cechy indywidualne. Aby odróżnić 

doświadczenie jako asamblaż od subwersywnego i subiektywnego doświadczenia „na żywo”, 

krytycznie przyjrzę się sztuce asamblażu, która w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku stała 

się jednym z najważniejszych przykładów zwrotu doświadczeniowego. 

Za inicjatora sztuki asamblażu uznaje się francuskiego artystę Jeana Dubuffeta. 

Asamblażami zaczął on bowiem nazywać tworzone przez siebie obrazy, łączące tradycyjne 

środki malarskie z materiałami znalezionymi poza pracownią. Jego Jardin medieval (1955), na 

przykład, to pejzaż wykonany z naklejonych na karton skrzydeł motyli. Tak rozumiany 

asamblaż wpisuje się w jedną z fal powrotów kategorii realnego w sztuce europejskiej  

i amerykańskiej, które wymienia amerykański teoretyk i krytyk sztuki Hal Foster w pracy 

Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku107. Chodzi tu konkretnie o powrót twórców 

neoawangardowych do przedmiotów gotowych, wykorzystywanych przez dadaistów spod 

znaku Duchampa, których celem był atak na dominujące w sztuce przed II wojną światową 

porządki estetyczne i instytucjonalne. Jak przekonuje Foster, powrót ten miał na celu „zmianę 

relacji sztuki nie tylko wobec czasoprzestrzeni życia codziennego, lecz także społecznej 

praktyki” (s. 29). Inaczej mówiąc, asamblaże Dubuffeta, choć nawiązywały do podobnych 

eksperymentów z początku XX wieku, programowo miały różnić się chociażby od kolaży 

popularnych wśród dadaistów czy surrealistów. Ich twórcy operowali bowiem uznawanymi 

przez niego za konwencjonalne materiałami artystycznymi, wykorzystując przede wszystkim 

papier. Tymczasem asamblaż miał stać się jedną z form lansowanej przez niego art brut, czyli 

sztuki mającej wyrażać emocje w stanie surowym, której twórcy powinni korzystać przede 

wszystkim z nieartystycznych tworzyw. Jednak, jak słusznie przekonuje Foster, powtórzenie 

gestu dadaistów przez twórców neoawangardy nie miało już charakteru antyestetycznego, lecz 

typowe dla tych pierwszych strategie wprowadzało do kanonu sztuki współczesnej. Jak pisze, 

„jeśli dadaiści atakowali publiczność i rynek sztuki, to neodadaiści doskonale się do ich 

wymagań dostosowują” (s. 35). Trafności tej diagnozy dowodzi właśnie sztuka asamblażu  

i związany z nią dyskurs krytyczno-artystyczny lat sześćdziesiątych XX wieku. Nie tylko 

przekształciła ona wywrotowe cele dadaistów w strategie wyłącznie artystyczne, lecz 

lekceważyła ponadto krytyczny potencjał, kryjący się w asamblażach neoawangardy. Choć tacy 

                                                 
107 Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku [1996], tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata 

Sugiera, Wydawnictwo Universitas 2010. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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artyści, jak Robert Rauschenberg, Willem de Kooning czy Edward Kienholz, łączyli ze sobą 

przedmioty z różnych sfer życia w diametralnie różnych celach strategicznych, historia sztuki 

ujęła heterogeniczność tych strategii w ścisłe ramy sztuki asamblażu. Konsekwencje 

ideologiczne ujęcia w jedne ramy sztuki asamblażu odmiennych projektów artystycznych 

można zobaczyć, odwołując się do konkretnego wydarzenia, które wciąż determinuje sposób 

rozumienia asamblażu w kontekście teoretyczno-artystycznym. Chodzi mi oczywiście  

o wystawę The Art of Assemblage, którą w 1961 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOMA 

w Nowym Jorku przygotował krytyk sztuki i kurator William C. Seitz.  

Seitz wykorzystał silną pozycję nowojorskiej instytucji w powojennym świecie 

artystycznym, by proklamować powstanie asamblażu jako nowego medium artystycznego  

i nakreślić jego genealogię. W katalogu do wystawy przekonywał, że asamblaż nie narodził się 

wcale w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, lecz dokładnie w 1912 roku w chwili, kiedy 

Picasso przykleił do swojej Martwej natury z plecionym krzesłem kawałek ceraty, który miał 

imitować plecione siedzisko, a następnie nie oprawił obrazu w tradycyjną ramę, lecz obwiązał 

sznurkiem konopnym108. Według Seitza artysta chciał w ten sposób wykroczyć poza tradycyjny 

porządek reprezentacji malarstwa realistycznego i z łączenia różnych materiałów uczynić 

kolejną technikę artystyczną. Co więcej, krytyk wpisywał strategie Picassa w określoną 

tradycję malarstwa zachodniego, którego tematem stały się przedmioty dnia codziennego: od 

martwych natur siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich do impresjonistów (Manet)  

i post-impresjonistów (Cezanne). Z tej perspektywy, w porządku chronologicznym, przedstawił 

rozwój sztuki asamblażu od Picassa przez włoskich futurystów i francuskich dadaistów do 

współczesnych mu artystów neoawangardowych. Choć Seitz wyczuwał „niepokojący potencjał 

odśrodkowy” (s. 84) opisywanej przez siebie techniki artystycznej, za wszelką cenę próbował 

przedstawić ją jako spójne medium artystyczne, które rozwija się zgodnie z bardzo konkretnymi 

zasadami. Jak czytamy w katalogu wystawy: 

Zarówno sztuka nowoczesna, jak i nowoczesna podmiotowość nie rozwijają się, jak seria odizolowanych 

bytów, następujących po sobie w określonym porządku czasowym. Ich rozwój przypomina raczej złożony 

system rzeczny z coraz to nowymi odnogami i meandrami (s. 10).  

Jak widać, sztuka asamblażu, niczym jedna z odnóg rzeki, posiada liczne meandry, lecz płynie 

zasadniczo niezmienionym korytem. Mówiąc językiem DeLandy, sposób myślenia Seitza  

o sztuce asamblażu opiera się nie na charakterystycznych dla asamblażu relacjach 

                                                 
108 Zob. William C. Seitz, The Art of Assemblage, The Museum of Modern Art, New York 1961, s. 87. Kolejne 

cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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zewnętrzności (relations of exteriority), które umożliwiają wchodzenie w nowe relacje bez 

tworzenia spójnych całości, lecz właśnie na relacjach wewnętrzności (relations of interiority), 

mających zapewnić bytom nie tylko spójność, lecz także autonomiczne istnienie. Taki 

esencjonalistyczny sposób myślenia o asamblażu wydaje się nie do utrzymania z perspektywy 

mojego doświadczenia Mud Muse, teorii asamblaży czy współczesnych badań nad związkami 

sztuki i innych dziedzin życia. Rozmija się ponadto ze strategiami artystycznymi twórców, 

których Seitz zaliczył do przedstawicieli sztuki asamblażu.  

 Aby odsłonić założenia ideologiczne, kryjące się za sposobem myślenia Seitza  

o asamblażu jako gatunku artystycznym, a także związany z nim typ ludzkiego doświadczenia, 

przywołam pewną anegdotę z omawianej wystawy. Do jednego z towarzyszących jej paneli 

dyskusyjnych zaproszono między innymi Roberta Rauschenberga. Był on bowiem autorem 

uznanych już wówczas prac, które sam określał mianem combines. Należy do nich chociażby 

Odaliska (1957), czyli rzeźba składająca się z poduszki, drewnianej skrzynki oklejonej 

wycinkami z gazet oraz wypchanego koguta. Seitz chciał, by twórca zdradził publiczności 

kulisy swojego procesu twórczego. Zapytany o funkcję heterogenicznych elementów w jego 

twórczości, Rauschenberg wygłosił rodzaj manifestu, w którym poszczególne wątki łączyły się 

ze sobą przypadkowo, niczym w kompozycji aleatorycznej Johna Cage’a, z którym artysta 

intensywnie wówczas współpracował. W pracy Random Order. Robert Rauschenberg and the 

Neo-Avant-Guard (2007) amerykański historyk sztuki Branden W. Joseph przytoczył początek 

jego ówczesnej przemowy:  

Sztuka nie może się uprawomocnić bez standardów. A jak długo standardy pozostają świeże? Wystarczą 

dwa przykłady: płótno to wykrochmalona sztywna koszula, której nikt nie nosił, z trudem powiewająca 

na wietrze; to zamarznięte mięso, które wkrótce zgnije na słońcu109. 

Wypowiedź Rauschenberga, pełna tego typu poetyckich obrazów i pozbawionych spójności 

logicznej argumentów, pochodzących z różnych dziedzin życia, natychmiast wywołała reakcję 

innych panelistów, którzy przerwali jego wystąpienie, prosząc, by sprecyzował, co ma na myśli. 

Kiedy kolejne wyjaśnienia ich nie satysfakcjonowały, prowadzący dyskusję Seitz odebrał 

artyście mikrofon. Ten zaś odpowiedział, żeby następnym razem po prostu nie prosili  

o wypowiedź twórcy asamblaży. Jak mi się wydaje, ta anegdota pokazuje wyraźnie, że sztuka 

asamblażu, o jakiej myślał Seitz, wiąże się nierozerwalnie z romantycznym paradygmatem 

sztuki, podporządkowanej twórcy jako producentowi znaczeń. Związaną z asamblażami 

                                                 
109 Cyt. Za Branden W. Joseph, Random Order. Robert Rauschenberg and the Neo-Avant-Guard, The MIT Press 

2007, s. 4. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 
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heterogeniczność elementów można wówczas zaakceptować pod warunkiem, że służą twórcy 

do przekazania wyraźnego komunikatu, który odbiorca potrafi odczytać. Z tej perspektywy 

przedmioty znalezione jako elementy asamblażu, choć zanurzone w rzeczywistości dnia 

codziennego, niczym nie różnią się od pasteli, farb, gliny czy innych tworzyw artystycznych, 

skoro artysta używa ich wyłącznie jako środka do osiągnięcia konkretnego celu estetycznego. 

Jednak komunikat, którego zabrakło w wypowiedzi Rauschenberga, wiązał się także z bardzo 

konkretnymi celami politycznymi, związanymi ze wspomnianą wcześniej subwersywnością, 

którą przypisywał sztuce asamblażu Seitz. Można to dostrzec, biorąc pod uwagę kontekst 

społeczny omawianej wystawy. 

Jak pisał Seitz w cytowanym już katalogu do wystawy, „asamblaż dostarczył, 

przynajmniej na jakiś czas, języka dla niecierpliwych, hiper-krytycznych i anarchizujących 

młodych artystów” (s. 87). Nawiązywał on tym samym do rozwijającego się wówczas dopiero 

buntu wobec powojennego ładu, opartego na wartościach kapitalistycznych i kulturze 

konsumpcyjnej; buntu, który doprowadził do rewolucji kontrkulturowej w 1968 roku. Inaczej 

mówiąc, łączenie przez artystów heterogenicznych przedmiotów znalezionych Seitz 

interpretował jako gest subwersywny nie tylko wobec dominujących reżimów estetycznych, 

lecz także wobec powojennego porządku społeczno-ekonomicznego. Twórcy asamblaży często 

sięgali bowiem po przedmioty nikomu niepotrzebne, zużyte bądź wydobyte ze śmietnika. 

Umieszczenie ich w sferze sztuki amerykański krytyk odczytywał metaforycznie jako 

upominanie się o wykluczonych z systemu kapitalistycznego. Z tej perspektywy gwałtowna 

reakcja na manifest Rauschenberga mogła również wynikać z tego, że słuchacze nie rozpoznali 

w nim bezpośredniej krytyki kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Co więcej, nieprzystępna, 

poetycka forma jego wystąpienia mogła się kojarzyć z hermetycznym językiem modernizmu, 

któremu sztuka asamblażu miała się sprzeciwiać. Jak twierdzi historyczka sztuki Karolina 

Rajna w pracy Asamblaż lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w polskich kolekcjach 

muzealnych, pokazane na omawianej wystawie prace „przełamały modernistyczny paradygmat 

z uwagi na posługiwanie się ułomkami codzienności, de facto «śmieciami», zamiast 

metafizycznie przeobrażającą się farbą, co było dość powszechnie odbierane jako rozprawienie 

się z anachroniczną formą sztuki”110. W tym kontekście modernistyczny paradygmat oznaczał 

model sztuki elitarnej, dostępnej wyłącznie dla ograniczonego grona odbiorców. Tymczasem 

celem twórców asamblaży było stworzenie sztuki demokratycznej, wychodzącej poza granice 

                                                 
110 Karolina Rajna, Asamblaż z lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku w polskich kolekcjach muzealnych. 

Problem dokumentacji, „Sztuka i Dokumentacja” 2013, nr 9, s. 93-105, tu s. 97. Wszystkie cytaty z tego samego 

źródła. Numery stron w nawiasach.  
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tradycyjnych przestrzeni galeryjnych. Ten postulat pociągał za sobą dążenie do wytworzenia 

określonego typu subwersywnego doświadczenia uczestnika sztuki. Aby je opisać, należy 

usytuować sztukę asamblażu w kontekście zwrotu performatywnego lat sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych XX wieku. Odwołajmy się zatem do twórczości Tadeusza Kantora, który 

tworzył zarówno asamblaże, jak i performanse oraz jasno wyrażał w swoich pismach cele, jakie 

miały one spełniać. 

Choć Kantor zapewne słyszał o nowojorskiej wystawie Seitza, główny punkt 

odniesienia dla jego własnych asamblaży stanowiła twórczość Dubufetta, z którą zapoznał się 

podczas jednej ze swoich wizyt w Paryżu. Jak odnotowuje Rajna, asamblaże francuskiego 

twórcy nie zrobiły na Kantorze dobrego wrażenia ze względu na chaotyczne nagromadzenie 

zbyt wielu elementów w ramach pojedynczej pracy (zob. s. 99). W oczach artysty, który 

wywodził się z silnej tradycji modernistycznej artystycznego Krakowa, taka forma sztuki 

surowej wydawała się pozbawiona wartości estetycznych. Jak przekonuje Wiesław Borowski, 

Kantora nie interesowała „»estetyka rupieci« ani »poezja odpadków«”111. W przeciwieństwie 

do twórców asamblaży z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, posługiwał się on 

bowiem nie tyle śmieciami, które malowniczo układały się na płótnie, co przedmiotami 

funkcjonalnymi: torbami papierowymi, kopertami czy parasolami, które miały zachować 

związek ze swoją funkcją w życiu codziennym. Aby podkreślić ten związek, Kantor zaczął 

określać swoje asamblaże mianem ambalaży, odwołując się do francuskiego emballage, 

oznaczającego po prostu opakowanie. Chodzi tu nie tylko o prace, w których przyklejał bądź 

przybijał różnego typu opakowania do płótna, jak stało się chociażby w pracy Infantka wedle 

Velazqueza (1966-1970), gdzie fragment obrazu hiszpańskiego malarza sąsiaduje z zużytą torbą 

płócienną. Kantora interesowała także sama czynność opakowywania, która pojawiała się  

w takich jego happeningach, jak Grand Emballage (1966). W latach siedemdziesiątych zaczął 

on tworzyć ambalaże konceptualne, przyjmujące formę lapidarnych wykrzyknień, jak 

chociażby „opakować piętę Achillesa”. Adaptując do polszczyzny francuski rzeczownik, 

Kantor chciał zaznaczyć przynależność swoich prac do świata sztuki, wciąż zdominowanego 

w ówczesnej Polsce przez idiom francuski, jednocześnie unikając potrzeby podnoszenia statusu 

przedmiotów znalezionych do rangi obiektów artystycznych. W ogłoszonym w 1964 roku, 

słynnym Manifeście ambalaży przekonywał: „Omawiane zjawisko / balansuje między / 

                                                 
111 Wiesław Borowski, Tadeusz Kantor, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1982, s. 123. 
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AMBALAŻE… AMBALAŻE… / wiecznością / a / śmietnikiem”112 (s. 302). W poetyckim 

opisie Kantora widać wyraźnie, że jego ambalaże miały spełniać podwójną funkcję. Z jednej 

strony ich zadanie polegało na podkreślaniu materialności toreb, kopert, parasoli i innych 

przedmiotów, które artysta już wówczas zaliczał do „rzeczywistości najniższej rangi”. Z drugiej 

zaś ambalaże poprzez opakowanie i schowanie przedmiotów urzeczywistniały motyw exaegi 

monumentum, chroniąc przedmioty materialne przed zapomnieniem. Inaczej mówiąc, celem 

minimalistycznych ambalaży Kantora, powstających w kontrze wobec twórczości Dubufetta, 

było wykorzystanie potencjału sztuki jako określonego sposobu porządkowania rzeczywistości 

w celu odzyskania kontaktu między odbiorcą i konkretną rzeczywistością materialną. Jak pisał 

Kantor w notatkach, „[t]andetne torby, pakunki przewiązane sznurkami, koperty, worki, plecaki 

(…) ujawniły, już u progu zniszczenia, w jakimś ostatnim przebłysku swoje autonomiczne 

przedmiotowe istnienie” (s. 306). W tym kontekście ambalaż, czy – szerzej rzecz ujmując – 

asamblaż jako technika artystyczna okazuje się głęboko zakorzeniony w modernistycznym 

paradygmacie autonomii sztuki z jednej i charakterystycznym dla zwrotu performatywnego lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku esencjonalistycznym paradygmacie 

rzeczywistości z drugiej strony. Pociąga to za sobą przekonanie twórcy, że rzeczywistość 

materialna istnieje niezależnie od widza, któremu tylko sztuka jest w stanie umożliwić jej 

doświadczenie. Aby się o tym przekonać, przyjrzyjmy się asamblażom Kantora w kontekście 

jego poszukiwań jako twórcy sztuk performatywnych. 

Asamblaży Kantora nie można analizować w oderwaniu od jego twórczości teatralnej. 

Zainteresowanie omawianą techniką artystyczną przypada bowiem na ten okres w jego 

twórczości jako reżysera, który on sam określił mianem teatr autonomiczny bądź teatr zerowy. 

W radykalny sposób przeciwstawiał się w nim idei teatru dramatycznego, zgodnie z którą 

inscenizacja stanowi sceniczną reprezentację tekstu dramatu. Zamiast tego w tekście Teatr 

autonomiczny [Manifest teatru zerowego] (1963) postulował odarcie przedstawienia 

teatralnego z wszelkich środków i konwencji scenicznych, by przywrócić mu żywioł 

nieskrępowanej spontaniczności, tłumionej przez konwencjonalną scenografię, naśladującą 

rzeczywistość, a także grę aktorską, opartą na ścisłych zasadach realizmu psychologicznego.  

Z tej perspektywy teatr zerowy Kantora wpisuje się w charakterystyczny dla eksperymentów 

teatralnych lat sześćdziesiątych XX wieku sprzeciw wobec tradycyjnego teatru, który wyrażali 

chociażby Peter Brook w swojej koncepcji pustej sceny, czy Jerzy Grotowski, posługujący się 

                                                 
112 Tadeusz Kantor, Metamorfozy, teksty o latach 1938-1974, red. Krzysztof Pleśniarowicz, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka 2005, s. 302. Wszystkie cytaty z 

pism Tadeusza Kantora z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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sformułowaną przez siebie metodą via negativa. Podczas gdy u tych twórców stopniowa 

eliminacja środków teatralnych łączyła się z rosnącym zainteresowaniem psychofizycznymi 

aspektami ciała aktora, w centrum teatru zerowego Kantora znalazły się asamblaże, ambalaże  

i inne obiekty artystyczne. Świadczy o tym, na przykład, przedstawienie Wariat i zakonnica, 

przygotowane przez prowadzony przez niego teatr Cricot 2, które miało premierę 8 lipca 1963 

roku. Większość niewielkiej przestrzeni scenicznej w krakowskiej Galerii Krzysztofory 

zajmował w nim obiekt, oznaczony w zapiskach Kantora jako maszyna aneantyzacyjna. Był to 

stos drewnianych krzeseł, połączonych ze sobą systemem drutów i sznurków, dzięki którym 

dało się nimi poruszać zza kulis. Jak pisał Kantor w Manifeście teatru zerowego, „ten ogromny 

przedmiot / pełni / wiele funkcji / eliminuje / wypiera / działa nieubłaganie / bezmyślnie / 

automatycznie / tępo / niepokoi / jest śmieszny i tragiczny, / fascynuje, przyciąga i odtrąca”  

(s. 237). Z jednej strony, cytowane słowa odnoszą się do aktorów. Umieszczenie na scenie 

maszyny anaeantyzacyjnej służyło sprowokowaniu ich do poszukiwania środków wyrazu spoza 

obszaru realizmu psychologicznego. Rozmiary obiektu sprawiały bowiem, że aktorzy nie mogli 

spokojnie wczuć się w rolę, gdyż musieli nieustannie uważać, by nie spaść ze sceny. Dźwięk, 

który wydawały poruszane zza kulis krzesła, był zaś na tyle głośny, że aktorzy musieli podnosić 

głos, dosłownie walcząc z przedmiotami o uwagę widzów. Z drugiej strony, maszyna 

aneantyzacyjna miała także w bardzo konkretny sposób oddziałać na widzów Wariata  

i zakonnicy, uniemożliwiając im tradycyjny sposób odbioru sztuki, którą należało 

interpretować, doszukując się zapisanych w niej znaczeń. Jaki model doświadczenia widza 

wytwarzał się zatem w wyniku zastosowania maszyny aneantyzacyjnej? 

Odpowiedź na to pytanie przynosi wystawa prac Kantora, zatytułowana Anty-wystawa 

czyli wystawa popularna, którą przygotował w Galerii Krzysztofory pół roku po premierze 

Wariata i zakonnicy. W jego zamierzeniu nie miała to być tradycyjna wystawa sztuki. Pokazano 

na niej bowiem 937 eksponatów, wśród których znajdowały się zarówno ambalaże, maszyna 

aneantyzacyjna i inne obiekty z przedstawień Cricot 2, jak notatki, szkice i plany twórcy, 

przypięte klamerkami do sznurków rozwieszonych w przestrzeni galerii. Z jednej strony ze 

względu na heterogeniczność obiektów zaprezentowanych na wystawie można ją uznać za 

swego rodzaju asamblaż, wypełniający całą przestrzeń. Z drugiej jednak, wystawa nie służyła 

wyłącznie jako retrospektywa twórczości Kantora. Miała być przede wszystkim pierwszym w 

Polsce enwironmentem, czyli takim sposobem aranżowania przestrzeni, która winna 

„wchłonąć” widza. Kantor bezpośrednio nawiązywał tu do działań Alana Kaprowa, który już 

pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku urządzał podobne wystawy-niewystawy. Chciał w ten 
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sposób zerwać z modernistycznym paradygmatem sztuki dla sztuki i odzyskać dla odbiorcy 

„autentyczne” doświadczenie kontaktu z przedmiotem materialnym, pozwalając mu zmysłowo 

go doświadczyć. Kantor wprost formułował potrzebę stworzenia podobnego typu 

doświadczenia odbiorczego w towarzyszącym omawianej wystawie Manifeście Anty-wystawy. 

Pisał w nim wprost: 

Staje się koniecznością 

ZMIANA KONDYCJI WIDZA 

i  

ZMIANA SENSU WYSTAWY, 

 

Brak „obrazów” 

owych zastygłych systemów formalnych, 

obecność płynnej, żywej masy 

drobnych ładunków, 

refleksów, 

energii — 

zmienia percepcję widza 

z analitycznej i kontemplacyjnej 

w płynną i aktywną nieomal 

współobecność  

w owym polu żywej rzeczywistości (s. 229) 

 

W poetyckim opisie Kantora widać wyraźnie, że sztuka asamblażu służy wytworzeniu 

podobnego doświadczenia współobecności „tu i teraz”, do jakiego dążyli twórcy performansu 

lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Chodziło im o cielesną współobecność 

widzów i aktorów, która miała budować między nimi wspólnotę. Wystarczy przywołać jako 

przykład environmental theatre Richarda Schechnera, który umożliwiając uczestnikom 

fizyczne doświadczenie materialnej przestrzeni, chciał znieść podział na scenę i widownię oraz 

stworzyć przestrzeń dla autentycznych relacji międzyludzkich113. Choć Kantora jako twórcę 

Anty-wystawy siłą rzeczy mniej interesowały relacje między odbiorcami i aktorami, jego pisma 

pokazują wyraźnie, że dzielił z Schechnerem przekonanie o zdolności sztuki do wytwarzania 

autentycznego i niezapośredniczonego medialnie doświadczenia rzeczywistości materialnej. 

Zmiana kondycji widza, o której tam pisze, wiąże się bowiem z ustanowieniem hierarchicznej 

relacji między twórczością abstrakcyjną, odbieraną wyłącznie intelektualnie, i – bardziej od 

                                                 
113 Richard Schechner, 6 Axioms of Environmental Theatre, „The Drama Review” 1968, nr 3, s. 41-64. 
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niej wartościową – sztuką wykorzystującą obiekty znalezione. Ta druga umożliwia bowiem 

widzowi zmysłowe doświadczenie „żywej rzeczywistości”. Z perspektywy sformułowanego 

wcześniej modelu doświadczenia jako asamblażu, taki sposób myślenia o ludzkim 

doświadczeniu sztuki staje się nie do utrzymania. Po pierwsze, obejmuje on wyłącznie ludzkich 

aktantów działań artystycznych, których status jako autonomicznych podmiotów nie został 

poddany żadnej problematyzacji. Refleksja o sztuce asamblażu wyklucza tym samym 

jakąkolwiek sprawczość heterogenicznych obiektów i praktyk, z jakich korzystają jej twórcy. 

Po drugie, sztuka asamblażu sprowadza doświadczenie widza do doświadczenia zmysłowego, 

pomijając skomplikowane związki między tym, co zmysłowe, intelektualne, pamięciowe  

i afektywne. Tymczasem wystarczy przyjrzeć się z dzisiejszej perspektywy twórczości 

wspomnianego wcześniej Roberta Rauschenberga, by pokazać, że praktyka twórców 

uznawanych przez Seitza za prekursorów sztuki asamblażu dalece wykraczała poza dominujące 

wówczas przekonania na temat sztuki.  

Już wspomniane wcześniej combines, które Rauschenberg tworzył w latach 

pięćdziesiątych XX wieku, nie tylko służyły odbudowaniu rzekomo zerwanej więzi, łączącej 

sztukę z życiem codziennym, lecz także dążyły do wytworzenia u odbiorcy autentycznego 

doświadczenia rzeczywistości. Co więcej, Rauschenberg w swojej twórczości w ogóle nie 

posługiwał się rozróżnieniem między sztuką i życiem codziennym. Combines były bowiem 

efektem jego studiów w Black Mountain College w Nowym Jorku w latach 1948/49 oraz 

1952/53. Chodzi tu o instytucję, którą w 1933 roku założyli Josef i Anni Albersowie, niemieccy 

artyści i współpracownicy Bauhausu, zmuszeni do emigracji z nazistowskich Niemiec do 

Stanów Zjednoczonych. Jak przekonuje amerykańska historyczka sztuki Eva Díaz w pracy The 

Experimenters. Chance and Design at Black Mountain College, twórcy związani z Black 

Mountain College radykalnie rozwinęli idee twórców niemieckiej uczelni114. Zamiast oddzielać 

od siebie sztukę, naukę, technologię i życie codzienne, starali się tworzyć przestrzeń 

nieustannego eksperymentu, w której „artyści łączyli proces twórczy z zagadnieniami percepcji 

wizualnej i dizajnu; kompozytorzy flirtowali z przypadkowymi dźwiękami i noise’em,  

a architektów zachęcano do zmiany warunków, w jakich jednostka, którą zaczęto rozumieć  

w relacji do zbiorowości, doświadcza przestrzeni” (s. 4). Inaczej mówiąc, celem twórców 

związanych z Black Mountain College, takich jak choćby John Cage, było nie tyle tworzenie 

nowych gatunków artystycznych, ile różnego typu heterogenicznych połączeń między 

                                                 
114 Eva Díaz, The Experimenters. Chance and Design at Black Mountain College, The University of Chicago 

Press 2014. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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rozmaitymi dziedzinami życia. Miały one wywoływać nowe doświadczenia, wymykające się 

dotychczasowym klasyfikacjom. W tym kontekście należy w innym świetle zobaczyć combines 

Rauschenberga i – szerzej rzecz ujmując – sztukę asamblażu. 

Z perspektywy twórczości Black Mountain College trudno uznać combines 

Rauschenberga za dzieła sztuki asamblażu zarówno w rozumieniu Seitza, jak i Kantora. Należy 

je raczej traktować jako performanse naturokulturotechnologiczne, powstające w wyniku 

eksterytorialnej wzajemności sztuki i innych sfer życia. Taką interpretację potwierdzają 

wypowiedzi samego artysty. Jeśli im wierzyć, marzył on o stworzeniu takiej pracy, która potrafi 

nieustannie dopasowywać się do własnego, wciąż zmieniającego się kontekstu. Już na początku 

lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku powstały jego prace, znane jako White Paintings, czyli 

panele składające się z jednego bądź kilku malowanych na biało płócien. W jednym z listów 

do amerykańskiej artystki i kolekcjonerki sztuki Betty Parsons Rauschenberg pisał: „To, że 

jestem ich autorem, nie ma żadnego znaczenia – tworzy je przecież dzień dzisiejszy”115. Widać 

wyraźnie, że sprzeciwiał się tym samym romantycznemu ideałowi twórcy jako demiurga, który 

w pełni kontroluje znaczenia zapisane w dziele sztuki. Jego białe płótna powinny stwarzać się 

wciąż na nowo nie tylko w zależności od tego, jakie znaczenie przypisze im odbiorca, lecz także 

w zależności od takich nie-ludzkich czynników, jak na przykład gra świateł i cieni w konkretnej 

galerii. Zarówno heterogeniczne combines Rauschenberga, które pokazano w ramach The Art 

of Assemblage, jak i jego późniejsze asamblaże stanowią właśnie kontynuację takiego sposobu 

myślenia o performatywnie zmieniającym się zjawisku naturokulturotechnologicznym. Jak 

przekonująco dowodzi w Random Order cytowany wcześniej Joseph, łączenie różnego typu 

obiektów znalezionych służy tu „otwarciu prac na wielorakie, niestabilne siły zewnętrzne”  

(s. 168). Mówiąc językiem teorii asamblaży, twórczość Rauschenberga polega na wytwarzaniu 

asamblaży jako bytów, które nie istnieją poza relacjami zewnętrzności, w jakie wchodzą z 

różnego typu ludzkimi i nie-ludzkimi elementami. Tak rozumianej twórczości nie można zatem 

rozpatrywać w oderwaniu od konkretnego kontekstu, w jakim odbiorca ją poznaje, gdyż 

aktywnie wpływa on na powstające w niej doświadczenie jako asamblaż. Aby to pokazać, że 

odwołajmy się do konkretnego przykładu.  

Kilka miesięcy przed wystawą Seitza, Rauschenberg przedstawił w tym samym 

muzeum pracę The Money Thrower for Tinguely’s H.T.N.Y. (1960). Składała się na nią 

pomalowana przez twórcę grzałka elektryczna, wypełniona prochem, do której przymocował 

                                                 
115 Rauschenberg do Parsons, 18.10.1951, [w:] Robert Rauschenberg: The Early 1950s, red. Walter Hopps, 

National Collection of Fine Arts 1976, s. 230. 
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dwie sprężyny. Pomiędzy ich zwoje włożył zaś srebrne jednodolarówki, które w momencie 

włączenia grzałki z dużą siłą wystrzeliwały w powietrze. Choć omawiany asamblaż pokazuje 

się dziś jako osobne dzieło sztuki, o pracy Rauschenberga nie można mówić w oderwaniu od 

performansu Homage to New York: A Self-Constructing and Self-Destroying Work of Art 

(1960), którego był częścią. Performans ten powstał we współpracy szwajcarskiego artysty 

Jeana Tinguely’ego i inżyniera Billy’ego Klüvera z amerykańskiej firmy telekomunikacyjnej 

Bell Laboratories. Tinguely skonstruował w ogrodzie nowojorskiego muzeum ogromny obiekt 

z pomalowanych na biało kół rowerowych, silników spalinowych, fortepianu, adresarki, czyli 

maszyny do drukowania krótkich tekstów na masowych przesyłkach, balonu 

meteorologicznego i wanny, połączonych ze sobą pasami transmisyjnymi. Z pomocą 

specjalnego mechanizmu Tinguely po kolei wprawiał je w ruch, a poszczególne elementy 

układu poruszały się w nieskoordynowany sposób, wydając serię kakofonicznych dźwięków. 

Asamblaż Raschenberga uruchomiono w siódmej minucie tego performansu, by obrzucić 

monetami zgromadzonych w ogrodzie widzów. Kiedy wreszcie po dwudziestu minutach 

wszystkie elementy maszyny Tinguely’ego zaczęły pracować w jedynym rytmie, 

wkomponowany w całość zapalnik specjalnie zaprószył ogień i całość stanęła w płomieniach. 

Performans zakończył się więc interwencją straży pożarnej, którą wezwali pracownicy 

muzeum, gdyż Tinguely zamierzenie nie uprzedził ich o tak spektakularnym zakończeniu. Po 

ugaszeniu pożaru, artysta zachęcał natomiast odbiorców, żeby zabrali ze sobą na pamiątkę 

pozostałości po instalacji. 

Po prezentacji Homage to New York działanie Tinguely’ego interpretowano zasadniczo 

na dwa sposoby. Z jednej strony, zgodnie z sugestią w tytule, uznawano je za hołd artysty 

złożony miastu, w którym – jak pisał krytyk Peter Selz – „Tinguely odnajduje największą 

możliwą koncentrację ludzkiej energii życiowej i męskości, które tylko przyspieszają jego 

autodestrukcję”116. Taka interpretacja opierała się na tradycyjnym modelu sztuki jako 

reprezentacji rzeczywistości: maszyna staje się obrazem metropolii, bujnie rozwijającej się po 

II wojnie światowej. W tym kontekście praca Rauschenberga odsyłała do charakterystycznej 

dla American dream obietnicy łatwego i szybkiego zdobycia bogactwa. Kakofonia dźwięków, 

jakie wydaje maszyna Tinguely’ego, nawiązywała zaś do popularnego wówczas jazzu, który 

stanowił znak bujnie rozwijającego się życia kulturalnego Nowego Jorku. Z drugiej strony tytuł 

performansu odczytywano ironicznie jako wyraz krytyki Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako 

                                                 
116 Materiały prasowe dotyczące Homage to New York: A Self-Constructing and Self- Destroying Work of Art, 

https://www.moma.org/documents/moma_press-release_326185.pdf (12.10.2017). 

https://www.moma.org/documents/moma_press-release_326185.pdf
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tradycyjnej instytucji artystycznej, w której odbywa się neo-awangardowa rewolucja. 

Współpracująca z Tinguely’m krytyczka sztuki Dore Ashton pisała, na przykład, że Homage to 

New York to dzieło, w którym „sztuka rzeczywiście dokonuje aktu zniszczenia, a nie ukrywa 

go, czy więzi w »zwyczajnym« obrazie”117. Widać tu podobny do Seitza sposób myślenia  

o sztuce jako narzędziu krytyki społecznej, skierowanej w stronę instytucji artystycznej. Z tej 

perspektywy omawiane działanie stawało się zatem subwersywnym gestem artysty, który 

odsłania konserwatywne oblicze rzekomo postępowej instytucji w momencie, gdy pokazywane 

w niej dzieło wykracza poza uznane granice działania estetycznego, a jej pracownicy 

zawiadamiają służby państwowe. W tym kontekście The Money Thrower Rauschenberga  

z metonimii American dream przekształcało się w dzieło sztuki asamblażu, krytyczne wobec 

ekonomicznych uwarunkowań MoMy. Główną fundatorką muzeum była, na przykład, Abby 

Aldrich Rockefeller, żona najsłynniejszego amerykańskiego przemysłowca i kapitalisty, który 

w latach sześćdziesiątych XX wieku stał się symbolem wyzysku i nierówności społecznych  

w Ameryce. Obrzucenie publiczności monetami, prawdopodobnie rozgrzanymi przez 

samozapalającą się maszynę, mogło zatem stanowić ironiczny komentarz do sytuacji, w której 

widzowie, krytyczni wobec powojennego kapitalizmu, korzystają z przestrzeni instytucji 

ufundowanej właśnie na wartościach kapitalistycznych.  

Obie przywołane interpretacje wynikają z tradycyjnego sposobu myślenia o sztuce jako 

autonomicznej dziedzinie życia, która albo reprezentuje istniejącą niezależnie od niej 

rzeczywistość społeczną, albo zaś służy jej krytyce. W tym kontekście rzeczywistość społeczna 

składa się wyłącznie z ludzi i ich aktualnych problemów. Tymczasem z perspektywy 

współczesnej teorii asamblaży działanie Tinguely’ego, Kluvera i Rauschenberga staje się 

przykładem sztuki zamglonego antropocenu, która zawsze powstaje na przecięciu 

heterogenicznych dyskursów i praktyk w wyniku intra-akcji różnego typu ludzi i nie-ludzi.  

W Homage to New York mamy bowiem do czynienia z dynamiczną fuzją sztuki i technologii, 

których elementy powoli zaczynają ze sobą współgrać, by jedynie na chwilę zestroić się 

harmonijnie. Zyskują wtedy status poprawnie działającej maszyny, którą tradycyjni krytycy 

uznają za dzieło sztuki, gdyż tworzy ona spójną całość. Zaraz potem dzieło to ulega jednak 

zniszczeniu, a pozostałości po nim trafiają w ręce uczestników projektu, którzy mogą je zabrać 

ze sobą. W ten sposób działanie wykracza poza tradycyjne ramy dzieła sztuki i dlatego może 

wchodzić w kolejne, heterogeniczne relacje. Jednocześnie omawiana praca, w przeciwieństwie 

do wybranych przykładów sztuki Kantora, nie służy bynajmniej wytworzeniu autentycznego 

                                                 
117 Ibidem.  
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doświadczenia kontaktu człowieka z materialną rzeczywistością. Zaplanowany przez 

Tinguely’ego przyjazd straży pożarnej wyraźnie pokazuje, że inicjatorom tej instalacji chodziło 

o wywołanie u odwiedzających doświadczenia niepewności. Nie mogli oni bowiem wiedzieć, 

że pożar maszyny stanowi element scenariusza wydarzenia, w którym uczestniczyli. Co więcej, 

efektem wywołanego przez Tinguely’ego doświadczenia staje się zaś asamblaż człowieka  

i maszyny, w którym oba elementy zyskują określoną podmiotowość relacyjną. 

Nieprzypadkowo wszyscy recenzenci Homage to New York wskazywali na sprawczość maszyn 

Tinguely’ego. Na przykład, szwedzki kolekcjoner sztuki Pontus Hulten pisał, że „nie są one 

maszynami. Są anty-maszynami. Wprowadzają anarchię, a przez to zyskują wolność, o jakiej 

ludzie mogą tylko pomarzyć”118. Hulten w oczywisty sposób antropomorfizował w tej 

wypowiedzi obiekty Tinguely’ego, przypisując im indywidualną (ludzką) podmiotowość  

i związane z nią liberalne pojęcie wolności. Tymczasem doświadczenie jako asamblaż, 

wywoływane przez inicjatorów performansów naturokulturotechnologicznych zamglonego 

antropocenu, kieruje uwagę na charakterystyczne dla powoływanej przeze mnie epoki 

zniesienie granicy między tym, co ludzkie i tym, co nie-ludzkie. Dlatego takie doświadczeniem 

może z powodzeniem posłużyć do zakwestionowania tradycyjnego doświadczenia naukowego, 

które opiera się na ścisłym podziale świata na sferę ludzkiej aktywności i niezależną od niej 

sferę biernej, pozbawionej sprawczości natury. Wystarczy odwołać się do konkretnego 

doświadczenia, które wywołała u mnie instalacja, w której nie potrafiłem ustalić tego, gdzie 

zaczyna się i kończy to, co ludzkie.  

 

Doświadczenie jako asamblaż i doświadczenie naukowe  

W 2016 roku zwiedzałem wystawę Pokusa nieśmiertelności w Centrum Nauki Kopernik  

w Warszawie. Prezentowane na niej prace dotyczyły społeczno-politycznych i kulturowych 

konsekwencji rozwoju technologicznego, zmierzającego do przedłużenia ludzkiego życia. 

Jedną z nich była instalacja Circumventive Organs (2013) australijskiej dizajnerki Agi Haines. 

Składały się na nią trzy obiekty, stworzone za pomocą bioprintingu. Technologia ta przypomina 

druk 3D i należy do repertuaru współczesnej biomimetyki. O ile drukarek przestrzennych 

używa się do wytwarzania trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie 

komputerowego modelu, bioprinting polega na łączeniu żywych komórek, czynników wzrostu, 
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czyli peptydów pobudzających komórki do różnicowania się i podziału, oraz materiałów 

biomedycznych w taki sposób, by powstały struktury imitujące właściwości żywych tkanek. 

Technologię tę najczęściej wykorzystuje się dzisiaj do wytwarzania ludzkich tkanek i organów, 

na których testuje się działanie leków. Tymczasem w Circumventive organs mamy do czynienia 

z trzema gotowymi do wszczepienia organami, które powstały w wyniku połączenia ludzkich  

i nie-ludzkich komórek. Cerebrothrombal dilutus to hybryda ludzkich tkanek i gruczołu 

ślinowego pijawki. Kiedy tylko organ wyczuwa wzrost ciśnienia u osoby cierpiącej na 

nadciśnienie tętnicze, wydziela do krwi środek przeciwzakrzepowy, by zapobiec udarowi 

mózgu. Tremomucosa expulsum zawiera tymczasem w sobie komórki mięśniowe grzechotnika, 

które na bieżąco usuwają śluz z układu oddechowego pacjentów z mukowiscydozą, kierując go 

do układu wydalniczego. Wreszcie Electrostabilis cardium to bio-defibrylator, który powstał  

z połączenia rzęsek z ludzkiego ucha z elektrocytami, czyli komórkami wytwarzającymi 

energię elektryczną, pobranymi z ciała węgorza elektrycznego. Za pomocą specjalnej 

przyssawki organ podłącza się bezpośrednio do serca. Kiedy rzęski wyczuwają wibracje, 

zapowiadające zawał serca, następuje wyładowanie elektryczne, które powinno przywrócić 

akcję serca. 

Choć starałem się w miarę dokładnie opisać instalację Haines, zawarte w moim opisie 

informacje są całkowicie nieprawdziwe. Kiedy podszedłem do szklanych gablot, w których na 

specjalnych tacach ze stali chirurgicznej wyłożono opisane wyżej organy, przeczytałem 

towarzyszący instalacji opis kuratorski. Okazało się wtedy, że wszystkie zostały wykonane  

z materiałów syntetycznych, a omawiana praca to przykład dizajnu spekulatywnego. Jak 

przekonują brytyjscy praktycy i teoretycy dizajnu, Anthony Dunne i Fiona Raby, w pracy 

Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, dizjanerzy spekulatywni 

wytwarzają „materialne fikcje (physical fictions)”119. Ten oksymoroniczny termin określa 

zbiorczo materialne przedmioty, które ani nie podają się za „rzeczywistość”, ani jej nie 

odzwierciedlają, lecz stanowią punkt wyjścia dla widzów do snucia rozmaitych wizji 

przyszłości. W Circumventive organs chodzi zaś o to, byśmy wyobrazili sobie efekty 

współczesnych praktyk technonaukowych, które prowadzą do zniesienia binarnej opozycji 

między człowiekiem i zwierzęciem. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o rozważania teoretyczne. 

Instalacja Haines wywołała u mnie bowiem silne doświadczenie jako asamblaż, które sprawiło, 

że nieustannie kwestionowałem status wystawionych obiektów. W pierwszej kolejności 

                                                 
119 Anthony Dunne, Fiona Raby, Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, The MIT Press 

2013.  
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potraktowałem pracę Haines jako kolejny projekt technonaukowy. Na taką interpretację wpływ 

miał przede wszystkim kontekst, w którym została ona pokazana. Centrum Nauki Kopernik 

zajmuje się bowiem głównie popularyzacją nauki. Jednak nawet wtedy, gdy poznałem 

„prawdziwy” status prezentowanych organów, trudno mi było ustalić, co tak naprawdę 

oglądam. Moją niepewność pogłębiał towarzyszący Circumventive organs film 

mockumentalny. Przedstawiał on operacje, podczas których transplantolodzy wszczepiają 

pacjentom Electrostabilis cardium. Film ten uwiarygadniał status prezentowanych obiektów 

jako organów wykonanych techniką bioprintingu. Co więcej, narządy zostały wykonane w taki 

sposób, by jak najbardziej przypominały rzeczywiste organy. Na przykład, z niektórych sączyła 

się tu i ówdzie krew, wszystkie zaś zostały pokryte syntetycznym żelem, przypominającym 

śluz. W konsekwencji tego typu strategii pojawiło się u mnie szczególne doświadczenie 

synestetyczne. Przyglądając się leżącym w gablocie obiektom, poczułem wrażenia dotykowe 

na rękach. Inaczej mówiąc, mój wzrok pozwalał mi „dotknąć” wilgotnego śluzu, 

pokrywającego narządy. Doświadczenie to wywołało u mnie silną reakcję afektywną, w której 

mieszało się narastające obrzydzenie i fascynacja. 

Opisane w ten sposób doświadczenie najprecyzyjniej bodaj określa termin wonder 

(zdziwienie, zachwyt, uczucie cudowności), którym posługują się amerykańskie 

kulturoznawczynie Lorrain Daston i Katherine Park w pracy Wonders and the Order of Nature, 

1150–1750120. Według nich doświadczenie to towarzyszyło siedemnastowiecznym virtuosi, 

czyli miłośnikom filozofii naturalnej, kiedy uczestniczyli jako publiczność w eksperymentach, 

przeprowadzanych chociażby przez członków brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego. Jak 

przekonują Daston i Park, ich udział stanowił integralną część procesu wytwarzania wiedzy, 

gdyż  

uczucie cudowności nierozerwalnie wiązało się z pasją poznawczą. Polegało tyleż na zdobywaniu 

wiedzy, co na doświadczeniu afektywnym. Doświadczenie cudu oznaczało przekroczenie granic między 

znanymi wówczas klasyfikacjami zjawisk w świecie (s. 14). 

Inaczej mówiąc, wonder można uznać za wyraz doświadczenia jako asamblażu, w którym 

mamy do czynienia z dynamiczną fuzją wrażeń zmysłowych, doświadczeń intelektualnych  

i afektywnych, która powstaje w następstwie intra-akcji ludzi i nie-ludzki. O ile jednak 

siedemnastowieczni filozofowie naturalni wywoływali wonder, by wytworzyć obiektywną 

wiedzę o świecie, o tyle Haines projektuje tego typu doświadczenie, by zakwestionować 

                                                 
120 Lorrain Daston, Katherine Park, Wonders and the Order of Nature, 1150–1750, Zone Books 1998. Wszystkie 

cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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stabilne granice nie tylko między faktem i fikcją, lecz także między światem i jego 

przedstawieniami. W efekcie Circumventive organs również wytwarzał specyficzny sposób 

poznania świata, w którym wraz z dynamicznie zmieniającym się doświadczeniem w wyniku 

pojawiania się kolejnych wrażeń zmieniał się status oglądanych przedmiotów. Raz stawały się 

one nowymi osiągnięciami współczesnych technonauk, raz prowokowały do wyobrażania 

sobie alternatywnych wersji przyszłości, kiedy medycyna na co dzień będzie wykorzystywać 

tego rodzaju hybrydy. Omawiany przykład pokazuje zatem wyraźnie, że doświadczenie jako 

asamblaż zdecydowanie różni się od tradycyjnego doświadczenia naukowego, które pojawiło 

się pod koniec XVII wieku wraz z powstaniem nowoczesnych nauk ścisłych, uznawanych za 

niezależne od sztuki i polityki. Chodzi tu oczywiście o doświadczenie badacza, który  

z chłodnego dystansu obserwuje świat, produkując obiektywną wiedzę na jego temat. 

Tymczasem interesujący mnie typ doświadczenia pociąga za sobą z jednej strony ucieleśnione 

poznanie poprzez intra-akcje ze światem, z drugiej zaś kieruje uwagę na znaczące różnice 

między ludzkimi i nie-ludzkimi aktantami. W przypadku Circumventive Organs chodzi 

konkretnie o różnice między tym, co naturalne i tym, co syntetyczne. W związku z tym 

doświadczenie jako asamblaż skłania również do zakwestionowania tradycyjnego modelu 

reprezentacji w sztuce i technonaukach, odwołującego się do metafory lustrzanego odbicia. 

Performanse naturokulturotechnologiczne zamglonego antropocenu nie reprezentują bowiem 

uprzednio istniejącej rzeczywistości, lecz wytwarzają różnie ukierunkowane przez inicjatorów 

materialno-dyskursywne efekty na przecięciu rozmaitych dyskursów i praktyk, które 

nieustannie zmieniają się pod wpływem doświadczeń jako asamblaży oraz stosowanych 

narzędzi kognitywnych. Z tego względu, aby precyzyjnie mówić o reprezentacji w zamglonym 

antropocenie, należy zmienić dominującą metaforę, odwołując się do innego niż lustrzane 

odbicie zjawiska optycznego: dyfrakcji.  

W ostatnich latach mamy do czynienia z wzrastającym upowszechnieniem się teorii 

performatycznych, które przekonują, że sztuka nie reprezentuje świata, lecz wytwarza 

określoną, materialną rzeczywistość oraz związany z nią sposób myślenia o świecie, dzięki 

czemu zyskuje potencjał oddziaływania na publiczność. Wystarczy przywołać chociażby 

koncepcję mimesis onto-epistemicznej, którą przedstawiła brytyjska performatyczka Kara 

Reilly w pracy Automata and Mimesis on the Stage of Theatre History121. Koncepcja ta 

powstała w wyniku transhistorycznych badań nad relacjami między teatrem i technologią, 

obejmujących między innymi automaty, czyli maszyny, które dzięki specjalnemu 

                                                 
121 Kara Reilly, Automata and Mimesis on the Stage of Theatre History, Palgrave 2011.  
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mechanizmowi zegarowemu naśladowały ludzi i zwierzęta. W XVII i XVIII wieku ich twórcy, 

najczęściej zegarmistrzowie bądź maszyniści teatralni, organizowali specjalne pokazy na 

dworach królewskich i arystokratycznych. Wprawiali wówczas publiczność w zdumienie, 

prezentując między innymi drewnianą kaczkę, która potrafiła jeść i defekować, czy siedzącą 

przy stole lalkę z metalu, która potrafiła pisać. Jak przekonuje Reilly, w przedstawieniach  

z udziałem tego typu automatów nie mamy do czynienia z reprezentacją, rozumianą jako 

odzwierciedlenie obiektywnie istniejącej rzeczywistości. W afektywnym doświadczeniu 

publiczności skutecznie bowiem zacierały się granice nie tylko między rzeczywistością i jej 

artystycznym przedstawieniem, lecz także między naturą i kulturą czy tym, co ludzkie i nie-

ludzkie. Koncepcja Reilly nie daje się jednak odnieść do interesujących mnie performansów 

naturokulturotechnologicznych z dwóch powodów. Po pierwsze, badaczka zupełnie pomija w 

swoich rozważaniach dominujące wówczas modele reprezentacji w naukach ścisłych, traktując 

reprezentację jako kategorię należącą do wąsko rozumianej dziedziny sztuki. Tymczasem tacy 

historycy sztuki, jak Svetlana Alpers czy Matthew C. Hunter, przekonująco dowiedli, że istnieje 

ścisły związek między dominującymi w danym kontekście historycznym sposobami myślenia 

o reprezentacji w sztuce oraz w technonaukach122. Można go dostrzec również współcześnie, 

chociażby w sposobie wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości zarówno  

w instalacjach artystycznych do wywołania określonego doświadczenia odbiorczego, w którym 

komputerowo generowany obraz zyskuje materialność, jak również w laboratoriach 

naukowych, gdzie służą do tworzenia różnego typu interaktywnych modeli rzeczywistości. Po 

drugie, mimesis onto-epistemiczna wciąż opiera się na tradycyjnej metaforze lustra, która 

zakłada tożsamość przedmiotu i jego odbicia, odwołuje się zaś do zasad tradycyjnej fizyki 

newtonowskiej, w której każdy byt ma z góry określoną tożsamość i nie może być jednocześnie 

przedmiotem i jego odbiciem. Wynika to z antropocentrycznych założeń klasycznej optyki 

geometrycznej, posługującej się uproszczonym modelem światła, które porusza się po linii 

prostej, pokonując drogę z punktu A do punktu B w możliwie najkrótszym czasie. Jak 

przekonuje fizyk kwantowy Richard Feynmann w swoich Wykładach z fizyki, taka interpretacja 

ma zastosowanie jedynie w momencie, gdy długość fali świetlnej jest mniejsza niż rozmiary 

przedmiotów, które odbijają się w zwierciadle123. Ludzkie oko nie wychwytuje natomiast 

zjawisk, które towarzyszą każdemu odbiciu światła w mikroskali, gdzie nie mamy do czynienia 

                                                 
122 Zob. Svetlana Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century, The University of 

Chicago Press 1983; Matthew C. Hunter, Wicked Intelligence. Visual Art and the Science of Experiment in 

Restoration London, The University of Chicago Press 2013. 
123 Zob. Richard Feynmann, Dyfrakcja, tłum. Andrzej Jurewicz, [w:] idem, Wykłady z fizyki, t. 2 [1963], 

Wydawnictwo PWN 2001, s. 59-73.  
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z prostym mechanizmem odbicia, gdyż po drodze do zwierciadła światło nieuchronnie się 

rozszczepia, załamuje i rozprasza, napotykając jako przeszkody takie małe elementy, jak 

choćby elektrony czy protony. 

Tymczasem inicjatorzy performansów naturokulturotechnologicznych w sztukach 

zamglonego antropocenu poszukują nowych, nie-antropocentrycznych modeli reprezentacji. 

Wskazują bowiem na to, że relacja podobieństwa ma charakter performatywny, czyli wyłania 

się zawsze w następstwie intra-akcji ludzkich i nie-ludzkich aktantów. Dobrym przykładem 

poszukiwań performatywnego i nie-antropocentrycznego modelu reprezentacji rzeczywistości 

może być twórczość francuskiego artysty i konstruktora Patricka Tresseta. We współpracy  

z inżynierami i programistami od wielu lat tworzy on roboty o imieniu Paul. Nie są to jednak 

humanoidalne maszyny, które swoim kształtem wiernie oddają wygląd człowieka. Bardziej 

przypominają minimalistyczne rzeźby, składające się z drewnianego pulpitu, do którego 

przytwierdzono pojedynczy wysięgnik pneumatyczny, zakończony długopisem. Wysięgnik  

z kolei został podłączony do kamery internetowej, a jej obraz za pomocą specjalnego algorytmu 

przekształca się w konkretne ruchy maszyny. Kiedy umieści się na pulpicie kartkę papieru, 

powstanie na niej szkic tego, co rejestruje kamera. Paulowie, dzięki opisanym rozwiązaniom 

technologicznym, przypominają zatem malarzy, sporządzających szkice do portretów. Aby 

pokazać, w jaki sposób prace Tresseta wymuszają na zmianę metafory lustra, organizującej 

dotąd myślenie o reprezentacji, odwołam się do własnego doświadczenia udziału w jednym  

z jego pokazów.  

W 2016 roku uczestniczyłem w instalacji Three Robots Named Paul, pokazywanej w 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Sposób aranżacji przestrzeni jednoznacznie 

nawiązywał tu do układu tradycyjnego studia artystycznego. W jednej części sali wystawowej 

rozwieszono bowiem na ścianie wykonane długopisem rysunki ludzkich twarzy, które 

natychmiast skojarzyły mi się z ekspresyjnymi szkicami Egona Schielego. Autorami tych 

rysunków jednak nie byli ludzie, lecz roboty umieszczone w drugiej części instalacji. Ustawieni 

w kolejce odwiedzający mogli usiąść na przygotowanym tam dla nich krześle i pozować 

Paulom do portretu. Wówczas, jak przekonywał opis na stronie internetowej, „»mechaniczni 

malarze« od razu spoglądają na modela i zaczynają go rysować, patrząc to na niedokończony 

szkic, to na pozującego człowieka”124. Inaczej mówiąc, opis instalacji starał się mnie 

przekonać, że Paulowie naśladują malarzy po to, by pokazać, że maszyny również są zdolne do 

                                                 
124 http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/festiwal-przemiany/festiwal-przemiany-2016/patrick-tresset/ 

(20.09.2017). 
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twórczości artystycznej. Jednak kiedy zwiedzałem wystawę, nastąpiła awaria oprogramowania 

sterującego i – zamiast tłumu odwiedzających – dookoła robotów krzątali się podenerwowani 

członkowie obsługi technicznej, próbując naprawić usterkę. Jak mi się wydaje, to przypadkowe 

zdarzenie ujawniło performatywny charakter sytuacji, która wytwarza się we współdziałaniu 

wykorzystanych w tej pracy technologii i strategii performatywnych, chociażby takich, jak 

sposób aranżacji przestrzeni, żeby przypominała atelier malarza oraz doświadczenia 

publiczności, która pozuje Paulom tak, jak gdyby rzeczywiście byli oni malarzami. Kiedy 

jednak jeden z tych elementów zawodzi, całkowicie zmienia się status wszystkich aktantów 

tego performansu naturokulturotechnologicznego, a w konsekwencji to, jak go doświadczamy 

i interpretujemy. Z tej perspektywy trudno analizować Three Robots Named Paul i – szerzej 

rzecz ujmując – sztukę zamglonego antropocenu wyłącznie za pomocą modelu mimesis, 

opartego na metaforze zwierciadła. Co więcej, nowego modelu reprezentacji należy 

poszukiwać nie tyle w teorii sztuki, ile we współczesnej filozofii nauki, która proponuje nowe 

metafory do myślenia o reprezentacji w kontekście fizyki kwantowej.  

W pracy Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of 

Matter and Meaning amerykańska fizyczka i filozofka feministyczna Karen Barad 

przeprowadziła gruntowną krytykę metafory zwierciadła i związanego z nią refleksyjnego 

podejścia do rzeczywistości (ang. reflection oznacza zarówno lustrzane odbicie, jak i refleksję, 

czyli głębsze zastanowienie się nad czymś), które charakteryzuje nowoczesne nauki ścisłe125. 

Podejście to pociąga za sobą zwykle sztywny podział na rzeczywistość, jej naukową 

reprezentację i produkujących ją naukowców. Tymczasem Barad poszła w ślad Donny 

Haraway, która w swoich pracach wielokrotnie sugerowała, że metaforę zwierciadła  

w dyskursie naukowym należy zastąpić metaforą dyfrakcji126. Komentując zaś jej ustalenia, 

pisze: 

Dyfrakcja może z powodzeniem służyć jako kontrapunkt dla lustrzanego odbicia: choć oba zjawiska 

należą do świata optyki, metafora lustra podkreśla odwzorowanie i tożsamość przedmiotu oraz jego 

reprezentacji, podczas gdy dyfrakcja kieruje uwagę na wyłaniające się między nimi różnice (s. 71). 

Haraway traktuje dyfrakcję przede wszystkim jako metaforę takiego sposobu produkcji wiedzy, 

w którym badaczka nie opisuje z dystansu obiektywnej rzeczywistości, lecz sprawozdaje to, 

jaką zmianę w świecie przynosi zastosowana przez nią aparatura i metody badań. Barad 

                                                 
125 Karen Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and 

Meaning, Duke University Press 2007. Kolejne cytaty z tego samego wydania. Numery stron w nawiasach.  
126 Zob. Donna Haraway, The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others [w:] 

The Haraway Reader, Routledge 2004, s. 63-124.  
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natomiast, czerpiąc z własnego doświadczenia fizyczki teoretycznej, uzupełnia ustalenia 

Haraway, przedstawiając dyfrakcję jako zjawisko, które wytwarza nie tylko dyskursywne, lecz 

przede wszystkim materialne efekty. W tym celu odwołuje się do badań nad dyfrakcją, które 

doprowadziły do przemian paradygmatów naukowych w XX wieku. Nie chodzi jej zatem  

o dyfrakcję, o jakiej mówi się w optyce geometrycznej, silnie zakorzenionej w newtonowskiej 

mechanice klasycznej. Ten dział fizyki przyjmuje bowiem nazbyt uproszczony model światła, 

z którym zgodnie w ośrodku jednorodnym, czyli takim, który w całej swej objętości ma takie 

same właściwości fizykochemiczne, promienie świetlne rozchodzą się po liniach prostych.  

Z tej perspektywy dyfrakcja oznacza po prostu załamanie i zmianę kierunku ruchu promienia 

po napotkaniu jakiejś przeszkody. Z perspektywy optyki geometrycznej to ponadto marginalne 

zjawisko, powstające w wyniku zakłócenia regularnie rozchodzących się liniowo promieni 

świetlnych. W interesującej Barad fizyce kwantowej, dyfrakcja zajmuje natomiast centralne 

miejsce. Od początku XX wieku badania nad nią odgrywają kluczową rolę w debacie, którą 

badaczka określa jako problem „fala kontra cząstka” (s. 73). Chodzi tu o ożywione spory  

o charakterze filozoficznym między fizykami, którzy starają się ustalić, czy światło i materia 

mają charakter korpuskularny czy falowy. Jak przekonuje Barad, szczególna pozycja dyfrakcji 

w tej debacie polega na tym, że uniemożliwia ona rozwiązanie paradoksu korpuskularno-

falowego. Eksperymenty z dyfrakcją, chociażby opisywany w poprzednim rozdziale 

eksperyment Davissona i Garmera, pokazują raczej paradoksalną sytuację, w której  

w zależności od aparatury badawczej światło i materia przyjmują raz postać fali, raz cząstki.  

W związku z tym dyfrakcja w filozoficznej interpretacji Barad pozwala dostrzec nie tyle 

stabilne tożsamości ludzi i nie-ludzi, ile przede wszystkim procesy wytwarzania się różnic 

między bytami w różnego typu materialno-dyskursywnych splotach.  

Refleksja Barad wpisuje się w krytykę tradycyjnych metodologii badawczych, jaką 

podjęli badacze spod znaku nowego materializmu. W tym kontekście dyfrakcja staje się nie 

tylko metonimią określonej i wytwarzającej się performatywnie rzeczywistości, lecz także 

podstawą nowej metodologii, która wykracza poza dotychczasowe praktyki badawcze nauk 

ścisłych i humanistycznych. W Meeting the Universe Halfway Barad określa te praktyki 

zbiorczym mianem postawy refleksyjnej, która zgodnie z metaforą lustra „ma na celu 

podtrzymanie trójpodziału świata na przedmioty, ich reprezentacje oraz tych, którzy te 

przedmioty poznają i produkują wiedzę, skupiając uwagę na wąsko rozumianej relacji między 

przedmiotami i ich reprezentacjami” (s. 86). Postawa refleksyjna uznaje za pewnik, że 

reprezentacje oddają społeczną bądź naturalną rzeczywistość. Barad – podobnie jak inni 
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przedstawiciele nowego materializmu – krytykuje taką postawę, zwłaszcza w socjologicznych 

badaniach nad nauką. Próbując opisać społeczne procesy konstruowania faktów naukowych, 

badacze tradycyjnie traktują klasę, rasę czy gender jako raz na zawsze określone i stabilne 

kategorie, które znajdują odbicie w konkretnej wiedzy naukowej. Tymczasem z perspektywy 

dyfrakcji, klasa, rasa czy gender również wytwarzają się na różne sposoby w wyniku intra-akcji 

ludzkich i nie-ludzkich aktantów, które obejmują zarówno samych badaczy, jak też stosowaną 

przez nich aparaturę badawczą. Barad postuluje zatem, by zastąpić postawę refleksyjną przez 

postawę dyfrakcyjną. Chodzi tu o taki sposób uprawiania nauki, który skupia uwagę na 

relacjach wzajemnych między podmiotami i przedmiotami badań jako efektach wykorzystania 

określonej aparatury czy metodologii. Aby przekonać się o tym, jak taką dyfrakcję można 

dostrzec w zjawiskach zamglonego antropocenu, przyjrzyjmy się najpierw jednemu  

z opisywanych przez Barad przykładów. 

Omawiając w Meeting the Universe Halfway efekty działania dyfrakcji, Barad odwołuje 

się do współczesnej biomimetyki. Chodzi tu o różnego typu interdyscyplinarne przedsięwzięcia 

technonaukowe, które projektują urządzenia techniczne czy rozwiązania architektoniczne, 

zainspirowane budową bądź praktykami życiowymi organizmów żywych. Wystarczy tu 

przywołać przykład tkaniny velcro, czyli popularne rzepy syntetyczne, skonstruowane na wzór 

owocostanów łopianu, bądź budynki, w których system wentylacji i chłodzenia odwzorowuje 

system podziemnych kanałów, które drążą w ziemi termity w celu zapewnienia odpowiedniej 

wilgotności w termitierze. Jak przekonuje Barad, filozofowie nauki niemal automatycznie 

interpretują tego typu projekty, zwracając uwagę na proces naśladowania bądź kopiowania 

przez człowieka budowy, funkcji życiowych czy zachowań roślin i zwierząt. Tymczasem 

analizowany przez nią przykład pokazuje wyraźnie, że w biomimetyce mamy do czynienia  

z modelowym wręcz przykładem dyfrakcji. W 2001 roku międzynarodowy zespół badawczy  

i inżynierów, pracujących w ośrodku badawczym Bell Labs w New Jersey pod kierunkiem 

amerykańskiej biochemiczki Joanny Aizenberg, opublikował wyniki badań nad wężowidłami 

z gatunku Ophiocoma wendtii. Choć te morskie zwierzęta, przypominające rozgwiazdę  

z długimi i smukłymi ramionami, nie mają oczu, znane są z doskonałego wzroku. Zespół 

Aizenberg dowiódł, że ciało wężowideł pokrywa ponad dziesięć tysięcy kryształków kalcytu, 

które spełniają funkcję niezwykle czułych mikrosoczewek. Skupiają one światło dokładnie  

w tych miejscach, w których znajdują się zakończenia nerwowe, co zastępuje narząd wzroku. 

Co więcej, każda mikrosoczewka „patrzy” w inną stronę, dzięki czemu zwierzęta te uzyskują 

obraz stereoskopowy. Dzięki temu bezbłędnie omijają przeszkody i dostrzegają polujące na nie 
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drapieżniki nawet w minimalnym oświetleniu. Celem badań Aizenberg i jej współpracowników 

nie było oczywiście opisanie mechanizmu działania aparatu wzrokowego wężowideł, lecz 

skonstruowanie soczewek nowego typu, składających się – podobnie jak ciało wężowideł  

– z wielu kalcytowych nanokryształów. Takie soczewki znalazły następnie zastosowanie 

chociażby w urządzeniach służących do bioobrazowania, czyli tworzenia wielowymiarowych 

wizualizacji struktur oraz procesów biologicznych w czasie rzeczywistym. Aby przekonać się 

o tym, czego jeszcze biomimetycy mogą się nauczyć od wężowideł, przyjrzyjmy się bliżej ich 

„oczom”. 

