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REDAKCJA

MATEUSZ BOROWSKI
MAŁGORZATA SUGIERA

eria „Interpretacje”, wydawana przez Księgarnię Akademicką we
współpracy z Katedrą Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskie
go, w formie monografii autorskich i zbiorowych prezentuje no
watorskie interpretacje dzieł i nurtów artystycznych, problemów
z zakresu filozofii i kultury oraz zjawisk społecznych. Tytułowe
interpretacje rozumiemy w sposób zdecydowanie szeroki i zgodny
z tendencjami dominującymi w naukach humanistycznych po tak
zwanym przełomie performatywnym. W ramach tego względnie
nowego paradygmatu dzieło artystyczne przestało być traktowane
jako artefakt, struktura organiczna i zamknięta. Funkcjonuje raczej
jako historycznie i kontekstowo zmienny efekt oddziaływań arty
stycznych i społecznych sił, rodzaj scenariusza, propozycji czy wręcz
metaforycznie rozumianego programu generującego formy i sytu
acje dla odbiorcy, bierną konsumpcję zmieniając w aktywne (współ)
tworzenie. Wszystko to sprawia, że zmienia się również status nauk
humanistycznych, które stopniowo rezygnują z dążenia do obiekty
wizmu i rzekomo naukowej ścisłości na rzecz świadectwa ze spotka
nia, opisu form i sytuacji w procesie ich powstawania i oddziaływa
nia, a zatem na rzecz czegoś, co nazwać można właśnie zabiegiem
interpretacji.
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awet pobieżne spojrzenie na najnowszą historię pojęcia „perfor
mance” w anglojęzycznych dyskursach naukowych przekonuje,
że w zasadzie ma ono już tyle znaczeń i definicji, że stało się naj
lepszą ilustracją francuskiego powiedzenia o kłopotach, które nie
odwołalnie powoduje nadmiar. Niemal każdy, kto posługuje się tym
pojęciem, pojmuje je i profiluje nieco inaczej, inne cechy wysuwając
na plan pierwszy, to zaś w konsekwencji mniej lub bardziej rady
kalnie zmienia, ogranicza lub poszerza jego sensy i możliwy zakres
zastosowania. Aby się o tym przekonać, wystarczy sprawdzić, jak de
finiują „performance” Peggy Phelan i Joseph Roach, amerykańscy
badacze z tej samej dziedziny studiów nad teatrem i sztukami performatywnymi oraz ich związkami z życiem społecznym. Ich książki
ukazały się w tym samym mniej więcej czasie, czyli w połowie lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Phelan w wydanej w 1993 roku pracy Unmarked. The Politics
of Performance wyraźnie podkreśla efemeryczność tej formy sztuki,
którą wywodzi z nurtu performance art lat sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych. Dlatego też bez wahania ogranicza jej żywotność do
przemijającego bezpowrotnie tu i teraz, negując możliwość innego
utrwalenia jednorazowego wydarzenia niż w subiektywnej i następ
nie poddanej nieustannym przemianom, niewiernej pamięci indy
widualnej jego bezpośrednich uczestników: „Performansu nie da
się ocalić, zarejestrować, udokumentować, czy w jakikolwiek inny
sposób włączyć w obieg różnych reprezentacji danego przedstawie
nia. (...) Sama jego istota, podobnie jak proponowana tu Ontologią
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podmiotu, sprowadza się właśnie do znikania”1. Kiedy natomiast
Roach w opublikowanej trzy lata później książce Cities of the Dead.
Circum-Atlantic Performance posługuje się pojęciem „performance”,
ma na myśli formy bliższe tradycyjnym przedstawieniom teatral
nym, głównie w sferze spełnianych przez nie funkcji wspólnoto
wych. Kładzie w związku z tym silniejszy nacisk na bliskie związki
między performansem, pamięcią i historią:
Genealogie performansu nawiązują do idei gestów ekspresywnych jako takich zasobów pamięci, które obejmują między inny
mi schematy ruchów wykonywanych i pamiętanych przez ciała,
elementy zachowań ruchowych, które przechowały się mimo
chodem w obrazach czy słowach (lub w ciszy pomiędzy nimi),
a ponadto takie jedynie wyobrażone gesty, które wprawdzie nie
poprzedzają języka, lecz niewątpliwie należą do jego istoty”1
2.

Trudno bodaj o bardziej odmienne - wręcz przeciwstawne - rozu
mienie tego, czym jest „performance”, niż w przywołanych tu pra
cach Phelan i Roacha. Jedno i drugie proponowane przez nich ujęcie
jest przy tym równie uprawnione przez uzus codziennej angielsz
czyzny, do której czasownik „to perform”, prawdopodobnie fran
cuskiego pochodzenia, należy co najmniej od początku XVI wieku3.
Powiększające się w tym czasie bogactwo kontekstów modyfikują
cych znaczenie tego czasownika i jego coraz liczniejszych derywatów,
możliwych zakresów ich wykorzystania i związków frazeologicz
nych pozwala na nieustanne wręcz definiowanie na nowo zarówno
tego, czym jest „performance”, jak też choćby „performativity" jako
jego najbardziej charakterystyczna właściwość, nawet w granicach

1 Peßgy PHELAN, Unmarked. The Politics of Performance, Routledge 1993, s. 146.
2 Joseph ROACH, Cities of the Dead. Circum-Atlantic Performance, Columbia Uni
versity Press 1996, s. 26.
3 Taką przynajmniej etymologię podpowiada Victor Turner w Od rytuału do te
atru, gdzie oczywiście genealogia rozstrzyga też o współczesnym znaczeniu tego
słowa, gdyż starofrancuskie parfurnir znaczyło tyle, co „dopełnić” czy „w całości
zrealizować”. Por. Victor Turner, Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, tłum. Mał
gorzata i Jacek Dziekanowie, Wydawnictwo Wolumen 2005, s. 17.

PERFORMANSE TECHNONAUKI I SZTUKI

tych samych, wąsko wyspecjalizowanych dyscyplin naukowych, jak
właśnie teatrologia czy młodsza od niej performatyka.
Nic nie potwierdza tego lepiej niż przykład najnowszej książki
Diany Taylor Performance, w której do tej rodziny wyrazów wprowa
dziła ona co najmniej trzy neologizmy warte w tym miejscu przy
wołania4. Po pierwsze, przymiotnik „performatic” na oznaczenie
czegoś, co uznajemy za swoiste dla przedstawień artystycznych. Po
drugie, rzeczownik „reperformance”, który wszedł już do słownika
ludzi biznesu, bankowości i administracji, zaś w performatyce nadal
domaga się doprecyzowania, zwłaszcza w odniesieniu do bardziej
znanego pojęcia „reenactment”. Po trzecie, termin „animative”, któ
rego Taylor używa jako przeciwieństwa autorytatywnego „performatywu”, nazywając tak działania, które zamierzenie przekraczają
społeczne normy i dyskursywne konwencje lub rzucają im wyzwanie.
Wciąż powiększająca się rodzina wyrazów związanych z performansem i performatywnością funkcjonuje zresztą nie tylko w języku an
gielskim, który zwłaszcza w badaniach naukowych przejął dziś nie
gdysiejszą funkcję łaciny, lecz także w tłumaczeniach na różne języki
i kultury. Specjaliści z wielu dziedzin wypracowali już całe słowniki
pojęć, z których korzystają, analizując wytwory i wydarzenia z róż
nych dziedzin życia: od sportu po telewizję, od tradycyjnej sztuki
opowiadania po religijne ceremonie i rytuały. Co istotne, intelek
tualny ferment wokół pojęcia performans ogarnął nie tylko nauki
humanistyczne i społeczne. Coraz wyraźniej zatem widać, że stać się
może poszukiwanym pomostem między humanistyką a tak zwany
mi naukami ścisłymi, ponieważ pomimo różnic w aktualnych meto
dologiach obie sfery odznaczają się podobnymi procesami produkcji
i transmisji wiedzy. Kluczową rolę odgrywa w nich bowiem ten sam
hipotetyczny, warunkowy i spekulatywny aspekt trybu łączącego,
a jednocześnie wymiar „jakby” i „co byłoby, gdyby” stanowi samą
podstawę performansów i performatyki.
Podczas gdy dyskursy naukowe obszaru języka angielskiego
mają kłopot z nadmiarem definicji, możliwych sensów i zakresów
4 Por. Diana TAYLOR, Performance, Duke University Press 2016.
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znaczeniowych czasownika „to perform” oraz jego licznych form po
krewnych, w Polsce sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, choć bo
daj wcale nie lepiej. Zaproponowana przez Tomasza Kubikowskiego
wersja zapisu fonetycznego oryginalnej nazwy „performans” stała
się już wprawdzie rozpoznawalną częścią naukowego żargonu, ale
stało się to dopiero po gorących dyskusjach głównie na temat po
prawnej pisowni tego neologizmu5. Trudno jednak powiedzieć, żeby
na dobre zadomowiła się w polszczyźnie i - podobnie jak jej pochod
ne - niosła ze sobą sensy rozpoznawalne dla każdego użytkownika
tego języka. Czysto fachowy charakter terminu „performans” spra
wia, między innymi, że umyka nam najczęściej możliwość adekwat
nego oddania znaczeniowej migotliwości tego pojęcia w języku źró
dłowym, co przyprawia o ból głowy nie tylko tłumaczy. Niełatwo, jak
dowodzą choćby dwie podjęte tutaj próby spolszczenia niewielkich
fragmentów cytowanych prac Phelan i Roacha, za pomocą jednego,
obcego polszczyźnie terminu oddać sensy, które w tekście oryginal
nym często dookreśla zmieniający się kontekst ich użycia. Tymcza
sem ani słowo „performans”, późniejsza „performatywność” czy
„performatyka”, choć powstały w zgodzie w przyjętymi regułami pol
skiego słowotwórstwa, ani pozostające do dyspozycji w rodzimym
języku konteksty nie wchodzą ze sobą w podobne relacje, tworzące
pożądane odcienie znaczeń.
W kłopotach, jakie nastręcza ubóstwo polskiego terminu
„performans”, nie pomogła wiele nasza próba przeniesienia na ro
dzimy grunt propozycji Eriki Fischer-Lichte6, by angielskie słowo
„performance” tłumaczyć jako dobrze znane niemieckim teatrolo
gom określenie „Aufführung”, czyli „przedstawienie”. To prawda,
zakresy znaczeniowe tych rzeczowników w dużej mierze się pokry
wają. W wielu przypadkach tak „Aufführung”, jak „przedstawienie”
5 Por. choćby spór między Leszkiem Kolankiewiczem (Performans czy performens?) a Tomaszem Kubikowskim (Jednak performans), którego istotę dobrze od
dają już tytuły ich wystąpień, na łamach majowego numeru „Dialogu” z 2003 roku.
6 Por. Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności [2004], tłum. Mateusz
Borowski, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka 2008.
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nie tylko wiernie oddaje wyjściowe sensy terminu „performance”,
ale też skutecznie pozwala uruchomić wieloznaczność rodzimych
kontekstów i związków frazeologicznych. Wciąż posiada ponadto
kluczowy związek z teatrem, istniejący w angielszczyźnie, którego
ani w przypadku języka niemieckiego, ani polskiego nie zachowuje
„performans” (niezależnie od jego pisowni). Pozostaje jednak choćby
ta sfera znaczeń, dzięki której Jon McKenzie w Performuj albo... po
trafił przekonująco wskazać na istotne związki między performansem kulturowym, organizacyjnym i technicznym7. Choć zgodność
z regułami polszczyzny języka reklam pozostawia wiele do życzenia,
nie tak szybko bodaj zobaczymy w nich proszek do prania Ariel czy
nowy model notebooka, które dają lepsze przedstawienie (better per
formance) od innych proszków czy notebooków w swojej klasie. Nie
wszystkie korporacje zaczną też cenić sobie pracowników, dających
w pracy najlepsze przedstawienie {high performance), na jakie ich
stać. Tak daleko nie sięga zakres znaczeniowy pojęcia „przedstawie
nie" ani po polsku, ani po niemiecku. W obu tych językach nadal bar
dzo mocno wiąże się ono bowiem z teatrem w jego prototypowej dla
nas, dziewiętnastowiecznej wersji i konotuje określone uwarunko
wania instytucjonalne, łatwo rozpoznawalną architekturę, estetykę
i relacje między sceną a widownią. Z tego przede wszystkim względu
zdecydowaliśmy się posługiwać w tej książce nadal obcym uzusowi
rodzimego języka terminem „performans”, starając się zarazem tak
dookreślić jego znaczenie, by pozwolił na podobnej zasadzie analizo
wać wymienione w podtytule Sztucznych natur performanse technonauki i sztuki. Czym zatem są dla nas te performanse?
Kiedy Richard Schechner na początku lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku na pograniczu tradycyjnej teatrologii i antropolo
gii powoływał do istnienia nową dziedzinę badań kulturoznawczych
w postaci performance studies, przekonująco argumentował, że
w przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych dziedzin humanistyki
7 Por. Jon McKenzie, Performuj albo... Od dyscypliny do performansu [2001], tłum.
Tomasz Kubikowski, Wydawnictwo Universitas 2011.
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powinna ona badać nie tyle artefakty, ile przede wszystkim procesy
społeczne, w tym przedstawienia teatralne jako ich integralną część.
Zachęcał ponadto przyszłych performatyków do tego, by w swoich
analizach nie ograniczali się do metodologii typowych dla obu wyj
ściowych dziedzin wiedzy, lecz korzystali również z ustaleń innych
dyscyplin naukowych. Schechner miał przy tym pełną świadomość,
że kiedy piszę o nowych studiach nad performansem, to posługuje
się pojęciem mocno zakorzenionym w badaniach nad teatrem. Dla
tego wielką wagę przykładał do tego, żeby klarownie oddzielić to, co
jest performansem, czyli artefaktem stanowiącym przedmiot ba
dań teatrologii i pokrewnych jej dziedzin, od tego, co performatycy
powinni traktować, analizować i interpretować jako performans.
Nie przestawał więc nalegać na to, że muszą się oni posługiwać tym
pojęciem jako metaforą, która badane zjawisko pozwala potrakto
wać „jako praktykę, zdarzenie i zachowanie, nie jako «przedmiot»
czy «rzecz»"8. Innymi słowy, zainicjowany przez Schechnera na
wspólnym obszarze teatrologii i antropologii zwrot performatyw
ny rozpoczął się w chwili, kiedy badacze przestali za jedyny w pełni
uprawniony desygnat słowa „performans” uznawać przedstawienie
na scenie teatralnej. Kiedy dostrzegli w nim również metaforę, któ
ra pomoże im adekwatnie opisywać procesy kulturowe, jeśli tylko
zdołają znaleźć nowe, interdyscyplinarne metody ich analizy. Tak
właśnie między innymi zrodziło się w ostatniej dekadzie ubiegłego
wieku błędne wrażenie nadrzędności teatrologii jako metadyscypliny w naukach humanistycznych i społecznych.
Z dzisiejszej perspektywy nie da się już przeoczyć istotnej wady
podejścia, które od dobrych czterech dekad propaguje Schechner.
Założył on bowiem zgoła niesłusznie, że termin „performans” nie
funkcjonuje w dziedzinie badań nad teatrem jako metafora, gdzie
przedmiot i jego desygnat musi łączyć coś w rodzaju związku ontologicznego. W teatrze przedstawienie po prostu istnieje jako takie,
8 Richard SCHECHNER, Performatyka. Wstęp [2002], tłum. Tomasz Kubikowski,
Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2006, s. 16.
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dopiero poza jego granicami zmienia się w kategorię poznawczą, po
żyteczną soczewkę metodologiczną. Wystarczy jednak przyjrzeć się
uważnie historii teatru w jego odmiennych formach i samej historii
teatru w jej odmiennych wersjach historiozoficznych, by przekonać
się niezbicie, że produkowane tu na rozmaicie ukształtowanej sce
nie artefakty nie mają wcale esencjonalnego bytu. W konsekwencji
pojęcie „performans” także w teatrologii funkcjonuje jako metafora,
narzędzie wybitnie analityczne, jak w innych dziedzinach wiedzy.
Choć zatem w przywołanych wyżej słowach Schechnera z Performatyki znaleźć można niewątpliwie zachętę do tego, żeby patrzeć na
zjawiska społeczne jako na „praktykę, zdarzenie i zachowanie”, to
przecież ze względu na cele prowadzonych w tej książce rozważań
wolimy sięgnąć po definicję performansu Brunona Latoura. Jak się
zdaje, powstała ona w znaczniej mierze niezależnie od tych prze
mian w anglojęzycznej teatrologii, które z perspektywy czasu oka
zały się jednym ze źródeł zwrotu performatywnego. Latour pisał
o performansie w nowym znaczeniu tego słowa w naukach doświad
czalnych i robił to bez zbędnego obciążenia tradycyjnymi definicjami
tego pojęcia w anglojęzycznej teatrologii, które Schechnerowi kazały
rozróżniać między „jest” a „jako”.
Trzy lata wcześniej, nim ukazała się Performatyka, w której
niczym kamień węgielny performatyki pojawia się rozróżnienie
na dosłowne i metaforyczne wykorzystanie pojęcia „performans”
(przedstawienie), Latour opublikował zbiór anglojęzycznych esejów
Nadzieja Pandory. Zaopatrzył go w słownik podstawowych terminów,
wśród których nie mogło oczywiście zabraknąć słowa „performans”.
Choć istnieje już polskie tłumaczenie Nadziei Pandory9, to mając na
względzie precyzję podstawowej dla Sztucznych natur definicji tego
terminu, przywołujemy ją w oryginalnym brzemieniu. Co istotne,
z pełną bodaj świadomością i wbrew oczekiwaniom nie zamieścił La
tour osobnego hasła „performance”. Tu widnieje jedynie odesłanie
9 Zob. Bruno Latour, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad na
uką [1999], tłum. Krzysztof Abriszewski etal., Wydawnictwo Naukowe UMK 2006.
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do wcześniej już zdefiniowanego z uwagi na alfabetyczny porządek
haseł pojęcia „name of action” (nazwa działania). Latour bowiem,
podobnie jak nieco później Schechner, nie chce mówić o artefakcie,
rzeczy czy przedmiocie, lecz właśnie o działaniu i jego efektach. Ha
sło „nazwa działania” wygląda zaś w słowniczku następująco:
An expression used to describe the strange situations - such as
experiments - in which an actor emerges out of its trials. The
actor does not yet have an essence. It is defined only as a list of
effects - or performances - in a laboratory. Only later does one
deduce from these performances a competence, that is, a sub
stance that explains why the actor behaves as it does. The term
„name of action" allows one to remember the pragmatic origin
of all matters of fact10.

Ta definicja, wyjęta przez nas z kontekstu pozostałych haseł i wcze
śniejszych rozważań, wymaga oczywiście kilku wyjaśnień.
Ponieważ słowo „aktor” w charakterystyce „nazwy działania"
podsuwa niemal automatycznie skojarzenie z przedstawieniem te
atralnym, w innym miejscu słownika Latour czuje się w obowiąz
ku wyjaśnić, że na myśli ma nie tylko działających ludzi, najczęściej
obdarzanych sprawczością w dramacie i na teatralnej scenie, lecz
również wszystkie formy nieludzi, działające w danym momencie.
Dlatego równie często co terminem „aktor” posługuje się w Nadziei
Pandory pożyczonym od Greimasa określeniem „aktant”, które w wy
wodzącym się z analizy morfologii bajek Władimira Proppa nurcie
narratologii oznacza właśnie sprawcę. Co wszakże najważniejsze,
10 Bruno Latour, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Harvard
University Press 1999, s. 308. W dosłownym tłumaczeniu cytowany fragment
brzmi następująco: „Wyrażenie używane na określenie dziwnych sytuacji - jak eks
perymenty - w których aktor wyłania się z prób, jakim został poddany. Nie posiada
on jeszcze istoty, a jedynie istnieje jako wykaz efektów - lub performansów - w la
boratorium. Dopiero później na podstawie tych performansów powstaje wyobraże
nie o jego kompetencjach, to znaczy, że zyskuje on materialność, która potrafi wy
jaśnić jego zachowania. Termin «nazwa działania» przypomina o pragmatycznych
źródłach całej materii faktów”.
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aktor (aktant) Latoura nie posiada żadnej esencji. Określa go jedy
nie wykaz wywoływanych przezeń efektów, jego performansów, któ
re dopiero wtórnie uzyskują przypisaną sobie materialność. W tym
momencie widać wyraźnie, że performans jest tyleż wynikiem tego,
co dzieje się podczas eksperymentu w laboratorium, ile świadomego
(choć nie we wszystkich aspektach uświadamianego sobie) działania
tego, kto przeprowadza dany eksperyment. Na podstawie własnych
wrażeń zmysłowych i oczekiwań sformułowanych w zgodzie z posia
daną wiedzą spisuje on listę własności aktora, czyli tych jego działań,
które udało mu się dostrzec i zaklasyfikować przez nadanie im odpo
wiedniej nazwy. Jak należy założyć, gdyby ktoś inny i/lub w innym
czasie realizował ten sam eksperyment, performanse tego samego
aktora mogłyby przybrać zupełnie inną postać i tym samym uzyskać
inną nazwę. Nie można również zapomnieć o tym, że laboratorium
to dla Latoura miejsce, w którym dochodzi do oczyszczenia, puryfikacji rzeczywistości. Pozostają z niej wyłącznie elementy uznane
za relewantne i niezbędne dla poprawnego przeprowadzenia danego
eksperymentu.
Co istotne, w takim opisie laboratorium, który powraca w wie
lu pracach Latoura, nie ma nic z pozytywnej czy negatywnej oceny.
To jedynie ponawiana forma przypomnienia, że nie mamy tu bynaj
mniej do czynienia z materią świata, znaną nam z codziennego ży
cia, lecz jedynie z jej za każdym razem intencjonalnie wybieranymi
i dobieranymi elementami, a następnie z konkretnymi i konkretnie
uwarunkowanymi materializacjami. Dlatego też każde doświadcze
nie, formułując to bardziej metaforycznie, stanowi rodzaj pułap
ki, która została zbudowana właśnie z myślą o tym, żeby dało się
w niej zaobserwować efekty działania - performanse danego aktora.
W konsekwencji sformułowane na podstawie eksperymentów w la
boratoriach prawa naturalne mają wybitnie probabilistyczny charak
ter, choć zwykliśmy myśleć o nich jako niemożliwych do podważenia
koniecznościach także poza jego granicami. Pokazuje to przekonu
jąco sam Latour w dwóch esejach ze wspomnianego tomu: Od wy
twarzania do realności. Pasteur i fermentacja kwasu mlekowego oraz
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Historyczność rzeczy. Gdzie były mikroby przed Pasteurem. W obu zaj
muje go na konkretnym przykładzie doświadczeń Ludwika Pasteura
to, co w przywołanym wyżej haśle „nazwa działania” określa jako
pragmatyczne źródła każdego materialnego faktu. W innym miej
scu tego samego słownika definiuje zaś ten fakt jako wynik długiego
procesu negocjacji i instytucjonalizacji. Dopiero w efekcie takiego
procesu materialność faktu staje się na tyle oczywista, by nie pod
legać już jakiejkolwiek dyskusji. Nie inaczej, jak się wydaje, stało się
w przypadku pojęcia „performans” (przedstawienie) w granicach te
atrologii. W wyniku długiego procesu negocjacji między badaczami
i instytucjonalizacji w ramach akademii i krytyki teatralnej zyskało
ono taką materialną faktyczność, że Schechner uznał je bez dyskusji
za kategorię ontologiczną. Tymczasem, jak staraliśmy się pokazać,
w innej perspektywie badawczej to tylko i wyłącznie przyjęta w da
nym momencie nazwa dla określonego działania (działań), równie
metaforyczna jak cała terminologia w naukach ścisłych, przyrodni
czych i humanistycznych.
Latour to bodaj najbardziej współcześnie znany, choć przecież
wcale nie jedyny przedstawiciel socjologii i filozofii wiedzy, który tak
radykalnie zakwestionował mit obiektywizmu i uniwersalizmu na
ukowych metod przyrodoznawczych. W wydanej w 2012 roku pracy
Technonauka w społeczeństwie ryzyka Ewa Bińczyk na polskim grun
cie dokonała przejrzystej syntezy tych nowych nurtów w myśleniu
o społecznej roli nauki i znaczeniu odkryć naukowych11. Zrodziły się
one w reakcji na bezprecedensowy w XX wieku rozwój technonauki,
która bez wahania kładzie znak równości między sukcesem ustaleń
naukowych a efektywnością technologii, wytwarzanych jako rezul
tat badań i eksperymentów. Trudno dziś bowiem w ogóle opisać
sens i cel badań prowadzonych w obrębie tak zwanych big sciences,
jeśli nie uwzględni się koniecznych do ich prowadzenia i niezwykle
kosztownych technologii badawczych, specjalistycznych maszyn
11 Ewa Bińczyk, Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożąda
nych następstw praktycznego sukcesu nauki, Wydawnictwo Naukowe UMK 2012.
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i programów komputerowych. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku
w powieściach fantastycznonaukowych napotkać można genialnych
konstruktorów, którzy w zaciszu domowego laboratorium potrafią
sami-jak choćby Podróżnik z Wehikułu czasu (1895) G.H. Wellsa czy
Jacek ze Starej Ziemi (1911) Jerzego Żuławskiego - skonstruować
przenoszące w przyszłość machiny czy pojazdy kosmiczne. Tymcza
sem współcześnie trudno byłoby przypisać jakieś odkrycie naukowe
jednostkowemu geniuszowi badacza czy eksperymentatora, gdyż
najczęściej chodzi o takie ustalenia, które w pełni zależą od dostępu
do technologii i zawiadujących nimi zespołów techników, programi
stów i inżynierów. Bińczyk nie chodzi jednak wyłącznie o to, żeby
dowieść, że aktualny stan wiedzy wynika przede wszystkim z okre
ślonych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, zaś nauka po
słusznie służy interesom władzy, a swoje odkrycia często zawdzięcza
rozwojowi zbrojeń czy konkurencji rynkowej. Sukces technonauki
stanowi dla niej najlepszy dowód tego, że nie tyle prawda jako taka,
ile właśnie performatywna skuteczność stanowią o istocie współcze
snych badań przyrodoznawczych. W książce Technonauka w społe
czeństwie ryzyka proponuje jednak, żeby porzucić na dobre również
przekonanie, że wiedza to wyłącznie domena społecznych kon
strukcji, tworzonych przez człowieka i sankcjonowanych wyłącznie
przez ludzkie wspólnoty. Dlatego w miejsce dawnej opozycji między
obiektywizmem i konstruktywizmem sama wprowadza stanowisko,
które określa mianem postkonstruktywizmu. Definiuje je zaś jako
taką perspektywę, która skłania do włączenia w obręb rozważań nad
statusem i źródłami wiedzy również czynniki nie-ludzkie, zarówno
inne niż ludzie gatunki biologiczne, jak też technologie czy nawet
materialne właściwości badanych przedmiotów i zjawisk.
Rekonstruowane przez Bińczyk stanowiska przedstawicieli
tego nurtu łączy jedno przekonanie: procesy, z których wynika
ją zmienne historycznie ustalenia naukowe, dopiero wtedy da się
uchwycić w całej ich złożoności, jeśli zakwestionuje się jednocześnie
binarną opozycję między kulturą a naturą. W jej miejsce proponują
oni rozmaitego typu asamblaże, dynamiczne konfiguracje złożone
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z różnorodnych elementów, technologii, metodologii oraz instancji
sprawczych, wśród których człowiek nie odgrywa wcale nadrzędnej
roli. Zgodnie z tak sformułowanymi założeniami Bińczyk w swojej
monografii przygląda się nowym pracom, zrodzonym w łonie socjo
logii i filozofii nauki, które w szczegółach przedstawiają dokonujące
się w laboratoriach performanse z udziałem rozmaitych, wymie
nionych wcześniej aktantów. Bińczyk rekonstruuje przede wszyst
kim ujęcia teoretyczne, zastanawiając się zarazem nad ich możli
wym wpływem na powstanie nowych definicji związków między
społeczeństwem i technonauką, a także na określenie możliwych
zagrożeń, jakie nieodwołalnie niesie ze sobą rozwój technologii.
Choć wiele nas w podejściu do technonauk i związanych z nimi za
grożeń łączy, to przecież w naszej książce wykorzystujemy przede
wszystkim prace piszących współcześnie badaczy dyskursu nauki,
uzupełniając je o ustalenia filozofów i historyków mediów, a także
literaturoznawców i badaczy sztuk performatywnych. Chcemy bo
wiem przyjrzeć się bliżej związkom między eksperckimi dziedzinami
wiedzy i szerszym kontekstem praktyk kulturowych, a szczególnie
literatury i sztuk pięknych, zmieniających swoje oblicze pod wpły
wem nowych technologii. Zaproponowana przez Latoura definicja
performansu pozwala w przyjętej przez nas perspektywie postawić
znak równości między eksperymentem w laboratorium i dziełem ar
tystycznym jako podobnymi, intencjonalnymi zabiegami oczyszcza
nia rzeczywistości do sytuacji modelowej, w której następnie można
przeprowadzać obserwacje efektów zainicjowanego działania, performansów wybranego aktora (aktanta) w celu spisania i upublicz
nienia listy jego własności. Także tutaj dopiero wtórnie, w procesie
indywidualnego i współtwórczego odbioru, przybierającego postać
negocjacji i uwarunkowanego wielorakimi konwencjami kulturowy
mi, gwarantowanymi przez odpowiednie instytucje, ulegają one ma
terializacji jako dany artefakt.
W jaki sposób dzieło artystyczne stać się może performansem
określonej technonauki, najlepiej pokazuje wydana w 2016 roku
powieść Die Unglückseligen (Nieszczęśliwi) niemieckiej autorki Thei
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Dorn12. Nie tylko podejmuje ona wątki mitu faustycznego, znane
z dramatów Marlowea i Goethego, poszukiwanie rozwiązania zagad
ki nieśmiertelności przepisując w konwencji najnowszych ustaleń
biologii i genetyki molekularnej, lecz również wzorem Fausta przed
stawia akcję w postaci rozgrywającego się na naszych oczach ekspe
rymentu i zarazem przedstawienia na scenie świata, performansu
technonauki w dosłownym tego słowa znaczeniu. Niczym u Goethe
go podstawą akcji - i zarazem jej teatralizacji - jest w powieści Dorn
zakład o to, jak potoczą się losy bohaterów, którym w założonych
okolicznościach pozostawiona zostanie pełna swoboda działania.
Tym razem wszakże narrator i potomek tamtego Mefistofelesa, któ
ry pozostaje bezimienny, choć przedstawia się jako jedyny prawowi
ty syn Boży, idzie o zakład z nami jako czytelnikami, wielokrotnie
przypominając o tej zawiązanej w prologu relacji w zwrotach skie
rowanych wprost do „szanownego czytelnika”. Co istotne, aktorami
w tym rozgrywanym na nasz benefis przedstawieniu okazuje się nie
tylko dwójka tradycyjnie skonstruowanych bohaterów, mówiących
odrębnymi językami (współczesnym i archaizowanym), których
specyficzne cechy zachowuje także narracja prowadzona z ich per
spektywy. Sprawczość w powieści Dorn posiadają także elementy
nieludzkie i to one przede wszystkim decydują o performatywnym
działaniu tej powieści. Należą do nich choćby pojawiające się niczym
lejtmotyw kolejne transkrypcje ludzkiego genomu; nuty i tekst lu
dowej piosenki Der elende Rittersman; wyodrębniane odmiennymi
typami czcionek obszerne fragmenty protokołu z dziś przeprowa
dzanych eksperymentów z galwanizmem; list lekarza z lutego 1845
roku do księdza Blumhardta, odnoszącego sukcesy w egzorcyzmach;
czy kilka stron dawnego podręcznika o rodzajach ran, którego trud
ne do odcyfrowania gotyckie pismo zecer na prośbę narratora za
mienia po chwili w bardziej czytelny dla współczesnych odbiorców
krój. Nie brakuje też spisanego w całości dramatu w jednym akcie.
W mocno satyrycznym świetle przedstawia on fikcyjny VII World
12 Thea Dorn, Die Unglückseligen, Albrecht Knaus Verlag 2016.
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Congress on Immortality, który - jak podaję jedyny w całej powie
ści przypis - sam autor przełożył z angielskiego na niemiecki. Głos
zabiera też w pewnym momencie niesforne nietoperzątko, które
porzuciło nudną rodzinę i kuzynków w przytulnej jaskini, żeby po
swojemu zdać relację z rytuału czarnej magii. Pada w nim znane
z Ewangelii św. Jana zdanie: „Na początku było Słowo...”, którego
adekwatnym przekładem trudzi się Faust w I akcie dramatu Goethe
go. Świat powieści Dorn okazuje się więc równie bogaty i niejedno
rodny, jak ten, którzy przedstawił jej wielki poprzednik. I podobnie
otwiera się nieco odmiennie dla każdego czytelnika, w zależności
od jego wiedzy i oczekiwań. Jednak buduje go ona zupełnie inaczej
i robi to w taki sposób, żeby rozegrać na naszych oczach performans
ówczesnej i dzisiejszej technonauki.
Przede wszystkim powieść Die Unglückseligen ma dwoje rów
norzędnych bohaterów, ściśle powiązanych tym samym imieniem.
Doktor Johanna Mawet jest biologiem molekularnym i genetykiem,
który poszukuje sposobu na wydłużenie ludzkiego życia, ba, wręcz
na przekroczenie progu nieśmiertelności. Nic więc dziwnego, że fa
scynują ją danio pręgowane, ryby z rodziny karpiowatych, chętnie
hodowane w akwariach i laboratoriach ze względu na szybkie tempo
wzrostu i przezroczyste ciało we wczesnych stadiach jego rozwo
ju. Z tego właśnie względu danio pręgowane należą do nielicznych
kręgowców, których genom został już w pełni zsekwencjonowany.
Odznaczają się one poza tym zadziwiającymi zdolnościami regene
racyjnymi. Nie tylko bardzo szybko odrasta im płetwa ogonowa, lecz
także w miarę szybko potrafią one odbudować tak ważny organ jak
serce, nawet zniszczony w czterdziestu procentach. Johanna Mawet,
wykorzystując komórki macierzyste tych ryb, przeprowadziła już na
tyle skuteczny zabieg udoskonalenia embrionu myszy, że rany pary
dorosłych osobników goją się znacznie szybciej i przeżyły one już
znacznie dłużej niż wynosi granica wieku dla ich gatunku. Nadane
im imiona, jakżeż mogłoby być inaczej, brzmią Filemon i Baucis.
W powieści Dorn poznajemy doktor Mawet w chwili, kiedy przy
jeżdża na stypendium do amerykańskiego miasteczka Dark Har-
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bor, gdzie mieści się słynne Laboratory of Celi & Molecular Biology.
W Niemczech bowiem, jak powtarza rozczarowana, uważa się proces
starzenia, a także choroby i śmierć za niezbywalne wprost podstawy
kondycji człowieka. Dlatego też bezwzględnie odmówiono jej wyda
nia zgody na eksperymenty z użyciem ludzkich komórek macierzy
stych. Właśnie w Dark Harbor spotyka ona swego imiennika, Johan
na Rittera, urodzonego w 1776 roku na Śląsku, który wedle wpisu
w Wikipedii, który Mawet czyta ze wzrastającym niedowierzaniem,
powinien umrzeć w 1810 roku pod wpływem prowadzonych na sa
mym sobie eksperymentów. Jeśli faktycznie nadal żyje, a tak sam
z uporem twierdzi, musi mieć dwieście czterdzieści lat. Tymczasem
wstępne badanie jego krwi pokazuje, że to człowiek ledwie trzydziestokilkuletni, młodszy od Mawet o całe dziesięć lat. Johann Ritter
wciela zatem to, czego ona daremnie poszukuje w swoich badaniach
już od kilku dekad. Teraz on staje się zagadką, którą ona wszelkimi
dostępnymi sposobami usiłuje rozwiązać, wyjaśnić w języku nauki
coś, co granice racjonalnego poznania dalece przekracza.
W przeciwieństwie do Johanny, drugi i równorzędny bohater
Die Unglückseligen to postać historyczna, fizyk i filozof przyrody,
który eksperymentował z galwanizmem, jako pierwszy zbudował
prototyp akumulatora i na końcu spektrum widzialnego światła
odkrył promienie ultrafioletowe. Nie tylko żył w czasach Goethego,
lecz w Jenie i Weimarze obracał się w jego ścisłym kręgu i choć był
samoukiem, najwybitniejsi ówcześni uczeni traktowali go jak rów
nego sobie partnera. Nic nie przekonuje o tym lepiej niż odpowied
nie cytaty z listów Goethego, Caroline Schlegel i Clemensa Brentano,
które Johanna znajduje w Wikipedii. Podobnie jak naukowcy i ar
tyści epoki wczesnego romantyzmu Ritter poszukiwał praformuły,
jednej zasady dla całego systemu przyrody i ludzkiej kultury. Już
w tym momencie widać, że spotkanie Mawet i Rittera musi dopro
wadzić do gwałtownej konfrontacji dwóch modeli myślenia i dwóch
biegunowo odmiennych światopoglądów, dwóch przeciwstawnych
technonauk. Poznajemy je krok po kroku w miarę rozwoju akcji,
która przede wszystkim dostarcza pretekstów do kolejnych zderzeń
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i sporów, w działaniu manifestujących specyficzne dla nich właści
wości. Tym bardziej, że Dorn nie ogranicza się do relacji z tego, jak
rozwijają się stosunki między nimi w Stanach Zjednoczonych, a po
tem w niemieckim Wallensee. Umiejętnie prowadzi też coś w rodzaju
akcji równoległej, poprzez sny, wspomnienia i wizje Johanna przy
bliżając nam bezpośrednio jego czasy i doświadczenia. Dzięki temu
konfrontacja dwójki bohaterów sprawdza się znakomicie jako pre
tekst do pokazania w działaniu dwóch technonauk i dwóch odmien
nie koncypujących je światów. Oto w pewnym momencie Johanna
oświadcza: „Kiedy stoję w laboratorium, zmuszam naturę, żeby
przemówiła. Widzę rzeczy, o których naukowcy w pańskich czasach
mogli sobie jedynie pomarzyć” (s. 127). Wtedy Johann zwraca jej
uwagę na różnicę między słowami „rozumieć" i „panować”, którą
skutecznie zatarli Kartezjusz i Newton, a następnie zadaje z pozoru
dość niewinne pytanie, skąd ona ma pewność, że obraz pod mikro
skopem to nie jest zwykłe złudzenie optyczne. Johanna natychmiast
paruje: ten obraz jest prawdziwszy od wszystkiego, co potrafi do
strzec nagie oko. Wtedy on przypomina słowa, które skierował do
niego kiedyś Goethego, odsuwając na bok udoskonalony model mi
kroskopu: „Oko powinno się tam zatrzymać, gdzie natura sama wy
znaczyła własne granice” (s. 169). Ten przykład najlepiej pokazuje,
jak znana dobrze postawa krytyczna wobec współczesnej nauki nie
tylko zyskuje w Die Unglückseligen dodatkowe uwiarygodnienie jako
osobiste stanowisko Johanna, lecz również historyczną sankcję jego
epoki, która próbowała zatrzymać triumfalny pochód oświecenia
i typowe dla oświeconych zabiegi puryfikujące, porządkujące świat
za pomocą wtórnie naturalizowanych dychotomii. Na tym wszak
że nie koniec pożytków ze spotkania w powieści Dorn tej osobliwej
pary, przeglądającej się w sobie jak w lustrze.
Kiedy piszę się o początkach fantastyki naukowej, najczęściej
jako pierwszą powieść z tego nurtu wymienia się Frankensteina
Mary Shelley, gdzie technonauka czasów Rittera, na czele z galwanizmem, umożliwiła powstanie sztucznego człowieka, potwora. Bo
hater Dorn tylko raz przywołuje utwór Shelley, lecz robi to w sposób
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bardzo znaczący. Jeśli pominiemy sarkastyczną uwagę o autorce
Frankensteina jako pannie, co ani w ząb nie znała się na galwanizmie,
pozostaje samo sedno. Ritter sam do siebie mówi mianowicie, że
po upływie dwóch wieków z niegdysiejszego Frankensteina stał się
jego potworem (s. 141). Zdawać by się mogło, że ma więcej niż rację.
Niemal przez całą powieść Johanna traktuje go jako przedmiot wła
snych badań, nic ponad kolejne zwierzę laboratoryjne. Nie zmienia
się to nawet w chwili, kiedy dochodzi do wniosku, że jego nieśmier
telność i zadziwiająca zdolność do regeneracji, znajdująca trudne
do podważenia odbicie w jego po części nielegalnie zsekwencjonowanym genomie, pełnym modyfikacji genetycznych w kluczowych
miejscach, to efekt dawnych eksperymentów z galwanizmem, a na
stępnie sama się im poddaje. Autorka Die Unglückseligen świadomie
załamuje jednak prostą linię postępu, by pokazać, jak Johanna po
pada w stan głębokiego zwątpienia, kiedy ani nauka typowa dla jej
własnej, dalece zaawansowanej epoki, ani nie oddzielająca badań od
poetyckiego natchnienia nauka wczesnego romantyzmu nie poma
gają jej osiągnąć wymarzonego celu - rozwikłania zagadki nieśmier
telności. Chwytając się ostatniej deski ratunku, Mawet oświadcza
wtedy: „Sprzedał pan duszę diabłu" (s. 406). Sama także decyduje
się na przywołanie ciemnych mocy, szukając wskazówek w księdze
czarów Goetia, spisanej w późnych wiekach średnich. Dopełnia tego
rytuału w tym samym miejscu koło Jeny, gdzie z podobnym brakiem
efektów robili to niemal dwa wieki wcześniej Ritter, Brentano i inni.
Koło się zatem zamyka. Technonauka nie uczyniła żadnego kroku
do przodu. Postęp okazuje się jedynie złudzeniem. Tak bodaj zdaje
się mówić Dorn, która zwierciadlane odbicie losu Johanna w tym, co
spotyka Johannę, uzupełnia jeszcze o jej zamknięcie w klinice psy
chiatrycznej, nawiązując tym samym do finału I aktu Fausta. Ritter
nie może jej inaczej uratować, niż decydując się na wspólne samo
bójstwo w pobliskim jeziorze. Otwartą natomiast pozostaje kwestia
tego, czy w łonie Johanny rozwija się rak, czy syn Johanna. Komórki
raka tym się przecież odznaczają, że są formą farmakonu - zabija
nas to, co najbardziej pożądane, ich nieśmiertelność.
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Oczywiście, nie wszystkie dzieła artystyczne, które w tej książ
ce będziemy analizować, przedstawiają aż tak modelową formę performansu technonauk. Znakomita ich większość powstała jednak
właśnie po to, by podobny efekt osiągnąć, czyli zbudować taki świat,
w którym wprawione w ruch technonauki pokażą wreszcie jak na
dłoni swoje własności. Najczęściej też chodzi o dzieła tak zwanej kul
tury popularnej, zwłaszcza powieści i filmy dla dorastającej młodzie
ży, choć przecież nie tylko. One bowiem powstają przede wszystkim
w tym celu, by podjąć próbę przystępnego objaśnienia świata swoim
czytelnikom, pomóc im oswoić jego wzrastającą gwałtownie obcość.
Przenosząc akcję w przeszłość lub w przyszłość, sytuując ją współ
cześnie, ale na innej planecie, starają się przeciwdziałać temu, co
w Die Unglückseligen opisuje Johann jako zachowanie dzisiejszych
naukowców, którzy niczym dawne służące zadowalają się obsługi
waniem maszyn, nie chcąc nawet spróbować zrozumieć zasad ich
działania. Ten efekt czarnej skrzynki, jak nazywa to Latour13, nie
ogranicza się wcale do naukowców, wyspecjalizowanych na tyle wą
sko, że nie wiedzą, co znajduje się w środku i jak działają urządzenia,
które pomagają im prowadzić badania, stając się podstawowym in
terfejsem między nimi a poznawanym przez nich światem. Kultura
popularna w swoich najlepszych dziełach, choć zapewne większość
z nich nie przeszłaby przez gęste sito kryteriów artystycznych, zaj
muje się właśnie otwieraniem i dosłownie wybebeszaniem takich
czarnych skrzynek, zmienianiem rzeczy w działania, ujawniające
swoje nazwy i własności jako konkretne performanse.
Dążąc do uzyskania podobnych efektów podzieliliśmy książkę
Sztuczne natury na cztery części. Każda z nich poświęcona jest tak
rozumianym performansom technonauki, w innym nieco zakresie
podejmując te problemy i tematy, które wydają nam się najistotniej
sze z punktu widzenia współczesnej kultury. Jednocześnie poszu

13 Zob. np.: Bruno Latour, Aramis ou l’amour des techniques, La Découverte 1992.
Podobne zjawisko, choć stosując inną perspektywę metodologiczną, pokazywał
wcześniej choćby Jean Baudrillad. Por. idem, Le système des objets, Gallimard 1968.
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kujemy ich genealogii u samych początków epoki nowożytnej, kiedy
powstał paradygmat nauk i zrodziły się pierwsze przyrodoznawcze
metodologie badawcze. Z tego punktu widzenia w pierwszej części
Sztucznych natur przyglądamy się z bliska jednemu z najistotniej
szych nurtów tych badań - rozmaitym wcieleniom teorii ewolu
cji. Przywołując przykłady historycznych konceptualizacji procesu
doboru naturalnego i innych kluczowych dla ewolucjonizmu kate
gorii i pojęć, pokazujemy przede wszystkim to, jak ogromną rolę
w kształtowaniu obrazu natury odgrywały rozmaite gatunki sztuki,
a nawet masowe formy rozrywkowe. Nie chodzi nam zresztą tylko
o popularne jeszcze na początku XIX wieku gabinety osobliwości czy
pokazy wybryków natury, którym ewolucjonizm dostarczył stosow
nych sankcji uwiarygadniających. W kolejnych rozdziałach tej czę
ści zajmujemy się bowiem genetyką, która zrodziła się na począt
ku XX wieku jako nauka próbująca rozszyfrować na nowo zagadkę
różnorodności życia na Ziemi. Idąc w ślad historyków i archeologów
mediów, staramy się pokazać, że również ta najnowsza big science to
dziedzina, która rozwijała się w ścisłym powiązaniu z technologiami
komunikacyjnymi, korzystała z metafor jako narzędzi umożliwiają
cych konceptualizację procesu przekazywania i kopiowania mate
riału genetycznego. Podobną zależność między wiedzą o zjawiskach
uznawanych za naturalne i sposobami ich definiowania i reprezen
towania wydobywamy w ostatnim rozdziale tej części, tym razem
przyglądając się klimatowi jako asamblażowi różnorodnych instan
cji sprawczych. Jego rozmaite koncepcje oraz powiązane z nimi ar
tystyczne reprezentacje łączymy ze współczesnym kryzysem eko
logicznym, pokazując na tym materiale, w jaki sposób stanowi on
wytwór rozmaitych performansów technonauk.
Druga część naszej książki to konsekwentna kontynuacja roz
ważań na temat kulturowego obrazu ewolucjonizmu i genetyki. Pro
ponujemy w niej przyjrzenie się niezwykle popularnemu w kulturze
popularnej motywowi sztucznego człowieka. W mniejszym stopniu
interesują nas jednak takie wytwarzane syntetycznie organizmy, jak
androidy czy cyborgi. Naszą uwagę koncentrujemy na nieco inaczej
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zdefiniowanej kwestii. Poszukujemy bowiem takich kulturowych
performansów technonauk, których efektem są rozmaite mode
le funkcjonowania ludzkiego organizmu i procesów poznawczych,
wzorowane na najnowszych mediach i technologiach. Dlatego przy
pominamy w tym kontekście koncepcję zracjonalizowanej pracy
F.W. Forda, który ludzkie ciało opisywał jako maszynę pracującą
wśród innych maszyn. Wychodząc od takich metaforycznych mapowań, wiążących ludzkie ciało z maszynami, w drugim rozdziale tej
części stawiamy już nieco inną kwestię. Zajmujemy się w nim przede
wszystkim rozmaitymi, sankcjonowanymi naukowo ucieleśnienia
mi - performansami, których efektem są zarówno normatywne, jak
i nienormatywne ciała. Pokazujemy przy tym, że z punktu widze
nia niektórych nurtów nauk medycznych, zarówno neurologii, jak
i medycyny estetycznej, ciało funkcjonuje nie tylko jako podstawa
tożsamości, lecz również fundamentalnych procesów poznawczych.
Dlatego w trzecim rozdziale bardziej szczegółowo podejmujemy
problem wpływu tych nowych modeli cielesności na koncepcje ludz
kich doświadczeń i afektów. Przywołujemy kilka aktualnych ujęć tej
problematyki nie tylko w sferze filozoficznej spekulacji, ale także
na poziomie choćby takich codziennych praktyk, jak eksperymenty
kulinarne. Ram dla naszych analiz dostarcza w tym rozdziale wpro
wadzone przez Briana Massumiego pojęcie natury-kultury. Skłania
ono bowiem do tego, żeby afekty pojmować właśnie jako efekt performansu, którego głównym obszarem jest ciało, gdzie procesy bio
logiczne, fizjologiczne i poznawcze przebiegają jako rezultat sprzę
żeń zwrotnych z technologiami i praktykami kulturowymi.
Natomiast w trzeciej części Sztucznych natur zmieniamy nieco
perspektywę oglądu performansów technonauk, tym razem koncen
trując uwagę na związkach kultury popularnej z projektem podboju
kosmosu. To nowe wyzwanie technologiczne stanęło przed inżynie
rami i konstruktorami na początku XX wieku, zaś próby sprostania
mu doprowadziły do stworzenia nie tylko innowacyjnych maszyn,
silników i pojazdów, ale także do kluczowych odkryć w dziedzinie
fizyki i astronomii. Interesuje nas nie tylko sposób, w jaki wspar
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cia dla misji podboju kosmosu dostarczała sztuka, w tym szczegól
nie hollywoodzkie filmy. Pokazujemy również, jaką rolę w ramach
tej nowej narracji o przeznaczeniu ludzkości, dążącej do dominacji
w przestrzeni kosmicznej, odegrał obraz obcych, powielany i recyklingowany nieustannie przez fantastykę naukową. Badając przed
stawienia istot odmiennych od człowieka i tworzonych przez nie
cywilizacji czy porządków kulturowych, możemy bardzo wyraźnie
zaobserwować zmieniające się historycznie definicje ludzkiej natu
ry i ich uzależnienie od aktualnego stanu rozwoju technologicznego.
Dlatego proponujemy, żeby propozycje autorów i reżyserów dzieł
science fiction traktować jako przykład narracji kontrfaktualnych, nie
tyle niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy, ile raczej takich, które
pokazują możliwe, choć jeszcze nieurzeczywistnione konsekwencje
rozwoju technonauk. Właśnie tak rozumiane kontrfakty stanowią
dla nas integralną część performansów technonauk, produkujących
historycznie zmienne obrazy natury.
Natomiast czwarta i ostatnia część Sztucznych natur pod wie
loma względami nawiązuje do wszystkich poprzednich, stanowiąc
zarazem ich podsumowanie i rozszerzenie. Zajmujemy się w niej
przede wszystkim rolą mediów, rozumianych zarazem jako instru
menty badawcze i przekaźniki umożliwiające prezentowanie i upo
wszechnianie wyników badań. W tej części interesują nas głównie te
przepływy i interakcje między rozmaitymi dyskursami i dyscyplina
mi badawczymi, które archeologowie mediów przedstawiają w kate
goriach metaforyzacji. Zajmujemy się efektami mapowań tego typu,
pokazując ich istotne znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się
kultury społeczeństw usieciowionych. To właśnie rozmaitym kon
cepcjom sieci i oferowanymi przez nią możliwościami partycypacji
przyglądamy się w pierwszym rozdziale. W kolejnych ich miejsce
zajmują dwa inne zjawiska, które dziś stanowią najlepszy dowód na
formułowane przez Latoura tezy o konieczności odrzucenia jedno
znacznego podziału na naturę i kulturę. Nie sposób przecież ani wi
rusa, ani chmury potraktować jako typowych organizmów żywych,
choć bez wątpienia posiadają one swoistą dla siebie sprawczość. Co
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więcej, nabierają coraz bardziej kluczowego znaczenia jako produk
tywne metafory o ogromnym oddziaływaniu na kształt współcze
snych społeczeństw. Nie tylko strukturyzują one wspólnoty i decy
dują o sposobach przechowywania informacji, lecz prowadzą także
do wyłonienia się nowych reżimów władzy, która - w przeciwień
stwie do opisywanej przez Foucaulta biopolityki - nie zarządza już
ciałami, tylko dysponuje danymi.
Funkcję swoistego postscriptum do naszych rozważań pełni
zaś kilka uwag na temat ogłoszonego niedawno w kręgach geolo
gów i szeroko komentowanego przez reprezentantów wielu dziedzin
humanistycznych początku antropocenu jako epoki bezwarunkowej
dominacji człowieka. Referujemy dyskusje o antropocenie przede
wszystkim po to, by zidentyfikować problemy, jakie stawiają one
przed naukami humanistycznymi, domagając się od nich zarówno
zdefiniowania na nowo przedmiotu badań, jak i zmiany dotychczas
używanych metod i metodologii. Jedna z takich propozycji, kon
cepcja polifonicznego asamblażu, wprowadzona przez Annę Lowenhaupt Tsing, wydaje się nam szczególnie przydatna jako model
analizowania wzajemnych związków między rozmaitymi obszarami
badawczymi, które wspólnie wytwarzają historycznie zmienne wy
obrażenia o naturze. Jak twierdzi Tsing, tego typu przekrojowe ba
dania wymagają nie tylko wypracowania nowych form podawczych,
które zastąpią dawne, narracyjne modele opowiadania o relacjach
między ludźmi, maszynami i naturą. W myśl jej propozycji należy
zmienić również wyobrażenia o funkcjach metod badawczych. Po
winny one rodzić się w miarę poznawania badanego materiału,
w trakcie identyfikowania kolejnych obszarów istotnych dla analiz
zjawisk społecznych i kulturowych. Tego typu eksperymentem me
todologicznym jest również nasza książka, w której zamierzenie wy
bieramy jedynie kilka problemów współczesnych technonauk, pró
bując oświetlić je z wielu strony, uwzględniając możliwie najbardziej
różnorodne ujęcia teoretyczne i dzieła artystyczne, by poszukiwać
ich wzajemnych relacji poza tradycyjnymi podziałami na dyscypliny
i obowiązującymi hierarchiami dyskursów.
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owieść The Technologists Matthew Pearla1 otwiera, naszkicowany
z wysokim poczuciem dramatyzmu, obraz katastrofy na morzu
tuż u wejścia do ruchliwego portu w Bostonie. Oto w gęstej mgle
kwietniowego poranka 1868 roku zawodzą instrumenty nawigacyj
ne kilkunastu statków, spieszących zakotwiczyć na redzie. Jak opę
tane wirują wskazówki kompasów, a potem się zatrzymują, drwiąc
sobie z przyrodzonych praw natury. Uparcie wskazują południe,
przyciągane jakąś większą siłą niż ziemski magnetyzm, uznawany
za siłę prymarną. Jednostki, które chciały wpłynąć do portu, wpa
dają na siebie lub na statki stojące już na redzie, z hukiem pękają
stępki i kadłuby, woda wdziera się pod pokłady, tu i tam wybuchają
pożary. Marynarze, którzy spodziewali się, że mają spokojną przy
stań na wyciągnięcie ręki i nie czyha już na nich żadne niebezpie
czeństwo, tratując się, jeden przez drugiego rzucają się do szalup
ratunkowych. Ich zaskoczenie jest tym większe, że rozpoczynająca
akcję The Technologists katastrofa najwyraźniej nie ma naturalnych
przyczyn. Niczym w Burzy Szekspira wywołał ją kolejny Prospero,
najwyraźniej władający ponadludzkimi mocami. Za chwilę zobaczy
my go po raz pierwszy, jak w oprawionym w skórę notatniku zapi
suje trudne do rozszyfrowania formuły, tyleż na pierwszy rzut oka
magiczne, co naukowe. Jednak zgodnie z regułami gatunku jego

