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Marta Habdas 

Medionatury – o związkach  
pomiędzy mediami i roślinami

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rośliny i media techniczne wydają się nie mieć ze sobą zbyt wiele wspólnego. Na-
tura i technika często bywają postrzegane jako porządki względem siebie nie tylko 
przeciwstawne, ale i antagonistyczne. Bez niekorzystnych dla środowiska zjawisk, 
takich jak nadmierne wydobycie surowców naturalnych, eksploatacja źródeł energii 
czy gromadzenie się e-śmieci, funkcjonowanie nowoczesnych technologii cyfrowych 
(jak i wielu innych) nie miałoby racji bytu. Nic więc dziwnego, że część ruchów 
działających na rzecz ochrony środowiska przyjęła ideologię, którą Andrew Feenberg 
nazywa „teorią kompromisu”1. Zgodnie z nią, by chronić naturę, musimy iść na 
pewne kompromisy – m.in. pomiędzy „techniką przyjazną dla środowiska a dobro-
bytem, czy kontrolą i satysfakcją pracowników a produktywnością”2. W efekcie – 
dobrobyt i produktywność stają się przeciwnikami natury (w tym przypadku także 
natury ludzkiej) w jej walce z techniką i ekonomią. A dalsze perspektywy? 

Teoria kompromisu narzuca, by działacze ruchów na rzecz ochrony środowiska chwy-
tali się wszystkich możliwych sposobów w poszukiwaniu odpowiedniej strategii. Nie-
którzy z nich pobożnie wierzą w to, że społeczeństwo odwróci się od ekonomii w stronę 
wartości duchowych, biorąc pod uwagę narastające problemy związane ze społeczeń-
stwem przemysłowym. Inni oczekują oświeconych dyktatorów, którzy narzucą techno-
logiczne reformy irracjonalnemu społeczeństwu3. 

Trudno nie zgodzić się z Feenbergiem, gdy stwierdza on, że obie wizje wydają się 
równie nieprawdopodobne. Nie cofniemy zmian, który narzucił nam postęp technicz-
ny wraz z industrializacją. Czy w takim razie teoria kompromisu ma jakikolwiek sens? 
Według Feenberga opiera się ona na błędnym założeniu, zgodnie z którym ochrona 
środowiska i uprzemysłowienie są sobie zupełnie przeciwstawne. Pytanie nie powinno 
brzmieć: jak uchronić naturę przed techniką, ale: jak je ze sobą pogodzić, by środo-
wisko naturalne, przemysł i dobrobyt mogły stać się częścią tego samego uniwersum. 
1 Por. A. Feenberg, Between Reason and Experience. Essays in Technology and Modernity, London 2010.
2 Por. ibidem, s. 20.
3 Ibidem. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty w niniejszym artykule w tłumaczeniu własnym.
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Paradoksalnie w swym ekotopijnym marzeniu o „powrocie o natury” i życiu 
zgodnie z zasadami społeczeństw przedindustrialnych, aktywiści wyznający teorię 
kompromisu wpisują się w myślenie technodeterministyczne. Nie dostrzegają oni 
bowiem tego, że technika i jej szybki rozwój nie są jedynymi czynnikami zmiany 
społecznej, a jednostki i instytucje (czy też – korzystając z Latourowskiego słownika 
– aktorzy, także ci nie-ludzcy) mają tutaj równie wiele do powiedzenia4. 

Celem mojego tekstu nie są rozważania ekopolityczne, dlatego też nie przedstawię 
możliwych rozwiązań tego problemu. Zainteresowanych odsyłam do książek Andrew 
Feenberga czy też Brunona Latoura (w tym kontekście zwłaszcza Polityki natury5). Do 
przedstawienia teorii kompromisu zachęciła mnie natomiast możliwość rzucenia świa-
tła na kwestię opozycji pomiędzy naturą i techniką, która – jak widać na powyższym 
przykładzie – jest raczej konstruowana (zwłaszcza przez tych, którzy wpadli w pułapkę 
technodeterminizmu), niż wyrażająca faktyczny układ sił. Nie znaczy to oczywiście, 
że zagrożenia środowiska naturalnego, spowodowane rozwojem techniczno-przemy-
słowym nie istnieją czy też nie są istotne. Wręcz przeciwnie – żyjemy w końcu w (już 
usankcjonowanej) epoce antropocenu6, w której skala zmian wprowadzonych przez 
działalność człowieka w strukturę Ziemi (łącznie z jej warstwą geologiczną) jest ogrom-
na. Co jednak istotne – zależności pomiędzy naturą i techniką są tym bardziej niejed-
noznaczne, różnorodne i niemożliwe do zamknięcia w dualistycznym modelu. 