Aparat wzrokowy wężowideł nie ma nic wspólnego z ludzkimi wyobrażeniami na temat 

wzroku, w których soczewka oka wyznacza ścisłą granicę między poznającym podmiotem  

i poznawanym przezeń z dystansu światem. Jak przekonuje Barad, wężowidła to „żyjące, 

oddychające i nieustannie zmieniające się siatki dyfrakcyjne” (s. 377). Inaczej mówiąc, 

praktyki życiowe tych zwierząt wiążą się nierozerwalnie z wytwarzaniem dyfrakcji. Wężowidła 

nie mają bowiem oczu, lecz same są oczami, które nieustannie dostosowują się do 

zmieniających się warunków otoczenia, modyfikując granice własnego ciała. Ich sposób 

doświadczania świata wymyka się zatem nie tylko tradycyjnym modelom poznania świata  

z chłodnego dystansu, lecz także współczesnym koncepcjom ucieleśnionego poznania, które 

zwykle zakładają istnienie stabilnego i pojedynczego, poznającego ciała. Wężowidła zaś nie 

tylko zmieniają kolor, wtapiając się w otoczenie, by ukryć się przed drapieżnikami. W sytuacji 

zagrożenia pozbywają się również tych ramion, które są najbardziej narażone na atak. 

Zdolności regeneracyjne wężowideł sprawiają, że ramię w ciągu kilku tygodni odrasta. 

Odrzucone części ciała zaś zaczynają funkcjonować autonomicznie: przyczepiają się do skał, 

świecą w ciemności i nadal się wiją, dodatkowo odwracając uwagę drapieżnika. U tych 

gatunków, które rozmnażają się bezpłciowo przez klonowanie, z odrzuconych w taki sposób 

ramion wykształcają się nawet nowe osobniki. W związku z tym, jak przekonuje Barad, 

wężowidła skłaniają naukowców do porzucenia takich binarnych opozycji, jak oryginał/kopia 

czy organizm/środowisko, zmuszając do nieustannego kwestionowania stosowanych kategorii 

badawczych. Nie wiadomo przecież, czy odrzucone ramię to jeszcze część ciała wężowideł, 

czy już nowy osobnik, ich potomstwo, czy też po prostu rozkładająca się materia organiczna. 

Status zależy tu nie tylko od konkretnej sytuacji, lecz także od usytuowanych praktyk 

badawczych, stosowanych przez naukowców. Z tego względu wężowidła stanowią 

ucieleśnienie postawy dyfrakcyjnej, w której znikają stabilne tożsamości indywidualne,  

a poznanie świata oznacza nawiązanie intra-akcji z ludźmi i nie-ludźmi, w których konstytuują 



137 

 

się za każdym razem inne przygodne byty. W związku z tym można wykorzystać praktykę 

życiową wężowideł, by z jej perspektywy krytycznie przyjrzeć się dominującemu w naukach 

ścisłych sposobowi myślenia o reprezentacji. 

Według Barad, wężowidła jako ucieleśnienie postawy dyfrakcyjnej problematyzują 

również dominujące sposoby myślenia o reprezentacji w naukach ścisłych. Projekt Aizenberg 

nie polegał według niej po prostu na imitowaniu cech morfologicznych tych zwierząt, lecz na 

wchodzeniu z nimi w rozmaite intra-akcje. Jak wężowidła wchodzą w intra-aktywne relacje ze 

środowiskiem, za każdym razem wytwarzając różne efekty, tak biomimetycy nie dążą do 

replikowania zjawisk naturalnych, lecz na każdym etapie swojej pracy wytwarzają nowe 

materiały, wypracowują nowe techniki i znajdują dla nich nowe zastosowania. W związku  

z tym nie mamy tu do czynienia z re-prezentacją natury jako niezależnej od człowieka sfery 

życia, lecz nieustannym wytwarzaniem różnych efektów, które nabierają znaczenia  

w określonych kontekstach materialno-dyskursywnych. Przywoływane tu rozważania Barad 

pokazują wyraźnie, że dyfrakcja służy jej przede wszystkim do podważenia stosowanych przez 

ekspertów praktyk produkcji wiedzy w projektach technonaukowych. Tymczasem performanse 

naturokulturotechnologiczne sztuki zamglonego antropocenu angażują zarówno ekspertów, jak 

i nie-ekspertów. Dlatego też pokazują, że dyfrakcja zachodzi nie tylko podczas procesu 

produkcji wiedzy w wąskich kontekstach laboratoryjnych, lecz wytwarza rozmaite efekty 

również poza nimi. W związku z tym performanse te zyskują potencjał wytwarzania nowych 

sposobów bycia w świecie i myślenia o nim, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju nauki. 

Aby to pokazać, odwołajmy się do konkretnego przykładu.  

W 2012 roku powstał bioartowy projekt 2.6G 329M/S: Bulletproof skin holenderskiej 

artystki Jalili Essaïdi. We współpracy z biologiem Abdoelwahebem El Ghalbzourim z Forensic 

Genomics Consortium Netherlands, czyli organizacji zrzeszającej trzy najważniejsze 

laboratoria genetyki sądowej w Holandii, artystka wyhodowała fragment ludzkiej skóry, 

zawierającej nitki jedwabiu, układające się w rodzaj pajęczej sieci. Dzięki temu skóra stała się 

niemal kuloodporna, gdyż splecione włókna jedwabiu zyskują większą wytrzymałość niż stal. 

Aby osiągnąć ten cel, Essaïdi połączyła skomplikowane techniki biotechnologiczne  

i biomimetyczne. Nie można bowiem bezpośrednio łączyć komórek jedwabnika z komórkami 

ludzkiej skóry. W związku z tym artystka wykorzystała materiał biologiczny, pochodzący od 

ludzi i zwierząt, zawierający nitki jedwabiu. Najpierw wyhodowała zmutowane genetycznie 

kozy, którym wszczepiono gen jedwabników, kodujący spidroinę, czyli białko, z którego 

zbudowana jest pajęcza sieć. Dopiero tym białkiem dało się zastąpić znajdującą się w ludzkiej 
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skórze keratynę, uzyskując kuloodporny materiał. Celem artystki było jednak nie tylko 

wyhodowanie kuloodpornej skóry, lecz także sprawdzenie jej wytrzymałości. Umieściła więc 

wyhodowaną tkankę w żelu balistycznym, który pozwala mierzyć siłę uderzenia kuli i zobaczyć 

trajektorię jej lotu, a następnie nagrała film, na którym strzela do fragmentu skóry z różnego 

rodzaju broni. Wyhodowana przez nią skóra pękła dopiero w chwili, kiedy trafił w nią pocisk 

o wpisanych w tytuł parametrach. Pokazywany w galerii projekt Essaïdi przyjął kształt 

instalacji. Owiedzający poruszali się między umieszczonym w szklanej gablocie kawałkiem 

skóry w żelu, filmową rejestracją wystrzałów z broni i fotograficzną dokumentacją działań 

artystki.  

Z zamieszczonego na stronie internetowej Essaïdi programu wynika, że celem 2.6G 

329M/S: Bulletproof skin jest krytyczna refleksja nad utopijnym charakterem 

transhumanistycznego paradygmatu, zgodnie z którym technologia pozwala coraz bardziej 

udoskonalać ludzkie ciało, zapewniając mu bezpieczeństwo. W kuloodpornej skórze przenikają 

się bowiem mitologiczne marzenia o nieśmiertelności, dążenia technologów wojskowości do 

stworzenia żołnierza idealnego (pojawiające się już w pismach Czyngis-hana) oraz pełne 

optymizmu transhumanistyczne idee, zakładające możliwość niczym nieograniczonego 

doskonalenia ciała człowieka. Odsłaniając przed odwiedzającymi instalację podstawy 

technonaukowego procesu powstawania kuloodpornej skóry, artystka sytuuje te idee w bardzo 

konkretnym układzie materialno-dyskursywnych zależności. Z tej perspektywy wytworzone w 

2.6G 329M/S: Bulletproof skin doświadczenie wpisuje się w krytykę transhumanizmu z jego 

antropocentrycznym przekonaniem o sukcesywnym rozwoju człowieka, który może 

przekroczyć ograniczenia swego biologicznego ciała. Uczestnik projektu Essaïdi może bowiem 

dostrzec, że wytworzenie kuloodpornej skóry nie stanowi wyłącznie dzieła rąk ludzkich, lecz 

wymaga sprawczości różnego typu nie-ludzi, których działań nie da się ani kontrolować, ani 

przewidzieć. Z tej perspektywy transhumanistyczne wizje rozwoju człowieka przestają być 

wyłącznie opowieścią o ludzkości, która pokonuje kolejne przeszkody na drodze do 

doskonałości. Okazują się bowiem wynikiem trudnej współpracy ludzi i nie-ludzi. Co więcej, 

wystarczą odpowiednie parametry kuli, by wytworzona w wyniku skomplikowanych procedur, 

rzekomo kuloodporna skóra pękła. Tak odwiedzający instalację Essaïdi mogą zobaczyć, że 

projekty naturokulturotechnologiczne, które zakładają ludzką nieśmiertelność, posiadają 

wyraźnie określone materialne granice, tym razem wyznaczone przez materialność 

kuloodpornej skóry.  
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Jednak po zakończeniu pokazów w galeriach, projekt przyniósł nieprzewidziane przez 

autorkę skutki. W 2013 roku otrzymał prestiżową holenderską nagrodę BioArt Design Awards. 

Jury doceniło sposób, w jaki Essaïdi bada społeczne, polityczne, ekonomiczne, etyczne  

i kulturowe aspekty bezpieczeństwa. Z tego względu działaniami artystki zainteresowała się 

DARPA, czyli amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze 

Obronności. Ich wyniki zostały zaś wykorzystane w pracach nad udoskonaloną kamizelką 

kuloodporną, która posłuży żołnierzom amerykańskim w akcjach zbrojnych. Tym samym 

projekt, który miał wywoływać krytyczną refleksję nad transhumanistycznym pragnieniem 

nieśmiertelności, przyczynił się wprost do rozwoju technonauki. Co więcej, współpraca artystki 

z DARPA zwróciła uwagę mediów, które zaczęły interpretować projekt Essaïdi zgodnie  

z neoliberalną logiką, czyli jako przykład sztuki, którą winna przyczyniać się nie tylko do 

naukowego i technologicznego, lecz przede wszystkim ekonomicznego rozwoju ludzkości. Na 

przykład, międzynarodowe agencje informacyjne informowały o projekcie Essaïdi jako  

o przykładzie owocnej współpracy artystów, naukowców i technologów wojskowości, która  

w przyszłości może doprowadzić do powstania materiału, gwarantującemu człowiekowi 

niezniszczalność127. W tym kontekście 2.6G 329M/S: Bulletproof skin z działania o silnym 

potencjale krytycznym po zakończeniu pokazów przekształcił się w pracę, wytwarzającą  

u ludzi przekonanie o nieograniczonym potencjale rozwoju ludzkości. Nie oznacza to jednak 

obniżenia potencjału samej instalacji do wywoływania doświadczeń jako asamblażu. Wręcz 

przeciwnie, zmiana statusu instalacji wynikała, jak mi się wydaje, z podstawowej ambiwalencji 

procesów wytwarzania się performatywności, o której pisała niemiecka performatyczka Erika 

Fischer-Lichte w wydanej niedawno po polsku pracy Performatywnosć128. W wyniku tych 

procesów mogą bowiem powstać zupełnie różne rzeczywistości i zarazem sposoby ich 

doświadczania.  

 

Doświadczenie jako asamblaż i doświadczenie antropocenu 

W 2013 roku w poznańskiej galerii Oscylacje zaprezentowano w ramach działalności HAT 

Center, transdyscyplinarnej jednostki badawczej wspierającej projekty art & science przy 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, instalację Biomimesis: Hyphae, którą 

                                                 
127 Human skin strengthened with spider silk can stop a bullet, 

https://www.reuters.com/video/2011/09/20/human-skin-strengthened-with-spider-silk?videoId=221678214 

(30.08.2019). 
128 Erika Fischer-Lichte, Performatywność [2012], tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Księgarnia 

Akademicka 2018. 

https://www.reuters.com/video/2011/09/20/human-skin-strengthened-with-spider-silk?videoId=221678214
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przygotował programista i artysta multimedialny Szymon Kaliski. Sytuuje się ona na przecięciu 

sztuki wideo, pisania algorytmów i mykologii. Odwiedzający zostali bowiem zaproszeni do 

wyciemnionego pomieszczenia, w którym wyświetlano na ekranie interaktywną projekcję 

multimedialną, składającą się z niebieskich linii. Tworzyły one minimalistyczne kształty, 

przypominające konstelacje gwiazd. Pojawiały się w miejscach, w których odwiedzający, stojąc 

w świetle projektora, rzucali swój cień. Tematem pracy nie były jednak relacje ludzi i kosmosu, 

lecz ludzi, technologii i grzybów. Kaliski zastosował bowiem tak zwany algorytm kolonizacji 

przestrzeni (space colonization altgorythm), dostępny w otwartej internetowej bibliotece 

algorytmów Cinder. Ten typ algorytmu umożliwia generowanie przypominających grafy 

„drzewek”, rozgałęziających się w różnych kierunkach. Nie dziwi więc, że współcześni 

botanicy wykorzystują go do modelowania rozrastających się koron drzew. Artysta tak jednak 

zmodyfikował algorytm, żeby stał się symulacją cyklu życiowego grzybów, a niebieskie linie 

wizualizowały tytułowe strzępki (hyphae). Chodzi tu o cieniutkie, nitkowate elementy,  

z których składa się grzybnia. Wnikają one w najmniejsze szczeliny między ziarnkami piasku 

w poszukiwaniu składników odżywczych, umożliwiając grzybom wzrost i zasiedlanie nowych 

terenów. O ile jednak grzyby żywią się materią organiczną i nieorganiczną, rozkładając ją za 

pomocą specjalnych enzymów, pożywienie cyfrowych grzybów z Biomimesis: Hyphae 

stanowili sami odwiedzający. Specjalne oprogramowanie typu motion capture śledziło ich ruch, 

dostarczając wspomnianemu algorytmowi nowych atraktorów, czyli wyznaczały kierunki 

kolonizacji. Kiedy odwiedzający przestawali się poruszać, bądź wychodzili z pomieszczenia, 

wtedy cyfrowa grzybnia przestawała się rozwijać i stopniowo wymierała. Jak zatem widać, 

instalacja Kaliskiego wytwarzała u odwiedzających doświadczenie złączenia  

z zaprojektowanym przez artystę naturokulturotechnologicznym środowiskiem. Jeden  

z możliwych efektów takiego doświadczenia można pokazać, odwołując się do tego, co 

przytrafiło się mojej znajomej, która jako zatrudniona przez HAT Center wolontariuszka 

pilnowała instalacji. W rozmowie ze mną wspominała, że kiedy nikt przez dłuższy czas nie 

odwiedzał galerii, czuła bliżej nieokreśloną potrzebę poruszania się po niej, żeby – jak 

stwierdziła – „ratować grzyby przed śmiercią”.  

Reakcja mojej znajomej wyraźnie wskazuje na to, że omawiana instalacja wywoływała 

nie tylko doświadczenie jako asamblaż, ale także coś, co we wstępie nazwałem 

doświadczeniem środnostkowym. Aby się o tym przekonać, prześledźmy hipotetyczny 

scenariusz wydarzeń, które mogły doprowadzić do powstania potrzeby ratowania grzybów 

przed śmiercią. W momencie wejścia w relację z Biomimesis: Hyphae doświadczenie 
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odwiedzających niczym nie różniło się od tradycyjnego doświadczenia widza kinowego. 

Pomieszczenie galerii przypominało nawet wyciemnioną salę studyjnego kina, w której  

w każdej chwili może rozpocząć się seans. Co za tym idzie, projekcja multimedialna  

i odwiedzający stanowili tradycyjny przedmiot i podmiot doświadczenia estetycznego. Takie 

doświadczenie nie trwało jednak długo, co pokazuje relacja mojej znajomej. W miarę, jak 

pogłębiał się fizyczny kontakt między jej ciałem i projekcją, cyfrowo generowany obraz stawał 

się coraz bardziej namacalny. Proces ten katalizowało zapewne doświadczenie synestetyczne, 

łączące wrażenia dotykowe i wzrokowe. Światło projektora padało przecież na skórę znajomej, 

ogrzewając ją. Dzięki projekcja zyskiwała coraz bardziej intensywną obecność. Równocześnie 

niebieskie linie zaczynały przypominać charakterystyczny kształt strzępek, które wchodzą  

w skład grzybni. Jeśli ktoś posiadał choć podstawową wiedzę na temat cyklu życia grzybów, 

szybko się orientował, że rozwój cyfrowego bytu zależy od ruchu jego ciała. Między projekcją 

i ciałem powstawała wówczas relacja drapieżnika i ofiary, a człowiek z widza przekształcał się 

w „pożywienie” dla cyfrowych grzybów. Jeśli tego typu relacja trwała wystarczająco długo, 

pojawiały się warunki do nawiązania się afektywnej relacji między ludzkim i nie-ludzkim 

aktantem. Długotrwała obserwacja cyklu życiowego cyfrowych grzybów mogła zaś sprawić, 

że konstytuowały się one jako organizm żywy, zyskując tym samym prawo do życia.  

W świadomości odwiedzających instalację, zwłaszcza– jak moja znajoma – przywiązanych do 

kwestii ochrony środowiska, mogła się pojawić potrzeba ratowania cyfrowo generowanych 

organizmów od śmierci. Inaczej mówiąc, powstawała wtedy swego rodzaju relacja 

symbiotyczna między człowiekiem, który zaspokaja swoje potrzeby chronienia wszelkich 

przejawów życia, i organizmem żywym, który znacząco wydłuża swój cykl życiowy. 

Zrekonstruowana tu trajektoria zmian doświadczenia i jego efektów pokazuje wyraźnie, że 

doświadczenie jako asamblaż zdecydowanie różni się od tego, które bardzo często służy 

uwrażliwieniu ludzi na skalę i tempo postępujących, negatywnych zmian środowiska, w tym 

wymierania gatunków. Aby się o tym przekonać odwołajmy się do wydanej niedawno 

monografii zbiorowej Art in the Anthropocene. Encounters Among Aesthetics, Politics, 

Environments and Epistemologies pod redakcją kanadyjskiej kulturoznawczyni Heather Davis 

i amerykańskiego filozofa Etienne’a Turpina. Autorów tego tomu interesuje bowiem przede 

wszystkim sposób, w jaki ludzie doświadczają nowej epoki w dziejach Ziemi129. 

                                                 
129 Art in the Anthropocene. Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, red. 

Heather Davis, Etienne Turpin, Open Humanities Press 2015. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery 

stron w nawiasach. 
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 Należy od razu zaznaczyć, że tytuł Art in the Anthropocene nie oznacza wcale 

tradycyjnie rozumianej działalności artystycznej, która powstaje w antropocenie, a autorom 

omawianej pracy nie chodzi wcale o powołanie do istnienia nowej epoki w historii sztuki. 

Wskazuje na to już sam dobór tekstów, wśród których zamiast prac tradycyjnych historyków  

i teoretyków sztuki, znajdziemy przede wszystkim eseje kulturoznawców, filozofów  

i aktywistów. Co więcej, w Art in the Anthropocene znajdziemy również wywiady z uznanymi 

badaczami, podejmującymi ostatnio temat antropocenu, jak choćby Bruno Latour, Donna 

Haraway czy Jean-Luc Nancy, a także dokumentację projektów łączących sztukę, nauki ścisłe 

i technonauki, a nawet wiersz, który napisali amerykańscy poeci, Joshua Clover i Juliana Spahr. 

Nic więc dziwnego, że autorów tomu interesuje sztuka nie tyle jako domena doświadczenia 

estetycznego, ile jako sposób wywoływania aesthesis, czyli doświadczenia zmysłowego, które 

uznają za kluczowe dla myślenia o nowej epoce. Jak bowiem przekonują we wstępie Davis  

i Turpin, „antropocen to dla nas przede wszystkim zjawisko postrzegalne zmysłowo: 

doświadczenie życia w coraz bardziej zniszczonym i zanieczyszczonym świecie” (3). Inaczej 

mówiąc, doświadczenie antropocenu, o którym mówią autorzy Art in the Anthropocene to 

przede wszystkim wrażenia zmysłowe. W tym kontekście zainteresowanie sztuką jako 

przestrzenią wywoływania wrażeń zmysłowych spełnia bardzo konkretny, strategiczny, a wręcz 

polityczny cel. Chodzi mianowicie o uzmysłowienie ludziom, z jakimi problemami 

ekologicznymi mają do czynienia, by przeciwdziałać znieczulicy wobec postępującej 

degradacji środowiska, jaka panuje w społeczeństwach Zachodu mniej więcej od lat 

siedemdziesiątych XIX wieku.  

Turpin i Davis bezpośrednio odwołują się we wstępie do amerykańskiego teoretyka 

kultury wizualnej Nicholasa Mirzoeffa. W wydanej rok wcześniej pracy Visualizing the 

Anthropocene dowodził on zasadnie, że obojętność na zagrożenia ekologiczne wiąże się  

z konkretnym paradygmatem estetycznym, który łączył z konkretnym sposobem wizualizacji 

zniszczonych krajobrazów w sztuce, nazywając „(an)estetyką antropocenu (Anthropocene 

[an]aesthetics)” 130. Mirzoeff nawiązuje oczywiście do angielskiego rzeczownika anesthetic, 

czyli środek znieczulający, który podaje się pacjentom, by na chwilę upośledzić ich zmysły  

i tym samym „zablokować” doświadczenie bólu. W tym kontekście wprowadzony przez niego 

termin oznacza wszelkiego rodzaju strategie estetyczne, które uniemożliwiają dostrzeżenie 

negatywnych zmian środowiska o charakterze antropogenicznym. Za pierwsze dzieło należące 

                                                 
130 Nicholas Mirzoeff, Visualizing the Anthropocene, „Public Culture” 2014, t. 26, nr 2, s. 213-232. 
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do (an)estetyki antropocenu Mirzoeff uznaje słynny obraz Impresja. Wschód słońca (1873) 

Claude’a Monte. Przedstawia on zatokę portową w Hawr, rodzinnej miejscowości malarza, po 

której o poranku pływają widoczne na pierwszym planie łódki. Zatokę zasnuwają kłęby mgły 

o różnej gęstości. Monet wprost pokazuje jednak, że nie jest to naturalna mgła, która często 

pojawia się nad morzem, lecz smog pochodzenia przemysłowego. Świadczą o tym chociażby 

namalowane na drugim planie po lewej stronie kominy, produkujące ogromne ilości dymu. To 

kominy opalanych węglem kamiennym parowców, którymi pasażerowie wyruszali z tego 

najważniejszego wtedy ośrodka pasażerskiego transportu transoceanicznego we Francji do 

Stanów Zjednoczonych. Jak przekonuje Mirzoeff, Monet z jednej strony pokazuje negatywne 

skutki ekologiczne rewolucji przemysłowej, z drugiej zaś (an)estetyzuje zanieczyszczenie 

środowiska, czyli sprawia, że odbiorca niemal go nie dostrzega. Żeby się o tym przekonać, 

wystarczy zwrócić uwagę na środki artystyczne, jakimi się posłużył, zwłaszcza kolory. Łącząc 

intensywną żółtą barwę żółtego dymu węglowego z niebieskim światłem poranka i czerwonymi 

refleksami wschodzącego słońca, Monet chciał wywołać przede wszystkim doświadczenie 

piękna, w którym według współczesnych krytyków i historyków sztuki, zajmujących się jego 

twórczością, jest coś zaskakującego i uwodzicielskiego131. Jak pisze Mirzoeff, takie 

doświadczenie estetyczne ukrywa przedstawiony na obrazie szkodliwy wpływ przemysłu na 

środowisko. Żurawie portowe i kominy dosłownie giną na roziskrzonym kolorami płótnie. Co 

więcej – argumentuje Mirzoeff – wykorzystana przez Moneta nietypowa perspektywa 

spojrzenia z góry reprodukuje kolonizujące spojrzenie Nowoczesnego. Tak spogląda on na 

niebezpieczny niegdyś krajobraz morski, oswojony za sprawą rozwoju technologicznego  

i zmieniony w przedmiot kontemplacji. Choć u niektórych widzów i krytyków intensywność 

barw w połączeniu z niespotykanym dotąd w sztuce tematem obrazu wywołała początkowo 

szok poznawczy, bardzo szybko potencjalnie subwersywne doświadczenie estetyczne 

spowszedniało i weszło do kanonu piękna sztuki Zachodu.  

Krytyczna analiza obrazu Moneta i innych przedstawień zdegenerowanego  

w Visualizing the Anthropocene służy Mirzoeffowi jako punkt wyjścia do sformułowania 

alternatywnego wobec (an)estetyki sposobu pokazywania antropocenu, który winien wyostrzać 

ludzkie zmysły, pozwalając dostrzec trwającą katastrofę ekologiczną. Badacz określa tę 

alternatywę mianem przeciw-wizualności (countervisuality). Nie chodzi mu jednak o całkowite 

odrzucenie kultury wizualnej jako przestrzeni, w której mówi się o antropocenie. Przeciw-

                                                 
131 Zob. Paul Hayes Tucker, Claude Monet: Life and Art, Yale University Press 1995. 
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wizualność krytykuje wyłącznie imperialne spojrzenie z góry, nierozerwalnie związane  

z zachodnim sposobem myślenia o świecie i przedstawiania go, który służył kolonizacji Ziemi. 

Spojrzenie to uniemożliwia bowiem dostrzeżenie konkretnych, zmysłowo postrzegalnych  

i szkodliwych dla ludzi zjawisk antropocenu oraz ich przyczyn. W tym kontekście przeciw-

wizualność, o której mówi Mirzoeff, w szczególności pozwala dostrzec i nazwać takie zjawiska 

i procesy, które przyczyniają się do destabilizacji warunków podtrzymujących życie na Ziemi. 

Jako przykład strategii przeciw-wizualnej przywołuje on chociażby dwa diagramy, które 

pojawiły się na łamach medycznego czasopisma „The Lancet”. Na pierwszy rzut oka wyglądają 

one jak mapa świata Merkatora z Europą w samym centrum, którą dobrze znamy z lekcji 

geografii. Jednak wielkość państw na diagramach nie odzwierciedla kartograficznie 

powierzchni, jaką one zajmują. Na jednym z nich wielkość kraju wyznacza stopień globalnej 

emisji CO2 do atmosfery, na drugim zaś śmiertelność mieszkańców, spowodowana 

zanieczyszczeniem środowiska. Jak się łatwo domyślić, na pierwszym diagramie największe są 

kraje globalnej Północy, na drugim zaś dominują kraje globalnego Południa. Jak przekonuje 

Mirzoeff, ta prosta wizualizacja nie tylko pokazuje, że zmiany klimatu nie dotyczą wszystkich 

krajów w jednaki sposób. Pozwala też dostrzec, że biedne kraje Ameryki Południowej, Afryki 

i Azji Południowej już dziś ponoszą konsekwencje zanieczyszczenia środowiska, 

spowodowanego polityką nieustannego rozwoju gospodarczego Ameryki Północnej, Europy  

i Chin. Analizując tego typu przykłady, Mirzoeff nie chce jednak tworzyć antagonizmów 

między krajami Północy i Południa. Przeciw-wizualność ma bowiem przyczynić się do 

dekolonizacji antropocenu, czyli dostrzeżenie takich marginalizowanych dotąd sposobów 

życia, które mogą stanowić punkt wyjścia do tworzenia nowych, bardziej zrównoważonych 

ekologicznie praktyk na Ziemi. 

Davis i Turpin znacząco rozszerzają koncepcję przeciw-wizualności Mirzoeffa, która  

w Arts in the Antrhopocene nie odnosi się jedynie do sposobów przedstawiania antropocenu. 

Obejmuje ponadto wytwarzanie wielozmysłowych, hybrydycznych form sztuk 

performatywnych, które łączą naukę i sztukę, żeby zwrócić uwagę na antropogeniczne zmiany 

środowiska. Co więcej, sztuka jako jedna ze strategia wywoływania aesthesis pozwala według 

nich dostrzec również to, jak antropocen wpłynął na zmysłowe doświadczanie świata. Pokazuje 

to, na przykład, film dokumentalny Inuit Knowledge and Climate Change Zachariasa Kunuka 

i Iana Maura, który w rozdziale Ecologicity, Vision, and the Neurological System analizuje 

kanadyjska ekokrytyczka Amanda Boetzkes (s. 271-282). Kunuk i Mauro rejestrowali życie 

codzienne inuickiego plemienia Nunavut, zamieszkującego jedną z wysp kanadyjskiego 
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Archipelagu Arktycznego, chcąc pokazać, jak zmiany klimatyczne zmusiły ich do zmiany 

wypracowanych przez wieki praktyk, pozwalających na przetrwanie w arktycznym krajobrazie, 

w których kluczowe były wrażenia zmysłowe. Tymczasem zanieczyszczenie atmosfery 

sprawiło, że światło słoneczne stało się bardziej niż przedtem rozproszone. Woda nie odbija już 

zatem promieni słonecznych w sposób, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu umożliwiał 

harpunnikom, polującym na ryby i foki, dostrzeżenie zdobyczy. Jednak, jak przekonują we 

wstępie redaktorzy Art in the Anthropocene, nowa epoka spowodowała zmianę sposobów 

doświadczania świata przez zmysły nie tylko u ludzi, lecz także u nie-ludzkich form życia. 

Wystarczy przywołać choćby genetycznie zmodyfikowane zwierzęta, które znajdują się  

w Pittsburghu jako część kolekcji Centrum Historii PostNaturalnej (Center for PostNatural 

History), organizacji zajmującej się badaniami organizmów udomowionych i genetycznie 

zmodyfikowanych. W wywiadzie zamieszczonym w omawianym tomie, założyciel i kierownik 

tego centrum, Richard C. Pell, przekonująco dowodzi, że techniki biotechnologiczne sprawiły, 

że szczury laboratoryjne czy psy chihuahua zupełnie inaczej niż kiedyś doświadczają dziś 

świata poprzez zmysły. Czym zatem w kontekście omawianych projektów może być 

doświadczenie antropocenu, o którym mówią autorzy w Art in the Anthropocene? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się bliżej jednej z prezentowanych w monografii 

instalacji, łączących sztukę i naukę, zwracając uwagę tyleż na to, czego pozwala ona 

doświadczyć, ile na zaprojektowane w niej doświadczenie osób odwiedzających. 

Egyptian Chemistry to instalacja, którą w 2012 roku przygotowała szwajcarska artystka 

Ursula Biemann. Podjęła w niej kwestię ekologicznych i społeczno-politycznych konsekwencji 

różnego typu projektów geoinżynieryjnych, wykorzystywanych w Egipcie do zarządzania 

wodą. Instalacja składa się z próbek wody, pobranych z różnych części Nilu, 

wyeksponowanych w probówkach, kolbach i zlewkach na oświetlonym z góry stole 

laboratoryjnym. Obok niego znajdują się telewizory, na których ekranach można obejrzeć 

zapętlone filmy dokumentalne, nakręcone przez artystkę. Pierwszy z nich, Agro Sciences, 

przedstawia Projekt Tuszka, największe w historii Egiptu przedsięwzięcie irygacyjne, 

rozpoczęte w 1997 roku. Wodę z Nilu tłoczy się tu do zbudowanej niedaleko Jeziora Nassera 

ogromnej przepompowni, nazwanej imieniem prezydenta Hosni Mubaraka. Stamtąd 

skomplikowany system kanałów rozprowadza ją na ogromne tereny zachodniej Sahary. Do tej 

pory przekształcono już niemal 20 tysięcy hektarów w żyzne tereny rolnicze. Jak pokazuje 

Biemann, prowadzone na nich uprawy monokulturowe nie mają jednak służyć zaspokojeniu 

potrzeb żywieniowych Egipcjan. Wszystkie plony są przeznaczone na eksport, a zysk trafia do 
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centralnego budżetu państwa. O ile Agro Sciences pokazuje polityczne i ekonomiczne aspekty 

egipskich projektów geoinżynieryjnych, to drugi film Biemann, Ecologies, wskazuje na 

ekologiczne konsekwencje takich kolosalnych przedsięwzięć. Głównym tematem jest tu wpływ 

na ekosystem rzeczny generującej prąd o mocy 2,1 MW Wielkiej Tamy na Nilu, którą 

zbudowano w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w pobliżu miasta Asuan. Jak tłumaczy 

występujący w filmie egipski inżynier środowiska Emad Imam, budowa tamy zakłóciła 

kierunek migracji wielu gatunków ryb, cennych ze względu na swoje wartości odżywcze.  

W efekcie Nil został zdominowany przez niewielkich rozmiarów tilapie o niskich wymaganiach 

bytowych. Co więcej, tama znacznie spowolniła nurt rzeki, co utrudnia jej samooczyszczanie  

z ogromnych ilości zanieczyszczeń, najczęściej nawozów sztucznych, które nieustannie tu 

spływają. Trzeci film, Land Reforms, koncentruje natomiast uwagę na społecznych aspektach 

takich projektów, przedstawiając losy działaczki chłopskiej, Szahendy Maklad, żony jednego  

z liderów rewolucji 1952 roku.  

Jak widać, instalacja Biemann w przekonujący sposób zwraca uwagę na zjawiska często 

pomijane w dominujących narracjach o antropocenie. Przede wszystkim ujawnia 

skomplikowane sploty natury, kultury i nowoczesnych technologii w Egipcie, czyli kraju, który 

zajmuje dotąd marginalne miejsce w dyskusji o antropocenie, gdyż koncentruje ona uwagę na 

tym, co dzieje się w rozwiniętych krajach Zachodu. Co więcej, jak zasadnie dowodzi 

kulturoznawca T. J. Demos w pracy Decolonizing Anthropocene. Contemporary Art and the 

Politics of Ecology, instalacja Biemann kieruje uwagę odwiedzających na kwestii sprawczości 

abiotycznych aktantów, takich jak woda, które niekiedy odgrywają kluczową rolę w zjawiskach 

antropocenu132. Tymczasem, sugeruje Demos, współcześni artyści i badacze – przejęci 

chociażby masowym wymieraniem gatunków – poświęcają tego typu aktantom niewiele 

miejsca, wciąż traktując ich jako bierną materię. Jednak Egyptian Chemistry dowodzi, że takie 

doświadczenie antropocenu, o którym mówi się w Art in the Anthtopocene i innych 

opracowaniach na temat tej epoki, ma okularocentryczny charakter. W instalacji Biemann 

odwiedzający mają przede wszystkim obejrzeć przygotowane przez nią próbki wody i filmy 

dokumentalne, które zmienią ich sposób postrzegania (wzrokowego) nowej epoki. Tymczasem 

w doświadczeniu mojej znajomej, wywołanym przez Biomimesis: Hyphae, wrażenia wizualne 

stanowiły wyłącznie jeden, i to wcale nie najważniejszy element, na przykład obok wrażeń 

dotykowych. Doświadczenie zamglonego antropocenu kieruje bowiem uwagę na różnego typu 

                                                 
132 T. J. Demos, Decolonizing Nature. Contemporary Art and the Politics of Ecology, Sternberg Press 2016. 
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niespodziewane połączenia między zmysłami i ich często nieoczekiwane efekty. Co więcej, 

instalacja Biemann pokazuje wyraźnie, że doświadczenie antropocenu to przede wszystkim 

doświadczenie intelektualne. Świadczy o tym chociażby wykorzystana przez nią konwencja 

filmu dokumentalnego, dominująca w tradycyjnych programach popularnonaukowych, 

służących przekazywaniu obiektywnej wiedzy o świecie.  

Tymczasem doświadczenie zamglonego antropocenu jest tyleż intelektualne, co 

afektywne. Jak pokazało przykład mojej znajomej, która w Biomimesis: Hyphae chciała 

ratować cyfrowe grzyby przed śmiercią, afekt jako konstytutywny element doświadczenia jako 

asamblażu pozwala ludziom nie tyle dowiedzieć się czegoś nowego o konsekwencjach 

antropogenicznych zjawisk, z jakimi mamy dziś do czynienia, ile dosłownie poczuć, że 

stanowią ich integralną część. W odróżnieniu zatem od doświadczenia antropocenu jako 

takiego, doświadczenie powoływanej przeze mnie do istnienia epoki nie jest doświadczeniem 

stabilnego ludzkiego podmiotu, który nadal spogląda na niezależny od niego świat. Jak bowiem 

przekonuje dynamiczne doświadczenie jako asamblaż podczas Biomimesis: Hyphae, 

doświadczenie zamglonego antropocenu zawsze powstaje w wyniku intra-akcji ludzi i nie-

ludzi, którzy nieustannie zmieniają swój status. W tej instalacji mamy choćby do czynienia z 

trajektorią, obejmującą trzy fazy takich zmian. Pierwsza obejmuje asamblaż ludzkiego 

podmiotu i nie-ludzkiego, abiotycznego przedmiotu. Następnie w wyniku pojawienia się 

synestetycznego doświadczenia stopniowo abiotyczny przedmiot nabiera cech istoty żywej  

i przekształca się w drapieżnika, który poluje na człowieka, służącego mu za pożywienie. W 

trzeciej fazie nie-ludzki aktant zyskuje status organizmu żywego, potencjalnie wywołując 

afektywne doświadczenie odwiedzającej osoby, która zaczyna czuć potrzebę ratowania 

cyfrowych grzybów przed śmiercią. To ostatnie doświadczenie dopiero może - lecz wcale nie 

musi - skierować uwagę na masowe wymieranie gatunków w antropocenie, za które 

odpowiedzialność ponoszą ludzie.  

Omawiane do tej pory przykłady performansów naturokulturotechnologicznych  

w sztuce zamglonego antropocenu i wywołanych przez nie doświadczeń służyły mi do 

pokazania, jak można zdefiniować doświadczenia jako asamblaże. Analiza konkretnych 

przykładów pozwoliła mi ponadto precyzyjnie odróżnić te doświadczenia od tradycyjnych 

doświadczeń estetycznych, tradycyjnych doświadczeń naukowych oraz od doświadczeń 

antropocenu, o których mówi się w krytycznych studiach na tą epoką. O ile w tym rozdziale 

interesowało mnie to, czym mogą być doświadczenia jako asamblaże, to już w kolejnym 
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rozdziale zastanowię się nad tym, jak one powstają. W tym celu poszukam takich sposobów 

konceptualizacji asamblaży, które kierują uwagę na chwilowe i często przygodne spotkania 

ludzkich i nie-ludzkich praktyk życiowych i sposobów istnienia. Spotkania te wytwarzają różne 

efekty w zależności od kontekstu kulturowego, ekonomicznego czy społeczno-politycznego. 

Aby pokazać różnorodne zasady, na jakich powstają tak rozumiane asamblaże, odwołam się do 

dwóch kategorii, wykorzystywanych we współczesnej teorii asamblaży, czyli polifoniczności  

i emergencji.  
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Rozdział 3. Polifoniczność asamblaży i emergencja 
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W 2001 roku kanadyjska artystka multimedialna Janet Cardiff przygotowała instalację 

zatytułowaną Forty-Part Motet. Przez kilka dni towarzyszyła chórowi katedralnemu  

w angielskim Salisbury podczas wykonywania Spem in alium Thomasa Tallisa, jednego  

z najsłynniejszych utworów polifonicznych brytyjskiego Renesansu. Motet wyrażający 

nadzieję i ufność, pokładaną wyłącznie w Bogu, nie jest jednak skromnym utworem wokalnym, 

jakie wykonywały wówczas protestanckie chóry w całej Europie. Przeznaczono go dla 

czterdziestu wykonawców, którzy śpiewali równocześnie, podzieleni na 8 chórów. Ich głosy 

wchodziły ze sobą w niezwykle skomplikowane związki harmoniczne. Imponujący rozmach 

motetu Spem in alium, napisanego na zamówienie Thomasa Howarda, księcia Norfolk,  

w oczywisty sposób miał stanowić polityczną manifestację potęgi rodzącego się 

protestanckiego imperium królowej Elżbiety I. Tallis przygotował go bowiem jako odpowiedź 

na inny motet, napisany na czterdzieści głosów Ecce beatam lucem włoskiego kompozytora 

Alessandra Striggi, który wychwalał potęgę katolickiego dworu Medyceuszy. Podczas gdy 

Striggio od pierwszego taktu wywoływał u słuchaczy efekt ściany dźwięku, wydobywającego 

się jednocześnie z czterdziestu gardeł, Tallis umiejętnie stopniował napięcie, po kolei 

wprowadzając partie wokalne. Tym samym wytwarzał wśród publiczności niespotykane 

wówczas, intensywne wrażenie przestrzenności dźwięku, który przemieszczał się wzdłuż 

ustawionych w podkowę chórzystów. Odtworzenie efektu, który chciał wywołać Tallis, było 

właśnie celem instalacji Cardiff. Bardzo trudno bowiem uzyskać go zarówno podczas 

współczesnych występów na żywo, jak i za pośrednictwem dominujących dziś technologii 

słuchania muzyki klasycznej: chóry stoją zazwyczaj frontem do publiczności, natomiast 

muzykę polifoniczną nagrywa się najczęściej w systemie stereofonicznym, nie zaś 

panoramicznym, a odtwarza jedynie z dwóch głośników. Artystka nagrała więc każdego 

śpiewaka osobno, a następnie odtwarzała ich głosy w galerii z czterdziestu głośników, 

zamocowanych na wysokości głowy zwiedzających na ustawionych w owalnym kręgu 

statywach. Mogli oni usiąść na przygotowanych dla nich ławkach pomiędzy głośnikami, 

dosłownie zanurzając się w przestrzenność odtwarzanego utworu polifonicznego, jak również 

przemieszczać się między głośnikami, wychwytując harmonie, pojawiające się pomiędzy 

poszczególnymi głosami. W efekcie Forty-Part Motet wytwarzał u nich silnie afektywne 

doświadczenia, dalece wykraczające poza typowe wrażenia akustyczne towarzyszące słuchaniu 

muzyki odtwarzanej. 

Doświadczenia zwiedzających zdecydowanie różniły się od siebie w zależności od tego, 

gdzie i kiedy pokazywano Forty Part Motet. U tych, którzy odwiedzali galerie i muzea,  
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w których instalację prezentowano w tradycyjnym white cube, pojawiały się trzy rodzaje 

doświadczeń. W filmie dokumentującym wystawę pracy Cardiff w muzeum Tate Modern  

w Londynie w 2017 roku widać wyraźnie, na przykład, zwiedzających, których doświadczenie 

przypomina doświadczenie słuchających muzykę klasyczną w filharmonii133. Z wyraźnym 

skupieniem na twarzy siedzą oni na przygotowanej przez artystkę ławce w centrum instalacji  

i ze skupieniem słuchają motetu Tallisa. Notka na blogu jednej ze zwiedzających instalację w 

galerii Fort Mason w San Francisco w 2015 roku świadczy zaś o tym, że praca Cardiff 

wywoływała również doświadczenie podobne do tego, które pojawia się w trakcie długotrwałej 

medytacji134. Szczegółowo opisywała ona ludzi siedzących na podłodze między głośnikami, 

którzy przez wiele godzin z zamkniętymi oczami i błogim uśmiechem słuchali utworu Tallisa. 

Z recenzji muzykologa Barry ÓSeaghdhy w internetowym czasopiśmie „Enclave Review”, 

który odwiedził Forty Part Motet w Centrum Sztuk Wizualnych w irlandzkim Conway w 2013 

roku wynika natomiast, że zwiedzającym towarzyszyło nie tylko doświadczenie słuchacza, co 

dyrygenta chóru występującego przed ogromną publicznością135. ÓSeaghdha relacjonuje, jak 

poruszał się między głośnikami, układając z głosów śpiewaków własną interpretację motetu. 

Tymczasem u zwiedzający instalację, prezentowaną w mniej konwencjonalnych przestrzeniach 

pojawiały się o wiele bardziej intensywne doświadczenia afektywne. Wystarczy odwołać się 

chociażby do doświadczenia tych, którzy uczestniczyli w pierwszym pokazie pracy Cardiff  

w Nowym Jorku w 2001 roku. Odbył się on dwa tygodnie po zamachach na World Trade Center 

w galerii PS1 należącej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w dzielnicy Queens. 

Głośników nie umieszczono jednak w jednym ze znajdujących się tam white cube’ów, lecz  

w sali z wielkimi oknami, wychodzącymi wprost na miejsce, w którym stały wieże. W 

wywiadzie dla kanadyjskiego portalu internetowego o tematyce kulturalnej KQED Arts Cardiff 

opowiadała, że w trakcie wernisażu zwiedzający w ogóle nie poruszali się między głośnikami, 

lecz w skupieniu patrzyli na miasto, a wielu z nich płakało136. Na powstanie takiego 

afektywnego doświadczenia miały oczywiście wpływ wciąż żywe wspomnienia tragicznych 

wydarzeń z 11 września, a instalacja stawała się dla nich przestrzenią do refleksji nad tym, co 

się wtedy stało. Podobne silnie afektywne doświadczenia pojawiły się dwanaście lat po 

premierze Forty Part Motet, gdy instalację zaprezentowano w nowojorskim The Cloisters czyli 

oddziale Metropolitalnego Muzeum Sztuki poświęconym sztuce dawnej, znajdującym się  

                                                 
133 https://www.tate.org.uk/art/videos/tateshots/janet-cardiffs-forty-part-motet (20.07.2019). 
134 https://blog.sartle.com/post/134225631100/gallery-308s-the-forty-part-motet (20.07.2019). 
135 http://enclavereview.org/janet-cardiff-the-forty-part-motet/ (20.07.2019). 
136 One Collective Breath: Janet Cardiff's 'The Forty Part Motet', 

https://www.youtube.com/watch?v=rZXBia5kuqY&t=1s (20.07.2019). 

https://www.tate.org.uk/art/videos/tateshots/janet-cardiffs-forty-part-motet
https://blog.sartle.com/post/134225631100/gallery-308s-the-forty-part-motet
http://enclavereview.org/janet-cardiff-the-forty-part-motet/
https://www.youtube.com/watch?v=rZXBia5kuqY&t=1s
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w budynkach zespołu poklasztornego. Relacja z wernisażu autorstwa dziennikarza Jima 

Dwyera, która ukazała się w „The New York Times”, wskazuje na to, że instalacja umieszczona 

w jednej z dawnych kaplic również doprowadzała zwiedzających do łez137. Jak wynika za 

przywoływanych przez Dwyera wypowiedzi zwiedzających, nie chodziło tu jednak o religijne 

uniesienie, lecz o poczucie fizycznej bliskości ze śpiewakami, którzy zdawali się im 

ucieleśnionymi duchami przeszłości tego miejsca. Jedna z cytowanych przez niego kobiet 

twierdziła, na przykład: „Jestem całkowicie zdezorientowana – nie mogę tego opisać. Każdy 

głośnik jest jakby inną osobą. Nie myślisz o tym świadomie: po prostu to czujesz”. 

Przywoływana w artykule wypowiedź przekonująco dowodzi, że poszczególne głosy Forty-

Part Motet mogą wytworzyć tak intensywną materialność, że odtwarzające je głośniki zyskują 

status ludzkich aktantów, z którymi można wejść w intymną relację.  

Zarówno instalacja Cardiff, jak i przywoływane powyżej doświadczenia zwiedzających 

pokazują wyraźnie, że w zamglonym antropocenie termin polifonia nie odnosi się wyłącznie 

do konkretnego typu muzyki. Odsyła on raczej do szczególnego typu doświadczenia jako 

asamblażu, które powstaje w wyniku intra-akcji ludzkich i nie-ludzkich aktantów 

ukierunkowanych przez inicjatorów performansów naturokulturotechnologicznych za pomocą 

wykorzystywanej technologii i miejsca, w którym prezentują swoje prace. Doświadczenie 

Forty-Part Motet powstawało w relacji między wielozmysłowymi wrażeniami zwiedzających, 

wykorzystaną technologią audio oraz miejscem, w którym pokazywano instalację. 

Zastosowane przez artystkę strategie służyły wywołaniu synestetycznego doświadczenia  

o dużym potencjale transformacyjnym. Biorąc pod uwagę wypowiedź zwiedzającej, działanie 

Cardiff można uznać za charakterystyczną dla współczesnej sztuki nowych mediów próbę 

uzyskania efektu ucieleśnienia dźwięku, o którym pisała chociażby amerykańska 

medioznawczyni Frances Dyson w pracy Sounding New Media: Immersion and Embodiment 

in the Arts and Culture138. Przekonywała w niej, że technologie audio nie pośredniczą między 

słuchaczami i istniejącą niezależnie od nich rzeczywistością, lecz „nadają materialność 

zdawałoby się nieuchwytnym, auralnym »przedmiotom«” (s. 7). Chodzi tu oczywiście  

o różnego typu byty, które nabierają materialności wyniku ucieleśnionego doświadczenia 

słuchaczki. Oczywiście wytworzenie tego typu doświadczenia wiązało się w instalacji Cardiff 

                                                 
137 Jim Dwyer, Moved to Tears at the Cloisters by a Ghostly Tapestry of Music, 

http://www.nytimes.com/2013/09/20/nyregion/moved-to-tears-at-the-cloisters-by-a-ghostly-tapestry-of-

music.html (20.11.2017). 
138 Frances Dyson, Sounding New Media: Immersion and Embodiment in the Arts and Culture, University of 

California Press 2009. Wszystkie cytaty z tego samego wydania. Numery stron w nawiasach.  

http://www.nytimes.com/2013/09/20/nyregion/moved-to-tears-at-the-cloisters-by-a-ghostly-tapestry-of-music.html
http://www.nytimes.com/2013/09/20/nyregion/moved-to-tears-at-the-cloisters-by-a-ghostly-tapestry-of-music.html
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z antropocentrycznym sposobem myślenia artystki o sztuce. Jak przekonuje na swojej stronie 

internetowej, dążyła do tego, „by publiczność mogła doświadczyć utworu muzycznego  

z perspektywy jego wykonawców. Każdy z nich słyszy bowiem niepowtarzalny zestaw 

dźwięków”139. Inaczej mówiąc, w Forty-Part Motet umieściła ludzkich aktantów w centrum 

instalacji, chcąc uczynić z nich nie tyle odbiorców, ile wręcz twórców znaczeń. Tymczasem 

chociażby już przytaczane powyżej zapisy doświadczeń świadczą raczej o tym, że w Forty-

Part Motet mamy do czynienia z przypadkowymi i chwilowymi spotkaniami ludzi i nie-ludzi, 

które wywołują nie dającą się przewidzieć zmianę ich statusu, w wyniku której można – na 

przykład – doświadczyć fizycznej obecności nagranych wcześniej chórzystów, 

materializujących się w wyniku zastosowanych przez Cardiff technologii. Zwiedzający nie 

mają zatem szansy stać się twórcami znaczeń, gdyż ich doświadczenie wymyka się zarówno 

przywołanym wyżej zamierzeniom artystki, jak i tradycyjnym, hermeneutycznym procesom 

interpretacyjnym. Aby wyjaśnić, w jaki sposób tworzą się tego typu ludzkie doświadczenia  

w zamglonym antropocenie, należy poszukać takich sposobów opisu doświadczenia jako 

asamblażu, które pozwolą zwrócić uwagę na specyficzne dla nich czasowości oraz 

konstytutywną dla ich powstania rolę przypadku oraz na to, że są one zawsze czymś innym niż 

suma ich części.  

Wychodząc od projektowanych w Forty-Part Motet doświadczeń, w niniejszym 

rozdziale zastanowię się nad tym, w jaki sposób powstają doświadczenia jako asamblaże  

w zamglonym antropocenie. W tym celu w pierwszej kolejności odwołam się do koncepcji 

asamblażu polifonicznego, sformułowanej przez amerykańską antropolożkę Annę 

Lowenhaupt-Tsing w pracy The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life 

in Capitalist Ruins140. Koncepcja ta powstała w wyniku prowadzonych przez nią badań nad rolą 

grzybów matsutake nie tylko w tak zwanych środowiskach naturalnych, lecz także we 

współczesnych procesach społeczno-ekonomicznych. W poprzednim rozdziale przywołałem 

już ustalenia Manuela DeLandy, który przekonywał, że asamblaże to byty relacyjne, powstające 

w wyniku dynamicznych relacji, jakie nawiązują się między ludźmi i nie-ludźmi. Jego ustalenia 

pozwoliły mi opisać heterogeniczne elementy, które mogą składać się na doświadczenie jako 

asamblaż. Natomiast koncepcja Lowenhaupt-Tsing, choć bezpośrednio odwołuje się do 

współczesnej teorii asamblaży, zdecydowanie różni się od ustaleń DeLandy. Amerykańska 

                                                 
139 Janet Cardiff, http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet.html (20.11.2017). 
140 Anna Lowenhaupt-Tsing, The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist 

Ruins, Princeton University Press 2015. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach. 

http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/motet.html
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badaczka zakłada bowiem, że asamblaże nie są bytami relacyjnymi, lecz „zbiorowiskami 

sposobów istnienia (gatherings of ways of being)” (s. 157). Chodzi jej o splatające się ze sobą 

praktyki życiowe ludzi i organicznych nie-ludzi oraz sposoby istnienia materii nieożywionej. 

Przypominają one głosy lub melodie, które składają się na polifoniczny utwór muzyczny, gdyż 

jedynie od czasu do czasu harmonijnie ze sobą współgrają. Tak rozumiana polifonia kieruje 

zatem uwagę nie tyle na to, z czego składają się asamblaże, lecz przede wszystkim na to, w jaki 

sposób powstają. Polifonia, o której mówi Lowenhaupt-Tsing, pozwala bowiem zobaczyć, że 

sposoby istnienia ludzi i nie-ludzi charakteryzuje specyficzny rytm oraz funkcjonują oni  

w odmiennych czasowościach. Ich spotkania zaś mają nie tylko przypadkowy i chwilowy 

charakter, lecz zawsze wywołują niedające się wcześniej przewidzieć zmiany statusu każdego 

z aktantów.  

Moim przewodnikiem w pierwszej części rozdziału będą opisywane przez Lowenhaupt-

Tsing grzyby matsutake, gdyż ich skomplikowane praktyki życiowe pozwolą mi pokazać różne 

aspekty wytwarzania się asamblaży polifonicznych w pracach z pogranicza dizajnu 

spekulatywnego, bioartu i ekoartu. W szczególności interesować mnie będą te zjawiska, 

których inicjatorzy projektują spotkania ludzi i różnych gatunków grzybów. Jak spróbuję 

pokazać, wywoływane przez nich doświadczenia mogą służyć wypracowaniu strategii 

przetrwaniu ludzi i nie-ludzi na zniszczonej planecie, podważaniu indywidualistycznych 

modeli tożsamości oraz wytwarzaniu nie-postępowych modeli rozwoju, alternatywnych wobec 

dominującej w zachodniej nowoczesności teleologii postępu. W tym kontekście zastanowię się 

następnie nad polifonią jako sposobem materializacji doświadczenia jako asamblażu w wyniku 

przypadkowych i chwilowych spotkań ludzi i nie-ludzi. W tym celu odwołam się do instalacji 

Super/Natural (2017) Anny Królikiewicz. Punktem wyjścia do analizy będą jednak nie tyle 

zastosowane przez nią strategie performatyczne, lecz własne afektywne doświadczenie, gdy 

przypadkowo trafiłem na dokumentujące je zdjęcia na moim profilu na Facebooku.  

Z perspektywy tego doświadczenia dopiero analizuję projektowane przez Królikiewicz intra-

akcje ludzkich i nie-ludzkich aktantów oraz zapisy doświadczeń zwiedzających instalację. Taka 

perspektywa pozwoli mi skierować uwagę na rolę przypadkowych spotkań ludzkich i nie-

ludzkich sposobów istnienia w tworzeniu się doświadczenia jako asamblażu polifonicznego. 

Podczas gdy w pierwszej części rozdziału skupię uwagę na powstawaniu doświadczeń 

jako asamblaży w wyniku spotkań ludzi i biotycznych nie-ludzi, w drugiej części będzie mnie 

interesować powstawanie tego typu doświadczeń w wyniku splatających się ze sobą praktyk 
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życiowych ludzi i sposobów istnienia nie-ludzkich aktantów należących do świata 

nieożywionego. Sposoby sposoby istnienia tych ostatnich również posiadają specyficzny rytm 

i funkcjonują w odmiennych w czasowościach. Aby to pokazać, odwołam się do instalacji  

z pogranicza sztuki cyfrowej i technoartu, których inicjatorzy w określonych celach 

strategicznych projektują intra-akcje ludzi oraz technologicznych nie-ludzi: sztucznych sieci 

neuronowych, awatarów i maszyn. Powstawanie doświadczeń jako asamblaży w tego typu 

performansach naturokulturotechnologicznych trudno jednak opisywać za pomocą koncepcji 

Lowenhaupt-Tsing. W The Mushroom at the End of the World wspomina ona, co prawda,  

o sposobach istnienia materii nieożywionej, jak chociażby skały czy piasek, lecz skupia uwagę 

przede wszystkim na spotkaniach ludzi i bytów ożywionych. Aby opisywać asamblaże ludzi i 

technologicznych nie-ludzi, powrócę zatem do rozważań DeLandy, skupiając uwagę na 

wprowadzonej przez niego kategorii emergencji. W pracy Philosophy and Simulation. The 

Emergence of Synthetic Reason DeLanda przekonuje bowiem, że emergencja rozumiana jako 

pojawianie się jakościowo nowych zjawisk, niemożliwych do zredukowania do elementów, 

które przyczyniły się do ich powstania, nie ogranicza się wyłącznie do świata przyrody, lecz 

zachodzi ponadto między elementami, należącymi do różnych poziomów ontologicznej 

organizacji rzeczywistości: od reakcji chemicznych zaczynając, przez procesy biologiczne  

i geologiczne, zaś na procesach społecznych, ekonomicznych i kulturowych kończąc141. Co 

więcej, DeLanda przekonująco dowodzi, że zjawiska emergentne zachodzą także w różnego 

typu cyfrowych symulacjach rzeczywistości, które pojawiły się pod koniecXX wieku wraz  

z rozwojem technologii komputerowej. W kontekście najnowszych ustaleń teoretycznych jego 

koncepcja asamblaży emergentnych wymaga jednak krytycznej refleksji. DeLanda przyjmuje 

bowiem, że są one zawsze czymś więcej niż suma ich części. Tymczasem Timothy Morton  

w przywoływanej już wcześniej pracy Humankind zauważa, że całości mogą być również 

czymś mniej niż suma ich części. Całości zachowują się bowiem jak pojedyncze byty, które  

– w przeciwieństwie do wielu ludzi i nie-ludzi, którzy doprowadzili do ich powstania – mają 

ograniczony potencjał działania. Uwzględniając krytykę Mortona, na konkretnym przykładzie 

pokażę, że doświadczenie jako asamblaż w zależności od kontekstu może być zarówno czymś 

więcej, jak i mniej niż suma jego części.  

 

                                                 
141 Manuel DeLanda, Philosophy and Simulation. The Emergence of Synthetic Reason, Continuum 2011.  
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Asamblaże polifoniczne 

W ostatnich latach mamy do czynienia z rosnącym zainteresowaniem badaczy polifonią jako 

metaforą, która pozwala opisywać relacje między różnego typu dyskursami i praktykami 

zachodniej nowoczesności. Świadczy o tym chociażby wydana niedawno praca Polyphonic 

Minds. Music of the Hemispheres amerykańskiego muzykologa i historyka nauki Petera 

Pesica142. Pesic zasadnie dowodzi w niej, że w kulturze Zachodu istnieje ścisły związek między 

formami muzyki polifonicznej i określonymi politycznymi, teologicznymi i naukowymi 

sposobami myślenia o świecie, człowieku i jego doświadczeniu. Sytuacja, w której do ucha 

słuchaczki dociera jednocześnie kilka linii melodycznych – argumentuje Pesic – nieuchronnie 

skłania do stawania pytań nie tylko o możliwości percepcyjne ludzkiego umysłu, lecz także  

o relacje między jednostką i zbiorowością. Jego badania wykraczają zatem poza 

rozpowszechnioną w literaturoznawstwie i przekładoznawstwie refleksję nad polifonicznością, 

którą za Michaiłem Bachtinem uznaje się za wyrażoną w literaturze „mnogość równorzędnych 

świadomości wraz z ich światami, [które] zachowując swoją niespójną odrębność układają się 

w całość pewnego zdarzenia”143. Oczywiście świadomości, o których pisze Bachtin, oznaczają 

wyłącznie świadomości ludzkich bohaterów analizowanych przez niego powieści 

Dostojewskiego. Tak rozumiana antropocentryczna polifoniczność służy badaczom przede 

wszystkim do analizy i interpretacji heterogenicznej struktury tekstu literackiego i jego 

tłumaczeń oraz związanych z nimi strategii interpretacyjnych. Tymczasem Pesic śledzi 

skomplikowane związki między historycznie zmieniającymi się formami muzyki polifonicznej 

i towarzyszącymi im przemianami społeczno-politycznymi, kulturowymi i naukowymi. 

Zaczyna od Platona, który polifonię rezerwował wyłącznie dla sfer niebieskich, zalecając 

ludziom, zgodnie z dominującymi wówczas konwencjami muzycznymi, śpiewać w unisono, 

gdyż tylko ten typ śpiewu zdoła zapewnić społeczną jedność polis. Kończy zaś na 

współczesnych neuronaukach, traktujących mózg jako swego rodzaju orkiestrę symfoniczną, 

w której poszczególne neurony stają się „głosami” polifonicznego utworu, współgrającymi ze 

sobą nawet bez centralnego ośrodka, koordynującego ich aktywność. Choć Pesic słusznie 

sytuuje refleksję o polifonii na przecięciu praktyk i dyskursów kulturowych, naukowych  

i politycznych, omawiana kategoria interesuje go przede wszystkim jako sposób 

konceptualizacji różnorodnych elementów, które zawsze stapiają się w spójną całość, tracąc 

                                                 
142 Peter Pesic, Polyphonic Minds. Music of the Hemisphere, The MIT Press 2017. Wszystkie cytaty z tego 

samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
143 Michaił Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. Natalia Modzelewska, [w:] Bachtin. Dialog – Język 

– Literatura, red. Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski, Wydawnictwo Naukowe PWN 1983, s. 353.  
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tym samym swoje idiosynkratyczne właściwości. Jako muzykolog myśli bowiem o muzyce 

polifonicznej jako dziele konkretnego twórcy, w którym poszczególne linie melodyczne  

i relacje między nimi zostały podporządkowane zamysłowi kompozytora. Tymczasem opisany 

wcześniej Forty-Part Motet pokazuje wyraźne, że w kontekście sztuki zamglonego 

antropocenu o polifonii należy mówić przede wszystkim z perspektywy doświadczenia,  

w którym poszczególne głosy jedynie od czasu do harmonijnie współbrzmią, zachowując 

jednocześnie swoją specyfikę. Taki sposób myślenia o polifonii wymaga zatem nowej 

koncepcji polifoniczności, która – wychodząc od konkretnego doświadczenia – pozwala 

opisywać dynamiczne, przypadkowe i otwarte spotkania ludzkich oraz nie-ludzkich sposobów 

istnienia.  

W cytowanej wcześniej pracy Lowenhaupt-Tsing wykorzystuje własne doświadczenie 

słuchania muzyki polifonicznej, by sproblematyzować procesy wytwarzania asamblaży  

w kolektywach ludzi i nie-ludzi. W odróżnieniu od cytowanego wcześniej DeLandy nie ma ona 

jednak na myśli asamblaży jako bytów relacyjnych, które wytwarzają się w wyniku 

dynamicznych relacji między ludźmi i nie-ludźmi. Choć Lowenhaupt-Tsing blisko do ustaleń 

DeLandy, w przywoływanej wcześniej pracy The Mushroom at the End of the World wyraźnie 

zaznacza ona odmienność własnego sposobu myślenia o asamblażach: 

Przymiotnik „polifoniczny” pozwala sprecyzować mój sposób rozumienia asamblaży. Polifonia to taki 

rodzaj muzyki, w którym autonomiczne melodie splatają się ze sobą. W tradycji Zachodu przyjmuje ona, 

na przykład, formę madrygałów czy fug. Formy te mogą się wydawać archaiczne i niezrozumiałe dla 

współczesnych słuchaczy, gdyż zostały wyparte przez utwory o jednostajnym rytmie i melodii, które 

zapewniają spójność kompozycji. W muzyce okresu klasycznego, która przyszła po baroku, to właśnie 

spójność była najwyższym celem kompozytorów. Spójność rozumiana jako zunifikowana koordynacja 

dźwięków w czasie miała stanowić znak „postępu” w muzyce. W dwudziestowiecznym rock&rollu, na 

przykład, spójność zapewniał wyraźny bit, przywołujący na myśl bicie serca słuchacza. Jesteśmy zatem 

przyzwyczajeni do słuchania muzyki posiadającej jeden rytm. Tymczasem mój pierwszy kontakt  

z polifonią całkowicie zmienił sposób, w jaki słucham muzyki. Muzyka polifoniczna nauczyła mnie 

wsłuchiwać się uważnie w pojedyncze linie melodyczne, wybierane spośród wielu, odgrywanych 

równocześnie melodii, a następnie dostrzegać harmonie i dysonanse w ich współbrzmieniu. Tego rodzaju 

uważność jest niezbędna, by dostrzec wielość rytmów i trajektorii zmian asamblaży (s. 23-24).  

Inaczej mówiąc, asamblaże polifoniczne tonie tyle byty relacyjne, ile splatające się ze sobą 

ludzkie i nie-ludzkie sposoby istnienia. Mają one również niewiele wspólnego z muzyką 

polifoniczną. W przeciwieństwie do madrygałów czy fug, nie są bowiem autonomicznymi 

dziełami konkretnego twórcy, lecz zawsze wytwarzają się w wyniku konkretnego, 
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usytuowanego doświadczenia. Badaczka nie tylko wychwytuje poszczególne harmonie  

i dysonanse, lecz jej własna praktyka życiowa oraz stosowane przez nią procedury badawcze 

stają się kolejnymi głosami w polifonicznym splocie. Jednocześnie zainteresowania badaczki, 

świadomie lub nieświadomie, modyfikują interesujące ją sposoby istnienia w asamblażu. 

Wykorzystywana przez Lowenhaupt-Tsing metafora muzyczna odsłania jednocześnie 

specyficzny czasowy aspekt powstawania asamblaży. W muzyce nie mamy przecież do 

czynienia z bytami, lecz rozchodzącymi się w powietrzu falami akustycznymi o określonej 

częstotliwości, wytwarzanymi przez głosy bądź instrumenty. Te właśnie fale w określonej 

kolejności i rytmie docierają do naszego ucha. Kolejność i rytm wyznaczają jednak nie tylko 

muzycy czy śpiewacy. Zależy ona również od naszego usytuowania w przestrzeni. Poruszając 

się względem źródła dźwięku, już – przynajmniej na chwilę – modyfikujemy słyszany utwór. 