P

1 Matthew Pearl, The Technologists, Random House 2012. Polskie tłumaczenie
nosi nieszczególnie trafny i znacznie odbiegający od oryginału tytuł, dlatego po
sługiwać tu będziemy się wersją anglojęzyczną (por. IDEM, Instytut Młodych Na
ukowców, tłum. Zbigniew Kościuk, Wydawnictwo Sonia Draga 2014).
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tożsamość w The Technologists ujawni dopiero finał. I tym razem, jak
wcześniej u Szekspira, chodzi o zemstę oraz niepodważalny dowód
posiadanej wiedzy i kunsztu praktycznego dla tych, którzy nazbyt
przekonani o nadrzędności urodzenia i pozycji społecznej nie potra
fili ich należycie docenić u kogoś, kto pod tym względem nie mógł się
z nimi równać. Nie raz jeszcze mieszkańcy Bostonu przekonają się
na własnej skórze, że postęp technologiczny niesie ze sobą nie tylko
obiecywane profity i dobrobyt, ale służyć może także dziełu znisz
czenia na masową wręcz skalę. Choć w powieści Pearla kilka razy
pojawia się wątek pierwszych związków zawodowych oraz maszyn
odbierających ludziom pracę, to wcale nie maszyny, coraz bardziej
skomplikowane w budowie i nie do końca zrozumiałe w działaniu
dla zwykłych robotników, stanowią główny temat. W The Technolo
gists idzie przecież o wiedzę, która daje władzę czynienia złego i do
brego, czy też czynienia złego w rzekomo dobrych intencjach.
Niczym w Burzy, katastrofa na morzu to dopiero początek
nieszczęść, które w powieści Pearla nawiedzają jedno z najszybciej
rozwijających się ekonomicznie i przemysłowo po świeżo zakończo
nej wojnie secesyjnej miast Ameryki. Kilka dni po opisanych wyżej
wypadkach w porcie do podobnie nietypowych wydarzeń dochodzi
w samym centrum Bostonu, gdzie ni stąd, ni zowąd zaczynają topić
się szyby, a nawet szkła okularów na nosach przechodniów i szkiełka
zegarków w ich kieszeniach. Zastygająca masa oblepia wskazówki,
jakby zatrzymując bieg czasu. Zważając na fakt, że zegary pełniły
wtedy nadal funkcję powszechnie przyjętej metafory uporządkowa
nego i przewidywalnego świata, drugi atak bostońskiego terrorysty
tym zasadniej potraktować można jako czytelny sygnał nadchodzą
cej apokalipsy, zapowiedź końca znanego wszystkim porządku. Na
tym wszakże nie koniec. W kolejny poniedziałek o świcie w fabry
kach i zakładach w dzielnicy przemysłowej jeden po drugim wybu
chają kotły parowe - w miarę jak dociera do nich nadmiernie zimna
woda, różnica temperatur rozsadza żelazo. Eksplozje niszczą mienie,
zabijają i ranią ludzi. Zaś w majowy Memorial Day świąteczne tłumy
padają ofiarą halucynacji, wywołanych przez zatrute sporyszem zbo
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żowym jedzenie i picie. Ogólny chaos odwraca uwagę od pędzącego
na ślepo pociągu towarowego w płomieniach, który grozi nie tylko
zniszczeniem najbliższej stacji i taboru, ale zamknąć też może ob
wód elektryczny zręcznie połączonych zbrodniczą ręką instalacji te
legrafu i nowego oświetlenia ulic, co grozi wysadzeniem w powietrze
niemal całego miasta. To już nie Prospero, mitygowany przez Miran
dę, obarcza zatem kolejnymi zadaniami Ariela na swojej wyspie i za
razem teatralnej scenie. W The Technologists jest tak, jakby miał rację
jeden z bohaterów powieści Pearla, który sugeruje, że to jakiś nowy
Frankenstein wypuścił na wolność potwora technologii, na opak
wykorzystując praktyczne rozwiązania najnowszej nauki, które dla
wielu stały się niemal niewidoczne, gdyż zaczęły stanowić już inte
gralną część ich codziennego życia. Tak to zaś tłumaczy: „Wszystkie
katastrofy, które Frank obmyślił i spowodował, budzą strach przed
nauką jako niewidzialną ręką - duchem i nieznanym władcą, któ
ry sprawuje nad nami kontrolę, choć nie mamy pojęcia, ani jak, ani
kiedy, ani dlaczego” (s. 434). Jeden po drugim odmawiają przecież
posłuszeństwa wynalazki, które na trwale miały okiełznać siły przy
rody w służbie człowieka, stworzyć bardziej mu przyjazną i bardziej
dlań bezpieczną, w pełni poddaną kontroli ekspertów drugą naturę.
Burza Williama Szekspira, wyraźnie inspirowana aktualnymi
wtedy odkryciami geograficznymi, oraz Frankenstein Mary Shelley,
sygnalizujący dwa wieki później narodziny fantastyki naukowej takie właśnie skojarzenia niemal automatycznie nasuwają się pod
czas lektury The Technologists. W zamykającym tę powieść krótkim
posłowiu Pearl jednakże nie podpowiada wprost tych tropów, choć
wszystkie jego poprzednie powieści demonstracyjnie wręcz nawią
zywały do literackich arcydzieł i biografii ich twórców. Tak było
zarówno w debiutanckim thrillerze Klub Dantego, w którym wyko
rzystał on materiały zebrane do pracy dyplomowej na temat Boskiej
komedii, jak też w Zagadce Dickensa i Cieniu Poego, rozgrywających się
w jego rodzinnym Bostonie. Tym razem Pearl wysuwa na pierwszy
plan inne źródła inspiracji. Choć sam ukończył studia filologiczne
na Harvardzie, gdzie następnie przez jakiś czas wykładał historię
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literatury, część rodziny jego i żony łączyły dalsze i bliższe związki
z Instytutem Technologii w Massachusetts (MIT). Powstał on w po
łowie XIX wieku jako zamierzona konkurencja dla Uniwersytetu
Harvarda i rnusiał stoczyć długą walkę o równouprawnienie wła
snych zasad organizacji i edukacji. Jak przekonują dokumenty, któ
re autor The Technologists skrupulatnie przejrzał, dopiero 25 maja
1868 roku, a więc zaledwie na kilka tygodni przed uzyskaniem dy
plomów przez pierwszy rocznik wychowanków, MIT uzyskał prawo
do nadawania stopni naukowych, choć przecież istniał już wtedy od
siedmiu lat. Wspomniane prawo miało wejść w życie z chwilą jego
ogłoszenia, co najlepiej dowodzi szczególnego pośpiechu legislacyj
nego. To właśnie pytanie o powody nagłej zmiany kursu polityczne
go wobec Instytutu Technologii wiosną 1868 roku stało się kanwą
powieści Pearla, najczęściej uznawanej przez krytyków za thriller
historyczny. Jednak, biorąc pod uwagę nadrzędne zainteresowanie
autora rozwojem i możliwościami techniki w epoce maszyny paro
wej, wpisać by ją można z powodzeniem także w ten nurt fantastyki
naukowej, który określa się mianem steampunk. Oferuje on alter
natywne scenariusze rozwoju nauki i jej praktycznych zastosowań
wXIX wieku, a obejmuje choćby utwory Brucea Sterlinga czy Jame
sa Blaylocka. Co istotne, tropiący tajemniczego Prospera czy Fran
kensteina bohaterowie The Technologists, podający się za członków
istniejącego tylko na papierze tytułowego koła naukowego techno
logów, powstali w efekcie kompilacji autentycznych życiorysów stu
dentów ówczesnych roczników MIT-u. Tworem fikcji literackiej, jak
podkreśla autor, nie jest także obdarzona ponadprzeciętnymi zdol
nościami chemicznymi Ellen Swallow, jedyna wtedy kobieta wśród
studiujących mężczyzn, dla której wykładowcy, respektując zasady
ówczesnej obyczajowości, prowadzili odrębne zajęcia. I choć przed
stawione w powieści katastrofy, potęgujące rzeczywistą konkurencję
między Uniwersytetem Harvarda a Instytutem Technologii, nie wy
darzyły się w zaplanowanej przez Pearla serii i nie miały opisane
go przezeń zasięgu, to przecież o podobnych wydarzeniach nieraz
donosiła ówczesna prasa. Dziennikarze natarczywie stawiali przy
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tej okazji istotne pytania o funkcję wiedzy, zwłaszcza w jej prak
tycznym wymiarze związków z rozwijającym się szybko przemy
słem i codziennym życiem w rozbudowujących się szybko miastach,
wytwarzających własne ekologie, specyficzne dla siebie środowiska,
które coraz mniej miały wspólnego z dawną naturą.
To prawda, w The Technologists Pearl interesuje się głównie tym
szczególnym splotem nauki, przemysłu cywilnego i wojskowego,
który ukształtował się w połowie XIX wieku i nadal w znacznej mie
rze wpływa na typ i szybkość opracowywania najnowszych technolo
gii. Z tego właśnie względu, jak się wydaje, splótł ze sobą ściśle losy
dwóch żołnierzy, którzy najpierw walczyli po stronie Unii i zostali
skazani na konfederackie więzienie, a następnie ramię w ramię pra
cowali w bostońskiej fabryce lokomotyw. Pierwszy z nich, Marcus
Mansfield, podjął studia dzięki nowatorskiej wtedy polityce Insty
tutu Technologii, którego władze gotowe były zrezygnować z opłat
w przypadku szczególnie zdolnych osób z klas niższych. Mansfield
stoi teraz na czele grupy studentów próbujących wytropić spraw
cę i zapobiec kolejnym katastrofom. Jego niegdysiejszy towarzysz
broni, Frank Brewer, wywołuje te katastrofy, korzystając z wiedzy
i umiejętności, które zdobył w szeregach konfederatów, zmuszony
przez jednego z ich dowódców do planowania działań dywersyj
nych przeciwko unionistom. Początkowo czynił to na cudze zamó
wienie, potem już na własną rękę i dla własnej satysfakcji. Brewera,
jak powoli wychodzi na jaw, zatrudnił w tajemnicy właściciel fabry
ki lokomotyw w chwili, kiedy prezydent MIT-u odmówił zgody na
sprzedaż patentów, choć uczelnia musiała się borykać z rosnącymi
problemami finansowymi. Żywił bowiem głębokie przekonanie, że
nowe technologie stanowią wspólne dobro i dlatego winne pozo
stać dostępne dla wszystkich. Spektakularne katastrofy w intencji
właściciela fabryki przekonać miały o tym, że swobodny dostęp do
technologii tego typu stanowi najgorsze rozwiązanie z możliwych
i dysponować nimi powinno jedynie ścisłe grono uprzywilejowanych,
przede wszystkim właściciele największych zakładów przemysło
wych. W tych właśnie wątkach, raczej drugorzędnych dla rozwoju
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samej intrygi, widać najwyraźniej, że autorowi The Technologists
chodziło o pokazanie wzajemnych i typowych dla drugiej połowy
XIX wieku relacji między nauką, przemysłem i wojskiem. Nie da
się jednak przeoczyć faktu, że źródło powszechnego strachu przed
nauką i jej odkryciami, z którego korzysta właściciel fabryki loko
motyw i posłuszny mu początkowo „eksperymentator”, bije gdzie
indziej i powstało dwa wieki wcześniej: w Europie w czasach tak zwa
nej rewolucji naukowej.
„Nie było czegoś takiego, jak rewolucja naukowa, i o tym wła
śnie traktuje ta książka” (s. i) - takie paradoksalnie brzmiące zdanie
otwiera monografię The Scientific Revolution Stevena Shapina2. Oczy
wiście, Shapin ma z pewnością rację, jeśli pod pojęciem „rewolucja”
rozumie się jedno konkretne, wewnętrznie spójne i na tyle przeło
mowe wydarzenie, że potrafiło gruntownie zmienić same podstawy
porządku myślenia o świecie, nieodwracalnie weryfikując przyjęte
dotąd rozumienie i porządek wiedzy. Warto jednak pamiętać, że cho
dzi tu o stosunkowo niedawną definicję tego pojęcia, ściśle związaną
z wzrastającym znaczeniem linearnej koncepcji czasu. Jeszcze w ty
tule słynnego dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich
łacińskie określenie „de revolutionibus" pojawia się w swoim pier
wotnym znaczeniu powtarzającego się cyklu tego samego, niczym w
rozpowszechnionym ówcześnie przedstawieniu ludzkiego losu pod
postacią koła Fortuny. I choć w nowej definicji słowo „rewolucja” ko
jarzy się dziś przede wszystkim z przewrotami natury politycznej
1 społecznej, najpierw pojawiło się w takim rozumieniu w pismach
francuskich filozofów epoki oświecenia jako nazwa radykalnych
zmian w naukach i organizacji wiedzy, a dopiero wtórnie zaczęło się
odnosić również do innych sfer życia. Jak przekonuje swoich czy
telników Shapin, a jego tezę zdążyli już potwierdzić liczni historycy
nauki3, o tak rozumianej rewolucji trudno mówić w odniesieniu do
2 Steven SHAPIN, The Scientific Revolution, The University of Chicago Press 1996.
3 Por. choćby: Lorraine ÜASTON, Katharine PARK, Wonders and the Order of Na
ture, 1150-1750, Zone Books 1998; Carl ZIMMER, Soul Made Flesh. The Discovery of
the Brain - and How It Changed the World, Free Press 2004; Luuc Kooijmans, Nie-
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przemian w połowie XVII wieku, choć w takim właśnie znaczeniu
upowszechnił to pojęcie tuż przed II wojną światową Alexandre Koyré, a po wojnie podjęli inni badacze. Tymczasem to, co wydarzyło
się w połowie XVII wieku, stanowiło efekt kumulujących się powoli
przemian, które przybierały odrębną postać i odmiennie przebie
gały w różnych obszarach nauk i w rozmaitych uwarunkowaniach
kulturowych. Bardziej niż o wydarzenie, możliwe do zlokalizowania
w konkretnym czasie i miejscu, chodziło bowiem o „zbiór wielora
kich praktyk kulturowych, mających na celu zrozumienie, zbadanie
i podporządkowanie człowiekowi świata natury” (s. 3). Kluczowe
dla tej definicji pojęcie „natura” jako przedmiot mniej lub bardziej
systematycznych badań definiowane przy tym bywało nieco inaczej
w konkretnych dyscyplinach naukowych, w zależności od rodzaju
uprawianych analiz, ich celów i wykorzystywanej metodologii.
Co jednak istotne, za każdym razem, niezależnie od miejsca,
czasu i obszaru nauki, badającej zjawiska naturalne, pojawiała się
podobna tendencja do wypracowania nowego sposobu definiowania,
wartościowania, organizowania i komunikowania doświadczeń, któ
re tak podczas obserwacji zjawisk naturalnych, jak sztucznie stymu
lowanych w powstających wtedy laboratoriach, stanowiły podstawę
ustanawiania faktów naukowych i określania rządzących nimi praw,
powszechnie obowiązujących i niezmiennych. Najlepiej zaświadcza
o tym obowiązujący w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
XVII wieku program badań eksperymentalnych i procedur gwaran
tujących ich obiektywność, który dla brytyjskiego Royal Society
sformułował Robert Boyle. Ten program nie tylko pozwalał kontro
lować przebieg i oceniać konkretne eksperymenty w laboratorium,
lecz także dalece ujednolicał formy ich rejestracji, analizy i upubliczniania poprzez udostępnianie tak zwanym wirtualnym świadkom4.
Nowy sposób kwalifikowania tego, co odtąd miało być uznawane za
bezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama [2007], tłum. Robert
Pucek, Wydawnictwo Aletheia 2010.
4 Por. Steven Shapin, Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump. Hobbes,
Boyle and the Experimental Life, Princeton University Press 1985.
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naukę, stał się podstawowym źródłem tych późniejszych obaw, któ
re w powieści The Technologists zręcznie wykorzystał Pearl do przed
stawienia istoty kolejnej już rewolucji, tym razem zwanej rewolucją
przemysłową.
To jednak, co określa się mianem „rewolucja naukowa", trud
no uznać za efekt przemian, które zachodziły wyłącznie w ówcze
snych sposobach gromadzenia, uprawiania i przekazywania wiedzy.
Odkrycia geograficzne, pojawienie się takich nowych instrumen
tów naukowych, jak choćby mikroskop i teleskop, umożliwiających
oglądanie rzeczy nazbyt małych, jak też nazbyt wielkich, by dało
się je ogarnąć gołym okiem, zaczęły dostarczać niezbędnych argu
mentów tym, którzy coraz śmielej podważali autorytet pism staro
żytnych filozofów i uczonych. Oczywiście, pośrednio do tego typu
subwersywnych działań zachęcały też ruchy reformacyjne w łonie
Kościoła katolickiego, przywiązujące wagę do indywidualnej lektu
ry Pisma Świętego i samodzielnej interpretacji wykładanych w nim
prawd. Nowe, nieznane wcześniej zjawiska i praktyki domagały się
równie nowej wiedzy, gromadzonej i weryfikowanej na podstawie
bezpośrednich obserwacji i lektur tego, co nazywano Księgą Natury.
Jak wiele razy podkreślał w swoich pismach Francis Bacon, przed
miotem nauki przestało bowiem być to, co przydarza się w naturze
i jako ogólna prawda czy przekonanie zostać może ewentualnie zi
lustrowane za pomocą konkretnego przypadku. Nowa, indukcyjna
i ugruntowana w empirii procedura, gwarantująca prawomocną
wiedzę, miała od tej pory dotyczyć wyłącznie tego, co rzeczywiście
się wydarzyło i stanowiło przedmiot obserwacji, prowadzonej przez
konkretnych ludzi, w konkretny sposób, w konkretnym czasie, miej
scu i warunkach, a następnie zostało opisane z uwzględnieniem nie
tylko przebiegu, ale i efektów. Ten zaś stricte faktograficzny opis, na
leży - jak domagał się Boyle - klarownie oddzielić zarówno od kon
kluzji na temat przyczyn, jak i od ewentualnych wniosków. Jedne
i drugie podlegać mogły bowiem jako rodzaj spekulacji dalszym we
ryfikacjom i ocenom. Niepodważalną wartość posiadał jedynie sam
opis, uznawany za fakt materialny.
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Kłopot polegał jednak na tym, że nowe instrumenty optyczne
domagały się wypracowania odpowiednich umiejętności widzenia
w specyficznych, często laboratoryjnych warunkach, zaś efektów
tego widzenia nie dało się żadną miarą sprawdzić w codziennej
praktyce. Typowy dla ówczesnych filozofów przyrody sceptycyzm
poznawczy sprawiał ponadto, że podkreślali oni ograniczenia ludz
kiej wiedzy, wiążąc jej wiarygodność wyłącznie z badaniem tego, co
stworzyły ręce lub umysł człowieka jako model pomagający pozna
wać zjawiska naturalne. Takie podejście uzasadniał zarówno rozpo
wszechniony już pogląd, że stworzone ludzkimi rękami dzieła moż
na uznać za równorzędne twory natury, jak też podstawowa wtedy
metafora świata jako maszyny (najczęściej zegara). Zasady jej dzia
łania dawały się bowiem replikować lub wręcz ujawniały się dopiero
w sztucznie stworzonych warunkach laboratoryjnych pod wpływem
specjalnie zaprojektowanych w tym celu urządzeń. Należała do nich,
na przykład, pompa próżniowa Boyle’a, która pozwalała badać ope
racyjną próżnię bez potrzeby odbywania niemożliwej w tamtym cza
sie podróży na krańce atmosfery. Choć więc badacze biorący udział
w rewolucji naukowej uprzywilejowywali bezpośrednie świadectwo
zmysłów, musiały one wcześniej zostać odpowiednio poinstruowa
ne, dosłownie wyćwiczone w obowiązującej metodzie racjonalnego
wyciągania wniosków i dociekania przyczyn z obserwowalnych efek
tów w sztucznie sprokurowanych okolicznościach. Tylko wtedy ist
niała gwarancja, że dostarczane przez nie informacje należy uznać
za wiarygodne. Jak wyraźnie widać, wprowadzane i stosowane kry
teria praktycznych i intelektualnych kompetencji zakładały koniecz
ność formalnej edukacji, poważnie redukując liczbę osób, posiada
jących odpowiednie kwalifikacje. Zaradzić temu miały powstające
kolejno w różnych państwach towarzystwa naukowe, stanowiące
alternatywną formę organizacyjną wobec uniwersytetów, uznawa
nych za siedliska wiedzy dalece abstrakcyjnej i autorytarnej. Nie
da się jednak ukryć, że nowa wiedza - mimo wysuwanych na plan
pierwszy pozorów jej powszechności - miała równie autorytarny
charakter i uniwersalne ambicje, choć w jej wytwarzaniu i przekazy
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waniu nie pośredniczyły traktaty i ustalenia starożytnych. Podobną
funkcję pełniły bowiem - mówiąc w skrócie - specjalne instrumenty,
praktyki ich kalibracji i wykorzystania, zasady weryfikacji wyników
doświadczeń, laboratoria jako wydzielone miejsca ich przeprowa
dzania zgodnie z odpowiednimi procedurami, a także wspomniane
towarzystwa naukowe, nadające instytucjonalną sankcję produko
wanej wiedzy.
Shapin nie pozostawia w tym względzie najmniejszych nawet
wątpliwości, kiedy piszę:
Postęp w gromadzeniu wiedzy nie zależał wyłącznie od zwięk
szenia roli zmysłów, lecz przede wszystkim od ich odpowiednie
go skorygowania przez racjonalną logikę, a być może również
przez instrumenty mechaniczne, z całą pewnością zaś przez
praktyczne procedury pisania raportów z przeprowadzanych
eksperymentów (s. 93).

Choć gromadzona wiedza miała manifestacyjnie empiryczny i in
dukcyjny charakter, codzienne doświadczenie nie mogło w żaden
sposób gwarantować dostępu do tego świata, który ówcześni filo
zofowie przyrody uznawali za realnie istniejący i rzeczywisty. Nawet
jeśli praktyczne zastosowanie ustaleń naukowych traktowali oni
jako podstawowy test wiarygodności proponowanych analiz i for
mułowanych zasad, to właśnie od tamtej pory przepaść między wie
dzą codzienną, praktyczną (doxa) a wiedzą naukową zaczęła się krok
po kroku pogłębiać, zaś powszechne ludzkie doświadczenie przesta
ło być miarą wszystkich rzeczy. Już wkrótce jednak stworzona przez
filozofów przyrody „druga natura” miała okazać się równie nieprzej
rzysta i pełna niebezpieczeństw jak pierwsza, a ludzie korzystający
z dobrodziejstw kolejnych nowych technologii coraz częściej odnaj
dywali się w sytuacji ucznia czarnoksiężnika, komenderując urzą
dzeniami i siłami, których zasady działania niekoniecznie rozumieli.
Pod wieloma względami MIT w The Technologists, powstający
pod bokiem uznanego już uniwersytetu Harvarda jako zorganizowa
ne na odmiennych zasadach miejsce edukacji praktycznej, w którego

NATURA I TECHNOLOGIE

szyldzie pojawiło się niezbędne dla osiągnięcia tego celu połączenie
pracy rąk i umysłu, powtarza to, co dwa wieki wcześniej wydarzyło
się na Starym Kontynencie. Jego władze realizują bowiem rewolucję
naukową w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Studenci nad teore
tyczną wiedzę, czerpaną z podręczników, przedkładają samodziel
nie przeprowadzane w laboratoriach eksperymenty i święcie wierzą
w to, że wnikliwe obserwowanie efektów doświadczeń, skrupulatne
zbieranie najdrobniejszych nawet dowodów doprowadzi ich, krok po
kroku, do racjonalnych i prawdziwych konkluzji. Ale to nie wszyst
ko. W bogatą tkaninę tematów i motywów, za których pomocą Pearl chciał wiarygodnie oddać czasy kolejnej rewolucji, kiedy „czysta”
nauka zaczęła wykorzystywać swoje zdobycze w praktyce i na prze
mysłową skalę, wplótł on jeszcze jeden istotny dla wymowy całości
wątek, który zamierzenie pozostawiliśmy dotąd na boku.
Bostońska policja już po katastrofie w porcie zdała sobie spra
wę z tego, że znalezienie sprawcy tak wyrafinowanych technolo
gicznie przestępstw może przekraczać jej kompetencje. Zwróciła się
wtedy o pomoc do jednego z profesorów Harvardu. Fakt, że jest on
wrogo nastawiony do konkurencji z Massachusetts, pozwolił auto
rowi The Technologists przekonująco uzasadnić, dlaczego studenci
jedynie rozważali, lecz nigdy nie zdecydowali się podzielić z policją
swoimi ustaleniami i podejrzeniami. Co jednak istotne, wybór bie
głego wydaje się z dzisiejszej perspektywy zupełnie nietrafiony. Tym
bardziej, że rzeczywiście wiedzie on śledztwo na manowce. Konsul
tantem policji został w powieści profesor historii naturalnej Louis
Agassiz, postać autentyczna, założyciel i kurator uniwersyteckiego
Muzeum Zoologii Porównawczej, który w podobnej roli pojawił się
już w debiutanckim Klubie Dantego Pearla. Jak się wydaje, celem
wprowadzenia tej postaci nie było wyłącznie wzmocnienie faktogra
ficznej strony narracji. Agassiz, który pochodził z francuskojęzycz
nej części Szwajcarii i zdobył wykształcenie na niemieckich uniwer
sytetach, jako pierwszy z wielkich biologów zdecydował się osiąść
na stałe w Stanach Zjednoczonych i w połowie XIX wieku stał się
ważnym symbolem prestiżu tamtejszej teologii naturalnej. Wtedy
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też ukazała się jego praca Essay on Classification, w której odwołu
jąc się do ustaleń Platona i wspierając je najnowszymi przykładami
z paleontologii i geologii, przedstawił on taksonomię jako najwyż
szą z nauk. Jak bowiem twierdził, jako jedyna dziedzina badań po
trafi ona bezpośrednio odzwierciedlić boski umysł w proponowanej
strukturze klasyfikacji organizmów. Jak na ironię, poszerzone wy
danie tej podstawowej pracy Agassiza ukazało się ledwie trzy mie
siące przed publikacją pierwszej wersji O powstawaniu gatunków
Karola Darwina, która nieodwracalnie podkopała główne założenia
Essay on Classification, odbierając tym samym autorowi tytuł do spo
dziewanej sławy. Nic zatem dziwnego, że w powieści Pearla profesor
Agassiz darzy darwinizm nienawiścią szczerą i nieskrywaną, tropiąc
ślady jego wpływów nawet w imieniu czarnoskórego portiera Insty
tutu Technologii, który ma nieszczęście nazywać się Darwin Fogg.
Idiosynkratyczne zdawałoby się powiązania między teorią ewolucji
a uprawianą w MIT edukacją praktyczną mają jednak o wiele głębsze
podstawy. Nic nie pokazuje tego lepiej, niż powstała w tym samym
czasie i wydana anonimowo w 1872 roku powieść Erewhon Samuela
Butlera, który podobnie jak Pearl w The Technologists połączył darwi
nizm z rozwojem technologii5.
Jak przypomina George Dyson6, na początku 1860 roku młody
Butler przypłynął do Nowej Zelandii, żeby na terenach zakupionych
przez Kościół anglikański założyć hodowlę owiec7. O tyle to istotne,
że piszący w pierwszej osobie narrator powieści Butlera stanowi czy
telne porte parole autora i częściowo powtarza jego przygody, kiedy
po wiosennym przesileniu 1870 roku wyrusza w głąb lądu ku źró
dłom rzeki. Wtedy też przez górską przełęcz dociera do osobliwego
5 Samuel BUTLER, Erewhon, or Over the Range [1901], Planet PDF, http://planet
pdf.com
6 George Dyson, Darwin among the Machines. The Evolution of Global Intelligence,
Basic Books 1997.
7 Więcej na temat Butlera, jego powieści oraz stosunku do ówczesnych nauk przy
rodniczych i technicznych zob.: Małgorzata SUGIERA, Nieludzie. Donosy ze sztucz
nych natur. Księgarnia Akademicka 2015 (rozdz. Ósmy dzień).
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świata na opak, tytułowego Erewhonu, gdzie za posiadanie zegarka
omal nie ląduje w więzieniu. Co istotne, muzealne zbiory składają się
w tej krainie głównie ze zniszczonych maszyn, owoców najnowszej
myśli technicznej w Europie, a system edukacji koncentruje się na
nauczaniu rzeczy hipotetycznych i z założenia nonsensownych. Jak
się wkrótce okazuje, cztery czy pięć wieków wcześniej stan wiedzy
i technologii w Erewhonie przekraczał znany narratorowi poziom
cywilizacji europejskiej. Potem doszło do rewolucji, której przyczy
ny wyjaśniają rozdziały XXIII-XXV. Zdaniem wspomnianego Dysona,
nigdy by one w takim kształcie nie powstały, gdyby Butler na po
kładzie statku płynącego do Nowej Zelandii nie przeczytał wydanej
świeżo pracy Darwina O powstawaniu gatunków. Zresztą wielu jego
współczesnych czytało te trzy rozdziały jako jawną satyrę na teo
rię ewolucji, on sam zaś rnusiał się z ich zawartości gęsto tłumaczyć
przed Darwinem, o czym sam wspomina we wstępie do nowej wersji
Erewhonu, wydanej u progu XX wieku.
Jak zapewnia narrator, rozdziały XXIII-XXV jego relacji z przy
gód w tytułowej krainie to wiernie przetłumaczony traktat jednego
z tamtejszych uczonych sprzed kilku wieków. Celem traktatu jest
zaś przedstawienie ewolucyjnych zmian na Ziemi, od jej widoku jako
stygnącej skorupy poczynając, kiedy nikt jeszcze nie mógł nawet po
myśleć, że kiedyś pojawi się tu życie i świadomość, kończąc zaś na
zapowiedzi zbliżającej się szybkimi krokami chwili, kiedy zasiedlą
ją maszyny. Ludzie zaś staną się dla nich tym, czym dziś dla ludzi są
zwierzęta. Nie będzie to jednak wcale skok ewolucyjny większy niż
wcześniejsze wyłonienie się świata zwierząt z królestwa roślin. Już
dzisiaj, jak dowodzi autor traktatu, maszyna parowa pod wieloma
względami przypomina człowieka: regularnie potrzebuje pokarmu
i spala go, korzystając z zapasów tlenu w atmosferze, ma też wy
czuwalny puls i w całym jej ciele cyrkuluje energia. Posiada także
rozmaite urządzenia, które na bieżąco ułatwiają samoregulację i samoadaptację jej systemu. Nadal oczywiście maszyny komunikują
się ze sobą głównie z pomocą ludzi i dzięki nim odbierają wrażenia
zewnętrzne. Już wkrótce jednak człowiek stanie się tylko i wyłącz
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nie sługą maszyn albo nawet czymś w rodzaju znoszonego z cier
pliwością pasożyta na ich ciele. Jak udowadnia autor traktatu, po
noć jedynie przedrukowanego w powieści Butlera, nie przeszkodzi
temu nawet kwestia reprodukcji, gdyż wydaje się niezwykle trudna,
czy wręcz niemożliwa do rozwiązania, wyłącznie z przyjętej przez
jego współczesnych, czysto ludzkiej perspektywy. Tymczasem ma
szyny reprodukują się przecież doskonale dzięki pomocy człowieka,
który spełnia wobec nich podobną funkcję, jak pszczoła zapylająca
kwitnącą koniczynę. Przekonani takimi argumentami mieszkańcy
dawnego Erewhonu zdecydowali się zdusić w zarodku bunt maszyn,
przedstawiony przez autora traktatu jako nieunikniony w perspek
tywie ewolucji. Dlatego zniszczyli nie tylko wszystkie bardziej za
awansowane maszyny i świadectwa rozwoju myśli technologicznej
ostatnich trzech wieków, lecz odpowiednio zmodyfikowali również
system edukacji, by nigdy żadnemu ze studiujących nawet nie zaświ
tała w głowie myśl o praktycznym zastosowaniu wiedzy. Tak oto na
rodził się osobliwy świat za wysokim pasmem gór na Nowej Zelandii,
który opisał narrator Erewhonu Butlera i w którym zapewne profe
sor Agassiz z powieści Pearla czułby się jak we własnym żywiole.
Kiedy Dyson w tytułowym eseju pracy Darwin among the
Machines referuje poglądy Butlera, zwraca uwagę na istotną dla
nas kwestię. Choć Butler pod wpływem O powstawaniu gatunków
przedstawił w powieści Erewhon drzewo genealogiczne maszyn, ich
zdolności adaptacyjne i cechy regresywne, to przecież nadal pozo
stał wiernym czytelnikiem prac Erazma Darwina, a zwłaszcza jego
Zoonomii (1794), encyklopedycznego opisu zmienności chorób,
znanych w czasach autora. Ten opis służył jako podstawa definicji
podstawowych praw życia organicznego, które zgodnie z przeświad
czeniem filozofów przyrody i samego Erazma Darwina nadal realizo
wało boskie zamysły. Co istotne, autor Zoonomii był jednym z głów
nych propagatorów uprzemysłowienia Wielkiej Brytanii i - inaczej
niż jego o wiele bardziej dziś znany wnuk - sam chętnie projektował
nowe maszyny: turbiny, pojazd parowy poruszający się bez koni
czy klozet, który spłukiwała woda, kiedy wychodziło się z toalety.
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Pod jego wpływem Butler zapewne wpadł na pomysł, żeby przedłu
żyć (niekoniecznie w trybie zjadliwej satyry, jak podejrzewali jego
współcześni i sam Karol Darwin) historię ewolucji o projektowaną
w niedalekiej przyszłości erę tryumfu maszyn. Trudno rozstrzygać
w tym miejscu, czy Dyson miał rację, kiedy otwarcie zakładał, że na
koncepcję Erewhonu wpłynęły zarówno prace Karola, jak też Erazma
Darwina. Ważniejsze bowiem, że wizja przyszłości Butlera, zręcznie
i zgodnie z tradycją drugiej połowy XIX wieku umieszczona w nieod
ległej przeszłości, skrzętnie wydobywa na jaw to, co w teorii ewolucji
Darwina było najistotniejsze: jej twórczy i zarazem historyczny cha
rakter. Nie tylko chodzi przy tym o charakter historyczny ewolucji
jako przebiegającego w czasie procesu, lecz również o zależność sa
mej koncepcji ewolucji od ówczesnych uwarunkowań społeczno-kul
turowych.
W The Structure of Evolutionary Theory Stephen Jay Gould nie
ma wątpliwości, że O powstawaniu gatunków jako główne dzieło Dar
wina zawiera nie tylko przystępny wykład nowej metodologii, dowo
dzący możliwości owocnego badania procesu ewolucji, lecz przede
wszystkim stanowi czytelny manifest nowego spojrzenia na życie
i naturę8. Jak bowiem dowodzi, Darwin był przekonany, że natura
stara się dać jego współczesnym lekcję historii, której oni nie po
trafią sobie przyswoić, ponieważ założenie o historyczności i nie
ustannej zmienności natury nie zgadza się z obowiązującymi nadal
poglądami na jej przedustawną harmonię. Teoria ewolucji jako taka
nie stanowiła w połowie XIX wieku żadnej nowości, co otwarcie
przyznawał sam Darwin. Dość przypomnieć choćby to, co na temat
zmian w przyrodzie pisali wcześniej Jean-Baptiste de Lamarck, Ro
bert Chambers czy William Paley, którego wydaną w 1802 roku Na
tural Theology Darwin, jak pisał w liście do sąsiada Johna Lubbocka
ledwie na tydzień przed ukazaniem się drukiem O powstawaniu ga
tunków, znał dosłownie na pamięć. Jednak za każdym razem w ich
8 Stephen Jay Gould, The Structure of Evolutionary Theory, The Belknap Press of
Harvard University Press 2002.
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pismach, podobnie jak we wspomnianym już Essay on Classification
Agassiza, nadrzędną rolę odgrywał nadrzędny, boski plan, realizu
jący się w naturze jako podstawa jej linearnego rozwoju. Większość
wczesnych ewolucjonistów pisała także o adaptacji, gdyż w teologii
naturalnej w taki właśnie sposób określano dowody boskiej mądro
ści, która za każdym razem potrafiła sprawić, że forma danych orga
nów znakomicie odpowiadała ich bezpośrednim funkcjom. Poprzed
nicy Darwina nie zapominali również o doborze naturalnym, choć
charakteryzowali go najczęściej jako drugorzędną i nade wszystko
negatywną siłę, która służyła do eliminowania organizmów niedo
stosowanych i słabych oraz pomagała zachować podstawowe cechy
gatunkowe. Darwin wykorzystał w traktacie O powstawaniu gatun
ków główne zarysy ich koncepcji i terminologię, radykalnie zmienił
jednak relacje między nimi oraz ich podstawowe funkcje, by sformu
łować jedno ogólne prawo. Prawo, które - jak sam pisał - „prowadzi
do rozwoju wszystkich istot organicznych, prawo, które nakazuje
rozmnażać się i różnicować, najsilniejszym przeżyć, najsłabszym zaś
zginąć”9. Ten rewolucyjny zwrot, na czele z potraktowaniem ewolu
cji jako podstawowej i twórczej siły, zastępującej boską sprawczość,
oraz z prawem naturalnego doboru, działającego wyłącznie na po
ziomie organizmów, stanowił samo zarzewie dyskusji i negatywnych
reakcji tak za jego życia, jak w kolejnych latach XIX wieku.
Kiedy Darwin jednoznacznie wyeliminował w pracy O po
wstawaniu gatunków plan boskiej opatrzności jako przyjętą pod
stawę zmian ewolucyjnych, zastępując go mechanizmem adaptacji
jako efektem kumulacji licznych, choć drobnych, zachodzących we
wszystkich kierunkach i niczym niemotywowanych zmian, zde
cydowanie poszerzył przyjęte dotąd rozumienie natury. Nie tylko
przecież zrównał proces doboru naturalnego z doborem sztucznym,
prowadzonym przez człowieka, lecz także postawił znak równości

9 Karol Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli O utrzy
mywaniu się doskonalszych ras w walce o byt [1859], tłum. Szymon Dickstein, Józef
Nusbaum, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009, s. 226.
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między istotami i zjawiskami organicznymi a rozwiązaniami tech
nologicznymi. Najlepiej dochodzi to bodaj do głosu w tym oto frag
mencie:
W istocie rzeczy człowiek nie stwarza zmienności, a tylko bez
wiednie zapewnia istotom organicznym nowe warunki życia,
a następnie już przyroda sama oddziałuje na ich organizmy
i powoduje powstawanie zmienności (s. 430).

Wszystkie organizmy, niezależnie od stopnia ich skomplikowa
nia i różnorodności taksonomicznej, stały się dla niego dosłownie
produktem historii. Takim produktem, który pod wieloma wzglę
dami przypomina konstruowane przez ludzi narzędzia i maszyny.
A nawet więcej: to konstruowane przez ludzi narzędzia i maszyny,
zapewniając istotom organicznym nowe warunki życia, odgrywa
ją coraz bardziej znaczącą rolę w doborze naturalnym. Gdyby więc
przyjąć jako podstawę tak sformułowaną tezę Darwina, należałoby
w istotny sposób zweryfikować propozycję grupy geologów, z nobli
stą Paulem J. Crutzenem na czele, by w kontekście obserwowanych
zmian klimatycznych wyodrębnić w dziejach Ziemi nową epokę geo
logiczną, nazywaną antropocenem, w której ludzie stali się główną
siłą kształtującą naturę10. Za koniec holocenu i początek antropocenu przyjęli oni datę wynalezienia silnika parowego, czyli rok 1784.
To data dalece symboliczna i tym samym mocno dyskusyjna choćby
dlatego, że dopiero rozpowszechnienie się maszyn z silnikiem paro
wym w połowie kolejnego wieku zaczęło mieć liczący się wpływ na
zmiany na naszej planecie. A ponadto ten wpływ, jeśli wierzyć Dar

10 Por. Will STEFFEN, Paul J. Crutzen, How Long Have VJe Been in the AnthropoceneEra?, „Climate Change" 2003, nr 3, s. 251-252; Will Steffen, Paul J. Crutzen,
John R. McNeil, The Anthropocene. Are Humans Now Overwhelming the Great Forces
of Nature?, „Ambio", Royal Swedish Academy of Sciences 2007, nr 8, s. 614-621.
Propozycję wyodrębnienia antropocenu jako nowej epoki geologicznej przystępnie
referuje Jill Bennett w przetłumaczonym na język polski tekście Życie w Antropocenie, [2012], tłum. Joanna Bednarek, [w:] Ekologie, Muzeum Sztuki w Łodzi 2014,
s. 189-199.
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winowi, rozpoczął się już w chwili, kiedy człowiek zaczął się posługi
wać pierwszymi narzędziami i za ich pomocą modyfikować warunki
naturalne.
O tym, jak na zmienność świata organicznego wpływały także
nowe warunki życia stwarzane przez człowieka, zaświadczały za
równo analizowane przez Darwina fosylia, jak też w pośredni spo
sób, na zasadzie inferencji, współcześnie żyjące zwierzęta i rośliny.
Jedynie historyzujące spojrzenie potrafiło przekonująco uzasad
nić występujące u nich, uderzające niekiedy anomalia, osobliwości
i niedoskonałości. Dlatego w O powstawaniu gatunków Darwin pi
sał o tym wprost: „Teoria wspólnego pochodzenia może wyjaśnić
mnóstwo faktów w inny sposób niedających się wytłumaczyć (...).
Rozum musi pokonać wyobraźnię” (s. 177). Nic bodaj nie pokazuje
lepiej tego, jak organizm czy zjawisko stanowić może produkt histo
rii, niż jego praca z 1862 roku, poświęcona sposobom reprodukcji
orchidei. Korzystając z prawa inferencji, przewidział w niej bowiem,
że endemiczny dla Madagaskaru gatunek Angraecum sesąuipedale,
zwany odtąd między innymi orchideą Darwina, musi być zapylany
przez nieznany wcześniej gatunek ćmy, mającej niespotykanie długą
ssawkę11. Na podobnej zasadzie, jak można mniemać, Butler mógł
w powieści Erewhon wyobrazić sobie dalszy rozwój drzewa ewolu
cji, czasowo zwieńczony przez reprodukujące się organizmy, skoro
zarówno one, jak dominujący dotąd gatunek Homo sapiens stano
wiły podobny efekt zmian historycznych. Jak Butler stworzył taką
wizję postludzkiej ewolucji, wykorzystując jako model najbardziej
w jego czasach zaawansowane maszyny parowe, tak samo Darwin
inspirował się nie tylko wcześniejszymi koncepcjami ewolucji i pra
cami swoich kolegów, lecz również teoriami naukowymi z innych
dziedzin. Nie ukrywał też wcale, że proponuje określone spojrzenie
na naturę i taki sposób jej uporządkowania, które mają charakter