Tę antydualistyczną tendencję w stosunku do natury i techniki wyraźnie widać 
w koncepcji medionatur (ang. medianatures) Jussiego Parikki. Nacisk na szukanie 
nietypowych połączeń i wykraczanie poza ramy zastanych dyscyplin (zgodnie z kon-
cepcją wędrujących pojęć Mieke Bal7) jest zresztą cechą charakterystyczną całe-
go nurtu badawczego archeologii mediów, z którym związany jest Parikka8. Jego 
podejście jest jednak nawet bardziej transdyscyplinarne, zwłaszcza w interesującym 
mnie w niniejszym tekście aspekcie relacji pomiędzy mediami i naturą. Widać to już 
w samych tytułach prac pisanych przez Parikkę – czy będzie to zoologia mediów9 
czy geologia mediów10. Jest to podejście, które rozciąga badanie mediów nie tylko 

4 Por. ibidem, ss. 8‒9.
5 Por.. B. Latour, Polityka natury, tłum. A. Czarnecka, Warszawa 2009.
6 Por. W. Steffen, P. J. Crutzen, J. R. McNeill, The Anthropocene. Are Humans Now Overwhelming the 

Great Forces of Nature?, „Ambio” 2007, nr 8.
7 Por. M. Bal, Travelling Concepts in the Humanities, Toronto 2002. 
8 Por. J. Parikka, What is Media Archaeology?, Malden 2012.
9 Por. idem, Media zoology and waste management: Animal energies and medianatures, „NECSUS. 

European Journal of Media Studies” 2013, nr 2 [on-line:] http://www.necsus-ejms.org/media-zo-
ology-and-waste-management-animal-energies-and-medianatures/ [08.07.2015]. W ramy „zoolo-
gii mediów” wpisać można także książkę Parikki Insect Media. Nie pojawia się w niej wprawdzie 
dosłowne pojęcie „zoologii mediów”, ale autor odwołuje się do koncepcji „cybernetycznej zoolo-
gii” dotyczącej m.in. projektów Karla von Frischa czy W. Greya Waltera. Por. idem, Insect Media.  
An Archaeology of Animals and Technology, London 2010, s. xxiv. 

10 Por. idem, A Geology of Media, London 2015.
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głęboko w czasie (jak archeologia mediów), ale także w przestrzeni – obejmując całą 
planetę i wszystkie gatunki. 

Jak można jednak zauważyć, medionatury Parikki skupiają się głównie na rela-
cjach medialno-zwierzęcych i medialno-geologicznych. Zapewne nie bez przyczyny 
– dla obu odniesieniem będą coraz popularniejsze subdyscypliny, kolejno animal 
studies i anthropocene studies. Zauważyć można jednak, że rośliny są w tym zesta-
wieniu pominięte (przynajmniej jako osobny przedmiot badań). Tymczasem, pa-
trząc na szereg możliwych przykładów – od projektów naukowych i artystycznych 
wykorzystujących elektryczne sygnały wytwarzane przez rośliny (na przykład w celu 
monitorowania czynników środowiskowych11), do popkulturowych wyobrażeń, ta-
kich jak chociażby to z filmu Avatar (2009) Jamesa Camerona, w którym drzewa 
czczone przez humanoidalnych mieszkańców odległego księżyca, Pandory, tworzą 
biologiczno-medialno strukturę przypominającą swym działaniem Internet (co cie-
kawe, w tle nadal trwa kolonialna wojna pomiędzy techniką i naturą) – wydaje się, 
że bez zbytnich zastrzeżeń do zoologii mediów i geologii mediów dołączyć można 
także botanikę mediów. 