Choć spotkania ludzi i nie-ludzi mają przypadkowy i chwilowy charakter, zawsze prowadzą do 

konkretnej, choć nie dającej się przewidzieć zmiany ich praktyk życiowych i sposobów 

istnienia. Aby zobaczyć, w jak sposób tak rozumiane asamblaże polifoniczne wytwarzają się  

w sztuce zamglonego antropocenu, przyjrzyjmy się najpierw opisywanym przez Lowenhaupt-

Tsing grzybom matsutake, które można uznać za modelowy wręcz przykład asamblaży 

polifonicznych. Nie mogą one bowiem istnieć poza symbiotycznymi relacjami, jakie nawiązują 

z ludźmi i innymi nie-ludźmi.  

Tricholoma matsutake to gatunek grzybów jadalnych, znany w Polsce pod nazwą gąska 

sosnowa, od ponad stu lat uznawany za wymarły. Polska nazwa matsutake nie precyzuje jednak, 

że grzyby te najchętniej nawiązują relacje symbiotyczne z konkretnym gatunkiem sosny Pinus 

densiflora (sosna gęstokwiatowa), choć nie gardzą również relacjami z drzewami i krzewami z 

rodzaju Lithocarpus. Zarówno matsutake, jak ich symbionty występują dziś przede wszystkim 

w widnych lasach Ameryki Północnej, Finlandii i północnych Chin. Badania Lowenhaupt-

Tsing pokazują wyraźnie, że praktyki życiowe matsutake ściśle się wiążą ze sposobami 

istnienia ludzi i innych nie-ludzi, zarówno biotycznych, jak i abiotycznych. Według niej 

profilującą cechą tych grzybów jest bowiem to, że najczęściej wyrastają na terenach 

zniszczonych przez działalność człowieka: czy to w amerykańskich lasach stanu Oregon, 

poddawanych intensywnej deforestacji, czy to w radioaktywnych ruinach Hiroszimy, gdzie 

pojawiły się prawdopodobnie jako pierwszy zwiastun życia po wybuchu bomby atomowej. 

Tym samym ucieleśniają one realną szansę przeżycia w ruinach po upadku kapitalizmu, 

zasygnalizowaną w podtytule jej książki. Pojawiające się w miejscach zniszczonych przez 

człowieka matsuke wydzielają bowiem mocne kwasy, które rozkładają znajdujące się tam skały 
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i piasek, przekształcając materiał nieorganiczny w substancje odżywcze dla siebie i swoich 

symbiontów. Przyczyniają się tym samym do powstania niezwykle bogatego ekosystemu, 

obejmującego nie tylko ludzi i drzewa, lecz także zwierzęta żywiące się owocnikami matsutake. 

Ekosystem ten jest na tyle skomplikowany, a relacje pomiędzy poszczególnymi jego ogniwami 

na tyle dynamiczne, że agronomom nie udało się dotąd uzyskać odmian kultywowanych,  

w związku z czym matsutake nie można hodować na masową skalę. Nie ułatwiają tego również 

same matsutake, które nie przestrzegają modelowych zasad rozmnażania się znanych z 

podręczników genetyki, gdyż spokrewnione ze sobą okazy mogą mieć różny materiał 

genetyczny. Widać więc wyraźnie, że praktyki życiowe tych grzybów – choć uzależnione od 

splecionych ze sobą sposobów istnienia ludzi i nie-ludzi – nie dają się podporządkować 

jednolitemu rytmowi produkcji, z jakim mamy do czynienia w nowoczesnym kapitalizmie.  

Już sam opis grzybów masutake przekonuje o tym, że można je uznać za asamblaż 

polifoniczny, w którym splatają się ze sobą sposoby istnienia ludzi i nie-ludzi. Jak zasadnie 

dowodzą Borowski i Sugiera w cytowanej wcześniej pracy, można je interpretować jako 

wcielenie sztucznej natury, gdyż „podważa[ją] różnicę między naturalnym i sztucznym 

środowiskiem, dziełem natury a dziełem człowieka, wyrażając relacje międzyludzkie” (s. 491). 

Inaczej mówiąc, matsutake jako asamblaż polifoniczny mają wyraźnie 

naturokulturotechnologiczny charakter. Przekonują o tym badania Lowenhaupt-Tsing, która 

ukazuje te grzyby w ciągłym ruchu: uwzględniając wiele różnych sposobów ich istnienia, śledzi 

trajektorię ich przemian, bądź akty translacji, jakim ulegają, podróżując przez kolejne 

przestrzenie społeczne i polityczne. Podążając za grzybami matsutake, badaczka zdaje w swej 

pracy sprawozdanie z ich zmienności. Czytając zbiór haiku autorstwa starojapońskiego poety 

Basho, ukazuje je jako konwencjonalny w kulturze japońskiej symbol nadchodzącej jesieni, 

który już w VIII wieku podziwiali podczas spacerów ówcześni arystokraci. Odwołując się zaś 

do etykiety japońskiej tego okresu, pokazuje, że już wówczas grzyby te stanowiły ceniony dar, 

który wyraża najgłębszy szacunek gościa dla gospodarza. Przywołując natomiast wspomnienia 

Japończyków z dzieciństwa przekonująco dowodzi, że wyrazisty zapach matsutake, który 

ułatwia ich znalezienie w leśnej gęstwienie, ma w ich kulturze podobne znaczenie jak 

magdalenka Marcela Prousta w kulturze Zachodu. Lowenhaupt-Tsing przypomina jednak, że 

nawet w VIII wieku dziko rosnące w Japonii matsutake stanowiły efekt gospodarki człowieka, 

w szczególności intensywnej deforestacji tego kraju. Drewno było bowiem potrzebne cesarzom 

Japonii do budowy pałaców i kapliczek oraz rzemieślnikom do wytapiania żelaza w dymarkach, 

opalanych węglem drzewnym. 
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Zdecydowanie najwięcej miejsca Lowenhaupt-Tsing poświęca jednak trajektoriom 

przemian matsutake w rozmaitych kontekstach ekonomicznych. Pozwalają jej one bowiem 

pokazać skomplikowane związki między grzybami i kapitalizmem. Gdy w latach 

pięćdziesiątych XX wieku monokulturowe uprawy lasów doprowadziły do wymarcia tych 

grzybów w Japonii, zaczęto je sprowadzać z Europy Północnej, a następnie – po wybuchu 

reaktora atomowego w Czarnobylu – ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób wykształcił się 

szczególny model gospodarczy, w którym USA stały się dostawcą, a nie – jak to zazwyczaj 

bywa – importerem dóbr. Model ten łączy typowe praktyki późnego kapitalizmu i elementy 

prymitywnej gospodarki zbieracko-łowieckiej. Wobec braku przemysłowych upraw, matsutake 

należy bowiem zbierać w ich naturalnym środowisku. Zbieracze zaś, którzy przeczesują 

amerykańskie lasy, zwłaszcza w stanie Oregon, w poszukiwaniu cennych grzybów nie są 

zatrudnieni na żadną umowę. Po prostu przynoszą to, co udało im się zebrać do skupu. 

Lowenhaupt-Tsing osobiście bierze udział w zbiorach matsutake, by pokazać, że na tym etapie 

nie można traktować tych grzybów, jak tradycyjnie rozumianego towaru w gospodarce 

kapitalistycznej. Przeprowadzane przez nią wywiady ze zbieraczami – weteranami wojny  

w Wietnamie, rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej, czy przedwojennymi 

emigrantami z Japonii – wyraźnie wskazują na to, że zbiory matsutake stanowią dla nich 

określony sposób praktykowania rozmaicie pojmowanej wolności. Powodem do dumy są dla 

nich raczej liczba i wielkości zebranych grzybów czy grubość pliku otrzymanych za nie 

banknotów, niż wartość nabywcza tego, co zarobili. Dopiero gdy matsutake zostaną przebrane 

w sortowniach w Kanadzie przez pracowników zatrudnianych na godziny i trafią do 

specjalnych chłodni na statkach oceanicznych, przekształcają się w towar, jaki znamy  

z tradycyjnej gospodarki kapitalistycznej. Jednak w momencie, gdy statki te przybiją do 

brzegów Japonii, a hurtownicy wybiorą najdorodniejsze okazy, grzyby po raz kolejny zmienią 

swój status, przekształcając się w element dziedzictwa kulturowego, znany z przywoływanego 

wcześniej zbioru haiku czy etykiety japońskiej. Jednocześnie astronomiczne kwoty, jakie 

trzeba dziś w Japonii zapłacić za matsutake, nieodwołalnie sprawiają, że japońscy naukowcy  

i aktywiści podejmują rozmaite inicjatywy, zmierzające do przywrócenia lokalnych siedlisk 

tych grzybów, co zdecydowanie obniżyłoby ich cenę. Jednak wskrzeszenie matsutake w Japonii 

wymaga odtworzenia dawnych lasów wioskowych i typowych dla nich warunków biologicznej 

różnorodności, których wymagają te grzyby. Co więcej, należy również odtworzyć praktyki 

zarządzających nimi chłopów, którzy regularnie oczyszczali te lasy z runa, wykorzystując je 

następnie jako nawóz. Usuwając materię organiczną, odsłaniali gleby mineralne, na których tak 

chętnie rosły matsutake. Naruszali zatem środowisko w wystarczającym stopniu, by mogły się 
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w nim pojawić te wymagające grzyby. Trudno sobie wyobrazić podobne praktyki we 

współczesnej Japonii, gdy większość populacji mieszka w miastach, a tereny leśnie często 

objęte zostały ścisłą ochroną środowiska, która wyklucza jakąkolwiek ingerencję człowieka. 

Choć marzenia Japończyków o wskrzeszeniu matsutake pozostają niezrealizowane, można  

w nich dostrzec jeszcze jeden aspekt tych grzybów jako asamblażu polifonicznego. 

Ucieleśniona w nich nadzieja na życie w ruinach po kapitalizmie wymaga bowiem współpracy 

różnego typu ludzi i nie-ludzi, wymuszając radykalne przemyślenie dotychczasowych praktyk 

ekonomicznych i społeczno-politycznych. Jak mi się wydaje, inicjatorzy performansów 

naturokulturotechnologicznych sztuki zamglonego antropocenu wykorzystują ten właśnie 

aspekt asamblażu polifonicznego, by projektować różnego typu strategie, dzięki którym 

możliwe będzie przetrwanie ludzi i nie-ludzi na zagrożonej planecie. Aby się o tym przekonać, 

przyjrzyjmy się asamblażom polifonicznym ludzi i grzybów, wytwarzanym przez inicjatorów 

konkretnego performansu naturokulturotechnologicznego. 

Projekt Fungi Mutarium (2015) to efekt współpracy austriackiej grupy LIVIN, 

zrzeszającego kucharzy, artystów, projektantów nowych technologii i naukowców, którzy 

pracują pod kierunkiem dizjanerek Julii Kaisinger i Kathariny Unger. Łącząc elementy dizajnu 

spekulatywnego, praktyk laboratoryjnych i sztuki kulinarnej, grupa LIVIN stworzyła prototyp 

technologii biorecyklingowej, która ma na celu rozwiązanie dwóch palących problemów,  

z jakimi borykają się ludzie i nie-ludzie w antropocenie. Z jednej strony, chodzi o zwiększające 

się góry odpadów plastikowych, które w przyszłości utworzą osobną warstwę stratygraficzną. 

Z drugiej zaś o zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na żywność dla co raz większej liczby 

ludzi mieszkających na Ziemi. Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, grupa LIVIN 

wykorzystała grzyby jadalne z gatunku Pleurotus Ostreatus (boczniak ostrygowaty)  

i Schizophyllum Commune (rozszczepka pospolita). W odróżnieniu od matsutake, występują 

one przede wszystkim w klimacie umiarkowanym i tropikalnym. Oba gatunki zostały jednak 

wybrane przede wszystkim ze względu na podobną do matsutake zdolność rozkładania 

materiałów nieorganicznych. Nie chodzi tu jednak o skały i piasek, lecz o plastik. W efekcie 

sześciomiesięcznych badań i eksperymentów, prowadzonych we współpracy z mykologami 

Hanem Wöstenem i Kasią Łukasiewicz z Uniwersytetu w Utrechcie, powstał specjalny 

inkubator domowy, w którym można hodować rozkładające plastik grzyby. Składa się on  

z trzech komór, wkomponowanych w przypominające biurko przenośne stanowisko. Pierwsza 

komora, oznaczona przez LIVIN jako Growth Sphere, przypomina szklaną kopułę, pod którą 

panują sterylne warunki. Umieszcza się w niej FU – zaprojektowane przez inicjatorów kielichy 
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wykonane z agaru, czyli nadającej się do jedzenia roślinnej żelatyny, która stanowi najlepszą 

pożywkę dla rozwijających się grzybów. Do drugiej komory, nazwanej Activation Cylinder, 

wkłada się z kolei plastik, sprasowany do postaci cienkich listków, by naświetlić go 

promieniami UV. Światło ultrafioletowe nie tylko usuwa szkodliwe dla grzybów bakterie, lecz 

także katalizuje proces degradacji plastiku. Wysterylizowany materiał umieszcza się następnie 

w FU. Trzecia komora – Fungi Nursery – to zaś przypominający karafkę zbiornik z płynną 

substancją odżywczą, w której znajdują się zarodniki rozszczepki i boczniaka. Za pomocą 

pipety można z niego łatwo pobrać odrobinę płynu i zaaplikować na plastik. W kilku miesięcy 

powstanie na nim biała grzybnia, która go najpierw rozłoży, a następnie rozrośnie się, 

pokrywając całe FU. Taki właśnie prototyp stał się częścią instalacji. Odwiedzający mogli tu 

nie tylko zapoznać się z dokumentacją projektu i obejrzeć opisany prototyp, lecz także wziąć 

udział w organizowanych przez LIVIN degustacjach, podczas których można było skosztować 

słodkich i wytrawnych dań przyrządzonych na bazie FU. 

Widać wyraźnie, że w Fungi Mutarium nie mamy do czynienia po prostu z asamblażami 

ludzi, grzybów i technologii, które wchodzą w różnego typu intra-akcje. Grupa LIVIN 

projektuje raczej spotkanie ich praktyk życiowych i sposobów istnienia. Chodzi tu konkretnie 

o zwyczaje żywieniowe ludzi, biodegradacyjne praktyki życiowe rozszczepek i boczniaków 

oraz sterylizujące działanie światła ultrafioletowego, które katalizuje rozkład plastiku. Mówiąc 

językiem Lowenhaupt-Tsing, inicjowanie tego typu asamblaży polifonicznych w Fungi 

Mutarium można uznać za strategię „przetrwania dzięki współpracy (collaborative survival)” 

(s. 4). Lowenhaupt-Tsing określa tak spotkania ludzkich i nie-ludzkich sposobów istnienia, 

które umożliwiają im (prze)życie na zniszczonej planecie. Nie chodzi jej jednak o znane  

z darwinowskiej teorii ewolucji przetrwanie najsilniejszych organizmów, lecz o zachowanie 

całych ekosystemów współistniejących ze sobą ludzi i nie-ludzi. Z takimi relacjami mamy 

chociażby do czynienia w momencie, gdy rosnące na wylesionych terenach matsutake 

rozkładają skały i piasek, wytwarzając składniki odżywcze dla siebie i swoich symbiontów. 

Koncepcja przetrwania dzięki współpracy nie oznacza zatem utopijnego powrotu do natury, 

nietkniętej ludzką ręką. Nie jest to również wymówka dla dalszego niszczenia środowiska. 

Chodzi raczej o umiejętność dostrzegania spotkań ludzi i nie-ludzi – tak biotycznych, jak  

i abiotycznych – tam, gdzie zachodzą nieodwracalne zmiany środowiska. W tym kontekście 

projekt Fungi Mutarium nie służy do oczyszczenia świata z plastiku, lecz pozwala przetrwać 

zarówno rozszczepkom i boczniakom, dla których plastik stanowi idealną pożywkę, jak  

i lubiącym grzyby ludziom. Projektowana w omawianej pracy strategia przetrwania dzięki 
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współpracy spełnia przy tym bardzo konkretny cel polityczny. Grupa LIVIN krytycznie 

przygląda się bowiem charakterystycznej dla współczesnego kapitalizmu retoryce 

zrównoważonego rozwoju.  

Stworzony przez LIVIN prototyp niewiele ma wspólnego z coraz bardziej popularnymi 

działaniami biorecyklingowymi, czyli wykorzystaniem organizmów żywych w celu 

rekultywacji odpadów. W tych działaniach chodzi bowiem nie tyle o zachowanie ekosystemów 

współpracujących ludzi i nie-ludzi, ile o stworzenie technologii, umożliwiającej produkcję jak 

największej biomasy w jak najkrótszym czasie w celu zmaksymalizowania zysków. 

Tymczasem ze względu na wysokie wymagania środowiskowe i podatność na uszkodzenia 

wykorzystanych w projekcie gatunków grzybów, trudno byłoby produkować Fungi Mutarium 

na masową skalę. W związku z tym projektowana przez LIVIN strategia przetrwania, oparta na 

współpracy ludzi i nie-ludzi, wymaga wypracowania nieskalowalnego modelu ekonomicznego, 

w którym producenci takich urządzeń sprzedawaliby je tylko w miejscach, w których rosną 

grzyby. W tym kontekście wywoływane przez projektantówtego urządzenia i całej instalacji 

doświadczenia jako asamblaże pełnią funkcję edukacyjną. Odwiedzający dowiadują się 

chociażby, gdzie można znaleźć rozszczepki i boczniaki w okolicy, w której prezentowana jest 

instalacja. Ponadto otrzymują szczegółową instrukcję na temat tego, jak odpowiednio hodować 

rozszczepki i boczniaki, by w FU nie pozostały żadne ślady plastiku. Inaczej mówiąc, instalacja 

uczy ludzi, jak wykorzystać strategię przetrwania w codziennym życiu. Fungi Mutarium 

dowodzi jednak, że nie będzie to możliwe bez uprzedniej modyfikacji ludzkich przyzwyczajeń. 

Najlepiej przekonują o tym wspomniane wcześniej degustacje, podczas których odwiedzający 

musieli opanować zupełnie nową etykietę zachowania przy stole, dostosowaną do nowego typu 

pożywienia. Na potrzeby projektu grupa LIVIN zaprojektowała bowiem i wykonała sztućce ze 

stali nierdzewnej, które kształtem zupełnie nie przypominały konwencjonalnych noży, 

widelców i łyżek, gdyż odpowiadały kształtowi, teksturze i konsystencji dań, 

przygotowywanych na bazie FU. Na przykład, by wydobyć strzępki grzybów z agarowych 

kielichów, należało włożyć do nich narzędzie, określane przez LIVIN jako drip dropper. Była 

to metalowa pałka, rozmiarem idealnie dopasowana do wnętrza FU, ze specjalnymi 

żłobieniami, w których zatrzymywały się zarówno grzyby, jak i sos, którymi zostały polane. Po 

wyjęciu drip droppera z FU należało zlizać bądź zeskrobać z niego potrawę zębami, co 

wzmacniało doznania smakowe. Artyści z LIVIN wywoływali te ostatnie, by przekonywać 

zwiedzających, że produkty powstałe w wyniku rozkładu plastiku mogą być nie tylko jadalne, 

lecz przede wszystkim smaczne. Widać więc wyraźnie, że projektowana w Fungi Mutarium 
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strategia przetrwania nie polega wyłącznie na dostrzeganiu bądź aranżowaniu odpowiednich 

spotkań ludzkich i nie-ludzkich sposobów istnienia. Wywoływane przez LIVIN doświadczenia 

jako asamblaże okazują się kluczowe dla ewentualnego wprowadzenia testowanych strategii  

w życie. Co więcej, pokazują wyraźnie, że przetrwanie dzięki współpracy ludzi i nie-ludzi musi 

pociągać za sobą radykalne przeformułowanie dominujących ludzkich sposobów bycia  

w świecie i myślenia o nim. Choć Fungi Mutarium wskazuje na potrzebę zmian, chociażby  

w sferze zwyczajów żywieniowych, całkowicie pomija związany z jedzeniem, dominujący 

antropocentryczny model ludzkiej tożsamości kulturowej, który z perspektywy asamblażu 

polifonicznego wymaga gruntownego przemyślenia. Aby się przekonać, jak daleko idące 

przekształcenia wydają się tu niezbędne, powróćmy do matsutake, przyglądając się tożsamości 

tych grzybów, która – ze względu na ich zadziwiające sposoby rozmnażania się – wymyka się 

zarówno biologicznym klasyfikacjom gatunkowym, jak i rozróżnieniu na pojedyncze osobniki 

i gatunki. 

Jak w The Mushroom at the End of the World pokazuje Lowenhaupt-Tsing matustake 

problematyzują tradycyjne zasady taksonomii, stosowane w naukach biologicznych, które 

opierają się na pojęciu gatunku. Badania mykologiczne nad matsutake dostarczają wielu 

dowodów na to, że gatunek, o którym mówią botanicy czy zoolodzy, nie jest kategorią 

uniwersalną, lecz zmienia się w zależności od przyjętej definicji i stosowanych przez badaczy 

sposobów identyfikacji. Jeszcze dwadzieścia lat temu mieliśmy do czynienia z wieloma 

gatunkami matsutake, a mykolodzy co chwilę odkrywali kolejne. Dziś natomiast ich liczba 

stopniowo maleje. Nie chodzi jednak o efekt masowego wymierania gatunków, o czym 

alarmują ekolodzy, lecz nowego sposobu identyfikacji, opartego na badaniach genetycznych. 

Standardową metodą identyfikacji grzybów była dotąd analiza morfologiczna: makro-  

i mikroskopowa. Ta pierwsza polegała na określeniu ich koloru i rozmiaru oraz wyróżnieniu 

charakterystycznych struktur, z jakich się składają. Ta druga zaś opierała się głównie na analizie 

wyglądu zarodników. Po dokonaniu tej analizy badacz wysyłał zasuszony okaz nowego 

gatunku do ogrodu botanicznego, który uznawał go za egzemplarz typowy. Jednak różnice 

morfologiczne między grzybami, zwłaszcza pod względem budowy zarodników, bywają na 

tyle niewielkie, że współczesna mykologia identyfikuje nowe gatunki grzybów przede 

wszystkim na podstawie ich materiału genetycznego. Największe znaczenie ma analiza 

konkretnej sekwencji DNA, zwanej ITS (internal transcribed spacer), która wykazuje ogromną 

zmienność międzygatunkową. O nowym gatunku grzybów mówi się więc dziś w momencie, 

gdy różnica między ITS porównywanych grzybów wynosi więcej niż 5%. Zastosowanie 
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genetycznych metod w badaniach nad matsutake nie tylko przyczyniło się do zmniejszenia 

liczby ich gatunków, lecz pokazało również, że trudno w odniesieniu do nich stosować definicję 

gatunku, z jaką mamy do czynienia w tradycyjnej biologii ewolucyjnej.  

 Genetyczne metody identyfikacji gatunkowej matsutake, choć bardziej precyzyjne niż 

analizy morfologiczne, przyniosły zaskakujące wyniki. Analizy sekwencji ITS w DNA 

osobników występujących w różnych miejscach na półkuli północnej wykazały niezbicie, że 

wszystkie one należą w zasadzie do jednego gatunku T. matsutake. Jedynie matsutake, które 

można znaleźć w lasach północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych, uznaje się na tej 

podstawie za przedstawicieli osobnego gatunku T. magnivelare. Mykolodzy zastrzegają jednak, 

że różnica w obrębie sekwencji ITS między wyróżnionymi gatunkami wynosi niewiele ponad 

5%. Wyniki tych badań kłócą się zatem chociażby z klasycznymi zasadami powstawania 

nowych gatunków, sformułowanymi w latach czterdziestych XX wieku przez amerykańskiego 

ewolucjonistę Ernsta Mayra. Zgodnie z nimi geograficzne rozdzielenie populacji danego 

gatunku musi prowadzić do zróżnicowania puli genów, które prowadzą do zmian 

morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych. W wyniku trwających wiele tysięcy lat 

procesów ewolucyjnych powstaje między tymi populacjami również bariera rozrodcza,  

w której efekcie dopiero powstają osobne gatunki, rozumiane jako grupy osobników zdolnych 

do produkcji płodnego potomstwa. Tymczasem, na przykład, występujące w Chinach 

matsutakektóre nawiązują relacje symbiotyczne z rodzajem Lithocarpus, nie różnią się zanadto 

pod względem genetycznym od występujących tysiące kilometrów na wschód japońskich 

matsutake, które nawiązują tego typu relacje wyłącznie z sosnami. Na tym jednak nie koniec 

dziwnych cech biologicznych tych grzybów. Mówiąc o nich, nie można bowiem nigdy być 

pewnym, czy mówi się o wielu grzybach, czy o pojedynczym grzybie.  

Podobnie jak u innych przedstawicieli królestwa grzybów, wyrastające w lesie cenne 

okazy matsutake, których poszukują grzybiarze, to jedynie owocniki znajdującej się pod ziemią 

grzybni. Składa się ona z wielu nitkowatych strzępek, o grubości od 1 do 30 mikrometrów, 

które rozprzestrzeniają się na ogromnym terenie, zasiedlając nawet najmniejsze przestrzenie 

między ziarnkami piasku w glebie. Strzępki matsutake wyróżniają się jednak na tle innych 

grzybów. Są aż tak gęste, że mykolodzy określają ich grzybnię mianem shiro. Termin ten 

pochodzi z dialektu wspomnianych wcześniej japońskich rolników, zarządzających 

nieistniejącymi już dziś lasami wioskowymi, i oznacza przede wszystkim zamek, w których 

mieszkali japońscy panowie feudalni. Rolnicy zauważyli bowiem, że matsutake niezwykle 
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dbają o własne terytorium, wydzielając specjalne substancje nie tylko po to, by odstraszyć inne 

grzyby, lecz także ochronić siebie i swoje symbionty przed chorobotwórczymi bakteriami. 

Jednak rozwijające się w shiro matsutake nie rządzą się takimi prawami czystości gatunkowej, 

które mogłyby się nam kojarzyć z mieszkającymi w zamkach rodami arystokratycznymi. 

Przekonują o tym chociażby stosowane współcześnie metody identyfikacji gatunkowej.  

W pojedynczym shiro znajdziemy bowiem materiał genetyczny pochodzący z wielu różnych 

grzybów matsutake. Oznacza to, że nie mamy tu do czynienia z typowymi, autonomicznymi 

organizmami, lecz raczej z genetycznymi mozaikami wielu organizmów. Co za tym idzie, także 

zarodniki matsutake miewają różny materiał genetyczny. Wiąże się to z nietypowym sposobem, 

w jaki się rozmnażają. 

W przeciwieństwie do wielu innych grzybów, matsutake rozmnażają się nie tylko 

bezpłciowo przez klonowanie i płciowo przez wymianę żeńskich i męskich komórek 

rozrodczych między grzybniami. Mają również zdolność, którą genetycy określają mianem 

rozmnażania się „di-mon” (di-mon mating). W typowym rozmnażaniu się płciowym u grzybów 

mamy do czynienia z zarodnikami haploidalnymi, czyli takimi, które posiadają jedynie połowę 

materiału genetycznego rodzica. Dzięki temu mogą się one łączyć z innymi zarodnikami 

haploidalnymi, tworząc organizm o „pełnym” materiale genetycznym. Tymczasem wersja di-

mon polega na tym, że zarodnik matsutake potrafi rozmnażać się również z tymi fragmentami 

własnego i obcego shiro, które posiadają już podwójną liczbę chromosomów. Jak obrazowo 

stwierdza Lowenhaupt-Tsing, „to tak, jakbym zamiast klonować własne ramię, zdecydowała 

się z nim współżyć” (s. 237). Inaczej mówiąc, matsutake jako mozaiki wielu organizmów 

pozostają otwarte na nowy materiał genetyczny, również ten pochodzący z tego samego shiro. 

Umożliwia im on szybką adaptację do nowych warunków środowiska, gdyż ewolucja zachodzi 

tu w obrębie jednego, zróżnicowanego genetycznie organizmu. Okazuje się zatem, że grzyby 

matsutake stanowią przykład asamblaży polifonicznych nie tylko dlatego, że wchodzą  

w symbiotyczne relacje z ludźmi i innymi nie-ludźmi, umożliwiając im przetrwanie poprzez 

współpracę. Same w sobie stanowią już szczególnego rodzaju ekosystem, który składa się  

z wielu współpracujących ze sobą organizmów. Z tej perspektywy matsutake jako asamblaże 

polifoniczne kwestionują tradycyjne modele ludzkiej tożsamości, oferując raczej model 

tożsamości, w której zacierają się granice między jednostką i zbiorowością. Aby pokazać,  

w jaki sposób ten aspekt asamblaży polifonicznych materializuje się w zamglonym 

antropocenie, odwołam się do instalacji, która wywołuje doświadczenie jako asamblaż, by 

sproblematyzować kwestię ludzkiej tożsamości kulturowej. 
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W 2017 roku koreańska artystka Jiwon Woo zaprezentowała instalację bioartową 

Mother’s Hand Taste (Son-Mat). Podobnie jak grupa LIVIN, artystka współpracowała z Hanem 

Wöstenem, a przygotowania trwały ponad dwa lata. Projekt miał na celu krytyczną refleksję 

nad tytułowym son-mat. Ten koreański idiom dosłownie należałoby przetłumaczyć jako „smak 

rąk”. W Korei Południowej wyrażenie to traktuje się przede wszystkim jak komplement. 

Osobie, która posiada ponadprzeciętne zdolności kulinarne, Koreańczycy powiedzą, że jej ręce 

dobrze smakują. Jednak son-mat ma dla nich również szczególne znaczenie kulturowe.  

W przeciwieństwie do Europejczyków przykładają oni bowiem ogromną wagę do 

bezpośredniego kontaktu rąk z pożywieniem, zwłaszcza podczas przyrządzania 

fermentowanych potraw, które stanowią podstawę kuchni koreańskiej. Świadczy o tym 

chociażby sposób przyrządzania ich najbardziej znanego dania, czyli kimchi – kiszonej kapusty, 

którą przed zakiszeniem należy natrzeć specjalną pastą z niezwykle ostrej odmiany suszonej 

papryki. Dostępne na Zachodzie książki kucharskie zalecają wykonanie tej czynności  

w gumowych rękawiczkach, gdyż pasta jest tak ostra, że prowadzi do zaognienia nawet 

najmniejszych urazów, powodując piekący ból. Tymczasem Koreańczycy nie wyobrażają sobie 

przygotowania kimchi inaczej niż gołymi rękami. Okazują w ten sposób szacunek  

i wdzięczność dla natury, która zechciała obdarzyć ich pożywieniem. Co więcej, son-mat 

stanowi wyraz przywiązania do określonego miejsca poprzez przygotowywanie i spożywanie 

pochodzącego stamtąd jedzenia. To zaś nierozerwalnie wiąże się z przynależnością do 

konkretnej rodziny. Koreańczycy wierzą bowiem, że dobry son-mat przekazują sobie  

z pokolenia na pokolenia kobiety. Smak rąk przywołuje więc rodzinne wspomnienia  

i przypomina nie tylko o tym, skąd się pochodzi, lecz także zapewnia łączność z przodkami. 

Opisany w ten sposób son-mat pociąga za sobą przede wszystkim antropocentryczny sposób 

myślenia o ludzkiej indywidualnej i zbiorowej tożsamości kulturowej, oparty na esencjonalnie 

rozumianych związkach z konkretnym terytorium i więziach rodzinnych. Tymczasem projekt 

Woo i Wöstena dowodzi, że przyglądając się bliżej son-mat, można się zasadnie przekonać, że 

tożsamość kulturowa to również efekt splatających się ze sobą praktyk życiowych ludzi i nie-

ludzi.  

Przeprowadzone przez Woo i Wöstena badania laboratoryjne wykazały, że son-mat to 

nie tylko zjawisko specyficzne dla konkretnej kultury ludzkiej, lecz przede wszystkim element 

kultury mikroorganizmów. Jego pojawienie się zależy bowiem od drożdży i innych grzybów, 

żyjących na powierzchni dłoni kucharzy i wpływających na smak przygotowywanego jedzenia. 

Aby zbadać zależności między tymi dwiema kulturami, ludzką i nie-ludzką, Woo i Wösten 
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zaprosili do projektu przedstawicielki trzech pokoleń kobiet, należących do czterech 

koreańskich rodzin mieszkających nie tylko w Korei, lecz także Japonii, Stanach 

Zjednoczonych i Holandii. Wybór tych właśnie krajów został podyktowany historycznymi 

kierunkami emigracji Koreańczyków w drugiej połowie XX wieku. Z dłoni kobiet pobrano 

wymaz, w którym zidentyfikowano trzy gatunki grzybów: Trichosporon beigelii, Rhodotorula 

rubra i Rhodotorula minuta. Następnie przebadano rolę tych grzybów w wytwarzaniu 

tradycyjnego koreańskiego wina ryżowego makgeolli, które kucharze przygotowują, by 

dowieść dobrego smaku swoich rąk. Ten mlecznobiały, lekko musujący napój, który 

najczęściej przygotowuje się w domu, podobnie jak son-mat stanowi istotny element 

koreańskiej tożsamości kulturowej. To bowiem najstarszy produkowany w Korei alkohol, 

którego udokumentowana tradycja sięga I wieku naszej ery. Początkowo makgeolli znane było 

jako nongju – napój rolników – który przygotowywano głównie na wsi i spożywano najczęściej 

w okolicy południa podczas przerwy w pracach polowych. Z czasem zaczęły go pić również 

inne grupy społeczne, a jego przygotowanie uznano za sposób podtrzymywania ciągłości 

kulturowej. Było to szczególnie istotne zwłaszcza podczas trwającej 35 lat japońskiej okupacji 

Korei na początku XX wieku. Japończycy zakazali wówczas produkcji makgeolli w ramach 

programu niszczenia kultury koreańskiej. Nielegalna domowa produkcja tego alkoholu 

pozwalała jednak Koreańczykom na zachowanie własnej tradycji. W diasporach zaś jego picie 

stanowiło wręcz dowód na narodową przynależność. Badania Woo i Wostena wykazały, że 

wymienione wcześniej grzyby biorą aktywny udział w fermentacji specjalnego zaczynu 

winnego o nazwie nuruk, który przygotowuje się na bazie pszenicy i jęczmienia. Bez niego ani 

makgeolli, ani son-mat w ogóle nie mogłyby powstać. Mówiąc językiem Lowenhaupt-Tsing, 

tożsamość kulturowa, której symbolem jest son-mat, okazuje się oto asamblażem 

polifonicznym, w których praktyki kulturowe ludzi oraz praktyki życiowe grzybów splatają się 

ze sobą w konkretnych kontekstach historycznych. Co więcej, inicjowane przez Woo i Wöstena 

doświadczenie jako asamblaż pokazywało, że tożsamość kulturowa nie wiąże się esencjonalnie 

z konkretną społecznością, lecz wytwarza się w wyniku intra-akcji ludzi i nie-ludzi. 

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych, inicjatorzy Mother’s Hand Taste (Son-

Mat) skonstruowali prototyp urządzenia, które nie tylko umożliwia pobieranie  

i przechowywanie son-mat, lecz przede wszystkim przekazywanie go innym ludziom. Woo  

i Wösten organizowali pokazy, podczas których zachęcali odwiedzających, by z niego 

korzystali. Najpierw należało przekazać żyjące na dłoniach grzyby, zanurzając ręce w płynnej 

pożywce, znajdującej się w naczyniu przypominającym laboratoryjną zlewkę. Następnie 
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specjalną rurką pożywka, wraz z rozwijającymi się na niej mikroorganizmami, trafiała do 

probówki. Znajdowała się ona w większym szklanym naczyniu, w którym składowano pobrany 

od wielu odwiedzających materiał biologiczny do późniejszego wykorzystania. Każdy 

odwiedzający mógł zaaplikować sobie grzyby z wybranej przez siebie probówki, podstawiając 

ręce pod podłączony do urządzenia kran. Pozyskany w ten sposób son-mat wypróbowywał 

wreszcie w działaniu, przygotowując makgeolli na specjalnej płycie grzewczej. Pokaz 

wieńczyła zaś degustacja wina, sporządzonego przez jednego ze odwiedzających. Widać 

wyraźnie, że tak zaprojektowane pokazy służyły Woo i Wöstenowi do wywoływania 

doświadczenia, które stanowiło asamblaż wrażeń wzrokowych, dotykowych i smakowych. 

Chodziło o to, by pokazać, że ludzka tożsamość kulturowa ma charakter relacyjny i zawsze 

powstaje w wyniku przygodnych spotkań ludzi i nie-ludzi. W związku z tym jej konstytutywną 

cechę stanowi nie tyle stabilność, ile zmienność i mobilność. Nie jest to oczywiście za każdym 

razem ta sama tożsamość Koreańczyków, ani tym bardziej uniwersalna ludzka tożsamość 

kulturowa. Za każdym razem son-mat kształtuje się inaczej w zależności od konkretnych 

ludzkich rąk i znajdujących się na nich grzybów, endemicznych bądź pozyskanych od innych. 

Mogłoby się wydawać, że przykład Mother’s Hand Taste dowodzi tego, że w zamglonym 

antropocenie mamy do czynienia z modelem płynnej tożsamości ludzkiej, który progresywnie 

myślący socjologowie i działacze społeczni uznają za bardziej produktywny niż tradycyjnie 

rozumiane tożsamości esencjonalne. Tymczasem, wracając do rozważań Lowenhaupt-Tsing 

nad grzybami matsutake, należy raczej zastanowić się, w jaki sposób asamblaże polifoniczne 

podważają nowoczesne koncepcje postępu cywilizacyjnego. 

Jak w Mushroom at the End of the World przekonuje Lowenhaupt-Tsing matsutake jako 

asamblaże polifoniczne podważają tradycyjny model rozwoju społecznego, oparty na 

nieustannym postępie cywilizacyjnym. Model ten wiąże się nierozerwalnie z pojawieniem się 

nowoczesnego kapitalizmu w tak zwanym długim XVI wieku. Zakłada on uniwersalną  

i linearną opowieść o człowieku, którzy wciąż patrzy w przyszłość, dążąc do poprawy 

warunków życia, poszerzenia strefy ekonomicznych wpływów i modernizacji 

dotychczasowych sposobów bycia w świecie i myślenia o nim. Oczywiście z teleologii postępu 

wykluczone są rdzenne społeczności skolonizowanych ziem, uznawane za prymitywne  

i nienowoczesne, jak również nie-ludzie, których traktuje się jak pozbawione historii  

i sprawczości zasoby naturalne, gotowe do wykorzystania. Co więcej, w omawianym modelu 

rozwój postępuje zgodnie z takim samym dla wszystkim tempem, którego prototyp 

Lowenhaupt-Tsing dostrzega w rytmie produkcji, wprowadzonym przez kapitalizm na wielu, 



170 

 

współzależnych polach. Chodzi o taki sposób zarządzania praktykami życiowymi ludzi i nie-

ludzi, który miał zapewnić jak największe zyski. Dotyczy to zarówno nowoczesnej fabryki,  

w której praca robotników została podporządkowana rytmowi dostaw surowców, by dało się 

wyprodukować najwięcej towarów w jak najmniejszym czasie, jak i plantacji, gdzie uprawia 

się jeden gatunek rośliny, by zebrać plony w tym samym czasie. Podporządkowany logice 

zysku zunifikowany rytm nowoczesnego postępu usuwa z pola widzenia wszystkie praktyki 

życiowe ludzi i nie-ludzi, które się w nim nie mieszczą. Jednak, jak dowodzi Lowenhaupt-

Tsing, w XX wieku marzenia o nieograniczonym postępie prysły w momencie, gdy okazało 

się, że rozwój ludzkości może stanowić śmiertelne zagrożenie dla całej planety. Najlepszym 

tego przykładem może być zrzucenie bomby atomowej, traktowanej wówczas jako szczytowe 

osiągnięcie technologiczne ludzkości, na Hiroshimę i Nagasaki. Wydarzenie to pozostawiło po 

sobie ruiny nie tylko w sensie dosłownym. Skażenie radioaktywne, będące jego pokłosiem, nie 

zniknie w ciągu najbliższych kilku tysięcy lat, nieustannie zagrażając ludziom i nie-ludziom. 

Na czym zatem może polegać rozwój w świecie, w którym zamiast teleologii postępu mamy 

do czynienia z wszechobecnymi ruinami? 

Asamblaże polifoniczne nie służą tworzeniu zupełnie nowych modeli rozwoju, bardziej 

postępowych w stosunku do tego, co proponuje kapitalizm. Lowenhaupt-Tsing podejrzliwe 

podchodzi do wszelkich progresywnych ideologii, gdyż – jak zasadnie dowodzi – najczęściej 

wciąż odwołuja się do tej samej idei zunifikowanego, linearnego rozwoju, która 

charakteryzowała projekt nowoczesności. Tymczasem w świecie, w którym brakuje wiodącego 

rytmu, łatwiej dostrzec różnorodne rytmy, splątanych ze sobą praktyk życiowych ludzi i nie-

ludzi. Każda istota żyjąca przekształca bowiem świat, rozwijając się w określonym rytmie, 

powiązanym z porami roku, rozmnażając się w konkretnych cyklach i opanowując co raz to 

nowe terytoria. Co więcej, w obrębie danego gatunku również mamy do czynienia z wielością 

projektów przekształcania świata w miarę, jak pojedyncze organizmy wchodzą ze sobą  

w sojusze i synchronizują swoje praktyki życiowe, by tworzyć nowe krajobrazy. W tym 

kontekście asamblaż polifoniczny służy dostrzeganiu istniejących w świecie różnorodnych 

sposobów istnienia ludzi i nie-ludzi oraz specyficznych dla nich nie-postępowych modeli 

rozwoju. Nie tworzą one jednak spójnej całości, lecz mają charakter mozaiki praktyk 

życiowych, które jedynie od czasu do czasu harmonijnie ze sobą współgrają. Jak przekonuje 

Lowenhaupt-Tsing, badanie tych mozaik wymaga jednocześnie nowego sposobu pisania 

historii, która nie sprowadza się wyłącznie do linearnej narracji o przeszłości ludzi, lecz 

obejmuje splątane ze sobą historie ludzi i nie-ludzi. 
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Ze względu na to, że praktyki życiowe ludzi i nie-ludzi, o których pisze Lowenhaupt-

Tsing, w różnym tempie i rytmie rozwijają się w czasie, asamblaże polifoniczne charakteryzuje 

specyficznie pojmowana historyczność. Nie chodzi tu oczywiście o kategorię znaną  

z tradycyjnych antropocentrycznych historiografii, w których przedmiotem zainteresowania 

stają się przede wszystkim dzieje ludzi, społeczeństw czy państw, rekonstruowane na podstawie 

różnego typu resztek, dokumentów czy artefaktów. Według Lowenhaupt-Tsing historiografia 

asamblaży polifonicznych musi wziąć pod uwagę również sprawczość nie-ludzi jako aktorów 

historii, gdyż nie są oni wyłącznie scenografią, na której tle rozgrywają się dzieje człowieka. 

Jak pisze: 

 „Historia” to zarówno ludzkie praktyki opowiadania historii (storytelling), jak i zestaw resztek 

przeszłości, z których układamy własne historie. Tradycyjni historycy biorą pod uwagę wyłącznie 

pozostałości po człowieku, na przykład, archiwa czy pamiętniki. Nie ma jednak żadnego powodu, by 

lekceważyć tropy i ślady, jakie pozostawiają po sobie nie-ludzie, gdyż stanowią one integralną część 

naszych wspólnych krajobrazów. Te tropy i ślady pozwalają snuć domysły na temat przypadkowych 

splotów między-gatunkowych, które stają się elementami czasu „historycznego”. Badacz tych splotów 

nie musi pisać ich historii tylko na jeden sposób. Bez względu na to, czy dany byt „opowiada historie” 

czy też tak nie czyni, uczestniczy przecież w procesie nakładania się na siebie tropów i śladów, które 

odczytujemy jako historię. Historia oznacza tu zatem zapis rozmaitych trajektorii ludzi i nie-ludzi, którzy 

współtworzą świat (s. 168). 

Inaczej mówiąc, pisanie historii asamblaży polifonicznych polega na tworzeniu wielu różnych 

narracji o przeszłości w ramach jednej pracy i konfrontowaniu ich ze sobą, za każdym razem z 

innej perspektywy, ludzkiej bądź nie-ludzkiej. Zmiana punktu widzenia, która uwzględnia 

sprawczość pomijanych dotąd ludzi i nie-ludzi jako aktorów historii, pozwoli nie tylko ujawnić 

niedostrzegane relacje między ich praktykami życiowymi i modelami rozwoju, lecz także 

wytworzyć zupełnie nowe sposoby myślenia o przeszłości. Aby pokazać, jak w praktyce może 

wyglądać proponowana przez Lowenhaupt-Tsing procedura badawcza, odwołam się do 

analizowanego przez nią przykładu. 

W jednym z rozdziałów The Mushroom at the End of the World Lowenhaupt-Tsing 

opowiada dwie równorzędne i splątane ze sobą historie fińskich lasów sosnowych:  

z perspektywy leśników i z perspektywy sosen. Pierwsza historia to opowieść o stabilnym 

źródle cennego surowca, które od tysiącleci odnawia się dzięki „naturalnemu” cyklowi 

wegetacji. Jak przekonuje autorka, historia takiego lasu wydaje się nudna i przewidywalna, 

gdyż występujące w niej drzewa traktuje się jako samowystarczalne byty, które nie zmieniają 
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się w czasie i łatwo je zastąpić nowymi. Taki sposób myślenia zakłada oczywiście binarną 

opozycję między nie-ludzką naturą i ludzką kulturą. Tylka ta druga może być przedmiotem 

badań historycznych. Tymczasem historia lasu z perspektywy sosen okazuje się o wiele 

bardziej burzliwa i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. To historia, w której sosny nie 

mogą istnieć bez symbiotycznych relacji, jakie nawiązują z innymi bytami, na przykład  

z grzybami matsutake. Wydzielają one silne kwasy, rozkładając skały i piasek i przekształcając 

je w źródło pożywienia, które umożliwia obu gatunkom przetrwanie. Dzięki niemu sosny mogą 

się odrodzić po wycince bądź pożarze, wywołanym przez człowieka. W historii, którą piszą 

sosny, mamy zatem do czynienia z charakterystycznymi dla asamblażu polifonicznego 

przypadkowymi i dynamicznymi spotkaniami ludzi i nie-ludzi. Zamiast samowystarczalnych 

bytów, które trwają mimo „uniwersalnego” upływu czasu, mamy tu do czynienia ze współpracą 

międzygatunkową i nieustanną zmianą. By dostrzec tę współpracę, wystarczy uważnie 

wypatrywać konkretnych materialnych śladów, jakie zostawiają po sobie spotkania ludzi i nie-

ludzi. O symbiotycznych relacjach sosen i grzybów matsutake w fińskich lasach można się 

wiele dowiedzieć, na przykład, obserwując ich cykle życiowe. Rosnące tam sosny rozsiewają 

bowiem nasiona w sposób niezwykle nieregularny: jednego roku jest ich w nadmiarze, a innego 

pojawiają się ledwie pojedyncze sztuki. Leśnicy zazwyczaj tłumaczą tę nieregularność po 

prostu mechanizmami adaptacji drzew do warunków atmosferycznych. Tymczasem, jeśli 

zwróci się uwagę na częstotliwość owocowania matsutake, okazuje się nieoczekiwanie, że te 

gatunki ściśle koordynują swoje praktyki życiowe. Matsutake również produkują mnóstwo 

owocników, a następnie przez jakiś czas pojawiają się jedynie pojedyncze okazy. Aby 

zobaczyć, w jaki sposób doświadczenia jako asamblaże, wywoływane przez sztukę 

zamglonego antropocenu uwrażliwiają na tego typu skoordynowane i nie-postępowe modele 

rozwoju, posiadające każdy własną historię, przyjrzyjmy się konkretnemu perfomansowi 

naturokulturotechnologicznemu. 

 W 2015 roku odwiedziłem wystawę Growing Geometries – Evolving Forms, 

przygotowaną przez niemiecką artystkę bioartową Theresę Schubert w berlińskiej galerii Art 

Laboratory. Był to pokaz częściowych wyników wieloletniego projektu, łączącego sztukę, 

naukę i technologię, w którym eksperymentowała ona z różnymi gatunkami grzybów  

i grzybopodobnych śluzowców. W kontekście rozważań Lowenhaupt-Tsing interesuje mnie 

zwłaszcza część projektu, opatrzona podtytułem Tattooing mushrooms. Jej efektem była 

bowiem instalacja, składająca się ze szklanych gablot, w których wystawiono żywe grzyby  

z rodziny Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty), Agaricus bisporus (pieczarka 
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dwuzarodnikowa), Lentinula edodes (twardnik japoński), Macrolepiota procera (czubajka 

kania) i Agrocybe aegerita (grzyb z rodziny matsutake). Na kapeluszach niektórych z nich 

znajdowały się proste geometryczne kształty - koła, trójkąty i kwadraty, przywodzące na myśl 

tatuaże, jakimi znakuje się zwierzęta hodowlane. Grzyby zostały umieszczone na specjalnej 

pożywce, podłączonej do zautomatyzowanego systemu nawadniającego, który zapewniał im 

stabilne i zoptymalizowane warunki życiowe. Instalacja Schubert przypominała więc pod 

wieloma względami wystawy mikologiczne, jakie organizuje się w ogrodach botanicznych, by 

zapoznać zwiedzających z różnymi gatunkami grzybów. Najczęściej mają one charakter 

edukacyjny i winny wytworzyć u zwiedzających przekonanie, że właśnie obcują z autentyczną 

naturą. Takie wystawy utwierdzają tym samym omawiany wcześniej sposób myślenia  

o środowisku naturalnym, wykluczający nie-ludzi z nowoczesnej teleologii postępu. Jeśli 

jednak przyjrzymy się bliżej kapeluszom grzybów i zastosowanym przez Schubert strategiom 

performatywnym, nie tylko okaże się, że jej projekt stanowi jedynie chwilowy efekt splątania 

ludzkich i nie-ludzkich praktyk życiowych, lecz ponadto spełnia on bardzo konkretny cel 

strategiczny.  

We wczesnej fazie cyklu życiowego grzybów Schubert za pomocą sprzętu do tatuażu 

wprowadziła pod skórkę ich kapeluszy tusz, tatuując proste formy geometryczne. Następnie co 

jakiś czas wykonywała rysunki poglądowe, by uchwycić sposób, w jaki wytatuowane na 

grzybach trójkąty, okręgi i kwadraty zmieniały się wraz z rozwojem kapelusza. Co więcej, na 

szczycie gablot umieściła aparat fotograficzny, który automatycznie dokumentował to, co krok 

po kroku działo się z wytatuowanymi grzybami. Dzięki prostemu oprogramowaniu Raspberry 

PI aparat na bieżąco przekształcał zdjęcia w film poklatkowy, który następnie pokazano  

w galerii. Ten film pokazuje wyraźnie, że projekt Schubert służył rozwiązaniu znanego  

z geometrii problemu zwanego kwadraturą koła. Chodzi o skonstruowanie kwadratu o takim 

samym polu, jak dane koło za pomocą serii przekształceń geometrycznych. Artystka przyjęła 

jednak założenie, że nie da się tego zrobić na płaszczyźnie za pomocą tradycyjnego cyrkla  

i ołówka. Korzystając z osiągnięć projektowania generatywnego, postanowiła więc sprawdzić, 

czy problem kwadratury koła można rozwiązać dzięki serii przekształceń w trójwymiarze, 

których dokonuje człowiek, korzystając z właściwości życiowych różnego typu nie-ludzi. 

Punktem odniesienia były dla niej w szczególności prace tworzącego w latach 

siedemdziesiątych XX wieku włoskiego projektanta Giorgio Scarpy. Obserwując praktyki 

życiowe jeżowców, stworzył on, na przykład, model geometrii rotacyjnej, w której obracając 

figury wokół osi o różnym nachyleniu, można uzyskać niezwykle złożone struktury 
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trójwymiarowe. Na tej zasadzie skonstruował chociażby w 1985 roku niezwykle 

skomplikowany, bioniczny model aparatu gębowego jeżowców, który znalazł zastosowanie w 

technologii laparoskopowej jako precyzyjny wziernik, którym pobiera się tkanki podczas 

biopsji. Idąc śladami Scarpy, Schubert wykorzystała kapelusze rozwijających się grzybów jako 

żywy model geometryczny. Różnego typu wypukłości i nieregularności, jakie tworzą się na ich 

powierzchni sprawiały, że niektóre wytatuowane koła stopniowo stawały się kanciaste, niemal 

osiągając zamierzony przez artystkę efekt. Może to świadczyć o tym, że specyficzne, nie-

postępowe praktyki życiowe grzybów, mogą przyczynić się do postępu w nauce i rozwiązania 

problemu kwadratury koła. Omawiane do tej pory przykłady pokazywały, w jaki sposób 

inicjatorzy performansów naturokulturotechnologicznych zamglonego antropocenu wytwarzali 

asamblaże polifoniczne ludzkich i nie-ludzkich praktyk życiowych. Tymczasem koncepcję 

asamblażu polifonicznego można z powodzeniem wykorzystać jako sposób konceptualizacji 

ludzkiego doświadczenia w zamglonym antropocenie. Aby się o tym przekonać, wystarczy 

zwrócić uwagę na doświadczeniom ludzi i nie-ludzi, jakie wywołuje u nich spotkanie  

z grzybami matsutake.  

 

Doświadczenie jako asamblaż polifoniczny 

Opisując doświadczenie pojawiające się u ludzi i nie-ludzi w wyniku spotkania z grzybami 

matsutake, Lowenhaupt-Tsing posługuje się trudnym do przetłumaczenia angielskim 

rzeczownikiem indeterminacy. Słowo to najczęściej tłumaczy się na język polski jako 

„nieokreśloność”. Tu jednak nie chodzi wyłącznie o zjawiska, których nie da się precyzyjnie 

opisać, jak nieokreślony kolor czy nieokreślony wiek. Indeterminacy odnosi się przede 

wszystkim do nieoczekiwanych, często przypadkowych zdarzeń, których nie da się wcześniej 

zaplanować czy przewidzieć. Zdarzenia te najczęściej pojawiają się w najmniej oczekiwanym 

momencie i przynoszą zaskakujące efekty. W Mushroom at the End of the World Lowenhaupt-

Tsing wielokrotnie przywołuje tak rozumiane nieokreślone doświadczenia: już to jej własne 

wrażenia ze słuchania madrygałów, gdy poszczególne głosy nieoczekiwanie harmonijnie 

zaczęły ze sobą współbrzmieć, już to doświadczenia napotkanych w lesie zbieraczy grzybów, 

którzy po wielogodzinnych poszukiwaniach nagle znajdują piękny okaz. Dopiero z tej 

perspektywy przygląda się też efektom zaskakujących spotkań praktyk życiowych matsutake  

i innych aktantów. Paradoksalnie, tak opisana perspektywa badawcza i koncentracja uwagi 

przede wszystkim na ludzkim doświadczeniu, nie służy Lowenhaupt-Tsing do podkreślenia 
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nadrzędnej roli podmiotu ludzkiego w poznawaniu świata. Wręcz przeciwnie, w analizowanych 

przez nią własnych i cudzych, nieokreślonych doświadczeniach wysuwa się na pierwszy plan 

niepewność poznawcza badaczki oraz trudność w ustaleniu statusu ludzi i grzybów, który 

zmienia się w wyniku ich spotkania. Co więcej, choć formułowana przez nią koncepcja 

asamblażu polifonicznego wprost wywodzi się z muzyki i doświadczeń słuchowych, przyjęta 

przez nią perspektywa pozwala uwzględnić wiele splątanych ze sobą wrażeń zmysłowych, 

intelektualnych i afektywnych. W związku z tym asamblaż polifoniczny można z powodzeniem 

wykorzystać jako metodę opisu tego, jak dochodzi do materializacji doświadczeń 

środnostkowych w zamglonym antropocenie, zwracając uwagę na konstytutywną dla tych 

doświadczeń rolę przypadku oraz ich nieokreśloność. Aby się o tym przekonać, przyjrzymy się 

bliżej analizowanym przez Lowenhaupt-Tsing wrażeniom olfaktorycznym, jakie towarzyszą 

spotkaniom ludzi i nie-ludzi z matsutake. 

Matsutake wydzielają niezwykle silną, drażniącą woń, o wyczuwalnym korzennym 

aromacie, który często porównuje się do zapachu błota lub terpentyny. Zapach ten jest istotny 

nie tylko dla zbieraczy, handlarzy i kucharzy, gdyż pozwala im ocenić jakość konkretnego 

owocnika. Wydzielana przez matsutake woń przyciąga również jelenie i niedźwiedzie, które 

traktują je jak przysmak, odstrasza zaś ślimaki, inne grzyby oraz zagrażające tym grzybom 

bakterie. Niektóre badania dowodzą również, że zapach matsutake stanowi swego rodzaju 

wabik dla kolejnych sosen, które wchodzą z grzybami w nowe w relacje symbiotyczne, 

zapewniając grzybom możliwość zasiedlania nowych terytoriów. W związku z tym można 

powiedzieć, zapach stanowi integralną część ich sposobu istnienia jako asamblażu 

polifonicznego. Komentując olfaktoryczne wrażenia, jakie wywołują matsutake, Lowenhaupt-

Tsing pisze: 

Zapachu nie da się opisać. Jego pojawienie się zawsze nas zaskakuje. Nigdy nie potrafimy ubrać w słowa 

wrażeń zapachowych, nawet wtedy, gdy wywołują w nas gwałtowne i jednoznaczne reakcje. Opisywanie 

zapachu jest niemal tak trudne, jak określenie, czym jest powietrze, które towarzyszy mu przy wdechu. 

Jednak zapach, w przeciwieństwie do powietrza, stanowi znak obecności innego, na którą już zdążyliśmy 

zareagować. Reakcja ta zawsze przenosi nas w inne miejsce, sprawia, że nie jesteśmy już do końca sobą, 

albo – precyzyjniej rzecz ujmując – stajemy się sobą-w-relacji-z-innym. Relacje te są z natury 

nieokreślone, a zmianę, którą wywołują, trudno przewidzieć. (s. 46) 

Widać zatem wyraźnie, że wrażenia zapachowe stają się dla autorki materializacją specyficznej 

dla asamblażu polifonicznego relacyjności, która przekształca praktyki życiowe ludzi i nie-

ludzi. To, że odczuwam konkretny zapach, oznacza bowiem, że na poziomie molekularnym już 
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przeniknęła do mojego ciała jakaś substancja chemiczna i wywołała określoną zmianę. Z tej 

perspektywy zapach matstuake znosi charakterystyczną dla nowoczesnej podmiotowości 

granicę między ludzkim podmiotem, którego mózg odbiera docierające z zewnątrz bodźce 

zmysłowe, a jego otoczeniem. Im więcej porządków zmysłowych, afektywnych  

i intelektualnych spotyka się w tak rozumianym doświadczeniu jako asamblażu polifonicznym, 

tym trudniej przewidzieć efekt wytwarzających się wówczas intra-akcji między ludźmi i nie-

ludźmi. O tym, jakiego typu mogą to być efekty, można się przekonać, przywołująć choćby 

doświadczenie Lowenhaupt-Tsing w chwili, kiedy po raz pierwszy przyrządziła potrawę  

z matsutake. 

Lowenhaupt-Tsing usmażyła grzyby metodą stir-fry. Ta charakterystyczna dla kuchni 

dalekowschodnich metoda smażenia polega na krótkotrwałym podgrzewaniu wielu składników 

jednocześnie, któremu towarzyszy intensywne mieszanie. W trakcie smażenia matsutake 

wydzielił się jednak nieprzyjemny zapach, który na tyle przeszedł całą potrawę, że musiała 

wyrzucić całe danie do kosza. Pod wpływem tego doświadczenia Lowenhaupt-Tsing 

zrezygnowała z dalszych prób kulinarnych, a roznoszący się w lesie zapach matsutake zaczął 

wywoływał u niej złe wspomnienia. Pewnego razu zaprosiła jednak do siebie koleżankę  

z Japonii, która – zobaczywszy ogromne ilości zebranych przez Lowenhaupt-Tsing 

luksusowych grzybów – przyrządziła z nich kolację, ucząc badaczkę, jak należy się z nimi 

obchodzić w kuchni. Po pierwsze, owocniki należy rwać palcami, a nie kroić, gdyż stalowe 

ostrze noża zmienia smak grzybów. Co więcej, Japończycy wierzą, że opiekuńcze duchy 

matsutake nie lubią, gdy się grzyby się kroi. Po drugie, matsutake pod żadnym pozorem nie 

należysmażyć z dodatkiem tłuszczu. Tłuszcz bowiem, w szczególności masło, odpowiada za 

powstanie cuchnącej woni. Stosując się do tych wytycznych, Japonka przygotowała grillowane 

matsutake, skropione odrobiną soku z limonki. Jak relacjonuje Lowenhaupt-Tsing, danie było 

tak pyszne, że całkowicie zmieniło jej podejście do matsutake. Od tego momentu zapach 

grzybów zawsze już przywoływał przyjemne wspomnienia. Według autorki jej doświadczenie 

pokazuje wyraźnie nieokreśloność spotkań ludzkich i nie-ludzkich praktyk życiowych  

w asamblażu polifonicznym, które zwykle prowadzą do nieoczekiwanej zmiany. Aby pokazać, 

w jaki sposób artyści, tworzący sztukę zamglonego antropocenu, mogą wywoływać tego typu 

doświadczenia, odwołam się do przykładu twórczości Johna Cage’a, jedynie pobieżnie 

analizowanej przez Lowenhaupt-Tsing.  
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Mało kto wie, że amerykański kompozytor był zapalonym grzybiarzem, który do tego 

stopnia interesował się matsutake, że przetłumaczył na angielski wspomniane wcześniej haiku 

starojapońskiego poety Basho. Spotkania człowieka i grzybów odegrały również istotną rolę w 

cyklu utworów Indeterminacy (1959), który wykonywał w duecie z pianistą Davidem Tudorem. 

Cykl ten składa się z czterech utworów, w których Cage odczytuje luźno powiązane ze sobą 

anegdoty z własnego życia. Choć brakuje w nich wyraźnego motywu przewodniego, zwłaszcza 

w trzeciej części niczym refren powracają opisy jego doświadczeń jako grzybiarza i mykologa-

amatora: od udziału w zajęciach z rozpoznawania grzybów, przez zwiedzanie wystawy 

mykologicznej w paryskim ogrodzie botanicznym w 1954 roku, aż po zbieranie grzybów  

w przerwie między koncertami w niemieckim Darmstadt. Od czasu do czasu, bez wyraźnej 

rytmicznej powtarzalności, na jego głos nakładają się elektroniczne dźwięki, wykonywane 

przez Tudora na różnego typu syntezatorach. Powstaje w ten sposób specyficzna struktura 

polifoniczna, która opiera się nie tyle na harmonii, jak u Bacha, ile wykorzystuje dysonans. 

Komentując związek między twórczością Cage’a i grzybami, Lowenhaupt-Tsing pisze: 

Zbieranie dzikich grzybów wymagało, jego zdaniem, specyficznej formy wyczulenia na „tu i teraz”  

w spotkaniu człowieka i grzyba, zawsze przypadkowego i zaskakującego. W muzyce Cage’a chodziło 

właśnie o tę „zawsze inną” teraźniejszość, której przeciwstawiał nieustającą „jedność” w muzyce 

klasycznej. Dlatego starał się tak komponować, by publiczność słuchała zarówno przygotowanego 

utworu, jak i dźwięków otoczenia. (s. 46) 

Inaczej mówiąc, utwory Cage’a chcą wytworzyć przestrzeń, w której może dojść do takich 

spotkań ludzi i nie-ludzi, których efektem będzie trudna do przewidzenia zmiana ich statusu. 

Taka właśnie przestrzeń wytwarza się nieustannie w relacji między inicjowanymi przez Cage’a 

działaniami i bodźcami, jakie docierają do słuchacza jego utworów z otoczenia. W związku  

z tym twórczość amerykańskiego kompozytora można uznać za modelowy więc przykład 

performansu naturokulturotechnologicznego wywołującego doświadczenia jako asamblaże 

polifoniczne. Jednak doświadczenie jako asamblaż polifoniczny można powołać do istnienia, 

wychodząc nie tyle od strategii jego inicjatorów, ile od własnego usytuowanego  

i ucieleśnionego doświadczenia uczestnika. W tym celu odwołam się do własnego 

nieoczekiwanego spotkania z grzybami, które stało się następnie punktem wyjścia do analizy 

konkretnego przykładu sztuki zamglonego antropocenu.  

W przeciwieństwie do doświadczeń opisywanych przez Lowenhaupt-Tsing do 

interesującego mnie i przypadkowego spotkania z grzybami nie doszło w kuchni czy w lesie, 
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lecz na ekranie komputera. W trakcie pisania wstępnej wersji niniejszego rozdziału, na mojej 

tablicy w portalu społecznościowym Facebook ni stąd, ni zowąd pojawiło się zdjęcie grzybów. 

Pochodziły one z instalacji Super/Natural (2017) gdańskiej artystki Anny Królikiewicz, którą 

poznałem przy okazji mojego wcześniejszego projektu badawczego. Zbieg okoliczności 

sprawił jednak, że Królikiewicz postanowiła akurat wtedy zamieścić na swoim profilu 

fotograficzną dokumentację projektu. Ta zaś znalazła się na mojej tablicy dzięki działaniu 

algorytmów Facebooka, który na podstawie najczęściej przeglądanych stron i deklarowanych 

zainteresowań. Instalacja powstała w ramach Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej 

Otwarte Miasto w Lublinie i była pokazywana w dniach 3-31 października. Na Błoniach,  

u podnóża Zamku Lubelskiego, Królikiewicz zbudowała wysoką ścianę z worków foliowych, 

wypełnionych mieszanką suchej trawy i wiórów drewnianych. Następnie wysiała na niej trzy 

gatunki jadalnych boczniaków ostrygowatych, które zaczęły wyrastać przede wszystkim na 

złączeniach worków oraz tam, gdzie folia była dziurawa. W pobliżu ściany Królikiewicz 

umieściła tabliczkę, na której znajdował się wiersz Sylwii Plath Grzyby (1969), pochodzący ze 

zbioru The Colossus and Other Poems. Jego podmiotem lirycznym są grzyby, które pod osłoną 

nocy, niepostrzeżenie wzruszają ziarnka piasku, podnoszą leśne igliwie i zajmują kolejne 

terytoria, by przed nadejściem poranka opanować Ziemię. Jak pisała artystka w zamieszczonym 

na stronie festiwalu tekście programowym, celem instalacji było stworzenie subtelnego, ale 

zdecydowanego manifestu feministycznego, a porastające ścianę grzyby miały pseudonimować 

tych, „którzy mimo opresji, niewidoczne i niewidoczni, w ciszy nieustępliwie montują 

rewolucję”144. Na taką wymowę instalacji wskazywało również jej usytuowanie w przestrzeni 

miasta, u podnóża Zamku, który stanowi symbol patriarchalnej władzy. W rozmowie ze mną 

Królikiewicz stwierdziła jednak, że nie osiągnęła zamierzonego celu, a jej projekt zakończył 

się niepowodzeniem, gdyż jego przekaz niekoniecznie trafił do zwiedzających. Jak mi się 

wydaje, reakcja artystki dowodzi tego, że doświadczenie jako asamblaż polifoniczny powstaje 

nie tyle jako zamierzony efekt, ile może stanowić wynik działania przypadku jakim było tu 

pojawienie się grzybów na mojej tablicy. W tym kontekście moje nieoczekiwane spotkanie  

z grzybami okazało się szczególnie istotne, gdyż skierowało moją uwagę na różne przypadkowe 

spotkania ludzi i nie-ludzi oraz zbiegi okoliczności, które mogły zmienić status przygotowanej 

przez Królikiewicz instalacji. 