11 Por. Charles Darwin, On the various contrivances by which British and foreign
orchids are fertilised by insects, and on the good effects of intercrossing, John Murray
1862.
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wtórny i odzwierciadlają jedynie określone prawidłowości typowe
dla współczesnych mu społeczności ludzkich. Tylko tak bowiem
można odczytać takie na przykład stwierdzenie: „Zasadę, na mocy
której każda drobna zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana,
nazwałem doborem naturalnym, by ukazać jej związek z doborem
prowadzonym przez człowieka” (s. 60). Taki właśnie sposób odczy
tania cytowanego zdania potwierdza prowadzony w O powstawaniu
gatunków dyskurs. Darwin omawia tu bowiem najpierw przykłady
doboru prowadzonego przez człowieka, by dopiero później przejść
do doboru naturalnego. Do jego zaś rekonstrukcji najwyraźniej jako
model wykorzystuje wszystkie analizowane wcześniej „sztuczne”
procesy i ich mechanizmy.
Kiedy mowa o pracach spoza obszaru nauk przyrodniczych,
które wywarły istotny wpływ na Darwina, najczęściej wymienia się
rozprawę An Essay on the Principle of Population (1798) angielskiego
duchownego i ekonomisty Thomasa Malthusa. To właśnie ona sta
nowi podstawowe źródło przekonania Darwina, że natura nie jest
niczym innym niż areną odwiecznej walki na kły i pazury. Malthus
jako pierwszy zwrócił bowiem uwagę na odwrotnie proporcjonal
ny związek między liczbą ludności a stopniem zamożności danego
społeczeństwa, opisując zagrożenia, które niesie ze sobą nadmierny
wzrost demograficzny. Z tego też względu stał się skrajnym przeciw
nikiem egalitaryzmu i wszelkich form filantropii, osłabiających na
turalne zjawiska regulacyjne i zmniejszających szansę przetrwania
jedynie silniejszych jednostek. Gould we wspomnianej The Structure
of Evolutionary Theory nie kwestionuje wprawdzie tego typu powią
zań, lecz proponuje inne źródło inspiracji, jego zdaniem o wiele bar
dziej doniosłe. Zaczerpnął stąd Darwin nie tylko zjawisko konkuren
cji, które w jego teorii pełni funkcję głównego modelu koegzystencji
żywych organizmów. Dla Goulda z tego właśnie źródła pochodzi
sama istota koncepcji ewolucji jako kumulacji drobnych, nieukierunkowanych niczym zmian. Także zmian tego, co Darwin nazy
wa instynktem i opisuje na przykładzie pszczół, które z uwagi na
konieczność oszczędzania wosku, musiały na drodze gromadzenia
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zmian wykształcić instynkt budowy znanych nam plastrów. Gould
idzie śmiało nawet krok dalej, twierdząc, że teoria naturalnego do
boru to wręcz przeniesienie na obszar natury podstaw leseferyzmu,
wyłożonych przez szkockiego ekonomistę Adama Smitha. Tym moc
niej potwierdza to wtórny charakter porządku natury, który Darwin
zaproponował w najważniejszym traktacie O powstawaniu gatunków.
Nadrzędny porządek społeczny, który w Wealth of Nations
(1776) opisał Smith jako efekt działania „niewidzialnej ręki”, po
wstaje w efekcie wielu nieskoordynowanych działań jednostek za
biegających wyłącznie o własny sukces ekonomiczny i dobrobyt. Nie
inaczej, zdaniem Goulda, zachowują się w O powstawaniu gatunków
konkurujące ze sobą organizmy, zajęte zapewnieniem sobie sukcesu
reprodukcyjnego. Pośrednio stwarza oczywiście wrażenie, jakobyśmy mieli do czynienia z przemyślanym i zaplanowanym odgórnie
rozwojem, jak sądziła większość poprzedników Darwina. Aby prze
ciwdziałać zarówno powstawaniu tego wrażenia, jak przypisywaniu
sprawczości jakiejś vis maior, precyzyjnie starał się on oddzielić same
zmiany i ich różnorodne przyczyny od siły, która dokonuje między
nimi wyboru. Z tego względu obdarzył środowisko zewnętrzne (tak
biologiczne, jak zmienione przez człowieka) zdolnością wpływania
na kierunek ewolucji. To ono właśnie odgrywało w jego radykalnie
nowym ujęciu ewolucji rolę „niewidzialnej ręki”, która pozornie bez
pośrednio koordynuje i ukierunkowuje wszelkie zmiany. Nie może
być co do tego większych wątpliwości, ponieważ dobór naturalny
w koncepcji Darwina zawsze przestrzega zdefiniowanej przez Smi
tha zasady „lepiej niż”, wolny od wpływów doktryny doskonałości.
Jedno wydaje się w tym momencie najbardziej istotne: poddana
takiej analizie i tak historycznie usytuowana teoria ewolucji zna
komicie wpisuje się w ustanowioną w połowie XVII wieku koncep
cję obiektywności świata natury, która dawała niekwestionowane
oparcie tak zwanym prawom naturalnym, obowiązującym w spo
łecznościach ludzkich (świat kultury). Tym samym pojęcie porządku
w pierwszym świecie stanowiło podstawę dla utrzymywania etycz
nego porządku w świecie drugim, zyskując zarazem wyraźne zabar-
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wienie społeczno-polityczne, najbardziej widoczne tej postaci, któ
rej Michel Foucault nadał miano biopolityki12.
Trudno powiedzieć, czy przypuszczenie Goulda, że kiedy Dar
win pisał O powstawaniu gatunków, z daleko idącymi konsekwencja
mi patrzył na naturę przez pryzmat ekonomicznych teorii Smitha,
da się obronić. Przywołaliśmy je przede wszystkim dlatego, że po
dobnie jak powszechnie przyjęta koncepcja wpływu Malthusa, udo
wadnia klarownie, że ewolucjonizm Darwina uczynił z natury przed
miot historii, każdy organizm i zjawisko każąc traktować jako efekt
kumulacji drobnych i nadal możliwych do identyfikacji zmian. Samą
zaś koncepcję, jak zresztą robi to przekonująco Gould, traktować zaś
należy w znacznej mierze jako wytwór uwarunkowań, w których po
wstała. Produkt równie historyczny jak opisywana przez Darwina
orchidea. Nie tylko kontekst współczesnej Darwinowi teorii ekono
micznej posłużyć może przy tym jako dowód tego, że proponowana
przez niego wizja natury, która na trwale naznaczyła losy zachod
nich nauk przyrodniczych i społecznych, stanowiła produkt histo
rycznych uwarunkowań. Dowodzą tego również ci badacze, którym
udało się odnaleźć związki między ustaleniami ówczesnych nauk
i przedstawieniami kulturowymi, które na różne sposoby do tych
ustaleń się odwoływały.
Jak przekonuje australijska badaczka Jane Goodall w pracy
Performance and Evolution in the Age of Darwin, choć teoria ewolu
cji na trwałe skojarzyła się z nazwiskiem Darwina, nie stanowiła
wytworu tego badacza i jego poprzedników13. Radykalne zmiany,
do których doszło w naukach biologicznych w drugiej połowie XIX
wieku, nie zachodziły wyłącznie w samej akademii, która na nowo
zdefiniowała naturę jako pole działania historii, adaptując adekwat
ne do tej wizji narzędzia badań paleontologicznych i historiozoficz
nych. Nauka o rozwoju i różnorodności form życia kształtowała się
12 Por. Michel Foucault, Narodziny biopolityki [2004], tłum. Michał Herer, Wy
dawnictwo Naukowe PWN 2011.
13 Jane R. GOODALL, Performance and Evolution in the Age of Darwin. Out of the
Natural Order, Routledge 2002.
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w dynamicznej relacji z rozmaitymi przedstawieniami kulturowymi,
które wprawdzie pozostawały poza oficjalną jurysdykcją akademii,
ale i tak w istotny sposób wpływały na rozpowszechnienie się nowej
nauki o życiu. Goodall nie idzie wcale o to, by po raz kolejny udo
wodnić, że ustalenia naukowców jako pożywka dla form kultury po
pularnej ulegały wtedy daleko idącej wulgaryzacji czy karygodnym
uproszczeniom. Podobnie jak Shapin w odniesieniu do XVII wieku
chce raczej pokazać, jakiego typu mechanizmy i instytucje w XIX
wieku miały decydujący głos w kwestii obowiązującego w zasadzie
do dzisiaj wyodrębnienia nauki z grona innych dyskursów i praktyk
społecznych oraz nadania jej wyjątkowego statusu. Ten proces po
wolnego wyłaniania się ewolucjonizmu jako nowej metody ujmowa
nia i badania zjawisk naturalnych Goodall stara się w swojej książce
zrekonstruować na podstawie zachowanych świadectw, wskazując
w pierwszym rzędzie na to, jak odmienne formy przyjmował on
w różnych dziedzinach życia oraz jak różnorodne czynniki kulturo
we miały na niego decydujący wpływ.
Jak wyraźnie zaznacza Goodall, z przyjętego przez nią punk
tu widzenia, pojawienie się darwinizmu nie wstrząsnęło kulturą
zachodnią tak, by w tym kontekście dało się mówić o gwałtownym
szoku kulturowym. Przypomina ponadto, że pojęcie „przewrót”
wprowadził dopiero Zygmunt Freud, by scharakteryzować trzy naj
większe jego zdaniem w epoce nowożytnej przełomy w myśleniu
o relacjach między człowiekiem a światem natury: przewrót kopernikański, darwinizm i własną psychoanalizę. Tymczasem Goodall
woli posługiwać się bardziej wyważonym określeniem „niepokój
kulturowy". Żywi bowiem przekonanie, że pojawienie się i upo
wszechnienie teorii ewolucji nie wiązało się z żadnym konkretnym
momentem historycznym, na przykład z datą publikacji którejś
z prac Darwina czy jakiegoś jego konkretnego wystąpienia na forum
publicznym. W myśl sformułowanej przez nią tezy i wbrew obiego
wym opiniom, teoria ewolucji nie została wymyślona przez jednego
badacza, Karola Darwina, a następnie rozpropagowana przez niego
wbrew opinii publicznej i na przekór autorytetom naukowym. Nie
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chodzi jej przy tym wyłącznie o to, że pewne wersje tej teorii pojawi
ły się już w pierwszych dekadach XIX wieku, w związku z ustalenia
mi nie tylko wspomnianego już Lamarcka, ale także Etiennea Geoffreya Saint-Hilairea, zaś w latach czterdziestych weszły na trwałe
do programów nauczania choćby na uniwersytetach w Edynburgu
i Londynie. Już po publikacji pierwszej wersji pracy O powstawaniu
gatunków ewolucjonizm stanowił nie tyle spójną teorię, ile był przed
miotem różnorodnych negocjacji między ekspertami, o których
kompetencjach zaświadczały tytuły naukowe i miejsca w hierarchii
akademickiej. Goodall stara się przy tym na tyle rozszerzyć perspek
tywę swoich rozważań, żeby przekonująco pokazać, że kształtował
się on nie tylko w murach akademii, w trakcie debat o typowo na
ukowym profilu, lecz stanowił raczej wytwór epoki, która musiała
przez dłuższy czas i w wielu różnorodnych działaniach oswajać tę
nową dla siebie koncepcję natury jako zespołu historycznie zmien
nych procesów i zjawisk. Stopniowe powstawanie i rozpowszechnia
nie się nowych ustaleń naukowych wiązało się ściśle z przemianami
relacji między instytucjami naukowymi, zarówno akademiami, jak
i towarzystwami naukowymi i muzeami, a szeroko rozumianą kul
turą popularną, zwłaszcza zaś sztukami performatywnymi o prowe
niencji plebejskiej, jak cyrk czy freak show.
Jeszcze w 1675 roku, jak przypomina Goodall w Performance
and Evolution in the Age of Darwin, niemiecki filozof i matematyk
Gottfried Wilhelm Leibniz wyobrażał sobie nową Akademię Nauki
jako rodzaj „teatru natury i sztuki”, zaś jego pomysł nie miał w so
bie nic zdumiewającego dla jego współczesnych, którzy nie dostrze
gali nic zdrożnego w próbie upowszechniania naukowych twierdzeń
i najnowszych odkryć w formie przedsięwzięć rozrywkowych, na
stawionych tyleż na zadziwienie odbiorców - i dlatego nie gardzą
cych sztuczkami iluzjonistów - co na na ich pouczenie i moralne
zbudowanie. Leibniz przeznaczał planowaną przez siebie instytucję
przede wszystkim dla rozmaitego autoramentu „niedzielnych wi
dzów”, którzy podziwiać będą najnowsze osiągnięcia nauki, połą
czone z atrakcyjnymi prezentacjami przyrządów badawczych, prepa
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ratów anatomicznych, kolekcji muszli, roślin czy minerałów. Obok
nich powinny jednak znaleźć się też pokazy tańca na linie i wszelkie
go autoramentu prestidigitatorów, występy połykaczy ognia, Pigme
jów, tańczących koni, tureckich komików czy włoskich i francuskich
klownów. Jak podkreśla Goodall, w kontekście średniowiecznej i re
nesansowej tradycji łączenie elementów prezentacji akademickiej
z podobnego typu sztukami performatywnymi nie stanowiło nic
nowego. Wręcz przeciwnie, Leibniz chciał jedynie stworzyć taką in
stytucję, w której projektowane przez niego pokazy naukowe mają
szansę zyskać większą skalę oddziaływania i szerszy oddźwięk niż
tylko wśród uczonych zapraszanych na pokazy towarzystw nauko
wych, a taki cel gwarantowało właśnie wykorzystanie elementów
widowisk jarmarcznych, przeniesionych na teren akademii. Jednak
w chwili, kiedy wykładał on swój pomysł, tradycja łączenia pokazów
nowych technologii i praktyk naukowych z popularnymi występami
ludzi i zwierząt zaczęła wielkimi krokami odchodzić w niepamięć.
Akademie i towarzystwa naukowe, powstające coraz liczniej
pod koniec XVII wieku, zaproponowały nowe, eksperymentalne me
tody badania zjawisk naturalnych w zamykających się coraz szczel
niej laboratoriach. Protokoły i powaga przeprowadzanych w nich
doświadczeń nie licowały już z performatywnymi, jarmarcznymi
sposobami prezentacji cudów natury. To właśnie wtedy zaczęły na
dobre rozchodzić się drogi nauki i kultury popularnej, o czym naj
lepiej świadczy powolne wytworzenie się w XVIII wieku dwóch bie
gunowo odmiennych typów prezentacji wiedzy o naturze. Z jednej
strony pojawiła się sankcjonowana autorytetem nauki kolekcja, tak
odpowiednio skompletowana i następnie ułożona, by oglądający
mogli bez zbędnego trudu znaleźć w niej odzwierciedlenie przyjęte
go porządku natury, co nadawało mu tym bardziej oczywistą i „natu
ralną” postać. Prototypowym przykładem takiej formy upowszech
niania wiedzy stało się nieco później muzeum historii naturalnej,
z typowym dla niego chronologicznym porządkiem prezentacji oraz
podziałem na królestwa, gatunki i inne kategorie. Z drugiej nato
miast strony tym, co w tak rozumianym i aranżowanym porządku
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naturalnym nie zdołało się zmieścić, co stanowiło (patologiczny)
wybryk natury i, pozostając poza normą, lokowało się na marginesie,
zajmował się przemysł rozrywkowy. Rozmaitego autoramentu jar
marczne pokazy, które można było obejrzeć choćby na londyńskim
Bartholomew Fair, nie podlegały jakimś odgórnym ideologicznym
czy naukowym regulacjom, dlatego też często prezentowały zależ
ności i zjawiska niezgodnie z obowiązującymi w akademii standar
dami tego, co naturalne i zgodne z prawami natury. A nawet więcej,
właśnie takie niezgodne ze stanowiskiem oficjalnej nauki zależno
ści i zjawiska przyciągały uwagę i wzbudzały zachwyt, przynosząc
oczywiście spodziewane zyski. Nic zatem dziwnego, że rozmaite in
stytucje edukacyjne, naukowe, polityczne i religijne starały się objąć
swoją jurysdykcją coraz większe obszary kultury popularnej, elimi
nując niezgodne z duchem nauki pokazy. Stabilizowały tym samym
obowiązujący oficjalnie model wiedzy oraz zasady jej zdobywania
i upowszechniania, umacniając własną pozycję i autorytet.
Ten swoisty proces puryfikacji osiągnął, zdaniem Goodall, swój
punkt kulminacyjny w 1840 roku w dwóch wydarzeniach, które sy
tuowały się wprawdzie w odmiennych sferach kultury, lecz z dzisiej
szej perspektywy wydają się ściśle ze sobą powiązane. W 1840 roku
oficjalnie zakazano występów na londyńskim Bartholomew Fair, eli
minując tym samym ostatni przeżytek przedoświeceniowej kultury
z typowymi dla niej pokazami potworów jako cudów natury14. Jed
nocześnie na łamach czasopisma medycznego „Lancet" pojawił się
tekst dwóch wykładów chirurga i położnika Johna Northa na temat
teratologii, nauki o monstrach. Nawiązywał on do wcześniejszych
ustaleń Saint-Hilaire’a, który w swoich pismach przekonywał, że
wbrew niegdysiejszym przekonaniom potworność nie stanowi po
jedynczego wybryku natury i nie jest wcale efektem jej spektakular
nych błędów. Wręcz przeciwnie, potworność ma charakter z grun
tu systematyczny i dlatego da się przekonująco wyjaśnić w ramach
14 Szczegółowo piszę o tym także Anna WIECZORKIEWICZ w pracy Monstruarium,
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2009.
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przyjętych praw natury jako, na przykład, rodzaj nieoczekiwanego
regresu do wcześniejszych i odrzuconych na drodze adaptacji form
biologicznych. Już u Saint-Hilairea pojawił się zatem element my
ślenia ewolucyjnego, choć na określenie definiowanych zasad prze
kształcania się i hybrydyzacji organizmów posługiwał się on jeszcze
nie uwzględniającą historyczności procesów ewolucji nazwą „trans
formizm”. Tym samym narodziny teratologii jako dziedziny badań
akademickich stały się zarazem początkiem kryzysu monstrualności, która przestała należeć do dziedziny rozrywki, zmieniając się
w przedmiot pieczołowicie przeprowadzanych analiz i klasyfikacji,
które miały pozwolić lepiej poznać i zdefiniować zasady, na jakich
ulegają przemianom wszelkie formy życia. Nie wynika jednak z tego
wcale, jakoby w połowie XIX wieku ostatecznie dokonała się rewo
lucja naukowa, która wyznaczyła nieprzekraczalne granice między
dziedziną nauki a kulturą popularną. Jak przekonuje Goodall, za
życia Darwina doszło zaledwie do zmiany łączących je relacji, nadal
jednak typowe dla nich dyskursy i praktyki wytwarzały i upowszech
niały podobny obraz natury i obowiązujących także ludzi, niekwestionowalnych praw naturalnych.
Koronnym tego dowodem jest w Performance and Evolution
in the Age of Darwin działalność Phineasa Taylora Barnuma, ame
rykańskiego impresaria i przedsiębiorcy. W 1841 roku wykupił on
nowojorskie American Museum, by przeobrazić je w instytucję łą
czącą prezentacje naukowe z pokazami teatralnymi, po części reali
zując tym samym niegdysiejszy projekt Leibniza. Właśnie tutaj od
żyła tradycja performatywnych prezentacji osobliwości, choć obok
monstrualnych okazów spoza porządku definiowanej na nowo na
tury Barnum chętnie demonstrował widzom w odpowiedniej opra
wie przywożone z zamorskich krajów, czasem nieco „podrasowane”
okazy przyrodnicze oraz reprezentantów odmiennych i uważanych
za egzotyczne ras ludzkich, Eskimosów, Indian, Zulusów, kanibali
z Fidżi czy azteckich dzieci. Goodall jednoznacznie kwalifikuje te po
kazy jako zamierzoną parodię typowo naukowych metod tworzenia
taksonomii, gdyż większość przedstawianych w American Museum
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osobliwości sytuował Barnum z pełną świadomością poza obowią
zującymi kategoriami biologicznymi i etnologicznymi bądź na ich
pograniczach. Ludzie o psich twarzach wydawali się w połowie zwie
rzętami, kobiety z brodą kwestionowały granicę między płciami, zaś
olbrzymy, karły, ludzie-szkielety i monstrualnie otyli jawnie drwili
sobie z tych norm, które w pocie czoła wyznaczała i starała się egze
kwować rozwijająca się ówcześnie antropometria. Barnum panował
zaś niepodzielnie nad tą krainą osobliwości, rzucając czytelne wy
zwanie oficjalnej nauce. Rozwijające się w połowie XIX wieku muzea
oraz coraz bardziej popularne wystawy światowe przedstawiały po
rządek normatywny jako sposób panowania człowieka nad naturą.
Barnum tymczasem doprowadził do perfekcji sztukę mistyfikacji
w sferze właściwych im metod, by z pełną świadomością tworzyć
i czerpać zyski z takich performatywnych form popularnej rozrywki,
w których nie tyle nawet wskazywani przez niego niekiedy „eksper
ci”, ile właśnie i przede wszystkim widzowie stawali się instancją de
cydującą ostatecznie o prawdziwości prezentowanych okazów. Naj
lepiej ilustruje to poniższy przykład.
W sierpniu 1842 roku Barnum nabył od Boston Museum sy
renę, którą przywieziono dwie dekady wcześniej z londyńskiego
jarmarku Bartholomew Fair. Nie zraził go wcale fakt, że już po jej
pierwszej publicznej prezentacji w Ameryce w 1822 roku eksperci
od anatomii jednogłośnie orzekli, że ten niezwykły ponoć okaz to
czyste fałszerstwo. Dwadzieścia lat później Barnum bardzo drobia
zgowo przemyślał akcję promującą ponowne pokazy syreny, w serii
listów wysłanych do nowojorskich gazet zapowiadając nowe i zgoła
nieoczekiwane dowody na jej prawdziwość. Powoływał się przy tym
na autorytet doktora Griffina z Lyceum of Natural History w Londy
nie, który akurat wtedy podróżował ze swoją kolekcją osobliwości po
Ameryce. To właśnie Griffin, choć nastawiony sceptycznie do kwestii
istnienia syren, miał odegrać rolę wiarygodnego eksperta oceniają
cego prawdziwość okazu. Jak się można spodziewać, w brytyjskiego
naukowca wcielił się współpracownik Barnuma, Levi Lyman, by jako
surowy i bezstronny arbiter obiektywnymi i naukowymi metoda
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mi dokonać niezbędnej weryfikacji. Już w tym momencie widać, że
kwestia prawdziwości syreny stanowiła efekt niezwykle przemyśla
nej inscenizacji, przewidującej nie tylko same sposoby prezentacji,
ale również wyznaczającej odpowiednie miejsce i funkcję autoryte
tom naukowym. O niezwykłej skuteczności takiej strategii zaświad
cza choćby fakt, że Barnuma nie zraził bynajmniej incydent, do któ
rego doszło w 1843 roku podczas pokazów w Karolinie Południowej,
kiedy to przyrodnik-amator z Charleston odkrył i szeroko opisał
w prasie mistyfikację. Jak gdyby nigdy nic Barnum wrócił wtedy do
Nowego Jorku, gdzie ponownie zorganizował pokazy syreny, tym ra
zem przedstawiając okaz jako przedmiot gorących dysput w kręgach
naukowych. A następnie, niczym niegdyś Boyle, zaprosił wszystkich
chętnych do tego, żeby w obliczu tej kontrowersji odegrali rolę arbi
trów i sami orzekli o prawdziwości eksponatu. Jak przekonują inne
przytoczone przez Goodall przykłady, większość swoich osobliwych
okazów umieszczał Barnum w ramach tak właśnie inscenizowanych
pokazów z udziałem publiczności. Dzięki temu przedstawiał się jako
bezstronny mediator, który pomaga rozstrzygać konflikty w nauko
wym świecie i dociekać niekwestionowanych prawd. A nawet więcej.
W kolejnych inscenizacjach zaczął bowiem wystawiać na widok pu
bliczny także sam proces ustalania faktów, dowodząc tym samym,
że obraz natury to jedynie efekt gry performatywnej między rozma
itymi instancjami, biorącymi udział w produkcji i sankcjonowaniu
wiedzy o naturze.
Goodall nie ma wątpliwości, że kulturowa rola Barnuma jako
najważniejszego z amerykańskich przedsiębiorców rozrywkowych
drugiej połowy XIX wieku nie sprowadzała się do rozpowszechnia
nia uproszczonej czy wręcz przekłamanej wiedzy naukowej. Jak
twierdzi z przekonaniem, stał się on faktycznie jednym z ojców
darwinizmu, aktywnie przyczyniając się nie tylko do upowszech
nienia wiedzy o teorii ewolucji, lecz także inicjując proces jej two
rzenia w ramach przedstawień, oferowanych w jego muzeum. Bar
num nie prezentował przecież faktów usankcjonowanych już przez
akademię. On raczej wywoływał kontrowersje, a następnie pozwalał
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odbiorcom, by wierząc świadectwu własnych zmysłów i zdrowemu
rozsądkowi, sami zdecydowali o tym, co chcą od tej pory uznawać za
fakt naukowy. W kontekście rozważań w tym rozdziale powiedzieć
zaś można, że tym samym próbował on przywrócić sprawczość tym
„wirtualnym” świadkom, dla których Boyle rezerwował rolę czytel
ników raportów sporządzanych przez ekspertów, odpowiednio ćwi
czonych wcześniej w pożądanym sposobie postrzegania i porządko
wania świata.
Jak w Performance and Evolution in the Age of Darwin piszę
Goodall, subwersywna względem przyjętych praktyk akademickich,
dążących do uniformizowania i stabilizowania wiedzy, działalność
na polu kultury popularnej, odwołująca się do codziennych doświad
czeń i praktyk, była pod koniec XIX wieku coraz częściej oficjalnie
piętnowana w miarę tego, jak zmieniał się sam status monstrualności
w ramach teorii ewolucji. W chwili, kiedy powoli rodziła się koncep
cja genu jako jednostki odpowiedzialnej za dziedziczenie, wszelkie
odstępstwa od naukowo sankcjonowanej normalności biologicznej
zaczęto w konsekwencji traktować jako szkodliwe patologie i wynik
nieprawidłowości rozwojowych, które dla ogólnego dobra należało
skutecznie i raz na zawsze wyeliminować, odpowiednimi metodami
sterując procesem doboru naturalnego. Wraz z rozwojem eugeniki
kultura popularna w pierwszych dekadach XX wieku wykształciła
zatem takie formy performatywne, w których ramach sami uczest
nicy zaczęli dostarczać niezbędnego materiału do poglądowej i prze
prowadzanej publicznie analizy, wykorzystującej naukowo akcepto
walne narzędzia. Jak w The DNA Mystique przypominają Dorothy
Nelkin i M. Susan Lindee15 właśnie wtedy bardzo popularne stały się
konkursy dla niemowląt i małych dzieci, polegające na pomiarach
fizycznych ich ciał i badaniach sprawności intelektualnej. Zwycięz
cy otrzymywali dyplomy i nagrody, a w jednym przypadku konkurs
zakończył się nawet adopcją dziecka, porzuconego przez ojca, a war
15 Dorothy NELKIN, M. Susan Lindee, The DNA Mystique. The Gene as a Cultural
Icon, University of Michigan Press 2004.
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tościowego jako materiał genetyczny. Komisja przyznająca punkty
nie brała pod uwagę kryteriów subiektywnych, nie oceniała urody
dzieci i ich usposobienia, czyli tych cech, które obecni na widowni
mogli sami dostrzec gołym okiem. Jedynym źródłem werdyktu po
zostawały przeprowadzane przy pomocy odpowiednich przyrządów
pomiary fizyczne, jak dzieje się to również w przypadku rasowych
zwierząt hodowlanych. Amerykańska Komisja Eugeniczna, zachęco
na rosnącą popularnością tych konkursów, sama zaczęła propago
wać podobne imprezy dla całych rodzin, by jak na dłoni pokazać i po
glądowo potwierdzić zasady dziedziczenia najistotniejszych cech. Ta
niezwykle skuteczna metoda rozpowszechniania i unaoczniania
uznawanych za uniwersalne prawideł natury nadawała oczekiwaną
sankcję moralną, społeczną i naukową kontroli urodzeń i rozwiąza
niom eugenicznym, które w pierwszej połowie ubiegłego wieku za
częto praktykować na coraz większą skalę (s. 57-78).
Spojrzenie na historię kultury popularnej, a w szczególności
na związki rozmaitych form performatywnych z dyskursem nauki,
dowodzi słuszności przywołanej wcześniej i sformułowanej nieco
prowokacyjnie tezy Shapina, że nowożytne nauki ścisłe i przyrod
nicze nie narodziły się w wyniku rewolucji na polu metod i celów
badawczych, która raz a dobrze zdołała odsiać czyste ziarno prawdy
o naturze od zbędnych plew mitów i zmyśleń. O niczym innym nie
świadczyły przecież przedstawienia, które przygotowywał Barnum,
niż właśnie o tym, że również nauka należy do tych sfer życia, gdzie
o rezultatach rozstrzygają sposoby prezentacji badanego materiału
oraz wykorzystania sankcjonowanych instytucjonalnie metod jego
oglądu i analizy. Patrząc z tego punktu widzenia na związki teatru
i nauki w XX wieku, amerykańska badaczka Sue-Ellen Case postawi
ła w Performing Science and the Virtual jednoznacznie brzmiącą tezę:
teatr i nauka to nie tyle dwa odrębne i ściśle oddzielone od siebie
dyskursy, ile raczej dwa konkurencyjne względem siebie, choć pod
wieloma względami podobne sposoby przedstawiania natury16. „Na16 Sue-Ellen CASE, Performing Science and the Virtual, Routledge 2007.
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uka i teatr organizują wiedzę i nią zarządzają, bowiem funkcjonują
jako rodzaj aparatu optycznego, działają niczym soczewka, dzięki
której dokonuje się proces translacji oglądanego przedmiotu” - pi
szę Case. Następnie zaś dodaje kluczową w tym kontekście konklu
zję: „To właśnie translacja zapewnia bardziej dokładny ogląd badane
go przedmiotu” (s. 13). Swoją uwagę skupiła zaś w tej pracy przede
wszystkim na analizie takich wybranych przedstawień teatralnych,
tekstów dla teatru i performansów w XIX i XX wieku, które na plan
pierwszy wysuwają pomijane dotąd czy niezauważane związki mię
dzy dyskursem artystycznym i dyskursem naukowym. Z konieczno
ści jednak musiała również powrócić do momentu powstania nowo
żytnego paradygmatu nauki, gdyż właśnie u jego podstaw odnalazła
modelową sytuację oglądania przedmiotu czy zjawiska, wystawio
nego na oceniający wzrok, którą programowała scena prosceniowa
w teatrze renesansowym. Nie chodziło przy tym jedynie o kierunek
spojrzenia, lecz nade wszystko o jego status. Teatr renesansowy
przedstawiał bowiem w ramie prosceniowej metonimiczny obraz
całego świata, pozwalając na podstawie danego fragmentu wniosko
wać o kształcie całości, z pojedynczego i analizowanego na scenie
przypadku wyprowadzać powszechnie obowiązujące reguły. Na bar
dzo podobnej zasadzie model nowożytnego laboratorium dostarczał
wiedzy pewnej i obiektywnej, gdyż badacz przyjmował w nim po
zycję zdystansowanego obserwatora, który wszelkimi uznanymi za
naukowe metodami dąży do ustabilizowania oglądanej materii, by
dostrzec jej niezbywalne właściwości i adekwatnie je opisać, jednym
spojrzeniem ogarniając przedmiot swoich badań.
Case rekonstruuje historię relacji między teatrem i nauką ze
współczesnego punktu widzenia, patrząc na przedstawiane dzieje
przez pryzmat technologii cyfrowych i świadomie wykorzystując
dwa nierozerwalnie z nimi związane pojęcia: wirtualność i awatar,
jak też specyficzne dla nich strategie. Jak bowiem twierdzi, od sa
mego początku nowożytny teatr i nowożytna nauka pokazywały
świat w świadomym i modelującym zapośredniczeniu, ustanawiając
jego wirtualne ze swej istoty reprezentacje, tak na scenie, jak w la
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boratorium. Żeby to przekonująco udowodnić, Case powraca do ety
mologii słowa „wirtualny” i jego znaczenia w siedemnastowiecznej
angielszczyźnie. Oznaczało ono wtedy zdolność do wytwarzania
określonych efektów lub rezultatów i stanowiło synonim dla takich
przymiotników, jak „skuteczny”, „silny” czy „potężny”. Znaczenie
słowa „wirtualny” zmieniło się w istotny sposób na początku XVIII
wieku, przede wszystkim w związku z rozwojem optyki. Zaczęło
się wówczas odnosić do obrazu, który stanowił efekt odbicia pro
mieni świetlnych. Pod koniec XIX wieku o wirtualności mówiono
także w dynamice, by opisać moment, w którym osiągnięta zostaje
określona prędkość lub pęd. Dopiero w następnym stuleciu pojęcie
„wirtualny” zyskało najbardziej oczywisty dla nas sens jako nazwa
sztucznie wygenerowanego świata cyfrowego, który jest potencjalny
i możliwy, gdyż stanowi zarazem wytwór wyobraźni i kopię rzeczy
wistego świata.
Zmiany znaczenia pojęcia wirtualności, które w Performing
Science and the Virtual przypomniała Case, wyraźnie pokazują, że
w ramach obowiązującego od połowy XVII wieku paradygmatu na
ukowego odkrywanie praw natury odbywało się w sytuacji z definicji
teatralnej: badacz, obserwując sytuację zaaranżowaną za pomocą
usankcjonowanych metod i narzędzi optycznych, dosłownie niemal
produkował wiedzę o naturze. Musiał jednak nie tylko przestrzegać
ściśle regulowanych procedur naukowego postępowania, lecz także
podporządkować się zasadom inscenizacji, które definiowały moż
liwe sposoby zachowania i odnoszenia się do innych obserwatorów.
W wirtualnych rzeczywistościach powołanych do istnienia w labora
torium potrzebował zatem awatara, który reprezentował go w tam
tym osobnym świecie i służył jako pośrednik, gdyż mógł zobaczyć to,
czego nie dało się dostrzec gołym okiem. Z całą pewnością bardziej
znamy tego awatara, rozumianego jako wyobrażona forma uciele
śnienia w świecie odmiennym od „realnego”, w spopularyzowanej
przez seanse spirytystyczne i następnie hollywoodzkie horrory po
staci medium. Wystarczy jednak sięgnąć po przykłady z dziedziny
współczesnych nam technologii cyfrowych, żeby zrozumieć, co Case
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ma na myśli, kiedy piszę o awatarze jako takiej konfiguracji prak
tyk, które służą negocjacji między dwoma nieprzystającymi do sie
bie, lecz modelującymi się nawzajem światami. „On działa w taki
sposób, który przerzuca mosty między znanym i nieznanym, mię
dzy swoim a obcym” (s. 164, podkreślenie S-E.C.) - piszę, żeby tym
lepiej uwydatnić ważną dla siebie analogię między trzema rozwija
jącymi się oddzielnie tradycjami: spirytualizmem, performansami
i technologiami. Choć wykorzystywały one inne przestrzenie wirtu
alne i odmienne strategie przedstawiania, posługiwały się koncepcją
działającego w nich awatara jako podobną figurą ludzkiej podmioto
wości i sprawczości. Oczywistych analogii z relacją między postacią
sceniczną a teatralnym widzem oraz z typowymi dla teatru drugiej
połowy XIX wieku mechanizmami projekcji i identyfikacji nie trzeba
nawet w tym miejscu analizować, choć ucieleśnienie nie musi w każ
dym przypadku oznaczać, że awatar posiada ludzkie ciało czy choćby
formę, która je przypomina. To bowiem przede wszystkim rodzaj
interfejsu, umożliwiającego nawigację w wirtualnej przestrzeni.
W Performing Science and the Virtual Case nie ma większych
wątpliwości, że w ostatnich dekadach XX wieku teatr i performans
aktywnie przyczyniły się do podważenia autorytetu nauki, kiedy
nawiązywały do najnowszych odkryć naukowych, odsłaniając jed
nocześnie teatralność w samym sercu naukowych eksperymentów.
Dotyczy to nie tylko pisanych na tradycyjny teatr sztuk, jak choćby
Kopenhaga (1999) Michaela Frayna, w której teatr staje się modelem
dla laboratorium fizyki kwantowej. Ani też takich, jak Egzemplarz
(2002) Caryl Churchill, gdzie relacje między sklonowanym ciałem
a jego tożsamością wyraźnie przypominają kanoniczny dziś zwią
zek między aktorem a odgrywanymi przez niego rolami. Obok tego
typu autorefleksyjnych sztuk Case analizuje także wybrane projekty
z dziedziny net-artu, dostępne tylko w środowisku cyfrowym. Na
leży do nich choćby Tierra, program Thomasa Raya uruchomiony
w 1998 roku, który do dziś dobrze służy badaniom nad sztucznym
życiem, czyli ewolucją programów komputerowych. Program Raya
zawiera również moduły stanowiące ekwiwalent naturalnej selek
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cji, czyli tak zwanych „żniwiarzy”. Eliminują one te programy, które
nieoczekiwanie rozwinęły się w taki sposób, że zużywają zbyt wiele
zasobów systemu. Te i inne formy dzisiejszych sztuk performatywnych nie tyle więc służą rozpowszechnianiu i utwierdzaniu przyjęte
go obrazu natury, ile raczej ujawniają proces wytwarzania w labora
toriach zarówno tego obrazu, jak tego, co zwykliśmy nazywać samą
naturą. Nie tyle jednak unaoczniają one uniwersalne prawidła natu
ry, jak działo się to jeszcze choćby w przedstawieniach Barnuma, ile
raczej odsłaniają źródła wiedzy o naturze. Dzieje się tak zwłaszcza
w tych przypadkach, kiedy aranżują dla odbiorców takie sytuacje,
w których jak na dłoni widać, że jej dominujący obraz to produkt
dostępnych technologii i mediów, biorących udział w rozmaitego
typu performansach, tyleż w murach akademii, co na polu kultury
popularnej.
Powracamy tym samym do otwierającego The Technologists
obrazu katastrofy w bostońskim porcie, która w swojej koncep
cji i przebiegu jednoznacznie odsyła do pierwszej sekwencji Burzy
Szekspira. Choć w tym ostatnim przypadku rzecz rozgrywa się na
scenie, w tym pierwszym ze światów przedstawionym jako rzeczy
wisty, za każdym razem zjawisko naturalne okazuje się wytworem
ludzkich zabiegów, tak kognitywnych i epistemologicznych, jak bar
dziej konkretnych i materialnych. Nic też lepiej niż katastrofa na
morzu w obu wydaniach - Szekspira i Pearlea - nie udowadnia tego,
że zarówno w przypadku Boyle’a i jego laboratorium, jak w przypad
ku teorii ewolucji Darwina mamy do czynienia ze swoistym aktem
performatywnym, z materializacją określonego historycznie i speł
niającego konkretne cele ujęcia natury. Tym samym traci swoją
operacyjną wartość binarna opozycja między naturą a kulturą czy
naturą a cywilizacją, zaś łączący je związek nabiera o wiele bardziej
skomplikowanego charakteru. Na wybranych przykładach postara
my się przynajmniej po części opisać go w kolejnych dwóch rozdzia
łach tej części Sztucznych natur.
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owołując się na szereg przekonująco dobranych przykładów,
Jane Goodall w przywołanej w poprzednim rozdziale pracy Per
formance and Evolution in the Age of Darwin zaproponowała nie
tylko bogaty przegląd różnorodnych performansów kultury popu
larnej w XIX wieku. Odnotowała ponadto istotną zmianę w pod
stawowych zasadach ujmowania i definiowania natury, do której
w tym samym mniej więcej czasie doszło w kulturze Zachodu i która
wiązała się z narodzinami teratologii jako wyspecjalizowanej nauki
o monstrualności1. Wystawiane dotąd na pokaz na jarmarkach pre
paraty płodów ludzkich oraz eksponowani na podobnych zasadach
żywi ludzie o wyraźnie nienormatywnej fizjologii lub egzotycznym
pochodzeniu zyskali tym samym nowy status. Przestali być budzą
cymi grozę, ciekawość lub zachwyt wybrykami natury, a zaczęli
służyć jako naoczne świadectwo tych uniwersalnych praw, którymi
kieruje się proces ewolucji żywych form i gatunków. Innymi słowy,
niegdysiejsze potwory stały się teraz brakującymi ogniwami ewo
lucji, wskazującymi na powinowactwa zarówno między rozmaitymi
gatunkami zwierząt, jak między naczelnymi a człowiekiem. Dawne
przerażenie monstrualnością zastąpił zachwyt nad różnorodnością
natury i właściwych jej form życia oraz rządzącymi nimi uniwersal
nymi prawami. Teoria Darwina pozwalała bowiem przekonująco
wyjaśnić, że wszystko, co na pierwszy rzut oka wydawało się dotąd
niezrozumiałym wybrykiem przeciw logice i rozumowi, w istocie

P

1 Por. Jane R. Goodall, Performance and Evolution in the Age of Darwin. Out of
the Natural Order, Routledge 2002.
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stanowi świadectwo działania powszechnych i racjonalnych zasad
dziedziczenia i doboru naturalnego. To właśnie odstępstwa i wszel
kiego rodzaju patologie zaczęły od tej pory służyć jako naoczne do
wody istnienia i obowiązywania coraz bardziej precyzyjnie formuło
wanych norm. Zaś dawne monstra stały się najlepszym materiałem,
pozwalającym ustalić posiadający niezbędne sankcje naukowe obraz
natury, który ponadto służyć miał jako gwarancja kognitywnego
i etycznego ładu w ludzkim świecie.
O tym, że proces, który Goddall analizuje w odniesieniu do
kultury popularnej XIX wieku, rozpoczął się znacznie wcześniej,
w pracy The Monster in the Machinę przekonuje Zakiya Hanafi2.
Z całą pieczołowitością przeprowadza w niej rekonstrukcję dawnych
koncepcji monstrualności, sytuując je w kontekście rodzących się
na przełomie XVI i XVII wieku nauk ścisłych i biologicznych. Nie
bez przyczyny spisywanie historii monstrów w świecie nowożytnym
rozpoczyna Hanafi właśnie w tym newralgicznym momencie, kiedy
w naukach przyrodniczych coraz większe znaczenie zaczyna, krok
po kroku, zyskiwać paradygmat mechanistyczny. Zgodnie z jego
podstawowymi założeniami nie tylko świat jako taki stanowi ro
dzaj sprawnie działającej maszyny, lecz również ludzkie ciało nale
ży rozumieć i badać jako maszynę działającą w zgodzie z zasadami
dynamiki i termodynamiki. Jak jednoznacznie stwierdza Hanafi,
kiedy u progu nowożytności maszyna stała się metaforą ludzkiego
ciała, dało to podstawę do powstania nowych form jego opisu. To
zaś w konsekwencji umożliwiło wykształcenie się odrębnych, coraz
bardziej szczegółowych dziedzin wiedzy o naturze. Jednak, jak prze
konuje w The Monster in the Machinę, maszyna wcale nie zastąpiła
monstrum w jego funkcji metafory, pomagającej dotąd poglądowo
objaśniać przebieg procesów naturalnych i kierujących nimi praw.
Nowa metafora ciała jako maszyny związała się z istniejącymi już

2 Zakiya Hanafi, The Monster in the Machine. Magic, Medicine, and the Marvellous
in the Time of Scientific Revolution, Duke University Press 2000.
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wcześniej wyobrażeniami. Tak wszakże zmieniała ich dotychcza
sowe znaczenie, żeby zaczęły ją aktywnie wspierać w budowaniu
i upowszechnianiu konkurencyjnych koncepcji natury, zaś skutki
ówczesnego procesu ustanawiania nowego obrazu świata i człowie
ka odczuwamy w zasadzie jeszcze dzisiaj.
W XVI wieku kultura renesansu zgodnie z odziedziczonym po
średniowieczu imaginarium nadal widziała w monstrach czekające
na bardziej szczegółowe objaśnienie znaki opatrzności, stanowiące
przestrogę lub zwiastujące przyszłe wydarzenia, najczęściej wszel
kiego autoramentu katastrofy. Już wtedy jednak interpretacją tego
typu nadnaturalnych zjawisk zajmowali się nie tylko reprezentanci
Kościoła, lecz także - i coraz częściej - powoływane specjalnie do
tego celu konsylia medyków i filozofów. Na dowód przywołuje Hanaft skład tego gremium, które zgromadziło się w 1536 roku w ogro
dzie Oricellari we Florencji, należącym do potężnego wtedy rodu
Rucellarich. Podstawowe zadanie uczonych miało polegać na doko
naniu sekcji zwłok potwora, którego kilka dni wcześniej urodziła jed
na z mieszkanek miasta. Co dla autorki The Monster in the Machinę
okazuje się najbardziej istotne, uczestnicy konsylium w ogrodzie
Oricellari nie poszukiwali już w badanym ciele znaków zwiastują
cych przyszłość, lecz zajęli się przede wszystkim rzeczowym opisem
zarówno jego zewnętrznego wyglądu, jak też budowy organów we
wnętrznych. Możemy mieć co do tego absolutną pewność, ponieważ
ich kolejne działania zostały pieczołowicie udokumentowane przez
jednego z członków powołanego gremium. Niejaki Benedetto Varchi
przedłożył Akademii Florenckiej w 1548 roku obejmującą pięćdzie
siąt stron druku relację z przeprowadzonej dwanaście lat wcześniej
sekcji zwłok O pochodzeniu monstrów i o tym, czy stworzyła je natu
ra. Jak przekonuje Hanafi, ta rozprawa stanowi jeden z pierwszych
przykładów obiektywizującego, naukowego dyskursu, którego za
sady nieco później zaczęli upowszechniać między innymi Galileusz
i Robert Boyle. Odmienny od dotychczasowego sposób potraktowa
nia monstrum jako materiału do analizy oraz decyzja o zachowaniu
jej rezultatów w formie rozprawy naukowej stanowi dla niej tym sa
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mym najlepszy dowód podstawowych zmian, zachodzących ówcze
śnie w zasadach konceptualizowania natury.
Już sam tytuł relacji Varchiego poświadcza inne niż dotąd po
dejście do istnienia monstrów i stawianych im pytań. Zdeformowa
ne ciało nowo narodzonych bliźniąt syjamskich, analizowane przez
konsylium uczonych w ogrodzie Oricellari, przestało służyć jako
materiał, którego interpretacja mogłaby pozwolić na odsłonięcie
niewielkiego choćby fragmentu planów boskiej opatrzności. Tym
razem najwyraźniej chodziło o próbę rozwikłania zagadki natury, na
którą natknęli się uczeni w trakcie sekcji: jak to możliwe, że jedno
ciało dzielą między siebie dwie istoty? Jak zatem widać, włączenie
materiału z przeprowadzanej wiwisekcji w obręb rodzących się do
piero badań naukowych umożliwiła przede wszystkim zmiana kon
tekstu, a także sformułowanie innych celów interpretacji dostrzega
nych przez konsylium symptomów monstrualności, coraz częściej
traktowanych odtąd jako patologie. Hanafi nie ma w związku z tym
większych wątpliwości, że właśnie w konsekwencji tej zmiany statu
su monstrów stopniowo zaczęła się wyłaniać w XVI wieku nowa wie
dza o naturze. Zastrzega wszakże, że wyłącznie dlatego przywołała
przykład tego pierwszego proto-naukowego konsylium we Florencji,
żeby tym lepiej pokazać, jak w kolejnym stuleciu monstrum na stałe
wchodzi w obręb dyskursu nauk przyrodniczych, które coraz częściej
analizowały zjawiska naturalne w ramach formułowanych wówczas
praw mechaniki.
To właśnie na przełomie XVI i XVII wieku doszło do reinterpretacji wywodzącej się z antyku koncepcji człowieka jako mikrokosmosu, który swoją budową odzwierciedla cały wszechświat i panu
jące w nim zasady. Zdaniem Hanafi, za najlepszy przykład istotnych
zmian i wprowadzania nowej - bądź ponownej - interpretacji starej
metaforyki uznać należy spisane w pierwszych dekadach XVII wie
ku, choć opublikowane dopiero pośmiertnie, dzieło o fizjonomii
Cefalogia fisonomica. Jego autor, włoski astrolog i uczony Cornelio
Ghirardelli, odwołując się do ustaleń współczesnych mu filozofów,
wprowadził bowiem pojęcie „wielkiej maszynerii świata”. Koncepcja

ŻYCIE I METAFORY

ludzkiego ciała jako maszyny posłużyła mu zaś jako podstawa do
stworzenia odpowiedniej typologii ludzkich cech fizjonomicznych,
wskazujących na określone przymioty charakteru i usposobienia.
Ghirardelli, zgodnie z obowiązującym wtedy kanonem tej dziedziny
nauki, stworzył podręcznik, którego podstawowe zadanie sprowa
dzało się do nauczenia czytelników, krok po kroku, właściwej iden
tyfikacji rysów twarzy i ich poprawnej interpretacji. Jak przekonuje
Hanafi, w analizach proponowanych w Cefalogia fisonomica racjonal
ny dyskurs nauki splata się w jedno z myśleniem na wskroś mitycz
nym. Na dowód przywołuje obszerny rozdział, który Ghirardelli po
święcił opisowi usposobienia kobiet, posiadających niewielkie głowy
i wyjątkowo smukłe szyje. W opinii włoskiego uczonego mniejsza
pojemność czaszki zaświadcza o nikłej wiedzy i obniżonej zdolno
ści do racjonalnego myślenia. Ale nie tylko. Przywołał on na pomoc
także autorytet Homera, by ku przestrodze uzmysłowić czytelni
kom podobieństwo między takimi kobietami a mitycznymi syrena
mi, tradycyjnie przedstawianymi w postaci pół kobiety i pół ptaka.
Niewielka ptasia głowa na długiej szyi to dla niego niezbity dowód
tego, że choć kobieta została pozbawiona zdolności do racjonalne
go myślenia, to przecież bez chwili namysłu użyje wszelkich swoich
uroków, żeby usidlić niewinnego mężczyznę i następnie doprowa
dzić do jego zguby. Hanafi przywołała powyższy przykład z rozpra
wy Ghirardellego, starając się tym lepiej zobrazować konsekwencje
rozpowszechnienia się metafory ciała jako maszyny i powiązania tej
metafory z kategorią monstrualności. Ciało staje się monstrualne
w chwili, kiedy rozum jako nadrzędna zasada kierująca jego maszy
nerią traci nad nim panowanie, co znakomicie potrafi rozpoznać
badacz na tyle wprawiony w sztuce lektury fizjonomicznej, że nie
zwiodą go zewnętrzne pozory. Ludzkie monstrum rodzi się w chwili,
kiedy maszyną ciała przestaje kierować ludzka dusza jako siedziba
cnót i nadrzędna instancja, odpowiadająca za podejmowanie wybo
rów w zgodzie z obowiązującymi zasadami etycznymi. Przesunięcie
znaczeniowe w obrębie metafory potworności staje się tym samym
bardzo dobrze widoczne: nawet najbardziej udatnie i harmonijnie
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zbudowane ciało można uznać za potworne, jeśli tylko jego postępki
okazują się naganne moralnie.
Hanafi pieczołowicie rekonstruuje traktaty i rozprawy z XVII
wieku, by postawić jednoznaczną tezę: oba pojęcia - monstrum
i maszyna - stały się wtedy produktywnymi metaforami w dyskursie
nauk przyrodniczych. Jak widać, nauka nie oddzieliła się wtedy wca
le i raz na zawsze od mitu, literatury i sztuki, by wytwarzać odtąd
wiedzę czystą i opartą na racjonalnych przesłankach. Nadal przecież
korzystała chętnie z części wcześniejszego imaginarium, definiując
jedynie na nowo znaczenia konkretnych konceptów i zmieniając
zasady ich gwarantowania. Hanafi pokazuje ponadto, że wprowa
dzenie pojęcia „maszynerii ciała” zrodziło istotne pytanie: jeśli ludz
kie ciało to rodzaj mechanizmu, to czym różni się istota ludzka od
naśladujących ją udatnie automatów, pokazywanych ówcześnie na
dworach i w gabinetach osobliwości ku uciesze oglądającej gawiedzi.
Innymi słowy, jak odróżnić martwą materię, która za sprawą odpo
wiedniego mechanizmu zyskała na moment zdolność ruchu pozoru
jącego życie, od prawdziwie żywej istoty, poruszającej się i działają
cej w sposób autonomiczny, zgodnie z przyrodzoną jej wolną wolą.
Właśnie to zagadnienie stało się kluczowym problemem dla autorów
tamtej epoki, którzy próbowali dociec, jakiego rodzaju naturalna siła
stanowić może napęd dla mechanizmu ciała. Ta właśnie siła odróż
niać też miała istoty żywe od podszywających się pod nie wszelkiego
autoramentu automatów. Hanafi w zgodzie z nadrzędnym tematem
The Monster in the Machine nadaje temu problemowi odmienną nieco
postać. Jak bowiem udowadnia, wielu badaczy w XVII wieku uwa
żało, że ciało staje się monstrualne nie tylko w efekcie niegodnych
postępków, lecz także w chwili, kiedy zaledwie odsłania swoją we
wnętrzną maszynerię i ujawnia mechaniczne źródło ruchu. A dzieje
się tak, jak przekonywał choćby Giambattista Vico, kiedy osłabieniu
ulega ludzka wolna wola. Zanika wtedy w efekcie zdolność do racjo
nalnego myślenia i podejmowania moralnie słusznych wyborów. Tak
właśnie w XVII wieku w ramach naukowych dociekań odżył stopnio
wo dawny spirytualizm, przekonanie o niematerialnej duszy, która
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w tym celu łączy się z nieożywioną materią, żeby stworzyć żywy
i autonomiczny organizm. Hanafi nie ma w związku z tym najmniej
szych wątpliwości, że u progu epoki nowożytnej narodził się ten pa
radygmat mechanistyczny, który na naszych oczach ulega kolejnym
przeobrażeniom w efekcie przemian cywilizacyjnych. Technologie
cyfrowe i możliwość symulowania procesów życiowych w wirtual
nych światach zmuszają bowiem do postawienia na nowo pytań o to,
kiedy maszyna staje się żywą istotą i co stanowi podstawę uznania
kogoś lub czegoś za taką istotę. Analogicznie sformułowane pytanie
zadaje choćby Stanisław Lem w minipowieści Maska. Wyprzedzając
rozwój nowych technologii w sposób typowy dla science fiction, pod
jął w niej już w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku waż
ną próbę konfrontacji obowiązującego nadal paradygmatu myślenia
o człowieku z propozycjami nowych ujęć i wyobrażeń, tworząc świat
przedstawiony, pozwalający na kilka równorzędnych interpretacji3.
Przypomnienie najistotniejszych rozwiązań, które w tej powieści
wykorzystał, pozwoli nam następnie przejść do analizy metafor
maszyny i życia jako programu, produktywnych na początku XXI
wieku.
Otwierający Maskę opis przyjścia na świat istoty prowadzącej
narrację w pierwszej osobie, czyli wedle tradycyjnych założeń posia
dającej świadomość, nie pozostawia jednak wątpliwości co to tego,
że chodzi o narodziny jedynie w sensie przenośnym4. Zamiast łona
matki mamy do czynienia z taśmą produkcyjną i ubranymi w maski
ochronne robotnikami. Nadzorują oni sprawnie działające automaty,
które w huku i błyskach iskier realizują kolejne etapy zaprogramo
wanego z góry procesu powstawania czegoś, co samo siebie definiuje
3 W szerokim kontekście współczesnych koncepcji teoretycznoliterackich wni
kliwie analizuje Maskę Wojciech Michera. Nie korzysta on jednak z tych inspiracji,
które są podstawą naszej podporządkowanej celom całego rozdziału, operacyjnej
i z konieczności dośó pobieżnej lektury. Por. Wojciech MICHERA, Piękna jako Bestia.
Przyczynek do teorii obrazu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010.
4 Stanisław Lem, Maska [1976], [w:] IDEM, Kongres futurologiczny. Maska, Wy
dawnictwo Literackie 1983, s. 131-185.
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za pomocą rodzajnika nieokreślonego. Za chwilę jednak fabrycznie
nowy produkt wraz z językiem otrzyma płeć i już w postaci pięknej
kobiety, niczym niegdysiejsze automaty w rodzaju Olimpii z opo
wiadania Piaskun E.T.A. Hoffmanna, przekroczy próg dworskiej sali
balowej. Utożsamienie inicjacji w płeć z dostępem do języka pozwa
la na lekturę powieści Lema w ramach analizowanego przez Hanafi
nowożytnego paradygmatu świata i ciała jako maszyny, animowa
nej przez siłę życiową. Kolejne przygody bohaterki stają się wów
czas przejawami konfliktu między świadomym umysłem, źródłem
racjonalnej myśli, a programem kierującym maszyną ciała, przygo
towanym na polecenie króla. Wykładnia tej figury, zgodnie z tezami
władzy-wiedzy Michela Foucaulta, zmienia się jednak zależnie od
przyjmowanej interpretacji tego, czym jest istota prowadząca nar
rację. Choć sztafaż feudalnego dworu każę myśleć o władcy z krwi
i kości, dysponującym wolną wolą, założyć można w pełni zasadnie,
że również w przypadku władcy mamy do czynienia z innym auto
matem, dosłownie lub w przenośni, który podobnie realizuje polece
nia z zewnątrz. Program, reprezentujący władcę w obrębie maszyny
ciała istoty-narratora, przesądza o podejmowanych przez nią dzia
łaniach i realizuje je w sposób całkowicie niezależny od jej woli jako
tradycyjnie definiowanego, świadomego siebie „ja”. Także określenie
„program” zyskuje w ramach różnych wykładni odmienne znaczenia,
gdyż równie dobrze może tu chodzić o program zapisany w języku
matematyki jako algorytm lub protokół, jak też o konkretne uwa
runkowania kulturowe (łącznie z ich genderowymi wersjami) czy też
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, kiedy zastosujemy podejście
psychoanalityczne. Jednak w każdej z tych wykładni brak racjonal
ności i wolnej woli, które z definicji stanowią niezbędną część świa
domego podmiotu, podobnie jak uwięzienie wewnątrz ciała-metaforycznej maszyny zmienia istotę prowadzącą narrację w swoiste
monstrum. Niczym niepotrzebna już łuska spada zatem w pewnym
momencie na podłogę maska jej kobiecego ciała, by ukazać naszym
oczom dosłownie już rozumianą maszynę - lśniący metal owadzich
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odnóży i odwłoka. Niejako na własne oczy oglądamy wtedy maszy
nerię zwierzęcia w jego najmniej ludzkiej odmianie, którą dotąd bra
liśmy mylnie za pokrewną nam istotę. Wciąż jednak z wnętrza maszyny-owada przemawia głos, który zdaje się dowodem na istnienie
spętanej przez króla wolnej woli.
W taki zgodny z tradycyjnym paradygmatem sposób dałoby się
czytać Maskę, gdyby nie fakt, że Lem, kończąc pierwszą sekwencję
opisu narodzin istoty w hali produkcyjnej, czytelnie zawiesił do
słowność przedstawianych działań: „Lecz może był to sen” (s. 133).
To ostatnie zdanie uruchamia jeszcze jeden potencjalny poziom in
terpretacji, każąc przywołać choćby założenia Jacquesa Lacana na
temat nieświadomości jako rodzaju uniwersalnej Maszyny Turinga,
która potrafi operować na języku bez potrzeby posiadania czegoś
w rodzaju typowej dla ludzi kognicji wyższego stopnia. Albo też
skorzystać z koncepcji kierowanego wyłącznie pragnieniem ciała
bez organów Gillesa Deleuze’a i Feliksa Guattariego. Dla nich nie
świadomość stanowi wprawdzie pozbawione centrum kłącze, lecz
z założenia daleko mu do implikowanej przez to słowo organicz
ności. To raczej tak zwany automat, czyli tym razem dynamiczna
sieć jednorodnych komórek, których stany, przejścia i zasady tych
przejść zostały ściśle określone przez reguły matematyczne. Co war
te w tym miejscu podkreślenia, obie koncepcje nieświadomości jako
kierowanej algorytmami metaforycznej maszyny powstały w grun
cie rzeczy niezależnie od siebie i wywodzą się z odmiennych tradycji
myślowych. Obie jednak wyraźnie wskazują na to, że ludzka kogni
cja od samego początku może współistnieć i przenikać się z procesa
mi o naturze mechanicznej czy cyfrowej. Takie założenie znosi tym
samym podstawową dla analizowanego przez Hanafi paradygma
tu mechanistycznego dychotomię między organicznym życiem
a pozorem życia maszyny, gdyż definiuje sztuczne życie jako jedną
z równorzędnych form istnienia, niezależnie od jego białkowej czy
krzemowej podstawy. W nieunikniony sposób, jak w poświęconym
Masce Lema rozdziale My Mother Was a Computer pokazuje N. Kath-
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erine Hayles5, musi to prowadzić do kryzysu sprawczości, która do
tej pory była jednoznacznie wiązana - czy wręcz utożsamiana - ze
świadomością i wolną wolą.
Maska stanowi o tyle interesujące pole obserwacji tak rozumia
nego i w zasadzie dopiero tu zapowiadanego kryzysu sprawczości,
że Lem zachował wszystkie tradycyjne oznaki istnienia podmioto
wości i kognicji w maszynie ciała, choć zarazem pozbawił je przyję
tej dotąd hierarchii, podporządkowującej maszynę myślącemu „ja”.
Skutecznie zawiesił także wynikające z tej ustalonej hierarchii wy
raźne granice między tym, co zgodne z przyjętą normą, a tym, co
patologiczne, monstrualne i etycznie naganne. Od samego początku
mamy przecież istotne powody, żeby głęboko wątpić w to, że świa
domość istoty prowadzącej narrację stanowi miejsce przejawiania
się jej tożsamości, skoro o jej sprawczości przesądzają cudze decyzje
i samowolnie wykonujące je ciało. W dodatku Lem tak przemyślnie
prowadzi narrację, żebyśmy również to, co w pierwszej chwili bra
liśmy za świadomość, zaczęli zasadnie uważać za rodzaj maszyny,
którą daje się włączać i wyłączać z zewnątrz. Dzieje się tak nie tylko
wówczas, kiedy istota w postaci pięknej kobiety przekracza próg sali
balowej i w tym samym momencie nie wiedzieć skąd otrzymuje dar
języka i płci, ale także wówczas, kiedy jej bunt w pozbawionym okien,
wybitym ciemnym aksamitem pudle karety, bardzo przypominają
cym ciasny pojemnik, zostaje zdławiony w zarodku za sprawą czegoś
w rodzaju ukłucia igły, poprzedzającego mały ból i przychodzące po
nim wielkie nic. Pomimo to Lem różnymi metodami podkreśla ist
nienie czegoś, co nie zależy ani od programu kierującego maszyną
ciała, ani od kolejnych ingerencji z zewnątrz. Najbardziej bodaj czy
telnym tego dowodem jest powracający kilka razy motyw trzech od
rębnych biografii i związanych z nimi możliwych trybów postępowa
nia istoty jako pięknej kobiety, zwodzącej ku zgubie niecierpianego

5 N. Katherine HAYLES, My Mother Was a Computer. Digital Subjects and Literary
Texts, The University of Chicago Press 2005 (rozdział 7: (Un)masking the Agent.
Stanislaw Lem’s „The Mask").
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przez króla uczonego. Choć wybór między cudzymi osobami-maskami zdaje się dla niej jedyną szansą działania, istota prowadzi dalsze
etapy podboju serca uczonego niejako na własną rękę. Określenie
„niejako” nie pada tu bez przyczyny, skoro każdemu aktowi jej niezaprogramowanego działania nieodłącznie towarzyszy refleksja kwe
stionująca jego niezależność i definiująca go jako swobodę wyłącz
nie pozorowaną, gdyż w istocie chodzi o kolejny przejaw działania
programu, choć już na innym poziomie. Przywołajmy choćby jeden
przykład. Ledwie zbuntowana istota samowolnie rozcięła materię
własnego ciała, by ujawnić przed sobą i nami ukryte w jego wnętrzu
metaliczne ciało owada, a już komentuje:
Jednocześnie zaczynałam, choć nie oswojona jeszcze z tą swo
ją postacią, rozumieć, że ten akt autoewentracji nie ze wszyst
kim był moim powstaniem, że stanowił przewidywalną cząstkę
planów, zamyśloną na taką właśnie okoliczność rebelii, żeby
się okazała wkroczeniem w doskonałe nareszcie poddaństwo
(s. 164).