W niniejszym artykule chciałabym pokazać, że pojęcie medionatur można z po-
wodzeniem odnieść także do badania roślin w kontekstach medialnych. W tym celu 
przedstawię koncepcję Parikki, skupiając się przede wszystkim na posthumanistycz-
nych i materialistycznych wątkach jego teorii.

Rośliny i media w medionaturalnym kontinuum

Jak już wspominałam, koncepcję medionatur wpisać można w szereg innych współ-
czesnych trendów badawczych dążących do krytycznego przeformułowania opozycji 
pomiędzy porządkami zwyczajowo postrzeganymi jako sprzeczne. Sam Parikka odno-
si się do pojęcia naturokultur, stworzonego przez Donnę Haraway, która w figurach 
cyborgów oraz „gatunków stowarzyszonych” (czyli zwierząt udomowionych) znajduje 
syntezę wielu takich przeciwieństw: „Zarówno cyborgi, jak i gatunki stowarzyszone 
gromadzą razem to, co ludzkie i to, co nie-ludzkie, organiczność i technologię, węgiel 
i krzem, wolność i strukturę, historię i mit, bogatych i biednych, władzę i podmiot, 
różnorodność i zubożenie, nowoczesność i ponowoczesność oraz naturę i kulturę – na 
różne nieoczekiwane sposoby”12. Ta mieszanina różnych przedmiotów i porządków 
nie jest przypadkowa. U jej źródeł leży posthumanizm, który pozwala na to, by cybor-
gi i zwierzęta przemówiły własnym głosem. Jak pisze Parikka:

Zwierzęta znajdują się poza językiem, ale nie są nieme. Choć są poddawane analizie przez 
ludzkie praktyki znaczeniowe, nie są do nich redukowalne. Dlatego też oferują owocny 
sposób badania afektów. Poza sferą języka zwierzęta […] znaczą swoje terytoria, mierzą 

11 Por. K. Finley, The Internet of Vegetables: How Cyborg Plants Can Monitor Our World  
[on-line:] http://www.wired.com/2014/01/internet-plants/ [14.07.2015].

12 D. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów,  
red. A. Gajewska, Poznań 2012, s. 244. 
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swe siły, zginają swe ciała i ustanawiają relacje. Tutaj znajduję kluczowy punkt w dyscypli-
nach animal studies i posthumanizmu: nie możemy ugrzęznąć z pytaniami dotyczącymi 
języka lub definiujących różnic (istniejących zazwyczaj w ramach języka), które usuwają 
zwierzęta ze sfery kultury. Zamiast tego powinniśmy wyznaczyć odmienne modalności 
ekspresji zwierzęcych ciał, które zwracają się w stronę semiotyki nie-znaczącej. Animal 
studies łączą w ten sposób siły z nie-ludzką teorią mediów. Reprodukcja kultury uwzględ-
nia zarówno owe semiotyki intensywnych interakcji i fluktuacji cielesnych, jak i językowe 
akty i dyskursy; w istocie, jest bardzo naglące, by uznać inne genealogie myśli, które 
pomogą nam zrozumieć ten reżim nie-znaczącej semiotyki i niejęzykowej indywidualiza-
cji – te wywodzące się od Spinozy, Bergsona, Whiteheada, Simondona i Deleuze’a wraz 
z Guattarim, a nie od Platona, Kartezjusza, Hegla i Heideggera, a nawet Derridy13.

Rośliny także posiadają własne afekty, co podkreślał już Gustav Theodor Fech-
ner, XIX-wieczny niemiecki fizyk i filozof, stwierdzając jednocześnie, że „natura nie 
mogła stworzyć czegoś tak pięknego i tak skrupulatnie zaprojektowanego jedynie po 
to, by było obiektem leniwej obserwacji”14. Co znamienne, pierwsze tłumaczenie 
na język angielski fragmentu z jego w całości poświęconego roślinom dzieła Nanna 
oder über das Seelenleben der Pflanzen (Nanna. O duchowym życiu roślin) pojawiło się 
w zbiorze tekstów Vital Beauty. Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology and 
Nature, będącym inicjatywą artystów i teoretyków związanych z V2_, Institute for 
the Unstable Media w Rotterdamie. Jak widać, witalizm Fechnera idealnie wpisuje 
się we współczesny świat nowych mediów i związanej z nimi sztuki. 