                                                 
144 http://opencity.pl/program/anna-krolikiewicz/ (20.01.2018). 

http://opencity.pl/program/anna-krolikiewicz/
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Już w pierwszych dniach po otwarciu festiwalu pojawili się ludzie, którzy nie tyle 

zwiedzali instalację Królikiewicz, ile zrywali rosnące na ścianie grzyby. Jak wyjaśniła mi  

w korespondencji mailowej artystka, niektórzy wracali codziennie, by zdobyć darmowe 

produkty do przyrządzenia kolacji. Choć boczniaki nie należą do szczególnie luksusowych 

grzybów i można je kupić nawet w popularnych w Polsce dyskontach, ich cena zdecydowanie 

przewyższa cenę częściej wybieranych przez konsumentów pieczarek. Z tego względu 

instalacja stwarzała doskonałą okazję do skosztowania cenionych ze względu na szczególne 

walory smakowe grzybów, nawet dla tych, którzy ze względów finansowych nigdy nie mogliby 

sobie na to pozwolić. Jak powiedziała mi Królikiewicz, nigdzie nie umieściła informacji, że 

rosnące tam grzyby można zrywać i zabierać do domu. W związku z tym zrywający musieli 

upewnić się, że grzyby, które zrywają, na pewno są jadalne: zdając się na własną wiedzę, 

korzystając z porad bardziej doświadczonych grzybiarzy lub po prostu poszukując informacji 

na ten temat w Internecie. Zwłaszcza w sezonie jesiennym regularnie pojawiają się w polskich 

mediach doniesienia o kolejnych osobach, które zatruły się grzybami. Przykład ten pokazuje 

wyraźnie, że zamiast feministycznej rewolucji, instalacja Królikiewicz w niezamierzony 

sposób pozwala dostrzec to, co antropolog codzienności Roch Sulima określa mianem „kultury 

grzybobrania”145. Chodzi tu o przednowoczesne praktyki zbieracko-łowieckie związane ze 

zbieraniem grzybów, które z powodzeniem funkcjonowały i funkcjonują w nowoczesnym 

polskim społeczeństwie. Praktyki te wiązały się również z nieeksperckimi sposobami produkcji 

i przekazywania wiedzy. Wystarczy odwołać się do przywoływanego przez Sulimę przykładu 

siedlisk rodzinnych. Chodzi tu o miejsca, w których można znaleźć najwięcej grzybów 

określonego gatunku. Wiedzę o tym, gdzie się one znajdują przekazuje się w polskich rodzinach 

z pokolenia na pokolenie. Często utrzymuje się je również w tajemnicy, by nie dotarli do nich 

sąsiedzi, którzy mogliby zebrać wszystkie okazy. Jednak kultura grzybobrania, o której mówi 

Sulima, nie stanowi ponadczasowego elementu polskiej kultury. W zależności od kontekstu 

historycznego grzybobranie spełniało diametralnie różne cele strategiczne określonej klasy 

społecznej. Aby się o tym przekonać, wystarczy odwołać się do dwóch przykładów. Słynna 

scena zbierania grzybów opisana przez Adama Mickiewicza w trzeciej księdze Pana Tadeusza, 

na przykład, pokazuje, że grzybobranie stanowiło istotny element tożsamości 

dziewiętnastowiecznej szlachty. Chodziło w nim nie tylko o znalezienie najpiękniejszego okazu 

rydza, szczególnie cenionego wówczas ze względu na walory smakowe. Grzybobranie było 

przede wszystkim wydarzeniem towarzyskim, w trakcie którego szlachciców i szlachcianki 

                                                 
145 Roch Sulima, Artur Zawisza, Grzyb a sprawa polska, https://www.tygodnikprzeglad.pl/grzyb-sprawa-polska/ 

(20.07.2019) 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/grzyb-sprawa-polska/
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interesowało tyleż zbieranie grzybów, co prezentowanie najnowszych strojów, nawiązywanie 

znajomości, czy – jak pokazuje przykład Sędziego – poszukiwaniu odpowiedniej kandydatki 

na żonę dla swojego dziecka. Tymczasem zakładowe wyjazdy na grzyby, jakie organizowane 

w niemal wszystkich zakładach pracy w PRL-u miały ogromne znaczenie przede wszystkim 

dla klasy robotniczej. Stanowiły bowiem jedną z nielicznych okazji do integracji załogi.  

W związku z tym, podobnie jak dziewiętnastowiecznych szlachciców, pracowników nie 

interesowały grzyby. Grzybobranie było raczej okazją do wypicia dużej ilości alkoholu  

i źródłem wielu opowieści, którymi uczestnicy wycieczki dzielili się później w pracy. Jednak 

instalacja Królikiewicz nie odwoływała się ani do tradycji szlacheckiej, ani do kultury PRL-u. 

Wywoływała raczej towarzyszące zbieraniu grzybów afektywne doświadczenie kłusownika 

czy poszukiwacza przygód. Ze względu na brak oficjalnego pozwolenia na zrywanie posianych 

przez nią grzybów, zrywający mogli bowiem czuć, że robią coś nie do końca legalnego. 

Mogłoby się wydawać, że uruchomione przez Królikiewicz doświadczenie związane z kulturą 

grzybobrania zupełnie przesłoniły feministyczny i rewolucyjny wydźwięk Super/Natural. 

Tymczasem ten aspekt omawianego performansu naturokulturotechnologicznego można 

dostrzec, zwracając uwagę na konkretne wydarzenia, które całkiem przypadkowo rozgrywały 

się w mediach społecznościowych w czasie pokazywania instalacji Królikiewicz.  

Dnia 5 października 2017 roku, zaledwie dwa dni po prezentacji Super/Natural, w „The 

New York Times” ukazał się artykuł pod tytułem Harvey Weinstein Paid Off Sexual 

Harassment Accusers for Decades autorstwa dziennikarek śledczych Jodi Kantor i Megan 

Twohey146. Znalazły się w nim dowody na to, że amerykański producent filmowy Harvey 

Weinstein przez ponad trzydzieści lat molestował seksualnie asystentki i stażystki pracujące w 

zarządzanej przez niego wytwórni filmowej Miramax. Kantor i Twohey dowodziły również, że 

producent zapłacił ośmiu kobietom między 80 i 150 tysięcy dolarów, by nie zgłaszały sprawy 

do sądu. Artykuł nie tylko stał się podstawą do wznowienia umorzonych postępowań przeciwko 

Weinsteinowi, które prowadziła w sprawie molestowania seksualnego policja w Nowym Jorku, 

Londynie i Los Angeles. W kolejnych dniach po publikacji „The New York Times” w mediach 

zaczęły występować kolejne ofiary producenta, łącznie ponad dziewięćdziesiąt kobiet, w tym 

znane aktorki Angelina Jolie, Cate Blachette czy Uma Thurman, które ze szczegółami 

opowiadały o okolicznościach, w jakich doszło do molestowania. Ich wyznania przed 

kamerami i na łamach prasy oraz zeznania przed sądem nie tylko doprowadziły do aresztowania 

                                                 
146 Jodi Kantor, Megan Twohey, Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades, 

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html (20.07.2019).  

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html
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Weinsteina w maju 2018 roku. Uruchomiły burzliwą dyskusję o globalnym zasięgu na temat 

wykorzystywania seksualnego i traktowania kobiet w w miejscach publicznych, zwłaszcza  

w instytucjach kultury. Jej pokłosiem stały się kolejne oskarżenia pod adresem aktorów, 

reżyserów i dyrygentów. Konsekwencje tych oskarżeń najlepiej widać na przykładzie aktora 

Kavina Spacey’a, oskarżonego przez aktora Anthonego Rappa o próbę gwałtu, która rzekomo 

miała miejsce w 1986 roku. Choć na początku lipca 2019 roku Rapp wycofał się z zarzutów,  

a prokurator stanu Massachussetts umorzył postępowanie, w listopadzie 2017 roku serwis 

streamingowy Netflix ogłosił, że Spacey nie wystąpi w kolejnym sezonie popularnego serialu 

House of Cards, w którym grał główną rolę. Następnie reżyser Ridley Scott usunął wszystkie 

nakręcone już sceny z jego udziałem ze swojego filmu All the Money in the World, w którym 

Spacey również zagrał główną rolę. Przykład ten świadczy o silnie afektywnej, momentami 

wręcz histerycznej, negatywnej reakcji społecznej wobec oskarżonych o molestowanie 

seksualne. Netflix i Ridley Scott bali się zapewne, że produkcje, w których występuje 

potencjalny przestępca seksualny stracą oglądalność.  

Ich obawy nie były bezpodstawne. Wynikały zapewne z tego, co działo się po 

publikacjach na temat Weinsteina w mediach społecznościowych. Dnia 15 października 2017 

roku amerykańska aktorka Alyssa Milano opublikowała serię postów na swoim koncie  

w serwisie Twitter, w których opisała zdarzenie z młodości, gdy ktoś zaczął ją obmacywać 

podczas koncertu muzyki pop. W ostatnim z nich aktorka zachęcała obserwujących jej profil, 

by dzielili się podobnymi historiami ze swojego życia, oznaczając swoje posty znacznikiem 

#metoo. Bezpośrednio nawiązywała tym samym do ruchu Me Too, zainicjowanego w 2006 

roku przez amerykańską aktywistkę działającą na rzecz praw człowieka Taranę Burke. Była to 

lokalna organizacja oferująca pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego i gwałtu, głównie 

czarnoskórym kobietom i dziewczynkom z biednych dzielnic Nowego Jorku. Tymczasem 

#metoo stał się symbolem międzynarodowego nieformalnego ruchu sprzeciwu wobec 

wszelkich formom molestowania seksualnego kobiet i mężczyzn w szkole, pracy bądź  

w miejscach publicznych. Wpisy oznaczone tym hasztagiem niczym wirus z zawrotną 

prędkością rozprzestrzeniły w mediach społecznościowych. Zaledwie 24 godziny po wpisie 

Milano, Facebook odnotował prawie 5 milionów tego typu postów na całym świecie, a ich 

liczba z każdym dniem rosła. Nie wszyscy użytkownicy Twittera i Facebooka dzielili się 

wyłącznie przykładami pozornie niewinnych zachowań, których doświadczyli bądź byli 

świadkami, mających cechy przemocy seksualnej. Niektórzy oskarżali konkretne osoby  

o wykorzystywanie seksualne bądź o gwałt, a niektóre oskarżenia, przyniosły zaskakujące 



182 

 

efekty. Najlepszym przykładem może być sprawa francuskiego fotografa Jean-Claude’a 

Arnault, męża członkini Komitetu Noblowskiego Katariny Frostenson. W listopadzie 2017 

roku osiemnaście kobiet w ramach akcji #metoo oskarżyło go o molestowanie. W toku 

wszczętego w tej sprawie postępowania norweskiej policji, które zakończyło się w 2018 roku 

procesem i wyrokiem dwóch lat pozbawienia wolności, wyszły na jaw nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu samego Komitetu. Okazało się bowiem, że Frostenson finansowała  

z pieniędzy Akademii Noblowskiej centrum kultury Forum w Sztokholmie, w którym przez 

lata odbywały się spotkania z noblistami, nie informując, że jego właścicielem jest jej mąż. Co 

więcej, wewnętrzne śledztwo Akademii wykazało, że Frostenson i Arnault byli w przeszłości 

źródłem przecieków do prasy na temat tego, kto otrzyma literacką nagrodę Nobla. W efekcie 

ze ścisłego grona wybierającego laureatów tej nagrody zrezygnowało czterech członków,  

a Akademia zdecydowała, że w 2018 roku nagroda Nobla w dziedzinie literatury nie zostanie 

przyznana. 

Z perspektywy opisanych wydarzeń, które zbiegły się w czasie z prezentacją 

Super/Natural, zwiedzający instalację Królikiewicz, zwłaszcza ci, którzy zwrócili uwagę na 

towarzyszący jej wiersz Sylwii Plath i przeczytali program festiwalu, mogli uznać akcję #metoo 

za materializację zapowiadanej przez artystkę cichej rewolucji. Wpisy opatrzone znacznikiem 

#metoo, podobnie jak grzyby na zbudowanej przez Królikiewicz ścianie, pojawiały się 

znienacka. Nie miały bowiem charakteru odgórnie zorganizowanej akcji, lecz pochodziły 

przede wszystkim od zwyczajnych użytkowników i użytkowniczek mediów 

społecznościowych. Ujawniali oni przede wszystkim codzienne przejawy przemocy seksualnej, 

jak chociażby gestów czy słów z podtekstem seksualnym, które często wymykają się nie tylko 

prawnym dyskursom, lecz także dominującym w mediach narracjom na temat 

wykorzystywania seksualnego, skupiającym się przede wszystkim na czynach popełnianych 

zazwyczaj przez osoby publiczne. Co więcej, lawinowo rosnąca liczba postów i doniesienia  

o oskarżeniach wobec kolejnych osób publicznych, zwiedzający instalację mogli wręcz uznać 

za ilustrację zakończenia wiersza Plath:  

Rozpychamy się łokciami 

na przekór nam samym, 

Nasz szczep się mnoży. 

 

Zanim nastanie dzień, 

Odziedziczymy ziemię. 
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Już nogę mamy w szparze drzwi147 

 

 

Fragment ten, odczytywany w kontekście akcji #metoo, nie tylko stanowi komentarz dla 

mnożących się wpisów w mediach społecznościowych. Doskonale oddaje również 

towarzyszące akcji – zwłaszcza na początku – poczucie niepewności związanej z tym, w jakim 

kierunku się ona rozwinie i jakie konsekwencje przyniesie, podsycane przez kolejne 

postępowania wszczynane wobec kolejnych osób. Niepewność tą widać, na przykład,  

w publikacjach na ten temat, jakie ukazały się w weekendowym dodatku „Gazety Wyborczej” 

„Wysokich Obcasach”, reprezentującym punkt widzenia liberalnych feministek. W artykule  

I Twoją siostrę też? z 19 października 2017 roku Katarzyna Wężyk przekonywała, na przykład, 

że akcja #metoo prawdopodobnie nie doprowadzi do obalenia patriarchalnego systemu poprzez 

zmniejszenie przypadków molestowania seksualnego i seksistowskich zachowań wobec 

kobiet148. Jej wartość według Wężyk polega jednak na tym, że podnosi świadomość społeczną 

na temat powszechności tych zjawisk w Polskim społeczeństwie. O tym, że podobne 

wątpliwości mogły towarzyszyć doświadczeniu zwiedzających instalację Królikiewicz można 

się przekonać, przyglądając się bliżej reakcji jednej z nich.  

Szukając informacji na temat Super/Natural, trafiłem na wpis na blogu niejakiej 

Eweliny Jarosz z 24 października 2017 roku, wówczas doktorantki na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, która w przeciwieństwie do mnie odwiedziła instalację w Lublinie. 

Wpis ten ma formę krótkiego opowiadania zatytułowanego NIECH ZATKANY NOS NIGDY 

NIE DOPROWADZI DO TEGO, ŻE PRZYTRAFI SIĘ TOBIE COŚ ZŁEGO149. Pod 

względem wykorzystanego przez autorkę sposobu obrazowania, opowiadanie nawiązuje do 

tradycji cyberpunku i w ewidentny sposób wpisuje się w atmosferę #metoo. Jego akcja 

obejmuje jeden dzień z życia Turbobiurwy, asystentki pracującej na nienazwanym polskim 

uniwersytecie, w którym pozycja kobiety zależy od jej atrakcyjności seksualnej. Przełożeni 

zlecają Turbobiurwie przetestowanie gry komputerowej Dekanat, do której wkrótce ma się 

przenieść całe życie uczelni, a awans pracownika umożliwi wyłącznie przejście do kolejnego 

etapu gry. Po zalogowaniu się do Dekanatu Turbobiurwa trafia do post-apokaliptycznego lasu, 

w którym część drzew wycięto, a reszta tworzy nieprzeniknioną plątaninę korzeni i gałęzi. Tam 

bohaterka natyka się na ścianę grzybów, podobną do tej, którą zbudowała w Lublinie 

                                                 
147 Sylwia Plath, Grzyby, tłum. Jan Roztworowski, cyt. za http://opencity.pl/program/anna-krolikiewicz/ 

(20.01.2018). 
148 Katarzyna Wężyk, I Twoją siostrę też? http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/8295778/I-TWOJA-

SIOSTRE-TEZ- (20.07.2019).  
149 http://plemionaliterackie.blogspot.com/2017/10/ (20.01.2018) 

http://opencity.pl/program/anna-krolikiewicz/
http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/8295778/I-TWOJA-SIOSTRE-TEZ-
http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/8295778/I-TWOJA-SIOSTRE-TEZ-
http://plemionaliterackie.blogspot.com/2017/10/
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Królikiewicz. Jednak w przeciwieństwie do boczniaków z Super/Natural, grzyby  

w opowiadaniu Jarosz wydzielają intensywną, nieprzyjemną woń, a ściana okazuje się 

przeszkodą na drodze do kolejnego etapu rozgrywki. W dodatku dobiega zza niej głos 

kierowniczki jednostki, w której pracuje Turbobiurwa, złośliwie informując, że celem 

zainstalowania Dekanatu na uniwersytecie w istocie jest pozbawienie jej awansu: 

Przywiązaliśmy do siebie najlepszą z asystentek – tę część nas samych, którą była kiedyś, ale teraz już 

jej nie ma; teraz musi znać swoje miejsce w szeregu, aby plan zadziałał. Grzyby, umocowane do ściany, 

nie ziemi, przypominały o tym Turbobiurwie z całą mocą swego intensywnego aromatu150. 

Opowiadanie Jarosz wskazuje wyraźnie, że jego autorka dostrzegła, co prawda, projektowaną 

w Super/Natural wizję feministycznej rewolucji, jednak powątpiewa w jej powodzenie. Jej 

opowiadanie prezentuje raczej pesymistyczny obraz świata akademickiego, który nie tylko 

działa zgodnie z patriarchalnymi wzorcami. Funkcjonujące w nim kobiety również postępują 

według konstytutywnych zasad podległości służbowej i nieustannej konkurencji między 

naukowcami o zatrudnienie etatowe. W tym kontekście grzyby pseudonimują nie tyle 

możliwość zmiany istniejącego systemu społecznego, ile ze względu na swój nieprzyjemny 

zapach, wskazują raczej na sytuację uwikłania w opresyjny system, z którego nie ma ucieczki. 

Omawiany przykład pokazuje wyraźnie, że nawet w momencie, gdy zwiedzający instalację 

Królikiewicz dostrzegli zawarty w niej potencjał rewolucyjny, zaprojektowane przez artystkę 

spotkania z grzybami, ze względu na swoją nieokreśloność, mogły wywołać doświadczenia, 

które nakazywałyby wątpić w powodzenie rewolucji. 

Opisane przeze mnie przypadkowe wydarzenia, mające miejsce w trakcie prezentacji 

Super/Natural pokazują konstytutywną rolę przypadku w powstawaniu ludzkiego 

doświadczenia jako asamblażu polifonicznego w zamglonym antropocenie. Co więcej, analiza 

instalacji Królikiewicz pokazała wyraźnie, że doświadczenie performatyczki, analizującej 

performanse naturokulturotechnologiczne w określonych celach strategicznych, w istotny 

sposób może wpłynąć na status wszystkich aktantów. Do tej pory jednak skupiałem uwagę 

przede wszystkim na spotkaniach ludzi i biotycznych nie-ludzi. Tymczasem w każdym  

z omawianych dotychczas w tym rozdziale przykładów mieliśmy również do czynienia  

z nieorganicznymi aktantami. W Fungi Mutarium, na przykład, było to sterylizujące działanie 

światła ultrafioletowego, które w ogóle umożliwiało rozkład plastiku przez grzyby. Natomiast 

w Mother’s Hand Taste (Son-Mat) – urządzenie do przekazywania son-mat. Aby zobaczyć,  

                                                 
150 Ibidem. 
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w jaki sposób mogą powstawać doświadczenia jako asamblaże w wyniku spotkań ludzi  

i nieorganicznych nie-ludzi, odwołajmy się więc do takiego performansu 

naturokulturotechnologicznego, którego inicjatorzy projektują tego typu spotkania, by 

przekonać ludzi, że technologia posiada zdolność samoorganizacji.  

 

Doświadczenie między emergencją i subscendencją 

W 2014 roku australijski artysta multimedialny i performatyk John McCormick przygotował 

instalację Emergence. We współpracy z inżynierami i programistami z DEAKIN 

MOTION.LAB, transdyscyplinarnego laboratorium przy Uniwersytecie Deakin w Melbourne, 

które zajmuje się tworzeniem nowych technologii, stworzył on cyfrową istotę, którą nazwał 

tańczący agens151. Nie chodziło mu jednak o agensa rozumianego jako nieokreślona 

sprawczość, o jakiej mówił Latour w cytowanej wcześniej pracy Agency at the time of the 

Anthropocene152. Tańczący agens u McCormicka to tak zwana sieć Kohonena. Chodzi tu  

o szczególny typ sztucznej sieci neuronowej, czyli wzorowanej na ludzkim mózgu struktury 

matematycznej, w której obliczenia i operacje na danych odbywają się poprzez wiele systemów 

przetwarzających sygnały wejściowe, zwanych sztucznymi neuronami. Sztuczne sieci 

neuronowe wykorzystuje się we współczesnych projektach sztucznej inteligencji ze względu 

na ich zdolność do uczenia się. Polega ona na tym, że specjalne algorytmy pozwalają tym 

sieciom na zapamiętywanie sygnałów wejściowych określonego typu oraz przetwarzanie ich w 

określony sposób. Najczęściej uczenie sztucznych sieci neuronowych, zwane trenowaniem, 

odbywa się metodą prób i błędów pod nadzorem programisty, którego określa się mianem 

nauczyciela. Tymczasem uczenie sieci Kohonena następuje w trybie „bez nauczyciela”  

i odbywa się metodą samoorganizującą typu konkurencyjnego. Polega ona na tym, że na 

początku treningu programiści nie wskazują oczekiwanej od sieci odpowiedzi na określony typ 

danych wejściowych. Wprowadzają natomiast kolejne sygnały, a sztuczne neurony konkurują 

ze sobą o to, który najsilniej na niego zareaguje. Neurony sąsiadujące z neuronem-zwycięzcą 

uczą się wraz nim, choć ich odpowiedzi na sygnał są zdecydowanie słabsze. W efekcie 

wielokrotnego wprowadzania różnego typu sygnałów powstają w sieci centra, 

wyspecjalizowane w ich przetwarzaniu, które można zwizualizować w postaci mapy. 

Nieprzypadkowo więc sieć Kohonena określa się często mianem samoorganizującej się mapy 

                                                 
151 http://www.johnmccormick.info/emergence/ (20.05.2019).  
152 Bruno Latour, Agency at the Time of the Anthropocene, „New Literary History” 2014, t. 45, s. 1-18. 

http://www.johnmccormick.info/emergence/
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(Self-Organizing Map) i wykorzystuje do tworzenia dwuwymiarowych reprezentacji 

zmieniających się w czasie rzeczywistym, skomplikowanych zbiorów danych, na przykład, 

danych pogodowych, które przedstawia się na dynamicznych mapach. 

W Emergence źródłem sygnałów wejściowych, na które odpowiada sieć Kohonena, nie 

są jednak dane pogodowe, lecz ruch współpracującej z McCormickiem australijskiej tancerki  

i choreografki Steph Hutchinson. W trakcie trwających dwa lata prac nad projektem, wspólnie 

z tańczącym agensem trenowała ona zaprojektowane wraz z McCormickiem układy taneczne. 

Trening polegał na tym, że Hutchinson wykonywała kolejne sekwencje taneczne, ubrana  

w specjalny kostium, wyposażony w czujniki ruchu. Za pomocą wykorzystywanego w animacji 

komputerowej systemu kamer i oprogramowania typu motion capture do przechwytywania 

ruchu, McCormick nagrywał ruch tancerki i przekształcał w strumień danych. Dane te 

automatycznie trafiały do sieci neuronowej, która uczyła się od Hutchinson tańczyć. Efekty 

treningów można było potem oglądać na pokazach organizowanych w galeriach i medialabach 

na całym świecie. Pokaz, który miałem okazję oglądać na Uniwersytecie w Gandawie w 2015 

roku, składał się z czterech części. Każdą z nich poprzedzał krótki wstęp, w którym McCormick 

objaśniał szczegóły techniczne tego, co dzieje się w danej sekwencji. Za każdym razem na 

ekranie pojawiały się te same trójwymiarowe awatary, przypominające człowieka: jeden 

stanowił wizualizację ruchu tancerki w czasie rzeczywistym, drugim zaś sterowała sieć 

neuronowa. W pierwszej części pokazu agens po prostu powtarzał wykonywane przez 

Hutchinson sekwencje, w drugiej generował niezależne od niej ruchy na podstawie informacji 

zapamiętanych podczas treningu, w trzeciej para awatarów wykonywała już wspólny 

improwizowany taniec, natomiast w czwartej agens rozpoznawał ruchy Hutchinson i je 

komentował, korzystając z fachowego języka, ktorego nauczył się podczas treningów.  

Z perspektywy dalszych rozważań najbardziej interesująca wydaje mi się trzecia część 

Emergence, zatytułowana Instrumental, w której tancerka i agens wykonują improwizowany 

taniec. Agens na podstawie ruchów Hutchinson, przechwytywanych przez oprogramowanie 

motion capture w czasie rzeczywistym i „wiedzy” nabytej podczas treningów generuje  

– w odpowiedzi na ruchy tancerki –sekwencje ruchowe swojego awatara. Tancerka z kolei na 

nie odpowiada, bądź podaje nowy temat, który agens wykorzystuje jako impuls do stworzenia 

kolejnej sekwencji. Jego zachowanie nie zostało w żaden sposób zaprogramowane, lecz 

stanowi efekt tego, czego zdołał się nauczyć. Celem projektu McCormicka nie jest jednak 

wyłącznie pokazanie zdolności sztucznej sieci neuronowej do autonomicznych i twórczych 

reakcji na rozpoznawane przez nią ruchy ludzkiej partnerki. Emergence pokazuje również, że 
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sposób istnienia sztucznych sieci neuronowych wykracza poza prosty schemat akcja-reakcja. 

W każdej części Emergence sieć Kohonena porównuje położenie, prędkość i zwrot tańczących 

awatarów w wirtualnej przestrzeni, na tej podstawie generując nowe sekwencje ruchowe. 

McCormick nie wizualizuje już tego ruchu w postaci poruszającego się antropomorficznego 

awatara, aby zaznaczyć, że ruch ten nie ma nic wspólnego z ludzkim tańcem. W omawianej 

sekwencji Emergence na przykład, różnica między ruchem tańczących awatarów wizualizuje 

się w postaci generowanej w czasie rzeczywistym animacji 3D, przedstawiającej rosnący  

w różnych kierunkach kryształ.  

W odróżnieniu od omawianych do tej pory w tym rozdziale instalacji, w projekcie 

McCormicka mamy do czynienia nie tyle z asamblażami polifonicznymi powstającymi  

w wyniku przygodnych, chwilowych i otwartych spotkań ludzi i grzybów, ile z asamblażami 

ludzi i technologicznych nie-ludzi, które powstają na zasadzie emergencji. Emergencja to 

proces, w którego wyniku pojawiają się jakościowo nowe zjawiska i nie da się ich zredukować 

do elementów, jakie przyczyniły się do ich powstania. Przykładem zjawisk emergentnych mogą 

być chociażby procesy samoorganizacji materii nieożywionej, jak powstawanie gwiazd  

z gorącej plazmy, formowanie się kopczyków na plaży w wyniku relacji między siłą grawitacji 

i ziarnkami piasku. A także takie procesy organiczne, jak powstawanie organizmów żywych  

w wyniku podziału komórkowego i specjalizacji powstających w jego wyniku tkanek. Jednak, 

jak pokazuje projekt McCormicka, ze zjawiskami emergentnymi mamy do czynienia również 

w świecie nowych technologii. W tym wypadku chodzi o emergentne właściwości i zachowania 

sztucznych sieci neuronowych, które wykorzystują inżynierowie i programiści, pracujący nad 

stworzeniem sztucznej inteligencji. Będzie ona w stanie nie tylko prowadzić skomplikowane 

obliczenia, lecz także twórczo generować nowe informacje na podstawie wytrenowanych 

umiejętności. Co więcej, Emergence wyraźnie pokazuje, że emergencja nie zachodzi wyłącznie 

w świecie materii nieożywionej, lecz mamy z nią do czynienia także podczas spotkań ludzi  

i nieorganicznych nie-ludzi. Taniec agensa i Hutchinson można uznać za modelowy wręcz 

przykład takiego spotkania.Powstają tu bowiem coraz nowe, emergentne sekwencje ruchowe, 

które następnie rekursywnie oddziałują na tańczących, wpływając na ich dalsze zachowanie. 

W związku z tym emergencję można z powodzeniem wykorzystać do pisu tego, jak mogą 

powstawać asamblaże ludzi i nie-ludzi w zamglonym antropocenie. Aby się o tym przekonać, 

powróćmy do ustaleń Manuela DeLandy, dla którego emergencja stanowi konstytutywną cechę 

asamblaży. 
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Jak przekonuje DeLanda we wspomnianej pracy Philosophy and Simulation. The 

Emergence of Synthetic Reason, emergencja rozumiana jako pojawianie się zjawisk 

nieredukowalnych do elementów, z których powstały, weszła do dyskursu filozofii i nauk 

ścisłych już w połowie XIX wieku za sprawą brytyjskiego filozofa Johna Stuarta Milla.  

W pracy Systemy logiki indukcyjnej i dedukcyjnej (1843) poddał on filozoficznej refleksji 

różnice między relacjami przyczynowo-skutkowymi, które badają fizycy i chemicy. Dla tych 

pierwszych prototypem relacji tego typu jest zderzenie dwóch ciał stałych, którego efekt da się 

w pełni przewidzieć. Fizyk może bowiem dokładnie określić, w jakim kierunku będą się one 

poruszać po zderzeniu, z jaką prędkością i gdzie się zatrzymają. Kiedy mamy zaś do czynienia 

ze zderzeniem kilku ciał, wystarczy zsumować efekty poszczególnych zderzeń. Dla położenia 

końcowego, na przykład, nie ma znaczenia, czy do zderzenia ciał dojdzie w tym samym czasie, 

czy nastąpią jedno po drugim. W związku z tym w relacjach przyczynowo-skutkowych w fizyce 

nie powstaje żadna nowa jakość. Tymczasem relacje przyczynowo-skutkowe, z jakimi mamy 

do czynienia w chemii, o wiele częściej potrafią nas zaskoczyć. Reakcja dwóch cząsteczek 

może doprowadzić do powstania zupełnie nowej cząsteczki. Nie chodzi tu wcale o coś, co nigdy 

wcześniej nie istniało, lecz o substancję posiadającą inne właściwości niż to, co doprowadziło 

do jej powstania. Wystarczy przywołać reakcję wodoru i tlenu, w temperaturze pokojowej 

pierwiastków w stanie gazowym, w której wyniku powstaje woda, czyli ciecz. O jej 

emergentnych zdolnościach można się przekonać, choćby rozpalając ognisko. Dmuchając na 

tlące się szczapy drewna, dostarczając im tlenu, zwiększymy płomień, gdy zaś zalejemy je 

wodą – ogień zgaśnie. Dla Milla pojawianie się nowych właściwości w reakcjach chemicznych, 

które określił mianem emergencji właśnie, stwarzało ogromny problem filozoficzny, związany 

z naukowym wyjaśnianiem świata. Nie dało się bowiem zastosować wobec nich tradycyjnego 

rozumowania dedukcyjnego, które z łatwością wyjaśnia relacje przyczynowo-skutkowe  

w fizyce, gdzie przewiduje się skutki na podstawie uniwersalnych praw. W związku z tym Mill 

uznał, że zjawisk emergentnych w chemii nie będzie można naukowo wytłumaczyć, dopóki nie 

znajdzie się odpowiedniego prawa uniwersalnego. Na początku XX wieku pogląd ten rozwinął 

się w system filozoficzny, znany jako emergentyzm. Przekonując, że emergencja jest z natury 

niewytłumaczalna, tacy emergentyści, jak czy George Henry Lewes czy Samuel Alexander, 

zwalczali wszelkie próby wyjaśnienia zjawisk emergentnych, odwołujące się do myślenia 

magicznego. Za takie uznawali chociażby pojawiające się wówczas w naukach biologicznych 

koncepcje, zgodnie z którymi przyczyną takich zjawisk jest bliżej nieokreślona „élan vital”, 

czyli tajemniczy pęd życia. Jak trafnie zauważa DeLanda, refleksja emergentystów przyniosła 

skutek odwrotny od zamierzonego. Postulowane przez nich wstrzymanie się od naukowego 
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wyjaśniania emergencji sprawiło, że kolejne pokolenia filozofów i naukowców podejrzliwie 

podchodziły do tego zjawiska, widząc w nim efekt tajemniczych sił działających w świecie.  

W Philosophy and Simulation DeLanda pokazuje, że do renesansu naukowych badań 

nad emergencją w drugiej połowie XX wieku doprowadziła zmiana sposobu myślenia o tym, 

czym jest wyjaśnianie w nauce. We współczesnych naukach ścisłych nie polega ono już 

bowiem wyłącznie – jak chcieli emergentyści –na logicznym rozumowaniu i poszukiwaniu 

praw uniwersalnych. Naukowcy starają się zaś szczegółowo opisywać mechanizmy, 

odpowiadające za powstanie konkretnych zjawisk. Jak przekonuje DeLanda, zmiana sposobu 

naukowego wyjaśniania świata okazała się szczególnie konieczna w momencie, gdy chemicy  

i biolodzy zaczęli odkrywać o wiele bardziej skomplikowane zjawiska emergentne niż 

wspomniana reakcja wodoru i tlenu. W tym kontekście szczególnie znaczenie miało, na 

przykład, odkrycie oscylacyjnych reakcji chemicznych przez radzieckiego chemika Borysa 

Pawłowicza Biełousowa. W 1958 roku badał on właściwości kwasu cytrynowego, z myślą  

o stworzeniu kwasu syntetycznego do potrzeb medycznych. W trakcie jednego  

z eksperymentów zmieszał ze sobą trzy roztwory wodne: kwasu cytrynowego, bromianu potasu 

i siarczanu ceru. Zgodnie z jego przewidywaniami mieszanina przybrała kolor zielony. Po 

chwili jednak, i zgoła nieoczekiwanie, mikstura zaczęła cyklicznie zmieniać barwę na 

niebieską, purpurową, czerwoną, by znów powrócić do zieleni. Jak się okazało, za cykliczne 

zmiany barwy odpowiada dynamiczne stężenie dwóch typów jonów ceru – produktów 

wywołanej przez badacza reakcji chemicznej. W odróżnieniu od syntezy wody, w reakcji 

chemicznej odkrytej przez Biełousowa nie mamy do czynienia po prostu z powstaniem nowej 

substancji o emergentnych właściwościach i zdolnościach, które następnie się stabilizują. Tu 

bowiem pojawia się dynamiczny i daleki od równowagi układ, w którym samorzutnie zachodzą 

postępujące w czasie zmiany. Nawet jeśli tutaj miały one regularny rytm, w innych zjawiskach 

emergentnych, na przykład, podczas powstawania chmur burzowych z zawieszonych  

w powietrzu kropel wody, zachodzą w pełni chaotycznie. Jak przekonuje DeLanda, ze względu 

na to, że zjawiska emergentne samorzutnie i w nieprzewidywalny sposób rozwijają się w czasie, 

wymagają one zupełnie nowych zasad modelowania matematycznego. Dlatego rozwój badań 

nad emergencją nie byłby możliwy bez odkryć w dziedzinie technonauk.  

Rozwój technologii komputerowych po II wojnie światowej dostarczył nowych 

narzędzi do badania zjawisk emergentnych. Chodzi tu przede wszystkim o nowe techniki 

modelowania i symulacji komputerowej. Nie służą one wyłącznie do wizualizowania odkrytych 
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już zjawisk emergentnych. Jak zasadnie dowodzi w Philosophy and Simulation DeLanda, 

spełniają one wręcz funkcję eksperymentów laboratoryjnych, gdyż umożliwiają poznanie 

rozmaitych aspektów emergencji. W tym celu badacze powołują do istnienia rozmaite byty 

wirtualne, a następnie obserwują ich interakcje w czasie i emergentne właściwości  

i zachowania. W porównaniu z tradycyjnymi eksperymentami laboratoryjnymi, wyniki tak 

prowadzonych badań nad emergencją dają się o wiele łatwiej weryfikować, gdyż odrębne 

symulacje może przeprowadzać jednocześnie wielu naukowców. Najlepszym przykładem 

symulacji, którą wykorzystuje się do badania zjawisk emergentnych, jest analizowana przez 

DeLandę Gra w życie, stworzona przez brytyjskiego matematyka Johna Conwaya w 1970 roku. 

Ma ona niewiele wspólnego z tradycyjną grą komputerową, z którą gracz nieustannie wchodzi 

w interakcję. Interakcja z Grą w życie ogranicza się bowiem wyłącznie do uruchomienia 

programu komputerowego, gdyż mamy tu do czynienia z automatem komórkowym, czyli 

systemem matematycznym, składającym się z nieskończenie wielu sąsiadujących ze sobą, 

pojedynczych komórek, których układ przypomina szachownicę. Każda z komórek może 

przyjąć jeden z określonych przez programistę stanów, które zmieniają się w określonej 

jednostce czasu według ustalonych z góry zasad. Zasady te uwzględniają albo stan, w jakim 

znajdowała się dana komórka w poprzedniej jednostce czasu, albo aktualny stan jej sąsiadów. 

W Grze w życie każda komórka ma ośmiu sąsiadów i może znajdować się w jednym z dwóch 

stanów, które Conway określił jako „żywy” lub „martwy”. Zmiany stanów określają zaś trzy 

zasady. Po pierwsze, jeśli w danej jednostce czasu komórka ma dwóch żywych sąsiadów,  

w następnej jednostce czasu nie zmienia swojego aktualnego stanu. Po drugie, martwa 

komórka, która ma trzech żywych sąsiadów, w następnej jednostce czasu zmienia stan na 

„żywy”. Po trzecie wreszcie, żywa komórka z dwoma lub trzema żywymi sąsiadami nadal 

pozostaje żywa, w innej konstelacji natomiast umiera. W wyniku tych prostych reguł komórki 

z czasem zaczają ewoluować, tworząc skomplikowane struktury o emergentnych 

właściwościach. Struktury te można podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich to tak zwane 

„martwe natury”, czyli bloki komórek, które nie zmieniają kształtu mimo upływu czasu. Druga 

grupa to oscylatory, czyli struktury zmieniające kształt w powtarzalnych cyklach. Najprostsza 

natomiast to tak zwane blinkery – trzy komórki ułożone w rzędzie, które w następnej jednostce 

czasu układają się w kolumnę. Trzecią grupę określa się zaś mianem „statków kosmicznych 

(spaceships)”, które – podobnie jak oscylatory – cyklicznie zmieniają kształt, lecz posiadają 

możliwość poruszania się po planszy. Przykładem takiej struktury jest glider – pięć żywych 

komórek, tworzących kształt litery V, które w nieskończoność poruszają się po planszy  

w różnych kierunkach pod kątem 45°. Glidery stanowią idealny wręcz przykład zjawiska 
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emergentnego. Powstają bowiem spontanicznie, nagle odłączając się od oscylatora, zwanego 

działem, i zyskują zdolność poruszania się po planszy. Ze względu na dynamikę i złożoność 

tego typu struktur w automatach komórkowych, z powodzeniem wykorzystuje się je jako 

podstawę do modelowania emergentnych zjawisk fizycznych i biologicznych. 

Różnego typu symulacje komputerowe w Philosophy and Simulation służą DeLandzie 

do odsłonięcia rozmaitych mechanizmów emergencji, z jakimi mamy do czynienia na coraz 

bardziej skomplikowanych pod względem ontologicznym poziomach organizacji 

rzeczywistości. Na przykład, analizując algorytmy genetyczne, DeLanda spekuluje na temat 

tego, jak powstawały związki organiczne z tak zwanej prebiotycznej zupy. Wykorzystując sieci 

neuronowe, rekonstruuje zaś proces powstawania inteligencji u owadów. Wreszcie, odwołując 

się do zaawansowanych symulacji wieloagentowych, w których wiele współpracujących  

i komunikujących się ze sobą wirtualnych istot realizuje wspólne cele, modeluje procesy 

społeczne: od strategii przetrwania u naczelnych, aż do relacji społeczno-ekonomicznych  

w pierwszych państwach. Nic więc dziwnego, że DeLanda włącza emergencję do 

formułowanej przez siebie teorii asamblażu. W The Assemblage Theory wprost stwierdza, że 

bez tego pojęcia trudno byłoby pokazać trzy kluczowe aspekty powstawania asamblaży. Po 

pierwsze, ani nie tworzą one spójnych esencjonalnych całości, ani nie są zbiorami niezależnych 

od siebie bytów, które po prostu ze sobą współistnieją. W wyniku interakcji między 

poszczególnymi częściami asamblaży zawsze powstają byty o emergentnych właściwościach  

i zachowaniach. Po drugie, emergencja kieruje uwagę na przygodność asamblaży. Oznacza to, 

że wszystkie ich części posiadają relacyjną autonomię w tym sensie, że w każdej chwili mogą 

się odłączyć i przyłączyć do innego asamblażu, co sprawi, że powstaną nowe właściwości  

i zachowania. Po trzecie wreszcie, asamblaże, podobnie jak układ dynamiczny Biełousowa czy 

komórki w Grze w życie, rozwijają się w czasie, ujawniając kolejne właściwości emergentne. 

Należy je zatem uznać za byty historyczne. Aby pokazać, jaki cel strategiczny spełnia 

emergencja w analizie asamblaży, odwołajmy się do analizowanego przez DeLandę przykładu. 

 W The Assemblage Theory amerykański socjolog ilustruje emergentne aspekty 

asamblaży, odwołując się do historii powstania nowoczesnego kapitalizmu i tego, co  

w nowoczesnej ekonomii określa się mianem „Rynku”. Wielka litera wskazuje na to, że chodzi 

nie o konkretny rynek, gdzie odbywa się handel, lecz o całość transakcji kupna i sprzedaży oraz 

warunki, w jakich one przebiegają. DeLanda traktuje jednak gospodarkę czy Rynek nie tyle 

jako uniwersalne zjawiska, które od zawsze towarzyszyły ludzkiej cywilizacji, lecz jako 
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usytuowane historycznie, emergentne asamblaże asamblaży, zyskujące nowe właściwości, 

których nie da się zredukować do sumy ich części. Co więcej, według DeLandy tym, co 

uznajemy za części składowe kapitalizmu i rynku, są nie tylko relacje między sprzedającymi  

i kupującymi, lecz także tacy nie-ludzcy aktanci, jak infrastruktura drogowa czy technologie, 

na przykład maszyna parowa, która w XVIII i XIX wieku zrewolucjonizowała gospodarki 

europejskie. DeLanda opowiada historię kapitalizmu, poczynając jednak od konkretnych 

placów targowych i bazarów, które w starożytności znajdowały się we wszystkich europejskich 

miastach. W miarę jak zaczęła je łączyć sieć coraz lepszych dróg, a wymiana handlowa 

osiągnęła określony poziom regularności i obrotu, w średniowieczu zaczęły powstawać rynki 

regionalne, które już w XIV wieku odgrywały rolę kluczowych aktorów ekonomicznych. 

Natomiast w osiemnastowiecznej Anglii rynki regionalne zaczęły łączyć się ze sobą, często pod 

presją instytucji rodzącego się wówczas państwa narodowego, tworząc rynek krajowy. W XIX 

wieku tego typu instytucje rozwinęły się również we Francji, w Niemczech i Stanach 

Zjednoczonych, a katalizatorem tego procesu był rozwój sieci kolejowych i telegraficznych, 

które umożliwiały przewóz dóbr na duże odległości oraz usprawniały komunikację między 

lokalnymi centrami handlu. Jak przekonuje DeLanda, właściwością emergentną każdej  

z wymienionych dotychczas formacji ekonomicznych była synchronizacja cen. Oznacza to, że 

w wyniku powstania tych formacji następowało ujednolicenie cen hurtowych produktów, na 

które to ceny wpływ miała przede wszystkim relacja popytu do podaży. Nie różniły się one bez 

względu na to, czy handel odbywał się na lokalnym targowisku, czy rynku regionalnym. 

Tymczasem, jak przekonuje DeLanda, w ostatnich latach mamy do czynienia z powstaniem 

globalnych rynków ponadnarodowych, na przykład, kontynentalnych i globalnych, o zupełnie 

innych właściwościach emergentnych. W przeciwieństwie do wcześniejszych formacji tego 

typu, łączą one oddalone od siebie centra handlu, między którymi istnieją ogromne różnice  

w cenach produktów. Korporacje, zajmujące się handlem międzynarodowym, wykorzystują te 

różnice jako źródło ogromnego zysku, odpowiednio manipulując popytem i podażą na rynkach 

lokalnych, gdzie funkcjonują. Jak widać, koncepcja asamblażu emergentnego z powodzeniem 

służy DeLandzie do zakwestionowania uniwersalistycznego i antropocentrycznego sposobu 

myślenia o kapitalizmie i Rynku jako ponadczasowych bytach, które powstają wyłącznie  

w wyniku relacji międzyludzkich. Jednak omawiane przez niego przykłady pokazują wyraźnie 

jeszcze inny aspekt asamblaży. Chodzi mianowicie o to, że asamblaże są zawsze czymś więcej 

niż suma ich części: są od niej większe i bardziej skomplikowane oraz posiadają więcej 

właściwości. Taki sposób myślenia, zwłaszcza w kontekście zamglonego antropocenu, 

wymaga krytycznej analizy. W epoce, w której znikają tradycyjne punkty orientacyjne i nie 
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można zobaczyć wyraźnie tego, co się dzieje, trudno również określić wielkość i stopień 

skomplikowania tego, z czym mamy do czynienia. Co więcej, takie zjawiska, które zdają się 

ogromne, jak chociażby Rynek czy kapitalizm, mogą się okazać podatne na najmniejsze 

zmiany. Wystarczy odwołać się chociażby do niedawnego globalnego kryzysu ekonomicznego 

z 2008 roku. Bankructwo jednego amerykańskiego banku Lehman Brothers doprowadziło do 

załamania rynków na całym świecie. Przykład ten pokazuje, że w zamglonym antropocenie 

asamblaże mogą być zarówno czymś więcej, jak i czymś mniej niż suma ich części. Aby 

precyzyjnie nazwać ten drugi aspekt asamblaży odwołam się do ustaleń filozofa szczególnie 

krytycznego wobec koncepcji DeLandy, czyli Timothy’ego Mortona. 

Krytykę zaproponowanego przez DeLandę sposobu myślenia o asamblażach 

emergentnych jako całościach proponuje Morton w cytowanej wcześniej pracy Humankind. 

Solidarity with Nonhuman People. Choć brytyjski filozof nie odwołuje się bezpośrednio do 

teorii asamblaży, niewątpliwie krytycznie odnosi się zaproponowanej przez DeLandę koncepcji 

asamblaży emergentnych, kiedy pisze: „»Całość jest zawsze czymś więcej, niż suma jej 

części«. Ten truizm stanowi dziś najpoważniejszą przeszkodę na drodze do harmonijnego życia 

ludzi i nie-ludzi na wspólnej planecie” (s. 101). Według Mortona, sposób myślenia  

o całościach, które są zawsze czymś więcej niż suma ich części, uniemożliwia dostrzeżenie 

wielości różnorodnych ludzkich i nie-ludzkich istot zamieszkujących nasz świat. Dostrzeżenie 

tej wielości, zwłaszcza w kontekście trwającej katastrofy ekologicznej, stanowi warunek 

konieczny dla wypracowania przyjaznych środowisku sposobów bycia w świecie i myślenia  

o nim. Aby jednak zrozumieć krytykę Mortona, należy usytuować jego rozważania w szerszym 

kontekście nurtu współczesnej filozofii, do którego on należy. W języku polskim nurt ten 

określa się mianem ontologii zwróconej ku przedmiotom (Object Oriented Ontology, OOO). 

Jak teoria asamblaży, stanowi on część opisywanego wcześniej nowego materializmu, dzieląc 

z nim zainteresowanie różnego typu transdyscyplinarnymi połączeniami między refleksją 

humanistyczną i ustaleniami współczesnych nauk ścisłych i technonauk. Jednak Timothy 

Morton, Graham Harman i Quentin Meillasoux od lat prowadzą zaciekłe spory  

z przedstawicielami teorii asamblaży. Atakują zwłaszcza konstytutywny dla niej pogląd, że 

tożsamości wytwarzają się w wyniku relacji między bytami. We wcześniejszej pracy Realist 

Magic: Objects, Ontology, Causality Morton przekonuje, na przykład, że rzeczywistość składa 

się jedynie z przedmiotów, przypominających monady Leibniza, które jedynie w magiczny 
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sposób oddziałują na siebie na odległość, cały czas zachowując swoją odrębność153. Z tego 

punktu widzenia całość nie może być zatem czymś więcej niż suma jej części, gdyż staje się po 

prostu osobnym, pojedynczym przedmiotem. W Humankind Morton ilustruje ten aspekt 

ontologii zwróconej ku przedmiotom, odwołując się do przykładu lasu. Pod względem 

ontologicznym niewiele się on różni od drzewa. W obu przypadkach mamy bowiem do 

czynienia z pojedynczym bytem. Tymczasem drzewa i inni nie-ludzie, współtworzący las, to 

zawsze więcej niż jeden byt. W związku z tym jest ich więcej i mają większy stopień 

skomplikowania. Mortonowi nie chodzi jednak o to, że części są ważniejsze niż całość. Taki 

sposób myślenia pociągałby za sobą redukcjonistyczne przekonanie, że jednostki mają większe 

znaczenie niż zbiorowość, którą tworzą. Na takim przekonaniu opiera się, na przykład, 

krytykowany przez niego neoliberalny system, który przedkłada interes jednostki nad interes 

społeczny. Dlatego w Humankind Morton wykorzystuje ontologię przedmiotów, by 

sformułować taki sposób myślenia o całościach, jak choćby społeczeństwo, który pozwoli 

obronić je przed neoliberalnym redukcjonizmem, nie tracąc z oczu wielu składających się na 

nie ludzi i nie-ludzi. 

 Na określenie całości, która zawsze jest czymś mniej niż suma jej części, Morton 

posługuje się w Humankind ukutym przez siebie terminem „subscendencja (subscendence)”  

(s. 101). W przeciwieństwie do transcendencji, nie chodzi tu o istnienie ponad czymś, lecz 

poniżej czegoś innego. Tak rozumiany termin pozwala pokazać, że bardzo duże, często 

niezwykle skomplikowane byty, mogą zniknąć w wyniku najmniejszej nawet zmiany ich 

części. Modelowym przykładem takich bytów subscendentnych są hiperobiekty, o których 

Morton pisał we wcześniejszej pracy Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of 

the World154. Określał tak zjawiska, które ze względu na ogromne rozmiary bądź długie trwanie 

wymykają się tradycyjnym sposobom poznania świata, które zapewniały Nowoczesnym 

poczucie bezpieczeństwa. Do hiperobiektów Morton zaliczał więc zarówno zjawiska uznawane 

za naturalne, jak czarne dziury czy biosfera, jak też rozmaite efekty działalności człowieka, jak 

globalne ocieplenie czy wszechobecne torebki foliowe, które ludzie produkują w ogromnych 

ilościach. Jak przekonuje w Humankind, o subscendentnym charakterze hiperobiektów 

świadczy fakt, że choć można o nich pomyśleć, a nawet stworzyć ich modele matematyczne, 

tak naprawdę nie da się ich zobaczyć. Można jedynie dostrzec zjawiska, które się na nie 

                                                 
153 Timothy Morton, Realist Magic: Objects, Ontology, Causality, Open Humanities Press 2013. 
154 Timothy Morton, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, University of Minnesota 

Press. 
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składają. Świadczy to właśnie o kruchości hiperobiektów, które w każdej chwili mogą zniknąć 

pod naporem ich części. Choć czarne dziury uznaje się, na przykład, za wieczne, łatwo potrafią 

wyparować, kiedy wyemitują zbyt dużo promieniowania Hawkinga, czyli energii powstającej 

jako efekt obrotów wokół własnej osi. Przykład ten pokazuje również, że bytów 

subscendentnych nie oddziela od otoczenia szczelna granica. Wręcz przeciwnie, Morton 

porównuje je do podziurawionych, plastikowych worków z wodą, w których pływa wiele 

innych, takich samych podziurawionych worków. Porównanie to odsłania specyficzną 

„porowatość” bytów subscendentnych, szczególnie istotną w kontekście współczesnego 

kryzysu ekologicznego. Pozwala bowiem zobaczyć, że ludzie są nieustannie otwarci na 

działanie innych ludzi i nie-ludzi, umożliwiając solidarność z nimi. Co więcej, subscendencja 

spełnia bardzo konkretny, polityczny cel. Jeśli całości są zawsze czymś mniej niż suma ich 

części, to zjawiska, które uznajemy za skomplikowane i potężne, jak chociażby kapitalizm, 

okazują się w istocie słabe, gdyż zawierają wiele luk. Jednostki i grupy społeczne mogą  

z powodzeniem wykorzystać te luki, by osiągnąć własne cele strategiczne. Choć rozważania 

Mortona wskazują na to, że subscendencja może stanowić alternatywę wobec emergencji jako 

konceptualizacji tego, jak powstają asamblaże, autor Humankind popełnia – jak się wydaje – 

ten sam błąd, co DeLanda, kiedy wskazuje, że każda całość jest zawsze czymś mniej niż suma 

jej części. Tymczasem zjawiska zamglonego antropocenu przekonują o czymś zgoła innym.  

W zależności od kontekstu asamblaże mogą być bowiem zarówno czymś więcej, jak i czymś 

mniej niż suma ich części. Aby to pokazać, odwołam się do przykładu istoty wirtualnej, która 

powstaje w wyniku ukierunkowanych intra-akcji ludzi i technologicznych nie-ludzi oraz 

materializuje się inaczej w zależności od celów strategicznych inicjatorów performansów 

naturokulturotechnologicznych.  

Istotą, którą mam na myśli, jest oczywiście Hatsune Miku, czyli japońska piosenkarka 

wirtualna, której występy w serwisie YouTube ogląda średnio 4 miliony internautów. Jej 

kariera nie ogranicza się wyłącznie do internetu. Piosenkarka występuje również na żywo, 

pojawiając się na scenie jako naturalistyczny, trójwymiarowy hologram. W jej koncertach 

uczestniczą tysiące wiernych fanów. Nie tylko znają jej wszystkie piosenki, lecz – podobnie 

jak fani mangi czy anime – przebierają się za swoją idolkę i naśladują jej zachowanie. Co 

więcej, w 2014 roku była ona jednym z gości światowej trasy koncertowej amerykańskiej 

piosenkarki Lady Gagi, z którą wykonywała kilka piosenek. Hatsune Miku z powodzeniem 

można uznać za przykład asamblażu emergentnego w rozumieniu DeLandy, jeśli choćby 

uwzględni się historię jej wirtualnego życia. Pierwszy vocaloid powstał w 2004 roku jako efekt 
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badań naukowych nad cyfrowym przetwarzaniem głosu, którymi kierował japoński inżynier 

Hideki Kenmochi. Choć badania współfinansował producent instrumentów muzycznych 

Yamaha, projekt w ogóle nie przewidywał komercyjnego wykorzystania. Program wyświetlał 

więc jedynie usta, które niezgrabnie poruszały się w takt skomponowanych przez Kenmochiego 

piosenek. Co więcej, badacz wykorzystał generowany cyfrowo męski głos, który pod wieloma 

względami przypominał jeden z mechanicznych głosów syntezatora mowy Iwona. Dopiero w 

2007 roku, gdy syntezator śpiewu otrzymał głos japońskiej piosenkarki i aktorki Saki Fujity 

oraz wirtualne ciało szesnastolatki, efekt pracy rysownika Kei Garou, vocaloid zyskał 

emergentny potencjał komercyjny. Twórcy postanowili go wykorzystać, kierując do licznych 

fanów J-popu, czyli japońskiej muzyki popularnej oraz amatorów mangi i anime na całym 

świecie. Za pomocą specjalnego oprogramowania mogli nie tylko komponować piosenki, ale 

także układać choreografie i projektować kostiumy. Jednak kluczową rolę w powstaniu Hatsune 

Miku odegrał działający niezależnie od Yamahy japoński serwis internetowy Nico Nico Douga 

(obecnie znany pod nazwą Niconico), w którym internauci przesyłają, wyświetlają  

i udostępniają filmy. Użytkownicy vocaloidu wrzucali tam stworzone przez siebie teledyski  

z piosenkami Miku, inspirując siebie nawzajem. W efekcie powstał na zasadzie emergencji  

w miarę spójny wizerunek i repertuar wirtualnej gwiazdy. Dzięki temu, że filmy zamieszczane 

w Nico Nico Douga są w otwartym dostępie, Yamaha zaczęła wydawać składanki z piosenkami 

oraz organizować pierwsze koncerty. Początkowo Hatsune Miku występowała na telebimach  

i wydawała się jedynie animacją. Emergentny status wirtualnej piosenkarki zyskała dopiero  

w 2010 roku, gdy wyruszyła w pierwsze światowe tournée. Wtedy już występowała na scenie 

na specjalnym wyświetlaczu holograficznym 3D. Zrekonstruowana tu jako asamblaż ludzi  

i technologicznych nie-ludzi historia Hatsune Miku wskazuje na to, że w wyniku kolejnych 

spotkań ludzi i technologicznych nie-ludzi stawała się ona, krok po kroku, czymś więcej niż 

projekt naukowy, vocaloid czy animacja komputerowa. Jednak o istnieniu wirtualnej 

piosenkarki nie da się mówić w oderwaniu od konstytutywnego dla niej indywidualnego  

i zbiorowego doświadczenia fanów. Zarówno korzystając z vocaloidu, jak i uczestnicząc  

w koncertach, przyczyniają się oni bowiem do wytworzenia Hatsune Miku jako gwiazdy 

muzyki pop. Na czym zatem polega emergentny charakter tego doświadczenia jako asamblażu, 

które powstaje w efekcie spotkań fanów z Hatsune Miku? 

Doświadczenie fanów Hatsune Miku, którzy projektują jej występy za pomocą 

wspomnianego wyżej oprogramowania jest czymś więcej niż komponowaniem piosenek oraz 

projektowaniem choreografii i kostiumów. Użytkownicy tworzą je bowiem zawsze z myślą  
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o tym, co może się spodobać innym fanom wirtualnej gwiazdy. O tym, które piosenki znajdą 

się na koncercie, decyduje bowiem głosowanie na specjalnie stronie internetowej. W związku 

z tym doświadczenie interakcji z oprogramowaniem wiąże się nierozerwalnie  

z doświadczeniem zbiorowym udziału w koncercie, które wcale nie musi zaktualizować się 

podczas koncertu na żywo. W związku z tym, również doświadczenie koncertu Hatsune Miku 

może okazać się czymś więcej niż doświadczeniem typowego udziału w koncercie na żywo. 

Zazwyczaj bowiem rozpatruje się je jako doświadczenie „tu i teraz”, w którym odczuwa się 

autentyczną obecność muzyków. Tymczasem „koncert” Hatsune Miku zaczyna się  

w momencie, gdy jej fani uruchamiają na swoich komputerach vocaloid. Co więcej, 

doświadczenie spotkania z piosenkarką obejmuje również doświadczenie technologii 

wytwarzającej rzeczywistość wirtualną, które jej fani znają ze spotkań z różnego typu istotami 

takimi jak awatary czy boty. Aby zatem zrozumieć doświadczenie fanów Hatsune Miku należy 

odwołać się do zmiany paradygmatu wirtualności, do którego doszło na przełomie XX i XXI 

wieku. Trafnie opisała tę zmianę Aleksandra Przegalińska w pracy Istoty wirtualne. Jak 

fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję (2016)155. Pokazała bowiem, że chodzi tu  

o przejście od wirtualności, rozumianej jako efekt procesów obliczeniowych różnego typu 

maszyn liczących, do wirtualności ucieleśnionej, która „staje się środkiem do osadzenia 

materialnego ciała w nowym – wirtualnym, a w związku z tym okazją do przedefiniowania jego 

granic” (s. 187). Opisany przez Przegalińską proces problematyzuje sama Hatsune Miku, która 

w jednej z piosenek śpiewa: „Jestem czymś więcej niż sumą moich części”. Sugeruje tym 

samym, że jej ciało nie ogranicza się wyłącznie do ciała wirtualnej szesnastolatki, ani do 

wytwarzających je technologii. Ma ono raczej charakter relacyjny, a jego granice konstytuują 

się inaczej w zależności od intra-akcji ludzi i nie-ludzi. Słuchając tych słów piosenki 

wyśpiewanych hiperrealistycznym głosem piosenkarki, uczestniczka koncertu Miku może 

sobie zadać pytanie o to czym lub kim w zasadzie jest wirtualna gwiazda. Jak przekonuje 

Przegalińska, zmiana paradygmatu wirtualności wpłynęła również na ontologię istot 

wirtualnych, czego dowodzi, wykorzystując metodę fenomenologiczną do analizy własnego 

doświadczenia kontaktu z chatbotem, czyli cyfrowo generowanym bytem, który w Internecie 

symuluje inteligentne rozmowy z człowiekiem. Jak pisze: „Chatbot nie jawi mi się […] 

naocznie jako okno dialogowe, z kilkoma linijkami tekstu odpowiedzi na zadane przeze mnie 

pytanie, lecz jako osoba” (s. 200). Inaczej mówiąc, Przegalińska sugeruje, że w doświadczeniu 

obcowania z istotą wirtualną ta druga staje się czymś więcej niż cyfrowo wygenerowanym 

                                                 
155 Aleksandra K. Przegalińska, Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, 

Wydawnictwo Universitas 2016. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach  
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bytem. Jak tłumaczy, dzieje się tak dlatego, że dopóki trwa konwersacja z chatbotem, człowiek 

może dokonywać swoistego epoché czyli zawieszać swoją wiedzę na temat tego, że ma do 

czynienia z technologią. W wyniku zawiązującej się interakcji społecznej powstają zaś warunki 

do nawiązania się specyficznej relacji z istotą wirtualną. Przegalińska zaznacza jednak, że nie 

chodzi tu o projekcję cech ludzkich na technologicznego nie-człowieka. Chodzi raczej o relację 

o charakterze poznawczym polegającą na wczuciu się w Innego. Autorce Istot wirtualnych 

chodzi o wczucie, o którym pisała niemiecka fenomenolożka Edyta Stein w pracy  

O zagadnieniu wczucia definiując je jako doświadczenie cudzej świadomości „niezależnie od 

tego, jakiego rodzaju jest doświadczany przedmiot i jakiego rodzaju podmiot, którego 

świadomości się doświadcza” (s. 202). Rozumiane w ten sposób wczucie sprawia, że chatbot 

zyskuje status osoby ludzkiej. Według Przegalińskiej istota wirtualna zachowuje ten status 

jedynie do momentu, gdy człowiek dokonuje epoché. Tymczasem Hatsune Miku pokazuje 

wyraźnie, że w wyniku intra-akcji z ludzkimi aktantami istoty wirtualne nie muszą wcale 

zyskiwać statusu osoby ludzkiej, a afektywna relacja z nimi może się pojawić mimo tego, że 

ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mają do czynienia wyłącznie z technologią. 

Istoty wirtualne mogą być bowiem również bytami subscendentnym, które zyskują zdolność 

oddziaływania na ludzi właśnie dzięki temu, że jest czymś mniej niż suma ich części. Aby 

pokazać ten aspekt Hatsune Miku, odwołam się do własnego doświadczenia spotkania  

z wirtualną gwiazdą. 

Moje doświadczenie kontaktu z Hatsune Miku zasadniczo różni się od doświadczenia 

jej fana. Nigdy nie korzystałem z vocaloidu, ani nie brałem udziału w jej koncertach, które 

znam jedynie z filmików na Youtubie. W 2016 roku miałem natomiast okazję uczestniczyć  

w performansie naturokulturotechnologicznym Still Be Here zainicjowanym przez japońską 

Mari Matsutoyę we współpracy z amerykańską didżejką Laurel Halo, brytyjskim choreografem 

Darrenem Johnstonem, artystą digitalartowym LaTurbo Avedonem i artytą technoartowym 

Martinem Sulzerem. Celem inicjatorów była dekonstrukcja Hatsune Miku, czyli ukazanie 

kulturowych i społeczno-politycznych energii, które sprawiają, że cieszy się ona ogromną 

popularnością. Jak stwierdzali w programie, „obserwując dekonstrukcję idealnej gwiazdy 

muzyki, publiczność może zdać sobie sprawę z tego, że Miku jest jedynie pustym nośnikiem, 

na który projektujemy nasze zbiorowe fantazje”156. Właśnie takiemu celowi strategicznemu 

podporządkowano zaprojektowany przez inicjatorów performans. Nieprzypadkowo bowiem 

                                                 
156 https://www.ctm-festival.de/archive/festival-editions/ctm-2016-new-geographies/specials/still-be-here/ 

(20.04.2019). 

https://www.ctm-festival.de/archive/festival-editions/ctm-2016-new-geographies/specials/still-be-here/


199 

 

Still Be Here miało miejsce w tradycyjnej sali teatralnej centrum kultury współczesnej Haus 

der Kulturen der Welt w Berlinie. Umieszczenie Miku w tradycyjnej ramie scenicznej służyło 

zbudowaniu dystansu między publicznością i wirtualną gwiazdą. Co więcej, pojawiała się ona 

na małym, półprzezroczystym ekranie z pleksi, umieszczonym na proscenium. Hologram zaś 

był słabej jakości, przez co przegrywał walkę o uwagę odbiorcy z wizualizacjami, 

wyświetlanymi na trzech dużych ekranach, znajdujących się w głębi sceny. Ponadto 

wykonywane przez Miku choreografie autorstwa Darrena Johnstona były pozbawione 

dynamiki sekwencji tanecznych, które piosenkarka wykonuje podczas regularnych występów. 

Wymienione strategie inicjatorów Still Be Here zdecydowanie utrudniały publiczności 

zaangażowanie się emocjonalne w występ wirtualnej gwiazdy. Technologia służy tu raczej jako 

narzędzie deziluzji, budując dystans odbiorców wobec hologramu. Zabiegi twórców mają 

bowiem na celu przede wszystkim krytyczną analizę relacji władzy, w jakie uwikłana jest 

wirtualna gwiazda. W pewnym momencie na jednym z ekranów możemy na przykład 

obserwować interfejs vocaloidu, za pomocą którego niewidoczny użytkownik w czasie 

rzeczywistym decyduje nie tylko o tym, co i jak śpiewa Hatsune Miku, lecz także w jaki sposób 

się ona porusza. Piosenkarka natomiast posłusznie wykonuje projektowany właśnie występ, 

stając się swego rodzaju cyfrową marionetką, całkowicie posłuszną człowiekowi-twórcy. 