Ponieważ tego typu akty refleksji, zawieszające sprawczość na rzecz
odsłanianych i coraz to nowych poziomów aktywności programu,
wciąż w Masce powracają, trudno uwierzyć, żeby akurat finał po
wieści mógł stanowić zapowiedź ostatecznego wybicia się istoty na
niepodległość. Jak się dowiadujemy, z ciałem uczonego w objęciach
leżała ona przez dwa dni śnieżycy. „A w trzecim dniu wzeszło słoń
ce” (s. 185). To prawda, nie ona go zabiła, choć tak właśnie nakazy
wał jej program. Wcześniej jednak podobnie nie dokonała wyboru
między trzema biogramami, które miała do dyspozycji, a przecież
nie odzyskała wolności. Teraz dzieje się nie inaczej, choć tym razem
akt refleksji na temat istnienia kolejnego poziomu programu, który
przewidział taki bieg wypadków, należeć zdaje się do czytelnika.
W związku z powyższym Hayles proponuje jeszcze jedną wy
kładnię tytułowej maski. Biorąc pod uwagę pochodzenie istoty pro
wadzącej narrację, podpowiada mianowicie, żeby samą świadomość
potraktować jako maskę, którą autor wprowadził z konieczności
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jako rodzaj interfejsu pośredniczącego między ludźmi-czytelnikami
a obcą im istotą. Tym samym wyraźnie widać wtedy, że problematyzacja tradycyjnego imaginarium wiązać się musi także z przesu
nięciami i nowymi rozwiązaniami nie tylko w obrębie samych dzieł
artystycznych, lecz ponadto z nowymi definicjami komunikacji
między ich autorami a odbiorcami. W minipowieści Lema za ob
cość istoty prowadzącej narrację, podważającą dotychczasowy ob
raz świata, odpowiada przed wszystkim to, że sprawczość, wiązana
tradycyjnie - jak już wspominaliśmy - z wolną wolą i racjonalnym
myśleniem, nieoczekiwanie ujawnia swoje mechanistyczne źródło,
a ponadto zostaje podzielona na fragmenty o różnej efektywności
i ulokowana w kilku miejscach. To zaś z całą mocą dowodzi, że ma
ona o wiele bardziej skomplikowaną, zapośredniczoną i hybrydyczną naturę, niż zwykliśmy to przyznawać, w całości zagarniając dla
siebie i nazywając świadomością. Nie sposób więc zrozumieć kon
strukcji podmiotowości, jeśli nie uwzględni się złożonej dynamiki
sprzężeń zwrotnych między technologiami analogowymi i cyfrowy
mi, które muszą się ze sobą komunikować, choćby ze względu na po
trzebę przekazywania informacji między pracującą nadal linearnie
świadomością a złożonymi procesami sieciowymi w naszej podświa
domości, naszych coraz bardziej licznych cyfrowych przedłużeniach
i symulacjach, do których należy także sztuka i literatura. Trudno
się zatem dziwić, że zmiana koncepcji ludzkiego „ja” łączy się ściśle
z nowymi konceptualizacjami życia i świata, zastępującymi dawną
metaforę zegara, która znakomicie podkreślała porządek i przewi
dywalność uniwersum, poruszającego się z zachwycającą precyzją
i w zgodzie z zasadami dynamiki, sformułowanymi przez Newtona.
Oto nadchodzi bowiem epoka, którą Hayles we wprowadzeniu do
My Mother Was a Computer nazwała reżimem obliczeniowym (Re
gime of Computation).
Połączenie porządku życia opartego na białku z działającym na
podstawie krzemowej automatem w tytule książki Hayles, stawiają
cym znak równości między biologiczną matką a komputerem, jedy
nie na pozór stanowi paradoks równy temu, który wykorzystał Lem
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jako źródło świata przedstawionego w Masce. Wystarczy przecież
pamiętać o tym, że jeszcze w latach trzydziestych i czterdziestych
XX wieku, kiedy wiele młodych kobiet pracowało w wojskowych naj
częściej centrach obliczeniowych w Stanach Zjednoczonych i Wiel
kiej Brytanii, używana na ich określenie potoczna nazwa „komputer”
odsyłała do czasownika „to compute", określającego rodzaj wyko
nywanych przez te kobiety czynności obliczeniowych. Jedynie po
średnio wiązała się zatem z Maszyną Turinga, której idea powstała
w tym samym czasie właśnie po to, żeby ludzkie komputery nie tyl
ko wyeliminować, lecz przede wszystkim przewyższyć w sprawności
i dokładności. Nie można jednak zapominać, że prowadzone przez
nią obliczenia nadal miały zachować dalece linearną postać, gdyż
Alan Turing jako narzędzie przekazywania danych chciał wykorzy
stać papierową taśmę i dopiero kolejne wynalazki pozwoliły zastąpić
technologię analogową przez systemy cyfrowe. Hayles głównie dla
tego już w tytule przypomina popularne niegdyś pojęcie „kompu
ter”, żeby tym lepiej unaocznić przejście od tamtego społeczeństwa,
w którym inteligencja niezbędna do wykonywania obliczeń należała
głównie do człowieka, do społeczeństwa współczesnego, które coraz
częściej i w coraz większym zakresie zleca tego typu pracę inteligent
nym maszynom, wchodząc z nimi w relacje zgoła symbiotyczne. Nie
koniec wszakże na tym. Technologie obliczeniowe wnikają coraz głę
biej w społeczną infrastrukturę, a algorytmy przejmują zarządzanie
kolejnymi sferami życia, harmonijnie współdziałając z regulującymi
podstawy interakcji konwencjami i innego typu regułami. Znosi to
w efekcie nie tylko podstawową dotąd dychotomię między niema
terialną informacją a jej materialnymi nośnikami (w tym ludzkimi
ciałami), ale na innym planie prowadzi ponadto do zastąpienia wy
obrażenia natury jako źródła materialnego świata i ludzkich dzia
łań przez metaforę uniwersalnego komputera. Jak nie waha się dziś
twierdzić wielu filozofów i specjalistów z innych dziedzin, zwłaszcza
korzystających z cyfrowych urządzeń specjalizacji w ramach takich
tradycyjnych dyscyplin, jak fizyka czy biologia, u źródła całej rzeczy
wistości materialnej znajdują się procesy obliczeniowe, rozmaitego
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typu algorytmy nieustannie produkujące i reprodukujące świat tak
na poziomie atomowym i molekularnym, jak w skali makro6. Od
powiadają one nie tylko za - piętnowane dotąd jako pozór - życie
materii nieożywionej, lecz także materii organicznej, a także za
sprawczość systemów społecznych i kulturowych. Jak uważa ba
dający sprawczość automatów komórkowych Stephen Wolfram,
zarządzające tymi urządzeniami proste programy komputerowe
wykorzystać można z powodzeniem do modelowania i objaśniana
złożoności w przyrodzie, gdyż również ona ma dokładnie taką samą
jak one podstawę algorytmiczną7. Hayles w My Mother Was a Computer słusznie komentuje tezę Wolframa, że nadal nie potrafi on prze
konująco wyłożyć zasad, wedle których z automatów komórkowych
mogłyby powstawać systemy o wiele bardziej złożone i niejednorod
ne. Jednak tak dla niej, jak dla nas najważniejsze pozostaje to, że
z tego typu spekulacji narodziło się nowe imaginarium, które pod
wieloma względami zaczęło już przesądzać o tym, jak postrzegamy
świat i nas samych.
Podstawą nowego imaginarium jest założenie, że takie same
procesy obliczeniowe odpowiadają za istnienie i funkcjonowanie
zarówno organizmów biologicznych, jak też systemów społecznych
i symulacji narracyjnych. Zatem dawna metafora zegara jako naczel
nego mechanizmu modelującego ustąpiła miejsca innej maszynie uniwersalnemu komputerowi, którego software nazywamy rzeczy
wistością. W ramach tej nowej metafory, niczym w analizie Maski
Lema, każdy system uznać można w zasadzie za odpowiednik pro
gramu, działającego w zgodzie z określonym algorytmem bądź pro
tokołem. Nie chodzi przy tym wyłącznie o operacje na ideach, bez
konkretnych skutków społecznych. Myślenie o świecie, który przy
biera postać precyzyjnie działającego mechanizmu zegara, wpływało
przecież wielorako zarówno na cele i metody badań naukowych, jak

6 Robert H. CARLSON, Biology Is Technology. The Promise, Peril, and New Business
of Engineering Life, Harvard University Press 2010.
7 Stephen WOLFRAM, A New Kind of Science, Wolfram Media 2002.
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też na zachowania tak zwanych zwykłych ludzi. Dlatego również ana
lizowana tu zmiana odniesienia wywiera jak najbardziej zauważalne
efekty. Hayles pokazuje to przekonująco między innymi na przykła
dzie amerykańskiej armii, dotąd zarządzanej centralnie. U progu
nowego stulecia wdrożono tu jednak daleko idące reformy, mające
na celu zmianę systemu z centralnym ośrodkiem dyspozycyjnym na
samoorganizujące się sieci niewielkich jednostek, zwanych rojami.
O wiele szybciej i sprawniej potrafią one zareagować na pojawiające
się zagrożenia czy szanse na skuteczny atak, niż gdyby czekały na
odpowiednie dyspozycje ze sztabu głównego. Analogiczne reformy
samych podstaw organizacji i działania przedsiębiorstw opisał na
przykład wcześniej Jon McKenzie w Performuj albo..., niemożliwą do
przeoczenia zmianę nazywając przejściem od dominującego dotąd
paradygmatu dyscyplinującego do nowego paradygmatu performatywnego8. A ponieważ nie odwołał się on jednocześnie do pojęcia
reżimu obliczeniowego, jak kilka lat później w podobnych okoliczno
ściach zrobiła to Hayles, tym lepiej dowodzi to szybko postępującej
zmiany podstawowego imaginarium.
Często dla uproszczenia mówi się nadal o Maszynie Turinga
jako nadrzędnej metaforze życia, choć w procesach przetwarzania
informacji powstają emergentnie coraz bardziej złożone systemy
w postaci dynamicznych sieci rekursywnych o nielinearnym charak
terze. Wymagają one setek tysięcy czy milionów iteracji, co w kon
sekwencji odbiera skuteczność technologiom analogowym. Nadal
jednak dla przeprowadzenia tego typu obliczeń wystarczy podsta
wowe rozróżnienie na zero i jeden oraz minimalny zestaw opera
cji logicznych. To właśnie sprawia, że te procesy przebiegać mogą
w najrozmaitszych miejscach, dotyczyć niemal każdego rodzaju
materialnych substratów i symulować najbardziej nawet skompliko
wane zjawiska, tradycyjnie uznawane za ożywione lub nieożywione,

B Por. Jon McKenzie, Performuj albo... Od dyscypliny do performansu [1999],
tłum. Tomasz Kubikowski, Wydawnictwo Universitas 2011, zwłaszcza rozdział
Wydajnośćperformansu organizacyjnego, s. 69-120.
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oddzielone od siebie nieprzekraczalną granicą. Dlatego wspomniany
już Wolfram, ale także pionier fizyki cyfrowej Edward Fredkin oraz
biofizyk Harold Morowitz, niezależnie od siebie zakładają, że sama
natura wszechświata ma charakter algorytmicznych procesów obli
czeniowych, zaś za uniwersalny język całej fizycznej rzeczywistości
uznają kod, choć rozumieją to pojęcie zgoła inaczej niż proponowali
wcześniej strukturaliści i semiotycy. Nowa definicja kodu wywodzi
się z języka programistów i jednoznacznie odsyła do praktyk stricte
performatywnych, gdyż wykonanie zapisanej w kodzie instrukcji
stanowi działanie samo w sobie. Co istotne, Hayles nie tylko podkre
śla, że linearne, przyczynowo-skutkowe wykładnie w odniesieniu do
systemów złożonych mają mocno ograniczony zakres i powinny je
w miarę szybko zastąpić inne modele i wykładnie. Zwraca uwagę
także na to, że w systemach złożonych występują najczęściej za
równo procesy natury analogowej, jak cyfrowej. Te pierwsze przede
wszystkim pozwalają zachować ciągłość, także w przekazywaniu
danych między jednostkami o odmiennej materialności. Te drugie
pomagają natomiast eliminować błędy, rozkładać dane na dyskretne
cząstki, a następnie budować z nich nowe układy. Za najlepszy przy
kład takiego współdziałania uznaje zaś w My Mother Was a Computer
połączenie technologii cyfrowych, typowych dla sekwencjonowania
DNA, z analogowym procesem zwijania białek. Właśnie to hybrydyczne połączenie sprawia, że geny posiadają niezwykłą zdolność
do przechowywania i przekazywania informacji. Nic też lepiej niż
historia przemian konceptualizacji zasad dziedziczenia i genów nie
obrazuje kolejnych etapów tego procesu, który w efekcie sprawił, że
kod w rozumieniu typowym dla programów komputerowych wydaje
się dziś lingua franca samej natury.
Początków koncepcji kodu genetycznego szukać zapewne
należy w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy w dyskursie nauk
biologicznych pojawiła się produktywna metafora, która na długie
dziesięciolecia zdeterminowała sposób rozumienia procesu przeka
zywania materiału genetycznego. Wtedy właśnie, u samego począt
ku ery genomicznej, zaczęto mówić o istnieniu specyficznego kodu,
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dzięki któremu materiał genetyczny jest przekazywany i krzyżo
wany, a następnie dostarcza podstawy dla produkcji białek budu
jących organizm. Nietrudno w tym wypadku dostrzec, że kod jako
metafora pojawił się w naukach biologicznych dokładnie w tych la
tach, kiedy w teorii komunikacji dominowała semiotyka, w której
podstawowym przedmiotem analizy pozostawały systemy znaczą
ce. Judith Roof w pracy The Poetics ofDNA przypomina, że odkrycie
struktury podwójnej helisy przez Jamesa Watsona i Francisa Cricka
nie przez przypadek zbiegło się w czasie z serią docenionych dopie
ro później wykładów, które w latach 1952-1955 prowadził John L.
Austin, proponując swoją teorię aktów mowy9. Roof twierdzi wręcz,
że proponowana wtedy koncepcja DNA jako kodu stanowiła na
poziomie chemicznym samą kwintesencję idei performatywności
w ujęciu Austina. Watson i Crick opisali bowiem cząsteczkę kwasu
dezoksyrybonukleinowego jako kod, którego podstawowa funkcja
sprowadzała się do przyporządkowania określonych sekwencji za
sad azotowych produkowanym przez nie białkom. Zdefiniowane
w taki sposób DNA jednocześnie zatem przenosiło istotne infor
macje i wytwarzało elementy budulcowe tego organizmu, w które
go skład wchodziło. Innymi słowy, struktura cząsteczki została tu
jednoznacznie utożsamiona z najważniejszą funkcją, gdyż przeka
zywanie informacji zostało uznane zarazem za metodę tworzenia
nowego organizmu. Kiedy zatem Crick i Watson komunikację na po
ziomie molekularnym utożsamili z wytwarzaniem życia, odkryli jed
nocześnie podstawową performatywność procesów dziedziczenia.
Metafora kodu okazała się niezwykle produktywna w dziedzi
nie badań genetycznych nie tylko dlatego, że w klarowny i elegancki
sposób pozwalała objaśnić proces przekazywania materiału gene
tycznego. Jak twierdzi Evelyn Fox Keller w pracy Making Sense of
Life, koncepcja DNA zaproponowana przez Watsona i Cricka pozwo
liła wreszcie rozstrzygnąć kwestię, która na długie lata określiła toż

9 Judith Roof, The Poetics ofDNA, University of Minnesota Press 2007, s. 30-43.
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samość biologii jako autonomicznej dziedziny badań10. Dlatego refe
rując dzieje rozmaitych metafor i modeli wykorzystywanych przez
genetyków, zdecydowała się powrócić do początku XIX wieku, kiedy
Jean-Baptiste Lamarck ufundował biologię jako nową dyscyplinę
naukową. Musiał wtedy określić jej istotę, a przede wszystkim zde
finiować życie jako podstawowy przedmiot badań w tej dziedzinie.
Francuski uczony był bowiem głęboko przekonany, że istnieje nie
przekraczalna granica między materią organiczną i światem istot ży
wych, rządzącym się własnymi zasadami. W Filozofii zoologii (1809)
jednoznacznie stwierdzał, że jeśli chce się poznać prawa powsta
wania istot żywych oraz przyczyny różnorodności ich form, należy
w pierwszej kolejności ustalić, czym proces tworzenia organizmów
żywych różni się od produkcji ciał nieorganicznych. Aby przekonu
jąco odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie, Lamarck przejął
zrodzoną już w antyku i rozwijaną od XVII wieku teorię samorództwa, opartą na założeniu, że natura ma moc takiego organizowania
nieorganicznej materii, by powstawały z niej organizmy żywe. Jesz
cze Arystoteles wierzył w to, że na drodze samoorganizacji materii
mogą z powodzeniem ukształtować się złożone organizmy, jak choć
by tworzące się z morskiego piasku ameby oskorupione czy czerwo
ne robaki, powstające ze śniegu. Lamarck ze swojej strony odrzucił
tak daleko idące założenie, twierdząc stanowczo, że samorództwo
nie obejmuje organizmów złożonych, gdyż samorzutnie powstawać
mogą jedynie formy najbardziej prymitywne. Jednak nadal utrzy
mywał w mocy teorię samorództwa, bowiem dostarczała ona niezbi
tego dowodu na ścisły związek między dziedziną materii nieożywio
nej i światem organizmów żywych. Fox Keller, podsumowując ten
wątek swoich rozważań, stawia jednoznaczną tezę, że paradygmat
biologii jako nauki o życiu został w związku z tym ufundowany na
zgoła paradoksalnym założeniu, z którym dyscyplina ta zmagała się
następnie przez cały XIX wiek. Z jednej strony Lamarck postulował
10 Evelyn Fox Keller, Making Sense of Life. Explaining Biological Development with
Models, Metaphors and Machines, Harvard University Press 2003.
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przecież istnienie nieprzekraczalnej bariery między nieorganiczną
materią i życiem, z drugiej zaś poszukując niestrudzenie dowodów
na samorództwo, usilnie ją podważał, starając się powiązać te dwa
obszary.
Dopiero na początku XX wieku pytanie o to, na jakich zasa
dach z materii wyłania się życie, przybrało odmienną formę. Wła
śnie wtedy biologowie, zamiast obserwować zjawiska naturalne,
które mogłyby im dostarczyć dowodów na potwierdzenie tezy, że
życie powstaje z materii nieorganicznej, zaczęli zastanawiać się nad
możliwością stworzenia organizmów żywych w warunkach labo
ratoryjnych. W pierwszych dwóch dekadach stulecia prym na tym
polu wiódł amerykański biolog Jacques Loeb. W 1911 roku wygłosił
on w Hamburgu wykład, w którym na nowo formułował program
badań biologicznych. Jak z przekonaniem twierdził, należy podjąć
próbę stworzenia życia w warunkach laboratoryjnych albo też nie
zbicie dowieść, że jest to całkowicie niemożliwe. On sam skłaniał się
raczej ku tej pierwszej możliwości, sądził bowiem, że dopiero pozna
nie istoty procesów życiowych w laboratorium pozwoli zrozumieć,
skąd się bierze życie. To właśnie w tym momencie, jak podsumowuje
Fox Keller, narodził się ten nurt badań biologicznych, który produk
cję wiedzy opiera na symulacji procesów życiowych w założonych,
laboratoryjnych warunkach.
Zgodnie z tak sformułowanym programem Loeb i inni jego
współcześni stworzyli nową dziedzinę badań, tak zwaną biologię
syntetyczną. Mniej więcej od ostatniej dekady XIX wieku do lat dwu
dziestych następnego stulecia próbowali opracować metodę plazmogonii, czyli sposób wytwarzania form życia z płynów nieorganicz
nych i kryształów. Zasadniczo prowadzili oni dwa podstawowe typy
eksperymentów. Niektórzy biologowie syntetyczni badali możliwość
stworzenia z substancji nieorganicznych tak zwanej protoplazmy,
żywej materii tworzącej komórki organizmów. Inni podejmowali na
tomiast próby zapłodnienia bez udziału spermy, czyli inicjowali in
vitro procesy partenogenezy. Pierwsze zadanie miało w efekcie do
prowadzić do rozwiązania zagadki pochodzenia życia na ziemi. Dru
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gie natomiast służyło wyjaśnieniu istotnego związku między genezą
życia a powstawaniem pojedynczego organizmu. Jak podkreśla Fox
Keller w Making Sense of Life, za sprawą tych dwóch nurtów głów
nym materiałem badań w laboratoriach biologicznych, powołanych
do odkrycia zasad kierujących życiem organicznym, stały się zjawi
ska pograniczne i o niejednoznacznym statusie, istniejące pomiędzy
materią nieożywioną i organiczną.
Przykładów takich eksperymentów dostarczają rekonstru
owane w Making Sense of Life badania, które na początku XX wie
ku prowadził francuski biolog Stéphane Leduc. Jak przekonywał
podczas prezentacji przed francuską Akademią Nauk w Grenoble
w 1904 roku, udało mu się stworzyć na płytce szklanej w warun
kach laboratoryjnych żywy organizm. W tym celu umieścił na niej
najpierw odrobinę roztworu azotanu potasu, który miał imitować
cytoplazmę, a następnie dodał do niej kroplę atramentu, tworzącą
odpowiednik jądra komórkowego. Leduc przekonywał, że ciśnienie
osmotyczne dwóch cieczy sprawi, że samoczynnie ukształtują się
one w struktury odpowiadające organellom komórkowym. Cały pro
ces nazwał sztuczną kariokinezą, która miała w sposób idealny na
śladować naturalne procesy komórkotwórcze. Nieco później, w dru
giej dekadzie XX wieku, Leduc zaczął zajmować się produkowaniem
sztucznego życia na wyższym poziomie organizacji, powołując do
istnienia tak zwane organizmy osmotyczne. W dużych naczyniach
łączył wtedy ze sobą barwne ciecze i kryształy, one zaś, za sprawą
ciśnienia osmotycznego, układały się w formy, które do złudzenia
przypominały morską florę. Niektóre z nich, ze względu na różni
ce ciśnień między cieczami, wykazywały nawet zdolność ruchu. Fox
Keller nie ma z dzisiejszej perspektywy wątpliwości, że to właśnie te
laboratoryjne eksperymenty, choć w swoim czasie nie doprowadziły
do rzeczywistego przełomu w naukach biologicznych i wkrótce - za
służenie w opinii współczesnych Leduca - wylądowały na śmietniku
historii nauki, pozwoliły na sformułowanie na nowo tych podstawo
wych zadań, które stanęły przed biologami w XX wieku.
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Już w 1911 roku Benjamin Gruenberg określił dwa podsta
wowe problemy, których konieczność rozwiązania uświadomiło
badaczom powstanie biologii syntetycznej i prowadzone w jej ra
mach eksperymenty. Przypomniał ponadto, że słowo „syntetyczny”
oznacza nie tylko „stworzony w sztucznych warunkach”, lecz także
„skonstruowany”. Na tej podstawie postawił przed biologią synte
tyczną dwa powiązane ze sobą wyzwania: sztuczne stworzenie życia
i stworzenie sztucznego życia. Nowa dziedzina przyrodoznawstwa
miała w warunkach laboratoryjnych imitować procesy naturalnego
formowania się życia, starając się zgłębić ich istotę, a jednocześnie
produkować w pełni syntetyczne organizmy. Właśnie wtedy na polu
nauk biologicznych pojawił się kolejny doniosły projekt: badania nad
możliwościami rozszyfrowania, przechwycenia i wykorzystania do
własnych celów zasad tworzenia żywych ciał. Jak się wkrótce miało
okazać, właśnie tak sformułowany program badań biologicznych za
częła już wkrótce realizować rozwijająca się dynamicznie genetyka,
zaś jej sukces znacznie przewyższył osiągnięcia biologii syntetycz
nej. Genetyka koncentrowała bowiem uwagę nie tyle na śledzeniu
procesów życiowych na poziomie komórki i jej makrostruktur, ile
starała się zbadać to, co dzieje się na znacznie bardziej fundamental
nym poziomie cząsteczkowym. Zaś kulminacją tych badań stało się
wspomniane wcześniej opracowanie modelu podwójnej helisy przez
Watsona i Cricka. Właśnie to odkrycie pozwoliło wkrótce wyjaśnić
zarówno sposób powstawania życia z materii nieorganicznej, jak
też obiecywało, że w nieodległej przyszłości uda się ponadto przejąć
kontrolę nad tworzeniem organizmów żywych, produkując je w wa
runkach laboratoryjnych.
Tak przywołana wcześniej Roof, jak Fox Keller jako autorka
Making Sense ofLife, przypominały historyczny kontekst narodzin
współczesnej koncepcji kodu genetycznego, nie żywiąc najmniej
szych wątpliwości co do tego, że stanowi ona doskonały przykład
tej ogromnej roli, jaką w konceptualizacjach procesów i zjawisk na
polu biologii odgrywa wybór odpowiednich metafor i poglądowych
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modeli. Dalszych na to dowodów dostarczyła w nieco nowszej pra
cy Gènes et comportements à 1ère post-génomique belgijska biolożka
i filozofka Laurence Perbal11, proponując przegląd podstawowych,
historycznych już konceptualizacji jednostek odpowiedzialnych za
dziedziczenie, które przesądziły o kierunkach i metodach rozwijają
cych się dynamicznie badań genetycznych. Perbal przypomniała, że
zasadniczo koniec XIX wieku stanowił ostatnią fazę konfliktu mię
dzy dwoma konkurującymi ze sobą stanowiskami w kwestii rozwoju
embrionu, stanowiskami odziedziczonymi po wiekach poprzednich.
Odchodziła w tym czasie powoli w niepamięć teoria preformacji,
która zakładała, że każda komórka zawiera w sobie ukształtowany
w pełni, choć jeszcze niedojrzały organizm ludzki. To stanowisko
reprezentował na przykład wpływowy niegdyś holenderski przy
rodnik i lekarz Jan Swammerdam, który w drugiej połowie XVII
wieku jako jeden z pierwszych wykorzystywał w swoich badaniach
mikroskop. Leżało ono również u podstaw prób stworzenia homunkulusa, podejmowanych przez ówczesnych alchemików, wierzących
w możliwość wyprodukowania w laboratorium całkowicie sztuczne
go człowieka z odpowiednich tkanek pobranych z ludzkiego organi
zmu. Taką możliwość zdecydowanie odrzucali natomiast zwolennicy
koncepcji epigenezy, przekonani, że niezróżnicowane początkowo
komórki zarodka dopiero stopniowo się specjalizują, wykształcając
organy i struktury ciała.
Ten ostatni nurt badań dał w drugiej połowie XIX wieku począ
tek współczesnej genetyce, kiedy brytyjski uczony Francis Galton
wykorzystał narzędzia statystyki do badania zjawiska dziedziczenia
cech w rodzinie. Uwzględniał on nie tylko cechy anatomiczne i pro
cesy fizjologiczne, lecz również całą sferę zdolności intelektualnych,
czego najlepszym owocem stała się jego praca Hereditary Genius
(1869). Galton przekonywał w niej o istnieniu „globalnej inteligen
cji”, takiej nadrzędnej i ogólnej predyspozycji intelektu, z której roz
11 Laurence Perbal, Gènes et comportements à lere post-génomique, Librairie Phi
losophique J. Vrin, 2011.
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wijają się poszczególne władze umysłowe i uzdolnienia. W ramach
tej koncepcji każdy osobnik stanowił ucieleśnienie historii całego
gatunku, a jednocześnie wyznaczał kierunek jego dalszego rozwoju.
Przyjęta przez Galtona koncepcja dziedziczenia miała daleko idące
konsekwencje dla dalszego rozwoju dyscypliny, gdyż na podstawie
własnych ustaleń zdecydowanie zakwestionował on przekonanie, ja
koby cechy nabyte w trakcie życia organizm mógł przekazywać swo
jemu potomstwu. Elementy takiej teorii, zaproponowanej przez Lamarcka na początku XIX wieku, nadal przetrwały we wprowadzonym
przez Darwina schemacie dziedziczenia. Tymczasem Galton, powo
łując się na pracę Über die Vererbung (1883) Augusta Weismanna,
wprowadził ścisły podział na dwa typy komórek: komórki odpowia
dające za reprodukcję i niereprodukcyjne. Idąc w ślady niemieckie
go biologa, zakwestionował tym samym wcześniejszą i wyznawaną
jeszcze przez Darwina tak zwaną teorię pangenetyczną, która za
kładała, że wszystkie komórki posiadają zdolność do reprodukcji.
Tym samym nadał dalece bardziej radykalną postać dotychczasowej
teorii doboru naturalnego, w niepodważalny sposób wyjaśniając,
dlaczego ewolucja gatunków przebiega powoli i stopniowo, a nie jak wcześniej zakładano - odbywa się skokowo. Łącząc ustalenia
poprzedników i własne obliczenia statystyczne, Galton zainicjował
badania nad komórkami, które zaowocowały odkryciem wyspecjali
zowanych struktur, odpowiadających za przekazywanie określonych
cech w funkcji nośnika materiału genetycznego.
Nawet jeśli Galton nie posługiwał się pojęciem „gen”, to prze
cież zaproponował takie ujęcie procesów dziedziczenia, w którego
ramach za przekazywanie określonych cech fizycznych, psychicz
nych i umysłowych odpowiadają komórki specyficznego typu, a więc
pośrednio wskazał na istnienie odrębnych jednostek, wyspecjali
zowanych wyłącznie w tym celu. To właśnie opisanie ich budowy
i funkcjonowania stanowi najlepszy przykład kluczowego udziału
produktywnych metaforyzacji w ustanawianiu i upowszechnianiu
wiedzy o procesach dziedziczenia. Jeszcze Wilhelm Johannsen, któ
ry w 1909 roku wprowadził termin „gen” do powszechnego użycia,
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zasadnie przekonywał, że nie mają sensu jakiekolwiek próby wyja
śniania struktury i funkcji jednostki dziedziczenia. Próby takie mia
ły w jego opinii charakter przede wszystkim czysto spekulacyjny. Jak
bowiem uważał, geny nie posiadają żadnego substratu fizycznego,
zaś wszelkie czynniki wpływające na dziedziczenie można jedynie
zakładać, gdyż ich natura i pełnione funkcje pozostają nadal niezna
ne. Już wkrótce jednak badacze powoli kształtujący nową dziedzinę
badań nad dziedzicznością wprowadzili szereg nowych konceptualizacji genów o niezwykle daleko idących reperkusjach, także dla obo
wiązującego dziś stanu wiedzy.
Nie trzeba było długo czekać na to, żeby w drugiej i trzeciej
dekadzie XX wieku amerykański genetyk Thomas Hunt Morgan ob
jaśnił zasady dziedziczenia, odwołując się do niedocenionych w po
łowie poprzedniego stulecia i niemal całkowicie zapomnianych ob
serwacji Gregora Mendla. Prekursora genetyki interesowały przede
wszystkim cechy jakościowe, takie choćby jak kolor nasion grochu,
na którym przeprowadzał większość swoich badań. Pomijał nato
miast cechy o charakterze ciągłym i ilościowym, jak na przykład
przeciętna waga czy możliwa do zmierzenia inteligencja. W efekcie
trwających wiele lat eksperymentów Mendel odkrył, że niektóre
cechy bywają dziedziczone autonomicznie, inne natomiast pozosta
ją ściśle ze sobą powiązane. Choć nie pokusił się o sformułowanie
żadnej zasady teoretycznej, która opisałaby tego typu zjawiska, to
przecież dostarczył wiele materiału dowodzącego, że występowanie
określonej cechy w organizmie nie jest efektem przekazywania wy
łącznie jednej jednostki dziedziczenia, lecz łączy się z innymi cecha
mi. Kiedy Morgan na nowo odkrył pisma Mendla, zdecydował się
kontynuować jego badania, jako modelowy organizm wykorzystując
muszkę owocówkę Drosophila melanogaster. Ze względu na szybki
cykl rozwojowy tego owada, mógł z łatwością wytwarzać w labora
torium populacje złożone z wielu pokoleń. To zaś umożliwiło mu ba
danie rozkładu cech w całej grupie, a także zasady ich występowania
u pojedynczych osobników. Obserwując prawa dziedziczenia koloru
oczu oraz ich korelację z innymi właściwościami organizmu muszek,
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Morgan doszedł do wniosku, że gen odpowiedzialny za kolor oczu
ma wedle wszelkiego prawdopodobieństwa formę normalną, zwa
ną „dziką", oraz wiele form zmutowanych, które mogą pojawiać się
wymiennie w kolejnych pokoleniach. Wtedy też zaproponował nową
konceptualizację genu jako określonego miejsca w liniowej struktu
rze, którą nazwał chromosomem. W konsekwencji na polu genetyki
pojawiła się kolejna doniosła metafora i wraz z nią narodził się pro
jekt opracowania mapy chromosomu, czyli zidentyfikowania związ
ków między składającymi się nań obszarami i cechami organizmu.
Referująca historię tego nurtu genetyki Perbal nie ma w związku
z tym żadnych wątpliwości, że właśnie takie obrazowe przedstawie
nie zasad dziedziczenia doprowadziło do nadużyć językowych, które
na długo przesłoniły rewolucyjną naturę tego odkrycia.
Nawet jeśli Morgan pisał o genie, który odpowiada za jakąś
konkretną cechę, to jednocześnie z jego obserwacji niezbicie wy
nikało, że określone właściwości organizmów mają tendencję do
współwystępowania w kolejnych pokoleniach. Na przykład, muszki
o białych oczach były z reguły mniej żywotne, a średnia ich przeży
cia okazywała się zwykle znacznie niższa niż w przypadku innych
odmian. Morgan określił to zjawisko mianem multifunkcjonalności
genów, a tym samym zaprzeczył, jakoby dany gen odpowiadał tyl
ko i wyłącznie za wytworzenie jednej cechy. Co więcej, podkreślał
z naciskiem, że niektóre właściwości organizmu, jak choćby czar
ny kolor pancerzyka chitynowego czy barwa oczu, to efekt mutacji,
a więc wynik istotnych zaburzeń w procesie przekazywania mate
riału genetycznego, które w konsekwencji mogą prowadzić do po
wstawania alternatywnych (obocznych) form zidentyfikowanego
genu. Dlatego Morgan już w drugiej dekadzie XX wieku wiele razy
powtarzał, że mówienie o genie odpowiedzialnym za jedną cechę
jest dalece nieadekwatne wobec złożoności samego procesu dziedzi
czenia. Jednak w świadomości społecznej - wbrew jego zastrzeże
niom - upowszechniła się i utwierdziła uproszczona koncepcja genu
jako jednostki przekazującej informację o jednej tylko właściwości.
Perbal dostarcza na to wiele przekonujących dowodów. Przypomina
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choćby, że w taki właśnie sposób przedstawiała dziedziczenie kul
tura masowa i popularna prasa, kiedy jeszcze niedawno niemal co
dziennie informowała z tryumfem, że oto naukowcom udało się od
kryć istnienie genu odpowiedzialnego za skłonności do określonych
chorób, za otyłość czy preferencje seksualne. Autorce Gènes et com
portements à 1ère post-génomique nie chodzi jednak wyłącznie o to,
żeby czarno na białym pokazać, jak świadomość społeczna w znacz
nej mierze rozmija się z praktyką naukową, zaś wiedza potoczna
nie ma żadnego związku z koncepcjami uznanymi za obowiązujące
w laboratoriach genetycznych. Wręcz przeciwnie. Rekonstruując
historię konceptualizacji genu, Perbal chce udowodnić, że to wła
śnie kolejne koncepcje dziedziczenia, proponowane przez biologów
i genetyków w XX wieku, na różne sposoby wykorzystywały jedną
po drugiej niezwykle pojemne metafory, które następnie ulegały
uszczegółowieniu i rozszerzeniu.
Tak właśnie Perbal opisuje choćby początek ery genomicznej,
którą zainicjowało wspomniane już opisanie struktury kwasu dez
oksyrybonukleinowego jako podwójnej helisy o charakterze aperiodycznym, złożonej z czterech nukleotydów połączonych w pary. Jak
przypomina, Watson i Crick nie tyle odkryli DNA, co zaproponowali
niezwykle przekonujący opis jego budowy, rozszerzając i uzupełnia
jąc o dodatkowe szczegóły wcześniejsze, liniowe modele, a następnie
dostosowując je do obowiązujących w tym czasie ustaleń semiotycznej koncepcji komunikacji. Poszczególne nukleotydy jako elementy
strukturalne odpowiadać miały wybranym literom alfabetu, które
łączy się ze sobą wedle ściśle określonych zasad, tworząc tym samym
rodzaj wypowiedzi. Nic zatem dziwnego, że lingwistyczna metafo
ryka musiała się zmienić znacząco już w latach sześćdziesiątych pod
wpływem świeżo wydanych prac Jacquesa Monoda i Franęoisa Jacoba. Obaj badacze francuscy, biochemik i genetyk, zajmowali się bo
wiem tak zwaną „ekspresją” genów, czyli zjawiskiem aktywizowania
określonych rejonów DNA przez konkretne enzymy, co prowadziło
do wytworzenia się danych typów białek. Jednocześnie, korzystając
z terminologii rozwijającej się ówcześnie cybernetyki i informatyki,
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wprowadzili oni pojęcie programu genetycznego jako takiego zesta
wu uniwersalnych zasad, który determinuje transponowanie infor
macji z DNA i na ich podstawie wytwarzanie białek, niezbędnych do
budowy organizmu. Metafora programu genetycznego dostarczała
zaś przekonującego wytłumaczenia dla frapującej już Darwina za
gadki różnorodności form życia na Ziemi. Monod i Jacob twierdzili
bowiem, że wielość naturalnych form organicznych wynika z nie
doskonałości procesu kopiowania informacji genetycznej. Jak przy
tym sądzili, to właśnie kolejne mutacje i rekombinacje genów, czyli
trudne do przewidzenia i często zupełnie przypadkowe błędy w re
plikacji programu genetycznego odpowiadają za powstawanie wciąż
nowych form otaczającego nas życia.
Perbal, rekonstruując historię metaforyki genetycznej, dostar
cza również kolejnych dowodów na słuszność tezy, którą w nieco
innym kontekście sformułowały w The DNA Mystique Dorothy Nelkin i M. Susan Lindee, nazywając DNA ikoną kulturową XX wieku12.
Nie badały one jednak tych koncepcji, które narodziły się w labora
toriach genetyków, w majestacie nauki, lecz przede wszystkim zaj
mowały się tym, co same nazywały „imagologią”, czyli interpretacją
rozmaitych obrazów DNA w postaci rozpowszechnianej przez kultu
rę wysoką i popularną oraz media masowe. Co istotne, one również
z przekonaniem pisały, że metafory w genetyce nie są tylko i wyłącz
nie niewinnym narzędziem konceptualizacji, abstrakcyjnych pojęć
i często niedostrzegalnych gołym okiem zjawisk, wykorzystywanym
głównie w tym celu, żeby lepiej przedstawić zasady dziedziczenia.
Metafory mają bowiem niebagatelny wpływ na świadomość jedno
stek i społeczności, a w konsekwencji także na rozstrzygnięcia spo
łeczne i polityczne. Koronnym dowodem, na który się powołują, są
dwie konferencje prasowe, które w 2000 roku zwołali równolegle
prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton oraz premier Wiel
kiej Brytanii Tony Blair. Tak jeden, jak drugi niemal tymi samymi
12 Dorothy Nelkin, M. Susan Lindee, The DNA Mystique. The Gene as a Cultural
Icon, University of Michigan Press 2004.
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słowami podkreślali ogromną wagę polityczną wchodzącego wła
śnie w końcową fazę projektu mapowania ludzkiego genomu. Nelkin i Lindee podkreślają, że nic lepiej nie uzmysławia wagi, jakiej
w społecznej świadomości nabrała genetyczna metafora mapy. DNA
zaczęło być w tym czasie przedstawiane jako rodzaj terytorium,
o które toczy się taka sama walka, jak niegdyś o zdobycze kolonial
ne. W konsekwencji tak rozumiany podbój decyduje choćby o prawie
własności do zdobywanych, krok po kroku, obszarów. Z tego wprost
wynika możliwość patentowania nie tylko kolejnych sekwencji geno
mu przez ich odkrywców, a potem sprzedawania za niezłe pieniądze
praw do ich naukowego wykorzystania, lecz także transgenicznych
zwierząt i modyfikowanych genetycznie roślin. Wszystko zaś świad
czy niezbicie o tym, że pozornie niewinna metafora mapy genomu
ma jednocześnie reperkusje o charakterze stricte ekonomicznym,
skoro zdążyła już się stać dziedziną ściśle uzależnioną od swojej ryn
kowej wartości. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że badania nad geno
mem są pod wieloma względami uwarunkowane potrzebami prze
mysłu farmaceutycznego. Jedynie bowiem dzięki daleko idącemu
urynkowieniu produkowanej w laboratoriach wiedzy, jak przekonu
ją Nelkin i Lindee, biologia mogła dołączyć do grona tak zwanych
big sciences, czyli tych nauk ścisłych, w których ramach realizowane
są wielkobudżetowe projekty, sponsorowane ze źródeł publicznych
i prywatnych. Od samych naukowców wymaga to choćby należytej
dbałości o ciągłość finansowania, dlatego też muszą oni uprzystęp
niać wyniki prowadzonych badań w formie artykułów popularno
naukowych, wykładów dla laików, wywiadów prasowych czy telewi
zyjnych. Autorki The DNA Mystique nie mają wątpliwości, że wiedza
o fundamentalnych zasadach tworzenia i przekazywania życia nie
powstaje już dziś tylko i wyłącznie w laboratoriach, przestała też
w konsekwencji być dziedziną wiedzy eksperckiej. To raczej domena
wiedzy popularnej, kształtowanej w takim samym stopniu przez wy
obrażenia i metaforyzacje tworzone przez naukowców i specjalistów,
jak też przez mniej lub bardziej wyspecjalizowanych dziennikarzy,
publicystów i artystów w rozmaitych mediach i formach podaw-
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czych. Poglądowego przykładu takiego właśnie powszechnego wy
twarzania wiedzy o fundamentalnych procesach życiowych dostar
cza fantastycznonaukowa dylogia Grega Beara, na którą składa się
powieści Radio Darwina oraz Dzieci Darwina13.
Obie powieści Beara przedstawiają fascynującą relację z kilku
nastu lat walki z tajemniczą epidemią, która wybuchła nagle w róż
nych miejscach na Ziemi, grożąc zagładą całej ludzkości. Sytuacja
ogólnoświatowego kryzysu domaga się wyjaśnień i zorganizowanej
akcji społecznej, ponieważ niepowstrzymane rozprzestrzenianie się
wirusa ma daleko idące konsekwencje społeczne i polityczne, nie tyl
ko dla samych zakażonych. W przeciwieństwie do AIDS, przedsta
wiona przez Beara epidemia wirusa SHEVA zagraża dalszemu trwa
niu gatunku ludzkiego, gdyż w tym przypadku jego konsekwencje
odczuwają jedynie pary heteroseksualne. Wprawdzie mężczyźni są
jego nosicielami, lecz to kobiety po zapłodnieniu rodzą monstrual
ne, zdeformowane płody, składające się z zachowanego w szczątko
wej postaci ciała i dwóch ogromnych jajników. Wirus uderza zatem
w rodzinę i prokreację jako same podstawy organizacji społecznej,
zaś opowieść o walce z nim dostarcza autorowi dylogii doskonałe
go pretekstu do tego, żeby na rozmaitego autoramentu przykładach
pokazać, jak ścisłe związki łączą metaforyzacje w dziedzinie gene
tyki z szerokim polem praktyk społecznych, politycznych i kulturo
wych. Jego wielowątkowe powieści toczą się zasadniczo na dwóch
planach. Z jednej strony obrazują narastające niepokoje społeczne,
które towarzyszą wybuchowi i dalszym postępom epidemii, zmu
szając władze do używania niekiedy dalece radykalnych środków
zaradczych. Z drugiej - relacjonują kolejne etapy badań naukowych
zarówno nad wyjaśnieniem zagadki pochodzenia wirusa, jak też po
szukiwaniem niezbędnego antidotum. Oczywiście, oba wątki ściśle
się ze sobą splatają. Bardzo szybko okazuje się bowiem, że odkrycia

13 Greg Bear, Radio Darwina [1999], tłum. Janusz Pultyn, Wydawnictwo Solaris 2009; IDEM, Dzieci Darwina [2003], tłum. Janusz Pultyn, Wydawnictwo Solaris
2009.
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naukowe - wbrew usilnie podtrzymywanemu pozorowi obiektywi
zmu badań i autonomii badaczy - stanowią wynik aktualnego ukła
du sił politycznych i społecznych. Zaś sytuacja kryzysu prowadzi
do konfrontacji rozmaitych konkurencyjnych postaw społecznych
i stanowisk naukowych. Walka z wirusem staje się w związku z tym
jednocześnie starciem rozmaitych jego konceptualizacji, zaś wiedza
o naturze epidemii okazuje się w przeważającej mierze kwestią od
powiedniego zdefiniowania i nazywania bezprecedensowych zjawisk
biologicznych.
Bear czytelnie nawiązuje w swojej dylogii do tych wciąż aktual
nych debat na gruncie genetyki, które z całą siłą rozgorzały w chwili,
kiedy biolodzy molekularni ustalili, że zaledwie 1,5% DNA koduje
białka, reszta zaś to pozostałości po naszych ewolucyjnych przod
kach o nie do końca wiadomym przeznaczeniu i funkcjach. Choć
zwykle nieaktywne, zostały zachowane jako tak zwane junk DNA,
gromadzone zadawałoby się wyłącznie dlatego, żeby być może kiedyś
ponownie zyskać utraconą funkcjonalność i znaczenie. Takie przy
najmniej poglądy wyznaje główna bohaterka obu powieści Beara,
Kaye Lang. Już kilka lat przed wybuchem epidemii publikowała ona
prace naukowe, w których starała się dowieść, że nagła aktywiza
cja retrowirusów endogennych, stanowiących niezbywalną część
ludzkiego materiału genetycznego, może w trudnej do oszacowania
przyszłości doprowadzić do wytworzenia się nowego gatunku. Dla
tego w chwili, kiedy wirus SHEVA zaczyna się rozprzestrzeniać na
całym świecie, Lang stawia hipotezę, że to, co większość naukowców
określa mianem epidemii, w istocie stanowi dokonującą się gwał
townie mutację ludzkiego genomu, w której efekcie na Ziemi pojawią
się prawomocni spadkobiercy i następcy homo sapiens. Oczywiście
jej radykalna teoria nie może i nie znajduje najmniejszego uznania
w oczach ówczesnych autorytetów w dziedzinie genetyki. Kłóci się
bowiem z obowiązującą doktryną gradualizmu, która jednoznacz
nie zakłada, że zmiany ewolucyjne o trwałych skutkach zachodzić
mogą tylko i wyłącznie w ciągu wielu pokoleń. Ponadto teoria Lang
zbyt silnie kojarzy się większości jej kolegów po fachu z tak zwa

ŻYCIE I METAFORY

nym saltacjonizmem, czyli odrzuconym przez współczesną genetykę
stanowiskiem sankcjonowanym przez autorytet samego Lamarcka.
To on bowiem, jak już wspominaliśmy, z przekonaniem twierdził, że
organizm może przekazywać swojemu potomstwu także cechy na
byte. Żeby móc prowadzić dalsze badania z dala od oficjalnych insty
tucji naukowych, Lang decyduje się przejść do sektora prywatnego
i rozpoczyna pracę w jednej z wielkich firm farmaceutycznych, które
opracowują nowe terapie genetyczne. Jednak już wkrótce daje się
zwerbować do finansowanej przez rząd grupy roboczej, która ma
za zadanie w najgłębszej tajemnicy rozpoznać przyczyny epidemii
i opracować skuteczną szczepionkę.
Prace nadzorowanej przez rząd grupy ekspertów, nie tylko
zresztą genetyków, ale także reprezentantów różnych służ specjal
nych i specjalistów od propagandy, pozwalają Bearowi zobrazować
zarówno proces produkcji oficjalnej wiedzy o naturze, jak i jej wpływ
na rozstrzygnięcia społeczne i polityczne. Jak się bowiem okazuje,
w świetle dominującego gradualizmu, wszelka gwałtowna zmiana
genotypu musi uchodzić za groźną mutację, a więc za jednostkę cho
robową. Bear pokazuje zatem, że choroba jako nazwa dla nowego
zjawiska genetycznego, jednoznacznie profilująca jego charakter,
staje się w efekcie narzędziem kontroli społecznej. Świadczy o tym
niezbicie fakt, że zamiast specjalistycznej i dalece neutralnej nazwy
SHEVA, spece od propagandy wprowadzają w obieg społeczny, wy
korzystując media komunikacji masowej, piętnującą nazwę „grypa
Heroda”. Czytelna aluzja do powszechnie znanej opowieści biblijnej
silniej oddziałuje na wyobraźnię niż naukowy żargon, a przy tym od
razu wskazuje na to, że nowy wirus to morderca niewinnych dzieci.
W tej sytuacji znacznie łatwiej przychodzi władzom usprawiedliwia
nie wszelkich radykalnych środków zaradczych w postaci kwaran
tanny zarażonych kobiet i przymusowych aborcji. Równie istotne
dla wyboru obowiązującej konceptualizacji wirusa SHEVA są w dylogii Beara względy ekonomiczne. Opracowaniem szczepionki zaj
muje się pozostający w prywatnych rękach koncern farmaceutyczny,
który oczywiście dyktuje też ceny leków wprowadzanych na rynek.
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Bear bardzo wyraźnie wskazuje na to, jak dominująca koncepcja
procesów ewolucyjnych, wykluczająca gwałtowne, skokowe zmiany,
zaczyna służyć rozmaitym instytucjom i instancjom społecznym
do realizacji ich partykularnych celów. W tej sytuacji powtarzane
niczym mantra zapewnienia, że nadrzędnym celem wszystkich, na
wet najdrastyczniejszych działań rządowych jest zapewnienie prze
trwania ludzkiego gatunku w niezmienionym kształcie, okazuje się
tylko zasłoną dymną dla rzeczywistej i nieprzebierającej w środkach
biopolityki.
Jak się wydaje, Bear przede wszystkim po to konfrontuje gradualizm i saltacjonizm jako dwa przeciwstawne stanowiska na polu
genetyki, żeby przekonująco pokazać, jak każde z nich produkuje
odmienne konceptualizacje nowego zjawiska, czyli tego podstawo
wego zespołu symptomów, które wywołuje wirus SHEVA. Przedsta
wiciele pierwszego nurtu epidemią nazywają przecież to, co nieliczni
przedstawiciele drugiego określają jako gwałtowny skok ewolucyj
ny, stanowiący reakcję na zjawiska zagrażające dalszemu trwaniu
gatunku ludzkiego: przeludnienie i degradację środowiska natural
nego, a także konflikty społeczne i wojny. Świadczą o tym choćby
obserwacje zakażonych kobiet, które po usunięciu monstrualnych
płodów wkrótce znowu zachodzą w ciążę, nawet jeśli zaniechały
wszelkich kontaktów z mężczyznami. Tym razem jednak płody, choć
początkowo zdają się rozwijać normalnie, wkrótce okazują się nie
zwykle wrażliwe na wszędobylskie wirusy opryszczki i wywołujący
mononukleozę wirus Epsteina-Barra, a także na leki podawane mat
ce podczas porodu. W efekcie na świat przychodzi stosunkowo nie
wielka liczba reprezentantów nowego gatunku, ograniczając tym sa
mym liczebność całej populacji. Jednak to właśnie specyficzne cechy
psychofizyczne następców homo sapiens pozwalają im na stworzenie
nowych typów organizacji społecznych, opartych na zasadzie ko
operacji i dzięki temu odpornych na zarzewia dawnych konfliktów.
Dzieci z rozszerzonym garniturem genów okazują się bowiem ob
darzone znacznie lepszymi umiejętnościami komunikacyjnymi niż
ich rodzice. Nie tylko posiadają od urodzenia zdolność mowy, lecz
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także komunikują między sobą bardziej złożone treści i nastroje za
pomocą mimiki i zapachu wydzielanego przez gruczoły usytuowa
ne za uszami. Dzięki temu zaczynają tworzyć nowy typ wspólnot
o charakterze emergentnym, co przypomina zasady organizacyjne
owadzich rojów. Nowe zdobycze ewolucyjne pozwalają im ponadto
znacznie szybciej i bardziej efektywnie rozwiązywać stające na ich
drodze problemy. Innymi słowy, następcy homo sapiens tworzą wy
raźne zalążki społeczności o zwiększonym prawdopodobieństwie
przetrwania w coraz bardziej niekorzystnym środowisku. Z punk
tu widzenia saltacjonizmu dzieci Heroda to zatem kolejne ogniwo
ewolucji, które nie doprowadzi do ostatecznej zagłady ludzkiego ga
tunku, lecz wręcz przeciwnie - zapewni mu przetrwanie, choć już
w nowej postaci i na nowych zasadach.
W obu powieściach Bear odsłania same fundamenty współcze
snej genetyki jako jednej z głównych big sciences, która coraz czy
telniej decydowała od początku XX wieku o naszym obrazie świata
i nas samych, a zarazem nadal zależała od innych dziedzin nauko
wych i praktyk społecznych. Weryfikuje przy tym dominujący obraz
nauk przyrodniczych jako tych, które stopniowo, krok po kroku, od
słaniają zagadkę pochodzenia człowieka, kumulując wiedzę o natu
rze. Wyraźnie przecież pokazuje, że ze względu na kolejne odkrycia
powracają w nowej formie dawne tradycje badawcze, takie choćby,
jak stara teoria Lamarcka, dawno przecież odesłana do lamusa. Da
leko idący związek aktualnego stanu wiedzy i obowiązującej inter
pretacji przeszłości pokazuje ponadto na innym przykładzie, włą
czając w akcję dylogii jeszcze jeden wątek, istotny dla interpretacji
całości. Dowodu na to, że przewidywania Lang mają pełną rację bytu,
dostarcza odkrycie paleontologiczne na terenie dzisiejszej Gruzji.
W jednej z jaskiń znalezione tu bowiem zostają szczątki pary nean
dertalczyków i ich nowo narodzonego potomka, który znacząco róż
ni się od rodziców i przypomina późniejszych przedstawicieli homo
sapiens. Odkrycie to dostarcza najlepszego dowodu na to, że przed
wiekami człowiek stanowił efekt podobnie gwałtownej mutacji, któ
ra najprawdopodobniej również wywołała kryzys w ówczesnych
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społecznościach, doprowadzając do rozmaitych prób brutalnego eli
minowania nowych osobników. Jak można się domyślić, Bear po to
przede wszystkim wprowadził wątek paleontologiczny, by tym sil
niej zaakcentować stawianą w obu powieściach diagnozę genetyki
jako dziedziny produkcji wiedzy o naturze. Tamte brutalne metody
eliminowania z populacji tego, co w pierwszym momencie wydawa
ło się monstrualnym wynaturzeniem, na dobrą sprawę niczym nie
różnią się od bardziej współczesnych sposobów segregacji społecz
nej w imię odseparowania ludzi od reprezentantów nowego gatun
ku, cierpiących na nieuleczalną i groźną mutację jedynie w świetle
obowiązujących kategorii i jednostek chorobowych. Genetyka jako
dziedzina, w której królują produktywne metafory, nie tylko dostar
cza niepodważalnej sankcji dla takich rozstrzygnięć społecznych.
Co więcej, stanowi istotny element współczesnego imaginarium,
uwikłana w szereg relacji z innymi dyskursami i dziedzinami wie
dzy, które wspólnie produkują historycznie zmienne obrazy natury,
a tym samym performatywnie stwarzają naturę jako taką.
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few years from now...” - od takiego napisu zaczynał się Mad
Max (1979) George’a Millera. Ten zrealizowany w Australii,
niskobudżetowy film o byłym glinie, „szalonym” Maksie Rockatanskym przez dwie dekady otwierał listę najbardziej kasowych
produkcji kinowych i doczekał się kilku kontynuacji. Wywarł ponad
to istotny wpływ na wyobraźnię liczących się twórców, jak James
Cameron, David Fincher, Guillermo del Toro czy Robert Rodriguez,
a także na szeroko rozumianą kulturę popularną, w tym formaty te
lewizyjne i gry komputerowe. W filmach o przygodach Maksa w nie
odległej przyszłości pojawiają się gangi zdegenerowanych fizycznie
i psychiczne motocyklistów w rozpoznawalnych maskach i strojach
jak z sennego koszmaru. Nie brakuje osobliwych pojazdów mecha
nicznych, które wyglądają zupełnie tak, jakby z przygodnych części
złożył je jakiś mechanik-majsterklepka niespełna rozumu, ze słabo
ścią do artefaktów kultur plemiennych. W pamięć zapadają też na
długo pustynne krajobrazy po obu stronach drogi, masy czerwona
wego piachu zalegające aż po sam horyzont. To prawda, pierwszy
z filmów o szalonym Maksie, zrealizowany w okolicach Melbourne,
pokazywał jak najbardziej autentyczne, choć oczywiście odpowied
nio wykadrowane widoki australijskiej przyrody. Dla większości
widzów Miller nie przedstawiał jednak dystopijnej wizji niedalekiej
przyszłości wyłącznie tamtego kontynentu, zagrożonego powięk
szającą się dziurą ozonową. Nie bez przyczyny napis otwierający film
informował, że akcja rozgrywa się „za kilka lat”, lecz już nie sytuował
jej w określonym miejscu na mapie. Mad Max i jego kontynuacje
zgodnie z zamiarem twórców przedstawiają bliską przyszłość całej
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planety, kiedy dogorywająca na naszych oczach cywilizacja zmieni
Ziemię w bezpłodną pustynię, na której zdziczali ludzie zabijać się
będą o resztki tego, co kiedyś napędzało niepowstrzymany zdawa
łoby się postęp technologiczny: ropę, elektryczność, wreszcie wodę.
Widać to klarownie z dzisiejszej perspektywy, kiedy Mad Max. Na
drodze gniewu (Mad Max. Fury Road 2015) po trzech dekadach uzu
pełnił wcześniejszą trylogię, zachęcając tym samym do retrospek
tywnej analizy całej serii. Kolejne przygody Maksa w coraz bardziej
nieludzkim świecie rozwijają się nie tylko pod dyktando prawa serii,
jak dzieje się często w filmowych produkcjach z Hollywood. Tu raczej
oglądamy następujące po sobie, nieco inaczej diagnozowane etapy
globalnego kryzysu. Nawet jeśli przemierzany przez „szalonego”
Maksa świat nie przypomina (jeszcze) znanej nam rzeczywistości,
to przecież w momencie powstania żywił się jej aktualnymi proble
mami, wnikliwie odzwierciedlając kolejne zagrożenia w miarę, jak
przenikały one do powszechnej świadomości.
Jak kilka lat temu przypomniał James McCausland, który wraz
z Millerem napisał scenariusz do Mad Maksa, pomysł przedstawio
nego w nim świata niedalekiej przyszłości zrodził się w efekcie wciąż
jeszcze wtedy odczuwanego, pierwszego na taką skałę kryzysu pa
liwowego. W 1973 roku, czyli sześć lat przed premierą filmu, cały
wysoko rozwinięty i technologicznie zaawansowany świat przeżył
szok energetyczny, kiedy w odpowiedzi na wybuch wojny Jom Kipur
państwa zrzeszone w OPEC za wspieranie Izraela wprowadziły em
bargo na dostawy ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych. Wtedy
też pojawiły się pierwsze publikacje, podejmujące problem global
nych zagrożeń ekologicznych, które niesie ze sobą rozwój technolo
gii i nadmierna eksploatacja złóż naturalnych1. Wkrótce jednak kry
1 W 1972 roku ukazał się raport naukowców z Massachusetts Institute of Technology The Limits ofGrowths, który pokazywał, jak pięć ściśle powiązanych ze sobą
czynników - liczba ludności, produkcja żywności, rozwój przemysłu, emisja ga
zów i zanieczyszczenie powietrza - tworzy dynamikę globalnej katastrofy, a we
dle szacunków dojdzie do niej nie później niż pod koniec XXII wieku. Ich diagnozę
potwierdził Barry Commoner, amerykański ekspert od naturalnych i technolo-
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zys minął, czarne złoto znów zaczęło płynąć szerokim strumieniem,
a jego ceny spadły, wszystko zatem pozornie wróciło do normy.
Szansa na rozsądną gospodarkę została nie po raz pierwszy zaprze
paszczona, a w następnych latach sytuacja jeszcze się pogorszyła.
Żeby tym lepiej uświadomić zaprzepaszczoną szansę czytelni
kom „The Courier-Mail”, McCausland powrócił w wywiadzie do Mad
Maksa:
George [Miller] i ja napisaliśmy scenariusz w oparciu o tezę, że
z jednej strony ludzie zrobią niemal wszystko, żeby ich pojazdy
nadal jeździły, z drugiej zaś rządy ze względu na zbyt wysokie
koszty nic nie zrobią, żeby zmienić infrastrukturę, dostosowu
jąc ją do alternatywnych źródeł energii. Zabiorą się za to, kiedy
już będzie za późno*
2.