Zainteresowania Fechnera, które oscylowały wokół stworzonej przez niego psy-
chofizyki, badającej zmysłowe bodźce i odruchy, przynależą zresztą do sfery, którą 
Parikka nazwałby pionierską dla powstania mediów technicznych:

Naukowe pomiary tego, jak zmysłowe odczucia są zarządzane na poziomie material-
nym, osiągnęły szczególne znaczenie w kontekście rozkwitu medialno-technicznych 
eksperymentów i innowacji po XIX wieku. Co więcej, systematyzacja naukowych me-
tod badawczych na polu nauk naturalnych (np. chemii) była kluczowa w ustanowieniu 
nowego reżimu relacji pomiędzy naturą, surowcami, a następnie, syntetycznymi pro-
duktami. To właśnie w takich dziedzinach jak chemia powinniśmy więc szukać gene-
alogii kultury medialnej i kapitalistycznego wykorzystania ekologicznych ciał15.

W powyższym cytacie dobrze widać materialistyczne podejście Parikki, które 
w dużej mierze opiera się na teoriach niemieckich badaczy mediów, przede wszyst-
kim Friedricha Kittlera16. Zgodnie z takim punktem widzenia (w którym bardzo 
widoczne są także tendencje posthumanistyczne) media posiadają swój materialny 
wymiar, którego nie można sprowadzić do językowych dyskursów i społecznych kon-
tekstów. Jak pisze Parikka w kontekście zoologii mediów: 

13 J. Parikka, Insect Media…, s. xxvi. 
14 G. Fechner, Teleological Grounds [w:] Vital Beauty. Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology 

and Nature, ed. J. Brouwer, A. Mulder, L. Spuybroek, Rotterdam 2012, s. 171.
15 J. Parikka, Media zoology…
16 Por. idem, What is…, ss. 63‒89.
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Nasze teoretyczne narzędzia i nauki humanistyczne powinny poświęcić większą uwagę 
zwierzętom, a także systematycznym zawłaszczeniom potencjalności obecnych w zwie-
rzętach jako zasobom dla różnorakich materialnych celów. W ten sposób możemy zro-
zumieć bio-władzę w kontekście zawłaszczenia żyjących energii17.

Podejście to zastosować można także w odniesieniu do roślin. W tym kontekście 
wspominana już we wstępie wizja z filmu Avatar nabiera nowych znaczeń – w kwestii 
zarówno postrzegania roślinnego ekosystemu jako swego rodzaju konstrukcji me-
dialnej, na którą składają się przepływy energii (w postaci światła, temperatury czy 
reakcji chemicznych), jak i kapitalistycznego zawłaszczania surowców. 

Od „elektrycznych rozmów”  
do cyborgicznych roślin

Jak piszę powyżej, roślinnych medionatur szukać można już w XIX wieku, a za-
pewne i wcześniej. Zwłaszcza gdy pojęcia mediów nie ograniczymy do mediów ma-
sowych, ale, idąc za tropem archeologów mediów, umieścimy w jego polu znacze-
niowym różnorodne systemy komunikacyjne i techniczne – także te pozawerbalne 
i nie-ludzkie. W celu uproszczenia stwierdzić jednak można, że momentem szczegól-
nie ważnym dla kształtowania się roślinno-medialnych relacji będą lata sześćdziesiąte 
i siedemdziesiąte XX wieku. W kontrkulturowym fermencie ezoteryki spod znaku 
New Age, kultury psychodelicznej i rewolucji obyczajowej rośliny i (szeroko rozu-
miane) media pojawiły się w tym samym kontinuum. Kult „świętych roślin” i ekoto-
pie splotły się z początkami cyberkultury i technoutopijnymi marzeniami o egalitar-
nej i niczym nie skrępowanej komunikacji18. 