Krytyczne zabiegi twórców Still Be Here dążą zatem do tego, żeby przekonać publiczność, że 

Hatsune Miku jest po prostu zaprogramowanym przez człowieka programem komputerowym. 

Jak mi się jednak wydaje, dekonstrukcyjne zabiegi inicjatorów pozwalają jednocześnie 

pokazać, że wirtualna piosenkarka nie jest wcale czymś więcej niż suma jej części. 

Still Be Here przekonująco dowodzi, że Hatsune Miku to byt subscendentny o wyraźnie 

porowatej strukturze. Na jej „istnienie” składa się bowiem mnóstwo współdziałających ze sobą 

elementów, a najmniejsza nawet zmiana któregokolwiek z nich może sprawić, że wirtualna 

gwiazda dosłownie zniknie. Nie chodzi tylko o zastąpienie wyświetlacza holograficznego 3D 

ekranem z pleksi, które sprawiło, że Hatsune Miku utraciła swoją zdolność afektywnego 

oddziaływania na publiczność. Still Be Here dowodził również, że dla publiczności składającej 

się w większości z osób, które nie korzystają z vocaloidu i nie interesują się muzyką J-pop, 

wirutualna piosenkarka rzeczywiście może okazać się wyłącznie programem komputerowym. 

Jednak, jak mi się wydaje, tytuł omawianego performansu wskazuje na to, że inicjatorom nie 

chodziło o zdeprecjonowanie fenomenu Hatsune Miku. Wręcz przeciwnie, interesowało ich 

odsłonięcie tego elementu składającego się na „istnienie” wirtualnej piosenkarki, który na tę 

publiczność może afektywnie oddziałać. Moje doświadczenie uczestnictwa w Still Be Here 
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wskazuje na to, że tym elementem może okazać się śpiew Hatsune Miku. Od początku 

przedstawienia wywoływał on u mnie niezwykle intensywne wrażenia akustyczne, 

jednocześnie prowokując do nieustannej negocjacji między ludzkim i nie-ludzkim statusem 

wirtualnej piosenkarki. Choć doskonale wiedziałem, że vocaloid jedynie w odpowiedni sposób 

modyfikuje ludzki głos, a nie śpiewa własnym, momentami z trudem mogłem oprzeć się 

wrażeniu, że z głośników dobiega głos żywej osoby. Głos Miku zdecydowanie różni się od 

głosu syntezatora mowy, który jednostajnie podaje tekst i niewłaściwie akcentuje sylaby. Śpiew 

wirtualnej piosenkarki zaskakuje bogactwem artykulacji i emocjonalnym sposobem 

frazowania. Jednak potencjał głosu Miku nie polegał na wytworzeniu doskonałego złudzenia 

ludzkiego śpiewu. Śpiew Miku budował nie tylko iluzję ludzkiego głosu, lecz iluzję obecności 

żywej osoby, która ten głos wydawała. W omawianym performansie 

naturokulturowotechnologicznym „istnienie” Miku stanowiło zatem przede wszystkim efekt 

doświadczenia akustycznego, w którym nawiązała się dynamicznie zmieniająca się relacja 

między jej głosem i moim uchem. Relacja zdecydowanie różni się od opisywanego przez 

Przegalińską wczucia w osobowość innego, a w konsekwencji nie sprawia, że Miku zyskuje 

status osoby ludzkiej. W moim przypadku spotkania z wirtualną piosenkarką jako bytem 

subscendentnym wywołało raczej doświadczenie niepewności poznawczej, w wyniku Miku raz 

stawała się już to osobą ludzką, już to programem komputerowym. Jej zmieniający się status 

nie świadczył jednak o niskim potencjale oddziaływania na publiczność. Wręcz przeciwnie, 

wirtualna piosenkarka zyskiwała ogromny afektywny potencjał do nieustannego zaskakiwania 

publiczności. Mogła w ten sposób skłaniać ją nie tylko do nieustannego weryfikowania 

dotychczasowych, lecz także wytwarzania nowych sposobów myślenia o istotach wirtualnych, 

czy – szerzej rzecz ujmując – o świecie. Omawiane w tej części przykłady performansów 

naturokulturotechnologicznych z udziałem Hatsune Miku pokazują wyraźnie, że 

doświadczenie jako asamblaż w zamglonym antropocenie może być zarówno emergentne jak  

i subscendentne. W związku z tym kierują one uwagę na charakterystyczną do interesującej 

mnie epoki zmienność statusu ludzi i nie-ludzi, którzy w zależności od relacji, jakie nawiązują 

z innymi aktantami w asamblażach, mogą potencjalnie stać się kimś lub czymś innym.  

Zaproponowane przeze mnie w tym rozdziale kategorie asamblażu emergentnego, 

emergencji i subscendencji pozwoliły mi pokazać rozmaite sposoby powstawania doświadczeń 

jako asamblaży w wyniku przygodnych, często przypadkowych spotkań praktyk życiowych 

oraz sposobów istnienia ludzi i nie-ludzi, które wywołują niedające się przewidzieć, zawsze 

zaskakujące zmiany statusu wszystkich aktantów. Jednak moje afektywne doświadczenie 
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spotkania z Hatsune Miku w Still Be Here wskazuje na jeszcze jeden, nieomawiane przeze mnie 

dotychczas aspekty doświadczeń jako asamblaży w zamglonym antropocenie. Chodzi 

oczywiście o to, na czym może polegać sprawczość interesujących mnie doświadczeń, w jaki 

sposób mogą one działać i jakie efekty wywołują w konkretnych kontekstach kulturowych, 

społeczno-politycznych i ekonomicznych. Wreszcie, na czym może polegać polityczny 

potencjał doświadczeń jako asamblaży. Aby odpowiedzieć na te pytania odwołam się do 

kategorii afektu, która we współczesnej humanistyce z powodzeniem służy do mówienia  

o politycznej sprawczości ludzi i nie-ludzi w kontekście trwającej katastrofy ekologicznej. 

Afekt nie pociąga za sobą bowiem antropocentrycznego sposobu myślenia o tym, że wyłącznie 

człowiek posiada zdolność politycznego działania o charakterze politycznym. Pozwala raczej 

odsłonić konkretne polityczne efekty sprawczości ludzkich i nie-ludzkich aktantów 

funkcjonujących w asamblażach, nie tracąc z oczu specyficznych dla nich sposobów działania.  
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Rozdział 4. Asamblaże, afekty i alter(eko)polityka 
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W 2014 roku na festiwalu sztuki najnowszej TodaysArt w Hadze zaprezentowano po raz 

pierwszy instalację Ilinx. Stanowiła ona efekt transdyscyplinarnego projektu badawczego typu 

practice-as-research, który realizował kanadyjski performatyk Chris Salter i amerykański 

antropolog David Howes. Współpracowali oni z włoskim artystą multimedialnym Maurizio 

Martinuccim, działającym pod pseudonimem TeZ, oraz kanadyjską kulturoznawczynią  

i projektantką mody Valerie Lamontagne. Tytułowy ilinx to termin pochodzący ze 

współczesnej greki, gdzie oznacza jednocześnie wir wodny i zawrót głowy. Tak właśnie w 

pracy Gry i ludzie francuski ludolog Roger Caillois, do którego bezpośrednio odwołują się 

autorzy instalacji, określał jeden z typów zabawy, w której chodzi o wywołanie u bawiących 

się chwilowego zawrotu głowy w wyniku dezorientujących zmian przyspieszenia ich ciała bądź 

kierunku ruchu w przestrzeni157. Callois zaliczył do typu ilinx, na przykład, taniec wirujących 

derwiszów czy haitańską zabawę w maïs d’or, w której dwoje dzieci, stojąc przodem do siebie, 

chwyta się za ręce, łączy stopy, odchyla ciała do tyłu i kręci się w kółko. Interesowały go jednak 

nie tyle typy gier i zabaw, ile przede wszystkim ich społeczne funkcje w różnych kulturach  

i społecznościach, gdzie mają za zadanie przygotować jednostki chociażby na niekontrolowany 

atak paniki. Tymczasem celem Saltera, TeZa i Lamontagne było przyprawienie zwiedzających 

o zawrót głowy za pomocą konkretnych technologii sensorycznych, by wywołać u nich silne 

doświadczenie cielesne, podczas którego w wyniku połączenia intensywnych i rozproszonych 

wrażeń taktylnych, wzrokowych, akustycznych i kinestetycznych zacierają się granice między 

ciałem i jego otoczeniem. W związku z tym instalacja Ilinx wywoływała u odwiedzających 

indywidualne doświadczenia jako asamblaże o wyjątkowo afektywnym charakterze.  

Za każdym razem w Ilinx brały udział cztery osoby, które zapraszano do pokoju, 

pełniącego funkcję przebieralni. Z pomocą odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy-

przewodników wszyscy zakładali tam zaprojektowane przez Lamontagne stroje, nawiązujące 

stylem do minimalistycznych kreacji japońskiej marki Comme des Garçons. Składały się one  

z długiej, ciemnoszarej marynarki, przewiązywanej w pasie oraz granatowych ochraniaczy na 

nogi, zapinanych na rzepy. Nikt nie musiał się więc rozbierać, wystarczyło nałożyć ten strój na 

własne ubranie. Należało to jednak zrobić pod ścisłym nadzorem wolontariuszy. W każdy strój 

wszyto bowiem trzydzieści vibropikseli, czyli małych urządzeń wibrujących, umieszczonych 

na wysokości rąk, nóg i torsu. Wolontariusze musieli się zatem upewnić, że każde z tych 

urządzeń działa poprawnie i ściśle przylega do ciała. Następnie zakładali całej czwórce 

                                                 
157 Roger Callois, Gry i ludzie [1958], tłum. Maria Żurowska, Anna Tatarkiewicz, Oficyna Wydawnicza 

VOLUMEN 1997. 
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specjalne maski z półprzezroczystego tworzywa, które utrudniały widzenie, a potem 

wprowadzali do kolejnego pomieszczenia. Uczestnicy siadali na podłodze dużej, wyciemnionej 

sali, którą oświetlało jedynie migające, punktowe światło lamp ledowych na ścianach i suficie. 

Z rozmieszczonych w całej sali głośników dobiegał zaś elektroniczny soundscape, w którym 

od czasu do czasu dało się usłyszeć rytmiczne odgłosy metalowych dzwonków i generowane 

cyfrowo dźwięki syntezatorów. Vibropiksele zaś nieustannie wibrowały. Dzięki wykorzystaniu 

specjalnego systemu mikrokomputerów i technologii Wi-Fi, łączyły się one z centralnym 

komputerem, który na bieżąco regulował natężenie, rytm i miejsce wibracji, żeby cała czwórka 

odczuwała dokładnie te same bodźce w tym samym czasie. Niekiedy wibracje były 

zsynchronizowane ze zmianami światła i dźwięku, innym razem zupełnie z nimi nie 

współgrały. Po chwili wolontariusze pomagali wszystkim wstać i zachęcali do poruszania się 

po sali. W razie utraty równowagi, zwiedzający mogli chwycić się rozwieszonych wzdłuż sali 

sznurów. Kiedy poruszali się po sali, z każdą chwilą bodźce słuchowe, wzrokowe i dotykowe 

nasilały się do tego stopnia, że stawały się trudne do zniesienia. W pewnym momencie gasły 

wszystkie światła i urządzenia elektroniczne. Przewodnicy pomagali każdemu wrócić do 

przymierzalni i zdjąć zewnętrzny stój. Następnie zapraszali do pokoju, w którym Howes i jego 

współpracownicy pytali o wrażenia z odwiedzin instalacji. Nie chodziło jednak o typowe 

wywiady, jakie przeprowadzają z widzami antropologowie czy socjologowie, badający odbiór 

sztuki. Nie służyły bowiem badaniu możliwych interpretacji tej instalacji w określonym 

kontekście społeczno-politycznym. Pokazywały raczej to, jak i z jakim efektem wywoływane 

przez inicjatorów doświadczenia działały na zwiedzających. Aby się o tym przekonać, 

wystarczy odwołać się do nagrań wybranych wywiadów, które znajdziemy w filmowej 

dokumentacji projektu na stronie Saltera158. Ponieważ wywiady były anonimowe, cytując 

fragmenty wypowiedzi, oznaczam ich autorów kolejnymi literami alfabetu.  

Relacje odwiedzających instalację Ilinx wyraźnie pokazują, że powstawały w tym czasie 

emergentne doświadczenia, kwestionujące przede wszystkim tradycyjne sposoby myślenia  

o ludzkim ciele, jego granicach oraz aktywnym bądź pasywnym działaniu. Zwiedzający A  

– wyraźnie podekscytowany – relacjonował: „Wydawało mi się, że światło i dźwięk stają się 

tym samym impulsem, przepływającym przez moje ciało… Pojawiał się gdzieś w okolicach 

kostki i stopniowo poruszał się w stronę głowy”. Jego wypowiedź wskazuje nie tylko na to, że 

instalacja wywoływała wrażenia synestetyczne, w których mieszały się doświadczenia 

                                                 
158 http://www.chrissalter.com/ilinx/ (10.05.2018). 

http://www.chrissalter.com/ilinx/
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wzrokowe i słuchowe. To, jak zwiedzający A opowiada o tym, co działo się trakcie Ilinx z jego 

ciałem, podważa również dominujący w zachodniej nowoczesności sposób myślenia o ludzkim 

ciele jako oddzielonym od świata, zamkniętym systemie, dla którego każdy impuls z zewnątrz 

stanowi potencjalne zagrożenie. W Ilinx mamy raczej do czynienia z ciałami otwartymi, przez 

które nieustannie przepływają rozmaite impulsy. W związku z tym znika też nieprzekraczalna 

granica między wnętrzem i zewnętrzem, która wytwarza się performatywnie w wyniku intra-

akcji ciała i jego otoczenia. Odczuwalnym efektem tych intra-akcji były jednocześnie 

rozmaitego rodzaju doświadczenia kinestetyczne. Wystarczy zestawić ze sobą wypowiedzi 

dwóch innych zwiedzających, którzy opisywali odczucia w chwiili, kiedy siedzieli nieruchomo 

na podłodze. Zwiedzający B, wyraźnie skonfundowany, opowiadał: „Moje ciało doznawało 

jakby przyśpieszenia, ale nikt mnie przecież nie popychał… Czułem się do cholery tak, jakby 

uderzył we mnie samochód”. Widać wyraźnie, że Ilinx wywołało u niego wrażenie nagłego, 

niekontrolowanego ruchu ciała, któremu towarzyszyło nieprzyjemne uczucie. Tymczasem 

zwiedzająca C kwalifikowała doznania, które wywołała w niej instalacja, jako zdecydowanie 

przyjemne, skoro relacjonowała: „Zdawało mi się, że pływam w morzu… To było jakieś takie 

pierwotne doświadczenie… Jakby w pobliżu znajdowało się jakieś ogromne, rytmicznie 

oddychające zwierzę”. Ciało zwiedzającej C zostało więc wprowadzone w wibracje, które – jak 

można domniemywać – wywołały u niej stan bliski medytacji. Choć relacjonowane przez tych 

odwiedzających doświadczenia zdecydowanie się od siebie różniły, w obu przypadkach mamy 

do czynienia z odczuciem ruchu ciała, choć w rzeczywistości każda z osób siedziała 

nieruchomo na podłodze. Tym samym wywoływane w Ilinx doświadczenia kwestionowały 

również binarną opozycję między aktywnym i biernym ludzkim ciałem. Co więcej, relacja 

zwiedzającej C, która odczuwała obecność ogromnego zwierzęcia, wyraźnie też pokazuje, że 

wywoływane w tym performansie naturokulturotechnologicznym doświadczenia powoływały 

do istnienia rozmaite istoty, z którymi jego uczestnicy wchodzili w kontakt. W ich relacjach 

najczęściej mowa o duchach, które miały się nieustannie wokół nich poruszać. Zwiedzający D 

przekonywał nawet, że instalacja wywołała u niego doświadczenie życia po śmierci: 

„Wiedziałem, że nie żyję, ale czułem wyraźnie, że elektroniczne urządzenia, których na co 

dzień używam, wciąż działają…”. Jego relacja wskazuje na to, że wywoływane przez 

inicjatorów omawianego performansu naturokulturotechnologicznego doświadczenie jako 

asamblaż znosi również granicę między różnymi, traktowanymi zazwyczaj niezależnie od 

siebie porządkami rzeczywistości. W tym wypadku chodzi o sferę życia po śmierci, którą  

w zsekularyzowanej nowoczesności traktuje się jako obszar zainteresowań uznawanych za 
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nienowoczesne systemów religijnych oraz sferę kontaktu z rozmaitymi urządzeniami 

cyfrowymi, w których widzi się z kolei symbol postępu cywilizacyjnego.  

Wychodząc od doświadczeń, które opisywali zwiedzający Ilinx, w niniejszym rozdziale 

zastanowię się nad tym, w jaki sposób działa doświadczenie jako asamblaż i jakie efekty może 

wytwarzać. Interesować mnie będzie zatem potencjał polityczny tego doświadczenia, które 

artyści zamglonego antropocenu wywołują, intencjonalnie bądź nieintencjonalnie,  

w określonych celach strategicznych. Jak pokazują jednak przytoczone powyżej relacje, nie 

mam na myśli ani tego, że sztuka zamglonego antropocenu podejmuje aktualne tematy 

polityczne, ani tego, że angażuje się po którejś ze stron aktualnego sporu politycznego. Chodzi 

mi raczej o to, co – wykorzystując ustalenia cytowanego wcześniej Ghassana Hage’a – można 

określić mianem alter-politycznego potencjału tej sztuki. W Alter-Politics Hage zdecydowanie 

odróżnia alter-politykę od anty-polityki, którą rozumie jako różnego typu praktyki i dyskursy 

społeczne, opozycyjne wobec dominującego porządku ekonomicznego, kulturowego  

i społeczno-politycznego. Przykładem anty-polityki są według niego chociażby rozmaite 

radykalne ruchy anty-kapitalistyczne, anty-rasistowskie i anty-kolonialne, wywodzące się  

z kontrkultury lat sześćdziesiątych XX wieku. Choć – jak przekonuje – często skutecznie 

walczyły one z opresyjnymi systemami społeczno-politycznymi, nie potrafiły jednak 

wytworzyć innych sposobów bycia w świecie i myślenia o nim niż te, które starały się obalić. 

W związku z tym Hage proponuje alter-politykę jako swego rodzaju uzupełnienie anty-polityki, 

poszukiwanie „alternatywnych modeli ekonomicznych, sposobów zamieszkiwania Ziemi  

i wchodzenia z nią w relacje oraz sposobów myślenia i doświadczania odmienności”159. Widać 

wyraźnie, że alter-polityka zdecydowanie różni się nie tylko od anty-polityki, lecz także od 

nowoczesnej polityki, rozumianej jako przestrzeń wyłącznie ludzkich interesów, oddzielona od 

nauki, sztuki i innych sfer życia, którą w XVII wieku wprowadził Thomas Hobbes. Hage nie 

tylko włącza do obszaru refleksji politycznej ludzkie style życia (modes of life), lecz wyraźnie 

ten obszar rozszerza, gdyż uwzględnia również nie-ludzkie sposoby istnienia. Alter-polityka 

opiera się bowiem na powszechnej we współczesnej antropologii koncepcji perspektywizmu 

Indian z Ameryki Południowej (amerindian perspectivism). Odwołując się do kosmologii 

tamtejszych plemion, tacy badacze, jak Eduardo Viveiros de Castro, Eduardo Kohn czy Bruno 

Latour, próbują przekonywać, że ludzie i nie-ludzie posiadają wspólną świadomość. Różnica 

między nimi sprowadza się zaś wyłącznie do odmiennej perspektywy patrzenia na świat, która 

                                                 
159 Ghassan Hage, Alter-Politics: Critical Anthropology and the Radical Imagination, Melbourne University 

Publishing 2015, e-book, lok.. 97. 
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całkowicie zmienia sposób jego doświadczania. W odróżnieniu od relatywizmu, 

perspektywizm nie zakłada jednak wielu interpretacji istniejącej obiektywnie rzeczywistości. 

Perspektywa wiąże się bowiem ze zwyczajowymi praktykami cielesnymi ludzi i nie-ludzi, które 

wytwarzają wiele radykalnie odmiennych rzeczywistości. Oznacza to, że ludzkie i nie-ludzkie 

ciała – ze względu na wielość relacji, jakie nawiązują ze światem – zamieszkują wiele różnych 

rzeczywistości jednocześnie. Wyprowadzając z perspektywizmu Indian z Południowej 

Ameryki konsekwencje polityczne, Hage przekonuje, że nie musimy wcale poszukiwać 

alternatywnych modeli politycznych, ani w pozaeuropejskich plemionach Ameryki 

Południowej, ani w utopijnych wizjach świata, sytuowanych najczęściej w odległej przeszłości 

czy przyszłości. Wręcz przeciwnie, alternatywy istnieją tu i teraz, przysłonięte jedynie przez 

rzeczywistość, dominującą w danym momencie historycznym. W tym kontekście alter-polityka 

polega na uważnym przyglądaniu się naszemu bezpośredniemu otoczeniu i wypatrywaniu 

takich miejsc, w których alternatywne sposoby bycia w świecie i myślenia o nim staną się 

widoczne.  

Koncepcja alter-polityki spełnia u Hage’a bardzo konkretny cel strategiczny. Służy 

przede wszystkim przywróceniu krytycznego potencjału antropologii jako tej dziedziny 

wiedzy, która uczy dostrzegania radykalnie odmiennych, często marginalnych, sposobów bycia 

w świecie i myślenia o nim, by z tej perspektywy tworzyć alternatywy wobec dominujących  

w zachodniej Nowoczesności dyskursów i praktyk. W tym celu badacz odwołuje się do 

dziewiętnastowiecznych antropologów, często lekceważonych przez współczesnych badaczy 

ze względu na ich naiwność czy rasistowskie poglądy, którzy przede wszystkim poszukiwali 

nienowoczesnych i prymitywnych sposobów bycia społeczeństw pozaeuropejskich. Alter-

polityka nie oznacza oczywiście powrotu do opresyjnych dyskursów i praktyk 

antropologicznych, które nierozerwalnie wiązały się z kolonialną ekspansją Zachodu. Chodzi 

w niej raczej o odzyskanie ciekawości, z jaką pierwsi antropologowie wyruszali do obcych 

sobie światów, niepewni tego, kogo lub co tam spotkają. W ich badaniach Hage upatruje źródeł 

tego, co nazywa antropologią krytyczną. Chodzi mu o dyscyplinę naukową, która uświadamia 

ludziom, że istnieją praktyki kulturowe, zwyczaje czy systemy wierzeń radykalnie odmienne 

od ich własnych. W związku z tym sposób życia, który wielu uważa za naturalny, wcale nie 

jest ani dominujący, ani najlepszy z możliwych. Hage przekonująco dowodzi jednak, że 

antropologia krytyczna różni się od innych dyskursów krytycznych w socjologii czy 

psychologii. Zakładają one bowiem, że opisywane przez nie relacje społeczne i siły psychiczne 

wywierają bezpośredni wpływ na nasze życie. Najlepszym tego przykładem może być 
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psychoanaliza, którą Hage uznaje za swego rodzaju psychologię krytyczną. Dowodząc istnienia 

podświadomości, Freud przekonująco pokazał, że świadomość nie jest wcale jedynym 

czynnikiem, wpływającym na życie psychiczne jednostki. Jednak psychoanaliza służy głównie 

do tego, by wyjaśniać to życie psychiczne, odwołując się do procesów podświadomych. 

Tymczasem antropologom krytycznym nie chodzi o to, by przekonywać, że opisywana przez 

nich, na przykład, kosmologia aborygeńskiego plemienia Arrernte ma jakikolwiek związek  

z zachodnimi sposobami bycia w świecie i myślenia o nim. Hage porównuje ich raczej do 

szamanów, wywołujących duchy. Jak twierdzi, antropologia krytyczna „sprawia, że nieustannie 

nawiedzają nas duchy tego, kim lub czym nie jesteśmy, albo moglibyśmy być”160. Inaczej 

mówiąc, praca antropologa krytycznego służy odkrywaniu innych rzeczywistości, które – 

często uśpione – są z nami na co dzień. W tym celu taki badacz musi uważnie przyglądać się 

zjawiskom zachodzącym na marginesie tego, czym się aktualnie zajmuje. Antropolog 

krytyczny badający, na przykład, konflikt izraelsko-palestyński nie może zatem ograniczać 

swojej działalności do analizowania kolonialnych relacji władzy na terenach okupowanej 

Palestyny. Powinien przede wszystkim wypatrywać takich istniejących, nawet szczątkowych, 

form (współ)życia społecznego Izraelczyków i Palestyńczyków, które wykraczają poza – 

uznawane przez polityków za „realistyczne” – sposoby rozwiązania tego konfliktu poprzez 

utworzenie „państwa żydowskiego” bądź „państwa palestyńskiego”. W ten sposób może, lecz 

wcale nie musi, przyczynić się do znalezienia rozwiązań dla konfliktu, alternatywnych wobec 

tego, co proponują rządy państw i instytucje międzynarodowe.  

Omawiany przykład pokazuje wyraźnie, że alter-polityka w ujęciu Hage’a dotyczy 

przede wszystkim antropologów i stosowanych przez nich eksperckich strategii badawczych, 

które pozwalają im dostrzegać alternatywy wobec dominujących sposobów bycia w świecie  

i myślenia o nim. Tymczasem alter-polityczny potencjał sztuki zamglonego antropocenu ma  

w mojej koncepcji o wiele szerszy zasięg, gdyż kieruje się ona przede wszystkim do nie-

ekspertów, którym umożliwia nie tyle dostrzeżenie alternatywnych rzeczywistości  

w otaczającym nas świecie, ile doświadczenie ich w intelektualny, wielozmysłowy, a przede 

wszystkim afektywny sposób. Najlepiej świadczą o tym omawiane wcześniej doświadczenia 

uczestników Ilinx, które dosłownie przenosiły ich w alternatywne (za)światy. Jednak  

w niniejszym rozdziale nie interesują mnie ani alternatywne kosmologie, ani sposoby 

rozwiązania konfliktów politycznych, lecz to, co określam mianem alter(eko)polityki. Chodzi 
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tu o rozmaite sposoby myślenia o ekologii, alternatywne wobec nowoczesnej koncepcji natury 

jako niezależnej od człowieka materii, pozbawionej sprawczości i biernej. Wyróżnione przeze 

mnie słowo „eko” nie odwołuje więc ani do ekologii jako nauki o środowiskach uznawanych 

za naturalne, ani do ekologii rozumianej jako ogół dyskursów i praktyk, służących ochronie 

środowiska bądź ograniczeniu negatywnego wpływu jednostek i zbiorowości na środowisko. 

Alter(eko)polityka wpisuje się raczej w najnowszym nurt refleksji nad ekologią, zainicjowany 

przez Félixa Guattariego w pracy Les trois écologies161. Francuski filozof odwoływał się w niej 

do etymologii przyrostka „eko-”, czyli do greckiego rzeczownik oikos, oznaczającego dom 

bądź miejsce zamieszkania. Chciał bowiem zaznaczyć, że tradycyjne myślenie ekologicze 

ściśle wiąże się z refleksją nad relacjami społecznymi i ludzką podmiotowością. W związku  

z tym wyróżnił trzy współzależne typy refleksji ekologicznej: ekologię enwironmentalną, 

ekologię społeczną i ekologię mentalną. Pierwsza z nich służy poszukiwaniu rozwiązań dla 

postępującej degradacji środowiska w skali makro oraz zakłada tworzenie przyjaznych 

środowisku sposobów zamieszkiwania świata. Druga oznacza wypatrywanie nowych typów 

relacji społecznych, opartych na solidarności i współpracy, nie zaś na narzucanej przez 

współczesny kapitalizm konkurencji między jednostkami. Trzecia zaś służy tworzeniu 

nieesencjonalnych modeli podmiotowości, które zakładają nieustanny potencjał transformacji 

w miejsce stabilnych tożsamości. Dopiero dzięki połączeniu tych trzech typów refleksji można 

zrozumieć, jak środowisko stać się może domem dla nas wszystkich – zarówno dla ludzi, jak  

i nie-ludzi zamieszkujących wspólną planetę. O ile jednak refleksja Guttariego wciąż 

koncentrowała się przede wszystkim na relacjach międzyludzkich i modelach ludzkiej 

podmiotowości, o tyle współcześni badacze znacząco rozszerzają jego koncepcję. Na przykład, 

kanadyjska ekofilozofka feministyczna Lorraine Code w pracy Ecological Thinking. The 

Politics of Epistemic Location przekonuje, że „myślenie ekologiczne służy zmianie całego 

układu sił w relacjach istot żywych ze światem nieożywionym, czyli relacji politycznych, 

epistemologicznych i etycznych, jak też związanych z nauką i racjonalnym poznaniem”162. 

Inaczej mówiąc, alter(eko)polityka oznacza poszukiwanie nieantropocentrycznych typów 

dystrybucji sprawczości między ludzi i nie-ludzi oraz związanych z nimi sposobów produkcji 

wiedzy o świecie. Nie zmierzają one jednak do obiektywnego opisu świata z chłodnego 

dystansu, lecz pociągają za sobą troskę o wytworzoną wiedzę oraz alternatywne wobec 

dominujących strategii ekoaktywistycznych sposoby działania na rzecz środowiska.  

                                                 
161 Félix Guattari, Les trois écologies, Éditions Galilée 1989. 
162 Lorraine Code, Ecological Thinking. The Politics of Epistemic Location, Oxford University Press 2006, s. 47. 
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W niniejszym rozdziale szczególnie interesuje mnie sprawczość nieorganicznych nie-

ludzi. Refleksja na ten temat jest nie tylko nieobecna w tradycyjnej ekologii. Zajmuje ona 

marginalne miejsce także we współczesnych studiach nad antropocenem. Badacze uznają 

bowiem kwestię sprawczości organicznych nie-ludzi za bardziej istotną politycznie, gdyż to ich 

dotyczy przecież trwające masowe wymieranie gatunków. Jednak, jak przekonująco dowodzi 

amerykańska ekokrytyczka Ursula K. Heise w pracy Imagining Extinction: The Cultural 

Meanings of Endangered Species, nawet kiedy badacze mówią o masowym wymieraniu 

gatunków, najwięcej uwagi poświęcają takim dużym ssakom, jak goryle, pandy czy wieloryby, 

lekceważąc przy tym zagrożone rośliny, nie wspominając o grzybach czy bakteriach163. Nie 

chodzi tylko o to, że wspomniane ssaki zajmują istotne miejsce w łańcuchach pokarmowych,  

a od ich przetrwania zależy życie wielu innych gatunków. Zalicza się je również do „gatunków 

flagowych (flagship species)”, czyli takich, które ze względu na przypisywane im kulturowo 

znaczenie symboliczne wywołują u ludzi pozytywne uczucia. Najczęściej wykorzystuje się je 

więc w różnego typu kampaniach, które chcą uwrażliwić społeczeństwa na zachodzące zmiany 

klimatyczne. W związku z tym badaczom stosunkowo łatwo mówić o ich politycznej 

sprawczości. Natomiast nieorganicznych nie-ludzi takich, jak skały, metale czy lód, wciąż 

uznają oni za bierną materię, która tylko czeka na to, by człowiek wykorzystał ją do własnych 

celów ekonomicznych. Co więcej, ze względu na ogromne rozmiary wspomnianych nie-ludzi 

i ich często amorficzny kształt, nie wywołują one u ludzi żadnych emocji. W związku z tym 

trudno poruszyć ludzką wyobraźnię, podejmując kwestię nadmiernej eksploatacji złóż 

naturalnych czy topnienia lodowców. Tymczasem już przywoływana przeze mnie we wstępie 

definicja antropocenu Eugene’a Stroemera i Paula Crutzena mówi o epoce, w której człowiek 

stał się dominującą siłą geologiczną i meteorologiczną, a nie jedynie biologiczną na Ziemi.  

W związku z tym należy uważniej niż dotychczas przyjrzeć się sprawczości, również 

politycznej, meteorologicznych i geologicznych aktanów, z którymi ludzie wchodzą  

w rozmaite intra-akcje, wywołując trudne do przewidzenia skutki. Co więcej, to z nimi przede 

wszystkim przyjdzie nam żyć na wspólnej planecie w przyszłości, kiedy wyginie większość 

żyjących na Ziemi gatunków. Aby się do tego przygotować, należy już dzisiaj poszukiwać 

takich sposobów myślenia o sprawczości, uwzględniających specyficzne sposoby istnienia 

abiotycznych aktantów, które wymykają się binarnej opozycji między aktywnym i biernym 

ciałem.  

                                                 
163 Ursula K. Heise, Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered Species, The Chicago 
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O ile w poprzednim rozdziale wykorzystywałem kategorie polifoniczności i emergencji, 

by opisać to, w jaki sposób powstają doświadczenia jako asamblaże, o tyle w tej części moich 

rozważań posłużę się pojęciem afektu jako ramą pojęciową do mówienia o tym, w jaki sposób 

działają doświadczenia jako asamblaże i jakie alter(eko)polityczne efekty mogą wywoływać. 

Specyfika interesujących mnie performansów naturokulturotechnologicznych polega bowiem 

na tym, że ich inicjatorzy – w odróżnieniu od antropologów krytycznych – nie tylko analizują, 

lecz przede wszystkim wywołują to, co Hage nazywa „alter-polityczną pasją”164. Nie ma on na 

myśli po prostu uczuć, które towarzyszą ludziom, gdy rozmawiają o polityce bądź prowadzą 

działalność polityczną. Odwołując się do koncepcji afektu u Spinozy, autor Alter-Politics 

przekonuje raczej, że pasja oznacza przede wszystkim zdolność ludzkiego i nie-ludzkiego ciała 

do podejmowania działań. W dotychczasowych analizach wskazywałem już, co prawda, na 

afektywne aspekty doświadczenia sztuki zamglonego antropocenu, opisując chociażby 

wzruszenie zwiedzających Forty-Part Motet w nowojorskiej galerii po zamachach  

z 11 września 2001 roku. Można jednak odnieść wrażenie, że w omawianych już przykładach 

afekt oznaczał po prostu reakcję emocjonalną na inicjowane przez artystów działania. 

Tymczasem afekt to bliżej nieokreślona, bezosobowa siła, która powstaje w momencie 

spotkania ludzkich i nie-ludzkich ciał. Doświadczenia afektywne odwiedzających instalację 

Janet Cardiff, na przykład, pojawiały się nie tylko ze względu na opisywane wcześniej 

doświadczenie przestrzenności dźwięku, amplifikowanego przez ogromne rozmiary 

przestrzeni, lecz także ze względu na miejsce i czas, w którym pokazywano instalację. 

Wzruszenie odwiedzających Forty-Part Motet stanowiło efekt ich interpretacji tego, jak działał 

afekt w konkretnym kontekście społeczno-politycznym i kulturowym. Jego działanie wytwarza 

z kolei bardzo konkretne materialne efekty, których nigdy nie da się do końca przewidzieć. 

Wystarczy przypomnieć opisywane w pierwszym rozdziale afektywne doświadczenie 

nieistniejącego zapachu mgły, który odczuwali plażowicze z Birling Gap. U niektórych 

wywołało ono atak paniki, u innych objawy zdiagnozowane przez lekarzy jako objawy zatrucia, 

a jeszcze u innych podsyciło ciekawość, z jaką wspinali się na klify, by dokumentować 

tajemnicze zjawisko. 

Wspomniany wcześniej Brian Massumi w obszernym eseju The Autonomy of Affect 

kategorycznie sprzeciwia się temu, by łączyć afekt nie tylko z emocjami, lecz także z wszelkimi 

konwencjonalnymi klasyfikacjami ludzkich doświadczeń i stanów psychicznych, które nadają 
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sens temu, co ulotne i co daje się odczuć wyłącznie w danym momencie165. Jego propozycja 

wynika z rozpowszechnionego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wśród medioznawców, 

literaturoznawców i teoretyków sztuki przekonania, że afekt stanowi klucz do zrozumienia 

przesyconej informacjami i obrazami kultury późnego kapitalizmu po upadku wielkich narracji. 

Jak argumentuje Massumi, badacze ci słusznie dowodzą, że w kulturze współczesnej mamy do 

czynienia z nadmiarem afektu. Problem jednak polega według niego na tym, że zrównują oni 

afekty z emocjami. Świadczy o tym chociażby praca We Gotta Get Out of This Place: Popular 

Conservatism and Postmodern Cult amerykańskiego kulturoznawcy Lawrence’a 

Grossberga166, którą przywołuje. Tymczasem, jak chce Massumi, emocja to jedynie 

subiektywna treść afektu, intensywność ludzkiego doświadczenia ujęta w kulturowe ramy.  

W związku z tym, odwołując się do wyników badań neuropsychologów i neurologów z jednej 

oraz posthumanistycznych wątków w filozofii Spinozy, Deleuze’a i Guattariego z drugiej 

strony, autor The Autonomy of Affect definiuje afekt jako pozaumysłową, nieintencjonalną  

i bezosobową siłę o charakterze cielesnym, działającą pomiędzy ludzkimi i nie-ludzkimi 

ciałami. Wymyka się ona wszelkim dyskursom, zakładającym proste zależności między 

przyczyną i skutkiem, akcją i reakcją czy aktywnością i biernością. Afektu nie można bowiem 

zlokalizować i trudno rozpoznać efekty jego działania, ponieważ mogą one przybierać rozmaite 

formy. Afekt nie mieści się tym samym w tradycyjnych teoriach krytycznych, które 

interesowały się konkretnymi praktykami i dyskursami kulturowym i społeczno-politycznymi. 

Koncepcja Massumiego pociąga za sobą ponadto zupełnie nowy sposób myślenia o ciele, 

odmienny chociażby od tego, z jakim mamy do czynienia w psychoanalizie freudowskiej. 

Psychoanalitycy nierozerwalnie wiążą bowiem afekty z funkcjonowaniem spójnego ludzkiego 

podmiotu, zamkniętego w granicach ciała, które dąży do zachowania homeostatycznej 

równowagi fizycznej i psychicznej. Zgodnie z tym podejściem, każda nadwyżka afektywna 

musi zostać „uregulowana” w trakcie terapii, gdyż zagraża stabilności ludzkiego podmiotu. 

Tymczasem, jak czytamy w The Autonomy of Affect, „ciało jest radykalnie otwarte” (s. 90). 

Inaczej mówiąc, stanowi ono obszar nieustannie przebiegających między ludzkimi i nie-

ludzkimi ciałami procesów życiowych. W tym ujęciu ciało (nie tylko ciało człowieka) okazuje 

się swego rodzaju przestrzenią potencjalności, gdzie przyszłość miesza się z przeszłością,  

a wnętrze z zewnętrzem. Co więcej, Massumi stwierdza wręcz, że ciało ma charakter wirtualny. 

                                                 
165 Brian Massumi, The Autonomy of Affect, „Cultural Critique” 1995, nr 31, s. 83-109. Wszystkie cytaty z tego 

samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
166 Lawrence Grossberg, We Gotta Get Out of This Place: Popular Conservatism and Postmodern Cult, 

Routledge 1992. 
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Nie chodzi mu oczywiście o to, że nasza cielesność nie posiada materialnego statusu. Wręcz 

przeciwnie, wirtualność ciała w jego ujęciu oznacza zawierające się w materii nieskończone 

możliwości transformacji, które aktualizują się jedynie od czasu do czasu jako momentalne 

stany afektywne. Im zatem silniejszy jest stan afektywny, tym większy potencjał ciała do 

zmiany. Jednocześnie, co szczególnie istotne z punktu widzenia moich rozważań, formułowana 

przez Massumiego koncepcja afektu i wirtualnego ciała służy mu do zakwestionowania 

binarnej opozycji natura/kultura, którą posługują się teoretycy kultury, traktując nie-ludzi już 

to jako konstrukty kulturowe, już to jako bierną materię. Co więcej, bliższa analiza jednego  

z przykładów, którymi swoje rozważania ilustruje Massumi, wyraźnie pokazuje, że afekt  

i wirtualne ciało, choć wymykają się nowoczesnym sposobom myślenia o świecie, można  

z powodzeniem badać, obserwując efekty performansów naturokulturotechnologicznych. 

Stanowią one bowiem konstytutywny element powstających na zasadzie emergencji 

doświadczeń jako asamblaży, wtórnie nazywanych i klasyfikowanych przez ludzi jako 

doznania zmysłowe, stany emocjonalne czy psychiczne.  

W latach osiemdziesiątych XX wieku bawarska telewizja wyemitowała w przerwie 

między programami krótkometrażowy film niemy. Przedstawiał on historię mężczyzny, który 

ulepił bałwana w ogrodzie na dachu swojego domu. Gdy bałwan zaczął topnieć  

w popołudniowym słońcu, mężczyzna zabrał go w góry, gdzie panowała bardziej sprzyjająca 

temperatura. Pożegnawszy się z bałwanem, mężczyzna wrócił do domu. Niewinny film 

wywołał niespodziewaną reakcję najmłodszych widzów. Do telewizji zaczęły lawinowo 

napływać skargi rodziców, którzy przekonywali, że bardzo wystraszył ich dzieci. Trudna do 

wytłumaczenia reakcja dzieci zainteresowała medioznawców i neuropsychologów  

z interdyscyplinarnego zespołu badawczego, kierowanego przez Herthę Sturm. Chcąc zbadać 

wpływ filmu na emocje, badacze wytypowali trzy grupy dziewięciolatków z wiedeńskich 

podstawówek. Każdej z nich pokazano inną wersję filmu: oryginalną i dwie wersje z lektorem. 

W pierwszej z tych dwu nowych wersji, którą nazwano faktualną, głos narratora z offu 

opowiadał, co dzieje się w filmie; w drugiej zaś, którą nazwano emocjonalną, narrator subtelnie 

sugerował, jakie emocje wyrażają poszczególne sceny. Podczas oglądania wszystkie dzieci 

badano pod kątem reakcji fizjologicznych, werbalno-kognitywnych i motorycznych. Te 

pierwsze analizowano na podstawie pomiaru pulsu, częstości oddechów oraz oporu 

elektrycznego skóry. Aby zmierzyć reakcje werbalno-kognitywne, po każdej scenie dzieci 

proszono, by spróbowały ocenić, czy była przyjemna, czy może nieprzyjemna, a następnie 

określiły stopień doznawanego uczucia. W tym celu miały wskazać miejsce na specjalnie 
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przygotowanej skali, na której skrajne punkty znaczyły rysunki uśmiechniętej i rozpłakanej 

buzi. Trzeci typ reakcji badano na podstawie zapisu z kamery zachowań oglądających, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyrazu ich twarzy. Po zakończonym badaniu dzieci pytano zaś 

o to, które sceny zapamiętały. Choć wyniki badań kazały sięmocno niekonkluzywne, badacze 

dostrzegli kilka zadziwiających zależności, zwłaszcza między reakcjami fizjologicznymi  

i werbalno-kognitywnymi. Na przykład, za najsmutniejszą dzieci uznały oryginalną wersję 

filmu, choć jednocześnie wskazały, że sprawiła im najwięcej radości. Tymczasem najmniej 

przyjemna wersja faktualna, uznana za najweselszą, wywołała u nich szybsze bicie serca, 

przyśpieszony oddech i drastycznie obniżony opór elektryczny skóry, co świadczyło o dużym 

pobudzeniu psychicznym i fizycznym. Jak się można domyślić, oryginalnej wersji filmu 

towarzyszył spokojniejszy puls i oddech, lecz opór elektryczny skóry wzrastał. Wyniki badań 

zespołu Sturm wyraźnie pokazały, że doświadczenie afektywne stanowi nie tyle wynik reakcji 

fizjologicznych i odpowiadających im reakcji werbalno-kognitywnych. Doświadczenie to 

powstaje raczej w efekcie rozdźwięku między wspomnianymi typami reakcji, co sprawia, że 

wymyka się obowiązującym w psychologii kategoriom, które starają się nadać wyodrębnianym 

afektom konkretne znaczenie.  

Analizowany w The Autonomy of Affect przykład pokazuje jednak wyraźnie, że 

działanie afektu można dostrzec w chwili, kiedy wykorzysta się odpowiednią aparaturę 

badawczą. Jak przekonuje Massumi, reakcja dzieci, które wystraszyły się filmu z bałwanem, 

stanowi wynik tego, że pojawiający się w efekcie pobudzenia psychicznego i fizycznego 

podczas oglądania filmu afekt zinterpretowały zgodnie ze znanymi im społeczno-kulturowymi 

kategoriami emocji. Tymczasem afekt to nieokreślona intensywność, jaką zyskuje ciało – 

niekoniecznie ciało człowieka – w kontakcie z innymi ludzkimi i nie-ludzkimi ciałami. Nie 

chodzi tu jednak o bezpośredni kontakt dotykających się ciał. Massumi bowiem porównuje 

afekt do rozchodzących się po powierzchni morza fal, które wzbudzają ruch unoszących się na 

nich ciał, często wiele kilometrów od miejsca, gdzie powstały. Na tej zasadzie obraz filmowy 

mógł na odległość wzbudzić opisywaną reakcję fizyczną u oglądających go dzieci. Co więcej, 

w afekcie rozumianym jako intensywność ludzkiego ciała mieszają się różne modalności 

zmysłowe i doświadczenia intelektualne. Jak przekonuje Massumi, pojawienie się afektu w 

omawianym badaniu najlepiej pokazuje reakcja elektryczna na skórze dzieci, wyraźnie 

silniejsza od innych reakcji organizmu, takich jak podwyższone tętno podczas oglądania 

oryginalnej wersji filmu. W odróżnieniu od pulsu i oddechu, które powstają wewnątrz ciała, 

zwykle w reakcji na konkretne bodźce, za opór elektryczny skóry odpowiada wymiana 
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impulsów elektrycznych na zewnątrz ciała, między skórą i środowiskiem. Co więcej,  

w przeciwieństwie do bicia serca i oddychania, nie da się zlokalizować źródła tej wymiany, 

gdyż impulsy rozchodzą się po całej skórze. W związku z tym trudno też jednoznacznie 

stwierdzić, że to właśnie film wywołał u dzieci reakcję afektywną. Afekt bowiem wykracza 

poza przyjęte w nowoczesnej nauce myślenie o relacjach przyczynowo-skutkowych, zgodnie  

z którym pojedyncze, działające ciało wywołuje zawsze ten sam jeden skutek. Kategoria ta 

pozwala raczej dostrzegać różnorodność efektów, jakie wywołują rozkołysane niczym morskie 

fale ludzkie i nie-ludzkie ciała w konkretnych kontekstach kulturowych, społeczno-

politycznych i ekonomicznych. 

Wychodząc od definicji afektu u Massumiego, w niniejszym rozdziale zastanowię się 

nad tym, jakie alter(eko)polityczne cele mogą spełniać wywoływane przez inicjatorów sztuki 

zamglonego antropocenu, afektywne doświadczenia jako asamblaże. Po pierwsze, będą mnie 

interesować instalacje, które pozwalają odwiedzającym doświadczyć specyficznego typu 

sprawczości nieorganicznych nie-ludzi. Aby opisać ten typ sprawczości, powrócę do 

Humankind Timothy’ego Mortona. Choć nie odwołuje się on bezpośrednio do pracy 

Massumiego, to formułuje taką koncepcję sprawczości jako kołysania się (rocking), która 

opiera się na podobnym sposobie myślenia o działaniu, kwestionującym binarne opozycje 

między ruchem i bezruchem oraz tym, co aktywne i pasywne167. Po drugie, pokażę także, że 

afektywne doświadczenia jako asamblaże mogą służyć wytworzeniu nowego sposobu 

produkcji wiedzy o nieorganicznych nie-ludziach, alternatywnego wobec nowoczesnego 

paradygmatu obiektywizmu w naukach ścisłych, który zakłada, że badacz z chłodnego dystansu 

obserwuje istniejący niezależnie od niego przedmiot badań. W tym celu przywołam takie 

instalacje, które przekształcają materię faktów na temat dzisiejszych zmian klimatycznych  

w to, co amerykańska badaczka nauki i technologii Maria Puig de la Bellacasa w pracy Matters 

of Care. Speculative Ethics in More than Human Worlds określa mianem materii troski168. 

Chodzi jej przy tym o ucieleśnione i sytuowane sposoby produkcji wiedzy w technonaukach, 

które przyczyniają się do dbania o świat i naprawiania go, by zapewnić sobie i innym możliwie 

najlepsze (prze)życie. Na zakończenie tego rozdziału udowodnię zaś, że inicjowane w sztuce 

zamglonego antropocenu afektywne doświadczenia zachęcają do podejmowania 

odpowiedzialności za pogłębiającą się katastrofę ekologiczną. Nie chodzi mi jednak  

                                                 
167 Timothy Morton, Humankind. Solidarity with Nonhuman People, Verso 2017.  
168 Maria Puig de la Bellacasa, Matters of Care. Speculative Ethics in More than Human Worlds, University of 

Minnesota Press 2017. 
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o odpowiedzialność jako poczucie winy za pogarszający się stan środowiska, ani też  

o odpowiedzialność wynikającą z niezastosowania się do określonych z góry zasad moralnych. 

Interesuje mnie raczej alternatywna wobec takich sposobów myślenia koncepcja 

odpowiedzialność jako response-ability, którą we wspomnianej wcześniej pracy Staying with 

the Trouble formułuje Donna Harraway, odnosząc się do zdolności ludzi do odpowiadania na 

problemy, z jakimi borykają się ludzie i nie-ludzie zagrożeni antropogenicznymi zmianami 

środowiska169. Krytyczna lektura prac Haraway pozwoli mi pokazać, że jej koncepcja obejmuje 

zarówno zdolność odpowiadania na problemy ludzi, zwierząt i roślin, jak i nie-organicznych 

aktantów, takich choćby jak lód. 

 

Kołysanie i początki ludzkiego życia 

W The Autonomy of Affect Massumi zasadnie dowodzi, że proponowana przez niego koncepcja 

afektu problematyzuje przyjęte w zachodniej nowoczesności sposoby myślenia o sprawczości. 

Tradycyjnie bowiem przypisuje się ją wyłącznie ludzkim podmiotom, które świadomie  

i intencjonalnie podejmują określone działania, by osiągnąć pożądane cele. Tymczasem afekt 

jako bezosobowa siła nie tylko uniezależnia sprawczość od intencji, pozwalając badaczom 

dostrzec ją również u nie-ludzkich aktantów, lecz przede wszystkim pociąga za sobą zupełnie 

nowy sposób myślenia o tym, jak działają ludzkie i nie-ludzkie ciała. Jak przekonuje Massumi, 

ciało pod wpływem afektu znajduje się  

w stanie zawieszenia, potencjalnego wzburzenia. Kiedy próbuje się ten stan zracjonalizować, żeby  

o nim opowiedzieć, zaczyna przypominać chwilowe zawirowanie bądź dziurę w czasie. Nie jest to 

właściwie stan bierności, gdyż będące w nim ciało znajduje się w ciągłym ruchu, wibruje i rezonuje. 

Nie jest to też jeszcze stan aktywności, gdyż nie chodzi o ruch, który mógłby skłonić ciało (nawet w 

sensie metaforycznym) do działania w określonym, ustalonym wcześniej celu (s. 86). 

Inaczej mówiąc, pobudzone afektywnie ciało nie jest aktywne w tym sensie, że wykonuje ruch 

w określonym kierunku i z określoną siłą oddziałuje na inne ciała. Mamy tu raczej do czynienia 

z rozwibrowanym ciałem, którego działanie polega na promieniowaniu afektywną energią we 

wszystkich kierunkach. Z tego względu nie da się tu przewidzieć nie tylko kiedy, gdzie i na 

jakie inne ciało ono oddziała, lecz przede wszystkim, jaką reakcję wywoła. Jak przekonuje 

Massumi, taki sposób myślenia o sprawczości pozwala opisać mechanizmy sprawowania 

                                                 
169 Donna J. Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press 2016. 
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władzy w późnym kapitalizmie. Polega ono bowiem nie tyle na podejmowaniu konkretnych 

działań, mających na celu przekonanie ludzi do określonej wizji świata, ile na wywoływaniu 

ich afektywnych reakcji. Afekt może jednak zarówno utwierdzać dominujące formy władzy, 

jak również skłaniać do ich kwestionowania. W związku z tym wymyka się on 

charakterystycznej dla zachodniej refleksji o polityce, binarnej opozycji między opresyjnymi 

strategiami władzy i subwersywnymi taktykami jednostek i grup społecznych. Choć w The 

Autonomy of Affect Massumi trafnie diagnozuje potrzebę przeformułowania koncepcji działania 

politycznego z pespektywy przyjętej przez siebie definicji afektu, jego rozumienie polityki 

nadal jednak wiąże się przede wszystkim z relacjami między ludzkimi ciałami. Tymczasem, 

aby mówić o alter(eko)politycznym potencjale afektywnego doświadczenia jako asamblażu  

w zamglonym antropocenie, należy odwołać się do takiej koncepcji sprawczości, która nie tylko 

znosi tradycyjną opozycję binarną między aktywnością i biernością ludzkiego i nie-ludzkiego 

ciała w działaniu, lecz przede wszystkim odpowiednio konceptualizuje polityczną sprawczość 

nie-ludzi.  

W ostatnich latach mamy do czynienia z rozpowszechnieniem się powstających  

w ramach studiów nad antropocenem teorii posthumanistycznych, które wskazują na 

sprawczość nie-ludzi, zarówno biotycznych, jak i abiotycznych. Najlepszym przykładem takiej 

teorii może być wspomniana wcześniej praca Geontologies. A Requiem to Late Liberalism 

amerykańskiej antropolożki Elizabeth Povinelli170, która krytycznie przygląda się 

dotychczasowym próbom włączenia sprawczości nie-ludzi do refleksji politycznej. Chodzi jej 

przede wszystkim o popularne w ostatnich latach koncepcje, które odwołują się do 

sformułowanego przez Michela Foucaulta modelu biopolityki. Skupiają one uwagę na 

strategiach zarządzania, wykorzystywanych przez rozmaite instytucje społeczne i polityczne, 

które regulują takie praktyki życiowe zbiorowości ludzi i nie-ludzi, jak rozmnażanie się czy 

umieranie. Povinelli przywołuje chociażby koncepcję nekropolityki Archile’a Mbembe171, 

koncepcję tanatopolityki Giorgio Agambena172, czy konkurencyjną wobec tej drugiej 

propozycję pozytywnego odczytania biopolityki, jaką zaproponował Roberto Esposito173. Jak 

przekonująco dowodzi, wszystkie one milcząco przyjmują biologiczną definicję życia, która 

uwzględnia wyłącznie biochemiczne procesy organiczne, umożliwiające organizmom wzrost  

                                                 
170 Elizabeth Povinelli, Geontologies. A Requiem to Late Liberalism, Duke University Press 2016. 
171 Archile Mbembe, Necropolitics, tłum. Libby Meintjes, „Public Culture” 2003, nr 1, s. 11-40.  
172 Giorgio Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie [1995], tłum. Mateusz Salwa, Prószyński i 

S-ka 2008. 
173 Roberto Esposito, Bios: Biopolitics and Philosophy, University of Minneapolis Press 2008. 
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i rozmnażanie się, jak chociażby metabolizm. W związku z tym pozwalają dostrzec polityczne 

aspekty sprawczości żyjących nie-ludzi. Tego typu teorie z powodzeniem wprowadzają więc 

do refleksji o polityce rośliny czy zwierzęta jako sprawczych aktantów polityki. Wciąż jednak 

pomijają sprawczość skał, mgieł czy strumienia, o której zaświadczają chociażby rdzenni 

mieszkańcy skolonizowanych ziem Ameryki Południowej czy Australii. Jak przekonuje 

Povinelli, należy rozszerzyć dotychczasowe krytyczne teorie polityki, przyglądając się nie 

tylko biowładzy, lecz także mechanizmom tego, co sama nazywa geontowładzą (geotopower). 

Termin ten zaś oznacza „dyskursy, afekty i taktyki późnego liberalizmu, które podtrzymują 

stare bądź tworzą nowe podziały między Życiem i Nie-Życiem” (s. 4). Inaczej mówiąc, 

geontowładza obejmuje wszelkiego rodzaju dyskursy i praktyki, za pomocą których instytucje 

naukowe, społeczne i polityczne Zachodu ściśle określają, które istoty są żywe, które zaś nie,  

a które nigdy nie żyły, przyznając sprawczość wyłącznie tym pierwszym. Taki sposób myślenia 

o sprawczości spełnia bardzo konkretne cele polityczne i ekonomiczne. Umożliwia chociażby 

międzynarodowym korporacjom niepohamowaną eksploatację złóż ropy naftowej, metali 

szlachetnych, minerałów i surowców kopalnych na terenach zamieszkanych przez 

australijskich aborygenów i inne autochtoniczne społeczności, wyznające różne wersje 

animizmu. Społeczności te uznają zaś, że skały, jeziora czy mgły są pełnoprawnymi członkami 

ich zbiorowości, często posiadającymi szczególny status w hierarchii społecznej. Tymczasem 

geontowładza uważa tego typu poglądy za przejaw jawnie przednowoczesnej mentalności, 

traktując zjawiska geosfery jako elementy biernego świata przyrody nieożywionej, które nie 

mogą przynależeć do konkretnej społeczności, lecz rzekomo stanowią dziedzictwo całej 

ludzkości, czyli formacje o szczególnej wartości powszechnej. Dyskurs geontowładzy 

wyraźnie służy więc temu, by pozbawić autochtoniczne społeczności prawa do decydowania o 

tym, kto lub co może do nich przynależeć. Co więcej, uznanie takich istot, jak skały Dwie 

Siadające Kobiety, za bierną materię znacząco ułatwia rządom wywłaszczanie rdzennych 

mieszkańców, na przykład poprzez tworzenie na zamieszkiwanych przez nich terenach 

obszarów przyrody chronionej. Jednak, jak przekonuje Povinelli, antropogeniczne zmiany 

zachodzące w antropocenie sprawiają, że fundamentalna dla geontowładzy granica między 

Życiem i Nie-Życiem co raz bardziej się zaciera. Wystarczy spojrzeć na trudne do przewidzenia 

katastrofy ekologiczne, które stają się dziś aktorami politycznymi w tym sensie, że prowadzą 

do wybuchu różnego typu niepokojów społecznych i zmuszają rządy wielu krajów do podjęcia 

określonych rozwiązań, mających im zapobiegać w przyszłości. W tym kontekście – proponuje 

Povinelli – należy przyjrzeć się z bliska sprawczości nie-organicznych nie-ludzi. Pokazuje to 

chociażby omawiany przez nią przykład Dwóch Siadających Kobiet (Two Women Sitting 
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Down), czyli świętych skał aborygeńskiego plemienia Kunapa, zamieszkującego tereny 150 

kilometrów na południe od miasta Darwin w australijskim Terytorium Północnym (zob. s. 30-

37). 

Od 2005 roku na terenie zamieszkiwanym przez Kunapa trwa wydobycie manganu 

metodą odkrywkową przez OM Mangese, jedną z największych międzynarodowych korporacji, 

działających w przemyśle górniczym. Kunapa, śladem innych plemion aborygeńskich, zgodzili 

się na budowę kopalni jedynie pod warunkiem, że ich święte miejsce pozostanie nienaruszone. 

Wierzą bowiem, że Dwie Siadające Kobiety to żywe istoty. Zgodnie z ich mitologią, znaną jako 

Czas snu, skały te są ich zwierzęcymi przodkiniami: szczurzycą workowatą i samicą jamraja, 

czyli endemicznego australijskiego torbacza. Legenda głosi, że samica jamraja, która urodziła 

tylko dwoje dzieci, zazdrościła szczurzycy licznego potomstwa i postanowiła wykraść z jej 

gniazda i przysposobić sobie jedno ze szczurzątek. Między samicami doszło więc do krwawej 

walki, a ich krew wciąż płynie właśnie pod postacią pokładów manganu, które na tym terenie 

przybierają czerwoną barwę. Dla Kunapa zniszczenie Dwóch Siedzących Kobiet w 2013 roku 

w wyniku wydobycia prowadzanego przez OM Manganese nie było więc po prostu katastrofą 

górniczą, lecz morderstwem. W związku z tym Urząd Ochrony Obszarów Aborygeńskich 

(Aboriginal Areas Protection Authority, AAPA), autonomiczna wobec lokalnego i federalnego 

rządu instytucja, zajmująca się ochroną aborygeńskiego dziedzictwa Australii, wytoczył 

korporacji proces sądowy. Oczywiście nie została ona oskarżona o morderstwo, lecz 

zbezczeszczenie miejsca kultu. Sprawa przed sądem nie stała się jednak typowym pojedynkiem 

Dawida z Goliatem. Choć wydawało się, że Kunapa nie mają żadnych szans w starciu  

z korporacyjnymi prawnikami, sąd uznał ich racje i w precedensowym wyroku nakazał OM 

Manganese wypłatę symbolicznego odszkodowania w wysokości stu pięćdziesięciu tysięcy 

dolarów australijskich. Dla porównania odszkodowania za zniszczenie miejsc kultu, 

niezwiązanych z aborygeńskimi społecznościami, dochodzą w Australii nawet do miliona 

dolarów. Poza tym grozi za to przestępstwo do dwóch lat pozbawienia wolności. Povinelli nie 

ma złudzeń, że takie rozstrzygnięcie sądu zmusi międzynarodowe korporacje do zmiany swoich 

praktyk ekonomicznych, a australijskie instytucje państwowe do zaakceptowania sprawczości 

abiotycznych nie-ludzi jako pełnoprawnych członków rdzennych zbiorowości. Na przykład, 

kilka miesięcy po zakończeniu rozprawy sąsiedni stan Australia Zachodnia znacząco zawęził 

definicję miejsca kultu, która obejmuje dziś tylko miejsca rytuałów religijnych, co  

w konsekwencji wykluczyło wszelkie miejsca związane z wydarzeniami o charakterze 

mitologicznym. Povinelli przekonuje jednak, że wyrok w sprawie Dwóch Siadających Kobiet 
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osłabia dyskurs geontowładzy w tym sensie, że skłania badaczy z różnych dziedzin do stawiania 

pytań o podmiotowość i sprawczość abiotycznych nie-ludzi oraz etyczne konsekwencje ich 

niszczenia. Badaczka szczególne nadzieje wiąże z rozwijającymi się w ramach studiów nad 

antropocenem transdyscyplinarnymi badaniami, łączącymi nauki ścisłe, humanistyczne  

i społeczne, które być może zdołają wypracować nowy język do mówienia o sprawczości takich 

istot, jak Dwie Siadające Kobiety. Celem jej pracy jest jednak krytyczna analiza 

obowiązujących w tych dziedzinach dyskursów i praktyk, podtrzymujących konstytutywną dla 

geontowładzy granicę między Życiem i Nie-Życiem. Dopiero bowiem na podstawie takiej 

analizy można wypracować nową koncepcję sprawczości nieorganicznych nie-ludzi. Tym 

samym, mówiąc językiem Hage’a, refleksja Povinelli ma wyraźnie anty-polityczny charakter, 

gdyż nawet nie stara się ona zaproponować alternatywnego sposobu myślenia o sprawczości 

ludzi i nie-ludzi, a jedynie ogranicza się do krytyki dotychczasowych propozycji teoretycznych. 

Dlatego, aby sformułować alter-polityczny model sprawczości ludzi i nie-ludzi w zamglonym 

antropocenie, odwołajmy się do cytowanej wcześniej pracy Humankind. Solidarity with 

Nonhuman People, w której Timothy Morton formułuje nową koncepcję sprawczości w 

kontekście współczesnych przemian ekologicznych. Pomoże nam ona dostrzec specyficzny typ 

sprawczości abiotycznych nie-ludzi oraz wywoływane przez nich afekty. 

Jak przekonuje Morton, pogłębiający się na naszych oczach kryzys ekologiczny 

wymaga wypracowania nowej koncepcji działania politycznego, która uwzględni nie-ludzi i 

charakterystyczny dla nich typ sprawczości. Jego koncepcja zdecydowanie różni się jednak od 

dotychczas formułowanych propozycji, chociażby od teorii aktora-sieci Brunona Latoura.  

W Splatając na nowo to, co społeczne postulował on bowiem, by mówić nie tyle  

o społeczeństwach, ile o kolektywach, obejmujących także nie-ludzkich aktantów, tym samym 

włączając ich do refleksji politycznej. Jak przekonuje już na wstępie Morton, za tego typu 

inkluzywnymi koncepcjami kryje się jednak głęboko zakorzenione w kulturze Zachodu, 

paternalistyczne przekonanie o niższości nie-ludzi, których należy dopiero dopuścić do udziału 

w ludzkiej debacie politycznej. Tymczasem dla niego ludzie i nie-ludzie od zawsze zamieszkują 

wspólny świat, który nazywa „symbiotyczną rzeczywistością” (s. 1). Chodzi tu o świat,  

w którym ludzie stanowią integralną część biosfery. W tym kontekście symbioza nie oznacza 

wyłącznie relacji między organizmami, opartych na wzajemnych korzyściach, o których mówią 

biolodzy. Staje się raczej metonimią niejednoznacznych, nie-hierarchicznych i otwartych 

relacji między ludźmi i nie-ludźmi – zarówno biotycznymi, jak i abiotycznymi – w których 

zaciera się tradycyjne rozróżnienie na to, co ludzkie i co nie-ludzkie. Jako przykład takich 
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symbiotycznych relacji Morton przywołuje chociażby ludzki mikrobiom. Trudno bowiem 

powiedzieć, czy to ludzie są żywicielami dla milionów bakterii, bytujących w naszym 

przewodzie pokarmowym bądź jelitach, czy – wręcz przeciwnie – to one zapewniają nam 

podstawowe funkcje życiowe, jak metabolizm czy odporność. Co więcej, symbiotyczny 

retrowirus endogenny ERV-3, wchodzący w skład ludzkiego genomu, koduje białko 

odpowiadające za immunosupresyjne działanie łożyska, co sprawia, że organizm matki nie 

usuwa obcych antygenowo komórek płodu. Mikrobiom jest więc niezwykle istotny dla 

ludzkiego życia, gdyż nie pozwala naszemu organizmowi zniszczyć nowopowstałych komórek. 

Oczywiście wraz ze zmieniającymi się warunkami środowiska symbionty mogą stać się 

najgorszymi wrogami człowieka. Wystarczy przywołać pożyteczne bakterie jelitowe, które pod 

wpływem skażenia radioaktywnego ulegają mutacji, wywołując u ludzi poważne choroby 

układu trawiennego i odpornościowego. Z perspektywy tego typu relacji symbiotycznych, 

przekonuje Morton, należy sformułować taką koncepcję sprawczości, która pozwoli 

precyzyjniej niż dotychczasowe propozycje teoretyczne opisać to, w jaki sposób oddziałają na 

siebie wzajemnie ludzie i nie-ludzie. Jego koncepcja nie wychodzi jednak od sposobu, w jaki 

działają ludzie, zwierzęta, rośliny czy bakterie, lecz właśnie skały. Od samego początku kieruje 

więc uwagę na sprawczość abiotycznych aktanów, która stanowi metonimię tego, jak działają 

organiczni ludzie i nie-ludzie.  