A przecież w tym pierwszym filmie o szalonym Maksie pokazali
jeszcze niemal codzienne krajobrazy, prowincjonalne miasteczko
z funkcjonującą nadal infrastrukturą, nienagannie utrzymane au
tostrady i szosy - świat niemal jak z idylli. Nadchodzący nieubła
ganie kryzys sygnalizują tu jedynie zmniejszające się zapasy części
zamiennych do samochodów i motocykli, a głównie coraz większy
brak paliwa. Jego kradzieżą zajmuje się właśnie gang motocyklistów,
któremu podpadł policjant Maks i jego rodzina. W tak przedstawio
nym konflikcie między przestępcami a częściowo skorumpowanymi
stróżami prawa nie ma w zasadzie nic wyjątkowego. To samo po
wiedzieć można w gruncie rzeczy o samym Maksie, którego pod
kreślone już w tytule szaleństwo stanowi jedynie metaforę plenią
cego się zła, trudnego do zwalczenia legalnymi środkami. Równie

gicznych katastrof, w wydanej w tym samym roku książce The Closing Circle. Na
ture, Man and Technology. Dwa lata wcześniej gorącą dyskusję wywołała zaś inna
alarmistyczna praca: The Doomsday Book. Can the World Survive? Gordona Rattraya
Taylora.
2 James McCausland, Scientists’ Warnings Unheeded, „The Courier-Mail”,
4.12.2006, http://www.couriermail.com.au/business/scientists-wamings-unheed
ed/story-e6freqmx-i 111112631991 (5.12.2015).
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dobrze podobny do niego bohater mógłby pojawić się w westernie
czy w policyjnym filmie noir. Dopiero w późniejszym o dwa lata fil
mie Mad Max. Wojownik szos (Mad Max. The Road Warrior 1981) nie
tyle prawo i sprawiedliwość, ile bezpardonowa walka o ropę na ziemi
zmienionej w pustynię stała się podstawowym tematem. Zmienił się
także Max. Przedtem podejrzewał się o szaleństwo, kiedy sumienie
i poczucie lojalności kazało mu sięgnąć po brutalne środki, jakimi
posługiwali się przeciwnicy. Teraz już chorował na tę samą chorobę,
co reszta świata, gdzie każdy walczy przeciwko wszystkim i każde
mu z osobna, troszcząc się wyłącznie o samego siebie.
W zamykającym trylogię Millera filmie Mad Max. Pod kopułą
gniewu (Mad Max. Beyond Thunderdome 1985) miejsce ropy zajęła
inna z głównych sił napędowych wysoko rozwiniętej cywilizacji elektryczność. Filmowana z lecącego samolotu pierwsza sekwencja
Mad Maksa wyraźnie też poszerza perspektywę spojrzenia widza,
które pomimo to potrafi zidentyfikować wyłącznie piaski, poprzeci
nane szlakami karawan, gdyż w tym filmie już cały świat zmienił się
w pustynię. Max jedzie na wozie, zaprzężonym w wielbłądy, a za pa
zuchą chowa niezbędne do przeżycia wyposażenie w postaci licznika
Geigera. Nazwa osady Bartertown, do której trafia, mówi wszystko
o poziomie gospodarki ponownie opartej na wymianie, gospodarki
stanowiącej osobliwe skrzyżowanie technologii i prymitywu. Tu, jak
można się naocznie przekonać, kto ma źródła energii, ten ma też
władzę. Taka zasada obowiązuje nawet w chwili, kiedy chodzi o prąd
produkowany ze świńskich odchodów. Dopiero w tym filmie znaj
dujemy się już nie tyle w „niedalekiej przyszłości", ile w łatwym do
rozpoznania świecie po atomowej zagładzie. Niemożliwe do pomy
lenia obrazy tej zagłady przekazuje nam mityczna na poły opowieść
o minionych, przedapokaliptycznych czasach, recytowana przez
dzieci, czekające na spełnienie obietnicy o powrocie do utraconego
raju dawnego życia. Choć w filmie Millera ostateczną zagładę przy
niosła światu wojna, zdjęcia pokazywanych w nim szkieletów miast
już ledwie rok po premierze zaczęły podpowiadać widzom także
inne, bardziej aktualne skojarzenia: z widokiem Czarnobyla po wy
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buchu reaktora jądrowego tamtejszej elektrowni, do którego doszło
26 kwietnia 1986 roku.
W ostatnim z serii filmów o szalonym Maksie, Mad Max. Na
drodze gniewu, Miller po trzydziestu latach powrócił do obrazów
świata po apokalipsie, proponując czytelną wariację na temat wcze
śniejszej produkcji. Cytadela, w której Furiosa, jak przedtem Aunty
Entity, buntuje się przeciwko rządom mężczyzn, pełni tu funkcję kto wie, czy nie ostatniego na świecie - ośrodka cywilizacji, choć jej
podstawą stał się teraz dostęp do zasobów wody, skrytych gdzieś
w trzewiach ziemi. Zamiast dzieci pojawia się zaś grupa kobiet, któ
rym grozi niechybna zagłada, skoro pustynia upomniała się już o ich
zieloną niegdyś oazę. Z naszego punktu widzenia istotne wydaje się
jednak coś innego: początek filmu, w którym chór głosów i montaż
obrazów przywołuje poprzednie części przygód Maksa, a zarazem
wprowadza czytelny motyw zagłady Ziemi. Pojawia się tu wprawdzie
łatwy do rozpoznania, czarno-biały widok drzew łamanych atomo
wym podmuchem, lecz najwyraźniej apokalipsa miała wiele przy
czyn i właściwie doszło do niej chyłkiem i niemal niepostrzeżenie.
Po prostu pewnego dnia cywilizacja przekroczyła punkt krytyczny3
i świat, przez który wiedzie tytułowa droga gniewu, narodził się
w wyniku globalnej katastrofy bez katastrofy. Historię przemiany
wyobrażeń tego, co czeka nas w niedalekiej przyszłości, którą ko
lejnymi filmami opowiedział Miller, można też zreferować w nieco
3 Pojęcie „punkt krytyczny" (tipping point), którym w latach siedemdziesiątych
XX wieku posługiwali się amerykańscy socjologowie, analizując ucieczki białych
mieszkańców metropolii na przedmieścia, kiedy w centrum zaczynała znacząco
wzrastać liczba Afroamerykanów, przypomniał dziennikarz „New Yorkera” Mal
colm Gladwell w książce Tipping Point. How Little Things Can Make a Big Differ
ence (Little, Brown and Company 2000); wersja polska: Idem, Punkt przełomowy.
O małych przyczynach wielkich zmian, tłum. Grażyna Górska, Znak 2012). Sięgając
po różne przykłady, od niespodziewanej mody na buty firmy Hush Puppies po
nagły spadek przestępczości w Nowy Jorku, opisał tego typu zjawiska jako rodzaj
epidemii społecznej: „Idee, produkty, informacje i zachowania rozpowszechniają
się dokładnie tak samo, jak wirusy”, żeby więc „pojąć istotę epidemii społecznych,
trzeba najpierw zrozumieć, że komunikacja między ludźmi posiada własny zestaw
nietypowych i sprzecznych z intuicją zasad” (s. 7 i 258).
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inny sposób, zaczynając od podstawowych dla niej pojęć: klimat
i katastrofa.
W przetłumaczonej już dziesięć lat temu na angielski The
Weather in the Imagination rumuński historyk Lucian Boia spisał
kulturową historię relacji między dziejami ludzkich cywilizacji i ich
specyfiką kulturową a warunkami geograficznymi i klimatycznymi,
często uznawanymi za ich podstawową determinantę4. „Globalne
ocieplenie i globalne oziębienie to zjawiska fizyczne. Lecz spory
i dyskusje na temat tych rzeczywistych czy zakładanych diagnoz
świata to zjawisko kulturowe i społeczne” (s. 181) - przystępnie wy
jaśniał Boia podstawy swojego warsztatu historyka. Niezależnie od
epoki i typu świadectw badacz przeszłości ma do czynienia z ideolo
gicznie zabarwionymi przedstawieniami, niewątpliwie zawierający
mi także elementy wzmacniające dramatyzm diagnozowanych sy
tuacji. Tak dla starożytnych Greków i Rzymian, jak dla ówczesnych
Arabów klimat stanowił przecież podstawową zasadę wyjaśniania
nie tylko różnic w kolorze skóry, obyczajach i typach języków, lecz
także w rozwoju cywilizacyjnym. Co więcej, ich bogowie - niezależ
nie od religii i wyznania - nieodmiennie lubili posługiwać się niety
powymi zjawiskami meteorologicznymi, by tym przykładniej karać
i pouczać ludzi. Bogato udokumentowana relacja Boi pokazuje też
raz po raz, jak piszący o zależnościach między cywilizacją a klima
tem filozofowie, medycy i podróżnicy nieodmiennie sytuowali swój
kraj rodzinny w samym centrum świata, który w konsekwencji ta
kich ideologicznych zabiegów nieustannie się przemieszczał. Zmie
niały się ponadto wyobrażenia o tym, co dla ludzi i natury uznaje
się za typowe i normalne. Jeszcze Monteskiusz nie miał wątpliwości,
że prawa i instytucje państwowe muszą dostosować się do klima
tu, gdyż to głównie on przesądza o cechach charakterystycznych
danego narodu. Bez najmniejszej ironii w podobnym do zachodniej
Europy klimacie Rosji upatrywał więc Monteskiusz największych
4 Lucian BOIA, The Weather in the Imagination [1997], tłum. Roger Leverdier,
Reaktion Books 2005.
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gwarancji powodzenia dla reform cara Piotra I, którym oczywiście
sekundował.
Dopiero w XVIII wieku geograficzny i klimatyczny determinizm
stał się przedmiotem gorących dyskusji, a podstawowy związek mię
dzy różnorodnością natury a różnorodnością ludów i kultur zaczęto
wykładać w odmienny niż dotąd sposób. Wiara w niezmienność na
tury powoli ustąpiła bowiem miejsca przekonaniu o możliwościach
człowieka, który dzięki swojej wiedzy i zdolnościom potrafi zmieniać
naturalne otoczenie czy nawet je znacząco przekształcać. Choć więc
w XIX wieku nauka nadal fascynowała się ścisłymi zależnościami
między naturalnymi uwarunkowaniami a rozwojem ludzkich spo
łeczności i kultur, to przecież dynamiczne wyobrażenie o linearnie
rozwijającej się historii i postępie technologicznym zrodziło równie
dynamiczne wyobrażenia o klimacie. Nadal wszakże jego zmienność
opisywano jako dość uproszczoną zależność między konkretnymi
przyczynami i ich skutkami, ograniczając zarazem do zjawisk o wy
bitnie lokalnym charakterze.
Nic tak bodaj nie podważyło wcześniejszych przekonań o stało
ści klimatu i jego deterministycznym wpływie na ludzkie cywilizacje
niż odkrycie w latach trzydziestych XIX wieku okresu zlodowaceń.
Liczne pozostałości po nim od dawna intrygowały geologów, teraz
zaś ich wcześniejsze ustalenia znalazły potwierdzenie w badaniach
glacjologów w szwajcarskich Alpach, obserwujących wyraźne przyra
stanie i cofanie się tamtejszych lodowców. Interesującego materiału
do badań nad zmianami klimatu dostarczały też analizy corocznych
przyrostów w pniach wiekowych drzew w Ameryce Północnej czy
Skandynawii, a także sięgające XVI wieku zapisy właścicieli winnic,
które na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku wydał drukiem
francuski meteorolog Alfred Angot. Właśnie wtedy zrodziły się też
pierwsze śmiałe projekty szeroko zakrojonych i daleko idących in
terwencji w naturalne ukształtowanie oraz uwarunkowania klima
tyczne przede wszystkim terenów pustynnych, tych prawdziwych
skandali natury, jak wtedy pisano. Przekonanie o tym, że wystarczy
odpowiednia edukacja obywateli i wybór sprzyjającej innowacjom
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technologicznym formy rządów, żeby człowiek zdołał poddać swo
jej woli przyrodę, łatwo znaleźć choćby w futurystycznych wizjach
Juliusza Verne’a, w Tajemniczej wyspie czy pierwszej z cyklu powieści
popularyzujących naukę Pięć tygodni w balonie. Tam właśnie trzech
Brytyjczyków postanawia dotrzeć drogą powietrzną do źródeł Nilu,
odkrywając dzięki temu nieznane dotąd obszary Afryki. Tamtejszy
klimat, zabójczy dla obcokrajowców, już wkrótce musi się radykalnie
zmienić, jak zapowiadają, za sprawą odpowiedniego systemu kana
łów i upraw, a wtedy również ta niegościnna ziemia zrodzi wielkie
odkrycia, większe nawet niż maszyna parowa i energia elektryczna.
Jak w The Weather in the Imagination podkreśla Boia, część z tych ma
rzeń Verne’a i jemu podobnych fantastów o tryumfie człowieka nad
naturą i sobą samym zrealizowały rządy komunistyczne w Związku
Radzieckim i Chinach. Jednak skutki odwracania biegu rzek, nawad
niania wielkich obszarów pustynnych i osuszania bagiennych okaza
ły się opłakane.
Żeby w pełni zdać sobie sprawę z mechanizmu przemiany ów
czesnych utopii w dzisiejsze dystopie, wystarczy pamiętać o tym,
że znaczną część nadziei na wyzwolenie człowieka spod władzy
natury lokowano nieodmiennie w miastach. Ich skonstruowane
z myślą o jego potrzebach „sztuczne" przestrzenie, funkcjonujące
niezależnie od warunków zewnętrznych, miały skutecznie chronić
mieszkańców przed kaprysami i przypadłościami pogody. Jednak
w miastach, budowanych przez człowieka dla zwiększenia wygód
i własnego bezpieczeństwa, pojawiły się już wkrótce nowe i swoiste
dla nich zagrożenia: przerwy w dopływie prądu, awarie systemów
grzewczych i hydraulicznych, strajki śmieciarzy i korki w godzinach
szczytu. Zawiedli się jednak nie tylko entuzjaści postępu techno
logicznego drugiej połowy XIX wieku i konstruktorzy sztucznych
natur w postaci miast. Właściwie już od samego początku planom
oswojenia natury towarzyszyły nowe propozycje spojrzenia na rolę
środowiska naturalnego, postępujący wzrost świadomości ekolo
gicznej i zarazem obaw przed wywołanymi postępem technologicz
nym i rozwojem przemysłu katastrofami klimatycznymi, które za
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częły się nasilać u progu XX stulecia. Wybuchy wulkanów, trzęsienia
ziemi, przelot komety Halleya w 1910 roku, którą poprzedziła wiel
ka powódź w Paryżu, kiedy poziom Sekwany podniósł się aż o osiem
i pół metra, dawały mocne argumenty tym, którzy w uzasadniony
sposób obawiali się „zemsty” ze strony natury. Brytyjski naukowiec
Leon Lewis przestrzegał na przykład przed powodzią, spowodowa
ną przez topniejące lody Antarktyki. Kiedy bowiem góry lodowe
dotrą do Europy, rozpocznie się era kolejnych zlodowaceń. Dlatego
francuski „Journal des voyages”, referując tezy Lewisa w numerze
ze stycznia 1902 roku, zilustrował je obrazem wieży Eiffla, której
metalowa konstrukcja zapadła się pod naporem mas śniegu. Pamię
tany przez wielu surrealistyczny widok zasypanej śniegiem Statui
Wolności z katastroficznego filmu Rolanda Emmericha Pojutrze (The
Day After Tomorrow, 2004) ma zatem swoje istotne źródło nie tylko
w wyobraźni realizatorów, lecz również we wcześniejszych o ponad
sto lat niepokojach klimatycznych i ówczesnych przedstawieniach
katastrof naturalnych. Precedensu natomiast z całą pewnością nie
miało to, co wydarzyło się rankiem 6 sierpnia 1945 roku, kiedy
Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę. Po raz pierwszy
w historii ludzkości spełnił się scenariusz czarnowidzów, którzy od
dawna przestrzegali przed tym, że pewnego dnia ludzie własnoręcz
nie uwolnią siły, które przyniosą im i światu totalne zniszczenie. Tak
rozpoczęła się w Hiroszimie epoka „sztucznych” katastrof, powodo
wanych przez człowieka i niosących totalne zagrożenie.
Ma z pewnością rację Eva Horn, kiedy w niedawno wydanej
książce Zukunft ais Katastrophe podkreśla, że w gruncie rzeczy apo
kaliptyczna wyobraźnia połowy XX wieku swoje najlepsze odbicie
znalazła w dwóch obrazach5. Pierwszy z nich to charakterystyczny
grzyb, który powstaje po wybuchu jądrowym. Widnieje on na ana
lizowanej przez nią, wykonanej z powietrza fotografii, dokumen

5 Eva Horn, Zukunft ais Katastrophe, S. Fischer Verlag 2014 (zwłaszcza rozdz. 2
Die Bombe. Apokalypse-Blindheit, Sicherheitskalkül und der heimliche Wunsch nach
dem Ende, s. 77-109).
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tującej test nowej bomby wodorowej, tysiąc razy silniejszej od tej,
która zniszczyła Hiroszimę, przeprowadzony przez Amerykanów
w ramach operacji Castle Bravo i marca 1954 roku w atolu Bikini.
Fakt, że chodzi o fotografię, ma przy tym niebagatelne znaczenie.
Ze względu na charakter procesów, dzięki którym powstaje zdję
cie, należy je uważać za autentyczny ślad po rzeczywistym zdarze
niu, w niepodważalny sposób zaświadczający o jego wiarygodności.
Z perspektywy czasu śmieszą nas, oczywiście, przypomniane choćby
ostatnio przez Stevena Spielberga w Moście szpiegów (.Bridge of Spies,
2015), wykonywane domowym sposobem schrony przeciwatomowe
i przekazywane przez najpopularniejszych bohaterów kreskówek in
strukcje, jak powinno się zachować na wypadek ataku nuklearnego.
Fotografia z operacji Castle Bravo, choć wiele razy reprodukowana,
wciąż jednak przypomina, że chodziło i nadal chodzi o zagrożenie
jak najbardziej realne.
Podobny charakter ma też drugi z omawianych w Zukunft als
Katastrophe obrazów. Przedstawia on tak zwany Zegar Zagłady
(Doomsday Clock), który został zbudowany z inicjatywy naukow
ców związanych z Uniwersytetem Chicagowskim. Brali oni aktywny
udział w naukowo-badawczym Projekcie Manhattan, którego głów
nym celem było stworzenie bomby atomowej i przyczynili się tym
samym do narodzin technologii samozagłady ludzkości. Przerażeni
efektami własnych ustaleń w chwili, kiedy znalazły się one w wy
łącznej gestii wojskowych i polityków, postanowili wydawać „Bul
letin of the Atomie Scientists”, żeby co roku podawał do wiadomo
ści publicznej wyniki najnowszych badań. Zegar Zagłady zawisł zaś
na ścianie redakcji tego biuletynu na Uniwersytecie Chicagowskim
w 1947 roku i odtąd pojawia się też na okładce jego każdego wyda
nia. Ruchome wskazówki zegara na pierwszym zdjęciu zatrzymały
się siedem minut przed północą, a ich zbliżanie się lub oddalanie
od godziny zero sygnalizuje odtąd wzrost lub spadek napięcia w sto
sunkach międzynarodowych, a tym samym bardziej lub mniej realną
perspektywę bliskiego końca świata, możliwego już przecież tech
nicznie do przeprowadzenia i zależnego tylko i wyłącznie od czyjejś
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decyzji lub utraty kontroli nad posiadanym arsenałem jądrowym.
W styczniu 2015 roku zegar wskazywał już tylko trzy minuty do pół
nocy, a w 1953 roku nawet dwie. Na początku lat pięćdziesiątych
Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testowały najnowszą broń
termojądrową, zaś trudna do powstrzymania eskalacja Zimnej Woj
ny wydawała się najbardziej realna. Co trzeba dodać, od 2007 roku
Zegar Zagłady nie tylko rejestruje wzrost zagrożenia z powodu coraz
większych ilości gromadzących się odpadków nuklearnych, lecz tak
że postępujących zmian klimatu, rozwoju nowych technologii i nauk
o życiu. A więc i on świadczy o tym, że żyjemy dziś w sytuacji „pełza
jącej zagłady”, katastrofy bez katastrofy.
Być może należy przyznać rację politykom okresu Zimnej Woj
ny, którzy wypracowali doktrynę Mutual Assured Destruction (MAD)
w przekonaniu, że strach przed bronią jądrową i totalnym zniszcze
niem najlepiej zdoła powstrzymać wybuch III wojny światowej. Kon
flikt jądrowy, być może właśnie dzięki tej doktrynie, pozostał zatem
nie-wydarzeniem, stając się czystą spekulacją, przedmiotem wielo
rakich dyskursów mówionych i pisanych. Scenariusze nuklearnych
konfrontacji zalegają zapewne nadal w ściśle tajnych sejfach na naj
wyższych szczeblach, podczas gdy opisywaniem możliwych wersji
zagłady zajmują się dziś pisarze nurtu science fiction i twórcy filmów
katastroficznych. Nic więc zapewne w tym dziwnego, że latem 1984
roku na łamach „Diacritics” Jacques Derrida w artykule pod mówią
cym wiele tytułem NoApocalypse, Not Now pisał o katastrofie jądrowej
jako „figurze retorycznej” w performatywnym procesie odstrasza
nia i negatywnej perswazji6. Katastrofa stała się jedynie opowieścią,
hipotezą czy fantazmatem całkowitego samozniszczenia. Jednak
pomimo tak rozumianej wirtualności, a może właśnie ze względu
na nią, zmieniła się również w element konstytuujący tak strukturę
życia społecznego, jak codzienną rzeczywistość każdego z nas. Tym
samym katastrofa odroczona, katastrofa, której (jeszcze) nie było,
6 Jacques DERRIDA, No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Sev
en Missives), tium. Catherine Porter, Philip Lewis, „Diacritics" 1984, nr 2, s. 20-31.
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stała się farmakonem drugiej połowy XX wieku, lekiem i trucizną
zarazem.
Podczas gdy Derrida - jak wielu przed nim i po nim - z na
ciskiem podkreślał, że świadomość możliwej samozagłady stanowi
nieusuwalny składnik naszej współczesności, Patrick Marnham
w Snake Dance przekonująco udowodnił, że była ona istotną częścią
europejskiej codzienności na długo przed tym, nim w 1942 roku roz
poczęła się realizacja Projektu Manhattan7. Bomby zrzucone na Hi
roszimę i Nagasaki, noszące wdzięczne imiona Little Boy i Fat Man,
to przecież podsumowanie i zarazem kulminacja dziesiątków lat od
kryć naukowych i stuleci wyzysku kolonialnego na trzech kontynen
tach. Marnham, specjalny korespondent w Afryce, na Środkowym
Wschodzie i w Ameryce Południowej takich gazet, jak „Guardian"
czy „New York Times”, autor między innymi biografii Diega Rivery
i Georgesa Simenona, początkowo planował napisać tylko biografię
Roberta Oppenheimera. W efekcie licznych podróży i badań powsta
ła jednak książka, która na szerokim tle przedstawia ściśle ze sobą
powiązane losy trzech osób, które właściwie nigdy się ze sobą nie
spotkały: wspomnianego Oppenheimera, Abyego Warburga i Jo
sepha Conrada. Fragment Jądra ciemności tego ostatniego widnieje
też jako motto całej książki. Jak bowiem podkreśla Marnham, ty
tułowe jądro ciemności to metafora nie tylko Afryki i kolonializmu,
lecz całej w gruncie rzeczy kultury i cywilizacji europejskiej począt
ku XX wieku.
W 1890 roku Conrad spędził sześć miesięcy w Kongu, wtedy
własności Leopolda II, króla Belgii, który na swoje szczęście po
mógł zrealizować plany badań wnętrza Czarnego Lądu brytyjskie
mu odkrywcy Henryemu Mortonowi Stanleyowi. Dzięki temu król
Leopold mógł już wkrótce pochwalić się posiadaniem jednej z naj
bardziej dochodowych kolonii, bogatej w kość słoniową i kauczuk.
Kiedy wskutek rabunkowej gospodarki tak zasobami naturalny
7 Patrick Marnham, Snake Dance. Journeys Beneath a Nuclear Sky, Chatto & Windus 2013.
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mi, jak ludzkimi, zabrakło kauczuku, przy okazji poszukiwań złóż
miedzi w kongijskiej prowincji Katanga natrafiono na rudy uranu
najwyższej jakości. To właśnie ta sama belgijska firma, która kiedyś
zatrudniła Conrada, pięćdziesiąt lat później dostarczyła do Stanów
Zjednoczonych uran, wykorzystany do testów i budowy bomb, zrzu
conych następnie na Hiroszimę i Nagasaki. Naukowcy zatrudnieni
w ramach Projektu Manhattan prowadzili zaś tajne badania w spe
cjalnie dla nich zbudowanym i zamkniętym miasteczku Los Ala
mos w Nowym Meksyku, gdzie kierujący ich pracami Oppenheimer
z chorowitego dziecka stał się podczas wakacyjnych wędrówek mło
dym i silnym mężczyzną. W 1959 roku, kilkanaście miesięcy przed
odzyskaniem przez Kongo niepodległości, na uniwersytecie w stoli
cy, wtedy nazwanej Leopoldville, powstał pierwszy w Afryce reaktor
atomowy, dar „od narodu amerykańskiego”. Dziś od dawna zdewa
stowany i źle zabezpieczony, stanowi realne zagrożenie nie tylko dla
byłego Konga i państw sąsiadujących, ale także dla innych. Nadal nie
odnaleziono choćby drugiego z ukradzionych przed kilkudziesięciu
laty rdzeni reaktora, który być może znajduje się w rękach terrory
stów. W Snake Dance los Warburga jako trzeciej osoby interesującej
Marnhama wzbogaca opowiadaną przezeń historię o wyższe piętro
refleksji historiozoficznej, dzięki której powoli odsłania się przed
czytelnikiem nadrzędny sens ostatnich słów Kurza z Jądra ciemności.
Warburg przyjechał do Nowego Meksyku w 1895 roku, a więc
u kresu epoki podboju Dzikiego Zachodu. Jako badacz związków
antyku ze współczesnością interesował się przede wszystkim tań
cem węża, dzięki któremu zamieszkujący tam od końca epoki zlo
dowaceń Indianie Hopi próbowali zamawiać deszcz i okiełznać moc
błyskawicy. Samego tańca wprawdzie nie widział, ale rozmawiając
z dziećmi tego plemienia, zdał sobie sprawę, że w miarę jak przeni
ka je kultura Zachodu, zaczynają odczuwać coraz większy dystans
między symbolem (wąż) a rzeczywistością (zygzak błyskawicy);
dystans, który właściwie nie istniał jeszcze dla ich rodziców, utoż
samiających błyskawicę z wężem. Do notatek i materiałów zgroma
dzonych w Nowym Meksyku Warburg powrócił dopiero dwadzie
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ścia pięć lat później, kiedy zaczął przygotowywać się do wykładu
w klinice psychiatrycznej w szwajcarskim Kreuzlingen, który miał
dowieść, że stan jego zdrowia znacznie się polepszył i może powró
cić do poprzedniego życia. Zrozumiał wtedy nie tylko, że Indianie
Hopi, łącząc suszę, deszcz, błyskawicę i symbol węża, ustanawiali
strukturę świata, nadając mu porządek. Odkrył ponadto, że po
stępujące zanikanie takiego typu symbolizmu i świadomości jego
znaczenia w społeczeństwie technologicznym początku XX wieku
doprowadziło do wybuchu Wielkiej Wojny, która w jego przypadku
oznaczała także pogłębiający się kryzys psychiczny. Warburg powoli
odzyskał zdrowie, lecz zdobyta przezeń wiedza nie uratowała świa
ta. W tym samym miejscu, gdzie Indianie zaklinali pogodę, podczas
testów w ramach eksperymentu Trinity nowoczesna technologia po
swojemu po raz kolejny połączyła niebo z ziemią, zaś Oppenheimer
miał przywołać wiele mówiący cytat z Bhagawadgity: „Teraz stałem
się śmiercią, niszczycielem światów”. Ten cytat położył się cieniem
także na planach Marnhama. Kiedy już kończył podróże i zbieranie
materiałów do książki Snake Dance i dokumentalnego filmu pod tym
samym tytułem8, 11 marca 2011 roku ponad osiemnaście tysięcy
ludzi zginęło podczas awarii elektrowni atomowej w japońskiej Fukushimie. Właśnie tam kończą się więc podróże brytyjskiego pisarza
i dziennikarza „pod nuklearnym niebem”.
Jak pokazuje Horn w Zukunft ais Katastrophe, pierwsze literac
kie opisy globalnych katastrof klimatycznych, rzeczywistych i wy
obrażonych, powstawały jeszcze pod innym niebem. Należy do nich
między innymi poemat Ciemność lorda Byrona, najbardziej bodaj
znany romantyczny tekst o końcu świata, który pogrążył się w ab
solutnej ciemności, kiedy zgasło słońce. A ponieważ światło i ciepło
to sama podstawa ludzkiego współżycia, przestały też wtedy funk
cjonować wszystkie instytucje, zaś mieszkańcy Ziemi bardzo szybko
stracili wszelkie pozory człowieczeństwa, bez chwili wahania zabija
8 Snake Dance, film dokumentalny, scenariusza i reżyseria: Manu Riche i Patrick
Marnham, 2012.

KLIMAT I KATASTROFY

jąc swoich bliźnich i pożywiając się ich ciałami. Byron przedstawia
w poemacie Ciemność apokalipsę krok po kroku, wyraźnie widząc
w niej sytuację eksperymentalną, rodzaj doświadczenia przeprowa
dzanego niczym w laboratorium naukowym. Potwierdza to czytelnie
już pierwszy wers poematu: „I had a dream, which was not a dream.
Celem i efektem snu, który najwyraźniej wcale nie był snem, oka
zuje się miażdżący test antropologii poprzedniej epoki, epoki nie
słusznie zgoła zwanej czasem oświecenia, oraz wypracowanej w jej
ramach ideologii samodoskonalenia się ludzkiej natury. Chłodne
i zdystansowane spojrzenie narratora poematu Byrona szybko ujaw
nia, że - wbrew nadziejom filozofów i pedagogów - człowiek nigdy
nie stał się niczym więcej niż okrutnym zwierzęciem, które walczy
o własne przetrwanie. Widać to tym wyraźniej, że pod wpływem
lektury Essay on the Principles ofPopulation Thomasa Malthusa lord
Byron w precyzyjnie zainscenizowanych i szczegółowo opisanych
scenach swojego poematu nie pokazuje bynajmniej konkretnych lu
dzi, lecz przedstawia ludność i zachowania statystyczne, jakby przy
gotowywał grunt dla tych, którzy już wkrótce w oparciu o podobne
podstawy ekonomiczno-statystyczne zaczną uprawiać biopolitykę.
W Ciemności pozostaje ona wszakże jeszcze całkowicie domeną na
tury, która skutecznie próbuje się bronić przed nadmierną ingeren
cją i sobiepaństwem człowieka, sprowadzając nań totalną zagładę.
Ciemność to jednak nie tylko poetycki zapis doświadczenia,
sprawdzającego niczym w laboratorium utopijne projekty pokole
nia oświeconych. To także dokument rzeczywistej katastrofy, do
której doprowadził największy bodaj w dotychczasowej historii
świata wybuch wulkanu na wyspie Sumbawa w Indonezji w kwiet
niu 1815 roku. W wyniku tego wybuchu nie tylko straciło życie kil
kadziesiąt tysięcy mieszkańców tej i sąsiednich wysp, ale ponadto
do atmosfery dostały się takie ilości popiołu i siarki, że przesłoniły
słońce na kilka lat także w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Rok
1816 wpisano zatem do kronik jako „rok bez lata”, z nocnymi przy
mrozkami w czerwcu i lipcu, z mrocznymi i deszczowymi dniami.
Podczas jednego z takich dni, przypominających noc, powstał też
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wspomniany poemat Byrona, który akurat wtedy spędzał wakacje
wraz z Johnem Polidorim, Percym i Mary Shelley w Szwajcarii. Jak
warto przypomnieć, naukowcy na początku lat osiemdziesiątych XX
wieku pod nazwą „nuklearna zima” podobnie jak Byron opisywali
skutki ewentualnego wybuchu jądrowego, kiedy chmury skażonych
pyłów na długo zakryją słońce. Dlatego trudno uniknąć porówna
nia Ciemności z późniejszą niemal o dwa wieki powieścią The Road
Cormaca McCarthy ego9. Nuklearny wybuch, którego przyczyna nie
została bliżej określona, wywołał tu podobne zaciemnienie słońca
przez unoszące się w powietrzu popioły jak opisane przez Byrona.
Niewiele też w The Road różnią się ludzkie reakcje na ekstremalną
sytuację, równie jak w Ciemności dalekie od tradycyjnych, humani
stycznych ideałów.
To prawda, McCarthy koncentruje spojrzenie wyłącznie na
ojcu i jego kilkuletnim synu, którzy przemierzają postapokaliptyczny świat byłej Ameryki, uciekając na południe przed śniegiem
i zimnem. Z rzadka jedynie widzą innych, obawiając się bardziej niż
pragnąc tych przygodnych spotkań. Już jednak kilka scen, relacjo
nowanych przez narratora chłodnym i zdystansowanym tonem, nie
mal bez uciekania się do pomocy metafor, wystarczy do tego, żeby
diagnoza gatunku ludzkiego McCarthyego nie różniła się od tej,
którą z większą ilością drastycznych szczegółów proponował Byron.
Jednak nie bez powodu widzimy w The Road tylko dwóch bohaterów.
W dodatku syn nie zna tu prawie świata sprzed zagłady, niewiele też
potrafi zrozumieć z tego, co opowiada mu o tym świecie ojciec. Tym
klarowniej widać, jak niezwykle kruchą strukturę ma nie tylko po
kład kultury, lecz także to, co zwiemy cywilizacją. George Miller jako
twórca filmów o „szalonym” Maksie był pod tym względem o wiele
większym optymistą, podobnie jak wielu autorów dzieł o świecie po
apokalipsie. Ci, którym udało się ocaleć, zabierają się tu do budowy
świata z resztek dawnego, bo zachowali też niemal w całości nie
9 Cormac McCarthy, The Road, Alfred A. Knopf 2006; idem, Droga, tłum. Ro
bert Sudół, Wydawnictwo Literackie 2008.
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zbędną do tego wiedzę i umiejętności. Nic o tym nie świadczy lepiej
niż surrealistyczne pojazdy, którymi poruszają się bohaterowie Mil
lera. W The Road jednego możemy być pewni: po śmierci ojca syn nie
zdoła zbudować nowej cywilizacji, nawet jeśli poprzednia zostawiła
po sobie tak wiele urządzeń i sprzętów nadających się do użytku.
Powieść McCarthygo kończy opis pstrągów w górskim stru
mieniu, który bardzo często odczytywano jako metaforę wrażliwości
natury, niezwykle łatwej do nieodwracalnego zniszczenia, właśnie
do niej odnosząc wyrażenie „a thing which could not be put back”.
Jak się jednak wydaje, odkrywczość i zarazem przyczyna sukcesu
The Road tkwi raczej w tym, że cytowane wyrażenie wcale nie odnosi
się do natury, lecz - do ludzkiej cywilizacji. Ona także nie jest czymś,
co bez trudu daje się odbudować. Dlatego diagnozę McCarthyego
można z powodzeniem oddać słowami Derridy z tekstu, do którego
już odsyłaliśmy: „Wojnę nuklearną porównać można do całkowite
go zniszczenia ludzkiego habitatu i archiwum. To ostateczny refe
rent, horyzont i warunek wszystkiego innego" (s. 28). Zachowanie
„ludzkiego habitatu i archiwum” to zarazem podstawowy warunek
przetrwania, gdyż archiwum oznacza w rozważaniach Derridy także
umiejętność symbolizacji. Jej postępujący zanik obserwował i traf
nie diagnozował już Aby Warburg, nawet jeśli przyczyny mylnie
utożsamiał z rozwojem technologii, z tym konkretnym momentem,
kiedy symbolicznego węża Indian Hopi zastąpił kawałek miedziane
go drutu przewodzącego prąd. McCarthy w The Road patrzy z dzisiej
szej perspektywy nieco inaczej. Dla niego cywilizacja technologiczna
powstała także ze zdolności do symbolizacji i na niej także się zasa
dza, czyli - inaczej rzecz formułując - stanowi równoprawną część
archiwum. Dlatego wraz z nim ulegnie zniszczeniu.
Tak romantyczne koncepcje natury, jak współczesne opowie
ści o apokalipsie, które zwiastują koniec ludzkiej cywilizacji w na
stępstwie zmian klimatycznych, klarownie budują opozycję między
zmierzchem cywilizacji a siłami przyrody, stopniowo odzyskującej
panowanie nad światem. Jeśli nawet pokazują one możliwy i decy
dujący wpływ człowieka na kształtowanie klimatu, to zwykle widzą
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w nim karygodne nadużycie, wynik krótkowzrocznej eksploatacji
zasobów naturalnych oraz nadmiernej wiary w potęgę technolo
gii. Katastrofa zdaje się zasłużoną karą dla tych, którzy naruszyli
równowagę ekologiczną, nieświadomi powiązań między rozwojem
kultury i środowiskiem naturalnym. Zapewne tego typu opozycja
między niszczycielskimi zakusami człowieka i stającą mu na dro
dze naturą wydawała się klarowna w epoce atomowej, kiedy zmianę
klimatu przynieść miała katastrofa nuklearna w efekcie konfliktów
politycznych i wyścigu zbrojeń. Co ciekawe, tak rozumiana opozy
cja przetrwała w tych opowieściach o apokalipsie, w których klimat
jako taki, a nie wybuch nuklearny, doprowadza do zagłady ludzkiej
cywilizacji. Wystarczy przyjrzeć się choćby obrazom apokalipsy po
wstałym już po okresie zimnej wojny i kryzysu paliwowego, kiedy
nad ludzkością zawisła groźba katastrof ekologicznych, które wywo
łują jednocześnie regres cywilizacji i powrót do wcześniejszych epok
w dziejach Ziemi.
Nakręcony w 2004 roku przez Rolanda Emmericha film Poju
trze wyraźnie odsyła do ustaleń badaczy ery zlodowaceń, choćby ze
względu na wybór głównego bohatera. Jest nim paleoklimatolog,
profesor Jack Hall, który prowadził ostatnio badania na Antarktyce
i cudem uniknął śmierci podczas oderwania się ogromnego lodow
ca. Stanowi to dla niego niechybny dowód na nadchodzącą wielkimi
krokami zmianę klimatu na całym świecie. Już wkrótce lody top
niejące na biegunie północnym ochłodzą wody oceanów, zaś zmia
ny ciśnień powietrza doprowadzą do poważnych anomalii pogodo
wych i trwałych przeobrażeń klimatu na całym świecie. Oczywiście,
ocieplenie na biegunie północnym to nade wszystko efekt ludzkiej
działalności, jednak Emmerich nie ukrywa, że katastrofa tego typu
blisko przypomina zjawiska naturalne, które już kiedyś miały miej
sce. Pierwsza epoka lodowcowa nastała przecież równie gwałtownie,
o czym najlepiej świadczy pokazywany w jednej ze scen filmu ekspo
nat muzealny: mamut, który zamarzł w trakcie jedzenia, jakby dra
styczny spadek temperatury nastąpił skokowo i gwałtownie. Taką
zmianę oglądamy następnie w skali makro, kiedy na całej półkuli
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północnej gigantyczne śnieżne cyklony przynoszą niemal dzień po
dniu zlodowacenie, niszcząc wszystko, co staje im na drodze. Po kil
ku zaledwie dniach takich śnieżyc gruba warstwa zlodowaceń pokry
wa tereny wszystkich kontynentów aż po równik. Fakt, że w gruncie
rzeczy oglądamy powtórzenie wydarzeń sprzed nastania epoki czło
wieka, podkreśla tym dobitniej, że wytwory cywilizacji okazują się
dalece nietrwałe i kruche w konfrontacji z siłami natury. Upewniają
nas o tym melancholijne krajobrazy, które przemierza Jack Hall, gdy
wbrew zdrowemu rozsądkowi wyrusza do Nowego Jorku, by ratować
syna. Amerykańskie miasta zmieniły się w białe pustynie, a spod
warstwy lodu wystają tylko szkielety najwyższych wieżowców.
Trudno się nawet dziwić, że w obliczu natury, obojętnej na los
człowieka, Jack Hall udziela bezradnemu wiceprezydentowi Stanów
Zjednoczonych wyłącznie jednej rady: ocalałych należy przenieść na
południe, na tereny Meksyku. Ludzkość sama jest winna własnej
zagłady, skoro nie doceniła potęgi przyrody, naukowców podpowia
dających czarne scenariusze uznając za niegodnych uwagi szaleń
ców. W filmie Emmericha przywódcy państw wysoko rozwiniętych
jawnie lekceważyli sobie przecież ostrzeżenia Halla podczas szczytu
klimatycznego, a wiceprezydent USA nie podjął żadnych środków
zaradczych i dopiero w ostatniej chwili zarządził ewakuację połu
dniowych stanów. Także zwykli obywatele, zaskoczeni arktyczną
zimą, nie bardzo wiedzą, jak przetrwać w ekstremalnych warunkach.
Podobnie jak w późniejszym filmie 2012 (2009) Emmerich pokazał
w Pojutrze nagłą katastrofę klimatyczną i klęskę cywilizacji, chcąc
skutecznie przerazić widzów niesamowitością natury, obojętnej na
losy człowieka i zupełnie od niego niezależnej. Za taką koncepcję
relacji między kulturą i naturą odpowiada w Pojutrze wybrany typ
katastrofy, gdyż reżyserowi najwyraźniej zależało tu na spektakularności obrazów zimowej apokalipsy, dopełniającej się w kilka zale
dwie dni. Jeśli nawet odpowiedzialnością za śmierć milionów obar
cza on naukowców i polityków, ich wina polega tylko i wyłącznie
na zaniechaniu, na przeszacowaniu możliwości ludzkiej cywilizacji
i technologii. Pod tym względem zupełnie inaczej pokazuje kata
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strofę ekologiczną James Lawrence Powell, z wykształcenia geolog,
który kilka lat temu wydał własnym sumptem książkę 2084. An Orał
History ofthe Great Warming, jako kanwę dla fikcyjnych historii wy
korzystując aktualne ustalenia klimatologów i przewidywane przez
nich zmiany ekologiczne w drugiej połowie XXI wieku10.
Zamiast typowej narracji fikcyjnej Powell wybrał formę mockumentu, spójną intrygę zastępując kilkunastoma, przeprowadzonymi
najczęściej telefonicznie, wywiadami z wybranymi świadkami postę
pującej katastrofy, wśród których są zarówno naukowcy, jak też po
litycy i bogu ducha winni przedstawiciele ginących narodów i kultur.
Spoglądają oni na naszą współczesność wstecz, z perspektywy 2084
roku, kiedy z powodu zmian klimatycznych przetrwał na Ziemi le
dwie niewielki odsetek populacji początku stulecia. Ich świadectwo
ma w intencji fikcyjnego narratora, który zebrał wszystkie ustne re
lacje, stanowić przede wszystkim przestrogę dla przyszłych pokoleń,
które podejmą trud odbudowania ludzkiej cywilizacji. Natomiast
Powellowi forma mockumentu pozwoliła przekonująco i wyczer
pująco przedstawić obowiązujące dziś ustalenia naukowe i wyjaśnić
zarówno przyczyny, jak i konsekwencje stopniowego ocieplenia kli
matu, w których wyniku nadmiar wód zalać może niżej położone
tereny w Europie i innych częściach świata. Dzięki kolejnym wy
wiadom poznajemy, krok po kroku, przyczyny stopniowego ogrze
wania się wód oceanów, które nie odbijają światła słonecznego jak
wcześniej lodowce, co dodatkowo przyspiesza roztapianie się lodów
na obu biegunach. W 2084 nie brakuje też naukowych analiz, któ
re przystępnie wyjaśniają, dlaczego ocean pochłonął znaczne części
wybrzeża obu Ameryk, natomiast pod wpływem tych samych czyn
ników Europa Centralna i Południowa musiały zmienić się w pu
stynię, gdzie nie zdołają przeżyć ci, którzy przywykli do łagodniej
szego klimatu. Powell pokazuje jednak z przekonaniem, że wbrew

10 James Lawrence Powell, 2084. An Oral History ofthe Great Warming [2011],
http://www.amazon.com/2084-History-Warming-Kindle-Single-ebook/dp/
B004TAD8G0.
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pozorom nie chodzi wcale o zemstę przyrody na człowieku. Klimat
w XXI wieku stanowił już bowiem w pełni wytwór człowieka, równie
śmiercionośny w oddziaływaniu jak broń atomowa. Nic nie potwier
dza tego lepiej niż fakt, że 2084 przedstawia apokalipsę, która nie
wydarzyła się momentalnie, w ciągu kilku dni czy tygodni, lecz nara
stała stopniowo i wręcz niedostrzegalnie, co najmniej od połowy XX
wieku.
Opisywane przez świadków w mockumencie Powella kolej
ne stadia katastrofy to zaledwie wybrane epizody totalnej zagłady,
które czytelnie dowodzą, że zamiany wcale nie zachodziły liniowo.
Ich rytm się zmieniał, wyraźnie zwalniał, kiedy ludziom udawało
się wymyślić jakieś doraźne środki zaradcze, tu i ówdzie zapobiec
wzrostowi średnich temperatur i podnoszeniu się wód w oceanach.
Jednak nawet jeśli wymyślali nowe źródła paliw, to nijak nie potrafili
przewidzieć, że ich używanie za kilka lat doprowadzi w ostatecznym
rozrachunku do kolejnej niekorzystnej zmiany. Aby pogłębić wraże
nie, że wbrew pozorom klimat stanowi wytwór cywilizacji, Powell
tak dobiera świadectwa, by relacjonowały także konflikty zbrojne,
które wybuchają w wyniku anomalii klimatycznych i migracji ludno
ści, gdyż w międzyczasie dobrem najwyższym stała się dla niej woda
pitna, nie zaś paliwa. Zmiany geopolityczne pociągają za sobą nowe
regulacje w gospodarce wodnej i zarządzaniu zasobami naturalnymi,
co z kolei nie pozostaje bez wpływu na klimat, i tak w kółko. Dlatego
nie należy czytać zgromadzonych w 2084 mockumentarnych wy
wiadów jako relacji z dramatycznych konsekwencji jednej katastrofy.
To raczej fragmentaryczne obrazy powolnych przekształceń ludz
kiej cywilizacji. Ich przyczyną i jednocześnie skutkiem jest klimat,
przedstawiony jako najlepszy przykład sztucznej natury, która na
dodatek posiada własną i niezależną od ludzi sprawczość. Ta stwo
rzona przez ludzi, sztuczna natura odpowiada za zagładę znanego
nam świata, co Powell trafnie oddaje za pomocą neologizmu geocide, podkreślającego właśnie to, że śmierć miliardów stanowiła efekt
tyleż zjawisk naturalnych, co działalności człowieka, połączonych
w nierozerwalną i zabójczą całość.
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Nawet jeśli Powell jest geologiem, nie daje to żadnej gwarancji,
że przedstawione przez niego w 2084 fikcyjne relacje mają w sobie
ziarno prawdy i odwołują się do ustaleń naukowców. Żeby się o tym
przekonać, wystarczy sięgnąć do jednej z nielicznych prac na temat
zmian klimatu i ich skutków, które zostały przetłumaczone na język
polski. Lektura Wojen klimatycznych Haralda Welzera o tyle potwier
dza mockumentalny charakter 2084, że w obu przypadkach chodzi
o ścisły związek między przemocą jako ponoć najbardziej skutecz
ną metodą rozwiązywania problemów, typową dla społeczeństw
nowoczesnych, a tak zwanymi katastrofami naturalnymi11. Z uwa
gi na jednolity charakter prowadzonych rozważań Welzer, o wiele
wyraźniej niż Powell dbający o stworzenie wrażenia mozaiki głosów,
postaw i nierzadko sprzecznych ze sobą interesów, podkreśla, że
chodzi o katastrofy społeczne. Postępujące zmiany klimatu jedynie
bowiem pogłębiają istniejące już wcześniej asymetrie i nierówności
szans życiowych: „Problemy ekologiczne nie są w gruncie rzeczy
problemami obojętnej wobec nich natury, lecz wyłącznie ludzkich
kultur, których utrzymanie jest zagrożone” (s. 216). Jak się wydaje,
Wojny klimatyczne odpowiadają też pośrednio na pytanie, dlaczego
Powell zawiesił tradycyjną granicę między nauką i fikcją, nadając
swoim przemyśleniom polifoniczną postać niepełnych i rozproszo
nych świadectw zwykłych ludzi i fachowców, rozmaicie dotkniętych
przez zmiany i należących do różnych grup interesów. W opinii Wel
zera nauki społeczne i teorie kultury nadal pozostają nastawione
przede wszystkim na normalność, dlatego nie potrafią badać kata
strof i docenić ich wszechobecności. Nic nie dowodzi tego lepiej niż
absurdalność powtarzanego przy okazji rozważań nad Holokaustem
zaklęcia „nigdy więcej”, które nie potrafiło zapobiec żadnemu z ko
lejnych ludobójstw, tak w Europie, jak na innych kontynentach.
Co nawet w tym miejscu ważniejsze, Welzer jest także głębo
ko przekonany, że owocne podjęcie kwestii katastrof nie stanie się
11 Harald WELZER, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku? [2008],
tłum. Michał Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010.
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możliwe bez daleko idących zmian w obrębie nauk społecznych i hi
storycznych. Trudno się z nim nie zgodzić, kiedy piszę:
Wszelkie procesy, które ex post wydają się powiązane przyczy
nowo, logiczne czy wręcz konieczne, w społecznym działaniu
powstały na zasadzie przypadku, w sposób powikłany albo
też samowzmacniający się - i w każdej chwili mogły przebiec
inaczej. Trzeba zatem uwolnić się od przekonania, że przyczynowość jest kategorią działania społecznego. (...) w obrębie
społecznych powiązań mogą występować wyraźne napięcia
i zagęszczone procesy przemian, ale nic takiego jak decydująca
przesłanka, do której wszystko późniejsze dałoby się sprowa
dzić (s. 106 i 182).