Kontrkulturowe wyobrażenia na temat roślin i techniki były oczywiście niejed-
nokrotnie (choć nie zawsze) dość naiwne i stanowiły zbanalizowaną mieszaninę in-
formacji zaczerpniętych z różnych dziedzin wiedzy – etnobotaniki, ekologii, religio-
znawstwa, cybernetyki czy fizyki. Nie znaczy to, że były nieistotne i mało wpływowe 
– być może właśnie owa pseudonaukowość sprawiła, że wiele z nich przeniknęło 
do obiegu popkultury, stając się elementem współczesnej mitologii. Jak pisze Judith 
Roof w swej książce dotyczącej zbiorowych koncepcji wokół DNA: 

[…] pseudonaukę można traktować jako nieuchronny efekt każdej próby zaprezento-
wania złożonego zjawiska szerokiej publiczności, ale może być ona także nieodłącznym 
elementem ściśle określonego zbioru analogii, figuracji i hermetycznych narracji, które 
wykorzystują nawet sami naukowcy, by odtworzyć i skonceptualizować ich myśli na 
temat DNA i genów19.

17 Idem, Media zoology…
18 O kontrkulturowych źródłach cyberkultury – por. F. Turner, From Counterculture to Cyberculture. 

Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism, London 2006. 
19 J. Roof, The poetics of DNA, London 2007, s. 3.
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W miejsce „DNA i genów” z pewnością wstawić można wiele innych przykładów 
– od teorii względności, poprzez matematyczną koncepcję chaosu, do – szczegól-
nie istotnych w kontekście niniejszego tekstu – badań nad percypowaniem bodźców 
przez rośliny. 

Nie chodzi więc jedynie o to, że nauki – zwłaszcza ścisłe i przyrodnicze – same 
w sobie są zbyt hermetyczne (co, jak stwierdziłby Bruno Latour, z chęcią podtrzymują, 
widząc siebie jako mędrców w platońskiej jaskini20), by wniknąć do rezerwuaru zbio-
rowych wyobrażeń. Pewien naddatek mniej ścisłej, a za to bardziej obrazowej treści 
(uzależnionej od wielu czynników, w tym: panujących w danym czasie dyskursów) jest 
obecny w przypadku każdej naukowej koncepcji. To on wypełnia sztucznie wytworzo-
ną lukę pomiędzy nauką i społeczeństwem, ukazując ich wzajemne powiązania.

W tym kontekście ciekawy okazuje się przykład książki i powstałego na jej pod-
stawie filmu dokumentalnego o tym samym tytule – The Secret Life of Plants. Au-
torzy wydanej w 1973 roku pozycji, Peter Tompkins i Christopher Bird, nie mieli 
wykształcenia przyrodniczego, a naukowe doniesienia łączyli z takimi odmianami 
pseudonauk jak badania nad energią orgonu czy radionika. Nad całym dziełem unosi 
się opisywany wcześniej hippisowski duch, choć jest on już nieco dostosowany do 
wymagań bardziej konwencjonalnych odbiorców – jak pisała w swej recenzji książki 
Elsa First, Tompkins i Bird „przyrządzili popularnonaukowy pastisz pragnień nowe-
go okultyzmu i podali go na rynku wydawniczym jako gładko skrojona oferta dla 
gustu klasy średniej”21.

Głównym celem książki i filmu jest udowodnienie tezy o istnieniu świadomości 
roślin. Już w samym tym założeniu odnaleźć możemy posthumanistyczny paradoks. 
Z jednej strony takie poszukiwania zdają się „ożywiać” rośliny i stawiać je na rów-
ni z człowiekiem, z drugiej natomiast wskazują na tendencję do antropomorfiza-
cji i postrzegania nie-ludzkich bytów według ludzkich wzorców. Jak widzimy bo-
wiem w wyreżyserowanym przez Walona Greena (przy wsparciu Tompkinsa) filmie 
z 1978 roku, świadomość roślin ma polegać przede wszystkim na odczuwaniu emocji 
charakterystycznych dla ludzi. Widzimy badania, w których impulsy elektryczne re-
prezentujące fizjologiczne zjawiska podłączonych do elektrod roślin dostosowują się 
do zapisu sygnału EEG oglądającego film mężczyzny. Widzimy także dość kuriozalną 
scenę, w której potencjał impulsów elektrycznych rośliny doniczkowej zwiększa się, 
gdy krojona jest obok niej kapusta – najwyraźniej tak jak człowiek, odczuwa ona 
lęk i współczucie na myśl o „śmierci” swego pobratymca. W efekcie „sekretne życie 
roślin” nie wydaje się aż tak tajemnicze i niewyobrażalne, a kolejne sceny filmu zdają 
się świadczyć o tym, że – nie licząc pewnych wyjątkowych zdolności, takich jak moż-
liwość komunikacji z dalekim kosmosem i czytanie w (ludzkich) myślach – jest ono 
całkiem podobne do ludzkiego.