Wspomniane wcześniej kołysanie się (rocking) „odsyła do różnego typu ruchów  

w miejscu, drgań i sytuacji, w których ktoś lub coś porusza się, choć nie zmienia miejsca”  

(s. 179). Inaczej mówiąc, kołysanie się można z powodzeniem wykorzystać jako metaforę 

stanu, w jakim znajduje się pobudzone afektywnie ciało. Jednak zaproponowany przeze mnie 

jako polski odpowiednik rocking termin „kołysanie się ” wymaga komentarza. Definiując 

rocking, Morton odwołuje się bowiem do etymologii, semantyki i frazeologii angielskiego 

czasownika to rock, tworząc przy tym nieprzetłumaczalne gry słów. Nikt, na przykład, nie 

skojarzy polskiego rzeczownika „kołysanie się” z seksem. Tymczasem to rock posiada ten sam 

źródłosłów, co wczesnonowożytny niemiecki czasownik rocken, określający ruch posuwisto-

zwrotny, który wykonuje biodrami mężczyzna w czasie stosunku seksualnego. W związku  

z tym zaproponowane przeze mnie tłumaczenie pozwala dostrzec jedynie część znaczeń, jakie 

przypisuje rocking Morton. Trafnie oddaje chociażby ten typ ruchu, który określa angielskie 

wyrażenie to rock and roll. Odnosi się ono przede wszystkim do specyficznego ruchu statku, 

kołyszącego się na wzburzonym morzu. Dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 

zaczęto go używać na określenie gatunku muzycznego z charakterystycznymi gitarowymi 
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riffami i prostym rytmem, wyznaczanym przez perkusję. Wraz z tym gatunkiem muzycznym 

pojawił się również taniec rockandrollowy, wymagający od tancerzy ogromnej zwinności, gdyż 

dynamicznym krokom towarzyszy tu szybkie kołysanie biodrami w takt muzyki. Według 

Mortona muzyka rockandrollowa stanowi doskonały przykład rocking. Jej rytm składnia 

bowiem tańczących, jak i tych, którzy ich obserwujących, do często żywiołowej reakcji. 

Tymczasem polski rzeczownik „kołysanie się” jednoznacznie kojarzy się z delikatnym, 

miarowym ruchem: już to z kołysaniem się kołyski, już to z ramionami rodzica kołyszącego 

dziecko do snu.  

Tym, co przede wszystkim znika w polskim tłumaczeniu zaproponowanego przez 

Mortona terminu, jest szczególnie istotne dla niego homofoniczne podobieństwo między 

angielskim czasownikiem to rock i rzeczownikiem rock (skała, głaz, kamień). Filozof 

wykorzystuje to podobieństwo, by pokazać, że kołysanie to przede wszystkim sposób, w jaki 

działają nie-ludzie. Morton celowo odwołuje się do przykładu skał, gdyż Nowocześni uznawali 

je za modelowe wręcz wcielenie biernej natury. Rzekomo nieruchome skały stanowiły dla nich 

dosłownie gwarancję bezpieczeństwa. Jak przekonuje Morton, to właśnie taki sposób myślenia 

o skałach sprawia, że można je traktować jak gotowy do wykorzystania surowiec, który tylko 

czeka na to, aż ludzie potną go na kawałki i zrobią, na przykład, elegancki marmurowy blat 

kuchenny. Dlatego właśnie Nowocześni usunęli z pola widzenia wszelkie przejawy 

sprawczości skał. Aby się o tym przekonać – argumentuje Morton – wystarczy odwołać się do 

doświadczenia kierowcy, jadącego górską drogą, który nie zwraca uwagi na znaki ostrzegające 

o spadających kamieniach, a potem dziwi się, że odłamek skalny zbił mu przednią szybę. 

Tymczasem, jak przekonująco, wystarczy zmienić skalę, żeby się niezbicie przekonać o tym, 

że skały znajdują się w ciągłym ruchu. W skali mikro, czy – precyzyjniej rzecz ujmując –  

w skali nano, czyli na poziomie molekularnym, na przykład, cząsteczki skał same z siebie 

drgają, pobierając kwanty energii z otoczenia. W skali makro zaś, wyznaczanej chociażby przez 

czas geologiczny, w którym jednostką są ery czy okresy liczone w setkach milionów lat, masy 

skalne przemieszczają się niczym ciecze, rozlewając się po powierzchni Ziemi, burząc  

i rozbijając o siebie. W tym kontekście kołysanie się jako metafora służy Mortonowi przede 

wszystkim do tego, by uchwycić specyficzną sprawczość nie-ludzkich aktantów, która wymyka 

się antropocentycznym sposobom myślenia o świecie. Badacz zaznacza jednak, że jego 

podejście zdecydowanie różni się od konkurencyjnych koncepcji, powstających w ramach 

nowego materializmu, zwłaszcza tych, które zakładają, że w świecie mamy do czynienia  

z dystrybucją sprawczości między ludzkimi i nie-ludzkimi aktantami. Przyjrzyjmy się bliżej 
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jednej z takich koncepcji, by zobaczyć, na czym polega specyfika propozycji Mortona. Jest to 

szczególnie istotne w kontekście moich rozważań, gdyż o dystrybucji sprawczości mówi się  

w kontekście teorii asamblaży, często tracąc z oczu sprawczość konkretnych aktantów. 

W pracy Vibrant Matter. A Political Ecology of Things amerykańska filozofka polityki 

Jane Bennet formułuje koncepcję materializmu witalnego (vital materialism)174. W myśl tej 

koncepcji przez każdy byt organiczny i nieorganiczny nieustannie przepływa strumień 

rozwibrowanej, tętniącej życiem materii. Nie chodzi tu jednak o życie biologiczne, związane  

z takimi procesami, jak metabolizm, wzrost czy rozmnażanie się, lecz o opisywane przez mnie 

w poprzednim rozdziale emergentne procesy samoorganizacji materii, w których wyniku 

pojawiają się byty o nowych właściwościach, zachowaniach i predyspozycjach do działania.  

W tym kontekście Bennett szczególną uwagę zwraca na sprawczość takich nie-ludzkich 

aktantów, jak składniki odżywcze, zjawiska meteorologiczne czy metale, które nie tylko 

umożliwiają człowiekowi realizację założonych przez niego celów, lecz „stają się quasi-

agensami, posiadającymi własne trajektorie, skłonności i tendencje działania” (lok. 69). 

Bennett celowo mówi o quasi-agensach, gdyż – jak przekonuje – ich sprawczość nie polega na 

tym, że działają intencjonalnie, jak robią to ludzkie podmioty. Według niej sprawczość rozkłada 

się między wszystkich ludzkich i nie-ludzkich aktantów w asamblażach. Dystrybucja 

sprawczości zaś jest możliwa ze względu na afektywny charakter rozwibrowanych ludzkich  

i nie-ludzkich ciał. W związku z tym nie można mówić o sprawczości pojedynczych aktantów, 

lecz raczej o sprawczości asamblaży, które wytwarzają określone efekty. Refleksja nad 

dystrybucją sprawczości służy Bennett do przeformułowania tradycyjnych dyskursów  

o zdrowiu publicznym czy polityce energetycznej. Uwzględnia przy tym nieobecne w tych 

dyskursach nie-ludzkie aktanty w taki sposób, by stworzyć lepsze rozwiązania, służące do walki 

z otyłością wśród dzieci czy efektywnego zarządzania siecią elektryczną. Na pierwszy rzut oka 

mogłoby się wydawać, że koncepcja Bennett niewiele różni się od rocking Mortona. Oboje 

konceptualizują przecież sprawczość ludzi i nie-ludzi, odwołując się do wibracji bądź ruchu 

oscylacyjnego. Różnice można jednak lepiej pokazać, odwołując się do analizowanego przez 

Bennett przykładu.  

Dnia 14 sierpnia 2003 roku w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych  

i prowincji Ontario w Kanadzie doszło do rozległej awarii sieci energetycznej, która pozbawiła 

                                                 
174 Jane Bennett, Vibrant Matter. A Political Ecology of Things, Duke University Press 2010. Ebook. Wszystkie 

cytaty z tego samego źródła. Lokalizacja cytatów w nawiasach.  
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prądu 55 milionów ludzi. Awaria nastąpiła w wyniku serii niepowiązanych ze sobą zdarzeń.  

O 13:31 błąd systemu komputerowego, nadzorującego pracę elektrowni w stanie Ohio, 

doprowadził do jej awaryjnego wyłączenia. W efekcie wygenerowany przez nią prąd przestał 

płynąć jednostajnie i zaczął poruszać się chaotycznie, co obciążyło lokalną sieć. Pół godziny 

później pożar lasu w pobliżu miejscowości Walton Hills spowodował odcięcie przebiegającej 

przez ten stan linii przesyłowej. Wysoka temperatura doprowadziła do przeciążenia i tak już 

mocno obciążonych trakcji. Obciążenie wynikało z tego, że płynący nimi prąd wytwarzano  

w elektrowni oddalonej nawet o kilka tysięcy kilometrów od Walton Hills. W związku z tym 

generował on bardzo dużą moc bierną, czyli energię powstałą w wyniku pulsowania prądu 

między elementami obwodu elektrycznego, niezbędną choćby do działania transformatorów. 

Im dłużej płynie prąd, tym większa jego moc bierna, powodująca coraz większe straty energii. 

Mniej więcej w tym samym czasie w innej części stanu Ohio linie energetyczne zostały 

wyłączone w wyniku zwarcia wywołanego kontaktem zwisających linii trakcyjnych z konarami 

drzew. Do tej awarii doszło w wyniku zaniedbań po stronie dostawców prądu, którzy 

oszczędzali na konserwacji linii przesyłowych. W konsekwencji doszło do przeciążenia sieci  

i wyłączenia w sumie 265 elektrowni. Gdy po trzech dniach przywrócono prąd, powołano 

specjalną komisję międzyrządową, która wskazała szereg nieprawidłowości w działaniu firm, 

zajmujących się sprzedażą prądu. Jednak, jak przekonuje Bennett, komentując wydarzenia  

z 2003 roku, nie można jednoznacznie wskazać, kto lub co doprowadziło do blackoutu. Sieć 

energetyczna to bowiem, jej zdaniem, idealny przykład asamblażu, na który składają się między 

innymi strumień elektronów, przepływający przez przewody elektryczne, infrastruktura 

sieciowa i pracujący nad jej utrzymaniem ludzie, jak i prawne regulacje produkcji i dystrybucji 

prądu. W związku z tym do awarii doprowadziły zarówno elektrony, które w wyniku 

wyłączenia pierwszej elektrowni zmieniły swój bieg, słaba konserwacja sieci trakcyjnych  

i deregulacja rynku energetycznego z 1992 roku, która umożliwiła wielkim korporacjom 

przesyłanie prądu z jednego końca kraju na drugi, co znacząco obciążyło sieć.  

Bennett nie twierdzi oczywiście, że sprawczość i odpowiedzialność ludzi i nie-ludzi  

w asamblażu rozkłada się po równo między ludzkich i nie-ludzkich aktanów. Jak czytamy  

w Vibrant Matter: „Choć sprawczość rozkłada się pomiędzy ciała w asamblażu, moja 

koncepcja nie traci z oczu działań, jakie podejmują ludzie, nadając kierunek działaniom 

asamblaży, w jakich funkcjonują” (lok. 1030). Inaczej mówiąc, dystrybucja sprawczości nie 

zwalnia ludzi z odpowiedzialności za własne czyny. Bennett krytykuje jedynie moralistyczny 

ton, w jaki popada amerykańska opinia publiczna – zwłaszcza po zamachach z 11 września 
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2001 roku – na siłę poszukując winnych już to ataków terrorystycznych, już to tortur w Abu 

Ghraib. Słusznie przekonuje zarazem, że taka postawa legitymizuje prawo do odwetu, 

reprodukując tym samym wykorzystywane zarówno przez terrorystów, jak i rząd amerykański 

mechanizmy przemocy. Jednak wikłając się w kwestie politycznej odpowiedzialności ludzi za 

podejmowane przez nich działania, Bennett zupełnie traci z oczu interesującą ją kwestię 

sprawczości nie-ludzi. W kontekście dystrybucji sprawczości nie ma bowiem znaczenia, czy  

i jak konkretnie działa nie-ludzki aktant i jakie efekty wytwarza, gdyż jego sprawczość  

w zasadzie znika, kiedy pierwszy plan zajmuje sprawczość całych asamblaży, złożonych z ludzi 

i nie-ludzi. Tymczasem w Humankind Morton przekonuje, że w odróżnieniu od wszelkiego 

rodzaju koncepcji filozoficznych, zakładających dystrybucję sprawczości, kołysanie się 

pozwala dostrzec sprawczość konkretnych ludzi i nie-ludzi. Dostrzeżenie tej sprawczości 

wymaga jednak od filozofów zaakceptowania faktu, że nie-ludzcy aktanci mogą kołysać się 

sami z siebie, bez konieczności pobudzania ich przez człowieka. Aby się o tym przekonać, 

Morton radzi badaczom, by „weszli na parkiet, gdyż być może muzyka dostatecznie namiesza 

im w głowie, żeby zaczęli mówić w sensowny sposób” (s. 183). Inaczej mówiąc, trudno 

dostrzec sprawczość nie-ludzi jako nieinicjowane przez ludzi kołysanie się, kiedy ogląda się 

świat w rozumowy sposób, zachowując chłodny dystans. Stanie się to możliwe dopiero  

w chwili, kiedy sami badacze zaczną się kołysać, czyli w afektywny sposób doświadczą 

sprawczości nie-ludzi. 

Modelowym przykładem sytuacji, w której człowiek może doświadczyć sprawczości 

nie-ludzi jako ich kołysania się, jest według Mortona koncert muzyki techno. Przykład ten 

interesuje go przede wszystkim dlatego, że uczestnicy tego typu koncertów zazwyczaj nie 

tańczą żywiołowo, lecz delikatnie kołyszą się w miejscu, a czasem wręcz zupełnie się nie 

ruszają. Jednak charakterystyczny dla tej muzyki mocny bas i powtarzalny bit mogą dzięki 

odpowiedniemu nagłośnieniu wprowadzić ciała w stan rozedrgania nawet wtedy, gdy w ogóle 

się nie ruszają. Morton porównuje ten stan do znanego chociażby z buddyzmu doświadczenia 

ciała subtelnego. Chodzi tu o ciało energetyczne o określonej częstotliwości wibracji, które 

posiada każdy człowiek, lecz nie zawsze uświadamia sobie jego istnienie. Świadomość tę 

można uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiednich technik medytacyjnych. Doświadczenie 

ciała subtelnego nie służy jednak wcale do tego, by dotrzeć do autentycznego, własnego „ja”, 

o którym mówi się chociażby w popularnym ostatnio w psychoterapii zachodniej nurcie 

praktyki uważności (mindfulness). Wykorzystując dalekowschodnie praktyki medytacyjne, 

pracujący w tym nurcie terapeuta zachęca pacjenta, by nieustannie zwracał uwagę na własną 
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obecność „tu i teraz”. W związku z tym praktyki mindfulness utwierdzają tradycyjny 

indywidualistyczny model ludzkiego podmiotu, niezależnego od innych ludzi i nie-ludzi. 

Tymczasem, jak przekonuje Morton, doświadczenie ciała subtelnego przypomina raczej scenę 

z horroru, w której bohaterka odkrywa, że mieszka w niej ktoś lub coś, co towarzyszyło jej 

długo przed tym, nim stała się „sobą”. Precyzyjniej rzecz ujmując, ciało subtelne nie mieszka 

w ludzkim ciele, lecz swobodnie porusza się przez czakry między jego wnętrzem i zewnętrzem. 

Z tego względu Morton interpretuje doświadczenie ciała subtelnego jako przykład sytuacji,  

w której człowiek może zyskać świadomość kołyszących się nie-ludzkich aktantów, którzy 

przez niego przepływają. Nie chodzi tu jednak o świadomość rozumianą jako wiedzę na temat 

określonych zjawisk. Idzie raczej o stan afektywny, w którym człowiek pozwala, by kołyszący 

się nie-ludzie na niego oddziaływali, wywołując ekscytację bądź przerażenie. Tak rozumiana 

świadomość pomaga Mortonowi sproblematyzować to, co w tradycyjnym dyskursie 

ekologicznym określamy mianem świadomości ekologicznej. 

Z perspektywy formułowanej przez Mortona koncepcji sprawczości jako kołysania się, 

świadomość ekologiczna nie ma nic wspólnego z wiedzą na temat postępującej degradacji 

środowiska, którą tradycyjni ekoaktywiści uznają za niewystarczającą dla skutecznej ochrony 

środowiska. Świadomość ekologiczna to według niego afektywne doświadczenie 

współistnienia z rozmaitymi sprawczymi nie-ludźmi na różnych poziomach organizacji 

rzeczywistości. Chodzi tu zarówno o tych nie-ludzi, którzy na co dzień przepływają przez 

ludzkie ciało, jak także o tych, których sprawczość przyczynia się do powstania ludzkiego 

życia. Jak przekonuje Morton, doświadczenie afektywne sprawia, że człowiek nie tylko 

uświadamia sobie, że wcale nie jest koroną istnienia, lecz zdaje sobie też sprawę, że to, co dotąd 

nazywał „sobą”, zależy od działania innych ludzi i nie-ludzi. Choć kołysanie się stanowi 

poręczne narzędzie do mówienia o sprawczości ludzi i nie-ludzi w zamglonym antropocenie, 

czyli w epoce, kiedy nie można mieć pewności co do tego, kto lub co i w jaki sposób działa, 

jego rozważania mają przede wszystkim charakter teoretyczny. W związku z tym Morton nie 

pokazuje, jakie pożytki mogą płynąć z wykorzystania formułowanej przez niego koncepcji do 

analizy konkretnych zjawisk i wywoływanych przez nie doświadczeń afektywnych. Aby 

pokazać efekty tych doświadczeń, odwołam się do jednego z performansów 

naturokulturotechnologicznych, którego inicjatorzy wywołują afektywne doświadczenia jako 

asamblaże, by pokazać, że sprawczość konkretnych, nieorganicznych aktantów jest 

konstytutywna dla powstania ludzkiego życia.  



227 

 

Sprawczość jako kołysanie się materializuje się dosłownie w instalacji Haem (2016), 

którą przygotowała szwedzka artystka Cecilia Jonsson we współpracy z portugalskim 

biologiem medycznym Rodrigo Leite de Oliveira i holenderskim metalurgiem Thijsem Van 

Der Manakkerem. Miałem okazję odwiedzić tę instalację w 2017 roku w galerii MU  

w Eindhoven, gdzie była pokazywana w ramach wystawy Fluid Matter. Gdy tylko wszedłem 

do wyciemnionego pomieszczenia, moją uwagę zwróciła oświetlona z góry punktowym 

reflektorem, szklana misa z wodą, ustawiona na wyprofilowanym, betonowym postumencie, 

która powoli obracała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W misie pływał drewniany 

kompas, którego igła magnetyczna nieznacznie się obracała, wyznaczając północ. Kompas 

unosił się na powierzchni wody, od czasu do czasu delikatnie odbijając się od ścian naczynia. 

Choć całość znajdowała się w nieustannym ruchu, odnosiłem wrażenie, że czas stoi w miejscu. 

Efekt ten wzmacniał towarzyszący instalacji soundscape włoskiego kompozytora Marcella 

Sodana, przywodzący na myśl muzykę wykorzystywaną do medytacji. Składał się on nie tyle 

z rozwijających się w czasie linii melodycznych, co z plam dźwiękowych o zmiennej barwie 

oraz odgłosów płynącej wody. Szybko pojawiło się u mnie doświadczenie jako asamblaż 

wrażeń wzrokowych i słuchowych, wprowadzając w hipnotyczny wręcz stan. Wprost nie 

mogłem oderwać wzroku od nieśpiesznie poruszającej się misy, rzucającej wokół świetlne 

refleksy, z uwagą śledziłem najmniejsze nawet ruchy igły magnetycznej i kompasu. Celem 

inicjowanego doświadczenia jako asamblażu o wyraźnie afektywnym potencjale nie było 

jednak wprowadzenie zwiedzających w stan hipnozy. Instalacja Jonsson spełniała bardzo 

konkretny cel alter-polityczny. Podważała bowiem dominujący w zachodniej kulturze sposób 

myślenia o ludzkim życiu jako efekcie wyłącznie takich procesów biologicznych, jak 

zapłodnienie, podział komórki czy metabolizm. Uświadamiała bowiem zwiedzającym, że tak 

w powstawaniu, jak i podtrzymywaniu ludzkiego życia bierze udział kołyszący się, 

nieorganiczny aktant: żelazo. Aby się o tym przekonać, przyjrzyjmy się bliżej pływającemu  

w misie kompasowi. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych kompasów, igła magnetyczna w Haem nie została 

wykonana z takiego materiału o właściwościach magnetycznych, które wydobywa się spod 

powierzchni Ziemi jak magnetyt, nikiel czy kobalt, lecz z żelaza znajdującego się w ludzkiej 

krwi. Wskazuje na to już tytuł instalacji, który oczywiście przywołuje hem, czyli grupę żelaza, 

wchodzącą w skład hemoglobiny – białka zawartego w erytrocytach, które odpowiada za 

transport tlenu w ciele człowieka. Jonsson nie posłużyła się jednak krwią żylną czy tętniczą, 

lecz wykorzystała krew łożyskową, którą zdecydowanie łatwiej pozyskać. Podczas gdy krew 
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żylną czy tętniczą magazynuje się w stacjach krwiodawstwa, które udostępniają ja wyłącznie 

dla ratowania życia pacjentów, łożysko uznaje się za odpad medyczny i utylizuje tuż po 

porodzie. Artystka zwróciła się więc do kobiet, leżących na oddziale położniczym Szpitala im. 

Anotniego Van Loewnhoeka w Amsterdamie, z prośbą o ofiarowanie organu do wykorzystania 

w projekcie. W efekcie otrzymała sześćdziesiąt dziewięć łożysk o łącznej masie ok. 35 

kilogramów. Następnie w laboratorium de Oliveiry pocięła je na kawałki i zwęgliła  

w specjalnym piecu w temperaturze 300°C, uzyskując aż sześć kilogramów rudy żelaza. Krew 

łożyskowa zawiera bowiem najwięcej hemoglobiny ze wszystkich rodzajów krwi, gdyż 

odpowiada za intensywną wymianę tlenu między matką i płodem. Ruda żelaza trafiła do 

warsztatu Van Der Manakera, który stopił go w piecu metalurgicznym, dodając taką samą ilość 

węgla drzewnego. Z części uzyskanego w ten sposób stopu stali o właściwościach 

magnetycznych wykuł zaś niewielką igłę magnetyczną, która posłużyła do skonstruowania 

opisanego wcześniej kompasu, który pływał w obracającej się misie z wodą. 

Z perspektywy wykorzystanej w projekcie igły magnetycznej, wykonanej z żelaza 

pochodzącego z ludzkich łożysk, widać wyraźnie, że celem Haem jest sformułowanie takiej 

koncepcji ludzkiego życia, w której kluczowe znaczenie ma żelazo, odgrywające istotną rolę  

w transporcie tlenu w ciele człowieka. Na pierwszy rzut oka zawarte w hemoglobinie cząsteczki 

żelaza są jednak bierne. Po prostu krążą w ludzkim organizmie, niesione przez płynącą pod 

ciśnieniem krew. Gdy zaś dociera ona do płuc, żelazo wiąże się z tlenem. Tymczasem drgająca 

igła kompasu, nieśpiesznie odbijającego się od ścian misy z wodą, kieruje uwagę na to, że 

sprawczość żelaza to doskonały przykład kołysania się, o którym mówi Morton. W 1936 roku 

amerykańcy chemicy Linus Pauling i Charles Coryell dowiedli, że nie doszłoby do nasycenia 

krwi tętniczej tlenem, gdyby nie magnetyczne właściwości żelaza175. Jak się bowiem okazało, 

cząsteczki żelaza w hemoglobinie to kationy Fe2+, co oznacza, że w ich chmurze elektronowej, 

czyli w obszarze wokół jądra atomowego, gdzie poruszają się elektrony, brakuje dwóch 

cząsteczek. W efekcie w chmurze elektronowej powstaje wzmożony ruch cząsteczek, które 

samoczynnie układają się w jednej linii, tworząc ujemny biegun magnetyczny. Dzięki temu 

żelazo łączy się z tlenem silnymi wiązaniami koordynacyjnymi, które powstają w wyniku 

uwspólnienia pary elektronowej przez dwa atomy, elektrododatni i elektroujemny. Ponad 

trzydzieści lat po ogłoszeniu tego odkrycia, brytyjski biochemik Max Perutz dowiódł zaś, że 

                                                 
175 Linus Pauling, Charles Coryell, The Magnetic Properties and Structure of Hemoglobin, Oxyhemoglobin and 

Carbonmonoxyhemoglobin, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 

1936, nr 5, s. 210-216. 
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energia powstająca w wyniku drgań elektronów w chmurze atomu żelaza stanowi kluczowy 

czynnik w powstawaniu wiązań żelaza i tlenu176. W związku z tym połączenie się żelaza i tlenu 

nie byłoby możliwe, gdyby nie znajdujące się w hemoglobinie rozedrgane atomy żelaza. 

Przytaczane wyniki badań wskazują więc wyraźnie na to, że na poziomie molekularnym 

cząsteczka żelaza, która zdaje się jedynie biernie krążyć po ludzkim ciele wraz z krwią, znajduje 

się rzeczywiście w ciągłym ruchu, który umożliwia transport tlenu w organizmie człowieka. 

Sam transport również odbywa się na zasadzie kołysania się, gdyż krew nieustannie krąży 

między płucami i innymi organami ludzkiego ciała. Inaczej mówiąc, niesione przez krew 

cząsteczki hemoglobiny wykonują ruch podobny do tego, który można obserwować w Haem 

w przypadku kompasu, obijającego się o ściany misy. Kiedy cząsteczki hemoglobiny zetkną 

się z tkanką ludzkiego ciała dochodzi do wymiany gazowej. Co więcej, jak pokazuje projekt 

Jonsson, sprawczość jako kołysanie się ujawnia się również w chwili, kiedy krew łożyskowa 

nieustannie krąży między organami matki i płodu, podtrzymując jego funkcje życiowe. 

Przypomina o tym żyłkowane szkło, z którego wykonano misę, gdyż przypomina strukturę 

łożyska, składającego się z różnej wielkości zrazów, pooddzielanych od siebie bruzdami. W 

tym kontekście obijający się od jej ścian kompas wskazuje na moment, w którym krew matki  

i płodu spotykają się za pośrednictwem łożyska, wymieniając tlen i inne podtrzymujące życie 

składniki odżywcze. Jak widać, instalacja Haem nie przekazuje zwiedzającym wiedzy na temat 

sprawczości żelaza jako kołysania się, która jest kluczowa dla powstania ludzkiego życia. 

Jonsson chodzi raczej o to, by zwiedzający odczuli tę sprawczość na własnym ciele. W tym 

właśnie celu wykorzystuje ruchomą misę i hipnotyzujący soundtrack, by wywołać afektywne 

doświadczenie jako asamblaż wrażeń wzrokowych i słuchowych, które może przyjąć postać 

opisanego przeze mnie doświadczenia czasu, który zdaje się stać w miejscu. Doświadczenie to 

może, jak w moim przypadku, lecz wcale nie musi stanowić impulsu do zyskania przez 

zwiedzających wiedzy na temat tego, jak działa żelazo znajdujące się w hemoglobinie. W 

związku z tym Haem skłania również do refleksji nad takimi alternatywnymi sposobami 

produkcji wiedzy na temat nieorganicznych aktantów w zamglonym antropocenie, które nie 

opierają się na tradycyjnym modelu obiektywizmu w naukach ścisłych. Kwestia ta okazuje się 

szczególnie istotna w kontekście trwającej katastrofy ekologicznej. Wiedza o problemach,  

z jakimi boryka się nasza planeta, może bowiem stanowić punkt wyjścia do działań na rzecz jej 

ochrony. Z tego względu przejdę teraz do instalacji, która nie odwołuje się do żelaza 

przepływającego przez ludzkie ciało, lecz do lodu, czyli nieorganicznego aktanta najbardziej 

                                                 
176 Max Perutz, Science is Not a Quiet Life. Unravelling the Atomic Mechanism of Haemoglobin, World 

Scientific 1997. 
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bodaj zagrożonego działalnością człowieka. Jego topnienie już dzisiaj przynosi dramatyczne 

skutki dla innych ludzi i nie-ludzi zamieszkujących Ziemię. 

 

Afekty i materia troski  

W grudniu 2015 roku na placu przed paryskim Panteonem pojawiły się ogromne bryły lodu. 

Ustawiono je w kręgu, przypominającym megalityczną budowlę ze Stonehenge. Nie były to 

jednak zimowe dekoracje, jakie spotyka się co roku w stolicy Francji, lecz instalacja Ice Watch 

(2014), przygotowana przez pochodzącego z Islandii artystę Olafura Eliassona  

i współpracującego z nim duńskiego geologa Minika Rosinga. Nieprzypadkowo w tytule ich 

instalacji znalazł się zegar, a rozmieszczenie dwunastu brył na placu nawiązywało do tarczy 

starożytnych zegarów słonecznych. Ten symboliczny zegar odmierzał bowiem czas, który 

dzieli ludzkość od nieuchronnie zbliżającej się katastrofy ekologicznej. Inicjatorzy 

wykorzystali bowiem bryły lodu, które w następstwie globalnego ocieplenia oderwały się od 

jednego z pokrywającego Grenlandię lodowców. Korzystając z wynajętych statków 

towarowych, należących do duńskiej firmy zajmującej się produkcją kostek lodu, wyłowili 

dwanaście brył o łącznej masie 112 ton, dryfujących po Morzu Arktycznym. Operacja 

przetransportowania dwumetrowych brył do oddalonego o ponad 3500 km placu przed 

Panteonem trwała kilka miesięcy i wymagała skomplikowanych rozwiązań logistycznych. 

Najpierw trafiły one do Danii, gdzie należało je przyciąć do odpowiednich rozmiarów, by – 

przy obecnej prędkości topnienia lodowców – mogłyby wytrzymać dwanaście dni trwającej w 

Paryżu konferencji. Problem pojawił się jednak w chwili, kiedy okazało się, że specjalne 

ciężarówki-chłodnie, którymi przewożono lód z Danii do Francji, nie nadążały odbierać ciepła, 

by utrzymać go w niskiej temperaturze. Do ostatniego momentu nie było zatem wiadomo, czy 

instalacja dojdzie do skutku.  

Gdy lód szczęśliwie dotarł do stolicy Francji, Eliasson i Rosing umieścili go na 

ogólnodostępnym placu w centrum miasta, by dosłownie przybliżyć ludziom problem 

globalnego ocieplenia. Kwestia ta stanowiła główny temat obrad szczytu Konferencji Narodów 

Zjednoczonych COP21 w sprawie zmian klimatu, który odbywał się właśnie w podparyskim 

Le Bourget i zakończył podpisaniem porozumienia, zakładającego stopniowe odchodzenie 

krajów Zachodu od gospodarki opartej na węglu. Na konferencji prasowej, która towarzyszyła 

odsłonięciu Ice Watch, Eliasson przekonywał: 
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Warto było podjąć wysiłek przetransportowania lodu z Grenlandii, by pokazać, że to, o czym dyskutuje 

się na trwającej właśnie konferencji klimatycznej, naprawdę istnieje. Nie chodzi tu o abstrakcyjne 

problemy, dane naukowe i spory polityczne, lecz o coś, czego można dotknąć177. 

Widać wyraźnie, że wystawiając lód z lodowców w miejscu publicznym, Eliasson i Rosing 

zamierzali wywołać u odwiedzających, którzy dotykali brył lodu, doświadczenia jako 

asamblaże wrażeń taktylnych i doświadczeń intelektualnych. Z tej perspektywy lód spełniał 

podobny cel dydaktyczny, jak eksponaty we współczesnych ekomuzeach, czyli instytucjach 

służących ochronie i transmisji lokalnego dziedzictwa naturokulturotechnologicznego. 

Eksponatów nie chowa się tam w szklanych gablotach, lecz pozwala się zwiedzającym używać 

ich w trakcie specjalnie organizowanych warsztatów, spacerów czy pokazów. Jak twierdzi 

brytyjski muzeolog Peter Davis w pracy Ecomuseums. A Sense of Place, tego typu strategie 

muzealne „zapewniają lokalnym społecznościom wrażenie ciągłości tradycji i wytwarzają 

poczucie przynależności do konkretnego miejsca”178. Eliasson i Rosing wykorzystali natomiast 

tak rozumiane strategie ekomuzealne w konkretnym celu ekopolitycznym. Dotknięcie lodu  

z lodowca, który ma o wiele niższą temperaturę niż ten, który mrozi się naszych 

zamrażalnikach, a także obserwacja jego szybkiego topnienia służyła nie tylko przekonaniu 

odwiedzających o słuszności proponowanych na szczycie COP21 proekologicznych rozwiązań. 

Instalacja miała ponadto przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej, a wręcz – 

jak deklarowali Eliasson i Rosing na stronie internetowej projektu – sprowokować 

społeczeństwa do pilnego podjęcia działań na rzecz poprawy stanu klimatu179. Jednak projekt 

Ice Watch wywoływał wiele głosów krytycznych, przede wszystkim ze strony organizacji 

ekologicznych. Wskazywały one bowiem na to, że nie tylko nie spełnia on założonego celu, 

lecz przynosi wręcz odwrotne skutki, przyczyniając do pogłębienia negatywnych efektów 

globalnego ocieplenia.  

Krytycy projektu Eliassona i Rosinga zarzucali Ice Watch, że nie tylko nie skłaniał 

nikogo do podjęcia jakichkolwiek działań, lecz po prostu stanowił kolejną atrakcję turystyczną 

Paryża. Zainteresowani nie przychodzili bowiem na plac przed Panteonem, by rozmyślać nad 

zagrożeniami, jakie niesie ze sobą globalne ocieplenie, ani nawet po to, by dotknąć lodu  

i przejąć się stanem środowiska. Przychodzili przede wszystkim po to, by robić sobie selfie.  

W Internecie zaczęły krążyć zdjęcia i filmiki osób, które z uśmiechem na twarzy pozowały na 

                                                 
177 Arctic Ice Art displayed in Paris, https://www.youtube.com/watch?v=Tpe4o9_n8AM (30.12.2017). 
178 Peter Davis, Ecomuseums. A Sense of Place, Continuum 2011, s. 176. 
179 Olafur Eliasson, Minik Rosing, Ice Watch, http:// icewatch.paris.com (30.04.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpe4o9_n8AM
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tle topniejącego lodu. Z tej perspektywy projekt Eliassona i Rosinga niewiele zatem różnił się 

od działań popularnych dziś biur podróży, zajmujących się turystyką arktyczną. Organizują 

one, na przykład, wycieczki w okolice Bieguna Północnego i Antarktydy, podczas których 

główną atrakcją jest spektakularne zjawisko odrywania się fragmentów lodowców. Podobnie 

jak turystyka arktyczna, Ice Watch zostawił po sobie znaczny ślad węglowy, czyli ilość 

dwutlenku węgla, która trafiła do atmosfery w czasie trwania projektu. Ekoaktywiści z Julie’s 

Bicycle, międzynarodowej organizacji działającej na rzecz sztuki przyjaznej środowisku, 

skrupulatnie wyliczyli, że chodziło nawet o 30 ton dwutlenku węgla, czyli tyle, ile 

wyemitowałby samolot lecący trzydzieści razy z Paryża do stolicy Grenlandii Nuuk  

i z powrotem180. W związku z tym zalecili artystom wprowadzenie specjalnego planu 

naprawczego, mającego na celu ograniczenie negatywnych skutków ekologicznych instalacji. 

Jednak, jak odnotowuje Janine Randerson w cytowanej już pracy Weather as Medium, dostępne 

w Internecie zdjęcia z Ice Watch świadczą o ogromnym potencjale afektywnym tej pracy. 

Przedstawiają one ludzi, którzy głaszczą bryły lodu, przytulają się do nich, a nawet płaczą na 

ich widok. Komentując te reakcje, Randerson stwierdza, że „materialność topniejącego lodu 

wywołuje w nas emocjonalne zaangażowanie, wytwarzając poczucie styczności z problemem, 

który na co dzień wydaje się bardzo odległy”181. Inaczej mówiąc, instalacja wywoływała 

również silne doświadczenia jako asamblaże wrażeń zmysłowych, doświadczeń 

intelektualnych i afektywnych. W czym tkwił jednak jej alter(eko)polityczny potencjał?  

Przywoływane reakcje afektywne na Ice Watch świadczą o tym, że doświadczenie jako 

asamblaż, wywoływane przez sztukę zamglonego antropocenu w celach ekopolitycznych, nie 

mieści się ani w wypracowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku 

tradycyjnych dyskursach i praktykach ekoaktywistów, ani w alternatywnych wobec nich 

strategiach współczesnych ekoartystów. Nie służy ono chociażby do inicjowania protestów, do 

jakich chociażby od 1971 roku zachęca Greenpeace w duchu nieposłuszeństwa obywatelskiego 

i działania bezpośredniego. Tego typu protesty mają na celu zmuszenie rozmaitych instytucji  

i organizacji do podjęcia działań przyjaznych dla środowiska bądź do ograniczenia szkodliwych 

ekologicznie praktyk. Jak dowodzi w niedawnym artykule This Body is in Danger. Ekologia, 

protesty i aktywizm w sztuce belgijska performatyczka Christel Stalpaert, tego typu strategie 

                                                 
180 The Carbon Footprint of Ice Watch Exhibited at the UN Climate Change Summit (COP21) 

Paris, December 2015, 

http://olafureliasson.net.s3.amazonaws.com/subpages/icewatchparis/press/Ice_Watch_Carbon_Footprint.pdf 

(30.04.2019). 
181 Janine Randerson, Weather as Medium: Toward a Meteorological Art, The MIT Press 2018, s. 144. 

http://olafureliasson.net.s3.amazonaws.com/subpages/icewatchparis/press/Ice_Watch_Carbon_Footprint.pdf
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aktywistyczne nie tylko utwierdzają zakorzeniony w tradycji europejskiego romantyzmu 

wyidealizowany obraz dziewiczej Natury jako niezależnej od człowieka sfery życia. Przede 

wszystkim opierają się na antropocentrycznym założeniu, że chroniąc przyrodę, chronimy na 

pierwszym miejscu ludzkie życie182. Najlepiej świadczy o tym opisywana przez nią kampania 

Greenpeace z 1987 roku, w której celebryci na całym świecie zaczęli pojawiać się publicznie 

w koszulkach z napisem „This Body is in Danger!”, by przede wszystkim zwrócić uwagę na 

zagrożenia dla ludzi, jakie niesie ze sobą degradacja środowiska. Towarzyszyła tej kampanii 

ośmiotygodniowa akcja przeciwko firmom, które omijały ekologiczne regulacje państwowe, 

spalając śmieci na specjalnych statkach, pływających po eksterytorialnych wodach na całym 

świecie. Aktywiści przykuwali się do kominów tych statków, domagając się od władz zakazu 

takich szkodliwych ekologicznie praktyk. Co więcej, kampania Greenpeace służyła również do 

podkreślenia ostrego podziału na dobrych „my” i złych „onych” oraz narzucenia opinii 

publicznej konkretnego i uznawanego za skuteczny sposobu działania na rzecz środowiska. 

Działanie ekoaktywistów miało wyraźnie antropocentryczny charakter. Pomijali oni choćby 

wpływ spalania śmieci na żyjące w ekosystemach morskich rośliny i zwierzęta, co wyraźnie 

pokazuje, że tradycyjne strategie ekoaktywistyczne sprowadzają skomplikowane intra-akcje 

ludzi i nie-ludzi do opozycji binarnej Człowiek – Natura, wskrzeszając jednocześnie 

paradygmat obiektywizmu naukowego. Uzasadniając swoje działania, powoływali się 

oczywiście na wyniki badań naukowych i analizy szkodliwości stosowanych przez te firmy 

technologii. Tymczasem projektowane przez Eliassona i Rosinga intensywne wrażenia taktylne 

służyły przede wszystkim temu, by wywołać intra-akcje między ludzkimi ciałami i bryłami 

lodu. Kiedy bowiem zwiedzający ich dotykali, następowała gwałtowna wymiana cieplna,  

w której zacierają się granice między tym, co ludzkie i tym, co nie-ludzkie. Jednak 

towarzyszące wymianie cieplnej między ciałem i lodem doświadczenia afektywne 

zdecydowanie odróżniają Ice Watch również od strategii aktywistycznych, wykorzystywanych 

przez współczesnych ekoartystów, które zdaniem Stalpaert lepiej odpowiadają na problemy 

ekologiczne, z jakimi mamy dziś do czynienia.  

Odwołując się do ustaleń Brunona Latoura, w przywoływanym tekście Stalpaert 

przekonuje, że w dzisiejszych czasach nie można jasno określić przyczyn katastrof 

ekologicznych. W związku z tym nie można też jednoznacznie wskazać winowajców. Należy 

więc wypracować nowy model ekoaktywizmu, alternatywny wobec krytykowanych przez nią 

                                                 
182 Christel Stalpaert, This Body is in Danger. Ekologia, protesty i aktywizm w sztuce, tłum. Mateusz Chaberski, 

„Didaskalia” 2018, nr 143, s. 21-29. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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praktyk i dyskursów tradycyjnej ekologii politycznej. Stalpaert dostrzega taką alternatywę w 

praktykach współczesnych artystów, których – odwołując się do ustaleń Bruno Latoura  

i belgijskiej filozofki politycznej Chantal Mouffe – określa mianem „ekodyplomatów 

dyssensu” (24). W odróżnieniu od kampanii Greenpeace, ich strategie nie są ani prowokacyjne, 

ani nie wymagają od uczestników przykuwania się do kominów statków-spalarni śmieci. 

Ekodyplomaci dyssensu nie szukają również racjonalnego konsensusu w kwestii tego, czym 

powinno być skuteczne działanie na rzecz środowiska i nie narzucają innym preferowanego 

przez siebie sposobu działania. Interesuje ich raczej dopuszczenie do głosu wielu różnych, 

często sprzecznych ze sobą opinii na temat ochrony środowiska, aby ujawnić konflikty natury 

społeczno-politycznej i ekonomicznej, których najczęściej nie bierze się pod uwagę przy 

analizie problemów ekologicznych. W analizowanym przez Stalpaert performansie Bara/Ke 

(2000) belgijskiego performera Benjamina Verdoncka okazało się, na przykład, że 

ograniczający emisję spalin projekt przebudowy placu Bara w Brukseli stanowił kolejny etap 

postępującego procesu gentryfikacji tej dzielnicy. Jego celem było bowiem podniesienie cen 

okolicznych mieszkań, co miało zmusić - i w efekcie zmusiło - uboższych mieszkańców, 

głównie imigrantów i robotników wynajmujących mieszkania, do wyprowadzki. Ten splot 

problemów ekologicznych i społeczno-politycznych ujawnił się dzięki temu, że artysta ustawił 

na środku placu chatkę, do której zapraszał turystów i okolicznych mieszkańców, w tym 

legalnych i nielegalnych imigrantów, by przy herbacie rozmawiać z nimi o postępujących 

zmianach, jakim ulega plac Bara. Jak zatem widać, ekoaktywizm Verdoncka nie polega na 

prowokowaniu ludzi do podjęcia określonych działań, lecz na tworzeniu przestrzeni do debaty, 

w której – jak przekonuje Stalpaert – „ujawniają się pęknięcia na pozornie gładkiej powierzchni 

naszego demokratycznego ekosystemu” (s. 25). W projekcie pęknięcia te ujawniały się podczas 

organizowanych przez niego spotkań przy herbacie. Między mieszkańcami często dochodziło 

wtedy do pełnych emocji kłótni, podczas których ścierały się różne wizje tego, jak powinien 

wyglądać plac Bara. Jednak strategie ekodyplomatów dyssensu nie obejmują wyłącznie 

problemów ludzi i ich społeczności. Posthumanistyczny aspekt strategii współczesnych 

ekoartystów klarownie pokazuje drugi z omawianych przez Stalpaert przykładów. 

Chodzi o Urban Action Clinic (2015) – cykl performansów zorganizowanych przez 

portugalską artystkę Marię Lucię Cruz Correię w przestrzeni miejskiej Gandawy. Podobnie jak 

Verdonck, zbudowała ona domek na rusztowaniu przy jednej z zewnętrznych ścian centrum 

sztuki Vooruit. Jednak w odróżnieniu od belgijskiego artysty, Cruz Correia organizowała tu nie 

tylko dziesięciominutowe spotkania „jeden na jeden” z publicznością, by rozmawiać  
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o zanieczyszczeniu środowiska w mieście. We współpracy z naukowcami z pobliskiego 

uniwersytetu w Antwerpii stworzyła również przepiękny ogród. Odwiedzający to miejsce 

mogli obserwować rośliny, którym wodę i składniki odżywcze zapewniały strzykawki  

i infuzory oraz bioremediatory, czyli organizmy rozkładające różnego typu zanieczyszczenia w 

glebie do postaci mikroelementów. Tym samym ekodyplomatyczne strategie Correii 

obejmowały również wytwarzanie różnego typu połączeń między ludźmi i nie-ludźmi, 

pomagając w poszukiwaniu rozwiązań dla konkretnych problemów ekologicznych, często 

pomijanych w dominujących dyskursach i praktykach. Choć proponowany przez Stalpaert 

nowy model działania ekopolitycznego uwzględnia doświadczenia afektywne, to przecież 

omawiane przez nią przykłady pokazują wyraźnie, że strategie ekodyplomatów dyssenu 

opierają się głównie na doświadczeniach intelektualnych uczestników inicjowanych przez nich 

projektów. Tymczasem inicjatorzy Ice Watch, wywołując doświadczenia afektywne, skupiali 

uwagę przede wszystkim na projektowaniu wrażeń zmysłowych, celowo nie tworząc 

przestrzeni do intelektualnej debaty. Aby opisać ekopolityczny potencjał tego typu 

doświadczeń, odwołam się do współczesnych teorii feministycznych, w których ludzkie 

doświadczenia cielesne stanowią fundament bycia w świecie i myślenia o nim. 

Instalacja Eliassona i Rosinga pokazuje wyraźnie, że ekopolityczny potencjał 

doświadczenia jako asamblażu polega na tym, że może się ono przyczynić do przekształcenia 

wiedzy na temat globalnego ocieplenia w to, co w wydanej niedawno pracy Matters of Care. 

Speculative Ethics in More than Human Worlds amerykańska filozofka nauki i technologii 

Maria Puig de la Bellacasa określa jako „materię troski [matters of care]183. Chodzi jej zaś  

o takie sposoby produkcji wiedzy o świecie w technonaukach, które służą „ponownemu 

zaafektowaniu uprzedmiotowionego świata” (s. 64). Uprzedmiotowiony świat oznacza tu 

oczywiście efekt praktyk produkcji wiedzy w opartych na paradygmacie obiektywizmu 

naukowego nowoczesnych naukach ścisłych i technonaukach. Obserwując świat z chłodnego 

dystansu, naukowcy stwarzają wrażenie, że nie-ludzie stanowią wyłącznie przedmiot ich badań, 

a nie aktywnie je współtworzą. W tym kontekście zaafektowanie oznacza potrzebę 

przywrócenia badaniom naukowym potencjału afektywnego, by pokazać sprawczość nie-ludzi, 

o których musimy się troszczyć. Należy jednak zaznaczyć, że Puig de la Bellacasa nie ma na 

myśli troski, rozumianej jako bliżej nieokreślone uczucie niepokoju, wywołane trudną sytuacją. 

                                                 
183Maria Puig de la Bellacasa, Matters of Care. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w 

nawiasach.  
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Odwołując się do ustaleń amerykańskich feministycznych filozofek polityki, Joan C. Tronto  

i Bernice Fischer, autorka Matters of Care przyjmuje bardzo szeroką definicję troski. Jak pisze: 

Troszczenie się oznacza wszelkie aktywności, jakie podejmujemy, dbając o „nasz świat”, zapewniając 

mu ciągłość i naprawiając go, by zapewnić sobie możliwie najlepsze życie. Świat ten obejmuje zarówno 

nas samych, nasze ciała, jak i środowisko, które staramy się wpleść w złożoną sieć relacji 

podtrzymujących życie (s. 3). 

W cytowanym fragmencie widać wyraźnie, że troska, o której pisze Puig de la Bellacasa, dalece 

wykracza poza ludzkie reakcje emocjonalne. Afektywny i etyczny wymiar troszczenia się, czy 

martwienia o dobrostan innych, zawsze musi być ugruntowany w konkretnej pracy, jaką 

wykonujemy, dbając o świat. W oryginale autorka posługuje się nawet angielskim 

czasownikiem maintain, który zazwyczaj oznacza czynności, związane z konserwacją bądź 

utrzymaniem podstawowej infrastruktury. Wskazuje tym samym, że troska zawsze wiąże się z 

przyziemnymi praktykami, mającymi na celu poprawę warunków życia określonych ludzi i nie-

ludzi. Puig de la Bellacasa podkreśla bowiem, że nie można mówić o trosce w ogóle, gdyż 

zawsze troszczymy się konkretnie o coś lub o kogoś. Zaznacza jednocześnie, że troszczenie się 

nie pociąga za sobą jakiegokolwiek imperatywu moralnego, który ściśle by określał, co to 

znaczy „możliwie najlepsze życie”. Ten aspekt przyjętej przez nią definicji troski jest 

szczególnie istotny ze względu na cel strategiczny jej książki. Autorce chodzi bowiem  

o odzyskanie transformacyjnego potencjału troski, która – jak przekonująco argumentuje – 

została dziś zawłaszczona przez neoliberalny system. Ten system w karykaturalny wręcz 

sposób zachęca nas do tego, byśmy troszczyli się o wszystko: od środowiska, przez styl życia, 

aż po własne ciało. Taki dyskurs troski wiąże się z konkretnymi, konserwatywnymi wymogami 

moralnymi, które stawia się, na przykład, kobietom ze względu na przypisywaną im kulturowo 

rolę opiekunek. Dziś zarzuca im się natomiast, że albo za mało się troszczą, albo wręcz 

przestały dbać o męża, dom czy rodzinę. Tymczasem autorce Matters of Care chodzi  

o wykorzystanie troski jako konkretnej praktyki materialnej o ogromnym afektywnym 

charakterze do kwestionowania status quo i podważania dominujących sposobów bycia  

w świecie i myślenia o nim. W tym celu krytycznie przygląda się ona dotychczasowym 

koncepcjom produkcji wiedzy, powstającym w ramach studiów nad nauką i technologią, które 

– jak twierdzi – zbyt małą wagę przywiązują do afektywnej siły, tkwiącej w trosce. 

Formułowana w Matters of Care koncepcja materii troski powstała w wyniku 

krytycznej refleksji przede wszystkim nad ustaleniami Bruno Latoura. W eseju Why Has 
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Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern postulował on, by 

termin matters of fact, który sam wprowadził ponad dziesięć lat wcześniej, zastąpić jednak 

terminem matters of concern, gdyż pozwala socjologom i filozofom nauki lepiej odpowiadać 

na nowe wyzwania początku XXI wieku184. Latour odwoływał się konkretnie do sytuacji,  

w której wypracowane – również przez niego – w ramach studiów nad nauką i technologią 

strategie krytyczne, podważające obiektywizm dyskursów i praktyk naukowych oraz 

odsłaniające ich społeczno-polityczne uwikłania, zaczęto wykorzystywać do kwestionowania 

istnienia globalnego ocieplenia. W tym kontekście, jak przekonywał, badacze nauki  

i technologii, nie mogą już dłużej skupiać się wyłącznie na dekonstruowaniu rzekomo 

obiektywnej wiedzy o świecie poprzez badanie matters of fact, czyli materialno-

dyskursywnych praktyk, służących do jej wytwarzania. Koncentrując się wyłącznie na 

krytycznej analizie sposobów produkcji wiedzy, tracą bowiem z oczu to, co – często z trudem 

– zostało wyprodukowane. Nie chodzi tu o pojedyncze fakty czy obiekty badań, lecz  

o zbiorowiska [gathering] rozmaitych rzeczy, sprawczości i afektów, niezbędnych do 

wytworzenia danej materii faktów. Latour określa te zbiorowiska mianem matters of concern  

z dwóch powodów. Po pierwsze, angielski rzeczownik concern, oznaczający niepokój, troskę  

i przejęcie, kieruje uwagę na to, że badacze nie produkują wiedzy, która jest im zupełnie 

obojętna. Zwykle zajmują się tymi sprawami, które obchodzą ich z wielu osobistych, 

strategicznych czy politycznych powodów. Po drugie, wytwarzane przez nich zbiorowiska 

bywają na tyle kruche, że po wyprodukowaniu wymagają nieustannej troski w celu 

podtrzymania ich istnienia. Globalne ocieplenie można uznać za modelowy wręcz przykład tak 

rozumianych matters of concern, zwłaszcza dzisiaj, gdy powszechnie mówi się o ekologicznym 

stanie wyjątkowym. Naukowcy nie tylko zajmują się tym zagadnieniem, gdyż osobiście 

niepokoi ich opłakany stan środowiska, lecz muszą nieustannie bronić wyprodukowanej przez 

siebie wiedzy przed negacjonistami klimatycznymi, którzy dowodzą, że zmiany klimatu to 

fikcja. Przykład ten pokazuje, że matters of concern oznaczają konkretne usytuowane praktyki 

produkcji wiedzy, o wyraźnie afektywnym charakterze, związanym z troską o ich istnienie. 

Dlaczego więc Puig de la Bellacasa proponuje, by zamiast terminu proponowanego przez 

Latoura, posługiwać się raczej pojęciem matters of care? 

Jak autorka Matters of Care przekonuje, choć concern i care mają ten sam łaciński 

źródłosłów cura (troska, odpowiedzialność), oznaczają nieco inne, acz powiązane ze sobą stany 

                                                 
184 Bruno Latour, Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern, „Critical 

Inquiry” 2004, nr 30, s. 225-248. 
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afektywne. Concern oznacza przede wszystkim niepokój, powstający w wyniku rozmyślania 

nad jakimś problemem. Choć może on wywoływać bardzo silne doznania afektywne, nie 

pociąga za sobą poczucia przynależności do kolektywu ludzi i nie-ludzi, których ten problem 

dotyczy, także fizycznie. Care natomiast, choć również zawiera w sobie element refleksji, 

konotuje przede wszystkim silną afektywną i cielesną więź z przedmiotem troski oraz 

zaangażowanie na rzecz jego ochrony. Tymczasem matters of concern pociągają za sobą przede 

wszystkim intelektualny sposób podejścia do faktów naukowych. Widać to wyraźnie  

w polskich przekładach prac Latoura, na przykład w Splatając na nowo to, co społeczne, gdzie 

termin ten tłumaczy się jako „materia rozważań”185. W polskim terminie znika zarówno 

interesująca Latoura konkretna praca, związana z produkcją wiedzy o świecie, jak i troska  

o utrzymanie jej efektów. Rzeczownik „rozważania” kieruje bowiem uwagę na sytuację, w 

której troska wyraża się przede wszystkim w ważeniu racji. Polskie tłumaczenie potwierdza 

jednak rozpoznanie Puig de la Bellacasy, że materie rozważań ufundowane są na tradycyjnym 

modelu sfery publicznej i związanej z nim koncepcji polityki, w której o faktach dyskutuje się 

zgodnie z zasadami racjonalnej debaty publicznej. Tymczasem materie troski wywodzą się  

z ugruntowanej już na polu badań nad nauką i technologią tradycji krytycznych studiów 

feministycznych, które określa się zbiorczym terminem feminist standpoint theory. Tym 

terminem obejmuje się dziś wiele teorii, które pojawiły się pod koniec lat osiemdziesiątych XX 

wieku na fali powstających wówczas socjologicznych teorii feministycznych, wskazujących na 

polityczne i etyczne aspekty produkcji wiedzy o świecie. Jego inicjatorki, Sandra Harding  

i Donna Haraway, zaproponowały nową orientację metodologiczną, która podkreśli rolę 

społecznego, kulturowego, a przede wszystkim cielesnego usytuowania badaczki wobec 

przedmiotu jej badań. Ich propozycje dążyły do obnażenia ideologicznych założeń 

obiektywizmu naukowego, który pojawił się jako efekt dyskursywnych strategii totalnego  

i uniwersalistycznego oglądu rzeczywistości, wzmacniającego poczucie ponadczasowości  

i niepodważalności obowiązującego w latach osiemdziesiątych XX wieku paradygmatu wiedzy 

naukowej. Wystarczy przywołać bodaj najbardziej znaną koncepcję wiedz sytuowanych, 

sformułowaną przez Haraway w pracy Situated Knowledges. The Science Question in 

Feminism and the Privilege of Partial Perspective186, żeby przekonać się, na czym polegały 

formułowane wówczas alternatywne praktyki produkcji wiedzy. Haraway kładła choćby nacisk 

                                                 
185 Bruno Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci [2005], tłum. 

Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski, Wydawnictwo Universitas 2010. 
186 Donna Haraway, Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective, „Feminist Studies” 1988, nr 3, s. 575-599. 
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na sytuacyjny i lokalny, a tym samym fragmentaryczny charakter poznania świata i wynikającą 

zeń konieczność zmiany praktyk produkcji wiedzy. Jak przekonywała, tak zwany obiektywizm 

naukowy jest jedynie rodzajem wytwarzanej za pomocą zabiegów retorycznych regulatywnej 

fikcji, która w rzeczywistości odzwierciedla najczęściej władczy i patriarchalny model 

męskiego spojrzenia. W związku z tym proponowała, by naukowcy, biorąc pod uwagę własną 

płeć, rasę czy pochodzenie klasowe, zaczęli ponosić odpowiedzialność za wytwarzaną przez 

siebie wiedzę. Haraway zaczęła się również domagać, by taki sposób oglądu rzeczywistości, 

który byłby wyraźnie usytuowany, ucieleśniony w konkretnym ciele i czasie, a zarazem 

lokalny, gdyżograniczony do określonej perspektywy, włączyć do dominujących metodologii 

naukowych. Efektem tak wytwarzanych wiedz miało być zaś stworzenie wielu wiedz 

usytuowanych, które można ze sobą zestawiać i porównywać, żeby dopiero z wielości 

lokalnych perspektyw zbudować nowy rodzaj obiektywizmu naukowego. W tym kontekście 

materie troski oznaczają takie praktyki badawcze, które nie polegają ani na odsłanianiu 

politycznych uwarunkowań skonstruowanych przez badaczy faktów naukowych, ani na 

wzbudzaniu troski, rozumianej jako rozważanie danego problemu w debacie publicznej. Ich 

istotą jest bowiem cielesne zaangażowanie w materię faktów, która wiąże się z troską o tę 

materię. Nic więc dziwnego, że mówiąc o matters of care, Puig de la Bellacasa odwołuje się 

do dotyku, który uznaje się za ten zmysł, który pozwala na najbardziej intymny kontakt ze 

światem. 

Dotyk – w przeciwieństwie do wzroku, który zajmuje centralne miejsce w zachodnich 

systemach epistemologiczny – wiąże się z ucieleśnionymi praktykami poznawania świata. 

Pociąga bowiem za sobą nie tyle chłodny, obiektywizujący dystans, z jakiego tradycyjny 

badacz obserwuje interesujące go zjawiska, ile bliski kontakt z przedmiotem badań. Puig de la 

Bellacasa nie ma jednak na myśli romantycznego przekonania o dotyku jako tym ludzkim 

zmyśle, który rzekomo oferuje bezpośredni dostęp do otaczającej nas rzeczywistości i związane 

z tym sposobem myślenia przeświadczenie, że możemy za jego pośrednictwem uzyskać pewną 

wiedzę o świecie. Interesują ją raczej różnego rodzaju technologicznie zapośredniczone 

doświadczenia taktylne, z jakimi mamy do czynienia we współczesnych technonaukach. Na 

myśli ma zaś przede wszystkim rozmaite technologie haptyczne, od projektów sztucznej skóry, 

wykorzystywanej przy konstrukcji robotów, przez technologie rozszerzonej rzeczywistości, 

pozwalające graczom komputerowym dotknąć przedmiotów w grze, aż do interfejsów, 

wykorzystywanych przez chirurgów, którzy przeprowadzają operacje na odległość. Według 

Puig de la Bellacasy służą one nie tylko do wytwarzania, często spekulatywnych, sposobów 
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poznawania świata przez dotyk, które kwestionują tradycyjną opozycję binarną między 

doświadczeniem bezpośrednim i zapośredniczonym. Stać się bowiem mogą również 

adekwatnym narzędziem poznawczym w świecie, w którym ludzie nawiązują ze sobą kontakt 

na odległość za pośrednictwem technologii cyfrowych. Co więcej, technologie haptyczne, ze 

względu na swój interaktywny charakter, pozwalają dostrzec niezwykle istotny z jej punktu 

widzenia aspekt troski: wzajemność. Nie można dotknąć ludzkiego bądź nie-ludzkiego ciała, 

nie czując jednocześnie dotyku tego ciała. Z tej perspektywy dotyk staje się materializacją 

takich praktyk produkcji wiedzy o świecie, które podkreślają ucieleśnione i usytuowanie 

doświadczenie, jednocześnie wskazując na to, że zawsze nawiązuje się bliskie, choć 

niekoniecznie bezpośrednie, relacje wzajemne z przedmiotem swoich badań. Tak rozumiany 

dotyk spełnia według Puig de la Bellacasy szczególną funkcję ekopolityczną. Aby się o tym 

przekonać, przyjrzyjmy się analizowanej przez nią praktyce permakulturowej. 

Permakultura to międzynarodowy ruch ekoaktywistyczny, łączący praktyki 

agroekologiczne, inżynieryjne i polityczne w celu wypracowania proekologicznego stylu życia 

na wsi i w mieście, między innymi poprzez projektowanie alternatywnych modeli produkcji 

żywności, gospodarowania odpadami, korzystania z odnawialnych źródeł energii, czy 

tworzenie takich radykalnie demokratycznych form organizacji społeczno-ekonomicznej, jak 

kooperatywy czy spółdzielnie. Praktyki te wiążą się jednocześnie z bardzo konkretnymi 

zasadami etycznymi, które już pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku sformułował 

prekursor permakultury, australijski biolog Bill Mollison. W wydanej w 1988 roku pracy 

Permaculture: A Designer’s Manual przekonywał on, że praktyk permakultury powinien 

„troszczyć się o Ziemię, troszczyć się o ludzi oraz dążyć do ograniczenia produkcji  

i konsumpcji dóbr” (s. 2). Troska, o której tu mowa, przejawia się nie tyle w spektakularnych 

akcjach protestacyjnych, jakie organizuje choćby Greenpeace, ile przede wszystkim w takich 

codziennych czynnościach, jak pranie, wyrzucanie śmieci czy uprawa przydomowego ogródka, 

wykonywanych tak, by nie tylko nie zanieczyszczać środowiska, lecz ponadto przyczyniać się 

do rozwoju życia na Ziemi. Co więcej, każde indywidualne działanie ma tu zawsze kolektywny 

charakter. Nie chodzi wyłącznie o to, że projekty permakulturowe najczęściej wymagają 

współpracy wielu osób. Etyczny wymiar permakultury polega również na umiejętności bliskiej 

współpracy z różnego typu nie-ludźmi. W związku z tym Puig de la Bellacasa, odwołując się 

do własnych doświadczeń działaczki ruchu permakulturowego, stara się przekonać swoich 

czytelników, że tego typu praktyki można uznać za modelowy wręcz przykład materii troski, 

gdyż wymagają bliskiego kontaktu z otoczeniem, a często nawet oznaczają dosłowne 
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ubrudzenie sobie rąk. Najlepiej pokazuje to przykład kompostowania, gdyż ta praktyka 

permakulturowa wiąże się z kontaktem z różnego typu brudnymi materiałami. 

Choć działacze permakulturowi często odwołują się do romantycznego ideału życia w 

zgodzie z naturą, zachęcając chociażby do naśladowania zachodzących w niej procesów  

i postępowania zgodnie z jej odwiecznym rytmem, kompost nie jest po prostu składowiskiem 

resztek organicznych, które „w naturalny sposób” się rozkładają, tworząc ekologiczny nawóz. 

Jak przekonująco dowodzi Puig de la Bellacasa, produkcja dobrego kompostu wymaga 

stosowania konkretnych technik oraz wiedzy, chociażby na temat żyjących w nim dżdżownic. 

Drążą one korytarze, nieustannie wzruszając masę organiczną, co w efekcie ją napowietrza, 

przyśpieszając proces rozkładu. Co więcej, ich ekskrementy – niezwykle bogate w azot, 

minerały i mikroelementy – mają właściwości użyźniające. Dlatego w permakulturowym 

kompostowaniu wiedza o dżdżownicach ściśle się wiąże z troską o ich dobrobyt, a ogrodnicy 

permakulturowi uczą się różnych technik zwiększania dobrobytu dżdżownic. Choć 

kompostowanie trafnie ilustruje ekopolityczny potencjał materii troski, tego typu przykłady 

wyraźnie wskazują na to, że Puig de la Bellacasę interesują przede wszystkim relacje między 

ludźmi i biotycznymi nie-ludźmi oraz doświadczenia haptyczne. Tymczasem Ice Watch nie 

tylko dowodzi, że inicjatorzy sztuki zamglonego antropocenu starają się wytwarzać materię 

troski także wobec nieorganicznych nie-ludzi, lecz ponadto pokazuje, że można to robić  

z pomocą wrażeń nie tylko taktylnych.  

Podczas wspomnianej konferencji prasowej z okazji otwarcia Ice Watch głos zabrał 

również drugi inicjator projektu Minik Rosing, który podkreślił, że celem instalacji było 

również wywołanie konkretnego słuchowego doświadczenia odwiedzających: 

Przyłóżcie ucho do lodu, a opowie wam historię, sięgającą pradawnych czasów. Lodowce powstały 

przecież z płatków śniegu, które spadły 10 000 lat temu. Wciąż pamiętają więc czasy, zanim człowiek 

wprowadził do atmosfery dwutlenek węgla187. 