Takiemu właśnie przekonaniu, które Powell zdaje się podzielać, od
daje sprawiedliwość wybór formy mockumentu. Pozwala ona nie tyl
ko dotrzeć do szerszego grona czytelników, którzy chętniej przeczy
tają opowieść fikcyjną niż artykuł naukowy czy specjalistyczną pracę,
lecz także uniknąć groźnej pułapki logiki przyczynowości, której me
chanizm precyzyjnie wykłada Welzer, przestrzegając przed jej nega
tywnymi skutkami w naukach społecznych. W 2084 tak rozumianą
przyczynowość zastępują świadectwa klarownie usytuowane, odda
jące partykularne racjonalności, co podczas uważnej lektury pozwa
la dostrzec w nich efekty określonych kontekstów i przyjętych ram
interpretacyjnych, których obecność zabierający głos niekoniecznie
nawet sami sobie uświadamiali.
Nic więc dziwnego, że Powell opisuje katastrofę ekologiczną
wcale nie jako powrót do którejś z wczesnych epok w dziejach Zie
mi, jak w Pojutrze zrobił to choćby przywołany już tutaj Emmerich,
lecz jako rodzaj regresu cywilizacyjnego do pierwszych lat XIX wieku,
czyli do początku rewolucji przemysłowej. Jak należy się spodzie
wać, odbudowa cywilizacji na nowych zasadach stanowi w 2084
ostatnią szansę przetrwania ludzkości na degenerującej się pod jej
bezmyślnym wpływem Ziemi. Jednak w zgromadzonych tu wypo
wiedziach ekspertów i reprezentantów ginących kultur pobrzmiewa
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pesymistyczny ton i wyraźny brak wiary w lepszą przyszłość. Pod
tym względem mockument Powella nie różni się wcale od stanowi
ska całego gremium naukowców, którzy zwrócili się niedawno do
International Union of Geological Sciences z postulatem oficjalnego
wyodrębnienia w dziejach Ziemi nowej epoki pod nazwą antropocen.
W myśl ich postulatów należy uznać działalność człowieka za jedną
z podstawowych sił geologicznych, której ślady posłużyć mogą jako
wskaźniki chronologiczne i stratygraficzne. International Geologi
cal Congress, który odbył się w 2012 roku w australijskim Brisbane,
odłożył ostateczną decyzję w tej kwestii na cztery lata, dlatego mno
żą się nadal strategiczne propozycje dat wyznaczających początek
nowej epoki. Jak w podsumowującym dotychczasowe debaty arty
kule na łamach „Naturę” pokazali Simon L. Lewis i Mark A. Maslin, jeśli pominąć takie niemiarodajne geologicznie ślady, jak choćby
pozostałości po rozpalanych przez ludzi ogniskach już w plejstoce
nie, antropocen mógłby się rozpocząć najwcześniej w 1610 roku.
Ponowne zalesienie Ameryki Północnej po drastycznym spadku po
pulacji Indian, wypieranych przez europejską cywilizację, pozwoli
łoby bowiem przyjąć tę datę jako wskaźnik minimalnego poziomu
dwutlenku węgla. Najpóźniejszy z proponowanych terminów przy
pada z kolei na rok 1964, kiedy na dobre rozpoczęło się bezprece
densowe przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego12. Rodzaj regresu
do początków rewolucji przemysłowej, sugerowany w 2084 Powella,
to najczęstsza bodaj ze zgłaszanych propozycji datowania antropocenu. Dodatkowo dowodzi ona, że sugerowany przez Powella obraz
zbliżającej się katastrofy to wizja możliwego rozwoju przyszłych
wydarzeń, oparta na mocnych, naukowych fundamentach. Właśnie
pod tym względem zupełnie inaczej wyobrażał sobie konsekwencje
zmian klimatycznych brytyjski pisarz James Graham Ballard w de
biutanckiej powieści The Drowned World na początku lat sześćdzie

12 Simon L. LEWIS, Mark A. MASLIN, Defining the Anthropocene, „Nature” 2015,
nr 519, s. 171-180, https://www.researchgate.net/publication/273467448_Defin
ing_the_Anthropocene (2.01.2016).
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siątych, kiedy wyobraźnię innych pisarzy science fiction nadal dręczy
ły przedstawienia zagłady jądrowej13.
Ballard rozpoczyna The Drowned World od typowej dla fantastycznonaukowych narracji analizy przyczyn zmierzchu cywilizacji,
który nastąpił gdzieś w połowie XXII wieku. Podnoszące się stop
niowo wody oceanów zalały większość terenów zamieszkałych przez
ludzi, zaś piaski nanoszone przez te wody powoli zmieniły wielkie
metropolie Europy i Ameryki Północnej w tropikalne laguny, zarastane przez dziką roślinność. Zgodnie z prawidłami gatunku na
głównego bohatera Ballard wybrał doktora Roberta Keransa, który
w 2145 roku wraz z grupką innych naukowców przemierza bezkre
sne oceany, przeprowadzając w promieniach bezlitosnego słońca
pomiary niezbędne do naszkicowania nowej mapy świata, która
symbolicznie uratuje go przed ostatecznym osunięciem się w stan
natury. Ballard opisuje oglądany jego oczami świat w kategoriach
regresu geologicznego, choć rodzaj rozwijającej się bujnie roślinno
ści i szybkie tempo ewolucji gigantycznych gadów każą myśleć raczej
o powrocie do epoki triasu. Krok po kroku konwencja science fiction
ustępuje wszakże miejsca innemu nieco typowi narracji, co ściśle
wiąże się z wyborem nadrzędnej perspektywy. W The Drowned World
oglądamy subtropikalny świat z punktu widzenia Keransa, dostrze
gając wraz z nim coraz więcej osobliwości i anomalii, wywołanych
przez gwałtowne mutacje roślin i zwierząt morskich. Co więcej, sur
realistyczny krajobraz laguny przypomina tę wizję, która nawiedza
w snach tak jego, jak i pozostałych członków ekipy. Pod jej wpływem
jeden z żołnierzy, wiedziony nieracjonalnym impulsem, straceńczo
ucieka na południe, broniąc się przed wszelkimi próbami zawrócenia
go z drogi. Ona też sprawia, że kiedy cała ekipa decyduje się wró
cić na północ, na zamieszkałą jeszcze przez ludzi Arktykę, Kerans
postanawia zostać na lagunie i zgłębić sekret powtarzających się
snów.
13 James Graham Ballard, The Drowned World, Berkeley Books 1962; idem, Za
topiony świat, tłum. Maciej Swierkocki, Wydawnictwo Rachocki i S-ka 1998.
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Ballard celowo ustanawia w The Drowned World subiektyw
ny punkt widzenia, kiedy relacjonuje kolejne wydarzenia i opisuje
świat po apokalipsie. Chce bowiem pokazać, że Kerans właśnie pod
wpływem wewnętrznej przemiany stopniowo odrzuca naukowe me
tody porządkowania świata, świadomie i z własnej woli poddając się
ewolucyjnemu regresowi. Główny bohater wiele razy też podkreśla,
że wizje senne należy uznać za manifestacje zbiorowej podświa
domości. Świadczą zaś one niezbicie o tym, że nie tylko on jeden
czy ekipa prowadząca badania, lecz cały ludzki gatunek coraz szyb
ciej powraca do własnych początków. Powieść Ballarda zestawiano
dotąd najczęściej z obrazami zatopionych światów Maksa Ernsta,
uważając je zarazem za najbardziej prawdopodobne źródło inspi
racji tego, co dostrzega i opisuje dla nas Kerans. Inny typ koneksji
zaproponował jednak ostatnio Rory O’Dea14. Wskazał on bowiem
na bliskie powiązania między The Drowned World Ballarda a powsta
jącymi w tym samym mniej więcej czasie pracami amerykańskiego
artysty Roberta Smithsona, specjalizującego się w sztuce ziemi, któ
re analizował jako wyraz typowej dla kultury po II wojnie światowej
utraty wiary w naukę jako dyskurs porządkujący i objaśniający świat.
Subiektywne wizje Keransa i otaczające go niesamowite krajobrazy
powodują, że odrzuca on stopniowo typowe dla nauki kategoryza
cje i racjonalne zasady. Dlatego trudno się nawet dziwić, że kiedy
piratowi Strangmanowi udaje się osuszyć lagunę, Kerans z odrazą
patrzy na wyłaniające się spod wody ruiny, niegdyś samo centrum
Londynu. Z przerażeniem przechadza się po opustoszałych ulicach,
aż wreszcie postanawia pomóc w zniszczeniu zapór, zatrzymują
cych wody oceanu. Ostatni obraz powieści pokazuje zaś Keransa,
jak wyrusza niemal wprost w słońce, by niczym nowy Adam po raz
kolejny podjąć próbę stworzenia od podstaw innej cywilizacji. W ta
kim zakończeniu The Drowned World dostrzega O’Dea odmienną od
typowych narracji apokaliptycznych perspektywę oglądu katastro14 Rory O’Dea, The Other Side of Robert Smithson's Mirror-Travel, [w:] Past Futures.
Science Fiction, Space Travel, and Postwar Art of the Americas, red. Sarah J. Mon
tross, MIT Press 2015, s. 106-123.
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fy. Tutaj niewielką nawet szansę na powstanie nowego świata daje
bowiem odrzucenie naukowych paradygmatów, stojących na straży
dawnej cywilizacji, rozpoczęcie wszystkiego od samego początku.
To, co Isabelle Stengers nazywa intruzją Gai (intrusion of Gaia)15,
nie zawsze musi przybierać postać globalnej katastrofy, jak dzieje się
to w przywoływanych przez nas dotąd przykładach. Świadczy o tym
choćby film Nighta M. Shyamalana Zdarzenie (The Happening, 2008),
w którym przerażenie widzów wywołać winny nie tyle rozmach i wi
dowiskowość zagłady cywilizacji, ile lokalny i początkowo wręcz ba
nalny charakter tego, co ni stąd ni zowąd się wydarza. Akcję Zdarze
nia otwiera przecież widok nowojorskiego Central Parku o poranku.
W ten sposób mógłby się zacząć typowy dramat obyczajowy, gdy
by nie szybko narastająca fala zupełnie absurdalnych samobójstw.
Ogarnia ona nie tylko Nowy Jork, ale już wkrótce znaczny obszar
wschodniego wybrzeża, zaś ledwie po kilku dniach znika w równie
niespodziewany sposób, jak się wcześniej pojawiła. Główny boha
ter i nauczyciel biologii, który na oglądanej przez nas lekcji mówi
o alarmującym i masowym wymieraniu pszczół, zasadnie bodaj po
dejrzewa, że chodzić może o roznoszone przez wiatr neurotoksyny,
obniżające poziom instynktu samozachowawczego człowieka. W ten
sposób rośliny miałyby, jak sądzi, bronić się przed niszczącą je cy
wilizacją. Takie podejrzenia nie znajdują jednak mocnego potwier
dzenia ani w odbywających się w studiach telewizyjnych debatach
naukowców, prześcigających się formułowaniu sprzecznych hipotez,
ani w rozwoju akcji. Kiedy znika zagrożenie, życie w Nowym Jorku
wraca do normy i po trzech miesiącach nikt już nie pamięta o nie
dawnej tragedii. Wtedy jednak w ostatniej scenie Zdarzenia koro
ny drzew w paryskim parku Tuileries chyli nagły podmuch wiatru,
a alejki wypełnia znany z pierwszych sekwencji w Central Parku
krzyk spacerowiczów. Tym samym tytułowe zdarzenie okazuje się
nie tyle ewenementem, ile raczej zapowiedzią całej serii lokalnych
katastrof, typowych dla wspomnianej już „pełzającej apokalipsy”.
15 Isabelle Stengers, In Catastrophic Times. Resisting the Coming Barbarism
[2009], tlum. Andrew Goffey, Open Humanity Press 2015.
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Wielu recenzentów nie miało wątpliwości, że w Zdarzeniu na
tura mści się na ludziach, odpłaca im się pięknym za nadobne. Trud
no jednak mówić zasadnie o aktach zemsty, skoro jedna z ostatnich
ofiar to starsza kobieta, żyjąca na odludziu w ogromnym ogrodzie,
pełnym zadbanych drzew, kwiatów i ziół. Bardzo podobnie w In Cat
astrophic Times myśli wspomniana Stengers, która z pełną świado
mością posługuje się imieniem Gaja, by tym wyraźniej podkreślić,
że nie mamy już do czynienia ani z zagrażającą nam dziką naturą,
ani z naturą, którą poddawaliśmy dotąd bezlitosnej eksploatacji,
ani tym bardziej z taką, która wymaga od nas jakiejś szczególnej
ochrony. Gaja to nowa postać natury, która ujawnia własną sprawczość, niepytana wtrąca się w ludzkie sprawy. Czyni to jednak, by
tak powiedzieć, zgoła bezinteresownie, niczego już bowiem od nas
nie chce, ani się też nie spodziewa. W In Catastrophic Times Stengers
nie ukrywa, że zabiera głos, choć nie zna się specjalnie na zmianach
klimatu. Zmobilizowały ją jednak do napisania książki dwa wydarze
nia. Pierwsze z nich to skuteczne protesty społeczne w Europie prze
ciwko próbom wprowadzenia modyfikowanej genetycznie żywności,
drugim był zaś huragan Katrina, który niemal doszczętnie zniszczył
Nowy Orlean pod koniec sierpnia 2005 roku. Wysoce zaawansowa
na cywilizacja nie zdołała ani zapobiec atakowi żywiołu, ani potem
jego skutkom, przerzucając koszty na najmniej zamożnych. Właśnie
przed nadejściem w następstwie zmian klimatu tak rozumianego
barbarzyństwa postanowiła ostrzec Stengers, zachęcając do weryfi
kacji obowiązującego co najmniej przez dwa ostatnie stulecia obrazu
przyszłości jako tylko i wyłącznie gwarantowanego przez naukę po
stępu technologicznego, konkurencji rynkowej i wzrostu gospodar
czego. Powiązanie przyszłości z postępem sprawia, jak z naciskiem
podkreśla, że o wartości innowacji rozstrzyga rynek i spodziewane
zyski, nie zaś użytkownicy i eksperci. A to najlepiej dowodzi, że mie
rzony maksymalnymi zyskami postęp nie jest wcale obiektywną siłą
historyczną, lecz coraz bardziej ujawnia swój wymiar stricte politycz
ny. Największy niepokój Stengers jako naukowca budzą natomiast
ostatnie zmiany w sposobie dystrybucji pieniędzy publicznych na re
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alizację projektów badawczych, gdyż głównym warunkiem ich otrzy
mania stała się dziś współpraca z przemysłem. Dyktuje on w kon
sekwencji najważniejsze kierunki badań i jednoznacznie rozstrzyga
o kryteriach powodzenia, mierzonego liczbą uzyskanych patentów.
Jak zatem powtarza, ekonomia wiedzy powoli podporządkowuje so
bie praktyki naukowe, czas więc najwyższy, żeby badacze zakwestio
nowali rolę, wyznaczaną im przez polityków.
Stengers z całą otwartością piszę o interwencyjnym charakte
rze In Catastrophic Times i niemal całkowicie rezygnuje z tego po
wodu z naukowego dyskursu. Jej książka przypomina zatem 2084
Powella, który poszedł wszakże o krok dalej, wybierając formę
mockumentu. Warto w tym kontekście przywołać również thriller
State of Fear Michaela Crichtona16, gdyż niemal modelowo uzupełnia
on zestaw środków i rozwiązań na pograniczu nauki i fikcji, po któ
ry sięgają naukowcy i pisarze, zaniepokojeni tyleż zmianami klima
tycznymi, ile pogłębiającymi się związkami między nauką i polityką.
Crichton wprost podnosi tę kwestię w apendyksie, gdzie już w tytu
le stawia kluczowe z tego punktu widzenia pytanie Why Politicized
Science Is Dangerous? W odpowiedzi przywołuje lata międzywojnia,
kiedy zwolennikami teorii eugeniki stali się nie tylko tacy zatro
skani o pulę genetyczną narodu politycy, jak Theodore Roosevelt
i Winston Churchill, feministka i działaczka socjalistyczna Margaret
Sanger, lecz ponadto takie mądre głowy, jak George Bernard Shaw
i Herbert George Wells. Podobnie działo się w Rosji sowieckiej, kiedy
tak nauki przyrodnicze, jak agronomia i polityka rolna kołchozów
poddała się dyktatowi Trofima Łysenki, który tryumfalnie obwieścił
koniec burżuazyjnych kłamstw na temat dziedzictwa genetyczne
go i rozpoczął nową erę tryumfu człowieka nad naturą. Oczywiście
Crichton dobrze wie, że organizacje ekologiczne i badania klimatu
nie mają u progu nowego stulecia równie ideologicznego charakteru
i nie przypominają tamtych, w zasadzie niezależnych od ustroju pań
16 Michael CRICHTON, State of Fear, HarperCollins Publishers 2004; IDEM, Państ
wo strachu, tłum. Wojciech Szypuła, Wydawnictwo Amber 2004; IDEM, Korporacja
strachu, tłum. Robert Waliś, Wydawnictwo Albatros 2011.
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stwowego „programów społecznych, przebranych za naukę” (s. 578).
Dostrzega jednak istotne podobieństwa strategicznego operowania
półprawdami, żonglowania rozmytymi definicjami i korzystania je
dynie z tych danych i naukowych ustaleń, które zgadzają się z tezą
przyjętą i propagowaną przez media. Ich przejawy tropi z podobną
zaciętością zarówno w apendyksie, jak w samym thrillerze.
Choć postacie i wydarzenia w State of Fear mają charakter da
lece fikcyjny, jak najbardziej prawdziwe są towarzyszące akcji przy
pisy i bibliografia, opatrzona komentarzami, podobnie jak tabele
i wykresy, odesłania i cytaty, którymi posługują się bohaterowie.
A nawet więcej. Trudno przecież uciec przed wrażeniem, że Crichton
napisał tę powieść właśnie dlatego, żeby te studiowane przez trzy
lata publikacje i źródła przywołać. Nie bez powodu też wyjaśnia, że
listę książek i artykułów przygotował „z myślą o czytelnikach, któ
rzy zechcą zrewidować jego myślenie i dojść do własnych wniosków”
(s. 583). Rola tych wszystkich materiałów nie sprowadza się jednak
z pewnością do zwiększenia wiarygodności akcji. Wręcz przeciwnie.
Niczym w teatrze epickim Brechta akcja stanowi tu przynętę dla
leniwego, bywało, czytelnika, niemal podświadomie motywując go
do tego, żeby przy okazji poznał te dane i ustalenia, które pomijają
media głównego nurtu.
W centrum akcji State of Fear znajdują się akty terrorystycz
ne na ogromną skalę, jak choćby sztucznie wywołane powodzie czy
tsunami, przygotowywane przez podziemną grupę ekstremistyczną
Environmental Liberation Front. Mają one na celu nie tylko wzbu
dzenie strachu, lecz także niepodważalne potwierdzenie obaw, wy
rażanych przez uczestników odbywającej się właśnie międzynarodo
wej konferencji klimatycznej w Beverly Hills. Akty terrorystyczne
udaremnia jednak skutecznie improwizowana grupa z profesorem
Johnem Kennerem z Center for Risk Analysis bostońskiego MIT na
czele. W osobliwej hybrydzie gatunkowej akcja, klasycznie rozegrana
w czasie kilku miesięcy (maj - październik 2004 roku), z podaniem
daty, miejsca i dokładnego czasu kolejnych wydarzeń, służy ledwo za
kanwę dla czegoś w rodzaju powieści edukacyjnej w dosłownym tego
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słowa znaczeniu. Rozpoczyna ją wizyta młodego prawnika w cen
trum prawnym, które przygotowuje pozew przeciwko amerykań
skiej Environmental Protection Agency w imieniu wysp na Pacyfiku,
gdyż w myśl przeprowadzanych symulacji grozi im zalanie w efekcie
globalnego ocieplenia. Dowiaduje się tam nie tylko, że symulacje
i modele nie potrafią niczego dowieść, skoro ich wyniki zależą od wy
boru i doboru danych wyjściowych. Poznaje tam ponadto precyzyjną
definicję globalnego ocieplenia: „To teoria, zgodnie z którą wzrost
poziomu dwutlenku węgla i niektórych innych gazów przyczynia
się do wzrostu średniej temperatury ziemskiej atmosfery pod
wpływem tak zwanego «efektu cieplarnianego»” (s. 81, podkreśle
nia M.C.). Podkreślenia wybranych wyrazów znajdują się oczywiście
już w tekście powieści, zwiększając w efekcie jego siłę perswazyjną.
Podobną funkcję pełnią reprodukowane tu wykresy i tabele, a tak
że pozostałe formy uzupełniania wiedzy, tak młodego prawnika,
jak czytelników. Choć Crichton jako doświadczony pisarz funkcją
ucznia i nauczycieli obdarza w trakcie rozwoju wydarzeń także inne
postacie, proces przekazywania wiedzy nieodmiennie przyjmuje for
mę wykładu, który nie zawsze wiąże się bezpośrednio z sensacyjną
intrygą. Dlatego trudno odmówić racji tym krytykom i czytelnikom,
którzy narzekali, że dostali do ręki zbyt obszerną powieść o niezbyt
wartkiej akcji. Edukacyjny przede wszystkim charakter State of Fear
potwierdza także finał. Bardziej od zlikwidowania groźnych prze
stępców liczą się tu plany milionera, który osobiście zaangażował
się w zdemaskowanie przywódców jednej z amerykańskich grup ak
tywistów ekologicznych. Teraz zaś rozważa, jak należałoby zorgani
zować badania naukowe, żeby wydawane na nie środki rzeczywiście
służyły ochronie środowiska. Co istotne, plany fikcyjnego milionera
w thrillerze Crichtona nie różnią się wcale od tych propozycji, które
kilka lat później w swoim interwencyjnym głosie naukowca bruksel
skiego Université Libre wysunęła Stengers.
Postulaty Crichtona w tekstach towarzyszących jego docu-thrillerowi brzmią nieco staroświecko, skoro przede wszystkim
chciałby, żeby nauka zachowała najdalej posuniętą obiektywność.
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Jednak z jego założeniami wstępnymi zgodziłby się nawet Bruno La
tour, który od dawna postuluje ujawnienie ideologicznych aspektów
praktyk naukowych. Jak bowiem uważa Crichton, „studia” przygo
towane przez ekologów i obrońców środowiska są równie podejrza
ne i stronnicze, jak „studia” przedstawiane przez stronę reprezen
tującą interesy przemysłu. Tymczasem w najnowszej pracy Face
à Gaïa Latour deklaruje17, że uprawiana przezeń od czterech dekad
antropologia nowoczesności ma coraz więcej wspólnego z tym, co
od niedawna określa się mianem nowego reżimu klimatycznego.
Jego antropologia przecież także zakłada wspólne spojrzenie na
dzieje Ziemi i ludzi, co pozwala wreszcie połączyć siły nauk przy
rodniczych i humanistycznych, a także głęboko zmienić stosunek do
otaczającego nas świata. Zdecydowanie jednak sprzeciwia się Latour
tym, którzy w angażującym coraz więcej sił i środków kryzysie eko
logicznym widzą szansę na ponowne zacieśnienie związków między
człowiekiem a naturą. Nie dość, jak przypomina, że większość tra
dycyjnych definicji człowieka sytuuje go w opozycji do natury, to
ponadto jej klasyczne rozumienie zyskało już czytelnie normatywny
wymiar. Odwołanie do natury w określeniu „prawo naturalne” poja
wia się przecież nie tylko w funkcji synonimu przymiotników „mo
ralny” i „legalny”, lecz także ma charakter przywołania do porządku
niczym zdefiniowana przez Louisa Althussera interpelacja. Porząd
kowanie świata to jednocześnie zaprowadzanie w nim określonego
porządku i egzekwowanie jego założeń. I dzieje się tak co najmniej
od kiedy Thomas Hobbes, poszukując w okresie długotrwałych wo
jen i konfliktów w ówczesnej Europie mocnych podstaw dla propo
nowanego przez siebie kontraktu społecznego i koncepcji państwa
jako Lewiatana, ustanowił w konsekwencji stan natury, ukrywając
skrzętnie polityczny aspekt tego performatywnego przedsięwzięcia.
Latour w Face à Gaïa nie ma większych wątpliwości, że na po
czątku XXI wieku nadszedł najwyższy czas, żeby odejść od koncep
cji natury w rozumieniu Hobbesa i wkroczyć w epokę postnatury,
17 Bruno LATOUR, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique,
Éditions Découverte 2015.
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w której każdy z uczestników metaforycznie rozumianych wojen
ekologicznych powinien ujawnić zajmowaną przez siebie pozycję
i wynikające z niej opcje w efekcie przeprowadzonych na nowo kal
kulacji interesów. Chodzi mu zaś nie tylko o ludzi, lecz również o te
wszystkie elementy sprawcze, które zostały ujednolicone przez po
zbawienie ich suwerenności w ramach obowiązującego już od kilku
stuleci pojęcia „natura”. Dlatego między innymi wspomina o krajo
brazie, który dotąd służył wyłącznie jako dekoracje dla konfliktów
między ludźmi. Teraz zaś i krajobraz - jak w Krajobrazie z Argonauta
mi trafnie przewidział wiele lat temu Heiner Muller - aktywnie włą
czył się w walkę o przetrwanie. Latour nie odwołuje się wprawdzie
do Crichtona i przywołanego przez nas thrillera State of Fear, ko
rzysta jednak chętnie z innych odesłań do kultury popularnej. Kilka
razy powraca choćby do serialu telewizyjnego Gra o tron (Gamę of
Thrones, 2011-), by podkreślić, że chodzi mu o takie deklaracje tożsa
mości, celów i opcji politycznych, jakie składają tam walczące o tytu
łowy tron ludy i plemiona. Dlatego też zgoła inaczej niż Stengers w
In Catastrophic Times rozumie pojęcie Gaja, a czasem wręcz używa go
w liczbie mnogiej, podkreślając lokalny i konkretny charakter tego,
co winno zastąpić dawną naturę - globalną, uniwersalną, uporząd
kowaną, poddaną prawom przyczynowości i całkowicie pozbawioną
sprawczości na rzecz człowieka.
Jak w Face a Gala przypomina Latour, pod nazwą Gaja nie ukry
wa się któraś z greckich antropomorficznych bogiń, obdarzonych
ludzkimi zaletami i wadami, możliwymi do racjonalnej eksplikacji.
Gaja to w jego rozumieniu siła chtoniczna, bardziej od nich pier
wotna i pełna niemożliwych do przezwyciężenia sprzeczności, zaś
jej kompetencje - jak opisuje Hezjod w Teogonii - wyprowadzić się
dają dopiero z konkretnych działań. Bardzo podobnie definiuje też
Latour pochodzącą z końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
koncepcję brytyjskiego fizjologa Jamesa Lovelocka1B i nawiązującej*

18 Por. np. James Lovelock, Gaia, a New Look at Life on Earth, Oxford University
Press 1979.
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do niego amerykańskiej biolog Lynn Margulis19. Oni pierwsi przy
pomnieli dawne imię Gai, podejmując próby jej opisu jako systemu
powiązań między heteronomicznymi elementami, które nie tworzą
trwałych powiązań, nie stają się też w związku z tym jednym organi
zmem, posiadającym wnętrze i zewnętrze. Takie założenie domaga
się daleko idącej modyfikacji teorii ewolucji, gdyż likwiduje kategorię
środowiska jako arbitra w procesie modyfikacji organizmów. Powta
rza więc kilka razy Latour, że życie jest o wiele bardziej chaotyczne,
pozbawione jakichkolwiek ram i celów, niż potrafili to sobie dotąd
uprzytomnić (neo)darwiniści i ekonomiści. Dla niego Gaja to nazwa
procesu, w którego trakcie najróżniejsze możliwości znalazły okazję
do tego, by zwiększyć prawdopodobieństwo zdarzeń względem nich
uprzednich. To zatem domena emergencji i ucieleśnienie procesu
historycznego jako takiego, gdyż ujawnia prawidłowości i zasady
samoregulacji dopiero z perspektywy ex post. Dlatego też nie mają
one wiele wspólnego z typową dla maszyn cybernetycznych zasadą
sprzężeń zwrotnych, zdolnych kontrolować przebieg procesów, któ
rych element stanowią.
Jak wyraźnie widać, Gaja nie jest dla Latoura jakimś aspek
tem czy wcieleniem natury, gdyż znosi konstytuującą to kanonicz
ne pojęcie dychotomię, tym samym ujawniając jej performatywny
charakter jako ludzkiego wytworu. Wejście zaś w nową epokę postnaturalną oznacza nie tylko demontaż systemu figur i metafor, defi
niujących dotąd człowieka i życie. To również etap ustalania nowych
suwerenności i sprawczości w procesie, który od tej pory chce on
nazywać geohistorią. Tylko ich nowa dystrybucja w myśl propozy
cji wyłożonych w Face a Gala stanowi bowiem w miarę adekwatną
odpowiedź na wyzwania kryzysu klimatycznego i realne zapowiedzi
nadchodzących katastrof, jedyną możliwą postawę wobec Gai, tytu
łowe stawienie jej czoła.

19 Lynn Margulis, Symbiotic Planet. A New Look at Evolution, Basic Books 1998.
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pierwszych dniach stycznia 2016 roku światowe media po
informowały o noworocznym postanowieniu Marka Zuckerberga, twórcy Facebooka, który na swoim profilu ogłosił, że
w najbliższych miesiącach zamierza zbudować autorski system
sztucznej inteligencji (Al) do pomocy w obowiązkach domowych
i w pracy1. Ten system będzie pełnił funkcję jego osobistego asy
stenta i współpracował na podobnych zasadach, jakich musi prze
strzegać superkomputer Jarvis, zbudowany przez Tony’ego Starka,
tytułowego Iron Mana z serii komiksów i filmów firmy Marvel. Zu
ckerberg planuje w taki sposób zaprojektować swojego Jarvisa, żeby
program nie tylko rozpoznawał jego głos i twarze przyjaciół, kiedy
zadzwonią do drzwi domu, lecz także kontrolował wysokość tem
peratury i działanie aparatury nagłaśniającej, a przede wszystkim
to, co dzieje się w pokoju jego niedawno urodzonej córki. Super
komputer ma poza tym pomagać Zuckerbergowi w wizualizowaniu
wszelkich potrzebnych danych w rzeczywistości wirtualnej. Twórca
Facebooka zapewnił też czytelników swojego profilu, że z całą pew
nością nie rzuca słów na wiatr, kiedy podejmuje swoje noworoczne
zobowiązania. Dlatego nie omieszkał przypomnieć tych wcześniej
szych postanowień, które udało mu się w stu procentach zrealizo
wać. Jak w podobnych okolicznościach obiecał, nauczył się przecież
języka mandaryńskiego, a kiedy indziej znowu zgodnie z zobowiąza
niem poznawał codziennie kolejną nową osobę, a nawet czytał dwie

W

1 http://technologie.gazeta.p1/internet/i, 104530,1942 42 35,to-sie-nazywa-no
woroczne-postanowienie-mark-zuckerberg-chce.html (11.01.2016).
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książki miesięcznie. Deklaracje Zuckerberga brzmią zatem bardzo
poważnie, a u niektórych budzić mogą zaniepokojenie czy wręcz
obawy. Wydają się one uzasadnione zwłaszcza w kontekście niedaw
nych doniesień medialnych na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą
przyspieszony rozwój technologii cybernetycznych, coraz trudniej
szych w związku z tym do kontroli.
Dystopijne wizje supersystemów komputerowych, które przej
mują władzę nad światem i w deklarowanie złych lub w założeniu
dobrych zamiarach dążą do fizycznej eliminacji człowieka, jak dzieje
się to choćby w Ja, robot (I, Robot, 2004) Aleksa Proyasa czy w fil
mach z serii Terminator, przestały już właściwie należeć wyłącz
nie do domeny fantastyki naukowej. Przed zagrożeniem ze strony
szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji zaczęli też ostatnio
ostrzegać uznani naukowcy, ze sławnym Stephenem Hawkingiem
na czele, o czym donosiła nawet „Gazeta Wyborcza”2. W wywiadzie,
którego Hawking udzielił dla BBC w grudniu 2014 roku przy okazji
premiery filmu Transcendencja (.Transcendence), bez cienia ironii wy
raził on swoje poważne obawy, że pojawienie się myślących maszyn
oznaczać może koniec ludzkiego gatunku: „Ludzi jako istoty biolo
giczne ogranicza powolne tempo ewolucji. Oznacza to ich przegraną
w konkurencji z maszynami, które wkrótce zajmą ich miejsce”3. Nie
należy zapominać, że tak sformułowane ostrzeżenie padło nie tylko
z ust wybitnego brytyjskiego fizyka teoretycznego, lecz także z ust
osoby, którą postępujące stwardnienie zanikowe boczne skazało na
nieprzerwane pośrednictwo sztucznej inteligencji w codziennych
kontaktach ze światem. Jak podkreśla Hawking, w przypadku jego
osobistego asystenta Al, stworzonego przez najlepszych specjali
stów od cybernetyki, chodzi jeszcze o nadal dość prymitywną ma
2 Por. Michał Skubik, Sztuczna inteligencja nas zniszczy - ostrzega Stephen Hawking,
„Gazeta Wyborcza” 19.05.2015, http://wyborcza.pi/1.754oo,i7947O26,Sztuczna_
inteligencja_nas_zniszczy___ostrzega_Stephen.html (11.01.2016).
3 Rory Cellan-Jones, Stephen Hawking Wams Artificial Intelligence Could End
Mankind, „BBC NEWS” 2.12.2014, http://www.bbc.com/news/technology-3o29o
540 (11.01.2016).
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szynę myślącą. Już w najbliższej przyszłości powstaną jednak takie
systemy, które swoją inteligencją nie tylko dorównają człowiekowi,
lecz nawet znacznie przewyższą. Takie przekonanie Hawking po
wtórzył następnie podczas konferencji prasowej w ostatnich dniach
lipca 2015 roku. Prezentował wtedy dziennikarzom list otwarty
w sprawie publicznej kontroli nad zasadami wyznaczania prioryte
tów w aktualnie prowadzonych badaniach nad sztuczną inteligencją,
przede wszystkim zaś w kompleksie militarno-przemysłowym4. Po
dobnie jak Zuckerberg, Hawking posługiwał się w obu przypadkach
określeniem „sztuczna inteligencja”, choć na myśli miał głównie
sztuczne mózgi”, nie zaś komputerowe systemy wspomagające, do
których należy zarówno superkomputer Jarvis Tony’ego Starka, jak
osobisty asystent Al Hawkinga i planowany autorski system twórcy
Facebooka. Ta istotna różnica rozmywa się oczywiście jeszcze bar
dziej w powszechnej świadomości publicznej, co w konsekwencji
zwiększa obawy przed wszelkimi formami cyfrowej inteligencji i na
głym przyspieszeniem ich rozwoju w najbliższych latach, podsycane
umiejętnie przez zamierzenie straszące myślącymi maszynami filmy
liczącego na zyski Hollywood. W tym właśnie kontekście powstała
praca The Technological Singularity Murraya Shanahana5, profesora
kognitywnej robotyki w Imperial College London, która ukazała się
nakładem MIT Press w serii „Essential Knowledge”, podejmującej
najbardziej aktualne problemy, od zagadnień kulturowo-historycznych do kwestii nauk ścisłych i najnowszych technologii.
Nie bez przyczyny Shanahan rozpoczyna swoje rozważania
od przypomnienia artykułu Computing Machinery and Intelligence,
który Alan Turing opublikował w 1950 roku na łamach czasopisma
,Mind”. Nie tylko uznaje się ten artykuł za pierwsze opracowanie na
ukowe tematu sztucznej inteligencji, do tej pory zarezerwowanego

4 Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence. An Open Let
ter na stronie Future of Life Institute, http://futureoflife.org/AI/open_letter
(11.01.2016).
s Murray SHANAHAN, The Technological Singularity, MIT Press 2015.
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wyłącznie dla twórców fantastyki naukowej. Turing zapowiedział
w nim ponadto, że w okolicach 2000 roku będzie już można z po
wodzeniem mówić o tym, że maszyny myślą zupełnie tak samo, jak
ludzie. Nic zatem dziwnego, że kiedy w 1997 roku wyprodukowany
przez firmę IBM komputer Deep Blue pokonał mistrza szachowe
go Garyego Kasparowa, media ogłosiły z tryumfem, że oto spełniła
się przepowiednia Turinga. Świętujący najnowszy dowód techno
logicznego postępu dziennikarze zapomnieli jednak z kretesem, że
w przypadku Deep Blue nie chodziło jednak o taki rodzaj Al, o któ
rym wspominał Turing, nawet jeśli jego słynny test polegał na serii
pytań i odpowiedzi, czyli ustanawiał różnicę między myślącą maszy
ną a człowiekiem przede wszystkim na poziomie języka, którym się
posługiwali. Głównym narzędziem komunikacji między nimi i testu
jącym ich możliwości „sędzią” pozostawał przecież ekran i klawiatu
ra, stanowiące rodzaj interfejsu. Od samego początku Turing myślał
też o maszynie uniwersalnej, o takiej inteligencji, która potrafi nie
tylko wykonywać wszelkiego typu obliczenia, lecz także uczyć się na
podstawie własnych doświadczeń i dzięki temu samodzielnie ada
ptować się do rozmaitych rzeczywistych okoliczności nie tylko ma
tematycznej natury, niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia
i uwzględnienia w programie. Tymczasem komputer Deep Blue sta
nowił przykład maszyny wysoce wyspecjalizowanej, która po prostu
znakomicie grała w szachy, i nic więcej. Należał więc do tej samej
rodziny komputerowych systemów wspomagających, co wspomnia
ny już osobisty asystent, odpowiadający za codzienne kontakty ze
światem Hawkinga, a także autorski system cyfrowy, który w ra
mach noworocznych postanowień zobowiązał się zbudować Zuckerberg. Żaden przedstawiciel tej rodziny z założenia nie potrafi konku
rować z człowiekiem, nawet jeśli zdarzy mu się raz czy drugi wygrać
z nim na jakimś konkretnym polu.
Shanahan w The Technological Singularity nie ma jednak więk
szych wątpliwości co do tego, że kiedy już powstanie sztuczna in
teligencja w pełnym tego słowa znaczeniu, która potrafi dorównać
człowiekowi zdolnościami twórczymi i zdrowym rozsądkiem jako
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niezbędnymi warunkami umiejętności stawiania czoła nieoczekiwa
nym nawet wyzwaniom, narodzin superinteligencji nie potrafimy już
żadnym sposobem powstrzymać czy uniknąć. Wszystko, co przyjmie postać kodu cyfrowego, da się przecież nie tylko bez większego
problemu skopiować, lecz także sukcesywnie udoskonalać, żeby sys
tem działał coraz szybciej i skuteczniej. I nie musi to wcale nadal za
leżeć od woli człowieka, gdyż na pewnym etapie rozwoju tej techno
logii rozpocznie się rekursywny i odbywający się poza jego kontrolą
proces samoulepszania się myślących maszyn. Z rodzimych pisarzy
nurtu fantastyki naukowej znakomicie pokazał to Stanisław Lem
w powieści Golem XIV (1981), gdzie komputery z zaawansowanego
produktu myśli ludzkiej same stają się już wkrótce pomysłodawcami
i producentami nowych i coraz bardziej zaawansowanych generacji
maszyn cyfrowych, tracąc przy okazji zdolność do porozumiewania
się z człowiekiem jako istotą nazbyt niskiego rzędu. Wtedy właśnie,
jak można podejrzewać na podstawie prognoz Shanahana, dojdzie
do tego wydarzenia, które w ostatnich latach określa się coraz czę
ściej mianem „technologicznej osobliwości” (technological singular
ity'). Po przekroczeniu zaś tego hipotetycznego punktu w rozwoju
cywilizacji wszystko się zmieni, gdyż cała ludzka technologia zesta
rzeje się niemal z dnia na dzień, stając się wyłącznie eksponatem
muzealnym.
Problem jedynie w tym, że nadal nie wygląda na to, żeby speł
niły się nie tylko prognozy Turinga sprzed ponad sześćdziesięciu lat,
ale też o wiele bliższe nam w czasie i dlatego pozornie bardziej re
alistyczne przewidywania amerykańskiego informatyka i propaga
tora transhumanizmu Raymonda Kurzweila. Na początku nowego
stulecia, z przekonaniem o słuszności własnych słów, zapowiedział
on bowiem, że najdalej w 2045 roku inteligencja nieorganiczna na
naszej planecie znacznie przekroczy potencjał myślowy całej popu
lacji ludzkiej6. Shanahan z kolei twierdzi, że ma całkowitą pewność,
że tak się nie stanie, gdyż również w tej dziedzinie istnieje znaczna
6

Por. Raymond Kurzweil, The Singularity Is Near, Viking Press 2005.
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dysproporcja między tym, co technologicznie możliwe, a tym, co da
się zrealizować w praktyce. Dzieje się zaś tak zupełnie niezależnie od
tego, czy będziemy myśleć o cyfrowej symulacji mózgu biologiczne
go, czy też o mózgu biologicznym, który został udoskonalony przez
rozmaite protezy kognitywne i wynalazki neurotechnologiczne,
a może o dosłownie rozumianej sztucznej inteligencji, która nie ma
już nic wspólnego ani z materią organiczną, ani z typowymi dla niej
zasadami kognicji. Cóż z tego, powtarza niezmordowanie Shanahan
w The Technological Singularity, że już dzisiaj moglibyśmy symulować
cyfrowo mózg myszy, skoro nadal brakuje nam niezbędnych danych
na temat funkcji i korelacji wszystkich komórek jej mózgu, czyli na
temat samych podstaw dynamiki jego aktywności. Z podobnych po
wodów nadal nie został zrealizowany pierwszy etap projektu OpenWorm, finansowanego ze środków publicznych metodą crowdfundingu, którego cel polegał na pełnej symulacji systemu nerwowego
(i następnie ciała) C. elegans. A przecież ten maleńki nicień, modelo
we zwierzę laboratoryjne w naukach biologicznych, posiada jedynie
trzysta dwa neurony (i dziewięćdziesiąt pięć komórek mięśniowych).
Dopiero porównanie tej stosunkowo niewielkiej liczby z dwudziesto
ma miliardami neuronów ludzkiej kory mózgowej pozwala zobaczyć
skalę przedsięwzięcia, jakim byłaby cyfrowa symulacja działania
systemu nerwowego człowieka. Nie wiadomo ponadto, czy analo
gowa natura aktywności mózgu biologicznego da się w ogóle symu
lować w nieciągłym, dyskretnym środowisku cyfrowym, w którym
podstawę komunikacji stanowi kod zerojedynkowy. Do tego zaś na
leży dodać wymagane, a nadal nieistniejące moce obliczeniowe oraz
konieczne interfejsy i silniki, które zapewnią komunikację między
symulowanym mózgiem, całym systemem nerwowym oraz innymi
partiami ciała, niezależnie od ich komponentów, przede wszystkim
zaś między tym sztucznym mózgiem i otoczeniem.
Na wcale nie mniejsze trudności natrafiają także próby zbudo
wania sztucznej inteligencji, która nie byłaby emulacją mózgu biolo
gicznego. Wciąż ulepszane algorytmy, sterujące procesami uczenia
się, nadal nie potrafią radzić sobie z niepewnością, wydarzeniami
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kontrfaktycznymi i wyobrażonymi, które dla człowieka stanowią
przecież podstawowy element codziennego funkcjonowania. Zatem
trudno dziwić się nawet temu, że Shanahan największe nadzieje
podkłada bodaj w badaniach, którymi zajmą się w przyszłości spo
łeczności paraludzkie, symulowane w rzeczywistości wirtualnej.
Wolne od podstawowych ograniczeń biologii i konieczności walki
o środki do życia będą one mogły zaprojektować nowe technologie
dla realnego świata, przyspieszając jego rozwój w czasie i w skali nie
możliwej inaczej do pomyślenia. Jednak nawet ten optymistyczny
scenariusz natrafić może na poważne przeszkody w realizacji. Już
niejeden raz w historii ludzkości zaawansowane technologie musiały przecież czekać na to, aż przygotują się na ich przyjęcie społe
czeństwa w przeważającej mierze konserwatywne światopoglądowo
i kulturowo. Dlatego Shanahan z większą o wiele ostrożnością niż
jego poprzednicy patrzy w najbliższą przyszłość:
Na długo przed tym, nim pojawią się myślące maszyny, dorów
nujące pod wszystkimi względami zdolnościom kognitywnym
człowieka, rozwijać się będą różnorodne wyspecjalizowane
technologie sztucznej inteligencji. Znacznie przewyższą one
ludzi w rozmaitych domenach, wymagających albo takiego ro
dzaju rozsądku, który znajduje się dziś jeszcze poza zasięgiem
emulacji komputerowych, albo umiejętności zastrzeżonych do
tąd wyłącznie dla najwyższej klasy specjalistów (s. 163).

To będzie dopiero pierwsza fala tego, co Shanahan nazywa techno
logią sztucznej inteligencji, która całkowicie wyprze z użycia tech
nologie dotychczasowe (disruptive Al technology'). Po niej przyjdą
następne i coraz lepiej radzące sobie bez pośrednictwa człowieka.
Dlatego trochę trudno uwierzyć w jego uspokajające zapewnienia,
że wystarczy odpowiednio zaprojektować funkcję nagrody, żeby
w ten sposób zagwarantować człowiekowi zachowanie dominującej
pozycji w świecie i kontrolę nad wysoce zaawansowanymi systema
mi. Przecież typowe dla białych mężczyzn przekonanie, że wszystko
da się kontrolować, zaś kontrola daje najlepszą gwarancję harmonij
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nych i stabilnych relacji, nieraz się już z kretesem skompromitowało.
W zapewnienia Shanahana uwierzyć tym trudniej, że już dzisiaj a co dopiero w przyszłości - relacje między ludźmi a maszynami
myślącymi okazują się nieco bardziej skomplikowane, niż chcą to
przyznać specjaliści od robotyki. Jedną z istotnych i niedostatecznie
branych pod uwagę płaszczyzn takich komplikacji pokazał Jacek Du
kaj w powieści Starość aksolotla. Od samego początku została ona po
myślana jako interaktywny e-book, z grafikami Platige Image oraz
modelami robotów do druku w 3D, które na zaproszenie autora za
projektował twórca filmowych Transformerów7. Umieszczona w tym
zaawansowanym technologicznie otoczeniu opowieść tym bardziej
przekonująco pokazuje, że nawet jeśli wydarzy się technologiczna
osobliwość, to z pewnością nie cały świat stanie wtedy na głowie.
W jednym zapewne zgodziłby się Dukaj jako autor Starości
aksolotla z Shanahanem, którego tezy z The Technological Singular
ity dotąd referowaliśmy: odtworzenie zawartości ludzkiego mózgu
(świadomości) nie jest wcale tym samym, co przetrwanie konkretnej
osoby, zachowanie jej osobowości bez większych zmian, determinu
jących przyszłe zachowania. Od podjęcia właśnie tej kwestii rozpo
czyna się akcja Starości aksolotla. Kiedy neutronowa fala, nieznanego
bliżej pochodzenia, w czasie jednej doby zniszczyła całą materię or
ganiczną na Ziemi, części ludzi udało się jednak uciec w przestrzeń
cybernetyczną. Większość korzystała zaś, jak zrobił to Grześ, głów
ny bohater powieści Dukaja i jedyna komputerowa złota rączka
w nowym świecie, z programu do gier InSoul3, do którego wcześniej
różnego autoramentu amatorzy dostosowali neurologiczne opro
gramowania, żeby zmaksymalizować realizm zachowania botów
podczas gry. Co było dobre dla botów, niekoniecznie jednak gwaran
tuje komfort tym, którzy w skromnej liczbie osiemnastu tysięcy na
całym globie zdołali się uratować przed neutronową zagładą, zmie
niając się w plemię Transformerów, podzielonych na zwalczające się
klany. Zamkniętych w metalowych wnętrzach mniej lub bardziej
7

Jacek Dukaj, Starośćaksolotla. Hardware dream, Allegro 2015.

MASZYNY I CIAŁA

humanoidalnych robotów dawnych ludzi najbardziej trapi brak tego,
co fachowcy nazywają ucieleśnieniem. Dlatego z bezgraniczną no
stalgią wciąż i wciąż muszą „z mozołem powtarzać przyzwyczajenia
przebrzmiałej biologii” (s. 31), choć emocje nauczyli się już odda
wać wyłącznie za pomocą emotikonów i odpowiednio dobranych
gifów ze znanych filmów hollywoodzkich. Dlatego też wszechwie
dzący narrator Starości aksolotla od samego początku kwestionuje
możliwość postawienia znaku równości między przeniesieniem za
wartości mózgu do sieci a tradycyjnie rozumianym przetrwaniem.
„Przeżył - jeśli przeżył” - takie zdanie otwiera dalsze losy Grzesia
w cyberprzestrzeni, od razu stawiając na ostrzu noża podstawową
kwestię przetrwania. Nieco dalej znajdujemy bardziej dogłębne wy
jaśnienie tego enigmatycznego stwierdzenia: „InSoul3 nie sczytywał
całego mózgu (...). Nie było żadnego przełomu w cyfryzacji umysłów,
nikt nie wymyślił sposobu, by zmienić IS3 w magiczną psychopompę. Wszyscy ludzie zginęli 23 dni temu” (s. 53). To w gruncie rzeczy
innymi słowami wyrażone, a przywołane już przez nas, podstawowe
przekonanie Shanahana, że identyfikacja podstaw aktywności każ
dej komórki z osobna nie jest jeszcze aż tak doniosłym odkryciem.
Trzeba ponadto poznać i umieć odtworzyć dynamikę ich sieciowe
go współdziałania, a to już o wiele trudniejsze zadanie. Jednak za
kwestionowanie w taki sposób możliwości dalszego istnienia w sieci
tego, co do tej pory zwykliśmy nazywać gatunkiem ludzkim, nie jest
jedynym przekonaniem typowym dla fantastyki naukowej i żywiącej
się jej eksperymentami myślowymi robotyki, które Dukaj w swojej
powieści podważa.
W Starości aksolotla najpierw dowiadujemy się, co zdarzyło się
w dzień apokalipsy. Następnie akcja dzieli się na trzy kolejne etapy,
oddzielone od siebie setkami i tysiącami lat. Nic zatem dziwnego, że
całą powieść kończy cytat z napisanej w 1930 roku i niedostępnej
w całości po polsku powieści Olafa Stapledona Last and First Mart,
w którym czytamy między innymi: „W istocie jedynie poprzez taką
literacką sztuczkę mogę oddać przekonanie, że cała nasza współcze
sna kultura jest niczym więcej niż chaotycznym i zacinającym się
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pierwszym z eksperymentów” (s. 173). Nie bez przyczyny, jak się
zdaje, czytelnik znajduje ten cytat dopiero po przeczytaniu Starości
aksolotla i zapoznaniu się z zapisanymi przez Dukaja snami hardware’u, jak podpowiada podtytuł. Stapledon uciekł się do dość popu
larnego w swoich czasach rozwiązania, znanego choćby z Wehikułu
czasu Herberta George’a Wellsa, które pozwalało pokazać teraźniej
szość z perspektywy odległej przyszłości, żeby tysiąclecie po tysiąc
leciu przedstawić ewolucję ludzkiego gatunku, niepowstrzymaną
mimo klęsk i niepowodzeń. Dukaj tymczasem właśnie przekonanie
o modelowości procesu postępujących i niepowstrzymanych w swej
istocie zmian stawia pod znakiem zapytania. Wykorzystuje przy
tym łubiane przez transhumanistów rozwiązanie w postaci prze
niesienia ludzkiego umysłu w cyberprzestrzeń jako „taką literacką
sztuczkę”, która udowodni, że sukcesywne zwiększanie liczby eks
perymentów z materią organiczną i nieorganiczną nie musi wcale
nieść ze sobą postępu i rozwoju. Równie dobrze oznaczać przecież
może powrót tego samego w rozmaitych przebraniach, co stawia
pod znakiem zapytania nie tylko koncepcję ewolucji, lecz także jej
pokłosie, czyli wspomnianą już osobliwość technologiczną - prze
rażającą tyleż z powodu wieszczonej utraty kontroli człowieka nad
sztuczną inteligencją, ile właśnie dlatego, że zapewne dojdzie wtedy
do radykalnego przerwania „naturalnego” procesu powolnych, ku
mulujących się zmian.
Najpierw jednak roboty zabierają się w powieści Dukaja za
odtworzenie materii organicznej i ponowne stworzenie człowieka,
korzystając z cyfrowo opracowanego DNA. Wtedy jak na dłoni stają
się widoczne wszystkie pułapki ich komputerowo powtórzonej Księ
gi Rodzaju. Nie chodzi nawet o to, że zachowały się przede wszyst
kim dane na temat gatunków niegdyś zagrożonych, gdyż właśnie
nimi naukowcy zajmowali się najbardziej intensywnie. Największy
i nieoczekiwany problem, jak się wkrótce okazuje, stanowi dla nich
epigenetyka, czyli proces dziedziczenia poza informacją genetyczną,
od kwestii włączania i wyłączania ekspresji genów poczynając, a na
smaku, mimice i innych interpersonalnych relacjach kończąc. Tym
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czasem owoce kolejnych eksperymentów robotycznych potomków
Frankensteina, którzy mimo upływu czasu nadal cierpią wewnątrz
niezdarnych i ze względu na funkcjonalność coraz mniej humanoidalnych mechów, muszą uczyć się tego, co to znaczy mieć organicz
ne ciało i zachowywać się jak ludzie, z zachowanych w ogromnych
ilościach kreskówek i filmów hollywoodzkich. W dodatku zaczy
nają też coraz wyraźniej wykazywać tendencje do tworzenia rojów
i - w konsekwencji - do wektoryzacji nastrojów na wzór opiekują
cych się nimi irigochi. Część z nich między stosami gier kompute
rowych odkrywa w końcu InSoul3 i powtarza gest swoich stwórców,
przenosząc się - tym razem dobrowolnie - w przestrzeń wirtualną.
A zatem zarówno niegdysiejsi ludzie, którzy umysłami zamieszkują
w cyberprzestrzeni, jak ich organiczni potomkowie z Cyfry, zwani
ludziakami, wbrew wyobrażeniom o niepowstrzymanym postępie
ewolucyjnym okazują się niezdolni do wyjścia poza zaklęty krąg tego
samego, wskazanego w cytacie z powieści Stapledona „chaotyczne
go i zacinającego się pierwszego z eksperymentów”.
To zapewne był powód, dla którego Dukaj już w tytule powie
ści wprowadził figurę tajemniczego dla wielu czytelników aksolotla.
Taką właśnie nazwą określa się larwę płaza ogoniastego z gatunku
abystoma meksykańska, którego cechą charakterystyczną jest zjawi
sko neotenii. Wrodzona wada sprawia bowiem, że te płazy w natu
rze nigdy nie osiągają postaci dojrzałej i rozmnażają się już w stanie
przejściowym, larwalnym. Zmienia się to dopiero w laboratorium
pod wpływem podanego im hormonu tarczycy. „Cała późniejsza doj
rzałość potwora okazuje się kompletnie zbędna, ot, wybryk natury”
(s. 92) - komentuje bohater Dukaja. Tymczasem powiedzieć by na
leżało, że „cała późniejsza dojrzałość potwora” to efekt sztucznych,
przeprowadzonych w laboratorium zabiegów człowieka, który ślepo
wierzy w przyjętą koncepcję kolejności i progresywności rozwoju.
Natura już przecież zdecydowała, że to stadium aksolotla jest formą
dojrzałości, w związku z czym wybrykiem staje się zmuszanie larwy
do tego, żeby przyjęła inną postać tylko dlatego, że zapatrzeni w mo
del rozwoju innych płazów uważamy jej brak za wadę wrodzoną.
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Wydawać by się mogło, że tytułowy aksolotl Dukaja to wyjąt
kowo trafna metafora gatunku ludzkiego. Przecież w końcowej par
tii powieści pojawia się wręcz teza, że fala neuronowa mogła zostać
przesłana z kosmosu przez jakieś istoty inteligentne, które obawia
ły się dalszego rozwoju ludzkiej cywilizacji, jej bliskiego przesko
ku przez barierę osobliwości technologicznej. Skazały ją tym spo
sobem na bezpłodne powtarzanie się, czy też płodzenie własnych
kopii, które nigdy nie osiągną podkreślonej w tytule starości. „Całe
ich życie to sen hardwareu, a czują, czują, że TO NIE MOŻE BYĆ
WSZYSTKO” (s. 148) - podpowiada narrator. Jak się jednak wydaje,
Dukaj nie w innym celu napisał swoją powieść, wzorem Stapledona przyjmując perspektywę geologiczną, niż chcąc przekonać czy
telnika o czymś zgoła przeciwnym. W pełni świadomie zdecydował
się wprowadzić konwencjonalny dla fantastyki naukowej motyw
Pierwszego Kontaktu i pozornie nie wyciągnął z niego żadnych fa
bularnych konsekwencji. Jednakże mógł dzięki temu przypomnieć
w finale rozpoczynający akcję dzień apokalipsy i wyjaśnić jej źródło
jako osobliwość technologiczną, jako przyspieszone przez Obcych
przejście w inną fazę cywilizacyjnej egzystencji. Co wszakże najbar
dziej istotne, w Starości aksolotla osobliwość technologiczna wcale
nie przyspiesza procesu ewolucji, lecz w istocie go zatrzymuje, a po
nadto i niejako przy okazji ujawnia, że właśnie za sprawą określonej
koncepcji rozwoju świata i człowieka wizja nagłej zmiany, ba, jedynie
zwykłego przyspieszenia, wywołuje dziś takie przerażenie. Tymcza
sem, jak kilka razy powtarzają w finale bohaterowie, nie ma - i nie
będzie - żadnej różnicy. Choć postacie Dukaja zamieszkują ciała
robotów i cyfrowe łącza, postrzegają świat w niezmieniony sposób
i wszelkimi sposobami starają się go odtworzyć. Nowe technologie
mogą wprawdzie być nowe, nawet zupełnie dotąd nieznane, lecz nie
koniecznie muszą budzić przerażenie, gdyż ich społeczne i kulturo
we sensy zależą od aktualnego kontekstu i przyjętej perspektywy.
One zaś nie zwykły ulegać radykalnym przemianom.
Jednak wbrew temu, o czym przekonuje Dukaj w Starości akso
lotla, w powszechnej świadomości wciąż funkcjonuje stary cyberne
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tyczny mit mózgu elektronowego jako uniwersalnej maszyny proce
sującej dane, która zarazem stanowi najlepszy model typowych dla
ludzkiego umysłu operacji kognitywnych. Właśnie z tego względu
wspomniana już w poprzednim rozdziale N. Katherine Hayles w naj
bardziej bodaj znanej pracy How We Became Posthuman podjęła się
rekonstrukcji powojennej historii cybernetyki i głównych nurtów
kognitywizmu8, przekonująco splatając ją z podstawowymi proble
mami filozoficznymi epoki posthumanizmu. Przywołała ponadto
szereg przykładów literackich, przede wszystkim z obszaru prozy
fantastycznonaukowej, szukając odpowiedzi na postawione w tytu
le pytanie: jak to się stało, że kultura zachodnia w drugiej połowie
XX wieku wytworzyła taką koncepcję postczłowieka, w myśl której
operacje kognitywne dokonywane przez ludzki umysł niczym się
w gruncie rzeczy nie różnią od procesowania cyfrowych danych
przez komputery. Hayles jedynie w tym celu dokonała rekonstruk
cji, a następnie skonfrontowała ze sobą rozmaite modele ludzkiego
umysłu, na różne sposoby wiążące go z maszynami, by tym wyraźnie
opowiedzieć się po stronie badaczy kwestionujących binarną opo
zycję między materialnym ciałem a niematerialnym umysłem. Choć
przywołała i szczegółowo zrelacjonowała ustalenia Francisca Vareli
i Humberta Maturany na polu nauk kognitywnych, zaś Antonia
Damasia w dziedzinie neuronauk, sama skłania się raczej ku kon
cepcji umysłu ucieleśnionego, a zatem również ku takiej wizji pro
cesów poznawczych, które stanowią efekt związków konkretnego
ciała z otoczeniem. Dlatego zapewne zgodziłaby się z propozycjami
Dukaja, który w Starości aksolotla na pierwszy plan wysunął motyw
epigenezy, czyniąc to zarówno kosztem ujęć neodarwinistycznych,
jak też świętowanego w punkowym nurcie science fiction zwycięstwa
Cyfry nad Mięsem.