20 Por. B. Latour, op. cit.
21 E. Pace, Christopher Bird, 68, a Best-Selling Author [on-line]: http://www.nytimes.com/ 1996/05/06/

arts/christopher-bird-68-a-best-selling-author.html [26.08.2015].
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Taka wizja świadomości roślin ujawnia także głęboko zakorzenione ludzkie 
marzenie o transgresji – w tym przypadku medialnej. Oczywiste, że jednym z na-
stępnych kroków po udowodnieniu istnienia świadomości roślin byłaby próba na-
wiązania z nimi kontaktu. Chęć przekroczenia komunikacyjnych barier pomiędzy 
człowiekiem i innymi bytami niejednokrotnie wiąże się zarówno z fascynacją świa-
tem nie-ludzkich bytów i nadprzyrodzonych zjawisk, jak i z zachwytem nad naj-
nowszymi wynalazkami techniki. Tę nieoczywistą podwójność widać już w samym 
słowie „medium” – związanym z jednej strony ze światem technicznych urządzeń 
komunikacyjnych, z drugiej zaś ze spirytystyczną telepatią22. 

The Secret Life of Plants w wersji filmowej prezentuje nam istny kalejdoskop me-
diów (zarówno tych medialnych, jak i mediumicznych): rośliny czytające w myślach, 
odbierające radiowe fale z kosmosu, podłączane do elektrod, dane odczytywane na 
komputerach, wariografy, elektroencefalografy, wreszcie – samo medium filmowe po-
zwalające ukazać dzięki fotografii poklatkowej niemożliwe do ujrzenia gołym okiem 
ruchy roślin. Jak widać, niejednokrotnie z tą medionaturalną komunikacją łączy się 
potrzeba translacji. Alfabetem roślin są impulsy elektryczne, a tłumaczami – przyrzą-
dy techniczne. Czy jednak wykresy prezentowane przez wariograf są dla nas w pełni 
czytelne? Okazuje się, że chęć tłumaczenia wykracza nawet dalej. W filmie oprócz 
badań naukowych i pseudonaukowych możemy obejrzeć także działania artystycz-
ne Johna Liftona, który za pomocą elektrod przymocowanych do liści generował 
dźwięki współtworzące „zieloną muzykę”, odzwierciedlającą – tym razem w sposób 
audialny – „sekretne życie roślin”. Przepływy impulsów elektrycznych pomiędzy ro-
ślinami i syntezatorami przekształcającymi je w dźwięki traktować można jako rodzaj 
medialnego systemu posthumanistycznej komunikacji, opartego na materialnej spe-
cyficzności organizmów i maszyn. Podobnych przykładów odnaleźć można o wiele 
więcej – od odwrotnej komunikacji w formie „muzyki dla roślin”23 przez konty-
nuację pomysłów Liftona24 aż do różnorodnych dzieł bio artu. Z pewnością każdy 
z nich stanowiłby ciekawy punkt wyjścia do analizy medionaturalnych relacji. 