Zachęcając do przyłożenia ucha do logu, geolog odnosił się do charakterystycznego odgłosu, 

przypominającego trzask palących się polan drewna, który wydaje powietrze, uwalniające się 

z brył lodu w trakcie topnienia. Takie wrażenie akustyczne służyło przekształceniu wiedzy na 

temat globalnego ocieplenia w materię troski, która przyjmowała tu postać afektywnego 

doświadczenia bliskiego i intymnego spotkania z bryłami lodu. Lód stawał się wtedy swego 

                                                 
187 Arctic Ice Art displayed in Paris, https://www.youtube.com/watch?v=Tpe4o9_n8AM (30.12.2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpe4o9_n8AM
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rodzaju świadkiem historii, który zdawał się szeptać do ucha odwiedzających opowieść  

o minionych czasach, w których człowiek jeszcze nie zanieczyszczał środowiska. Powyższa 

wypowiedź wskazuje jednak wyraźnie na to, że celem omawianego performansu 

naturokulturotechnologicznego było wytworzenie materii troski przede wszystkim poprzez 

wywołanie niezapośredniczonego medialnie zmysłowego wrażenia słuchowego. Tymczasem 

bliższa analiza Ice Watch pokazuje, że takie doświadczenie może powstać tylko w bardzo 

konkretnych warunkach. Odwiedzający instalację mogli „usłyszeć lód” jedynie wtedy, gdy 

maksymalnie zbliżyli głowę do lodu, a odgłosy miasta nie zakłócały subtelnych trzasków. 

Przekonuje o tym chociażby filmik, który nagrała telefonem komórkowym jedna ze 

zwiedzających Ice Watch, gdy w nocy przechadzała się po placu przed Panteonem188.  

W przeciwieństwie do innych dostępnych w Internecie materiałów audiowizualnych, 

dokumentujących instalację Rosinga, tylko ten rejestruje dźwięk, o który mu chodziło. Przykład 

ten pokazuje, że nie wystarczyło po prostu przyłożyć ucho do lodu, by poznać historię lodu. 

Wywoływane przez inicjatorów afektywne doświadczenie zależało przede wszystkim od 

innych nie-ludzkich aktantów, w tym technologii rejestracji, bez których nie mogłoby powstać. 

Aby przekonać się o tym, jak naturokulturotechnologiczne performanse wywołują afektywne 

doświadczenie kontaktu z rozmaitymi mediami, wytwarzając materię troski, odwołam się do 

przykładu instalacji, która odnosi się do skażenia radioaktywnego naszej planety. Podobnie jak 

Ice Watch przekształca ona wiedzę o katastrofach ekologicznych w materię troski, jednak jej 

autorzy nie zachęcają zwiedzających do bezpośredniego kontaktu z nie-organicznymi 

aktantami, lecz wywołują w tym celu różnego typu doświadczenia technologiczne. 

W 2015 roku na Praskim Quadrienale, międzynarodowej cyklicznej wystawie 

poświęconej projektowaniu przestrzeni dla sztuk performatywnych, Polskę reprezentowała 

instalacja Post-Apocalypsis. Jej twórcami byli performatyczka Agnieszka Jelewska, projektant 

doświadczeń użytkowników nowych technologii i performatyk Michał Krawczak, kompozytor 

Rafał Zapała, artysta multimedialny Paweł Janicki i inżynier Michał Cichy, którzy dzisiaj 

tworzą kolektyw Daed Baitz. Instalacja powstała we współpracy z architektem Jerzym 

Gurawskim, projektantem przestrzeni scenicznej we wczesnych przedstawieniach Jerzego 

Grotowskiego, do którego twórczości wprost nawiązuje tytuł instalacji. W kontekście moich 

rozważań Post-Apocalypsis odnosi się jednak przede wszystkim do trwającej właśnie 

ekologicznej apokalipsy i świata, który po niej nastanie. Instalacja przypominała bowiem las, 

                                                 
188 Ice Watch Paris during COP21, https://www.youtube.com/watch?v=1CEP_eg8WKY&t=6s (30.12.2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=1CEP_eg8WKY&t=6s
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zdziesiątkowany wskutek bliżej nieokreślonej katastrofy ekologicznej, po której drzewa stały 

się technonaturalnymi hybrydami. W tradycyjnym white cube inicjatorzy umieścili pocięte pnie 

drzew, zatknięte na pordzewiałych, stalowych prętach zbrojeniowych, przytwierdzonych do 

sufitu i podłogi. W takim post-apokaliptycznym krajobrazie grupa Daed Baitz starała się 

wywołać afektywne doświadczenia jako asamblaże wrażeń słuchowych i dotykowych, by 

krytycznie przyjrzeć się temu, co tradycyjnie nazywamy środowiskiem naturalnym, 

przekształcając konkretnych nieorganicznych aktantów w materię troski.  

W każdym pniu na różnych wysokościach zainstalowano skonstruowane przez Cichego 

przetworniki przewodnictwa kostnego. Urządzenia te przekształcały impulsy elektryczne  

w wibracje mechaniczne, co umożliwiało przenoszenie dźwięku przez ludzką tkankę kostną. 

Przykładając do nich czoło lub inną część ciała, zwiedzający mogli więc „usłyszeć” w głowie 

nagrane wcześniej fragmenty polskiej poezji romantycznej Adama Mickiewicza, Juliusza 

Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida, odwołujące się do ideału wzniosłej Natury. Celem 

Daed Baitz nie było jednak podtrzymywanie romantycznego paradygmatu Natury, wynoszonej 

na piedestał i podziwianej z bezpiecznego dystansu, która – jak przekonuje brytyjski ekofilozof 

Timothy Morton we wspomnianej już pracy Ecology without Nature – legła u podstaw 

nowoczesnej ekologii politycznej. Docierające do odwiedzających instalację poprzez 

przewodnictwo kostne wiersze romantyków były bowiem trudne do zrozumienia, gdyż czytały 

je po angielsku osoby, które przeszły afazję. W związku z tym synestetyczne 

taktylne/akustyczne doświadczenie służyło krytyce romantycznego sposobu myślenia  

o środowisku jako uprzednio istniejącej rzeczywistości. W zamian Post-Apocalypsis 

wywarzało środowisko jako zjawisko naturokulturotechnologiczne, uzależnione od asamblaży 

ludzi i nie-ludzi. Takie środowisko wywoływało z kolei inne afektywne doświadczenie jako 

asamblaż, a wraz z nim tworzyło materię troski. 

Po wejściu w przestrzeń instalacji zwiedzający natychmiast zanurzają się  

w elektroniczny soundscape. Składa się on z poddanych sonifikacji danych meteorologicznych, 

zbieranych w czasie rzeczywistym przez czujniki zlokalizowane w miejscach związanych  

z katastrofami ekologicznymi, jak Czarnobyl, Los Alamos czy Fukushima. Specjalny algorytm, 

zaprogramowany przez Janickiego, transponuje parametry pogodowe, między innymi 

temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, na dźwięki o różnej częstotliwości  

i wysokości. Powstające wrażenia akustyczne pozwalają zatem doświadczyć odwiedzającym 

charakterystycznej dla zamglonego antropocenu sytuacji, w której przetwarzanie danych staje 
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się środowiskiem. Pisałem o tym w pierwszym rozdziale, odwołując się do eksperymentalnego 

rezerwatu przyrody James Reserve, który analizuje Jennifer Gabrys w pracy Program Earth.  

O ile jednak James Reserve pozwala dostrzec skomplikowane relacje między procesami 

biologicznymi, geologicznymi i meteorologicznymi, Post-Apocalypsis koncentruje się przede 

wszystkim na relacjach ludzi i tego nieorganicznego aktanta, jakim jest pogoda, którą 

postrzegamy dziś głównie jako strumienie danych wykorzystywanych, na przykład,  

w modelach meteorologicznych. Co więcej, wywoływane przez inicjatorów omawianego 

performansu doświadczenie akustyczne przekształca te dane w materię troski. Odwiedzający 

nie tylko bowiem wybierają miejsce, z którego pochodzą dane o aktualnej pogodzie, lecz także 

muszą dbać o generowany na żywo soundscape, koncentrując na nim uwagę, gdyż z łatwością 

może zniknąć wśród innych dźwięków, pochodzących spoza instalacji. Najlepiej pokazuje to 

moje własne doświadczenie. Zwiedzałem instalację w Muzeum Śląskim w Katowicach niemal 

rok po jej premierze. Ze względu na wysokość drutów zbrojeniowych nie prezentowano jej tu 

jednak w sali wystawowej, lecz w ogromnym foyer muzeum, tuż obok kas. Dlatego wybrany 

przeze mnie soundscape, generowany na podstawie parametrów pogodowych z Fukushimy, 

dosłownie ginął w gwarze turystów, którzy w weekend tłumnie odwiedzają to muzeum. 

Musiałem zatem uważnie wsłuchiwać się w przekształcone w dźwięki dane, irytując się za 

każdym razem, kiedy ich nie słyszałem. Odwołuję się jednak do tego afektywnego 

doświadczenia wcale nie po to, by ujawnić techniczne niedostatki instalacji, która z tego 

względu powinna być pokazywana w wyciszonym pomieszczeniu. Wręcz przeciwnie, 

doświadczenie to wskazuje na specyficzną kruchość materii troski, która wymaga od ludzi 

nieustannej pracy, niezbędnej do jej podtrzymania. W kontekście katastrofy ekologicznej, do 

której odwołuje się Post-Apocalypsis, można wręcz powiedzieć, że nie wystarczy troszczyć się 

o stan środowiska, lecz należy tę troskę podtrzymywać mimo rozmaitych czynników, 

odwracających uwagę od problemów ekologicznych. 

Choć Post-Apocalypsis wywołuje afektywne doświadczenie jako asamblaż, 

przekształcając dane z zanieczyszczonego środowiska w materię troski, w żaden sposób nie 

problematyzuje jednak kwestii odpowiedzialności ludzi i nie-ludzi za trwającą katastrofę 

ekologiczną. Tymczasem koncepcja Puig de la Bellacasy ściśle wiąże się z kwestią 

odpowiedzialności. Należy od razu zaznaczyć, że nie chodzi jej o odpowiedzialność rozumianą 

ani jako wina za dzisiejszy stan naszej planety, którą można przypisać konkretnym ludzkim 

bądź nie-ludzkim aktantom, ani jako moralny obowiązek wobec ludzi i nie-ludzi, który 

wyznacza uznawane za właściwe sposoby bycia w świecie i myślenia o nim. Interesuje ją raczej 
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sposób myślenia o odpowiedzialności za planetę, który w kontekście trwającej debaty  

o antropocenie zaproponowała Donna Haraway w cytowanej przeze mnie we wstępie pracy 

Staying with the Trouble, wiążąc kwestię odpowiedzialności ze zdolnością ludzi do 

odpowiadania na sytuację innych ludzi i nie-ludzi. Przyjrzyjmy się zatem bliżej jej 

rozważaniom, by z tej perspektywy pokazać, że afektywne doświadczenia wywoływane przez 

inicjatorów sztuki zamglonego antropocenu mogą rozwijać u ludzi zdolność do odpowiadania 

na sytuację nieorganicznych nie-ludzi.  

 

Afekty i i response-ability 

W Staying with the Trouble Haraway znacznie rozwinęła koncepcję odpowiedzialności jako 

response-ability, którą sformułowała w wydanej osiem lat wcześniej pracy When Species Meet. 

Termin response-ability powstał oczywiście przez rozdzielenie dywizem dwóch morfemów, 

składających się na angielski rzeczownik responsibility (odpowiedzialność): response 

(odpowiedź) i ability (zdolność). Haraway zaznacza w ten sposób, że odpowiedzialność nie ma 

dla niej nic wspólnego z nakazami moralnymi, lecz wiąże się ze zdolnością do odpowiadania 

na sytuację bądź działanie innych. Co więcej, w When Species Meet tym, kto odpowiada, może 

być zarówno człowiek, jak i nie-człowiek. Koncepcja response-ability służyła bowiem 

Haraway do sproblematyzowania kwestii odpowiedzialności naukowców za cierpienie i śmierć 

szczurów, myszy i innych zwierząt, wykorzystywanych w eksperymentach laboratoryjnych.  

Z jednej strony, jej celem była krytyka tradycyjnego, oświeceniowego dyskursu o zwierzętach 

jako istotach niższych od człowieka, który wszelkie formy okrucieństwa ludzi wobec zwierząt 

uzasadniał działaniem dla wyższego dobra ludzkości. Z drugiej strony, krytykowała dyskurs 

obrońców praw zwierząt, którzy zrównują cierpienie zwierząt laboratoryjnych i cierpienie 

ludzi. Najlepszy przykład takiej postawy stanowił dla Harway monolog Elizabeth Costello  

z powieści The Lives of Animals Johna Maxwella Coetzeego. Jak przekonywała, oba dyskursy 

oświeceniowy i obrońców praw zwierząt - opierają się na liberalnej koncepcji wolnego, 

indywidualnego podmiotu, który posiada niezbywalne prawa: pierwszy przypisuje taką 

podmiotowość wyłącznie ludziom, drugi zaś rozszerza ją również na zwierzęta. Tymczasem – 

argumentuje Haraway – w relacji między zwierzętami laboratoryjnych i wykorzystującymi je 

w swoich eksperymentach naukowcami, nie mamy wcale do czynienia z podmiotami  

i przedmiotami. To raczej przykład tego, co w omawianej pracy nazywa „gatunkami 

stowarzyszonymi (companion species)” (s. 4). Pojęcie to nie oznacza oczywiście psów, kotów 



246 

 

czy innych zwierząt, które od wieków towarzyszą człowiekowi. W gatunkach stowarzyszonych 

nie chodzi bowiem o współpracę niezależnych od siebie, samowystarczalnych organizmów, 

którym dziewiętnastowieczne nauki biologiczne przypisywały ściśle określoną tożsamość 

gatunkową. Jak przekonuje Haraway, w przypadku tych gatunków nie mamy bowiem do 

czynienia z taksonomicznymi klasyfikacjami, lecz z intra-akcjami ludzi i nie-ludzi, którzy 

nieustannie się współwytwarzają. Z tej perspektywy trudno stosować w odniesieniu do relacji 

ludzi i zwierząt w laboratorium takie tradycyjne pojęcia, jak podmiot czy przedmiot. Co za tym 

idzie, nie można również a priori przypisywać jednym bądź drugim niezbywalnych praw czy 

moralnych zobowiązań. Należy raczej uważnie przyglądać się konkretnym praktykom 

laboratoryjnym, zwracając uwagę na te, w których badacze i zwierzęta w najlepszy sposób 

odpowiadają wzajemnie na swoje zachowania, potrzeby i działania. Taka analiza powinna, 

według Haraway, stanowić podstawę działania komisji bioetycznych, które oceniają 

eksperymenty na zwierzętach z perspektywy rzekomo uniwersalnych praw zwierząt, tracąc  

z oczu specyficzne uwarunkowania konkretnych doświadczeń.  

W Staying with the Trouble Haraway zdecydowanie poszerzyła koncepcję response-

ability, wychodząc nie tylko poza intra-akcje zwierząt laboratoryjnych i eksperymentujących 

na nich naukowców, lecz także wąsko rozumiane gatunki stowarzyszone. Response-ability 

stało się dla niej bowiem konstytutywnym elementem fabulacji spekulatywnej na temat Ziemi, 

którą określa mianem Terrapolis. Chodzi tu o otwarte, materialne i wielowymiarowe 

pluriwersum, wytwarzające się w wyniku wielogatunkowych intra-akcji. W tym zaś kontekście 

response-ability oznacza zdolność ludzi i nie-ludzi do odpowiadania na nieoczekiwane 

pojawianie się i znikanie aktantów. Haraway ma tu na myśli przede wszystkim wymieranie 

gatunków i sytuacje, w których życie nieoczekiwanie się odradza. Tak rozumiana response-

ability nie służy jednak poszukiwaniu definitywnych rozwiązań dla trwającej katastrofy 

ekologicznej, na przykład, poprzez rozwijanie nowych technologii. Haraway, podobnie jak 

cytowana w pierwszym rozdziale Anna Lowenhaupt-Tsing, podejrzliwie podchodzi do 

inicjatyw badaczy ze wspomnianego już The Breakthrough Institute, którzy przekonują, że 

tylko gwałtowny rozwój technologiczny daje szansę na uchronienie ludzkości przed 

ekologiczną zagładą. Jej zdaniem, response-ability stanowi raczej sposób na to, by nie stracić 

z oczu najważniejszego problemu, z jakimi się dziś borykamy: życia i umierania na zagrożonej 

planecie. Tylko nieustanne mierzenie się z tym problemem, bez apriorycznych założeń  

i zdefiniowanych celów, które blokują możliwość dostrzeżenie skomplikowanych, 

wielogatunkowych asamblaży, daje nadzieję na (prze)życie ludzi i nie-ludzi czy częściową 
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regenerację biosfery. Aby przekonać się o tym, jak doświadczenia w performansach 

naturokulturotechnologicznych zamglonego antropocenu mogą przyczynić się do rozwijania 

response-ability, odwołajmy się do jednego z analizowanych przez Haraway przykładów.  

Crochet Coral Reef to trwający nadal projekt, który w 2005 roku rozpoczęła australijska 

poetka Christine Wertheim i jej siostra bliźniaczka Margaret, artystka wizualna z dyplomem 

magistra fizyki i matematyki. Łączy on dyskursy i praktyki modelowania matematycznego, 

oceanografii, rękodzieła artystycznego i ekoaktywizmu, by uwrażliwić na problem raf 

koralowych ginących w wyniku szkodliwej ekologicznie działalności człowieka. Problem ten 

jest szczególnie bliski urodzonym w Brisbane artystkom, które od dzieciństwa obserwowały 

wymieranie gatunków, zamieszkujących pobliską Wielką Rafę Koralową. Poruszone tempem 

i skalą ich wymierania, siostry Wertheim postanowiły odtworzyć ginące bogactwo form życia, 

zamieszkujących rafę koralową. Nie był to jednak kolejny projekt wskrzeszania wymarłych 

gatunków (de-extinction), o których mówią współcześni genetycy, pracujący nad 

sklonowaniem mamuta lub odnowieniem populacji gołębia wędrownego189. Chodziło bowiem 

nie tyle o odtworzenie rzeczywistych organizmów za pomocą skomplikowanych procedur 

biotechnologicznych, ile za pomocą szydełka. Na podstawie rozległych studiów nad biologią 

organizmów morskich, siostry Wertheim opracowały metodę, dzięki której można wykonać 

szydełkiem trójwymiarowe koralowce, meduzy i gąbki. W tym celu zaprosiły do współpracy 

łotewską matematyczkę Dainę Taiminę z Uniwersytetu Cornella, która siedem lat wcześniej 

wykonała szydełkiem trójwymiarowe modele przestrzeni hiperbolicznej, czyli jednej  

z przestrzeni, gdzie nie obowiązują sformułowane przez Euklidesa prawa geometrii. Podczas 

gdy Taiminę interesował dydaktyczny potencjał modeli, które ułatwiały studentom matematyki 

zrozumienie zasad, rządzących geometrią nieeuklidesową, siostry Wertheim zajmował przede 

wszystkim ich kształt. Modele Taiminy do złudzenia przypominały bowiem falujące polipy 

koralowców i pozwijane ciała gąbek. Co więcej, jak się okazało, zwiększając liczbę oczek  

w kolejnych rządkach, z łatwością można tworzyć modele innych istot, zamieszkujących rafy 

koralowe. Siostry Wertheim zaprosiły następnie do szydełkowania kobiety, uczęszczające na 

zajęcia z rękodzieła artystycznego w świetlicach środowiskowych i domach kultury na całym 

świecie. Dziś w projekcie bierze udział ponad osiem tysięcy kobiet z dwudziestu siedmiu 

krajów. Każdy lokalny ośrodek tworzy własną rafę koralową, złożoną nie tylko z włóczkowych 

meduz czy bawełnianych koralowców, lecz także z wykonanych z toreb plastikowych 

                                                 
189 Zob. Beth Shapiro, How to Clone a Mammoth. The Science of De-Extinction, Princeton 2015. 
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ukwiałów i innych syntetycznych stworzeń. Wybrane prace siostry Wertheim prezentują  

w najważniejszych galeriach sztuki najnowszej, między innymi w Hayward Gallery w 

Londynie i Van Abbemuseum w Eindthoven, wypełniając całe sale wystawowe morskimi 

krajobrazami.  

Komentując Crochet Coral Reef, Haraway przekonuje, że potencjał projektu sióstr 

Wertheim do rozwijania response-ability polega na tym, że praktyka szydełkowania wywołuje 

u jego uczestniczek emocjonalne, fizyczne i społeczne zaangażowanie w problem ginących raf 

koralowych. Co dla niej jednak szczególne istotne, w projekcie nie chodzi o wytwarzanie 

bezpośredniego kontaktu z zagrożoną naturą. Siostry Wertheim nie organizują przecież rejsów, 

podczas których uczestniczki mogłyby nurkować na Wielkiej Rafie Koralowej, by na własne 

oczy przekonać się o skali problemu. Zamiast tego wytwarzają doświadczenie „intymności bez 

bliskości (intimacy without proximity)” (s. 79). Chodzi tu o swego rodzaju wirtualne spotkanie 

ze stworzeniami, kiedy ludzie nie zakłócają im spokoju, i tak zmąconego przez antropogeniczne 

zmiany klimatu, do których przyczynia się nasza cywilizacja. Wirtualność takiego spotkania w 

żadnym wypadku nie deprecjonuje jego siły oddziaływania. Wręcz przeciwnie, ze względu na 

brak bliskości może się ono przyczynić do wytworzenia kolejnych, niezaplanowanych 

sposobów do odpowiadania na dramat wymierających raf koralowych. Przywoływany przez 

Haraway przykład doskonale pokazuje, że afektywne doświadczenie, wywoływane przez 

naturokulturotechnologiczne performanse zamglonego antropocenu, może przyczyniać się do 

rozwijania w ludziach zdolności do odpowiadania na szkodliwe ekologicznie procesy, które 

dotykają przede wszystkim ludzi i żyjących organicznych nie-ludzi. Jednak chociażby 

omawiany wcześniej przykład Ice Watch dowodzi, że trwająca katastrofa ekologiczna nie 

pozostaje też bez wpływu na aktantów nieorganicznych, jak choćby lód. Aby pokazać, że 

response-ability może oznaczać zdolność do odpowiadania na sytuację również takich istot, 

powrócę na chwilę do When Species Meet, by przyjrzeć się bliżej temu, kim lub czym mogą 

być gatunki stowarzyszone. 

Badacze z kręgu nowego materializmu najczęściej wykorzystują pojęcie gatunków 

stowarzyszonych do opisu skomplikowanych intra-aktywnych relacji między ludźmi  

i biotycznymi nie-ludźmi. Świadczą o tym chociażby dwa przykłady. Pierwszy to 

opublikowany cztery lata po When Species Meet artykuł Unruly Edges: Mushrooms as 

Companion Species Anny Tsing, która wykorzystała wprowadzony przez Haraway termin do 

opisu symbiotycznych relacji, jakie nawiązują grzyby matsutake z innymi organicznymi 
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bytami190. Drugi to wydana niedawno monografia Wildlife in the Anthropocene. Conservation 

after Nature amerykańskiego geografa społeczno-politycznego Jamiego Lorimera. Koncepcja 

Haraway służy mu do analizy splątanych losów ludzi i słoni na Sri Lance, która problematyzuje 

współczesny dyskurs ochrony ginących gatunków, oparty na idei dziewiczej Natury191. Na 

sposób wykorzystania pojęcia gatunków stowarzyszonych wpłynęło zapewne to, że Haraway 

odwołuje się do różnego typu relacji ludzi i zwierząt. Za modelowy gatunek stowarzyszony 

uważa jednak swoją bliską relację z suką owczarka australijskiego o wdzięcznym imieniu 

Cayenne Pepper. Nie chodzi tutaj jednak po prostu o konwencjonalną relację przywiązania, 

jaka łączy zwierzę domowe i jego właściciela. Haraway i Cayenne Pepper biorą bowiem udział 

w licznych zawodach i kilka razy w tygodniu uprawiają trening zręcznościowy. Wymagają to 

od nich nie tylko opanowania konkretnych umiejętności, lecz nade wszystko stwarza okazję do 

wypracowania pozawerbalnych sposobów komunikacji, ucząc wrażliwości na wzajemne 

reakcje. Każdy błędnie odczytany przez jedną z nich ruch bądź najmniejsze zawahanie mogą 

bowiem powodować niewykonanie danego ćwiczenia, a nawet nieukończenie przebiegu.  

W treningu zręcznościowym z Cayenne Pepper ujawniają się zatem charakterystyczne dla 

gatunków stowarzyszonych usytuowane historycznie spotkania kilku gatunków, w których na 

zasadzie emergencji wyłaniają się asymetryczne stosunki władzy, wiedzy i umiejętności. 

Spotkania te stają się również przestrzenią dla rozmaitych relacji etycznych, które wytwarzają 

nowe sposoby międzygatunkowego współ-życia. 

Jednak lektura pracy Haraway pokazuje wyraźnie, że gatunki stowarzyszone obejmują 

ponadto relacje ludzi i nieorganicznych nie-ludzi. Wskazują na to chociażby historyczne  

i współczesne znaczenia oraz etymologia rzeczownika species (gatunek), na które się ona 

powołuje, definiując proponowany termin. Oczywiście najważniejszym punktem odniesienia 

są dla niej znaczenia, jakie to słowo zyskało w naukach biologicznych. Wywodzi się ono od 

łacińskiego czasownika specere (patrzeć lub dostrzegać), zaś określa się nim zarówno 

konkretne osobniki czy grupy organizmów, które mogą się rozmnażać, wydając płodne 

potomstwo, jak i kategorię taksonomiczną. Podwójne znaczenie terminu species Haraway 

odczytuje w kontekście toczącej się w naukach biologicznych debaty na temat tego, czy gatunek 

to konkretne, organiczne istoty, żyjące na Ziemi, czy jedynie abstrakcyjne pojęcie, stworzone 

ze względów pragmatycznych, mające ułatwić klasyfikację. W związku z tym jej gatunki 

stowarzyszone obejmują również bakterie i organizmy transgeniczne, które wymykają się 

                                                 
190 Anna Tsing, Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species, „Environmental Humanities” 2012, nr 1, s. 

141-154. 
191 Jamie Lorimer, Wildlife in the Anthropocene. Conservation after Nature, University of Minnesota Press 2015. 
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powyższej definicji species. U tych pierwszych mamy do czynienia z poziomym transferem 

genów, czyli sytuacją, w której różne gatunki bakterii wymieniają się fragmentami DNA. Te 

drugie zaś powstają bądź to w wyniku skrzyżowania osobników należących do różnych 

gatunków, bądź nie wydają płodnego potomstwa. Z tej perspektywy również samą Cayenne 

Pepper uznać należy za przykład gatunków stowarzyszonych, gdyż jest efektem trwających 

kilka stuleci zabiegów biotechnologicznych, polegających na krzyżowaniu przez człowieka 

wielu gatunków psów w celu osiągnięcia pożądanych cech fizycznych i psychicznych.  

W kontekście moich rozważań najistotniejsza okazuje się wszakże mniej oczywista etymologia 

słowa species, do której odwołuje się Haraway. Chodzi mianowicie o łaciński rzeczownik 

speciē, czyli monety z metali szlachetnych, które wybijano w różnych częściach Cesarstwa 

Rzymskiego. Choć badaczka poświęca monetom o wiele mniej miejsca niż gatunkom,  

o których mówią biolodzy, to przecież przywoływana przez nią etymologia pozwala włączyć 

do refleksji o gatunkach stowarzyszonych również nieorganicznych nie-ludzi. Aby się o tym 

przekonać, wystarczy odwołać się do rzadziej przywoływanej przez badaczy z kręgu nowego 

materializmu przykładu ojca Haraway, któremu poświęca ona sporo uwagi w When Species 

Meet.  

Frank Haraway był dziennikarzem sportowym i przez czterdzieści lat współpracował  

z dziennikiem „Denver Post”, gdzie co tydzień publikował relacje, głównie z meczów 

baseballowych. Jak przekonuje Haraway, to po nim odziedziczyła ona zdolność opowiadania 

historii, którą wykorzystuje w swojej działalności akademickiej do tworzenia nowych 

sposobów mówienia o świecie. Szczegółowo rekonstruując w omawianej pracy biografię ojca 

w kontekście gatunków stowarzyszonych, autorka nie skupia jednak uwagi na relacjach ojca  

z nią samą, najbliższą rodziną czy zwierzętami. Interesują ją przede wszystkim towarzyszące 

mu od wczesnego dzieciństwa kule ortopedyczne i wózki inwalidzkie. W 1916 roku jako 

szesnastomiesięczne niemowlę Frank Haraway spadł bowiem z łóżka i uszkodził sobie biodro. 

Tuż po wypadku w uszkodzone miejsce wdała się gruźlica kostno-stawowa, którą wkrótce 

udało się zaleczyć. Choroba wróciła jednak pięć lat później, gdy Haraway poślizgnął się na 

świeżo wypastowanej podłodze. Gruźlica opanowała wówczas oba stawy biodrowe, a następnie 

upośledziła nogi chłopca. Choć po kilku miesiącach choroba ustąpiła, pojawiły się powikłania 

w postaci zwapnienia stawów biodrowych. Oznaczało to, że nie mógł się schylać, a najmniejszy 

nawet ruch wywoływał potworny ból. W związku z tym Haraway spędził dzieciństwo przykuty 

do łóżka, w opatrunku gipsowym od kolan do klatki piersiowej. Jego ojciec, właściciel lokalnej 

sieci sklepów spożywczych, zapewnił mu prywatnego nauczyciela, a po zdjęciu gipsu kupił 
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wózek inwalidzki, na który mogli sobie pozwolić jedynie bogaci Amerykanie. Kiedy zaś 

ukończył prywatne liceum w Denver, podarował mu drogie kule ortopedyczne, wykonane  

z niezwykle wytrzymałego drewna wiśniowego. Jak przekonuje Haraway, wózek inwalidzki, 

kule ortopedyczne oraz ciało jej ojca to również przykład gatunków stowarzyszonych, które – 

jak pisze w When Species Meet – „wytworzyły energicznego, pełnego życia dziennikarza 

sportowego” (s. 167). Bez wózka Frank Haraway nie tylko nie mógłby pójść do szkoły, lecz 

także grać w baseball z kolegami na podwórku. Co za tym idzie, prawdopodobnie nigdy nie 

pojawiłaby się u niego pasja do sportu. Kule zaś umożliwiały mu swobodne poruszanie się.  

W trakcie studiów na wydziale nauk o sporcie prywatnego Uniwersytecie w Denver wygrał 

nawet wyścig na 400 metrów z kolegą futbolistą, który po złamaniu nogi tymczasowo chodził 

o kulach. Co więcej, dzięki kulom Haraway nauczył się chodzić bez żadnej pomocy. 

Podpierając się na nich, stopniowo łapał równowagę, aż w końcu sam zaczął stawiać małe 

kroczki, intensywnie pracując kolanami. Nie był to jednak nieporadny chód osoby 

niepełnosprawnej. Poruszając się w ten sposób, w latach trzydziestych XX wieku Haraway trzy 

razy z rzędu wygrał stanowe mistrzostwa tenisa stołowego, w których startowali pełnosprawni 

zawodnicy. Jak przekonuje Haraway, jej ojciec zwyciężył nie tylko dlatego, że podczas 

treningu z kulami wyrobił sobie lepszą od innych koordynację między rękami i oczami, a także 

zyskał dobre poczucie równowagi i wytrenował górne partie mięśni. Dzięki temu, że tworzył 

gatunki stowarzyszone z wózkiem i kulami, nigdy nie myślał o sobie jak o kimś 

niepełnosprawnym. Dało mu to pewność siebie, niezbędną do wygranej. Jak dowodzi Haraway, 

gatunki stowarzyszone, które współtworzył jej ojciec z nieorganicznymi nie-ludźmi, nie 

wpłynęły wyłącznie na jego własne życie. W When Species Meet stwierdza wręcz, że „kule 

stały się symbiontem naszej rodziny, wpływając również na to, jak niektórzy z nas się 

poruszali” (s. 172). Inaczej mówiąc, kule stanowiły nieodłączną część życia rodziny 

Harawayów. Badaczka wspomina, na przykład, jak z braćmi, Billem i Rickiem, pożyczali je od 

ojca, by przekonać się, kto najlepiej potrafi nimi posługiwać. Szybko okazało się też, że kule 

wpływają na życie jej braci. Choć Bill i Rick nigdy nie mieli problemów z biodrami, w pewnym 

momencie zaczęli poruszać się bardzo podobnie do ojca. Ani go jednak nie przedrzeźniali, ani 

nie naśmiewali się z jego kalectwa. W niezamierzony sposób naśladowali ojca, przejmując 

specyficzny dla niego sposób poruszania się, wypracowany w czasie treningu z kulami. 

Przykład ten stanowi dla Haraway dowód na to, że gatunki stowarzyszone ludzi  

i nieorganicznych nie-ludzi wchodzą w relację również z innymi ciałami, dosłownie wpływając 

na ich kształ. Jak jednak pokazuje historia Franka Harawaya, takie gatunki stowarzyszone 

wpływają nie tylko na ludzkie życie, lecz uczestniczą również w procesie umierania. 



252 

 

Po osiemdziesiątce ojciec Haraway wszędzie poruszał się o kulach, nawet po domu.  

W 2005 roku tak niefortunnie się przewrócił, że po raz kolejny złamał biodro. Zwapnienie kości 

było już jednak tak rozległe, że lekarze nie mogli złożyć nogi, używając gwoździ medycznych 

czy zewnętrznej stabilizacji, by kości mogły się zrosnąć. Ostatnie miesiące życia Frank 

Haraway znów więc spędził przykuty do łóżka. Dzięki wysokiej polisie ubezpieczeniowej 

wypożyczył sobie jednak nowy wózek inwalidzki, który stał się kolejnym stowarzyszonym z 

nim gatunkiem. Wózek ten zdecydowanie różnił się od tego, na którym jeździł w latach 

dwudziestych. Przede wszystkim był zdecydowanie bardziej zaawansowany technologicznie. 

Haraway porównuje go nawet do cyborga, gdyż ojciec sterował nim za pomocą specjalnego 

chipa, wszczepionego w rękę. W tym celu musiał jednak długo ćwiczyć pod okiem 

fizjoterapeutki. Ustawiała mu ona specjalne tory przeszkód na szpitalnym korytarzu, by nauczył 

się jeździć na wózku, nie stwarzając zagrożenia dla innych. Choć naszpikowany elektroniką 

wózek pozwalał na płynne poruszanie się po drodze i precyzyjne omijanie przeszkód, nie 

stwarzał nowych możliwości działania, lecz nieustannie przypominał o tym, czego Frank 

Haraway nie mógł już dłużej robić. Na przykład, nie mógł uczęszczać na ukochane mecze 

baseballowe, gdyż było to dla niego zbyt męczące i sprawiało silny ból fizyczny. Co więcej, 

kosztowna eksploatacja wózka wkrótce pochłonęła jego całą polisę ubezpieczeniową. Wtedy 

zaczął brać udział w życiu sportowym za pomocą innych nieorganicznych gatunków 

stowarzyszonych. Dzięki telewizorowi z anteną satelitarną oglądał mecze ulubionej 

baseballowej ligi krajowej, a przez telefon komórkowy na żywo komentował ich przebieg, 

wymieniając się uwagami ze znajomymi. W końcu jednak nawet ci aktanci okazali się bezradni 

wobec śmierci. Haraway zachorował na zapalenie płuc i odmówił leczenia. W liście, który 

zostawił na biurku, a rodzina odnalazła po jego śmierci, tłumaczył swoją decyzję tym, że lepiej 

odejść z tego świata niż utracić kontakt ze sportem, którym zajmował się całe życie. Po śmierci 

ojca Haraway i jej bracia chcieli go nawet skremować razem z kulami, gdyż stanowili jedno 

ciało. Zdecydowali się jednak powiesić je w salonie rodzinnego domu jako znak łączności  

z przodkami – gatunkami stowarzyszonymi ludzi i nieorganicznych nie-ludzi, którzy wypływali 

i wpływają na ich życie. 

Powyższa historia nie tylko dowodzi, że gatunki stowarzyszone obejmują u Haraway 

również abiotycznych nie-ludzi. Zwłaszcza relacje Franka Harawaya i jego rodziny z wózkiem 

inwalidzkim i kulami stanowią wręcz modelowy przykład rozwijania u ludzi response-ability 

jako zdolności odpowiadania na sprawcze działanie nieorganicznych nie-ludzi. Tym bardziej 

może zatem dziwić, że w późniejszej pracy Staying with the Trouble interesujący mnie aktanci 
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pozostają w zasadzie nieobecni. Używane tu przez Haraway metafory i przykłady pochodzą 

wyłącznie ze świata organicznego. Wystarczy przypomnieć chociażby fragment, często 

przywoływany przez badaczy z kręgu nowego materializmu, który można odczytać jako jej 

swego rodzaju manifest:  

Nie jesteśmy posthumanistkami – jesteśmy kompostem. Nie zajmujemy się humanistyką (humanities), 

lecz próchnistyką (humusities). Jako filozofka i jako kobieta jestem więc przedstawicielką 

kompostyzmu a nie posthumanizmu (s. 97). 

Inaczej mówiąc, w tej pracy kompost, czyli twór organiczny, staje się dla Haraway metaforą 

świata, w którym ludzie i organiczni nie-ludzie nieustannie się ze sobą mieszają, nie tylko 

wytwarzając siebie nawzajem, lecz tworząc nowe sposoby bycia w świecie i poznawania go. 

W tym kontekście response-ability oznacza więc zdolność ludzi do odpowiadania na potrzeby 

i działania żyjących nie-ludzi. Tymczasem ostatnie masowe pożary, pustoszące Puszczę 

Amazońską w chwili, piszę te słowa, pokazują wyraźnie, że trwająca katastrofa ekologiczna 

wymaga tego, byśmy wypracowali w sobie zdolność do odpowiadania również na działania 

tego, co nieorganiczne. Jak przekonuje brazylijska dziennikarka Eliane Brum w artykule In 

Bolsonaro’s burning Brazilian Amazon, all our futures are being consumed, powodowane 

najczęściej przez ludzi pożary zagrażają nie tylko milionom gatunków amazońskiej fauny  

i flory czy mieszkającym na tych terenach rdzennym plemionom192. Mają one, między innymi, 

ułatwić firmom górniczym dostęp do pokładów manganu, rudy żelaza i złota, umożliwiając im 

nieograniczone wydobycie. Co więcej, nieorganiczne związki chemiczne, głównie tlenek  

i dwutlenek węgla, które przedostają się do atmosfery wraz z dymem, widocznym już z 

kosmosu, nie tylko przyczynią się do przyśpieszenia globalnego ocieplenia, lecz stanowią 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Przykład ten pokazuje, że wypracowanie 

zdolności ludzi do odpowiadania na katastrofy ekologiczne, dotykające nieorganicznych nie-

ludzi, staje się coraz bardziej naglące. Aby przekonać się o tym, jak afektywne doświadczenie 

jako asamblaż, wywoływane przez inicjatorów performansów naturokultorotechnologicznych 

zamglonego antropocenu, może wytwarzać tego typu response-ability, przyjrzyjmy się 

konkretnemu projektowi. Oczywiście za wcześnie jeszcze na instalację, odnoszącą się do 

problemu płonących dziś lasów amazońskich. Jako przykład posłużyć może jednak projekt, 

który powstał przy okazji analizowanego już wcześniej Ice Watch.  

                                                 
192 Eliane Brum, In Bolsonaro’s burning Brazilian Amazon, all our futures are being consumed, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/23/amazon-rainforest-fires-deforestation-jair-bolsonaro 

(24.08.2019). 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/23/amazon-rainforest-fires-deforestation-jair-bolsonaro
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Pewnej nocy w czasie trwania pokazów Ice Watch, Olafur Eliasson siedział przy lampce 

wina w jednej z licznych restauracji w sąsiadującej z Panteonem dzielnicy łacińskiej. 

Towarzyszyli mu znajomi: choreograf Wayne McGregor i tancerze baletu Opery paryskiej. 

Eliasson zaproponował, by inspirując się instalacją, wspólnie stworzyli performans taneczny 

Encounters with Ice Watch. Proces powstawania projektu opisała na łamach „New Yorkera” 

amerykańska poetka i dziennikarka Cynthia Zarin w opublikowanym rok po zakończeniu 

szczytu COP21 artykule A Dance for the Melting Icebergs193. Jak odnotowała, kiedy artysta 

opowiadał im o Ice Watch, nastrój niezobowiązującego spotkania towarzyskiego nagle ustąpił 

miejsca dojmującemu poczuciu smutku. Travis Clausen-Knight, jeden z tancerzy biorących 

udział w projekcie Eliassona, którego słowa Zarin cytuje, wspominał, że „Olafur nie chciał, 

żebyśmy byli smutni. Chciał, żebyśmy wyruszyli z nim w podróż w kierunku empatii, która 

może nam dać impuls do działania”. Widać atem wyraźnie, że Encounters with Ice Watch miało 

wykorzystać afektywne doświadczenie, które wywoływała instalacja Eliassona i Rosinga, do 

rozwijania u ludzi zdolności do odpowiadania na sytuację topniejącego lodu i problem 

globalnego ocieplenia. Wskazuje na to chociażby struktura performansu. Artyści osobno 

stworzyli bowiem solowe etiudy, które następnie wspólnie wykonali na placu przed Panteonem. 

Aby pokazać, jak różne były to odpowiedzi, wystarczy odwołać się do dwóch etiud. Jedna  

z tancerek Opery paryskiej, Marie-Agnès Gillot, nawiązała choćby do nurtu nie-tańca, który  

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zapoczątkował włoski tancerz Orazio Massaro. Po 

prostu przez cały czas trwania performansu przytulała się z zamkniętymi oczami do jednej  

z brył lodu. Podczas gdy Massaro zrezygnował z tradycyjnej choreografii, kwestionując 

modernistyczną estetykę tańca i pokazując zdolność tej formy sztuki do odpowiadania na 

aktualne problemy społeczne, etiuda Gillot wykorzystała nie-taniec jako sposób odpowiadania 

ludzi na problemy ekologiczne poprzez dosłowne zbliżenie się do topniejącego lodu. Natomiast 

zaproszony do projektu tancerz Steen Koerner w ogóle nie dotykał brył lodu. Wykorzystując 

technikę slow motion, wywodzącą się raczej z tradycji pantomimy, bardzo powoli przechodził 

między bryłami lodu, wyraźnie oddzielając kolejne sekwencje ruchu. Od czasu do czasu górna 

część jego ciała już to zbliżała się do lodu, już to oddalała, jakby przyciągana i odpychana jakąś 

nieokreśloną siłą. W odróżnieniu od Gillot, Koerner odpowiadał na Ice Watch, nie tyle 

akcentując fizyczną bliskość człowieka i topniejącego lodu, co rozgrywając afektywne napięcie 

                                                 
193 Cynthia Zarin, A Dance for the Melting Icebergs, https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/a-dance-

for-the-melting-icebergs, (30.04.2019). 

https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/a-dance-for-the-melting-icebergs
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/a-dance-for-the-melting-icebergs
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między dystansem, jaki dzieli większość ludzi od lodowców, a bliskością skutków ich 

topnienia. 

Omawiany projekt nie służył jednak wywołaniu response-ability wyłącznie u tancerzy 

bądź tych, którzy mogli obserwować ich występy na żywo. Encounters with Ice Watch nie ma 

bowiem charakteru tradycyjnego wydarzenia kulturalnego na żywo z udziałem publiczności. 

Od początku funkcjonuje wyłącznie w postaci krótkiego filmu w serwisie internetowym 

Vimeo194. Do nagranych i zmontowanych etiud tancerzy, Eliasson dodał podkład dźwiękowy 

brytyjskiego didżeja Jamiego XX, który sam w sobie również stanowi odpowiedź na Ice Watch. 

Skomponowana przez niego muzyka składa się bowiem z zapętlonych sampli trzaskającego 

lodu, którym towarzyszy melodia, przywodząca na myśl soundtrack do filmu Amelia (2001) 

Jean-Pierre’a Jeuneta. Skojarzenie jest tym silniejsze, że film kręcono w Paryżu, a jedna ze scen 

rozgrywa się w pobliżu Panteonu. Jamie XX odwołuje się jednak nie tyle do miejsca akcji 

Amelii, ile do postaci głównej bohaterki, która poświęca własne życie, by uszczęśliwiać innych. 

W kontekście Ice Watch takie odwołanie się pokazuje, że w czasie ekologicznego stanu 

wyjątkowego uszczęśliwić innych może przede wszystkim stawienie czoła takim problemom, 

jak globalne ocieplenie. Jednak w Encounters with Ice Watch stawienie czoła nie wymaga 

bezpośredniego doświadczenia lodu tu i teraz. Performans wywołuje raczej wspomniane 

wcześniej wrażenie intymności bez bliskości, by skłonić jak największe grono użytkowników 

Internetu do odpowiadania na sytuację topniejących lodowców. Efekty tej strategii widać nie 

tylko na przykładzie licznych komentarzy internautów, którzy dzielili się swoimi reakcjami na 

projekt Eliassona i Rosinga w mediach społecznościowych. Choć nie przyczyniły się one do 

wybuchu masowych protestów przeciwko emisji CO2, nie można lekceważyć ich afektywnego 

potencjału do wytwarzania u ludzi potrzeby zmiany, którego społeczno-polityczne 

konsekwencje być może ujawnią się w innym, nieoczekiwanym miejscu i czasie.  

Omówione w tym rozdziale przykłady sztuki zamglonego antropocenu wyraźnie 

dowodzą, że w interesującej mnie epoce doświadczenie – ze względu na swój afektywny 

charakter – nie tylko ujawnia sprawczy potencjał, lecz w konkretnych kontekstach kulturowych 

i społeczno-politycznych może także wytwarzać określone alter(eko)polityczne efekty. Do tej 

pory interesowały mnie jednak przede wszystkim efekty, które można zaobserwować w skali 

mikro, analizując relacje między ludzkimi i nie-ludzkimi ciałami w asamblażu. Tymczasem 

sformułowana w tej pracy koncepcja doświadczenia jako asamblażu wrażeń zmysłowych, 

                                                 
194Encounters with Ice Watch, Place du Panthéon, Paris, 2015, https://vimeo.com/189918564 (05.01.2018). 

https://vimeo.com/189918564
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doświadczeń intelektualnych i afektywnych, które powstają w wyniku polifonicznych  

i emergentnych spotkań sposobów istnienia ludzi i nie-ludzi, skłania do refleksji również nad 

szerszymi, alter-politycznymi implikacjami proponowanego podejścia do doświadczenia. Na 

zakończenie niniejszej pracy zastanowię się zatem nad wizją świata, jaką może pociągać za 

sobą doświadczenie jako asamblaż i – szerzej rzecz ujmując – zamglony antropocen. Takie 

rozważania nie będą jednak możliwe bez usytuowania moich koncepcji w kontekście 

współczesnych spekulacji na temat przyszłości naszej planety.  
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Zakończenie. Kontrapokalipsy  
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Końce świata 

Dotychczasowe rozważania na temat zamglonego antropocenu i związanej z nim koncepcji 

doświadczenia koncentrowały uwagę przede wszystkim na zjawiskach minionych lub 

współczesnych. Tymczasem, jak przekonuje w cytowanym na samym początku niniejszej 

pracy Staying with the Trouble Haraway, każda fabulacja spekulatywna pociąga za sobą 

również określoną wizję tego, co nastąpi. Na zakończenie zastanowię się więc nad tym, jakie 

scenariusze przyszłości zapowiada formułowana przeze mnie koncepcja zamglonego 

antropocenu. Trudno wyobrazić sobie lepszy moment do podjęcia tej kwestii niż mnożące się 

w kulturze popularnej ostatnich lat pre- i post-apokaliptyczne narracje na temat końca świata  

i końca człowieka. O ich różnorodności najlepiej świadczy garść przykładów. Trylogia 

powieściowa Maddadam (2003-2013) kanadyjskiej pisarki Margaret Atwood z różnych 

perspektyw pokazuje dystopijny świat, w którym ludzkość wyginęła za sprawą 

śmiercionośnego wirusa stworzonego w laboratorium biotechnologicznym195. Telewizyjny 

serial Hard Sun (2018 – ) opowiada o parze londyńskich detektywów, którzy w związku z jedną 

z prowadzonych spraw poznają tajemnicę brytyjskiego rządu, ukrywającego przed 

obywatelami informację, że za dwa lata wybuchnie słońce. Natomiast film IO (2019) Jonathana 

Helperta przedstawia Ziemię, która została zniszczona przez toksyczne zanieczyszczenia 

środowiska, a ludzie uciekli na tytułowy księżyc Jowisza. W wydanej niedawno po angielsku 

pracy The Ends of the World brazylijscy badacze, filozofka Déborah Danowski i antropolog 

Eduardo Viveiros de Castro, przekonująco dowodzą, że proliferacja tego typu narracji 

nierozerwalnie wiąże się z dyskusją na temat antropocenu, który stał się dziś wręcz synonimem 

apokalipsy196. Klimatolodzy, geolodzy i biolodzy nie tylko na każdym kroku przekonują, że 

świat zmierza ku zagładzie, lecz przede wszystkim dostarczają dowodów na to, że – jak chcą 

Danowski i Viveiros de Castro – „pierwszy raz w historii nie mamy pojęcia, co z tym zrobić” 

(s. 22). W tym kontekście Danowski i Viveiros de Castro nie traktują popkulturowych narracji 

o końcu świata jako fikcji oderwanych od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, uznają je za 

swego rodzaju eksperymenty myślowe, które – w odróżnieniu od obiektywizujących 

dyskursów naukowych – pozwalają dostrzec nie tylko ekologiczne i epistemologiczne, lecz 

także egzystencjalne, kulturowe czy społeczno-polityczne problemy, z jakimi się dziś 

borykamy. Autorzy The Ends of the World zaznaczają jednak, że współczesne scenariusze 

                                                 
195 Margaret Atwood, Oryx and Crake, Bloomsbury 2003, The Year of the Flood, Bloomsbury 2009, Maddadam, 

Bloomsbury 2013.  
196 Déborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro, The Ends of the World [2015], tłum. Rodrigo Nunez, Polity 

Press 2017. Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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końca świata opierają się zazwyczaj na fundamentalnej dla zachodniej metafizyki opozycji 

binarnej ludzie/świat: albo roztaczają wizje świata, w którym ludzie wyginęli, albo opowiadają 

o ludziach pozbawionych odpowiednich warunków do życia. W każdym scenariuszu mamy do 

czynienia z antropocentrycznym sposobem myślenia o człowieku jako koronie istnienia.  

W związku z tym – argumentują Danowski i Viveiros de Castro – choć pre- i post-

apokaliptyczne narracje wywołują poczucie zagrożenia w obliczu postępującej degradacji 

środowiska, utwierdzają zarazem właśnie te sposoby bycia w świecie i myślenia o nim, które 

przyczyniły się do obecnego kryzysu ekologicznego. Co więcej, ożywiają wywodzące się  

z kultury punku pesymistyczne hasło „no future”, które utrudnia podjęcie koniecznych działań 

na rzecz środowiska. Autorzy The Ends of the World wskazują jednak na to, że opowieści  

o końcu świata równie dobrze mogą posłużyć do gruntownego przemyślenia zachodnich 

przekonań na temat tego, co się kończy, czym jest świat oraz kim lub czym okazuje się to 

wspólne „my”, które stoi w obliczu apokalipsy. Co za tym idzie, może też pomóc w stworzeniu 

niezbędnej strategii (prze)życia na zagrożonej planecie. Wystarczy zwrócić uwagę na 

omawiane przez nich mitologie południowoamerykańskich plemion indiańskich. 

Danowski i Viveiros de Castro stwierdzają, że opowieści o końcu świata, które snują 

Indianie zamieszkujący Amerykę Południową, mają nie tyle antropocentryczny, co 

antropomorficzny charakter. Opierają się bowiem na ontologicznym założeniu, że ludzkość 

stanowi nie tyle najdoskonalszą formę bytu, ile źródło i pierwotną zasadę rządzącą światem. W 

wielu mitologiach indiańskich powtarza się opowieść o proto-ludziach, żyjących u zarania 

dziejów: bądź to stworzonych przez jakiegoś demiurga, bądź to istniejących jako substancja,  

z której wykształcą się dopiero poszczególne byty. Choć posiadali oni podobne do nas 

zdolności umysłowe, nie mieli wiele wspólnego z tymi pierwszymi ludźmi, których znamy  

z judeochrześcijańskich historii o stworzeniu świata. Były to raczej istoty zmiennokształtne, 

które ulegały ciągłym transformacjom – spontanicznym bądź ukierunkowanym przez demiurga 

– aż do momentu, gdy przybrały tymczasową formę dzisiejszych roślin, zwierząt, zjawisk 

meteorologicznych, czy ciał niebieskich. Wszystkie one zachowały jednak w sobie cząstkę 

owej proto-ludzkości. Jak przekonują Danowski i Viveiros de Castro, antropomorfizm 

indiański stanowi całkowitą odwrotność zachodniego antropocentryzmu. W świecie, w którym 

wszystko ma pierwiastek ludzki, Homo Sapiens nie jest bowiem uprzywilejowanym gatunkiem, 

którego pojawienie się na Ziemi miało tragiczny bądź zbawienny wpływ na monotonne trwanie 

wszechświata. To po prostu jeden z bytów, które – choć dla nas są roślinami czy zwierzętami 

– siebie uznają za ludzi. Co więcej, Indianie nie rozróżniają między światem samym w sobie  
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i aktualnie istniejącymi bytami, które na swój sposób go doświadczają. To, co nazywamy 

światem, obejmuje dla nich nie tylko wiele rozmaitych perspektyw jednocześnie, lecz istnieje 

w ciągłym „teraz”, rozpiętym między czasem pra-ludzi i końcem czasów. W tym kontekście 

koniec świata nie musi oznaczać absolutnego kresu życia. W mitologiach indiańskich mówi się 

raczej o wielu cyklicznych końcach świata, w wyniku których powstają nowe rodzaje ludzkich 

istot. Świat zachowuje jednocześnie potencjał zmiany, który nierozerwalnie wiąże się  

z ludzkością jako zasadą wszechrzeczy. Czego zatem możemy się nauczyć od Indian o końcu 

świata w kontekście antropocenu? 

W kontekście amerindiańskich opowieści o końcach świata, antropocen nie oznacza 

wcale apokalipsy, lecz jedynie domyślną sytuację, w której ludzkość stanowi dominującą siłę, 

kształtującą otaczającą nas rzeczywistość. Nie oznacza to wcale, że Indianie 

południowoamerykańscy pozostają obojętni na postępującą degradację środowiska, którą mogą 

zauważyć chociażby w zmniejszającej się w zawrotnym tempie bioróżnorodności lasów 

amazońskich, chociażby w wyniku ostatnich masowych pozarów. Wręcz przeciwnie, autorzy 

The Ends of the World przytaczają, na przykład, wypowiedzi jednego z szamanów plemienia 

Janomamów, zamieszkującego Brazylię i Wenezuelę, który negatywne zmiany ekologiczne 

odczytuje wprost jako zapowiedź kolejnego końca świata, kiedy niebiosa spadną nam na głowę, 

a dusze zmarłych przekształcą się w nową ludzkość. Świadomość nieuchronnego końca świata, 

którą pogłębiają tego typu opowieści, przekłada się tu jednak na konkretne, kolektywne 

strategie przetrwania. W szczególności chodzi o specyficzny dla Amerindian model rozwoju 

cywilizacyjnego, nastawiony nie tyle na nieustanny wzrost gospodarczy, rozwój 

technologiczny i ekspansję geopolityczną, ile przywiązujący wagę do stabilizacji i kontroli 

procesów społecznych. Dążą oni, na przykład, do utrzymania w miarę stałego poziomu 

przyrostu populacji, by zapewnić optymalne warunki życia dla kolejnych pokoleń. Jak słusznie 

zauważają Danowski i Viveiros de Castro, taki model cywilizacyjny pozwolił plemionom 

południowoamerykańskich Indian przetrwać co najmniej jeden koniec świata, który zaczął się 

12 października 1492 roku, gdy Krzysztof Kolumb przybił do brzegów wyspy San Salwador,  

i trwa do dzisiaj. Nie chodzi tu wyłącznie o masowe ludobójstwo, do jakiego doszło w obu 

Amerykach w XVI i XVII wieku. Koniec świata, który przynieśli ze sobą Biali, działający  

w imię postulatu nieustannego rozwoju, przypomina według nich fraktal – w nieskończoność 

reprodukuje się w różnej skali: od wywołanych przez kolonizatorów etnicznych wojen  

w Afryce do zorganizowanych likwidacji lokalnych ekoaktywistów, działających w dorzeczu 

Amazonki; od masowego wykupywania ziemi przez wysoko uprzemysłowione mocarstwa  
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w biednych krajach globalnego Południa do deforestacji ziem, należących do rdzennych ludów, 

na potrzeby przemysłu rolniczego i górniczego. Danowski i Viveiros de Castro wskazują jednak 

na to, że wielu członków indiańskich społeczności zdołało jednak przeżyć tak poważną 

katastrofę. Jedni zasymilowali się z kolonizatorami, inni żyją na uboczu narzuconego przez 

nich stylu życia, jeszcze inni stworzyli skuteczny ruch oporu wobec kolonialnego modelu 

państwa i rynku. Do tych ostatnich należą oczywiście potomkowie Majów, którzy  

w meksykańskim stanie Chiapas utworzyli na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 

Zapatystowską Armię Wyzwolenia Narodowego. Skuteczność tej organizacji polega według 

Danowski i Viveirosa de Castro na tym, że jako jedyny ruch oporu w Ameryce Południowej 

nie dąży do utworzenia własnego państwa, co jedynie powielałoby narzucone przez 

kolonizatorów wzorce polityczne, lecz służy obronie indiańskich mniejszości przed 

uzbrojonymi bandami, zatrudnianymi przez właścicieli ziemskich. Analizowane w The Ends of 

the World przykłady pokazują wyraźnie, że poszukiwanie alternatywnych koncepcji końca 

świata może stanowić okazję do gruntownego przemyślenia naszych dotychczasowych 

sposobów bycia w świecie w celu wypracowania strategii (prze)życia na zagrożonej planecie. 

 

Feministyczna kontrapokalipsa 

Nowy sposób myślenia o apokalipsie w kontekście antropocenu zaproponowała ostatnio 

medioznawczyni Joanna Żylińska w obszernym eseju The End of Man: A Feminist 

Counterapocalypse197. Odwołała się jednak nie do kosmologii Indian 

południowoamerykańskich, lecz do współczesnej teologii chrześcijańskiej. Chodzi tu  

w szczególności o rozważania amerykańskiej teolożki feministycznej Catherine Keller, która 

w pracy Apocalypse Now and Then. A Feminist Guide to the End of the World sformułowała 

koncepcję kontrapokalipsy198. Stanowi ona alternatywę wobec dyskursu o apokalipsie, który 

został dziś – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – zawłaszczony przez radykalnie prawicowe 

ruchy chrześcijańskie. Nie tylko lekceważą one tkwiącą w znanej z Pisma Świętego opowieści 

o apokalipsie nadzieję na wyzwolenie, która stanowi źródło inspiracji dla wielu ruchów 

rewolucyjnych na całym świecie. Wykorzystują ją wręcz przeciwko tym ruchom. Apokalipsa 

wiąże się dla nich bowiem z moralistycznym przekonaniem o wyższości białych 

heteroseksualnych chrześcijan (mężczyzn) nad innymi grupami religijnymi i społecznymi. 

                                                 
197 Joanna Żylińska, The End of Man: A Feminist Counterapocalypse, Minnesota University Press 2018. 

Wszystkie cytaty z tego samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
198 Catherine Keller, Apocalypse Now and Then. A Feminist Guide to the End of the World, Beacon Press 2005.  
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Wykorzystując ustalenia Keller, Żylińska formułuje koncepcję feministycznej kontrapokalipsy, 

by krytycznie przyjrzeć się apokaliptycznemu myśleniu, które towarzyszy dyskursowi  

o antropocenie. Wbrew pozorom, jej propozycja nie opowiada się przeciwko apokaliptyczny 

scenariuszom, jakie kreślą badacze antropocenu. Żylińska nie neguje bowiem negatywnych 

skutków antropogenicznych zmian środowiska, które mogą doprowadzić do zagłady Ziemi. Nie 

zgadza się jedynie na pompatyczny ton, w jaki często uderzają ci badacze, wskrzeszając takie 

uniwersalistyczne i esencjonalistyczne pojęcia, jak Ludzkość czy Człowiek, z którymi – 

zdawałoby się – rozprawiły się teorie post-strukturalistyczne drugiej połowy XX wieku. 

Żylińska pokazuje ideologiczne uwikłanie dyskursu antropocenicznego, krytycznie 

przyglądając się przede wszystkim utopijnym transhumanistycznym projektom stworzenia 

technologicznie usprawnionego Człowieka 2.0, jakie pochwala chociażby izraelski historyk 

Yuval Noah Harari w popularnonaukowej pracy Homo deus. Krótka historia jutra (2018)199,  

a także eskapistycznym planom przeniesienia się ludzkości na inne planety, które ostatnio 

popularyzuje amerykański milioner Elon Musk. Narracje te mają według niej nie tylko 

wyraźnie antropocentryczny charakter, lecz służą ponadto podtrzymaniu konserwatywnego 

dyskursu o antropocenie jako epoce, w której to nie tyle człowiek, ile biały mężczyzna, 

najczęściej chrześcijanin, musi bronić się przed tym, co uznaje za obce i wrogie: terrorystami, 

kobietami, transseksualistami czy uchodźcami. Jak przekonująco dowodzi Żylińska, 

apokaliptyczne narracje uruchamiają religijne imaginarium, w którym mamy do czynienia ze 

świecką wersją Adama, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, który – wykorzystując 

otrzymany od Niego dar mądrości – dba o bezpieczeństwo swojego gatunku, czy to rozwijając 

nowe technologie, czy to poszukując Nowego Jeruzalem w kosmosie. Jednak ideologiczne cele, 

jakie spełnia dyskurs apokaliptyczny w kontekście antropocenu, najlepiej widać nie tyle  

w omawianych przez Żylińską projektach, ile w narracjach kultury popularnej. 

Na przykład, katastroficzny film 2012 (2009) w reżyserii Rolanda Emmericha, 

wykorzystuje nie tyle postać Adama, co biblijną historię Noego. Państwa G8 przy pomocy 

Chińczyków budują tu Arki – ogromne statki, które winne zapewnić ludzkości przetrwanie  

w obliczu zbliżającego się końca świata. Jak jednoznacznie wskazuje tytuł, chodzi o koniec 

świata, który miał nastąpić 21 grudnia 2012 roku, czyli w dniu, gdy kończył się kalendarz 

Majów. Akcja filmu rozpoczyna się jednak dwa lata wcześniej, kiedy amerykański geolog 

Adrian Helmsley odwiedza swego przyjaciela, hinduskiego astrofizyka Satnama Tsurutaniego 

                                                 
199 Yuval Noah Harari, Homo Deus. Krótka historia jutra [2016], tłum. Michał Romanek, Wydawnictwo 

Literackie 2018.  
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w stacji badawczej, która znajduje się w jednej z kopalni miedzi w Indiach. Dowiaduje się tam, 

że w wyniku silnego rozbłysku na Słońcu do Ziemi dotrze wkrótce na tyle silny strumień 

neutrin, że zdołają zdestabilizować jej jądro. Ludzkość czekają więc silne trzęsienia Ziemi, 

gwałtowne zmiany klimatyczne oraz megatsunami, w którego wyniku większość planety 

znajdzie się pod wodą. Naukowcy informują o swoich ustaleniach prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, który przekonuje najbogatsze państwa świata, że budowa statków wysoko  

w Himalajach to jedyna szansa na przeżycie choć części mieszkańców Ziemi i odtworzenie 

ludzkiej populacji po potopie. Jednak w przeciwieństwie do Arki Noego, przedstawione  

w filmie łodzie nie są dziełem nieskazitelnych moralnie ludzi o altruistycznych pobudkach. 

Miejsce w Arce kosztuje bowiem milion dolarów, a projekt ma na celu uchronienie przed 

zagładą wyłącznie najbogatszych elit świata. Co więcej, politycy utrzymują w ścisłej tajemnicy 

przed społeczeństwem zarówno wiadomość o zbliżającym się końcu świata, jak i plan 

ratunkowy, by uniknąć nie tylko zbiorowej paniki, lecz przede wszystkim wybuchu niepokojów 

społecznych. Czytając zarys fabuły 2012, można odnieść wrażenie, że spełnia on cel krytyczny, 

odsłaniając polityczne i społeczno-ekonomiczne aspekty technonaukowych projektów ocalenia 

ludzkości przed zagładą. Na podobne projekty wskazuje również Żylińska, przekonując 

chociażby, że wspomniane wcześniej projekty ucieczki z Ziemi, które tworzy Musk, nie służą 

ani społeczeństwu, ani tym bardziej Ludzkości, lecz głównie właścicielom firm 

technologicznych z Doliny Krzemowej jako ewentualne źródło zysku. Jednak bliższa analiza 

filmu Emmericha, a zwłaszcza jego głównego wątku, pokazuje wyraźnie, że przedstawiona  

 nim apokalipsa jedynie utwierdza konserwatywne sposoby bycia w świecie i myślenia o nim.  

Głównym bohaterem 2012 jest mieszkający w Los Angeles pisarz science fiction 

Jackson Curtis, który lata świetności ma już za sobą i pracuje jako szofer rosyjskiego milionera. 