6 N. Katherine HAYLES, How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics,
Literature and Informatics, University of Chicago Press 1999.
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Takie wrażenie potwierdza kolejna i wspominana już przez nas
przy innej okazji książka Hayles My Mother Was a Computer9. Autor
ka problematyzuje w niej między innymi kwestię związków umysłu
tak ze środowiskiem naturalnym, jak też cyfrowym, do którego do
stęp otwierają różnego typu interfejsy. Poszczególne etapy analizy
ilustruje trafnie wybranymi przykładami nie tylko tradycyjnych,
analogowych powieści, lecz również nowszych, już cyfrowych form
twórczości artystycznej, jak choćby narracje hipertekstualne czy
instalacje multimedialne. Zależy jej przede wszystkim na tym, by
wydobyć na jaw to, co zwolennicy koncepcji umysłu jako szczegól
nego typu programu komputerowego próbowali świadomie usunąć
na margines. Dlatego nieraz podkreśla przekonanie, że na przebieg
procesów poznawczych mają wpływ materialne czynniki, zarówno
ciała, jak i media łączące je z cyberświatami po drugiej stronie inter
fejsu. W kontekście problemów, które tu poruszamy, kluczowe zna
czenia ma proponowana przez Hayles interpretacja należącej dziś
do kanonu cyberliteratury powieści hipertekstualnej The Patchwork
Girl. Stworzyła ją w 1995 roku Shelley Jackson, korzystając z pro
gramu Storyspace. Jako jeden z pierwszych w epoce poprzedzającej
upowszechnienie się intemetu umożliwiał on projektowanie inte
raktywnych struktur sieciowych, w których użytkownicy mogli sa
modzielnie nawigować, wykorzystując linki między kolejnymi seg
mentami narracji. Na przykładzie tej hipernarracji, która podejmuje
dialog z Frankensteinem Mary Shelley, widać dobrze, na ile pojawie
nie się nowych technologii odmieniło oblicze literatury, zarówno
wykorzystywanych w niej konwencji, jak i strategii czytelniczych10.
Już sam wybór Storyspace jako oprogramowania zaważył na
tym, że Jackson znaczną część odpowiedzialności za kształt i sens
The Patchwork Girl przerzuciła na odbiorców. Chcąc nie chcąc, mu
sieli oni na własną rękę wiązać i zszywać luźne fragmenty narracji
9 Eadem, My Mother Was a Computer. Digital Subjects and Literary Texts, Universi
ty of Chicago Press 2005.
10 Por. Maciej Maryl, Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec
przemian technologicznych, Instytut Badań Literackich PAN 2015.
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w mniej lub bardziej sensowną całość, tworząc w ten sposób tytu
łową dziewczynę z niekończenie pasujących do siebie kawałków,
dziewczynę z patchworku. W tym przypadku Storyspace umożliwił
praktyczną realizację tez, które co najmniej od lat sześćdziesiątych
XX wieku formułowali poststrukturaliści, ogłaszając śmierć autora
i koniec klasycznie pojętego dzieła sztuki. The Patchwork Girl nie
tylko demonstracyjnie czyni odbiorcę równoprawnym współtwórcą
narracji, lecz także klarownie kwestionuje klasyczną kategorię au
torstwa, w praktyce definiując dzieło sztuki jako efekt twórczego
recyklingu literackiego. Dlatego Jackson z pełną świadomością jako
źródło fragmentów prozatorskich, które przygotowała do dyspozycji
swoich czytelników, wybrała głównie dwa utwory: powszechnie uwa
żaną za pierwsze dzieło fantastyki naukowej powieść Frankenstein
Mary Shelley (dodatkowo wykorzystała tu narzucającą się wręcz
analogię między własnym imieniem a nazwiskiem autorki powie
ści) oraz późniejszą o niemal sto lat powieść dla dzieci The Patchwork
Girl ofOz Franka Bauma. Pierwszy intertekst dostarczył nadrzędnej
kanwy fabularnej dla historii opowiadanej w The Patchwork Girl. Ty
tułowa bohaterka Jackson to bowiem kobieta, którą stworzył Wik
tor Frankenstein jako towarzyszkę życia dla monstrum, ale wkrótce
potem zabił własnymi rękoma, przerażony potwornością swojego
dzieła. W cyfrowym hipertekście doszło do znaczącego przesunię
cia: tu Mary Shelley wskrzesza tamtą sztuczną kobietę, nawiązuje
z nią intymną relację i następnie wspólnie wyruszają w podróż do
Ameryki. Jednak to wcale nie przygody żyjącego sto siedemdziesiąt
pięć lat kobiecego monstrum muszą stanowić główną atrakcję dla
odbiorców. Równie istotną funkcję pełni w The Patchwork Girl samo
medium, czyli komputer z oprogramowaniem Storyspace. Ono prze
cież dało autorce możliwość zaprojektowania interaktywnego inter
fejsu i zrewolucjonizowania procesu odbioru.
Można się jedynie domyślać, że pomysłu na hipertekst dostar
czyła Jackson wnikliwa lektura powieści Mary Shelley. Napisany na
początku XIX wieku Frankenstein to nie tylko opowieść o stworzeniu
monstrum ze starannie dobieranych fragmentów ludzkich zwłok,
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lecz również dzieło o zgoła hybrydycznej strukturze. Relacja z wyda
rzeń poprzedzających stworzenie sztucznego człowieka oraz poka
zująca konsekwencje tego aktu pojawiła się bowiem w powieści Shel
ley jako część korespondencji między Robertem Waltonem a jego
siostrą, panią Saville. Tak czytelny zabieg uwierzytelniający, mający
zapewne wywołać u odbiorców tym silniejsze przerażenie uzurpacyjnym i blasfemicznym aktem kreacji człowieka, sprawia jedno
cześnie, że powieść Frankenstein powstała jako swoisty patchwork
rozmaitych stylów i konwencji narracyjnych, potencjalnie otwarty
na aktywizację czytelnika. Gdzieś w jej połowie doktor Frankenstein
poznaje przecież dzieje monstrum, które tuż po akcie bluźnierczej
kreacji uciekło z jego pracowni, przeglądając przekazane mu zapiski
i cytując je niemal w całości. Można podejrzewać, że Jackson zamie
rzenie odczytała powieść Shelley pod włos interpretacji kanonicz
nych, które w losie Frankensteina kazały widzieć zamierzoną prze
strogę przed uzurpacjami naukowców i pokładaniem nadmiernego
zaufania w autorytet nauki. Tymczasem w kontekście podpowia
danym przez The Patchwork Girl ogromnej wagi nabiera zgoła inny
wątek powieści Shelley, a mianowicie zasada konstrukcji jej mon
strualnych bohaterów. Autorka Frankensteina starała się mianowicie
pokazać ich w taki sposób, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego,
że potworność nie stanowi wcale przyrodzonej im cechy, lecz wynika
z przyjętej przez nas perspektywy ich oglądu.
Aby się o tym przekonać, wystarczy uświadomić sobie, że
monstrualność nie była jedynie cechą zewnętrznego wyglądu istoty
stworzonej przez Wiktora Frankensteina z fragmentów ciał zmar
łych. Owszem, jak pisała wspomniana w poprzednim rozdziale Za
kiya Hanafi, manifestacyjna hybrydyczność ciała na początku XIX
wieku nadal stanowiła naoczny dowód tego, że monstrum zrodziło
się w wyniku pogwałcenia praw natury. Jak jednak przekonywał Mi
chel Foucault w serii wykładów na temat genezy nowożytnych za
biegów normalizacji społeczeństwa11, w drugiej połowie XVIII wie
11 Por. Michel Foucault, Die Anormalen, tłum. Michaela Ott, Konrad Honsel,
Suhrkamp Verlag 2007.
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ku zaczęła się już wyłaniać nowa koncepcja monstrualności. Mniej
więcej w tym okresie coraz częściej potworność kojarzyła się nie tyle
z nienormatywnym wyglądem czy odbiegającą od przyjętych norm
anatomią, ile przede wszystkich z nagannym wyglądem i zachowa
niem, a zatem stawała się narzędziem korekcji i edukacji. Za źró
dło manifestującej się w fizycznym wyglądzie potworności uznawa
no przede wszystkim inklinacje kryminalne, które w każdej chwili
mogły popchnąć tak nacechowaną jednostkę do czynu godzącego
w przyjęte zasady społecznego współżycia. Tym samym monstrum
funkcjonowało nie tylko jako przedmiot zainteresowania nauk przy
rodniczych, lecz coraz wyraźniej migrowało też do sfery medyczno-prawnej. Co zaś najistotniejsze w kontekście powieści Jackson,
ta nowa koncepcja zakładała, że tak rozumianą potworność wcale
nie tak łatwo rozpoznać, gdyż potrafi ona zamierzenie i skutecz
nie mylić cudze oko, pozorując normalność, żeby zwieść otoczenie.
Tylko specjalnie do tego powołane instancje, takie jak rodząca się
ówcześnie medycyna sądowa, potrafią w pozornie normalnym cie
le i warunkowanym przez nie zachowaniu dostrzec zalążki groźnej
patologii. Tym samym, jak konkluduje Foucault, monstrum staje się
w tym czasie tyleż produktem odpowiednich dyskursów, co efektem
określonego sposobu patrzenia oraz analizowania ciał i zachowań.
Być może właśnie ten wątek w powieści Frankenstein chciała
podjąć autorka, kiedy zdecydowała, żeby postawić naprzeciw siebie
dwie monstrualne kobiety. Jedna z nich to oczywiście budząca grozę
istota, którą stworzył doktor Frankenstein, spełniając prośbę pierw
szego sztucznego człowieka o odpowiednią dlań towarzyszkę życia.
Zdziwienie budzi natomiast druga kobieta, którą okazuje się dobra
i piękna Justine Moritz w chwili, kiedy zostaje niesłusznie posądzo
na o zabicie Williama, młodszego brata Wiktora. Podczas procesu są
dowego koronnym przeciw niej dowodem staje się znaleziona w jej
kieszeni miniaturka, która należała do chłopca. Czytelnik dobrze wie,
że Justine jedynie padła ofiarą intrygi uknutej przez monstrum, dla
tego zapewne czuje się zaskoczony, kiedy bierze ona winę na siebie,
żeby w obliczu grożącej jej śmierci otrzymać odpuszczenie grzechów.
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Kiedy przed egzekucją po raz ostatni rozmawia z Frankensteinem
i jego żoną, równie nieoczekiwanie przyznaję się do tego, że w efek
cie śledztwa i gróźb spowiednika sama zaczęła wierzyć w to, że jest
takim właśnie potworem, za jakiego zaczęto ją powszechnie uważać.
O tym, że monstrualność to jedynie kwestia perspektywy i sposobu
patrzenia, przekonać winna czytelnika również scena, która stanowi
symetryczne wręcz odwrócenie sytuacji podczas rozprawy sądowej
Justine. Jedynym człowiekiem, który w istocie stworzonej przez
Frankensteina zdołał rozpoznać szlachetną duszę, jest w powieści
Shelley niewidomy starzec de Lacey. Kiedy monstrum wyszło z kry
jówki w jego chacie, nie widział on oczywiście jego szpetnego oblicza,
potrafił natomiast dosłyszeć w tonie głosu dowody niepodważalnej
szlachetności duszy. Te dwa wątki w powieści Frankenstein Shelley
jednoznacznie potwierdzają tezy Foucaulta, klarownie dowodząc, że
monstrualność w pierwszych dekadach XIX wieku przestała już być
uważana głównie za niedopatrzenie czy błąd natury, stała się zaś
przede wszystkim kwestią przyjętej perspektywy i efektem katego
ryzującego spojrzenia.
The Patchwork Girl czytelnie nawiązuje właśnie do tego wątku,
sytuując go jednocześnie we współczesnym kontekście nowych me
diów. O ile w powieści Shelley monstra stwarza niezapośredniczone
spojrzenie, w hipertekście Jackson monstrualność ciała okazuje się
efektem wykorzystania medialnych procedur przetwarzania da
nych. Stwarzanie potworów tematyzuje ona przy tym nie tylko na
płaszczyźnie fabularnej, lecz również na poziomie interakcji z od
biorcą, co wiąże się ściśle z zaprojektowanym przez nią interfejsem.
Na ekranie komputera pojawia się zarówno mapa ścieżek, którymi
może podążyć odbiorca, jak i obrazy kobiecego ciała, oznakowane
przerywanymi liniami. Podpowiadają one użytkownikom-czytelnikom, w których miejscach można ewentualnie dokonać cięć, żeby
następnie dało się pozszywać fragmenty w nową, monstrualną
całość. Interaktywny proces składania w jedno opowieści z zamie
rzenie spreparowanych fragmentów narracji zostaje tym samym
utożsamiony ze zszywaniem części rozczłonkowanych zwłok. Tym
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razem wszakże nie robi tego doktor Frankenstein, lecz każdy czytel
nik ma okazję na własną rękę stworzyć pozór człowieka. Hayles nie
ma wątpliwości, że w przypadku The Patchwork Girl chodzi o zabieg
o charakterze zdecydowanie autorefleksyjnym. Za jego sprawą każ
dy użytkownik staje się nie tylko współtwórcą narracji, lecz także
prawdziwym stwórcą, powołującym do istnienia istotę hybrydyczną,
złożoną z ciała i tekstu. Zatem w centrum tego, co Jackson proponu
je, nie znajduje się wcale opowieść jako taka i nawet nie tyle proces
powolnego składania jej z gotowych komponentów, ile właśnie roz
pruwania już istniejących, podpowiadanych przez autorkę połączeń
i zszywania z nich następnie na okrętkę nowych, tymczasowych
całości. W ten sposób udało się Jackson stworzyć specyficzny typ
interfejsu. Interakcja z nim powinna uświadomić użytkownikowi
przede wszystkim jedno: opowieść stanowi tu produkt swoistego
i dynamicznego asamblażu, zestawiania heterogenicznych elemen
tów narracyjnych oraz takich instancji zapośredniczających ich za
mierzenie tymczasowe połączenia, jak każdy z czytelników/współtwórców oraz sama Jackson, która rozpoczęła ten performatywny
proces w chwili, kiedy jako pierwsza po swojemu poukładała wtór
nie przetworzone fragmenty prozy Shelley i Bauma.
Jak konkluduje w proponowanej analizie i interpretacji powie
ści Hayles, The Patchwork Girl wydobywa na jaw ten aspekt tworzenia
tekstów literackich, który od XVIII wieku bywał zwykle skutecznie
ukrywany nie tylko przez samych twórców, lecz także przez rozma
ite instytucje pośredniczące między nimi a czytelnikami, między
innymi poprzez stworzenie tak wymyślonego prawa autorskiego,
żeby jednoznacznie identyfikowało autora z wytworami jego talen
tu. Wtedy właśnie, jak twierdzi Hayles, zrodziła się koncepcja dzieła
literackiego jako oryginalnego wytworu autonomicznego umysłu;
wytworu-idei, który wbrew pozorom nie posiada materialnego bytu
i w zasadzie istnieje niezależnie od wszystkich jego nośników, kolej
nych wydań i form przekazu. Status tych nośników nie ma na dzieło
literackie najmniejszego wpływu, podobnie jak artystyczna repre
zentacja nie oddziałuje na to, co przedstawia. Tymczasem hipertekst
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Jackson zaciera granice między tak rozumianym autorem, dziełem
i czytelnikiem, a także pod znakiem zapytania stawia dychotomię
między podmiotem a przedmiotem. Hayles jedynie dlatego zdecy
dowała się przypomnieć tamten graniczny moment w kulturze Za
chodu, żeby na konkretnym przykładzie udowodnić, że przekonanie
o niematerialnym charakterze operacji umysłowych zrodziło się na
długo przed pojawieniem się mediów cyfrowych. Program kompu
terowy Storyspace, którym posłużyła się Jackson, pozwolił jej jedy
nie wydobyć na pierwszy plan materialność procesu tworzenia opo
wieści i przekonująco pokazać, jak bardzo jej kształt i sensy zależą
od nośnika, na którym i dzięki któremu ten proces przebiega. On
również sprawia, że odbiorcy mają szansę przekonać się na własnej
skórze o tym, na ile ich doświadczenie obcowania z fikcyjnym świa
tem, a także wszystkie sensy, jakie mu wtedy nadają, stanowi wynik
dynamicznej interakcji z konkretnym i materialnym medium. Tyleż
otwiera ono przed nimi nowe możliwości, ile jednocześnie narzu
ca im pewne ograniczenia (choćby w postaci przygotowanej przez
Jackson struktury linków, na którą czytelnicy-użytkownicy nie
mają żadnego wpływu). Jak zatem twierdzi Hayles, The Patchwork
Girl chce uświadomić tym, którzy z tą cyfrową powieścią wchodzą
w interakcję, że pod wieloma względami oni również przypomina
ją powieściowe monstrum. Także ich umysły funkcjonują przecież
wyłącznie jako część heterogenicznego układu złożonego z ludzkich
i nieludzkich elementów, z umysłów sprzężonych zwrotnie z maszy
nami i materialnymi ciałami. Z punktu widzenia tego hipertekstu
ludzkie ciała i maszyny (nie tylko cyfrowe) to heterogeniczne ob
szary, które wzajemnie na siebie wpływają i dlatego też wzajem się
konstytuują. Innymi słowy to, co zwolennikom wizji mózgu jako
uniwersalnego komputera wydaje się niezmienną naturą procesów
poznawczych, w przyjętej przez Hayles w My Mother Was a Computer
perspektywie okazuje się w efekcie tylko jedną z możliwych, histo
rycznych konceptualizacji funkcjonowania ludzkiego umysłu.
Konsekwencje takiego ujęcia problematyzuje Orson Scott Card
w Grze Endera, która rozpoczęła cały cykl opowieści o losach tytu

MASZYNY I CIAŁA

łowego chłopca o imieniu Ender12. Warto ją w tym miejscu przywo
łać ze względu na wybór małych dzieci jako głównych bohaterów.
Pierwsza powieść Carda należy już dziś do kanonu podgatunku na
zywanego military science fiction, w którym akcja służy głównie do
demonstracji możliwości wykorzystania osiągnięć technologicznych
jako nowoczesnych typów broni masowego rażenia. W przypadku
Gry Endera nie idzie jednak wcale o wprawienie czytelników w po
dziw dla cudów techniki lub w pozbawione refleksji przerażenie ich
efektami działania nowych technologii. Nadrzędnym celem Carda
pozostaje tu raczej przedstawienie bez osłonek procesu dosłownie
wręcz rozumianej produkcji kadry dowodzącej w szkole kadetów,
mieszczącej się na orbitalnej stacji kosmicznej. Czytelne to zwłasz
cza w chwili, kiedy weźmiemy pod uwagę, że materiałem do tak ro
zumianej produkcji okazują się właściwie dzieci w wieku zaledwie
przedszkolnym13. Jak bowiem tłumaczą dowódcy, obcując od koły
ski z najnowszymi technologiami cyfrowymi, o wiele lepiej niż do
rośli sprawdzają się w obsłudze nowoczesnych urządzeń, które stały
się już wręcz „naturalnymi” przedłużeniami ich biologicznych orga
nizmów. Taki wybór bohaterów zachęca też do zastanowienia się na
tym, w jakiej relacji produkcja kadr w Grze Endera znajduje się wobec
typowego procesu edukacji w szkole podstawowej, czy szerzej - pro
cesu socjalizacji i akulturacji. Oto wyselekcjonowane grupy sześcio
12 Orson Scott Card, Gra Endera [1985], tłum. Piotr W. Cholewa, Prószyński
i Spółka 2009.
13 Niedawny film Gavina Hooda na podstawie powieści Carda i pod takim sa
mym tytułem (Ender’s Game, 2013) zmienił podstawowe założenie pokazywanego
na ekranie procesu dydaktycznego oraz relacji między dziećmi i maszynami. Nie
dość, że z przedszkolaków stali się oni na ekranie nastolatkami, to jeszcze inny
zgoła sens uzyskała tu decyzja Endera w finale, by znaleźć nowe miejsce do życia
dla zniszczonego gatunku Robali. Miała ona wyraźnie charakter sentymentalnego
gestu, podczas gdy w powieści chodzi o świadome przyjęcie na siebie obowiązku
podtrzymywania pamięci o tych, których pominie historia pisana przez zwycięz
ców. W filmie Hooda strażnikiem pamięci umarłych stał się nieoczekiwanie Mazer
Rackham z maoryskim tatuażem na twarzy, który nosi dlatego, by uczcić pamięć
ojca, jednej z ofiar pierwszej konfrontacji z kosmitami. Pamięć o zwyciężonych wy
raźnie obejmuje tu zatem wyłącznie „naszą” stronę konfliktu.
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latków zaczynają w powieści Carda szkolenie, które wyłonić powin
no przyszłego komandora ziemskiej floty, przeznaczonej do starcia
z najeźdźcą z innej planety. Zgodnie z tym, co podpowiada jego imię,
właśnie Ender zakończy konflikt ziemian z kosmitami, niszcząc do
szczętu obcą cywilizację w przekonaniu, że rozgrywa ostatnią z kwa
lifikujących go na pozycję komandora gier symulacyjnych. Wygrać
udaje mu się jednak głównie dlatego, że w trakcie wieloletniego
szkolenia i obcowania z komputerowymi grami i interfejsami sam
zmienił się w rodzaj maszyny, trwale połączonej z innymi maszyna
mi i cyfrowymi symulatorami lotów.
Już w 1985 roku Card trafnie przewidywał, że w świecie przy
szłości człowiek stanie się równoprawną częścią sieci informacyj
nych, to zaś zmieni go w bezwolną w znacznej mierze marionetkę
w rękach rządzących. Wyraźnie podjął ten problem także na po
ziomie kompozycji analizowanej tu powieści. Każdy rozdział Gry
Endera rozpoczyna się bowiem od dialogu w formie wymiany zdań
anonimowych głosów, należących najpewniej do kadry dowódczej,
wojskowych i psychologów nadzorujących proces szkolenia. To oni
projektują dla głównego bohatera kolejne zadania, zarówno w trak
cie przepisowych ćwiczeń, jak i w czasie pozornie wolnym, zmusza
jąc go do konfrontacji z początkowo nieprzychylnymi mu kolegami
z oddziału. Ender obserwowany jest nie tylko za pomocą wszczepu
neuronalnego i systemów kamer zewnętrznych. Każde z wykonywa
nych przez niego zadań, na przykład w postaci analogowych i cyfro
wych symulacji działań wojennych, również dostarcza nadzorcom
materiału do analizy jego przemian na drodze do wyznaczonego
przez nich celu: stania się idealnym dowódcą. Niemal od samego po
czątku nie ulega wątpliwości, że stanie się to dopiero wówczas, kiedy
zrośnie się on w jedno z otaczającymi go maszynami i członkami
dowodzonego zespołu, nie tylko ucząc się nimi kierować, ale tak
że sam zmieni się pod ich wpływem, stając się potworem z punktu
widzenia humanistycznych idei. Kierujący jego edukacją doskona
le zdają sobie sprawę z nieodwracalności tego procesu, traktują to
wszakże jako niezbędną i możliwą jeszcze do zapłacenia cenę w woj-
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nie światów. Konieczność zmiany Endera w nie-człowieka tłuma
czy po części fakt, że zagrażającymi Ziemi obcymi w Grze Endera są
istoty podobne do owadów, jak one tworzące też inteligentne roje,
telepatycznie kierowane przez królowe. W przypadku obcych chodzi
wszakże o twór naturalny, podczas gdy ludzie zamierzają stworzyć
jedynie symulację, odwzorowujący ich strukturę artefakt, sztuczny
asamblaż organiczno-mechaniczny.
Cyfrowe symulatory stanowią w Grze Endera ważne narzędzie
poznania, bowiem Ender dopiero wtedy staje się genialnym dowód
cą, kiedy jego nadzorcy uczą się tego, jak odpowiednio kanalizować
zidentyfikowany w nim instynkt mordercy. Dwukrotnie tytułowy
bohater powieści mimowolnie poddaje się wpływowi tego instynktu,
kiedy sprowokowany zabija nękających go rówieśników. Za każdym
razem jego agresja objawia się w reakcji czytelnie automatycznej,
pozostającej poza jego wolą i kontrolą. Ender dwukrotnie staje się
mordercą, bowiem obserwujący go zwierzchnicy zaprogramowali
dla niego odpowiednie ku temu okoliczności. Tyleż zatem on sam łą
czy się z maszynami, jakby uciekając przed samym sobą, ile sam sta
je się ich częścią, zaś wieloletnie szkolenie służy nie tylko temu, by
nabył on umiejętności dowodzenia flotą, lecz również pozwala, żeby
jego mocodawcy nauczyli się nim kierować, odpowiednio kanalizując wrodzone cechy jego osobowości. Oczywiście, musi to prędzej czy
później prowadzić do kryzysu tożsamości Endera, skoro na każdym
niemal kroku okazuje się, że jego pozornie autonomiczne decyzje
zostały odgórnie zaprogramowane. Ostatecznym tego potwierdze
niem jest oczywiście finał powieści. Właśnie wtedy Ender poznaje
prawdę o tym, że ostatnia z symulacji, w których brał udział jako
komandor floty, w rzeczywistości była prawdziwą bitwą z obcymi.
Co bardziej istotne, cały końcowy etap szkolenia stanowiły równie
rzeczywiste potyczki z wrogiem, w których on bez chwili namysłu
szafował życiem ludzkich załóg statków kosmicznych, przekonany,
że chodzi o jeden z etapów szkolenia. Ostateczny sukces Endera to
najlepszy dowód na to, że w wyniku całego procesu opracowanej
w szczegółach edukacji udało się w dosłownym sensie tego słowa wy
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produkować nowego człowieka, stworzyć osobliwą i jedyną w swoim
rodzaju hybrydę, złożoną z elementu organicznego i cyfrowego.
Powieść Carda czytelnie wpisuje się w nurt fantastyki nauko
wej i równie czytelnie wiąże przeprowadzoną pod ścisłym nadzorem
naukowców realizację idei nowego człowieka z militarno-obronnym
wykorzystaniem najnowszych technologii. Praktyczne próby wcie
lania w życie takich fizyczno-psychicznych przekształceń ludzkich
organizmów na różnych etapach życia i edukacji, żeby coraz lepiej
osiągały konkretne cele, podejmowano też w innych dziedzinach
życia co najmniej od końca XIX wieku, podobnie korzystając ze sto
sownych sankcji naukowych. Jedna z najbardziej znanych tego typu
inicjatyw, czyli fordyzm, łączy się ściśle z reformami organizacji pra
cy w zakładach przemysłowych, które dla zwiększenia efektywno
ści i obniżenia kosztów produkcji wprowadził Henry Ford w 1913
roku w swoich fabrykach samochodów w Michigan. W tym samym
czasie również w Europie, stojącej u progu I wojny światowej, za
częto przeznaczać specjalne środki finansowe na poszukiwania w la
boratoriach chemicznych środków przeciwdziałających zmęczeniu,
co miało ograniczyć wzrastającą liczbę wypadków. Zdarzały się one
coraz częściej zwłaszcza w fabrykach zbrojeniowych, gdzie ze wzglę
du na potrzeby wojska wydłużono czas pracy. Sedno pomysłu For
da sprowadzało się tymczasem do wprowadzenia linii montażowej,
przy której każdy robotnik miał do wykonania poddanymi standary
zacji ruchami prostą i wciąż tę samą czynność w ściśle wyznaczonym
czasie. Umożliwiło to z jednej strony znaczące obniżenie kosztów,
pozwalając na produkcję tanich wyrobów na masową skalę, z dru
giej jednakże znacząco pogłębiło alienację pracujących przy taśmie
robotników. Już nie tylko przestali być właścicielami swojego warsz
tatu pracy, lecz w efekcie daleko idącej specjalizacji czynności, które
dzień w dzień wykonywali, stali się częścią zakładów produkcyjnych,
dosłownie rozumianymi przedłużeniami czy trybikami wielkiej ma
szyny. Znakomicie pokazał to Charlie Chaplin w rozgrywających się
w nowoczesnej fabryce sekwencjach swojego ostatniego niemego
filmu Dzisiejsze czasy (Modern Times, 1936). Robotnik Charlie do
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słownie zmienia się tu na naszych oczach w bezduszny automat,
wykonujący tę samą serię mechanicznych ruchów. Różnica między
zamierzoną jako ostrzeżenie opowieścią Carda o losach Endera
a pokazaną w podobnym celu przemianą Charliego sprowadza się
w gruncie rzeczy do odmienności technologii, w inny sposób odbie
rającej człowiekowi te cechy, które tradycyjnie zwykliśmy definiować
jako ludzkie.
Jednak naukowa teoria, której podstawy realizował w prakty
ce Ford, powstała nieco wcześniej jako podsumowanie wieloletnich
badań i kolejnych prób udoskonalenia podstaw i zasad organizacji
pracy. Zmiany, które w wydanym w 1911 roku traktacie The Prin
ciples of Scientific Management proponował Frederick Winslow Tay
lor, miały nie tylko zwiększyć efektywność pracy i obniżyć koszty
produkcji. Chodziło również o to, żeby skutecznie zapobiec coraz
częściej wybuchającym masowym strajkom i pierwszym konfliktom
między robotnikami a właścicielami zakładów produkcyjnych. Być
może właśnie z tego względu badania i innowacje, które w The Prin
ciples of Scientific Management omawia Taylor, dotyczą głównie wy
siłku fizycznego murarza czy robotnika, pracującego łopatą, a jeśli
już obejmują rejony bardziej nowoczesnej produkcji, wykorzystują
cej maszyny i nowoczesne technologie, to zajmują się na przykład
kwestią odpowiedniego podtrzymywania uwagi u pracownic, które
przez kilka długich godzin kontrolują jakość maleńkich kulek do ło
żysk bicykletów. Pomimo tych różnic, wynikających przede wszyst
kim z różnic w rozwoju technologii przemysłowych, propozycje Tay
lora i ich praktyczne wykorzystanie przez Forda łączy ta sama idea
pełnej kontroli zewnętrznej i standaryzacji ruchów ludzkiego ciała,
ich daleko posuniętej automatyzacji w celu maksymalnego zwięk
szenia ich wydajności.
Nie bez przyczyny The Principles of Scientific Management roz
poczyna Taylor od przypomnienia słów prezydenta Franklina Dela
no Roosevelta, że odpowiednie wykorzystanie narodowych źródeł
surowców to jedynie część bardziej rozległego i istotnego problemu
wydajności pracy. Tymczasem o wiele łatwiej, jak od razu dodaje, za
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uważyć marnotrawienie przedmiotów niż ludzkiego wysiłku, gdyż
„niezręczne, nieskuteczne czy źle zaplanowane ruchy ludzkiego ciała
(...) to nie jest coś widocznego czy namacalnego”14. Doskonale też
wie, o czym w tym traktacie piszę. Kiedy po skończeniu elitarnej
Phillips Exeter Academy wybierał się na Uniwersytet Harvarda, pro
blemy ze wzrokiem zmusiły go do zmiany planów i podjęcia w 1878
roku pracy w filadelfijskiej Midvale Steel Company, gdzie zaczynał
swoją karierę jako prosty brygadzista. Tam naocznie się też przeko
nał, że zwiększenie efektywności pracy wiązać się musi z oddziele
niem samego wykonania od planowania przebiegu danej czynności.
Podzielić ją zaś należy na najmniejsze możliwie odcinki, dokonać
doboru niezbędnych narzędzi i ustalić sposób realizacji zamierzo
nego zadania. Naukowo opracowane podstawy tak rozumianej or
ganizacji pracy dotyczą, jego zdaniem, nie tylko drwala na wyrębie,
pioniera zachodniej cywilizacji na pograniczu czy nowoczesnego
chirurga przy stole operacyjnym, lecz obejmują dosłownie wszyst
kie sfery działalności człowieka i „na takiej samej zasadzie można je
zastosować we wszystkich aktywnościach społecznych" (s. 120). Za
wsze przecież chodzi o to samo: zmniejszenie wymaganego wysiłku
przez szczegółowe wyznaczenie kolejnych zadań, wyeliminowanie
na każdym etapie niepotrzebnych lub źle wykonywanych ruchów
(w przypadku kładącego cegły murarza oznaczało to nawet reduk
cję osiemnastu ruchów rąk do zaledwie pięciu) oraz doprowadzenie
do ich pełnej standaryzacji. Jak pokazują omawiane przez Taylora
przykłady, chodzi zarówno o określenie odpowiedniej relacji mię
dzy fazami wzmożonego wysiłku i niezbędnego odpoczynku, jak
też o racjonalne rozplanowanie stanowiska pracy, wybranie do jej
wykonywania odpowiednich narzędzi, ustalenie pozycji najbardziej
istotnych w danym momencie części ciała, kontrolowanie z pomo
cą stopera tempa wykonywanych ruchów, jak też o przeprowadzany

14 Frederick Winslow Taylor, The Principles ofSeiendfie Management [1911], [w:]
The Early Sociology of Management and Organization, red. Kenneth Thompson, t. 1,
Routledge 2003, s. 118.
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w oparciu o naukowe kryteria dobór ciał ludzkich do określonych
czynności. Podkreślany wiele razy w The Principles of Scientific Ma
nagement naukowy charakter proponowanej reformy organizacji
pracy, często zabawnie brzmiące w naszych uszach sformułowania
w rodzaju „the science of shoveling” (naukowe podstawy machania
łopatą), pełnić ma przy tym również ściśle określone funkcje spo
łeczno-polityczne, zamykając usta niezadowolonym robotnikom,
agitującym do strajków.
Zgodnie z duchem swoich czasów Taylor wierzył głęboko, że
robotnik to homo oeconomicus, motywowany głównie obietnicą lep
szych zarobków i - w konsekwencji - możliwego dzięki temu podnie
sienia standardu życia. „Osobiste powody zawsze były i pozostaną
o wiele silniejszym motorem działania niż pragnienie powszechne
go dobrobytu” (s. 175) - pisał wprost w The Principles of Scientific
Management, a tym samym też zapewne upraszczał obraz powodów,
dla których ludzie chcą pracować i robią to lepiej lub gorzej15. Ale
także pod tym względem pozostawał realistą, skoro przestrzegał
jednak przed próbami zwiększania płac o więcej niż sześćdziesiąt
procent, gdyż nagły przypływ gotówki nie tylko odbierze robotni
ków niezbędną motywację do pracy, ale ponadto potrafi zniszczyć
morale, powodując na przykład wzrost alkoholizmu. W tym kontek
ście jedno z pewnością należy odnotować: Taylora obchodzi człowiek
wyłącznie jako robotnik, którego szczęście - jak sądzi - sprowadza
się głównie do tego, żeby nikt go nie zmuszał do pracy ponad siłę
i wynagradzał odpowiednio do wkładanego wysiłku. Dlatego też nie
zajmuje się ani kwestią wolnego czasu, ani bardziej ogólnego kształ
cenia czy samokształcenia robotników, a w jego teorii zupełnie
brakuje tego, co współcześni socjologowie określać zwykli mianem
.czynniki ludzkie”. Znajdują się one natomiast w samym centrum
konkurencyjnej pod wieloma względami wobec tayloryzmu idei N0-

15 Jako podstawowy zarzut formułuje to z perspektywy dzisiejszej socjologii
Kenneth Thompson we wstępie do tomu The Early Sociology ofManagement and Or
ganization, w którym zostały przedrukowane główne pisma Taylora (op. cit., s. xi).

164

‘

SZTUCZNE NATURY 2.0

wego Człowieka, którą pod patronatem najwyższych władz zaczęto
realizować w całym systemie szczegółowo opracowanych praktyk
społeczno-kulturowych w Rosji sowieckiej w ramach Nowej Polityki
Ekonomicznej po ostatecznym zwycięstwie rewolucji październiko
wej. Obie teorie i praktyki warto ze sobą porównać choćby dlatego,
żeby się naocznie przekonać, że humanistyczna retoryka nie gwa
rantuje wcale zachowania tradycyjnego obrazu ludzkiego podmiotu.
W tym przypadku zaś wręcz ukrywa taką koncepcję organiczno-mechanicznej hybrydy, którą z dzisiejszej perspektywy zasadnie można
uznać za prototyp postczłowieka.
Główny propagator tayloryzmu w Rosji sowieckiej, futury
sta Aleksiej Gastiew nie miał większych wątpliwości co do tego, że
zarobki nie stanowią i nie mogą stanowić głównej siły napędowej
dla ludzkich wysiłków. Podstawy naukowej organizacji pracy muszą
objąć zarówno wszystkie procesy biologiczne w ciele człowieka (nie
tylko ruchy i czynności, lecz również świadome kontrolowanie odde
chu, składu i krążenia krwi czy trawienia), jak też procesy myślowe,
sterowane przez podobnie systematycznie zaprogramowane zmia
ny w kulturze. W przeciwnym wypadku nie ma najmniejszych szans
powodzenia niezbędna dla przyspieszonej industrializacji Kraju Rad
fuzja organicznej materii z maszyną, stopienie się w jedno robotnika
z mechanizmem całej fabryki. Pokazuje to przekonująco Władimir
Velminski w wydanej niedawno książce Gehirnprotesen na temat
technologicznych i kulturowych praktyk wytwarzania Nowego Czło
wieka, opartej na materiałach źródłowych w większości nadal do
stępnych jedynie po rosyjsku16. Pozornie paradoksalne zestawienie
w tytule tej pracy mózgu z protezami, które winny zwiększyć jego
potencjał, zdecydowanie ma sens, gdyż w przeciwieństwie do Tay
lora, Gastiew za podstawowe zadanie robotnika - a wręcz człowie
ka sowieckiego jako takiego - uważał kontrolowane udoskonalanie
fizycznej i psychicznej konstrukcji tyleż w procesie odpowiedniego
16 Wladimir Velminski, Gehirnprothesen. Praktiken des Neuen Denkens, Merve
Verlag 2012.
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wychowania i kształcenia, ile w indywidualnym i świadomym wy
siłku samodoskonalenia się dla powszechnego dobra. W wydanym
w 1924 roku traktacie Jak pracować jednoznacznie odrzucił jednak
ideę zewnętrznej kontroli, którą w The Principles of Scientific Mana
gement Taylora wcielał nieodstępujący robotnika na krok kontro
ler prawidłowego przebiegu każdej czynności ze stoperem w ręku.
Zastąpił ją zasadą nieustannej samoobserwacji i samodyscypliny,
twórczej praktyki świadomego kształtowania własnej materii i ener
gii. Nowy Człowiek powstanie jedynie w chwili, kiedy podstawowym
zadaniem, dosłownie rozumianym dziełem życia, stanie się dlań
wydobycie świadomym wysiłkiem z siebie samego tego, co w nim
najlepsze. Doskonale widać w tym momencie, jak konsekwentne ko
rzystanie z łatwego do rozpoznania języka twórczości artystycznej
ratuje teorię Gastiewa przed zarzutami o bezduszne uprzedmioto
wienie, o którym trudno przecież mówić w sytuacji, kiedy w myśl
teoretycznych założeń odpowiednio stymulowany podmiot sam sie
bie przekształca. Pozwala to nie tylko zachować retorykę klasycznej
humanistyki, lecz nawet ją wzmocnić w chwili, kiedy twórcami sa
mych siebie stają się wszyscy ludzie pracy, zrzeszeni dla wspólnego
dobra. Tworzący sam siebie w efekcie nieustannej samoobserwacji,
samokontroli i samoregulacji człowiek staje się jako efekt pętli feedbacku artefaktem, wytwarzaną własnymi rękami maszyną. Trud
no oczekiwać czegoś innego, skoro w myśl założeń Gastiewa język
i środki twórczości artystycznej utożsamić się winny w Kraju Rad
z procesami nowoczesnej produkcji przemysłowej. Nic bodaj nie
pokazuje tego lepiej niż analizowana przez Velminskiego pierwsza
sowiecka powieść fantastycznonaukowa - Władca świata (1926)
Aleksandra Bielajewa. Znalazły w niej odbicie badania nad hipnozą,
ujmowaną jako rodzaj komunikacji radiowej, które w latach dwu
dziestych XX wieku prowadził w Leningradzie neurolog i psychiatra
Władimir Biechtieriew, realizując wytyczne władz najwyższych, za
nim - jak wielu innych przed nim i po nim - nie naraził się Stalinowi.
„Badając ludzki organizm pod kątem elektrotechniki, dosze
dłem do wniosku, że nasze ciało to rodzaj skomplikowanego urzą
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dzenia elektrycznego, cała stacja radiowa, która z powodzeniem
przesyła i odbiera fale elektromagnetyczne”17 - odkrywa bohater
powieści Bielajewa, na najnowszą wtedy technologię przepisując
dawne wyobrażenie człowieka-maszyny Juliena Offraya de La Mettriego. Autor nie tylko pozwala protagoniście używać terminologii
technicznej do detalicznego opisu tej szczególnej „stacji radiowej”,
ale nawet zamieszcza schematyczny rysunek tak widzianego orga
nizmu ludzkiego, organizmu Nowego Człowieka jako nowoczesnej
maszyny. W finale zaś pokazuje Moskwę jako utopijne miasto radio-ludzi, w którym transparentna komunikacja „z mózgu do mózgu”
i konsekwentnie realizowana równość w dostępie do informacji zro
dziły doskonałe, bo całkowicie transparentne społeczeństwo. Spo
łeczeństwo, które dzięki temu łatwo i w pełni poddaje się kontroli,
jak dodać by można z przekąsem. Z dzisiejszej perspektywy tak tayloryzm, jak sowiecki Nowy Człowiek równie się przecież zdyskredy
towały jako teorie i technologiczno-kulturowe praktyki. W czasach
neoliberalnego postfordyzmu, kiedy praca, ponownie definiowana
jako sprzyjająca samorealizacji twórczość, po raz kolejny stała się
najwyższym dobrem, a jej organizacja sprowadza się do „zarażania
się performansem”18, wyobrażenia człowieka jako maszyny czy organiczno-mechanicznej hybrydy znów znalazły się na cenzurowa
nym jako sprzeczne z podstawowymi ideami humanistycznymi. Ale
nie tylko. To również jedno z podstawowych źródeł przywołanych
na początku, narastających obaw przed technologiami cyfrowymi
i myślącymi maszynami, które zapewne już wkrótce zagrożą nie
kwestionowanej dotąd dominacji człowieka. Rodzi je wszakże nie
tylko takie skrócenie perspektywy historycznej, które z naszego
horyzontu konsekwentnie usuwa teorie i praktyki tayloryzmu-fordyzmu oraz ideologię Nowego Człowieka w Rosji sowieckiej, nawet*
19

17 Cyt. za: ibidem, s. 59.
19 Por. np. Farid AHMADI, Nasser Mirsepassi, Performance Contagion and Human
Resource Layout. New Concepts in Performance Management, „Performance Improve
ment" 2010, nr i, s. 25-33.
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jeśli żywiła się nią polska gospodarka po II wojnie światowej nie
tylko w czasach Stalina i Bieruta. Obawy przed osobliwością tech
nologiczną to również w znacznej mierze efekt dominującej nadal
dychotomii między naturą a kulturą, która pomija to, na ile nasz
obraz świata i człowieka kształtowała historycznie zmienna meta
foryka ciała jako maszyny. Na ile ten obraz w dosłownym sensie wy
twarzały i kontrolowały maszyny od chwili, kiedy na przełomie XVI
i XVII wieku pojawiły się pierwsze mikroskopy, przez odkrycie trzy
wieki później promieni rentgena, pozwalających zajrzeć do wnętrza
ciała bez konieczności jego otwierania, aż po rozwijającą się od kilku
dekad wirtualną endoskopię jako nieinwazyjną metodę badań me
dycznych oraz planowania i przeprowadzania operacji19.
Obrazy wysokiej rozdzielczości narządów i procesów we
wnętrznych, powstające w wyniku komputerowych symulacji i ani
macji, nie mają wiele wspólnego z fotografią i typowym dla niej
efektem realności, wiarygodnego poprzez koncepcję chemicznego
śladu odwzorowania rzeczywistego świata. Modele komputerowe
także tutaj powstają przecież z potrzeby poznania dynamiki możli
wych zachowań danego systemu, zaprojektowanego zgodnie z przy
jętymi w danym momencie zasadami i przekonaniami, dlatego nie
stanowią przedmiotu naukowych dociekań, lecz przede wszystkim
ich podstawowe narzędzie. Uzyskiwane w taki sposób wizualizacje
danych i algorytmów nie posiadają w związku z tym stałych zasad
referencji, lecz stanowią rodzaj celowych figuracji poznawczych, za
leżnych głównie od skomplikowanych reguł tak zwanych wiskursów,
czyli dyskursów nadających widzialność medialnym i medycznym
praktykom. Ich efekt realności, a tym samym wiarygodność, w de
cydującej mierze zależy od tego, że najczęściej i pomimo swego
symulacyjnego charakteru przedstawiają procesy życiowe w czasie19

19 Więcej na temat zależności medycznego obrazu ciała od technologii optycz
nych i cyfrowych zob. Małgorzata Sugiera, Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur,
Księgarnia Akademicka 2015 (rozdz. Lekcja anatomii, s. 147-171, tu także podsta
wowa bibliografia).
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realnym. To właśnie realność czasu, w którym przebiegają symulo
wane procesy, odgrywa tę samą rolę, co chemiczny ślad w fotografii,
upewniając nas o swojej realności i prawdziwości.
Nic nie uprzytamnia lepiej dalece umownego charakteru ob
razów uzyskiwanych w efekcie wirtualnej endoskopii niż fakt, że podobnie jak w przypadku znanej z filmów hollywoodzkich techniki
komputerowego generowania obrazów (CGI) - mamy tu do czynie
nia z udostępnieniem na płaskim ekranie wirtualnych przestrzeni
trójwymiarowych, po których daje się swobodnie nawigować. Dlate
go też korzystających z wirtualnej endoskopii lekarzy często nazywa
się żartobliwie chirurgami Nintendo czy cybernautami w białych
fartuchach. Istotną część znaczenia gwarantują cyfrowym obrazom
wnętrza ludzkiego ciała wykorzystane do ich uzyskania konwencje
przedstawieniowe, które oczywiście zmieniają się w zależności kon
kretnych potrzeb i doraźnych celów danej symulacji. Dlatego inną
postać przybierają na przykład dla celów szkoleniowych, inną zaś
kiedy mają służyć jako materiał w rozmowie lekarza z pacjentem.
Nie zawsze też wizualizacji podlegają dane pozyskane z przetłuma
czonego na dostępne dla maszyn kody cyfrowe ciała konkretnego
pacjenta. Jak w Digitale Körperinnenwelten pokazuje Sven Stollfuss20,
w cyfrowych obrazach tego typu korzysta się często choćby z ogólnie
dostępnych danych i przedstawień wnętrza ludzkiego ciała, które
zgromadził Visible Human Project. Równie często sięga się wszak
że po obrazy o zgoła odmiennej proweniencji. Na przykład w celu
wizualizacji systemu drobnych naczyń krwionośnych korzysta się
zwykle z fotografii nagich koron drzew w zimie. Ważnym, choć nie
docenianym źródłem tego typu naukowych przedstawień cyfrowych
pozostaje także kultura popularna. Z wysoko zaawansowaną tech
nologicznie medycyną łączą ją ścisłe więzi, które nie ograniczają się
bynajmniej do korzystania z tej samej techniki CGI.

20 Sven Stollfuss, Digitale Körperinnenwelten. Endoskopische jD-Animationen
zwischen Medizin- und Populärkultur, Schüren Verlag 2014.
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Skomplikowany status obrazów w medycynie najlepiej uświa
damia przyjrzenie się z bliska ich dalece niejednorodnym źródłom.
Z jednej strony wirtualna endoskopia to efekt dostosowania or
ganicznego ciała do rzeczywistości maszyn i ich produktów, czyli
zastąpienie go przez racjonalną, obliczoną matematycznie, wolumetryczną przestrzeń, w której znajdują się dyskretne punkty
o konkretnej lokalizacji i dostępnych adresach. Z drugiej natomiast
strony to zapewniające im rozpoznawalność i praktyczną użytecz
ność odniesienia do konwencji przedstawieniowych kultury popu
larnej. Decydującą rolę w dominujących w wirtualnej endoskopii
wizualizacjach wnętrza ludzkiego ciała jako szczególnego rodzaju
krajobrazu, który już to obserwować można z lotu ptaka, korzysta
jąc z rozwiązań typowych dla symulatora lotów czy gier komputero
wych, już to przemierzać go pieszo lub innymi środkami lokomocji,
odegrał wielokrotnie nagradzany film Fantastyczna podróż (Fantas
tic Voyage, 1966) Richarda Fleischera. Typowa sensacyjna fabuła
z uczonym zza żelaznej kurtyny, który omal nie stał się ofiarą doko
nanego na niego zamachu, kiedy chciał przekazać amerykańskiemu
wywiadowi cenne wyniki naukowych doświadczeń, zmienia się na
ekranie w tytułową podróż fantastycznonaukową. Pomniejszona do
miniaturowych rozmiarów ekipa ratunkowa w równie miniaturo
wym okręcie podwodnym zostaje bowiem wprowadzona do arterii
szyjnej, a następnie, przepływając przez komory sercowe, dostaje
się do mózgu, by usunąć niebezpieczny dla życia uczonego skrzep.
U schyłku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Fantastyczna podróż
nie tylko uzyskała status filmu kultowego i doczekała się licznych
naśladownictw, w tym wielu o czytelnie dokumentalnym charakte
rze, jak choćby animowany serial produkcji francuskiej Było sobie ży
cie (Il était une fois... la Vie, 1987). Co więcej, stała się podstawowym
punktem odniesienia dla wizualizacji medycznych, zwłaszcza dla
filmów instruktażowych i szkoleniowych dla chirurgów.
W ostatnich latach częściej od filmów fabularnych podobną
funkcje pełnią seriale telewizyjne z życia lekarzy, patologów krymi
nalnych czy laboratoriów, które przy pomocy najnowszych metod
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naukowo-technicznych badają miejsca zbrodni i pozostawione tam
ślady. Zwłaszcza jeden z nich, realizowany od 2000 roku serial CSI.
Kryminalne zagadki Las Vegas (CSI. Crime Scene Investigation), wzbo
gacił medyczne wizualizacje wysokiej rozdzielczości o specyficz
ne ujęcie, odtąd odpowiednio zwane CSI-Shot. Oglądając to ujęcie
odczuwa się wrażenie, jakby kamera wchodziła do wnętrza zwłok,
dzięki czemu możemy zobaczyć niewidoczne gołym okiem zmiany
patologiczne, co pozwala następnie odkryć najbardziej prawdopo
dobną przyczynę śmierci. A przecież wzajemne wpływy wizualizacji
medycznych i obrazów kultury popularnej to jedynie wybrany i dość
pobieżnie przedstawiony w tym miejscu element wciąż zmieniają
cych się wiskursów. Jak się nam jednak wydaje, pokazuje on przeko
nująco, że przedstawianie oczekującej nas w niedalekiej przyszłości
technologicznej osobliwości jako pierwszej znaczącej interwencji
maszyn w naturalne, organiczne życie ludzkiej cywilizacji podobnie
żywi się fikcją i celową przesadą, jak hollywoodzkie filmy katastro
ficzne. Już dzisiaj wiemy o sobie, własnym ciele i świecie tyle i w taki
sposób, jak pozwalają nam na to maszyny i technologie cyfrowe. To
właśnie bodaj miał na myśli australijski performer multimedialny
Stelarc, kiedy u progu nowego tysiąclecia trafnie diagnozował: „By
cie człowiekiem przestało się już równać zakorzenieniu w pamięci
genetycznej. Dziś oznacza poddanie się rekonfiguracji w elektroma
gnetycznym polu sieci maszyn: w królestwie obrazu”21.

21 Stelarc, Von Psycho- zu Cyberstrategien. Prothetik, Robotik und Tele-Existenz,
„Kunstforum International” 1995/96, nr 132, s. 81.
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iedy ogląda się film Toma Hoopera Dziewczyna z portretu (The
Danish Girl, 2015), trudno uniknąć skojarzenia z samymi pod
stawami teorii performatywności płci Judith Butler, przede
wszystkim z jej artykułem Akty performatywne a konstrukcja płci,
który ukazał się na łamach „Theatre Journal" pod koniec 1988 roku1.
Butler rozwinęła przedstawione tam argumenty najpierw w pracy
Uwikłani w płeć, a następnie w Bodies That Matter. Jednak samo
sedno jej subwersywnej tezy, która wywraca na nice rozmaicie arty
kułowane przekonania europejskich filozofów i humanistów o ist
nieniu wewnątrz każdej ludzkiej jednostki konstytutywnego dla niej
„ja”, manifestującego się na zewnątrz, znajduje się właściwie już we
wspomnianym artykule. Jak argumentuje tu Butler, samo istnienie
„ja” stanowi jedynie efekt złudzenia. To nic więcej ponad wrażenie,
które powstaje jako konsekwencja nieprzerwanego procesu wzmac
niających się wzajem stylizacji ciała. Efekt złudzenia, które buduje
się, czy też organizuje, w swoistych rytuałach wciąż powtarzanych
codziennych czynności i praktyk. Tożsamość, formułując rzecz ina
czej, nie istnieje uprzednio wobec ciała i form jego materializacji, po
twierdzanych w komunikacji międzyludzkiej i poddanych jej ograni
czeniom. Ona powstaje i utwierdza się dopiero w procesie kumulacji
nieustannie dopełnianych przez każdego z nas aktów performatywnych, nadających naszym ciałom określony kształt materialny.