The Secret Life of Plants ukazuje jeszcze jeden paradoks. Choć urządzenia tech-
niczne opisywane na kartach książki i prezentowane w filmie są bardzo liczne, a wraz 
z roślinami współtworzą cyborgiczne wręcz hybrydy, przesłanie filmu wciąż wyra-
ża się w tendencyjnych opozycjach natura – technika. „Z punktu widzenia roślin” 
obserwujemy ukazane w przyspieszeniu samochody, dymiące kominy fabryk i pę-
dzących ludzi. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się ekotopijne marzenie o „po-
wrocie do natury”, tak krytykowane przez Feenberga. Paradoks ten jest pouczający, 
gdyż pokazuje, jak praktyka rozmija się z teorią – to, co widzimy na konkretnych 

22 O analogiach pomiędzy XIX-wiecznymi wynalazkami technicznymi i spirytyzmem pisał m. in. Jeffrey 
Sconce – por. J. Sconce, Haunted Media. Electronic Presence from Telegraphy to Television, London 2000.

23 Jednym z ciekawszych przykładów jest tutaj easylisteningowa Plantasia Morta Garsona, jednego 
z zapomnianych pionierów muzyki elektronicznej. 

24 Por. Mileece Petre, Music from Plants [on-line:] http://sonic-terrain.com/2014/09/mileece-petre-
music-from-plants/ [14.07.2015].
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przykładach, jest o wiele bardziej skomplikowane niż ogólna idea wyrażana wprost 
przez głos narratora.

Oglądając młodszy o 37 lat od książki Birda i Tompkinsa wykład botanika Stefano 
Mancuso, wygłoszony w ramach TED25, zauważyć możemy, że tematy poruszane przez 
autorów The Secret Life of Plants są nadal aktualne. Mancuso nie używa wprawdzie 
argumentów wywiedzionych z pseudonaukowych wyobrażeń, ale w jego wykładzie 
także odnaleźć można ciekawe wątki medionaturalne. Co mało zaskakujące, fascynacja 
ezoteryką i możliwością „elektrycznej” komunikacji, zastąpiona zostaje tu odwołaniem 
do wszechogarniającego pojęcia sieci. Dla Birda i Tompkinsa ogólnym wzorcem była 
kosmiczna, uniwersalna świadomość inspirowana przefiltrowaną przez kontrkulturę lat 
60. filozofią buddyjską – ostatecznie to właśnie dzięki niej możliwe były „elektryczne 
rozmowy” z roślinami. Dla Mancuso ostateczną metaforą – w pewien sposób sank-
cjonującą nawet wagę jego wykładu – jest Internet. Podobieństwo rozwidlonych ko-
rzeni roślin, w których wierzchołkach zachodzą procesy przypominające te w ludzkim 
mózgu, do Internetu zaprezentowane zostaje za pomocą wizualnej analogii ukazującej 
obie sieci. Według Mancuso inteligentne korzenie roślin „są niczym sieć maszyn obli-
czeniowych, współpracujących ze sobą”26. W efekcie proponuje on tworzenie hybryd 
w postaci roślin-cyborgów, monitorujących różne czynniki zewnętrzne. 

Analogia pomiędzy inteligencją roślin i cyfrową inteligencją maszyn zainspirowa-
ła także twórców związanych z architektoniczną grupą servo do stworzenia projektu 
spoorg, odnoszącego się do „prymitywnej, zazwyczaj jednokomórkowej, odpornej na 
środowisko zewnętrzne, uśpionej lub reprodukcyjnej tkanki wytwarzanej przez rośli-
ny i niektóre organizmy”27. W efekcie struktura (wyglądająca jak cyborgiczna roślina) 
wyposażona została w swój własny rodzaj inteligencji:

Każdy moduł spoorg wyposażony jest w lokalną inteligencję pozwalającą mu na komu-
nikację z sąsiednimi spoorgami. Wraz z licznymi czujnikami i urządzeniami komunikacji 
bezprzewodowej, w które wyposażona zostaje każda jednostka, spoorg może reagować in-
dywidualnie i kolektywnie na zmieniające się warunki świetlne oraz ludzkie zachowania, 
odpowiadając modulacją dźwiękowych tekstur za pomocą serii algorytmów28.

Nie jest odkrywczym stwierdzeniem, że Internet i komputery już od czasu re-
wolucji cyfrowej stanowią ważny punkt orientacyjny w świecie (popularnej) nauki 
– kod genetyczny porównywany jest do software’u (jak chociażby w Samolubnym 
genie Dawkinsa), a mózg do komputera. Na powyższych przykładach widzimy dalsze 
rozszerzanie tej metafory – inteligencja roślin staje się analogią sztucznej inteligencji. 