Na kilka dni przed pierwszym trzęsieniem ziemi zabiera syna i córkę, na co dzień 

mieszkających z jego byłą żoną i jej partnerem, na wycieczkę do Parku Yellowstone, by 

poprawić ich wzajemne relacje. Podczas jednej z pieszych wędrówek przypadkiem natrafiają 

na ogrodzoną płotem bazę wojskową, w której Helmsley na zlecenie rządu Stanów 

Zjednoczonych prowadzi ostatnie badania, potwierdzające rychłe nadejście apokalipsy. Wokół 

bazy koczują zaś zwolennicy ruchu New Age w oczekiwaniu na nadejście końca świata. Jeden 

z nich informuje Curtisa o tajnym planie najbogatszych państw świata i pokazuje mu na mapie, 

gdzie budowane są statki. Ten lekceważy jednak tę informację, uznając po prostu za element 

kolejnej teorii spiskowej. Dopiero gdy po powrocie do Los Angeles dowiaduje się, że jego 

pracodawca rzeczywiście kupił miejsce w arce dla siebie i synów, mapa okazuje się niezbędna, 
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by mógł on uratować siebie i swoich bliskich. W wyniku serii mało prawdopodobnych zbiegów 

okoliczności i dzięki bohaterstwu Curtisa wszystkim udaje się uniknąć śmierci i szczęśliwie 

dostać na pokład jednej z Arek. Z tej perspektywy film Emmericha okazuje się więc tradycyjną 

patriarchalną opowieścią o heroicznym białym heteroseksualnym mężczyźnie, który przede 

wszystkim ratuje przed apokalipsą własną rodzinę. Przedstawione w 2012 postaci kobiece 

zostają jednocześnie sprowadzone do roli żon, córek bądź matek, które stanowią tło dla 

poczynań mężnych bohaterów. Co więcej, Emmerich odwołuje się do ideału uniwersalnego 

człowieczeństwa, które rzekomo łączy wszystkich ludzi w obliczu katastrofy. Świadczy o tym 

najlepiej ostatnia scena filmu, w której Helmsley wygłasza patetyczną przemowę na temat 

ogólnoludzkich wartości, które pozwolą tym, którzy przetrwali, zbudować nową i lepszą 

przyszłość. Właśnie w odpowiedzi na tego typu patriarchalne dyskursy, które uruchamia film 

Emmericha, powstała feministyczna kontrapokalipsa, Spełnia ona konkretny strategiczny,  

a wręcz polityczny cel: sprowadzić dyskusję o antropocenie z powrotem na Ziemię, 

przypominając o tym, że biały heteroseksualny mężczyzna wcale nie jest koroną istnienia i nie 

może istnieć bez relacji, jakie nawiązuje z innymi ludźmi i nie-ludźmi 

Żylińska celowo podkreśla, że jej koncepcja to jedynie mikro-perspektywa, która 

umożliwia alternatywny sposób podejścia do apokalipsy jako okazji do przemyślenia relacji, 

jakie nawiązują konkretni ludzie ze środowiskiem, w którym żyją. Skromność Żylińskiej ma 

jednak wyłącznie charakter taktyczny. The End of Man to bowiem swego rodzaju manifest,  

w którym wzywa ona badaczy antropocenu i artystów zajmujący się tym tematem, by nie tyle 

krytycznie przyglądali się społeczno-politycznym i ekonomicznym aspektom 

antropogenicznych zmian środowiska, ile – wychodząc od tej krytyki – proponowali coraz to 

nowe sposoby bycia w świecie i myślenia o nim jako o przestrzeni wspólnej dla ludzi i nie-

ludzi. Na tym jednak nie koniec. Interesujące Żylińską relacje ludzi i nie-ludzi stają się punktem 

wyjścia do sformułowania radykalnego modelu podmiotowości. Jego radykalność polega na 

tym, że zdecydowanie różni się od jej indywidualistycznych modeli, z jakimi mamy do 

czynienia w zachodniej nowoczesności. W The End of Man czytamy: 

Relacyjność, jak mi się zdaje, stanowi najbardziej przekonujący z dotychczasowych modeli 

podmiotowości. Nie zakłada istnienia pojedynczego ludzkiego podmiotu, oddzielonego od świata,  

w którym mieszka i w który ingeruje. Zamiast tego uznaje uprzednie istnienie relacji między skupiskami 

materii i energii, które jedynie na chwilę stabilizują się w to, co my, ludzie, uznajemy za byty na poziomie 

molekularnym, komórkowym czy społecznym (s. 39). 
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Widać wyraźnie, że Żylińska nawiązuje do takich feministycznych badaczek nauki, jak Isabelle 

Stengers czy wspomniane wcześniej Karen Barad, Donna Haraway i Anna Lowenhaupt-Tsing, 

które podobnie krytykują antropocen jako koncepcję stworzoną przez mężczyzn z męskiego 

punktu widzenia. Kwestionują one stojący za tą koncepcją maskulinistyczny model podmiotu, 

który traktuje świat, jak swoją własność i plac zabaw. W zamian proponują zaś różnego typu 

modele podmiotowości relacyjnej, zgodnie z którymi ludzie są złączeni ze światem, który 

zamieszkują, i – w związku z tym – ponoszą zań odpowiedzialność. Żylińska, wyraźnie 

rozczarowana pre- i post-apokaliptycznymi scenariuszami najnowszej kultury popularnej, 

poszukuje takich modeli podmiotowości przede wszystkim w obszarze współczesnych sztuk 

performatywnych.  

 Kontrapokaliptyczny potencjał sztuk performatywnych Żylinska pokazuje, odwołując 

się chociażby do takich projektów, jak Museo Aero Solar (2007) argentyńskiego artysty 

Tomása Saraceno, czy Terra Nova: Sinfonia Antarctica (2009), amerykańskiego kompozytora 

Paula D. Millera działającego pod pseudonimem DJ Spooky. Pierwsza praca to instalacja 

składająca się z ogromnych lekkich konstrukcji latających, wykonanych ze sklejonych ze sobą 

toreb plastikowych pociętych na regularne kawałki. W przeciwieństwie do tradycyjnych 

balonów, nie potrzebują one palników zasilanych propanem, gdyż unoszą się w powietrze, gdy 

tylko nagrzeje się ono od słońca. W związku z tym ucieleśniają ideę ekologicznego środka 

transportu przyszłości, który nie zużywa paliw kopalnych i nie zostawia śladu węglowego. 

Druga praca zaś, jak sugeruje jej tytuł to eksperymentalna symfonia skomponowana między 

innymi z dźwięków, jakie można usłyszeć na Antarktydzie. DJ Spooky podróżował po tym 

kontynencie i za pomocą ultraczułego systemu mikrofonów nagrywał zasłyszane dźwięki: 

odgłosy pingwinów i tupot ich stóp, ledwie słyszalne trzaski topniejącego lodu oraz ogłuszający 

łoskot cielącego się lodowca. Następnie podczas multimedialnych koncertów na żywo 

samplował zebrany materiał dźwiękowy w towarzystwie zespołu Alter Ego Trio, 

odgrywającego skomponowany przez niego utwór nawiązujący do minimalistycznych 

kompozycji Steve’a Reicha. Poszczególnym częściom symfonii towarzyszyły mapy, zdjęcia  

i filmy ukazujące różne aspekty życia na Antarktydzie W ten sposób Terra Nova: Sinfonia 

Antarctica stawała się swego rodzaju akustycznym portretem skomplikowanego ekosystemu 

zagrożonego globalnym ociepleniem, który najczęściej traktujemy po prostu jako ogromną 

jednolitą bryłę lodu pokrywającą Biegun południowy. Jak przekonuje Żylińska, wywoływane 

w obu projektach intensywne doświadczenia słuchowe, taktylne, kinestetyczne i olfaktoryczne, 

skłaniają badaczy do „ponownego zastanowienia się nad tym, co to znaczy antropocen i jak 
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można go doświadczyć na nowo (re-sense), by stworzyć nowe sposoby myślenia o naszym 

doświadczeniu – doświadczeniu ludzi, którzy muszą się pogodzić z nową epoką i jakoś się  

w niej urządzić” (s. 68). Inaczej mówiąc, wielozmysłowe doświadczenia, jakie wywołują sztuki 

performatywne, stanowią według Żylińskiej jedną z możliwych materializacji 

heterogenicznych relacji, w jakie ludzie wchodzą z różnego typu nie-ludźmi. Nie chodzi jej 

jednak o powrót do niezapośredniczonego, „czystego” doświadczenia zmysłowego, które 

winno zapewnić ludziom autentyczny kontakt ze światem, w którym żyjemy. Ma ona raczej na 

myśli usytuowane i ucieleśnione doświadczenia kontaktu z różnego typu mediami, innymi niż 

wizualne, które uwrażliwiają ludzi na relacje, jakie nawiązują z nie-ludźmi, biotycznymi  

i abiotycznymi.  

Wychodząc od sformułowanej przez Żylińską koncepcji feministycznej 

kontrapokalipsy, na zakończenie niniejszej pracy zastanowię się nad takimi 

kontrapokaliptycznymi scenariuszami przyszłości po końcu świata i człowieka, które 

wytwarzają nowe sposoby bycia w świecie i myślenia o nim. Będę ich jednak szukał w tych 

naturokulturotechnologicznych performansach zamglonego antropocenu, które określa się 

mianem fantastyki naukowej. Powieści i filmy science fiction powstają na przecięciu 

tradycyjnych strategii artystycznych z ustaleniami współczesnych technonauk. W związku  

z tym ich autorzy także wytwarzają asamblaże natury, kultury i technologii oraz rejestrują 

działania ludzkich i nie-ludzkich aktantów, a następnie przypisują im określoną materialność. 

Jednak w odróżnieniu od instalacji performanse fantastyki naukowej służą nie tyle do 

wywoływania doświadczeń środnostkowych, ile do budowania alternatywnych światów,  

w których widać już możliwe, choć jeszcze nieurzeczywistnione kulturowe, społeczno-

polityczne i ekonomiczne konsekwencje naturokulturotechnologicznych asamblaży. Pod tym 

względem stanowią one wręcz idealny materiał do badania spekulatywnych wersji przyszłości 

przed i po apokalipsie. W tym kontekście interesować mnie będą w szczególności te filmy  

i powieści, których twórcy w różnych celach strategicznych posługują się figurami monstrum  

i ducha. Nie chodzi mi jednak o monstrum jako figurę wykluczenia, którą wykorzystywała 

chociażby kulturoznawczyni Anna Wieczorkiewicz, badając w pracy Monstruarium 

historycznie zmieniające się przekonania na temat tego, czym jest człowiek200. Ani tym bardziej 

o ducha jako figurę powrotu tego, co zostało wyparte, którą znamy chociażby  

z psychoanalitycznych interpretacji literatury gotyckiej201. W ostatnich latach figury monstrum 

                                                 
200 Anna Wieczorkiewicz, Monstruarium, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009.  
201 Zob. Julia Briggs, The Ghost Story [w:] A New Companion to the Gothic, red. David Punter, Blackwell 2012, 

s. 176-185. 
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i ducha nabrały nowego znaczenia w kontekście antropocenu. Pierwsza z nich kieruje uwagę 

na rozmaite symbiotyczne relacje między ludźmi i nie-ludźmi, które dalece wykraczają poza 

indywidualistyczne modele ludzkiej tożsamości. Druga zaś pozwala dostrzec antropogeniczne 

krajobrazy, nawiedzane zarówno przez dawne, jak i przyszłe relacje między ludźmi i nie-

ludźmi, które nieoczekiwanie zaczynają dochodzić do głosu na Ziemi w momencie postępującej 

katastrofy ekologicznej, wywołując nieprzewidywalne konsekwencje. Z tej perspektywy, 

przyglądając się monstrom, które zaludniają post-apokaliptyczne światy budowane przez 

autorów fantastyki naukowej, zastanowię się nad tym, jakie istoty zdołają przetrwać na 

zniszczonej planecie. Następnie, śledząc duchy, jakie wywołują performanse science fiction, 

spróbuję pokazać, jak może wyglądać świat, w którym apokalipsa oznacza nie tyle wyjątkowe, 

jednorazowe wydarzenie, ile dosłownie stanowi integralny element krajobrazu. W pierwszej 

kolejności należy jednak wyjaśnić, dlaczego akurat monstra i duchy w performansach 

fantastyki naukowej, pozwalają nam dostrzec kontrapokaliptyczne scenariusze przetrwania na 

zagrożonej planecie.  

 

Strategie przetrwania na zagrożonej planecie: monstra 

Funkcję swego rodzaju przewodnika po świecie monstrów i duchów, z jakimi mamy do 

czynienia w najnowszych performansach fantastyki naukowej, pełnić może wydana niedawno 

monografia zbiorowa Arts of Living on a Damaged Planet pod redakcją Anny Tsing, Heather 

Swanson, Elaine Gan i Nilsa Bubandta202. Jest ona efektem wcześniejszej o trzy lata 

międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod takim samym tytułem.  

W odróżnieniu od konwencjonalnych tomów pokonferencyjnych zawiera ona jednak nie tylko 

eseje naukowe, napisane przez biologów, historyków czy artystów, lecz także wiersze uznanej 

autorki science fiction Ursuli Le Guin i inne teksty literackie. Jak wyjaśniają we wstępie 

redaktorzy, hybrydyczna struktura książki „pokazuje, że różne style opowiadania [storytelling] 

wzajemnie się uzupełniają, dostarczając wiedzy na temat naszej ciężko doświadczonej planety 

oraz wypracowanie strategii współżycia z innymi w świecie, który nadchodzi” (s. G10). Inaczej 

mówiąc, jak cytowani wcześniej Danowski i Viveiros de Castro nie uznają oni praktyk 

artystycznych i narracji literackich za wtórne wobec ustaleń naukowych. Wręcz przeciwnie, 

traktują je jako twórcze strategie, które nie tylko stawiają pod znakiem zapytania ideologiczne 

                                                 
202 Arts of Living on a Damaged Planet, red. Anna Tsing et al., University of Minnesota Press 2017. Wszystkie 

cytaty z tego samego źródła. Wprowadzając poszczególne rozdziały wraz z autorem i tytułem podaję ich 

lokalizację w nawiasach.   
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założenia antropocenu, przyczyniające się do dzisiejszego kryzysu ekologicznego, lecz także 

pozwalają wyraźniej zobaczyć problemy, z jakimi się dziś mierzymy, by poszukiwać dla nich 

nowych rozwiązań. Najlepszym tego przykładem jest opublikowany w Arts of Living on  

a Damaged Planet reportaż literacki amerykańskiej historyczki Kate Brown (s. G33-G50). 

Przedstawia on trudne życie mieszkańców skażonego pierwiastkami promieniotwórczymi 

Czarnobyla, cierpiących na chroniczny zespół przemęczenia, chroniczny zespół bólowy oraz 

zaburzenia trawienne, immunologiczne i problemy z krążeniem. Lekarze nie potrafią ustalić 

przyczyn tych dolegliwości, gdyż wedle ich najlepszej wiedzy nie powoduje ich ani choroba 

popromienna, ani nowotworowa. Słuchając wystąpienia Brown, inna uczestniczka konferencji, 

mikrobiolożka Margaret McFall-Ngai, rozpoznała w opisywanych symptomach objawy chorób 

pod wpływem bakterii na organizmy żywe, w tym ciało człowieka, którymi zajmuje się we 

własnym laboratorium. Na tej podstawie mogła stwierdzić, że choroby mieszkańców 

Czarnobyla najprawdopodobniej powodują bytujące w ich jelitach, dobroczynne bakterie, które 

w wyniku ekspozycji na promieniowanie uległy mutacji i działają chorobotwórczo. Przykład 

ten pokazuje wyraźnie, że tekst literacki stał się potrafi impulsem do sformułowania nowego 

problemu badawczego, którego rozwiązanie może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony życia 

ludzi na planecie, gdzie coraz więcej ludzi mieszka na terenach zanieczyszczonych 

toksycznymi odpadami pochodzenia antropogenicznego. Arts of Living on a Damaged Planet 

służy poszukiwaniu tego typu produktywnych punktów przecięcia rozmaitych praktyk 

artystycznych i naukowych, które dają cień nadziei na (prze)życie ludzi i nie-ludzi na 

zniszczonej planecie. Aby zobaczyć, w jaki sposób cele redaktorów tej pracy łączą się  

z wymienionymi przeze mnie figurami monstra i ducha, należy jednak zwrócić uwagę nie tyle 

na to, o czym traktują zebrane w niej teksty, lecz głównie na to, jak zostały zorganizowane. 

Omawiana publikacja została zorganizowana w niekonwencjonalny sposób. Rozdziały 

podzielono na dwie części, opatrzone osobnymi wstępami, zatytułowane Monsters i Ghosts. 

Każda z części posiada osobną numerację stron i rozpoczyna się od innej okładki książki. Nie 

następują one po sobie, lecz zaczynają się z dwóch stron książki i spotykają w środku. Ten 

zabieg typograficzny odzwierciedla cele strategiczne redaktorów, którzy traktują monstra  

i duchy jak dwie równorzędne figury, dzięki którym badacze i artyści mogą z powodzeniem 

podważać nowoczesne sposoby myślenia o świecie. To właśnie tradycyjne schematy myślowe 

ponoszą istotną część winy za ten ekologiczny stan wyjątkowy, z jakim mamy dziś do 

czynienia. Redaktorzy Arts of Living on a Damaged Planet mają na myśli przede wszystkim 

schematy wynikające z idei nieustannego postępu cywilizacyjnego, ściśle związaną z rozwojem 
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nowoczesnego kapitalizmu, oraz wywodzący się z filozofii politycznej Adama Smitha 

nowożytny indywidualizm, uznający jednostkę ludzką za najwyższe dobro społeczne. Postęp 

cywilizacyjny nie tylko stał się motorem napędowym dla takich szkodliwych ekologicznie 

praktyk ekonomicznych, jak eksploatacja złóż naturalnych czy gospodarka oparta na węglu. 

Przede wszystkim usunął w cień ich negatywne skutki, kierując uwagę społeczeństw Zachodu 

wyłącznie na korzyści kulturowe, finansowe i społeczne. Tym samym doprowadził do 

powstania stref komfortu, w których Nowocześni – nawet jeśli dostrzegają problemy 

ekologiczne – nie są w stanie podjąć żadnych działań, zmierzających do ich rozwiązania. 

Indywidualizm zaś wyrugował z nowoczesnego myślenia wszelkie formy współpracy ludzi  

i nie-ludzi, kierując uwagę przede wszystkim na konkurencję między jednostkami. Figury 

monstrum i ducha nie służą jednak do tworzenia nowych bardziej progresywnych sposobów 

bycia w świecie i myślenia o nim. Mają raczej rozwijać zdolność dostrzegania istniejących już 

nieindywidualistycznych i niepostępowych sposobów bycia w świecie i myślenia o nim, które 

często znajdują się w cieniu dominujących dyskursów i praktyk zachodniej nowoczesności.  

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się zatem temu, jak redaktorzy Arts of Living on  

a Damaged Planet definiują monstra oraz jakie cele strategiczne mogą one spełniać.  

W omawianej pracy monstra nabierają dwojakiego znaczenia. Oznaczają zarówno 

„cudowne efekty symbiozy, jak i zagrożenia powstające w środowiskach zakłóconych przez 

ludzi” (s. M2). Inaczej mówiąc, figura monstrum pseudonimuje wszelkiego rodzaju życiodajne 

symbiotyczne relacje, w których zacierają się granice między rozmaitymi ludzkimi i nie-

ludzkimi ciałami. Takie rozmienienie monstrum wywodzi się oczywiście z refleksji Donny 

Haraway, jednej ze współautorek omawianej monografii, która w cytowanej już wcześniej 

pracy Staying with the Trouble odwołuje się do najnowszych wyników badań biologów 

ewolucyjnych. Odchodzą oni od darwinowskiego modelu ewolucji, opartego na nowoczesnych 

pojęciach postępu i konkurencji, na rzecz koncepcji podkreślających znaczenie symbiozy jako 

najważniejszej siły ewolucyjnej. W rozdziale Symbiognesis, Sympoiesis, and Art Science 

Activisms for Staying with the Trouble (s. M25-M50), Haraway przekonująco dowodzi, że 

symbioza zupełnie zmienia tradycyjny sposób myślenia o przetrwaniu. W tym celu odwołuje 

się do ustaleń amerykańskiej biolożki M. Beth Dempster, która w 1998 roku zaproponowała 

termin sympoiesis na określenie otwartych systemów ewolucyjnych, w których rozmaite 

gatunki i elementy nieorganiczne nawiązują ze sobą relacje, przynoszące im wszystkim 

określone korzyści. Według Haraway systemy sympoietyczne nie mają granic przestrzennych 

ani czasowych, lecz rozwijają się w zasadzie w nieskończoność, w zależności od potrzeb 
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zajmując terytorium o określonej powierzchni. Co więcej, nie wytwarzają one pojedynczego 

centrum, które kontroluje współpracę między różnymi gatunkami, lecz mamy tu do czynienia 

z wieloma rozproszonymi ośrodkami kontroli, które koordynują praktyki życiowe 

poszczególnych elementów systemu. Dzięki temu systemy sympoietyczne są zdolne do 

szybkich i nieprzewidywalnych zmian, a w związku z tym – skuteczniej niż pojedyncze gatunki 

– potrafią się dostosowywać się do zmian środowiska. Według Haraway, koncepcja sympoiesis 

pociąga za sobą alternatywną narrację o ewolucji, która akcentuje przede wszystkim 

współpracę i zdolność nawiązywania relacji między gatunkami, a nie ich konkurencję czy 

specjalizację. W systemach sympoietycznych przetrwa bowiem nie gatunek najsilniejszy, lecz 

taki, który zdoła nawiązać nowe relacje międzygatunkowe. Co więcej, największe szanse na 

przetrwanie mają takie organizmy, które wykażą gotowość do zmiany nie tylko własnych 

praktyk życiowych, lecz także cech morfologicznych, niejako tracąc differencia specifica 

własnego gatunku. Najlepszym przykładem rozumianego w ten sposób monstrum jest  

z pewnością przywoływany przez Haraway Mixotricha paradoxa, czyli gatunek pierwotniaka, 

zaliczanego do supergrupy Excavata. Na pierwszy rzut oka wydaje się on tradycyjnym 

jednokomórkowcem. Jednak kiedy ogląda się go przez mikroskop elektronowy, można 

dostrzec, że stanowi on system sympoietyczny, składający się z pięciu rozwijających się 

wspólnie gatunków bakterii, pełniących funkcję takich tradycyjnych organelli, jak 

mitochondria czy rzęski, które odpowiadają za jego podstawowe funkcje życiowe. Co więcej, 

Mixotricha paradoxa nawiązuje również relacje z endemicznym gatunkiem australijskiego 

termita. Bytując w płynnej treści pokarmowej jego jelita tylnego, odpowiada za trawienie 

niezbędnej mu do życia celulozy. Powołując się na takie przykłady, redaktorzy Arts of Living 

on a Damaged Planet przekonują, że monstra zawdzięczają swoją zdolność przetrwania temu, 

że nie posiadają pojedynczej tożsamości, lecz stanowią „ciało, które stapia się z innymi 

ciałami” (s. M10), nieustannie wytwarzając dla siebie nawzajem warunki do (prze)życia. 

Jednak konstytutywne dla monstrów, życiodajne relacje symbiotyczne, które umożliwiają im 

przetrwanie na zniszczonej planecie, mogą również obrócić się przeciwko nim. 

Systemy sympoietyczne, ze względu na swój otwarty i dynamiczny charakter, są 

wyjątkowo wrażliwe na najmniejsze nawet zmiany w ich otoczeniu, które mogą sprawić, że 

życiodajny symbiont stanie się zagrożeniem dla wielu ekosystemów. Redaktorom Arts of 

Living on a Damaged Planet w szczególności chodzi o nieprzewidywalne skutki zachodzących 

współcześnie antropogenicznych zmian środowiska, które prowadzą do powstania 

śmiercionośnych monstrów. Najlepszym ich przykładem okazują się przywoływane przez nich 

meduzy. Zwierzęta te znane są z różnorodnych relacji symbiotycznych, jakie nawiązują  
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z innymi gatunkami. Niektóre z nich udzielają pod swoim parasolem schronienia przed 

drapieżnikami młodym rybom. Inne zaś, na przykład z gatunku Cassiopea andromeda, żyją  

w symbiozie z jednokomórkowymi, fotosyntetyzującymi glonami, które dostarczają im 

pożywienia w zamian za dostęp do światła. Jednak w ostatnich latach w wyniku zmian 

klimatycznych i postępującego zakwaszenia globalnych wód, meduzy zaczęły terroryzować 

mieszkańców mórz i oceanów na całym świecie. U wybrzeży Australii, Florydy i Filipin 

stanowią dziś większe zagrożenie dla ludzi niż rekiny. Od kilku lat co roku trafiają do szpitala 

tysiące plażowiczów w wyniku oparzeń, często śmiertelnych. U wybrzeży Japonii odnotowano 

zaś przypadki zatonięcia kutrów rybackich, w których sieci zaplątały się olbrzymie meduzy 

Nomury o wadze do 200 kilogramów. Natomiast rozmnażające się nadmiernie w Morzu 

Czarnym mięsożerne żebropławy, które zjadają mniej więcej tyle, ile wynosi ośmiokrotność 

wagi ich ciała, niszczą nie tylko łowiska ryb i skorupiaków, lecz przede wszystkim wpływają 

na zmniejszenie bioróżnorodności tych wód. W związku z tym Morze Czarne już dziś zaczyna 

przypominać galaretowatą breję, w której żyją wyłącznie meduzy. W kontekście tego typu 

zjawisk figura monstrum wymusza na ekologach i ekoaktywistach taką zmianę sposobów 

myślenia o wymieraniu gatunków i ochronie środowiska, która uwzględnia skomplikowane 

relacje międzygatunkowe. 

Monstrum jako figura symbiotycznych relacji międzygatunkowych w istotny sposób 

zmienia również sposób myślenia o masowym wymieraniu gatunków, o którym często mówi 

się dziś w kontekście antropocenu, zwykle podkreślając spadek liczebności pojedynczych 

gatunków, gromad czy rodzin roślin i zwierząt. Wystarczy przywołać, na przykład, najnowsze 

doniesienia medialne na temat koali, które naukowcy i aktywiści z Australijskiej Fundacji na 

rzecz Koali uznali za funkcjonalnie wymarłe203. Oznacza to, że dziko żyjących osobników tego 

gatunku, który rozmnaża się wyłącznie na wolności, jest prawdopodobnie zbyt mało, żeby 

pojawiło się kolejne pokolenie tych zwierząt. Choć tego typu informacje mogą przyczynić się 

do zwiększenia świadomości ekologicznej ludzi przejętych losem koali, jednak zawężają one 

perspektywę badawczą wyłącznie do jednego pojedynczego gatunku. Tymczasem, jak 

przekonują redaktorzy Arts of Living on a Damaged Planet, „wymieranie to wydarzenie  

o charakterze wielogatunkowym” (s. G4). Inaczej mówiąc, wraz z ograniczeniem populacji 

koali w wyniku intensywnej deforestacji i przesuszenia australijskich lasów wymarło 

prawdopodobnie wiele innych, znanych i nieznanych gatunków, których przetrwanie zależy od 

                                                 
203 Hannah Frishberg, Koalas are now “functionally extinct,” experts say, https://nypost.com/2019/05/16/koalas-

are-now-functionally-extinct-experts-say/ (16.05.2019). 

https://nypost.com/2019/05/16/koalas-are-now-functionally-extinct-experts-say/
https://nypost.com/2019/05/16/koalas-are-now-functionally-extinct-experts-say/
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praktyk życiowych koali. Co więcej, jeśli są wśród nich ptaki wędrowne, które spełniają 

określone funkcje ekologiczne w wielu – często oddalonych od siebie o tysiące kilometrów – 

ekosystemach, może powstać efekt domina, w którym wymieranie koali doprowadzi chociażby 

do ograniczenia liczebności pozornie nie związanego z nimi ekologicznie gatunku na drugim 

końcu świata. W kontekście tego typu procesów ekologicznych należy również zmienić 

dotychczasowe praktyki ratowania ginących gatunków. Monstrów nie można bowiem uchronić 

od wyginięcia, obejmując ochroną wyłącznie pojedyncze gatunki. Należy dążyć do zachowania 

całych systemów sympoietycznych, choć ze względu na ich złożoność nie gwarantuje to wcale 

sukcesu. Figura monstrum może jednak wyczulić ekologów na skomplikowane, dynamiczne 

relacje między ludźmi i nie-ludźmi, które mogą przyczynić się do lepszej ochrony środowiska. 

Omawiane dotąd przykłady pokazują jednak wyraźnie, że redaktorzy Arts of Living on  

a Damaged Planet skupiają uwagę na mikro-relacjach między poszczególnymi gatunkami, 

przede wszystkim roślin i zwierząt. Jednocześnie traktują oni ludzi jako monstra wyłącznie  

w kontekście ich szkodliwej ekologicznie działalności, zupełnie lekceważąc kwestię ludzkiej 

tożsamości. Tymczasem performanse naturokulturotechnologiczne literatury 

fantastycznonaukowej nie tylko pozwalają zobaczyć, jak wyglądałby świat, w którym 

przetrwały jedynie monstra, lecz także wytwarzają nowe i nieindywidualistyczne sposoby 

myślenia o ludzkiej tożsamości. Aby się o tym przekonać, odwołajmy się do konkretnego 

przykładu.  

Wydana niedawno powieść Zrodzony (2018) amerykańskiego pisarza Jeffa 

VanderMeera rozgrywa się w ruinach bezimiennego miasta, zniszczonego w wyniku bliżej 

nieokreślonej katastrofy204. Prawdopodobnie doprowadziła do niej enigmatyczna Firma, 

zajmująca się eksperymentami biotechnologicznymi, która przejęła kiedyś władzę nad 

miastem. VanderMeer celowo nie wyjaśnia przyczyn katastrofy, skupiając uwagę przede 

wszystkim na jej skutkach. W szczególności interesują go mieszkańcy miasta oraz ich 

wzajemne relacje. Nie chodzi tu wyłącznie o ludzi, którzy – pozbawieni dachu nad głową – 

przeczesują ruiny w poszukiwaniu resztek pożywienia bądź złomu, by wymienić na jedzenie 

lub wodę pitną. Post-apokaliptyczny świat VanderMeera zamieszkują również rozmaite 

stworzenia, które albo są efektem nieudanych bądź niedokończonych eksperymentów 

biotechnologicznych, albo powstały w wyniku skażenia środowiska toksycznymi odpadami. 

Niektóre z nich okazują się wyjątkowo niebezpieczne, jak chociażby olbrzymi, wysoki na pięć 

                                                 
204 Jeff VanderMeer, Zrodzony [2017], tłum. Robert Waliś, Wydawnictwo MAG 2018. Wszystkie cytaty z tego 

samego źródła. Numery stron w nawiasach.  
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pięter Mord, latający niedźwiedź stworzony przez Firmę do utrzymania porządku w mieście, 

który szybko obrócił się przeciwko swoim twórcom. Od tego czasu wraz ze swoimi 

wysłannikami – małymi krwiożerczymi niedźwiadkami – terroryzuje tych, którzy przetrwali 

katastrofę. Inne zaś mają neutralny, a nawet pozytywny wpływ na mieszkańców miasta. 

Wystarczy przywołać, na przykład, mówiące lisy, czy bioniczne żuki, które nie tylko leczą rany 

i mają działanie narkotyzujące, lecz także – wpuszczone do głowy człowieka – potrafią 

całkowicie usunąć jego wspomnienia. Nie wszystkie istoty w mieście są jednak dziełem Firmy. 

W ruinach grasują także bandy małych chłopców-mutantów. Z ich pleców wyrastają cienkie 

ażurowe skrzydła, w oczodołach siedzą zielono-złote osy, wspomagające wzrok, z palców 

wyrastają ostre jak brzytwa pazury, a szyje pokrywają łuski, które czerwienią się przy każdym 

oddechu. To wysłannicy Magiczki – nemezis Morda i Firmy, która chce przejąć kontrolę nad 

miastem. Nie daje ona jednak wcale nadziei na poprawę jakości tamtejszego życia. Uciekając 

się do manipulacji i szantażu, podporządkowuje sobie coraz większą liczbę mieszkańców, by 

stworzyć z nich armię zdolną przeciwstawić się morderczym niedźwiedziom. Jak widać,  

w post-apokaliptycznym świecie VanderMeera wątłą nadzieję na przetrwanie dają tylko inne 

monstra. Najlepiej pokazuje to tytułowa postać jego powieści.  

Zrodzony to istota pod wieloma względami niejednoznaczna. Problematyczne okazuje 

się już samo imię, które nadała mu Rachel, narratorka powieści i zarazem ta mieszkanka miasta, 

która znalazła go przyklejonego do futra Morda podczas jednej ze swoich wypraw. Choć imię 

ewidentnie wskazuje na rodzaj męski, istota nie posiada żadnych oznak płci biologicznej. Imię 

mówi przede wszystkim, że chodzi o efekt eksperymentów biotechnologicznych. Wick, partner 

Rachel, który w przeszłości pracował jako biotechnolog w Firmie, opowiadając o stworzonych 

tam przez siebie formach życia, zwykł mawiać, że „[u]rodziły się, ale to ja je zrodziłem”  

(s. 24). W tym kontekście Zrodzony to typowy organizm transgeniczny, który powstał  

w laboratorium, najprawdopodobniej w wyniku połączenia genów ukwiała i kałamarnicy. 

Kształtem przypomina bowiem smukłą wazę z licznymi mackami, mieniącą się różnymi 

kolorami: od fioletu, przez głęboki granat, aż po morską zieleń. Jednak kiedy Rachel zabiera 

go do swojej kryjówki, zwanej Balkonowymi Klifami, Zrodzony okazuje się również formą 

samoświadomej, pozaludzkiej inteligencji: nie tylko potrafi mówić i wyrażać emocje, lecz 

posiada także zdolność szybkiego uczenia się. Rachel wykorzystuje tę ostatnią umiejętność, by 

nawiązać z nim symbiotyczną relację. Dostarczając mu wiedzy o świecie, w zamian otrzymuje 

pomoc w poszukiwaniu pożywienia w ruinach. Jak się bowiem okazuje, Zrodzony, jest również 

istotą zmiennokształtną. Potrafi przybrać dowolny kształt, dostosowując się do otoczenia, co 
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pozwala mu docierać w najbardziej nawet niedostępne miejsca w zrujnowanym mieście. Co 

więcej, zdolność zmieniania kształtów sprawia, że Zrodzony jako jedyny może pokonać Morda. 

W jednej z ostatnich scen powieści obserwujemy zaciętą walkę obu monstrów. Początkowo 

Zrodzony przekształca się w ogromnego niedźwiedzia, który łudząco przypomina przeciwnika. 

Używając tych samych technik walki nie jest jednak w stanie pokonać Morda. Udaje mu się to 

jednak dopiero w momencie, gdy rozpłaszcza się na ziemi, tworząc coś na kształt dywanu. Gdy 

Mord bezskutecznie poszukuje serca Zrodzonego, by zadać mu śmiertelny cios, ten zamyka się 

nad nim, szczelnie okrywając swoim ciałem. Choć po śmierci Morda życie w mieście nie wraca 

do normy sprzed katastrofy, staje się jednak nieco bardziej znośne.  

Opis tytułowej postaci powieści VanderMeera wskazuje na to, że mamy tu do czynienia 

z jeszcze jednym monstrum jako efektem sympoietycznych relacji, ułatwiających przeżycie po 

końcu świata. Odwołując się do wielokrotnie przywoływanego już Staying with the Trouble, 

można uznać Zrodzonego za jednego z „mackowatych (tentacular ones)” (s. 31). Tym 

terminem Haraway określa wszelkiego rodzaju rzeczywiste i fikcyjne istoty, posiadające wiele 

macek, kończyn, ramion, wypustek, wici czy strzępek, za których pomocą doświadczają świata. 

Funkcjonują one jako metonimia wielorakich życiodajnych procesów symbiotycznych  

w powoływanej przez nią do istnienia epoce Chtulucenu, w której ludzie i nie-ludzie nawiązują 

ze sobą ścisłe relacje pomimo dzielących ich różnic. O ile Haraway upatruje w mackowatych 

nadzieję na lepsze życie w pogarszających się warunkach środowiska, VanderMeer zdaje się 

sugerować, że nadzieja ta pozostanie płonna, jeśli nie przemyślimy tego, czym lub kim 

jesteśmy. Relacja Rachel i Zrodzonego pokazuje jednak wyraźnie, że wejście w relację  

z mackowatymi monstrami zawsze wiąże się z ryzykiem. Pomagający przeżyć towarzysz  

z łatwością może przekształcić się bowiem w śmiertelne zagrożenie. Po kilku miesiącach 

wspólnego życia trójki bohaterów w Balkonowych Klifach okazuje się przecież, że zdolność 

zmieniania kształtów Zrodzonego ściśle wiąże się z jego morderczymi instynktami. Istoty, 

którymi się żywi, nie umierają, lecz stają się częścią jego ciała, umożliwiając kolejne 

przemiany. Wskazują na to chociażby kolejne pary oczu, patrzące w różne strony, które 

zaczynają porastać jego ciało. W związku z tym Zrodzony potrzebuje kolejnych ofiar, by 

zachować dotychczasowe umiejętności. Co więcej, wykorzystuje je do tego, by manipulować 

Rachel i Wickiem. Przekształcając się to w jedno, to w drugie, wyciąga od nich informacje  

i wywołuje między nimi konflikty. Kiedy podstępne działania Zrodzonego wychodzą na jaw, 

zostaje on wygnany z Balkonowych Klifów, a w jego pokoju Rachel znajduje prowadzony  

w sekrecie dziennik. Wynika z niego, że może Zrodzony był również maszyną – bronią, którą 



275 

 

stworzyła Firma, by zniszczyć ostatnich mieszkańców miasta. Celem VanderMeera nie jest 

jednak stworzenie opowieści z morałem, z jakimi często mamy do czynienia w kulturze 

popularnej, która przestrzega przed wszelkimi kontaktami z monstrami, gdyż można w ten 

sposób utracić własną tożsamość. Wręcz przeciwnie. Zrodzony problematyzuje tradycyjny, 

indywidualistyczny model ludzkiej tożsamości, gdyż pokazuje, że człowiek również może 

okazać się monstrum. Aby się o tym przekonać, przyjrzyjmy się bliżej narratorce powieści.  

Rachel to jedyna postać powieści VanderMeera, która opowiada o tym, skąd pochodzi 

i w jaki sposób trafiła do miasta. Z jej relacji wynika, że urodziła się na wyspie, 

najprawdopodobniej gdzieś na południowej półkuli Ziemi. W wieku sześciu lat musiała wraz  

z ojcem, lokalnym politykiem, i matką lekarką opuścić wyspę. Przyczyną emigracji nie była 

jednak ani wojna, ani brak perspektyw ekonomicznych, lecz podnoszący się poziomu wód, 

które zalały wyspę. VanderMeer bezpośrednio nawiązuje tu do powszechnych dziś doniesień 

medialnych na temat czekającej nas w przyszłości fali uchodźców klimatycznych  

z Malediwów, Tuvalu czy Vanuatu. Wyspy te za kilkanaście lat znikną zapewne pod 

powierzchnią oceanu. Choć VanderMeer pokazuje, jak taki kryzys migracyjny mógłby 

wyglądać, nie interesuje go doświadczenie Rachel jako uchodźczyni. Okazuje się bowiem, że 

jej wspomnienia zostały sfabrykowane i wszczepione jej przez Wicka, który jej prawdziwe 

wspomnienia sprzedał magiczce. Rachel najprawdopodobniej nie jest więc człowiekiem, lecz 

efektem jednego z eksperymentów, przeprowadzanych w Firmie. Wick znalazł ją niedaleko 

zbiorników retencyjnych, obok porzuconych eksperymentów i nieudanych 

biotechnologicznych stworzeń, umierających w agonii. Omawiany wątek powieści wyraźnie 

pokazuje, że VanderMeer wykorzystuje popularny, również w literaturze 

fantastycznonaukowej motyw, który wiąże ludzką tożsamość ze wspomnieniami. Z takim 

sposobem myślenia mamy do czynienia chociażby w filmie Łowcy androidów (1982) Ridleya 

Scotta. Wystarczy przywołać słynną scenę, w której inna genetycznie modyfikowana istota  

o imieniu Rachael stara się udowodnić tytułowemu łowcy androidów Rickowi Deckardowi, że 

jest człowiekiem. W tym celu pokazuje mu zdjęcia z dzieciństwa. Ten zaś uświadamia jej, że 

jej wspomnienia są sztuczne i pochodzą od siostrzenicy jej twórcy. W przeciwieństwie do 

Rachael z film Scotta, Rachel w powieści VanderMeera nie stara się dotrzeć do tego, kim jest 

naprawdę. Wręcz przeciwnie, to ona poprosiła Wicka, by usunął wspomnienia, co pozwoli jej 

zacząć życie od początku. Z tej perspektywy niewiele się więc ona różni od Zrodzonego, gdyż 

potencjalnie może również przyjmować wiele tożsamości dla własnych celów strategicznych. 

W tym przypadku celem jest pozbycie się traumatycznych wspomnień, by przetrwać  
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w niezwykle trudnych warunkach życia w mieście. VanderMeer przekonuje więc, że na 

zniszczonej planecie przetrwają tylko ci, którzy zdołają porzucić przekonanie o konieczności 

posiadania tylko jednej tożsamości, zgadzając się na przyjęcie wielu. Choć Zrodzony 

przekonująco problematyzuje kwestię ludzkiej tożsamości, zupełnie pomija kwestię ruin,  

w których rozgrywa się akcja powieści. VanderMeer traktuje je wyłącznie jako scenografię dla 

rozgrywającej się walki o przeżycie. Tymczasem wracając do opisanej w Arts of Living on  

a Damaged Planet figury ducha, możemy się przekonać, że w ruinach również można odnaleźć 

nadzieję na przetrwanie na zagrożonej planecie. 

 

Strategie przetrwania na zagrożonej planecie: duchy 

Zaproponowany przez redaktorów Arts of Living on a Damaged Planet sposób myślenia  

o duchach jako figurze antropocenu wynika z ich krytycznej refleksji nad wspomnianym 

wcześniej modelem rozwoju cywilizacyjnego, opartym na nieprzerwanym postępie, który 

pojawił się wraz powstaniem kapitalizmu w długim XVI wieku. Można go dziś dostrzec nie 

tylko w dyskursie neoliberalnych ekonomistów, dla których wyznacznikiem rozwoju danego 

społeczeństwa jest wzrost gospodarczy, mierzony przyrostem PKB czy strategiach 

marketingowych, zachęcających nas do wymiany produktów na coraz to nowsze modele. Ten 

sam model rozwoju widać również w wezwaniach współczesnych partii nacjonalistycznych, 

nakłaniających kobiety do rodzenia dzieci. Mają one w ten sposób uratować kraje Zachodu 

przed katastrofą demograficzną i produkować kolejnych konsumentów dóbr i usług. Wszystkie 

wymienione dyskursy po swojemu przyczyniają się do podtrzymania szkodliwych ekologicznie 

praktyk ekonomicznych, takich jak nadmierna eksploatacja złóż naturalnych, czy produkcja 

ogromnych ilości nierecyklingowalnych śmieci. Proponowana w Arts of Living on a Damaged 

Planet krytyka tego typu dyskursów nie polega jednak wyłącznie na wskazywaniu szkodliwych 

konsekwencji ekologicznych praktyk kapitalistycznych. Redaktorzy kierują uwagę przede 

wszystkim na ruiny, jakie nieustannie zostawia po sobie kapitalizm. Nie chodzi tu wyłącznie  

o faktyczne zgliszcza po katastrofach ekologicznych, lecz także masowe wymieranie 

gatunków, czy tereny nieodwracalnie przekształcone przez działalność człowieka. W tych 

ruinach mamy do czynienia z wielością różnych wersji przeszłości, zarówno ludzkich, jak i nie-

ludzkich. W tym kontekście nawiedzenie przez ducha oznacza sytuację, w której te różnorodne 

wersje przeszłości dochodzą do głosu. Nie dzieje się to jednak samoczynnie. Tym, kto powołuje 

do istnienia owe wersje przeszłości jest oczywiście badaczka, która z określonej perspektywy 

uważnie przygląda się zróżnicowanym krajobrazom antropocenu w konkretnym celu 
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strategicznym. Najlepszym przykładem takiego ducha mogą być promieniotwórcze izotopy  

w ciałach hibakusha, czyli japońskich ofiar ataku atomowego na Hiroshimę i Nagasaki. Opisuje 

je Karen Barad w rozdziale No Small Matter. Mushroom Clouds, Ecologies of Nothingness, 

and Strange Topologies of Spacetimemattering (s. G103-G120). Jak przekonuje, 

promieniowanie radioaktywne, choć niewidoczne dla ludzkiego oka, wnika do ciała oraz 

„modyfikuje jego cząsteczki, zostawiając w nim liczne bomby z opóźnionym zapłonem, które 

w przyszłości wybuchną w postaci raka” (s. G109). Inaczej mówiąc, duchy, o który mówi się 

w Arts of Living on a Damaged Planet, to zarazem pozostałości jakiejś katastrofy z przeszłości, 

jak również zawierają w sobie zapowiedź określonej przyszłości. Co więcej, duchy 

pseudonimują rozmaite niepostępowe praktyki życiowe oraz wizje przyszłości, które ujawniają 

się w wyniku antropogenicznych zmian środowiska i choć trochę ułatwiają przeżycie ludziom 

na terenach zagrożonych katastrofą ekologiczną. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób duchy 

mogą ułatwić przetrwanie na zagrożonej planecie, odwołajmy się do innego przykładu, 

omawianego w Arts of Living on a Damaged Planet. 

W rozdziale Haunted Geologies: Spirits, Stones and the Necropolitics of the 

Anthropocene duński antropolog Nils Bubandt opowiada historię Lusi, czyli pierwszego na 

świecie antropogenicznego wulkanu błotnego (s. G121-G141). Dnia 29 maja 2006 roku, 

niedaleko miasta Surabaya na indonezyjskiej wyspie Jawa, Ziemia zaczęła wyrzucać  

w powietrze ogromne ilości gazu ziemnego, wody i gorącego mułu. W efekcie powstało jezioro 

błotne o powierzchni około 7250 kilometrów kwadratowych, gdzie do dziś regularnie 

odnotowuje się erupcje metanu, zmieszanego z siarczanem wodoru. W wyniku powstania Lusi 

zniszczonych zostało dwanaście wsi, z których przesiedlono prawie czterdzieści tysięcy osób. 

Choć początkowo przewidywano, że wulkan pozostanie czynny przez wiele stuleci, dziś 

wiadomo, że za około dwadzieścia lat ponownie zaśnie. Do tego czasu z jeziora wydostanie się 

jednak 140 milionów metrów sześciennych błota, które zamieni się w pokrywę z siarki i metali 

ciężkich o grubości dziewięćdziesięciu pięciu metrów, na której będą mogły się rozwijać 

jedynie niektóre szczepy bakterii. Do dziś nie udało się ustalić, co wywołało wybuch Lusi. Jak 

odnotowuje Bubandt, mamy tu do czynienia z dwiema równie prawdopodobnymi 

scenariuszami wydarzeń. W pierwszym z nich przyczyną ogromnego wypływu błota były 

intensywne odwierty poszukiwawcze, prowadzone na tym terenie przez międzynarodową 

korporację PT Lapindo Brantas Inc. zajmującą się wydobyciem ropy naftowej. W trakcie prac 

naruszono naturalny zbiornik wody ponad dwa kilometry pod powierzchnią Ziemi. Znajdujące 

się w nim pod ciśnieniem płyny i gazy szybko wypełniły szyb górniczy, który – niezgodnie  
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z procedurami – nie został należycie zabezpieczony stalową osłoną. Ciśnienie było tak duże, że 

wywołało serię wybuchów w promieniu 150 metrów od wieży wiertniczej, które doprowadziły 

do wypływu błota. O ile w tym pierwszym scenariuszu – wspieranym przez lokalnych 

ekoaktywistów – erupcja to efekt szkodliwej działalności człowieka, o tyle drugi scenariusz 

zakłada jej naturalne przyczyny. Należy ich szukać dwa dni przed opisaną katastrofą górniczą 

ponad trzysta kilometrów na południowy zachód od Surabaya. Miało tam wówczas miejsce 

trzęsienie Ziemi o sile 6.3 w skali Richtera, w którym zginęło ponad pięć tysięcy osób, zaś 

wulkany błotne często powstają w efekcie wzmożonej aktywności sejsmicznej. Biorąc pod 

uwagę, że Jawa leży na styku płyt tektonicznych, australijskiej i eurazjatyckiej, to właśnie 

trzęsienie Ziemi mogło doprowadzić do tak gwałtownego wybuchu wulkanu. Choć początkowo 

scenariusz ten wspierali wyłącznie eksperci związani z przemysłem naftowym, w ostatnich 

latach niezależni badacze – wykorzystując technologię modelowania komputerowego – 

wykazali, że ze względu na ułożenie okolicznych formacji skalnych, trzęsienie Ziemi  

w Yogyakarcie mogło rzeczywiście wywołać erupcję błota. Oba scenariusze pociągają za sobą 

konkretne konsekwencje polityczne. Jeśli pierwszy scenariusz okaże się prawdziwy, ofiary 

przesiedleń będą mogły domagać się ogromnego odszkodowania. W przeciwnym wypadku 

Lapindo Brantas uniknie odpowiedzialności za niedopilnowanie procedur. Jednak, jak 

przekonuje Bubandt, to właśnie epistemologiczna nierozstrzygalność przyczyn wybuchu Lusi 

sprawia, że mogły ujawnić się drzemiące w Surabaya duchy, które ułatwiają lokalnej 

społeczności życie po katastrofie. 

Mieszkańcy Surabaya wypracowali rozmaite strategie radzenia sobie z dramatycznymi 

skutkami wybuchu wulkanu błotnego. Niektóre z nich dosłownie wiążą się z duchami. 

Powstanie Lusi doprowadziło chociażby do nieoczekiwanego odrodzenia się lokalnych 

wierzeń. Ci, którzy zostali przesiedleni po katastrofie, wracają tam, gdzie kiedyś był ich dom, 

w poszukiwaniu cennych kamieni i skamieniałości, które w ogromnej wyrzuca z siebie wulkan. 

W błocie można znaleźć zarówno przypominające szklane kulki do gry kamyki o finezyjnej 

strukturze kwarcowych żyłek, jak również zęby rekinów ostronosych sprzed dwóch milionów 

lat. Jednak ich wartość nie ma nic wspólnego ani z walorami estetycznymi, ani z wartością 

archeologiczną. Chodzi przede wszystkim o ich właściwości magiczne. Poszukiwacze wierzą, 

że kamienie wydobywają się z trzewi opiekuńczego ducha wulkanu, który przyjmuje postać 

ogromnego węża. Dlatego uważnie przyglądają się kształtowi danego znaleziska, by na tej 

podstawie ocenić, jaki rodzaj rezeki, czyli szczęścia, one przyniosą. Może to być zarówno 

sukces finansowy, jak i spełnienie w pracy zawodowej, czy spokojne życie. Jednak, jak 



279 

 

przekonuje Bubandt, wywołane przez wybuch wulkanu duchy spełniają również konkretny cel 

polityczny. Stają się bowiem dla poszukiwaczy jedynym przejawem życia, dając im nadzieję 

na lepszą przyszłość. Jednak opiekuńczy duch Lusi ujawnia również swoje groźne oblicze.  

W 2012 roku miał miejsce przypadek kradzieży szczątków dzieci z jednego z cmentarzy  

w Sidoarjo, które następnie zostały wrzucone do wulkanu jako ofiara dziękczynna za szczęście, 

jakie zsyła na ludzi ogromny wąż. Opisywane przez Bubandta przykłady wyraźnie pokazują, 

że autorzy Arts of Living on a Damaged Planet interesują się jedynie duchami, które powstają 

w wyniku konkretnych, najczęściej spektakularnych, katastrof ekologicznych, takich choćby, 

jak zrzucenie bomb w Hiroshimie i Nagasaki, czy wybuch Lusi. Tymczasem już dziś widać, że 

skutki postępującej degradacji środowiska towarzyszą nam niemal na co dzień, chociażby  

w postaci niestabilnej pogody, czy coraz częstszych powodzi. W jaki sposób uda się nam 

przetrwać na zagrożonej planecie w przyszłości, gdy katastrofa z wydarzenia wyjątkowego 

stanie się integralną częścią świata, w którym żyjemy? Odpowiedź na to pytanie można 

uzyskać, odwołując się do innego przykładu performansu naturokulturotechnologicznego 

science fiction. 

Akcja filmu Bestie z południowych krain (2012) amerykańskiego reżysera Bena Zeitlina 

rozgrywa się na podmokłych terenach Bathtub, fikcyjnego starorzecza Mississipi na południu 

Luizjany. Pierwsza sekwencja filmu pokazuje wyraźnie, że chodzi o miejsce dosłownie odcięte 

od świata, gdyż od stałego lądu oddziela je grobla, za którą znajduje się fabryka, wymowny 

znak intensywnej industrializacji tego regionu. W kontekście dotychczasowych rozważań 

miejsce akcji odgrywa istotną rolę, gdyż tę część Stanów Zjednoczonych regularnie nawiedzają 

huragany i inne gwałtowne zjawiska pogodowe, które nasiliły się w wyniku globalnego 

ocieplenia. Bez wątpienia najbardziej katastrofalnym w skutkach zjawiskiem tego typu był 

ostatnio huragan Katrina w 2005 roku, który spustoszył całe wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, 

powodując ogromne straty zwłaszcza w Nowym Orleanie. Choć film Zeitlina nie nawiązuje 

bezpośrednio do tych wydarzeń, pozwala dostrzec indywidualne i zbiorowe strategie 

przetrwania w środowisku, w którym katastrofa ekologiczna stanowi integralny element 

krajobrazu, a każdego dnia może nastąpić koniec świata. Na pierwszy rzut oka mieszkańcy 

Bathtub tworzą jednak społeczność, która przypomina kontrkulturową komunę lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wskazuje na to chociażby jedna  

z pierwszych scen filmu, którą można uznać za swego rodzaju ekspozycję. Przedstawia ona 

suto zakrapiane alkoholem święto z muzyką country, podczas którego poznajemy członków 

społeczności: czarnoskórych rybaków, białych podstarzałych hipisów i potomków rdzennych 
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Amerykanów. Z offu słyszymy zaś głos głównej bohaterki film Hushpuppy, małej czarnoskórej 

dziewczynki, która mieszka w Bathtub ze swoim ojcem Winkiem, pełniącym rolę 

nieformalnego przywódcy tej społeczności mieszańców i nieudaczników. To ona wyjaśnia nam 

panujące w okolicy zwyczaje. Dowiadujemy się, na przykład, że mieszkańcy Bathtub wiodą 

zdecydowanie lepsze życie niż ludzie za groblą: świętują na co dzień, nie pakują ryb w plastik 

i nie wkładają dzieci do wózka. Można to interpretować jako pochwałę popularnego dziś stylu 

slow life, który zakłada odwrót od cywilizacji i życie w zgodzie z naturą. Jednak bliższa analiza 

filmu przekonuje, że Zeitlin buduje taki świat, w którym ludzie nieustannie negocjują między 

osiągnięciami nowoczesności i nie-nowoczesnymi praktykami społecznymi, tworząc własne 

strategie przetrwania na zagrożonej planecie. 

Życie społeczności przedstawionej w Bestiach z Południowych Krain jest całkowicie 

podporządkowane nieprzewidywalnym zmianom pogody. Mieszkają w prowizorycznych 

domach na palach, które nie tylko łatwo odbudować po huraganie, lecz także potrafią zapewnić 

schronienie na wypadek podniesienia się poziomu wód. Aby przetrwać, mieszkańcy Bathtub 

wykorzystują również do swoich celów rzeczy pochodzące ze świata za groblą. Ze 

znalezionych na wysypisku śmieci zdezelowanych samochodów, na przykład, budują szalupy 

ratunkowe, zużyte kanistry po benzynie natomiast używają do budowy pływających domów na 

wypadek dłużej utrzymującego się wysokiego poziomu wody. Tego typu strategie przydają się 

zwłaszcza po przedstawionej w filmie gwałtownej burzy, w wyniku której większość 

mieszkańców ginie. Strategii przetrwania uczy również miejscowa szkoła, która ma niewiele 

wspólnego ze znaną nam instytucją. Zajęcia odbywają się w jednym z pływających domów,  

a nauczycielka, Panna Batszeba, to lokalna znachorka, która przekazuje dzieciom wiedzę 

ucieleśnioną, ucząc przede wszystkim tego, jak się zachować w obliczu zbliżającego się końca 

świata. Podczas jednej z lekcji pokazuje uczniom, na przykład, tatuaż na swoim udzie, który 

przypomina malowidła z Lascaux. Przedstawia on ludzi polujących na tury. Te wymarłe 

zwierzęta pełnią w filmie Zeitlina funkcję duchów, o których pisali redaktorzy Arts of Living 

on a Damaged Planet. Z jednej strony, stanowią ślad destrukcyjnej działalności człowieka, 

który w XVII wieku poprzez nazbyt częste polowania doprowadził do wyginięcia tego gatunku. 

Z drugiej zaś ich zapowiadany w filmie powrót staje się dla społeczności znakiem nadziei na 

przetrwanie. Nie chodzi tylko o to, że nauczycielka przedstawia wymarłe tury jako niezwykle 

waleczne stworzenia. Panna Batszeba przekonuje również uczniów, że wraz z topniejącymi 

lodowcami z pewnością ożyją zwierzęta zahibernowane w lodzie, który pokrył Ziemię w epoce 

lodowcowej. Korzystając z technologii animacji komputerowej Zeitlin pokazuje, jak taki 
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powrót mógłby wyglądać. Na podstawie historycznych opisów i rycin rekonstruuje 

hipotetyczną drogę, jaką tury mogły kiedyś przebyć z bieguna południowego na południe 

Stanów Zjednoczonych i jaką kiedyś, być może, ponownie powędrują. W jednej z ostatnich 

scen filmu przybywają one do Bathtub, by oddać hołd Hushpuppy, którą namaszczają na 

przywódczynię społeczności Bathtub. Dopiero z tej perspektywy można dostrzec zarysowaną 

w filmie Zeitlina kontrapokaliptyczną wizję przyszłości, która ściśle wiąże się z relacją 

Hushpuppy z Winkiem.  

 Na pierwszy rzut oka przedstawiona przez Zeitlina relacja ojciec-córka, która stanowi 

główny wątek filmu, to konwencjonalna opowieść o dorastaniu i osiąganiu samodzielności. 

Hushpuppy, której matka wyjechała z Bathtub tuż po jej urodzeniu, mieszka sama z ojcem, 

który jest dla niej swego rodzaju nauczycielem życia. Uczy ją chociażby łowić ryby gołymi 

rękami czy rozłupywać twarde pancerze krabów bez pomocy noża. Jego motywację poznajemy 

już na początku filmu, kiedy okazje się, że Wink cierpi na śmiertelną chorobę. Chce więc 

nauczyć córkę umiejętności, które pozwolą jej przeżyć samotnie w Bathtub po jego śmierci.  

W związku z tym ostatnią scenę filmu, w której Hushpuppy urządza ojcu pogrzeb, spławiając 

jego ciało na jednej z łodzi ratunkowej, należałoby odczytać jako typowy rite de passage,  

w którym dziewczynka uniezależnią się od ojca, osiągając samodzielność. Tymczasem  

z perspektywy przywołanej wcześniej relacji Hushpuppy z turami, można interpretować film 

Zeitlina jako zderzenie dwóch różnych strategii przetrwania na zagrożonej planecie. W tym 

kontekście Wink ucieleśnia maskulinistyczny model przetrwania dzięki sile pojedynczej 

jednostki bądź grupy. Kiedy nadchodzi wspomniana wcześniej, gwałtowna burza, krytykuje 

tych mieszkańców Bathtub, którzy decydują się wyjechać w poszukiwaniu bezpieczniejszego 

miejsca do życia. Co więcej, to on najmocniej sprzeciwia się wszelkim kontaktom ze światem 

za groblą. Widać to najlepiej w scenie, w której do Bathtub dociera pomoc humanitarna, a ci, 

którzy przetrwali burzę, trafiają do zaimprowizowanego obozu dla uchodźców. Choć 

mieszkańcy otrzymują tam pomoc, a lekarze chcą przeprowadzić operację, która może 

wydłużyć Winkowi życie, postanawia on uciec z powrotem do Bathtub, by tam umrzeć. Jego 

śmierć najlepiej zaś świadczy o nieskuteczności proponowanej strategii przetrwania. 

Z kolei Hushpuppy pseudonimuje strategię przetrwania, opartą na nawiązywaniu wielu 

relacji z innymi ludźmi i nie-ludźmi. Świadczy o tym chociażby sposób, w jaki traktuje ona 

otaczającą ją przyrodę. W niemal każdej scenie obserwujemy, jak dziewczynka przykłada ucho 

do zwierząt i roślin, niejako wsłuchując się w ich potrzeby. Co więcej, staje się również 

łączniczką między Bathtub i resztą świata. Widać to wyraźnie w scenie, w której wraz innymi 
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kobietami wysadza groblę, doprowadzając do zmniejszenia poziomu wody. W tym kontekście 

Hushpuppy jako nowa przywódczyni Bathtub okazuje się zapowiedzią przyszłości, w której 

mieszkańcy zdołają przetrwać dzięki współpracy ze światem za groblą. Nie oznacza to jednak 

wcale przejęcia ich stylu życia zgodnie z logiką postępu. Film Zeitlina sugeruje raczej 

nieustanne balansowanie między jednym i drugim światem w określonych celach 

strategicznych. Wskazuje na to ostatnia sekwencja filmu, w której widzimy, jak Hushpuppy, 

powiewając czarną flagą, idzie w kierunku kamery w towarzystwie mieszkańców Bathtub, 

którzy przetrwali powódź. Filmowy obraz wyraźnie nawiązuje do przedstawień rewolucji 

francuskiej, chociażby do obrazu Wolność wiodąca lud na barykady Eugène’a Delacroix. O ile 

jednak Marianna z obrazu Delcroix prowadziła rewolucjonistów do uzyskania silnej tożsamości 

politycznej pełnoprawnych obywateli, której nie mieli za czasów monarchii, o tyle Hushpuppy 

prowadzi mieszkańców Bathtub dosłownie donikąd. Idą oni bowiem po wspomnianej 

wcześniej grobli, a daleko w tle widać zarówno kominy fabryczne, jak i ich prowizoryczne 

domy. Zeitlin sugeruje tym samym, że przetrwanie na zagrożonej planecie nie polega na 

osiąganiu coraz to wyższego stopnia rozwoju społecznego, czy ekonomicznego. Wręcz 

przeciwnie, jest ono możliwe jedynie dzięki umiejętności negocjacji między różnymi 

postępowymi i niepostępowymi sposobami bycia w świecie i myślenia o nim. 

Rozważania nad kontrapokaliptycznymi scenariuszami przyszłości po końcu świata  

i człowieka nieuchronnie prowadzą do pytania o to, jaka epoka nastanie po zamglonym 

antropocenie. Inaczej mówiąc, chodzi o to, jakie rysują się dziś perspektywy wyjścia z kryzysu 

epistemologicznego. Perspektywy te podsuwa już chociażby zakończenie Bestii  

z Południowych Krain. Hushpuppy z offu opowiada w nim o naukowcu z przyszłości, który 

dopiero za jakiś czas zdoła lepiej zrozumieć mieszkańców Bathtub. Aby zobaczyć, kim lub 

czym taki naukowiec mógłby być, wystarczy się odwołać do pojawiających się w ostatnim 

czasie fabulacje spekulatywne tyleż nie tyle na temat czasów, których żyjemy, co na temat tego, 

co nas czeka w przyszłości. Najlepszym tego przykład daje najnowsza praca twórcy słynnej 

hipotezy Gai, brytyjskiego biologa i ekologa Jamesa Lovelocka Novacene. The Coming Age of 

Hyperintelligence205. Przedstawia on w niej koncepcję novacenu, czyli nadchodzącej epoki, w 

której dominującą siłą, kształtującą bio- i geo-sferę na Ziemi, będą już nie ludzie, lecz 

skonstruowane przez nich cyborgi, posiadające sztuczną inteligencję i zdolność maszynowego 

uczenia się. Nie chodzi mu jednak o cyborgi, rozumiane jako hybrydy materii organicznej  

                                                 
205 James Lovelock, Novacene. The Coming Age of Hyperintelligence, The MIT Press 2019. Korzystałem ze 

wstępnego maszynopisu udostępnionego przez wydawcę.  
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i technologii. Lovelock odwołuje się do ustaleń amerykańskich naukowców, Manfreda Clynesa 

i Nathana Kline’a, którzy w 1960 roku ukuli termin „cyborg” na określenie w pełni 

samowystarczalnych organizmów, zbudowanych całkowicie ze sztucznych materiałów. Termin 

ten pozwala mu objąć szerokie spektrum cybernetycznych nie-ludzi, od micro-chipów do 

statków kosmicznych. Według Lovelocka, epoka cyborgów nie nadejdzie jednak dopiero  

w bliżej nieokreślonej przyszłości. Novacen już się bowiem zaczął w momencie, gdy 

inżynierowie wykorzystali posiadające sztuczną inteligencję komputery do konstruowania 

komputerów nowej generacji. Posiadły one wówczas zdolność replikacji, dzięki której wkrótce 

zaczną się rozwijać niezależnie od ludzi. Początkową będą jedynie modyfikować i udoskonalać 

stworzone przez programistów kody źródłowe, selektywnie wybierając elementy potrzebne im 

do przeżycia, następnie zaś zaczną tworzyć własne algorytmy, umożliwiające rozwój. W końcu 

– spekuluje Lovelock – cyborgi ewoluują w nową elektroniczną formę życia, o wiele 

przewyższającą ludzi pod względem inteligencji. Dominacja cyborgów stanie się bowiem 

możliwa dzięki ich zdolności rozumienia świata, którą Lovelock utożsamia z mocą operacyjną 

procesorów i prędkością przesyłania danych. Nie będzie im zatem towarzyszyć niepewność 

poznawcza, z jaką borykają się ludzie w zamglonym antropocenie, a podejmowane przez nich 

decyzje będą nakierowane przede wszystkim na zapewnienie własnego przetrwania. Z tego 

względu, jak przekonuje, przynajmniej w pierwszych latach novacenu będą one współpracować 

z ludźmi, by zapobiec zagrożeniom ekologicznym, które nie znikną wraz z nadejściem nowej 

epoki. Zaawansowane technologicznie maszyny zaangażują się, na przykład, w projekty 

geoinżynieryjne, pozwalające schłodzić Ziemię do poziomu sprzed globalnego ocieplenia. 

Uratują one w ten sposób nie tylko siebie, lecz także Gaię, czyli żyjący system organicznego 

życia, które zapewnia warunki do istnienia na naszej planecie. Lovelock podkreśla jednak, że 

przetrwanie Gai musi się wiązać z jej istotnymi modyfikacjami. Początkowo cyborgi pokryją 

ją warstwą technologicznej infrastruktury a następnie przekształcą w swego rodzaju techno-

Gaię, która zdoła lepiej obronić Ziemię przed destrukcją. Lovelock nie ma jednak wątpliwości, 

że jeśli cyborgi dojdą do wniosku, że nasza planeta nie zapewnia im wystarczających warunków 

do rozwoju, opuszczą ją bez wahania, żeby rozprzestrzenić się na innych planetach,  

a w konsekwencji przekształcić wszechświat w jeden wielki, połączony system przetwarzania 

informacji. 

Choć poruszane przez Lovelocka wątki dalece wykraczają poza ramy mojej pracy, jego 

koncepcja wskazuje na potencjalne pożytki płynące z wykorzystania fabulacji spekulatywnej 

we współczesnych naukach ścisłych, humanistycznych i społecznych. W obliczu zachodzących 
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dziś gwałtownych przemian ekologicznych, kulturowych i społeczno-politycznych, 

dotychczasowe sposoby myślenia o świecie i konceptualizacje zachodzących w nim zjawisk 

okazują się niewystarczające. Mają one bowiem wciąż antropocentryczny charakter, który 

uniemożliwia dostrzeżenie skomplikowanych i dynamicznych intra-akacji ludzi i nie-ludzi. 

Tymczasem fabulacja spekulatywna pozwala lepiej przyjrzeć się problemom, z jakimi mamy 

dziś do czynienia z fikcyjnej, acz produktywnej poznawczo nie-ludzkiej perspektywy. W tym 

kontekście novacen umożliwia spojrzenie na to, co dzieje się dzisiaj z punktu widzenia 

cyborgów przyszłości. Taka perspektywa może nie tylko dostarczyć zupełnie nowych kategorii 

analitycznych czy punktów odniesienia dla współczesnych zjawisk, lecz przede wszystkim 

pomoże powołać do istnienia nieznanych dotąd ludzkich i nie-ludzkich aktantów. Dzięki nim 

nauczymy się, być może, jeszcze lepiej rozpoznawać ekologiczne i epistemologiczne problemy, 

z jakimi się dziś borykamy.  
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