25 Por. S. Mancuso, The roots of plant intelligence [on-line:] http://www.ted.com/talks/ste-
fano_mancuso_the_roots_of_plant_intelligence [14.07.2015].

26 Ibidem, tłum. M. Cwikla. 
27 Spoorg [on-line:] http://www.servo-la.com/index.php?/projects/spoorg/ [14.07.2015].
28 H. Feng, Syn_athr(0)isis – an Architecture Exhibition in Greece [w:] The Architecture Annual 

2007‒2008. Delft University of Technology, ed. L. Calabrese, A. ten Doeschate, A. Geenen, 
D. Hauptmann, J. Heintz, U. Knaack, Rotterdam 2009, s. 36.
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Niefortunne jednak – zwłaszcza w świetle materialistycznych teorii Parikki – byłoby 
zatrzymywanie się na poziomie abstrakcji. Materialny wymiar relacji pomiędzy rośli-
nami i techniką fetyszyzowany był już w ujęciach The Secret Life of Plants, a bardziej 
współczesne przykłady idą jego śladem. Świat natury spotyka się ze światem techniki, 
tworząc medionaturalne relacje, oparte na poszukiwaniu posthumanistycznego języ-
ka fizjologicznych procesów, sygnałów, czujników i przepływów. To właśnie w tym 
języku – niemożliwym do pełnego przetłumaczenia – kryje się „sekretne życie roślin”. 

Podsumowanie

Oczywiście niniejszy tekst nie przedstawia całej złożoności roślinno-medialnych 
relacji. Nie to jednak było moim celem. Chciałam raczej zwrócić uwagę na poten-
cjał badań wpisujących rośliny w medionaturalne kontinnum. Posthumanistyczne 
i materialistyczne tendencje obecne we współczesnym medioznawstwie wyznaczają 
bowiem idealny punkt wyjścia do tego typu badań. 

Patrząc na podane powyżej przykłady, można zastanawiać się, na ile w istocie wy-
pełniają one posthumanistyczny postulat „oddania głosu” organizmom nie-ludzkim, 
a na ile są jedynie rodzajem utopijnej zabawy łączącej ludzkie oczekiwania wobec na-
tury i techniki. Odnajdywanie w roślinach potencjału emocjonalnego czy muzycznego 
równie dobrze traktować można jako antropomorfizację, która jedynie pozornie usuwa 
ludzki podmiot z centrum. Kontrowersje związane z genetyczną modyfikacją roślin 
czy patentowaniem genetycznego dziedzictwa przyrody tym bardziej zwracają uwagę 
na sferę materialnych zawłaszczeń nie-ludzkich organizmów opartych na kapitalistycz-
nej logice. Na tym tle wydawać się może, że badania medialno-roślinnych relacji nie 
mogą wnieść niczego znaczącego w tak skomplikowaną plątaninę ekologiczno-eko-
nomicznych zależności. Uważam jednak, że spojrzenie na medionaturalne zależności 
jest o tyle istotne, że zwraca uwagę na pozornie neutralną ideologicznie sferę związków 
nie-ludzkich organizmów i mediów, w których jednak odnaleźć można wyobrażenia 
i oczekiwania, jakie narzucamy roślinom. Jednocześnie analiza konkretnych material-
nych praktyk związanych z tymi relacjami pozwala zauważyć, że medialności nie po-
winniśmy szukać jedynie w technicznych artefaktach i ludzkiej komunikacji.
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Summary

Medionatures – on the relationship between media 
and plants

The purpose of this article is to present Jussi Parikka’s theory of medionatures. 
In the context of this theory, the author wants to show the research on relationships 
between media and plants. Although Parikka focuses primarily on “media zoology” 
and “a geology of media”, the author thinks that “a botany of media” could also be 
a fruitful field of research. In order to prove this point, the theory of Parikka is analy-
sed with a main focus on post-humanism and materialism. Then the author describes 
the specific examples of medianatural relations found in The Secret Life of Plants and 
Stefano Mancuso’s lecture on plant intelligence.
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