K

1 Judith Butler, Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej [1988], tłum.
Marek Łata, [w:] Lektury inności, red. Mieczysław DĄBROWSKI, Robert PRUSZCZYŃSKI, Wydawnictwo Elipsa 2007.
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To prawda, duński malarz Einar Wegener, którego w Dziewczy
nie z portretu Hoopera gra Eddie Redmayne, z przekonaniem twier
dzi w pewnym momencie, że to żona pomogła obudzić się kobiecie,
uśpionej w jego męskim ciele od wczesnego dzieciństwa. Jednak
pokazane w filmie kolejne etapy konstytuowania się jego żeńskiego
ucieleśnienia, noszącego imię Liii Elbę, dowodzą czegoś wręcz prze
ciwnego, gdyż najwyraźniej mają charakter właśnie performatywnych stylizacji ciała. Widać to już od chwili pierwszego dotknięcia
jedwabnej falbany sukni, którą Einar niechętnie przykłada do siebie,
kiedy na ponawiane prośby żony zgadza się pozować do malowane
go przez nią obrazu w zastępstwie nieobecnej tancerki; od bukie
tu białych lilii, który pozwala mu na tyle wdzięcznie wysunąć nogę
w kobiecym pantofelku, że niemal przestajemy dostrzegać prześwi
tujące przez pończochę męskie owłosienie. Przez naukę chodzenia
na obcasach, które wymaga przesunięcia środka ciężkości ciała,
żmudne powtarzanie gestów i ruchów żony w rozmaitych sytuacjach
codziennego życia, a potem podglądanie i naśladowanie mimiki i za
chowań cielesnych prostytutki w jakimś paryskim burdelu, która
wdzięczy się za pieniądze przed ukrytym za szybą klientem. Aż po
podjęcie trudnej decyzji o operacyjnej korekcji płci, która ostatecz
nie zamknie etap stylizacji ciała w chwili, kiedy do istniejących już
form i środków ekspresji dopasuje fragmenty anatomii, kulturowo
uznane za newralgiczne dla definicji płci seksualnej. Jak widać, Liii
Elbę i jej nowa tożsamość powstaje w Dziewczynie z portretu dopiero
w efekcie powtarzania codziennych praktyk „bycia kobietą”. Jedynie
w takim kontekście nabierają sensu jej słowa o tym, że najpierw jej wi
zerunek pojawił się na malowanych przez żonę portretach, a dopiero
potem w realnym życiu. Gdyby nie istniejące uprzednio, społecznie
rozpoznawalne i uznane formy gestów i zachowań, sklasyfikowane
i zhierarchizowane kształty męskich i kobiecych ciał oraz właściwych
im sposobów ekspresji, nigdy by przecież Liii Elbę nie mogła przed
stawić się innym jako kobieta i jako taka zostać przez nich odebrana.
Film Hoopera zamyka krótka informacja o tym, że w 1931
roku duński malarz Einar Wegener jako pierwszy mężczyzna na
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świecie przeszedł operację korygującą płeć, a akcja Dziewczyny z por
tretu nawiązuje po części do autobiograficznych zapisków Lili Elbe,
opublikowanych pod tytułem Man into Woman. Czy jednak mamy
tu do czynienia z filmem, który świadomie wspiera ideologię i dzia
łalność dzisiejszych ruchów transseksualnych i transgenderowych?
Przywraca naszej pamięci przypadek zmiany płci, który o niemal
dwie dekady wyprzedził lepiej znaną operację Christine Jorgen
sen? Nie do końca to prawda, skoro zarówno Dziewczyna z portre
tu, jak też służąca za podstawę filmowego scenariusza debiutancka
powieść Davida Ebershoffa pod tym samym tytułem2, dość daleko
i w miejscach istotnych odchodzą od faktów historycznych. Nie
idzie nawet o to, że tak autor powieści, jak autor scenariusza skupili
uwagę na melodramatycznie przedstawionym wzajemnym uczuciu
łączącym małżonków i bezgranicznym wręcz oddaniu Gerdy, która
wspiera Liii, choć krok po kroku i nieodwołalnie zajmuje ona miej
sce jej męża. Co ważniejsze, twórcy filmu, zapewne chcąc wyelimi
nować niebezpieczeństwo nazbyt dużego dysonansu poznawczego
u szerokich rzesz widzów, dalece uwspółcześnili wymagany zabieg
korekty płci, sprowadzając go do usunięcia męskich organów płcio
wych i rekonstrukcji waginy. Tymczasem w klinice w Dreźnie praw
dziwa Lili Elbe przeszła na początku lat trzydziestych ubiegłego
wieku aż cztery kolejne operacje, które obejmowały między innymi
przeszczep jajników i macicy od o wiele młodszej kobiety. Przepro
wadzał je najpierw prekursor seksuologii Magnus Hirschfeld, a na
stępnie pokazany w filmie Kurt Warnekros. Utopijnie dziś brzmiące
marzenie filmowej Lili Elbe o posiadaniu dzieci, jak widać, wtedy
również z medycznego punktu widzenia wydawało się zgoła realną
perspektywą.
Z całą pewnością miała rację Susan Stryker, wykładająca gen
der studies i historię transgenderyzmu na University of Arizona,
która wspierała twórców filmu swoją znajomością przedmiotu, kie
2 David Ebershoff, Dziewczyna z portretu [2000], tłum. Tomasz Bieroń, Znak
Literanova 2016.
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dy w jednym z wywiadów przy okazji promocji Dziewczyny z portretu
podkreślała:
W latach dwudziestych ubiegłego wieku pojawił się zupełnie
nowy rodzaj argumentacji, nowa ideologia, nowy - używając ję
zyka akademickiego - dyskurs na temat wskazań i przeciwskazań, możliwości zmiany „płci” dzięki pomocy biomedycznych
technologii3.

Nie znaczy to jednak wcale, że technologie biomedyczne i związa
ne z nimi dyskursy kulturowe nie uległy od tamtej pory większej
zmianie. To zaś z kolei musi stawiać twórców sztuki głównego nur
tu przed nieuniknionym wyborem: albo historyczna wierność, albo
anachroniczne dostosowanie faktów do współczesnych wyobrażeń.
Jedynie dzisiaj wydaje się nam bowiem, że korekta płci w natural
ny sposób pociąga za sobą brak potomstwa. Co więcej, jak wynika
z zachowanych dokumentów, historyczny Einar Wegener był wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa osobą interseksualną, takim sa
mym hermafrodytą jak Herculine Barbin, rozsławiona przez Michela Foucaulta, zaś podczas pierwszej operacji w drezdeńskim szpita
lu Hirschfeld potwierdził obecność w jego ciele niedorozwiniętych
organów obu płci. W filmowej wersji Dziewczyny z portretu na interseksualizm tytułowej postaci wskazywać może wyłącznie jedna
z pokazanych przez moment rycin w książce, którą Einar ogląda
w paryskiej bibliotece, by lepiej poznać swój „przypadek”. Dostrzec
to wszakże potrafią i skojarzyć jedynie ci widzowie, którzy nie da
dzą się zwieść końcowej informacji o rzekomym transgenderyzmie
pierwowzoru.
Niezależnie jednak od tego, czy Dziewczynę z portretu będziemy
oglądać krytycznie, czy też skupimy uwagę na procesie performatywnego samoustanawiania się Liii przez uparte powtarzanie ów
3 Jessica Goldstein, The True Story Behind „The Danish Girl", Eddie Redmayne’s
Next Role, http://thinkpr0gress.0rg/culture/2015/03/03/3628693/st0ry-lili-elbetrans-woman-behind-eddie-redmaynes-new-role/ (28.01.2016).
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czesnych praktyk kobiecego ciała, przywołana przy tej okazji teza
Butler zdaje się odnosić głównie do tożsamości granicznych, typo
wych dla mniejszości seksualnych. Jedynie w ich przypadku, jak
może się nam wydawać, wymagana jest przecież korekta natury za
pomocą różnych środków zewnętrznych. W efekcie ich performatywnego działania powstają ludzie sztucznie powołani do istnienia,
naśladujący - czy wręcz „małpujący” - to, co dla znakomitej większo
ści przedstawicieli obu płci zdaje się całkowicie i w pełni naturalne.
Część winy za takie wrażenie ponosi z pewnością sama Butler. Nie
tylko we wspomnianych pracach przywoływała ona przecież głównie
przykłady osób i zachowań pozanormatywnych, jak choćby film do
kumentalny Paris Is Burning (1990), lecz także z wyraźnie politycz
nym zacięciem proponowała koncepcję zmiany znaczenia, istotnej
modyfikacji obowiązujących konwencji heteronormatywnych, czyli
naruszenia - lub wręcz przerwania - ukonstytuowanego już łańcu
cha ich cytacyjnego powtarzania. Ze szczególną siłą dochodzi to do
głosu w rozdziale Domyślna cenzura i dyskursywna sprzeczność, który
stanowi podsumowanie jej książki Walczące słowa, gdzie czytamy:
Siła performatywności nie płynie wyłącznie z poprzednich użyć,
jej źródłem staje się bowiem nic innego niż zerwanie z wszyst
kimi bez wyjątku dotychczasowymi zasadami użycia. To zerwa
nie, ta rodząca się w jego wyniku siła to właśnie siła performa
tywności4.

Interwencja konkretnego w swojej materialności ciała w związany
z iteratywnością języka proces sedymentacji znaczenia, właściwej
mu kumulacji sensów, budzi tę polityczną nadzieję, którą performatywność w interpretacji Butler daje mniejszościom seksualnym.
4 Judith BUTLER, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu [1997],
tłum. Adam Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, s. 148. Podajemy
ten fragment we własnym tłumaczeniu, ponieważ polski tłumacz niepotrzebnie,
jak się wydaje, zawęża pole znaczeniowe terminu „performative” wyłącznie do wy
powiedzi językowej. Tymczasem Butler ma na myśli to, co gdzie indziej sama okre
śla jako „embodied rituals of everydayness” (ucieleśnione rytuały codzienności).
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Jak się wydaje, stylizujące ciała akty performatywne nie muszą
wcale ograniczać się ani do zachowań nienormatywnych, ani wyłącz
nie do mniej kulturowo zuniwersalizowanej płci żeńskiej, ani nawet
do tożsamości płciowej jako takiej, gdyż na długo przed tak zwanym
zwrotem performatywnym stanowiły samą podstawę komunikacji
społecznej. Dowody na to znaleźć można nawet w najmniej spodzie
wanych miejscach, takich choćby jak powieści Marka Twaina, który
wprawdzie był dość krytycznie nastawiony do współczesnego sobie
społeczeństwa amerykańskiego, lecz w żaden sposób nie forował
sprawy równouprawnienia kobiet, o innych „odmieńcach” nawet nie
wspominając. W wydanych w 1884 roku Przygodach Hucka znajduje
się właśnie ten szczególny fragment, który z powodzeniem dałoby
się potraktować jako instrukcję dla konstytuującej się w szeregu ak
tów performatywnych Liii Elbę:
Nie ma co, kiepska z ciebie dziewczyna, ale może uda ci się okpić mężczyzn. I bój się Boga, dziecko: kiedy chcesz nawlec igłę,
nie trzymaj nitki nieruchomo i nie przybliżaj do niej igły, tyl
ko trzymaj igłę nieruchomo i wsuwaj nitkę w dziurkę! W taki
sposób najczęściej nawlekają igłę kobiety, a mężczyźni robią to
na odwrót. A kiedy rzucasz czymś w szczura czy w cokolwiek
innego, stań wpierw na palcach, podnieś rękę wysoko nad gło
wę - tak niezdarnie, jak tylko potrafisz - i rzuć o jakie pięć czy
sześć stóp od celu. Rzucaj ręką sztywną, od ramienia, jakby ci
się ramię obracało na kołku, bo tak robią dziewczęta, a nie z za
machem od napięstka i łokcia, z ręką odchyloną od ciała, jak
robią chłopcy. I pamiętaj: kiedy dziewczyna chce coś schwycić
na podołek, rozstawia kolana, a nie zsuwa ich, jakieś ty to zrobił,
chwytając ten kawałek ołowiu5.

Przedmiotem tej instrukcji jest najwyraźniej ciało, które - niezależ
nie od zamieszkującego w jego wnętrzu „ja”, postulowanego przez
tradycyjną filozofię - może zostanie nieomylnie rozpoznane jako
męskie lub kobiece w zależności od konkretnych zachowań ciele
5 Mark Twain, Przygody Hucka, Wydawnictwo „Tower Press” 2001, s. 59.
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snych: od tego, w jaki sposób nawleka igłę, rzuca trzymanym w ręku
przedmiotem czy chwyta coś „na podołek”. Huck Finn rnusiał wy
słuchać tej instrukcji od pewnej starszej kobiety, kiedy został przy
łapany w kobiecych fatałaszkach. Trudno uznać jego przebranie za
coś innego niż drobne oszustwo, i tak zresztą w Przygodach Hucka
kwalifikuje je Twain, ale niewiele przecież wspólnego miało ono
z nienormatywnością tożsamości płciowej. Należy raczej powiedzieć,
że wszystkie formy materializacji ludzkich ciał istnieją - w mniej
szym lub większym zakresie - jako poddane regulacji i normatywne
społecznie, gdyż stanowią jedną z istotnych podstaw komunikacji
międzyludzkiej. Konwencjonalność tego, co zwykliśmy uznawać za
naturalne, a więc także indywidualne i jednorazowe, podobnie jak
sztuczność wynikająca z powtarzania i cytowania, stają się wszakże
widoczne dopiero w chwili, kiedy dochodzi do przekroczenia czy też
innego typu naruszenia obowiązujących norm. I dzieje się tak nie
zależnie od tego, czy mamy do czynienia z Liii Elbe czy z Huckiem
Finnem, przyłapanym w kobiecym przebraniu. A nawet trzeba to
ująć zgoła inaczej: samo wrażenie „naturalności" rodzi się dopiero
wtórnie, w reakcji na zachodzące i coraz bardziej widoczne zmiany.
I dzieje się tak przecież nie tylko w różnych dziedzinach komunikacji
międzyludzkiej czy społecznych interakcji.
Na wtórność zjawisk artystycznych uważanych za naturalne
zwrócił uwagę piętnaście lat temu Philip Ausländer w dobrze już
znanych rozważaniach na temat miejsca teatru w kulturze mediów
cyfrowych w pracy Liveness, krytycznej analizie poddając rzekomą
esencję tej dziedziny sztuki, czyli tak zwany efekt nażywości6. Jak
przekonująco pokazał, panujące nadal powszechnie przekonanie,
jakobyśmy w tym wypadku mieli do czynienia z niczym niezapośredniczoną komunikacją typu „face-to-face”, nie wytrzymuje próby
pogłębionej i historycznie usytuowanej analizy. Nie dość, że współ

6 Philip AUSLÄNDER, Liveness. Performance in a Mediatized Culture, Routledge
1999; IDEM, Na żywo czy...?, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, „Di
daskalia” 2012, nr 107, s. 18-27.
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czesny teatr naszpikowany jest wprost wyrafinowaną technologią,
od systemu nagłaśniania i oświetlania poczynając. Samo pojęcie
„naturalności” komunikacji między sceną a widownią pojawiło się
ponadto dopiero wraz z narodzinami telewizji w połowie XX wieku,
by zająć istotne miejsce w słowniku twórców kontrkultury i następ
nie zagościć na dobre w najnowszych rozważaniach o teatrze i jego
domniemanej przewadze nad pozostałymi sztukami. W przeciwień
stwie do teatru, telewizja od samego początku swego istnienia stać
się chciała nieodzownym elementem codziennego życia swoich od
biorców, być w każdym domu wręcz na wyciągnięcie ręki, wtedy też
zaczęła dosłownie konkurować z teatrem. Działo się tak nie tylko
w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebieg tego procesu w szczegó
łach analizuje Ausländer, lecz również w Polsce. Tu już w niecały rok
po uruchomieniu pierwszego nadajnika w 1952 roku rozpoczęto
emisję spektakli teatralnych, najpierw retransmitowanych, a na
stępnie przygotowywanych specjalnie dla Teatru Telewizji i przez
kilka dobrych lat granych na żywo przed ustawionymi na statywach
kamerami, bez możliwości uprzedniej rejestracji. Nic nie pokazuje
tego lepiej niż ówczesne hasła, które miały zachęcać do oglądania
kolejnych przedstawień przez podkreślanie faktu, że tylko na tej sce
nie każdy widz zobaczyć może najlepszą stawkę polskich aktorów,
grających na co dzień w różnych teatrach, a w dodatku w Teatrze
Telewizji zawsze siedzi się w pierwszym rzędzie. To prawda, każdy
widz tego teatru siedział w pierwszym rzędzie, nie oglądał jednak
wydarzenia na żywo, tylko jego medialnie zapośredniczoną wersję,
nawet podczas transmisji czy retransmisji na żywo. Z tej kontrower
sji narodził się, jak powtarza Ausländer, mit niezapośredniczonej,
„naturalnej” komunikacji w teatrze, który objął następnie inne wi
dowiska transmitowane przez telewizję, jak imprezy sportowe, kon
certy czy msze.
Procesy pojawiania się wtórnej naturalności nie ograniczają się
ani do dziedziny sztuki, ani do wspomnianych wcześniej tożsamości
seksualnych. Charakteryzują różnorodne sfery życia społecznego,
które niekoniecznie mają na pierwszy rzut oka jakikolwiek zwią
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zek z komunikacją międzyludzką. W interesującym nas kontekście
najlepszym przykładem służyć może historia pojęcia „naturalnego
chodu” w XIX wieku, którą kilka lat temu w Wissenschaft vom Gehen
zrekonstruował Andreas Mayer7. Niemiecki socjolog z berlińskiego
Instytutu Maksa Plancka, który zajmuje się dziejami nauki, nie ma
większych wątpliwości co do tego, że rozpowszechniający się coraz
bardziej pod koniec XVIII wieku ideał „naturalnego” ruchu ludzkie
go ciała wiązał się ściśle tyleż ze zwiększającą się dostępnością re
gularnie kursujących dyliżansów pocztowych i następnie pojazdów
o napędzie parowym, ile ze społecznym awansem mieszczaństwa
i jego kultury. Dylemat jechać czy iść pieszo nie tylko wiązał się wów
czas z wyborem określonego sposobu poruszania się, lecz przede
wszystkim wyznaczał dwa odrębne style życia. Co ciekawe, opozycja
między nimi miała zdecydowanie wartościujący charakter i przy
pominała w tonie zarówno późniejsze o wiek opisy wielkomiejskiej
flânerie, jak również manifesty sytuacjonistów z lat sześćdziesiątych,
często uważanych za ostatnią liczącą się grupę awangardową w XX
wieku. To właśnie francuski filozof Guy Debord, którego myślenie
i teksty wywarły decydujący wpływ na sytuacjonistów, w Społe
czeństwie spektaklu w szczególny sposób podkreślał zalety niczym
nieskrępowanego włóczenia się po mieście. Podczas jednak gdy
modernistyczny flâneur przechadzał się, jak w Pasażach podkreślał
Walter Benjamin, obserwując z nieukrywaną dezaprobatą zabie
ganych bliźnich, zaś demonstracyjnym nic nie robieniem przeciw
stawiał się dominacji ekonomicznego myślenia i coraz dalej idącej
specjalizacji życia, sytuacjoniści bardzo krytycznie odnosili się do
skopicznego reżimu, typowego dla nowoczesnych. Dla nich zwolnie
nie kroku nie tylko stanowiło wyraz jawnego oporu wobec alienacji
i funkcjonalizacji życia w mieście. Odgrywało ponadto istotną rolę
.metody pomiarowej” doświadczanego cieleśnie otoczenia, którą
Debord przeciwstawiał negatywnie opisywanemu „bezcielesnemu”
7 Andreas Mayer, Wissenschaft vom Gehen. Die Erforschung der Bewegung im 19.
Jahrhundert, S. Fischer Verlag 2013.
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odbiorowi świata podczas automatycznie wykonywanych czynności
codziennych i typowych dla nich, dalece skonwencjonalizowanych
gestów, odbiorowi świata jako „spektaklu”. Jeśli jednak pominiemy
tę nieistotną w naszym kontekście różnicę, wówczas nieoczekiwanie
flâneur schyłku XIX wieku i późniejsi o ponad pół wieku sytuacjoniści zyskają nieoczekiwanych protoplastów w postaci zwolenników
pieszych wędrówek z przełomu XVIII i XIX wieku. Równie otwarcie
potępiali oni przemieszczające się zgodnie z rozkładem jazdy i wy
znaczoną z góry trasą dyliżanse pocztowe, nazywając je „więzienia
mi na kółkach”, gdyż odbierały podróżnym swobodę decydowania
o niezaplanowanych wcześniej postojach i o ich spontanicznym
przedłużaniu bądź skracaniu.
Opozycja między chodzeniem pieszo a innymi formami poru
szania się nigdzie nie została uwypuklona lepiej niż w tym przeciw
stawieniu spaceru dworskiemu stylowi życia, którego dokonał Jean-Jacques Rousseau w Nowej Heloizie (1761). Podobne pochwały, czy
wręcz rodzaj poetyki samotnych spacerów na łonie natury, łatwo też
znaleźć w późniejszych Wyznaniach (1782). Nieskrępowany niczym
ruch na świeżym powietrzu - jak Rousseau podkreślał - budzi i oży
wia jego myśli, uwalnia duszę. A nawet więcej: rzeczywiście pozwala
poczuć się panem całej natury. Tego wrażenia nie potrafi zapew
nić ani spacer po mieście, ani korzystanie z pojazdów konnych czy
mechanicznych. Jednym z powracających wątków w rozważaniach
Rousseau jest przy tym kwestia wykorzystywania przez ludzi ma
szyn jako wsparcia dla ich własnych, niedoskonałych organów i zmy
słów. One zaś, pozbawione w ten sposób stosownych ćwiczeń, tym
szybciej marnieją i trudniej na nich polegać. Skazuje to człowieka na
pogłębiająca się wciąż zależność od tego typu przedłużeń, jakby po
wiedział Lev Manovich, rabując mu niezbędną wolność i autonomię.
Jak należy się domyślać, przypomniany wyżej głos Rousseau
nie brzmiał samotnie, lecz należał do całego chóru, którego liczeb
ność i waga wciąż się zwiększała. Przyniosło to, na przykład, daleko
idące zmiany w przyjętych dotąd sposobach nauki chodzenia ma
łych dzieci, gdzie zrezygnowano ze specjalnej uprzęży (pamięć o niej
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przechowuje jeszcze polskie powiedzenie „wodzić kogoś na pasku”),
czy w mustrze wojskowej. W armii bowiem rozmaite typy marszu
stanowiły wtedy samą podstawę taktyki i manewrów na polu walki.
W jednym i w drugim przypadku zwolennicy reform nieodmiennie
odwoływali się do podstawowych praw natury i dyktowanej nimi,
„naturalnej” mechaniki ruchu ludzkich ciał. Oczywiście, jak w Wissen
schaft vom Gehen słusznie przypomina Mayer, przedmiotem wszyst
kich opisów i analiz pozostawały oczywiście ciała męskie, nadal
traktowane jako uniwersalne. Nie bez racji jednak Michel Foucault
w typowych dla przełomu XVIII i XIX wieku formach kultywowania
rzekomo nam przyrodzonych zasad ruchu widział wyraźne zaczątki
właściwego kulturze mieszczańskiej procesu dyscyplinowania ciała.
Świadczy o tym choćby fakt, że same podstawy „naturalnego” chodu
ustalano w trakcie obserwacji i analizy tego, co uznawano za najbar
dziej typowe patologie, sytuowane od razu na skali wartości etycz
nych. Znakomicie widać to w wyrażeniu „der gute Gang” (dobry
chód), którym chętnie posługiwał się choćby szwajcarski proboszcz
Johann Caspar Lavater. Jego wpływowe dzieło Physiognomische
Fragmente, poświęcone głównie analizie fizjonomii, proponuje jed
nak w ostatnim tomie, który ukazał się drukiem w 1778 roku, rodzaj
stosowanej semiotyki zasad poruszania się ludzkich ciał. Miała ona
nie tylko pozwolić dotrzeć do istoty emocji i „odczytać” przeżycia
osób poddanych uważnej obserwacji, lecz także bezbłędnie ocenić
ich postawy etyczne i moralność. „Dobry chód” to zatem sposób
poruszania się w dwojakim sensie „poprawny”: w sensie anatomicz
nym i etycznym. W tym kontekście nowego znaczenia nabiera trak
tat Ideen zu einer Mimik (1785-1786) Johanna Jakoba Engela, do
którego we własnym podręczniku sztuki aktorskiej Mimika (1812)
nawiązywał między innymi Wojciech Bogusławski, ojciec polskiej
sceny. Traktat Engela nie ogranicza się bowiem do wyłożenia pod
staw aktorstwa, lecz funkcjonował także jako podręcznik ówczesnej
antropologii, regulującej podstawy międzyludzkiej komunikacji tak
że w życiu codziennym wzrastającego w znaczenie mieszczaństwa.
U progu XIX wieku tak na scenie, jak w życiu znalazł także odbicie
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wzrost poczucia przynależności do określonego narodu. Przedmio
tem rozważań stały się bowiem zarówno różnice między klasami
społecznymi, jak też charakterystycznymi i odmiennymi sposobami
poruszania się Francuzów czy Niemców. Kilkadziesiąt lat później do
tak ujmowanych różnic dołączą opisy cech specyficznych dla róż
nych ras oraz swoista komparatystyka postaw cielesnych i ruchów
tak zwanych ludów prymitywnych i cywilizowanych. Często towa
rzyszy im przy tym nuta nostalgii za tą „naturalnością", którą Euro
pejczycy ponoć bezpowrotnie stracili.
Większość autorów analizowanych w Wissenschaft vom Gehen
traktatów i rozpraw na tej samej zasadzie, na jakiej korzysta z samo
obserwacji i badań anatomiczno-patologicznych, odwołuje się także
do opisów dawnych historyków i poetów, obficie cytując z pism Plutarcha, Homera czy Owidiusza. Lecz w gronie dziewiętnastowiecz
nych ekspertów od ludzkiego chodu znalazło się miejsce także dla
współczesnego im pisarza, który zawsze chętnie podkreślał własne
ambicje naukowe. Tytuł Théorie de la démarche nosi praca Honoriu
sza Balzaka8, która latem 1833 roku ukazała się w czterech odcin
kach na łamach „L’Europe littéraire” i jako część szerzej zaplanowa
nego studium „patologii życia społecznego” (obok między innymi
Fizjologii małżeństwa) zamykać miała jego Komedię ludzką. Podobnie
jak Rousseau, Balzak nazywa chodzenie „pensée an action” (myśle
niem w działaniu), zaś uważne spojrzenie obserwatora traktuje jako
istotne narzędzie analityczne. Pozwala ono choćby pod pozorami
przynależności do arystokracji bezbłędnie rozpoznać mieszczańskie
dzieci, którym bogaci ojcowie zupełnie niedawno kupili herby i ty
tuły. Co wszakże ciekawsze, Balzak korzysta także z polisemii tytu
łowego słowa „démarche”, które oznacza nie tylko sposób chodzenia
czy działania, lecz także metodyczny wywód naukowy. Dzięki temu
może podjąć w swojej pracy kwestię z gruntu epistemologiczną, sta
wiając wnikliwe pytania zarówno o sytuację obserwacji jako taką, jak
8 Honoré DE Balzac, Théorie de la démarche [1833], [w:] tenże, La Comédie hu
maine, t. 12, Gallimard 1981, s. 259-302.
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i o status obserwatora. Problem odpowiedniej analizy sposobu po
ruszania się ludzi sytuuje się wtedy między przysłowiowym młotem
a kowadłem, gdyż trudno znaleźć wspólną płaszczyznę poznawczą
dla naukowych pomiarów z jednej strony, a „literackich" opisów wra
żeń i doświadczeń własnych z drugiej. Zdaniem autora Théorie de la
démarche eliminuje to w praktyce możliwość powstania nauki o cho
dzeniu. Dlatego też stawia on zamiast podsumowania retoryczne
pytanie: „Czy to nie przerażające, że tak codzienna czynność nastrę
cza aż tyle nierozwiązywalnych problemów, ten ruch ciała, który
każdego dnia wykonuje osiemset tysięcy paryżan?” (s. 285).
Być może to wyraz typowej ironii losu, że w tym samym 1833
roku, kiedy Balzak publicznie powątpiewał w możliwość powstania
nauki o chodzeniu, bracia Ernst Heinrich i Wilhelm Weber w nie
mieckiej Getyndze sięgnęli po nietypowe dla tej dziedziny instru
menty badawcze, między innymi po astronomiczny teleskop, by
zdecydowanie zerwać z przyjętym dotąd psychologiczno-umoralniającym podejściem do ludzkiego ciała. W imię obiektywności na
uki sprowadzili je teraz do czystego szkieletu w matematycznie ob
liczalnym ruchu, który w tytule ich wydanej trzy lata później pracy
Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge nazwali po prostu „narzę
dziem do chodzenia”. Niedoskonałości zmysłów obserwatora, które
wnikliwie rejestrował Balzak, starał się wyeliminować także jego ro
dak, Etienne-Jules Marey. W tym celu skonstruował specjalny apa
rat, rysujący krzywą ruchu, montowany na ciele osoby, poddającej
się eksperymentowi. Aparat i „metodę graficzną” Mareya wykorzy
stywał w latach osiemdziesiątych XIX wieku między innymi Jean-Martin Charcot w czasie swoich słynnych publicznych wykładów
w Salpêtrière, kiedy badał z ich pomocą patologie ciał, gwałtownie
deformowanych podczas ataków histerii i napadów epilepsji. Już
wkrótce jednak wynalazek Mareya ustąpić rnusiał miejsca chronofotografiom i wreszcie kinematografowi, które o wiele lepiej sprawdza
ły się w rejestrowaniu ruchu, dzielonego na kolejne dyskretne fazy.
Wspominamy o tym jedynie pokrótce, gdyż ten etap naukowych
badań sposobów poruszania się jest o wiele bardziej znany jako hi
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storyczna podstawa współczesnych studiów nad językiem ludzkiego
ciała i różnorodnych prób jego notacji w sztuce, od Rudolfa Labana
i Oskara Schlemmera poczynając, a na eksperymentach Williama
Forsythea kończąc9.
Zrekonstruowane przez Mayera w Wissenschaft vom Gehen
przemiany podejścia do kwestii naturalności ludzkiego chodu w XIX
wieku, w których jak w soczewce skupiają się najważniejsze wtedy
problemy społeczne, polityczne i estetyczne, podsumował najlepiej
bodaj francuski antropolog Marcel Mauss w wykładzie dla paryskiej
Société Française de Psychologie w 1934 roku. Zaproponował on
wtedy znany dziś termin „techniki cielesne”, wyjaśniając go nastę
pująco: „Ciało to pierwsze i najbardziej naturalne narzędzie czło
wieka. Czy też mówiąc dokładniej i pomijając słowo narzędzie, ciało
to pierwszy i najbardziej naturalny przedmiot, a zarazem technika,
które poznał człowiek”10. Ten fragment wykładu Maussa wydaje
się interesujący przede wszystkim dlatego, że udatnie łączy zwykle
przeciwstawiane sobie pojęcia „naturalności” i „sztuczności” w ra
mach analizowanych technik posługiwania się ciałem, które gwaran
tują ekonomię i funkcjonalność jego wykorzystania. A ponieważ cy
towane słowa podkreślają ścisły związek między tym, co uchodzi za
pierwsze, a tym, co uznaje się za pierwotne i dlatego naturalne, moż
na je bez obawy nadużycia interpretować w duchu Auslandera. To
przecież kolejne narzędzia, których używał człowiek, w konsekwen
cji sprawiały, że ciało wtórnie się naturalizowało. A nawet więcej. Od
terminu „techniki cielesne” Maussa wcale nie tak daleko, jakby się
wydawało, do definiowanych przez Butler aktów performatywnych.
Zwłaszcza, że w cytowanym wykładzie zwraca on uwagę również na
szczególną rolę amerykańskiego kina w transferze sposobów posłu
giwania się ciałem, czyli - nazywając to inaczej - określonych spo
sobów jego materializacji. Jak bowiem udowadnia, hollywoodzkie
filmy sprawiły, że po I wojnie Francuzki nie tylko zaczęły się ubierać
9 Zob. Nicolás Salazar Sutil, Motion and Representation. The Language of Human
Movement, The MIT Press 2015.
10 Cyt. za: Andreas Mayer, op. cit., s. 200-201.
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jak Amerykanki, ale także podobnie się nosić, czyli poruszać i wyko
nywać podobne gesty.
Akty performatywne, materializujące ciała i tym samym nada
jące im społeczną widzialność za cenę ujawniającej się w niektórych
momentach sztuczności, znakomicie pokazał w 1912 roku George
Bernard Shaw w Pigmalionie, gdzie uwspółcześnił antyczny mit ar
tysty, zakochanego we własnym dziele11. Nie bez powodu dawnego
artystę zastąpił tu naukowiec, profesor fonetyki, który w bogacą
cym się edwardiańskim społeczeństwie, gdzie awans rnusiał wiązać
się z nabyciem odpowiedniego akcentu i wymowy, właściwego kla
som wyższym, cieszył się szczególnym uznaniem. W przedmowie do
Pigmaliona autor wyjaśniał nie tylko, że w takich przypadkach cho
dzi praktycznie o nauczenie się drugiego języka, lecz także dodawał:
,Ale opanowanie tego drugiego języka musi być wynikiem metody
naukowej, w przeciwnym bowiem wypadku ostatnie stadium nauki
adepta może się okazać gorsze od pierwszego” (s. 21). Co warto pod
kreślić, ocena efektów opanowania tego „drugiego” języka wiąże się
tu wprost z różnicą między „naśladowaniem” - czy wręcz „małpowa
niem” - a „odpowiednim wyszkoleniem”. Dlatego Shaw w kolejnym
zdaniu przedmowy ostrzega:
Niech ambitne kwiaciarki, które przeczytają tę sztukę, nie wy
obrażają sobie, że będą mogły podawać się za wytworne damy,
naśladując ich wymowę, ale nie mając odpowiedniego wyszko
lenia. Muszą się na nowo i inaczej nauczyć alfabetu, i to pod kie
runkiem fonetyka specjalisty (s. 21).

Trudno o lepszą ilustrację tego, jak awans społeczny podlega zwykle
jakiejś formie instytucjonalnego uregulowania. Nie tyle on sam gro
zi przecież odsłonięciem sztuczności istniejących struktur jako za
chętą czy wręcz początkiem ich demontażu, ile niebezpieczeństwo
stanowi raczej jego niekontrolowany, anarchiczny przebieg.

11 George Bernard Shaw, Pigmalion, tłum. Florian Sobieniowski, Państwowy In
stytut Wydawniczy 1977.
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Trudno się więc dziwić, że w Pigmalionie oglądamy nie tylko
obrazy londyńskiego życia w jego językowym i obyczajowym roz
warstwieniu i bogactwie, lecz także pracownię profesora Higginsa,
w której rozgrywa się jedna ze scen drugiego aktu, przedstawiają
ca pierwszą lekcję nowego języka kwiaciarki Elizy. W otwierających
ten akt didaskaliach Shaw jako widoczne na scenie wyposażenie
pracowni wymienił takie specjalistyczne przyrządy, jak fonograf czy
laryngoskop, a ponadto wspomniał o ustawionych w szeregi kamertonach i szklanych tubach z palnikami. Jednak w scenie lekcji poleca
wyłącznie, żeby Eliza z trudem przepowiedziała alfabet oraz każę
jej wiele razy wypowiadać to samo, niepoprawnie artykułowane
słowo „herbata”. Nic więcej. Natomiast na herbatce w salonie Pani
Higgins, matki profesora, obserwujemy już od razu wstępne wyniki
tego trwającego czas jakiś „fonetycznego eksperymentu”. Nauczy
ciel jedynie mimochodem wspomina o wspaniałym słuchu uczenni
cy, co zapewne winno uwiarygodnić jej szybkie postępy. Jak zatem
widać, całe specjalistyczne instrumentarium fonetyka drugiej deka
dy XX wieku spełnia w Pigmalionie zaledwie funkcję dekoracji, które
nigdy nie mają szansy zmienić się w rekwizyt i zostać wykorzystane
przez postaci sceniczne. Innymi słowy, widzowie Pigmaliona na sło
wo autora powinni uwierzyć, że wprowadzona na arystokratyczne
salony kwiaciarka z East Endu rzeczywiście przeszła „odpowiednie
wyszkolenie”. Pod okiem fachowca dostosowała swoje ciało i właści
we mu sposoby ekspresji, głównie sferę wydawanych dźwięków, do
konwencji obowiązujących w wyższej grupie społecznej. Jej sukces
na przyjęciu w ambasadzie to ostateczny dowód tego, że sukcesyw
ne powtarzanie aktów performatywnych zakończyło się pomyślnie,
co zarazem oznacza powodzenie komunikacji międzyludzkiej jako
takiej, choć jeden z jej elementów najwyraźniej został sfałszowany.
Gotowi jesteśmy wszakże przymknąć na to oko ze względu na gwa
rancje, które daje nauka, wtórnie naturalizując wytworzone przez
siebie uprzednio formy cielesne.
Zupełnie inaczej dzieje się pod tym względem w opartym na
komedii Shawa musicalu My Fair Lady, który miał prapremierę na
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Broadwayu w 1956 roku, zaś osiem lat później posłużył jako kan
wa obsypanego deszczem Oscarów filmu pod tym samym tytułem
w reżyserii George’a Cukora. Widzimy tu nie tylko słynną sekwencję
uczenia się prawidłowej wymowy słowa „herbata”, przypominającą
rozbudowane lazzi włoskich aktorów dellarte. Walory widowiskowe
dostrzegł Cukor także w pominiętych przez Shawa lekcjach fone
tyki, które daje Elizie profesor Higgins. Na kolejne sekwencje akcji
składają się w jego filmie zarówno wielokrotnie powtarzane ćwi
czenia artykulacji samogłoski „a”, której efekty rejestruje rysik na
papierowej taśmie, przesuwającej się na dużym walcu, jak też lekcje
wypowiadania spółgłoski „h”, kiedy płomień palnika wskazuje siłę
wydechu. Wszystko to sprawia, że w My Fair Lady Eliza, grana przez
Audrey Hepburn, w dosłownym sensie staje się na naszych oczach
wytworem nauki i specjalistycznych przyrządów, dzieckiem maszyn,
równie sztuczna jak one, choć nadal zbudowana z materii organicz
nej. Niczym ożywiony manekin porusza się także na balu w ambasa
dzie Transylwanii, jakby dostała się tam wprost z kart opowiadania
Piaskun E.T.A. Hoffmanna. Żywą istotą staje się ponownie dopiero
po powrocie do domu Higginsa, kiedy dotychczasowe akty performatywne konstytuują się wreszcie w jej nowe poczucie tożsamości.
Nie przez przypadek w ekranizacji Pigmaliona stosownym tłem
dla przemiany głównej bohaterki stały się rozmaite przyrządy dia
gnostyczne i pomiarowe. To one przecież dostarczają niezbitych
dowodów na to, że dzięki ich użyciu dokonała się transformacja toż
samości. W gruncie rzeczy to właśnie technologię uznać należy za
istotny czynnik, który decydująco wpływa na dominujące w danym
miejscu i czasie wyobrażenia o możliwości przeobrażeń ciał i umy
słów, o potencjalnych zmianach sposobu ich materializacji. Widać
to doskonale w chwili, kiedy dramat Pigmalion porówna się z inną
□powieścią o zmianie osobowości, dokonującej się w majestacie na
uki i medycyny sto lat później, na początku XXI wieku. W powieści
Znikasz duński pisarz Christian Jungersen12 zobrazował nieco inny
12 Christian Jungersen, Znikasz [2012], tłum. Mateusz Borowski, Wydawnictwo Znak 2015.
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aspekt związków między dominującym reżimem biomedycznym,
przyjętymi technikami socjalizacji i koncepcjami tożsamości niż ten,
który interesował Shawa czy twórców filmu Dziewczyna z portretu.
Oni próbowali przede wszystkim pokazać, w jaki sposób tożsamość
tworzy się w wyniku powtarzanych zachowań, podtrzymujących
i utrwalających iluzję istnienia spójnej osobowości, jakiegoś we
wnętrznego i nadrzędnego „ja”. Dzięki temu mogli mniej lub bardziej
otwarcie pokazać, że takie „ja” to zaledwie uboczny produkt technik
odpowiedniego układania ciała i przykrawania go do obowiązują
cych wyobrażeń o tożsamości płciowej czy społecznej. Tymczasem
w Znikasz zastanawiają Jungersena związki między naukowymi
koncepcjami funkcjonowania mózgu i powszechnymi praktykami
społecznymi. Pożywki dla jego powieści dostarczyły nie tyle nawet
wybrane nurty filozofii i aktualne teorie społeczne, ile raczej wni
kliwa lektura najnowszych prac neurobiologów. Fikcyjna akcja po
wieści Znikasz nawiązuje wprost do najnowszych odkryć technolo
gicznych, które w gabinetach i laboratoriach neurobiologicznych
wykorzystuje się dziś do badania pracy mózgu. Jak bowiem prze
konuje autor jednego z artykułów popularnonaukowych, obszernie
omawianych i obficie cytowanych przez Jungersena, właśnie z uwa
gi na szybki rozwój aparatury diagnostyczno-pomiarowej dokonał
się w ostatnich dekadach XX wieku radykalny przełom w dziedzinie
nauk o mózgu. To właśnie dzięki takim wynalazkom, jak tomograf
komputerowy i rezonans magnetyczny, badacze mogli po raz pierw
szy dosłownie zajrzeć do wnętrza głowy pacjentów, krok po kroku
śledząc drogę przebiegu impulsów nerwowych i aktywizację kolej
nych ośrodków odpowiedzialnych za konkretne funkcje kognitywne.
Na tym wszakże nie koniec. Zgodnie z wszelkimi przewidywaniami,
jak twierdzi autor cytowanego w Znikasz artykułu, wystarczą zale
dwie trzy najbliższe dekady, żeby w dziedzinie badań nad mózgiem
rozwój technologii umożliwił dokonanie większych postępów niż te,
których byliśmy świadkami przez ostatnie czterysta lat. Najnowsze
narzędzia obrazowania komputerowego pozwalają bowiem znacz
nie precyzyjniej niż do tej pory określić związki między zachodzą
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cymi w tkance nerwowej procesami fizjologicznymi i aktywnością
umysłową, nie tylko w sferze racjonalnego myślenia, lecz także po
wstawania i działania emocji i afektów.
Losy pary bohaterów, które w Znikasz relacjonuje Jungersen,
przypominają przypadki opisywane w publikacjach popularnonau
kowych przez takich dobrze znanych neurologów, jak Oliver Sacks
czy Antonio Damasio. W powieści duńskiego pisarza rodzinną idyllę
państwa Hallingów mąci nagły atak epilepsji Fredericka, u którego
lekarze stwierdzają następnie niezłośliwego guza mózgu, zlokalizo
wanego w korze okołooczodołowej. Choroba nie zagraża wprawdzie
jego życiu, ale operacyjne usunięcie nowotworu wraz z częścią zmie
nionej tkanki mózgowej, do którego wkrótce dochodzi, pociąga za
sobą katastrofalne wręcz konsekwencje. Frederick na oczach żony
i kilkunastoletniego syna z powszechnie szanowanego i uwielbiane
go przez uczniów dyrektora szkoły przeistacza się w pozbawionego
wszelkich skrupułów egoistę, który własne chwilowe zachcianki
przedkłada nad dobro rodziny. Co więcej, niedługo po jego powro
cie ze szpitala zostają mu postawione poważne zarzuty. Jak się
okazuje, jeszcze przed zabiegiem Frederick, najprawdopodobniej
w wyniku zmian osobowości spowodowanych przez guz uciskający
rejon mózgu odpowiedzialny za samokontrolę, zdefraudował znacz
ną część budżetu szkoły. W wyniku ryzykownych inwestycji giełdo
wych sprzeniewierzył miliony koron, narażając na szwank nie tylko
swoje dobre imię, lecz także pogrążając rodzinę w długach na wiele
najbliższych lat. Ale dramat rodzinny to tylko jeden z kilku wątków,
jakie w Znikasz prowadzi równolegle Jungersen. Tak bowiem kom
ponuje on fabułę powieści, żeby w konsekwencji wyraźnie pokazać
społeczne i prawne reperkusje, na jakie narażony został nie tylko
główny bohater, lecz również całe jego otoczenie. To jednak dopie
ro początek opowieści, której narratorką jest Mia, żona Fredericka,
zmuszona przez okoliczności do ratowania rodziny z opresji, a za
razem do weryfikacji tego wszystkiego, co wydawało jej się dotąd,
że doskonale wie o człowieku, z którym spędziła dwadzieścia lat
wspólnego życia.
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W gruncie rzeczy to właśnie przebiegający w dwóch planach
proces weryfikacji wiedzy o przeszłości głównego bohatera stanowi
główną część akcji Znikasz. Postępowanie sądowe, wszczęte przeciw
ko Frederickowi, ma za zadanie ustalić między innymi to, czy ka
tastrofalne w skutkach decyzje podejmował on w pełni świadomie,
czy już w wyniku zmian osobowości, wywołanych przez nowotwór.
Od tego właśnie zależy ostateczny wyrok i rodzaj kary wymierzonej
oskarżonemu. Z analogicznym problemem zmierzyć się musi sama
Mia, której w czasie ostatnich kilku lat małżeństwa udało się zaże
gnać poważny kryzys relacji z mężem. Teraz jednak nie ma pewności,
czy pozornie odzyskana miłość Fredericka nie była tylko kolejnym
symptomem patologicznych zmian w jego mózgu. Jak się bowiem
okazuje, zarówno lekarze i sędziowie, jak też żona bezskutecznie
próbują wyznaczyć moment, w którym na dobre rozpoczęła się me
tamorfoza Fredericka. Nikt wszakże nie potrafi ocenić jednoznacz
nie, które z jego zachowań, emocji i działań mogły jednoznacznie
świadczyć o tym, że w jego ciele zagnieździła się już niczym pasożyt
druga osobowość, stopniowo wypierając tę pierwszą, znaną najbliż
szym. Jak wynika z rozwoju akcji, Jungersenowi zależy w Znikasz
przede wszystkim na pokazaniu tego, jak bardzo otoczenie głów
nego bohatera stara się narzucić mu pożądaną i określoną tożsa
mość. Dlatego każdy próbuje tak zrelacjonować historię jego życia,
żeby późniejsze irracjonalne zachowania zyskały sens w ramach
logiki przyczyny i skutku. W przypadku Znikasz, inaczej niż dzieje
się to w Dziewczynie z portretu i Pigmalionie, nie oglądamy stopnio
wej przemiany bohatera, który z własnej woli i inicjatywy zdobywa
nową tożsamość. Frederick zdaje się zupełnie nieświadomy tego, jak
wielkiej uległ transformacji, co - jak tłumaczy jeden z lekarzy - sta
nowi zapewne efekt uboczny jego schorzenia. Problem polega jed
nak na tym, że badający przypadek Fredericka specjaliści z różnych
dziedzin, podobnie zresztą jak jego żona, nie potrafią wydać takiej
jednomyślnej decyzji, która zaważy na jego przyszłym losie i wpły
nie na wymiar wymierzonej mu kary. W zależności od tego, jakie
naukowe stanowisko reprezentują, inaczej rozumieją związki mię-
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dzy funkcjonowaniem mózgu i emocjami, które wpływały na decyzje
podejmowane przez ich pacjenta. On zaś, najzupełniej obojętny na
własny los, zajęty aktualnym hobby, czyli własnoręcznym budowa
niem coraz doskonalszych kolumn głośnikowych, staje się bezwolną
zabawką w rękach specjalistów, decydujących o jego losie.
„Nieszczęśliwym dziedzictwem kulturowym”13 nazywa wspo
mniany już Damasio utrwalony przez zachodnią naukę i środowi
sko medyczne podział kompetencji między neurologią, psychiatrią
i psychologią. Ta pierwsza zajmuje się przede wszystkim fizjologią
mózgu i tkanki nerwowej, ta druga koncentruje się na schorzeniach
umysłowych, natomiast trzecia zajmuje się problemami natury emo
cjonalnej. U podstaw takiego trójpodziału leży zaś fundamentalne
przekonanie o tym, że istnieje radykalna różnica między dysfunkcja
mi mózgu, chorobami umysłowymi oraz zaburzeniami emocjonal
nymi. Chcąc podkreślić różnicę jego własnej koncepcji w stosunku
do ujęć tradycyjnych, Damasio kilkakrotnie z pełnym krytycyzmem
przywołuje starą, wywodzącą się jeszcze ze średniowiecza figu
rę homunkulusa, czyli miniaturowego człowieka, który z wnętrza
mózgu kieruje funkcjami całego organizmu. Ten model, jak twier
dzi, przetrwał w kulturze zachodniej aż do XX wieku, nawet jeśli po
drodze uległ kilku gruntownym modyfikacjom. Tytułem przykładu
przypomina ponadto takie konceptualizacje „ja”, wynikające z przy
jętego jako podstawa binaryzmu ciała i umysłu, które zapropono
wał Kartezjusz czy kilka wieków później Freud. Dychotomicznym
myśleniem, jak podkreśla Damasio, zgrzeszył nawet William Estes
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy pod wpływem
rozwoju nowych technologii cyfrowych zaproponował, żeby przyjąć,
że związek między mózgiem i umysłem przypomina relację między
maszyną cyfrową i kierującym nią oprogramowaniem. Wszystkie te
przypadki to dla Damasia kolejne wersje tej samej w gruncie rzeczy
opowieści o homunkulusie, zamieszkującym w ludzkim mózgu. Homunkulusie, który sprawuje funkcję kolejnej metafory umysłu jako
13 Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza [1994], tłum. Maciej Karpiński, Dom Wy
dawniczy Rebis 1999, s. 57.
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ośrodka tożsamości i centrum zarządzania wszystkimi funkcjami
ciała. I właśnie takiej hierarchizacji ciała i umysłu przeczą wszystkie
wyniki prowadzonych przez niego badań.
Jak w pracy Błąd Kartezjusza powtarza Damasio, oddzielenie
fizjologii od procesów poznawczych i afektów to kolejne wcielenie
kartezjańskiego dualizmu duszy i ciała, które nadal pokutuje po
wszechnie w praktyce medycznej i społecznej. Choroba mózgu, jak
każde inne schorzenie fizjologiczne, traktowana jest tu bowiem jako
niezawiniona przez nikogo tragedia. Natomiast choroby umysłowe,
a zwłaszcza te, które manifestują się zaburzeniami osobowości i sta
nów emocjonalnych, stanowią najczęściej przyczynę stygmatyzacji
chorego i z reguły nie zwalniają go wcale z odpowiedzialności za po
pełnione ewentualnie w tym stanie, karygodne czyny. Tymczasem
Damasio, relacjonując wyniki badań przeprowadzonych z wykorzy
staniem nowoczesnej aparatury pomiarowej, dowodzi arbitralności
przyjętego podziału na procesy fizjologiczne i umysłowe. Badając
w swoim laboratorium pacjentów podobnych do Fredericka, któ
rzy w wyniku uszkodzeń tkanki mózgowej przeżyli głęboką zmianę
osobowości, doszedł on mianowicie do wniosku, że uczucia i afekty
stanowią integralny element systemu regulującego funkcje życiowe
i wielorakie przepływy między ciałem i środowiskiem. Innymi słowy,
Damasio kwestionuje istnienie granicy oddzielającej ciało od umy
słu, którą winno zastąpić bliższe wynikom jego badań wyobrażenie
człowieka jako jedności psychofizycznej, złożonej z różnorodnych
elementów, pozostających ze sobą w dynamicznej równowadze. Tym
samym w miejsce tradycyjnego dualizmu duszy i ciała stara się on
wprowadzić koncepcję myślenia i odczuwania jako procesów z grun
tu cielesnych, przebiegających w ścisłym powiązaniu z funkcjono
waniem tkanek mózgu. Tak sformułowane konkluzje badań stają się
dlań jednocześnie podstawą do zaproponowania nowej koncepcji „ja"
jako struktury z definicji performatywnej.
To prawda, Damasio ani razu nie posługuje się tym terminem.
Podobnie jednak jak wspomniana wcześniej Butler stara się przecież
przekonać czytelników Błędu Kartezjusza, że poczucie tożsamości
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jako takie nie tyle poprzedza wszelkie działania jednostki, ile sta
nowi raczej efekt wciąż powtarzanych i kumulujących się w czasie
aktów cielesnych. Oczywiście portugalski neurobiolog formułuje
swoją definicję tożsamości w zgoła innych kategoriach niż zrobiła to
amerykańska teoretyczka queer, zainteresowana przede wszystkim
kwestiami społecznymi i filozoficznymi. Damasio nazywa bowiem
„ja” stanem neurobiologicznym, który na poziomie procesów neuro
fizjologicznych podlega nieustannemu procesowi odtwarzania się
(s. 120). W ramach tak sformułowanej koncepcji umysł nie stanowi
bowiem nadrzędnej instancji, sterującej maszynerią ciała i scentra
lizowanej w jednym wyłącznie ośrodku, czyli w mózgu. Zarówno
afekty, emocje, jak i procesy poznawcze przebiegają tu w ścisłej i dy
namicznej korelacji ze sobą, wzajemnie na siebie wpływają, warun
kują się i modulują. Dlatego zamiast korzystać z metafory centrum
i ośrodków, Damasio woli mówić o sieciach współzależności, które
wciąż się aktywizują i niepowstrzymanie się zmieniają w wyniku in
terakcji wszystkich wchodzących w ich skład elementów.
Koncepcja zarysowana w książce Błąd Kartezjusza to zaledwie
jedno z wielu proponowanych dziś ujęć funkcjonowania ludzkiego
umysłu, które zdecydowanie przeczą tradycyjnym przekonaniom.
Jungersen jako autor Znikasz ma tego pełną świadomość, dlatego
nawet nie próbuje za pośrednictwem fikcyjnej fabuły zrelacjonować
w atrakcyjnej formie aktualnego stanu badań nad związkami między
fizjologią mózgu, procesami kognitywnymi i emocjami. W swojej
powieści wykorzystuje ustalenia naukowe przede wszystkim po to,
żeby zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami zmiany para
dygmatu neurobiologii w szerokim kontekście praktyk społecznych
i prawnych, typowych dla społeczeństw zachodnich początku XXI
wieku. Fikcyjna fabuła to zaledwie pretekst dla ukazania tego, jak
głęboko w społecznej i indywidualnej wyobraźni zakorzenione są
utrwalane przez naukę przekonania o związkach między emocjami,
myśleniem i zachowaniem. Jungersen pokazuje przy tym wnikliwie,
że koncepcja spójności esencjalnego „ja” doskonale służy interesom
rozmaitych instytucji, takich choćby jak sąd. Podczas procesu wyto
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czonego Frederickowi na ostrzu noża staje bowiem nie tylko kwestia
jego poczytalności. Powołani na ekspertów lekarze mają ponadto
rozstrzygnąć, czy człowiek zasiadający na ławie oskarżonych powi
nien ponieść karę za czyny, które popełnił na długo przed operacyj
nym usunięciem guza z mózgu. Innymi słowy, winni rozstrzygnąć
w majestacie obowiązującego prawa, czy należy go traktować jako
jedną i tę samą osobę, czy też raczej jako dwie odmienne osobowości,
zamieszkujące jedna po drugiej jedno i to samo ciało. Jungersenowi
nie chodzi jednak wcale o to, by wykazać prawdziwość którejś z tych
dwu rozważanych przez sąd koncepcji. W gruncie rzeczy u podstaw
obu leży ten sam dualizm ciała i duszy. Jak pokazuje uważna lektura
Znikasz, nadrzędny cel autora tej powieści stanowi zakwestionowa
nie przekonania, jakoby istniała wyraźna granica między zachowa
niem patologicznym a obowiązującą normą, między spójną tożsa
mością a całkowitym rozpadem osobowości.
Aby osiągnąć zakładany cel, Jungersen każę czytelnikom Zni
kasz obserwować Fredericka oczami jego żony, jednocześnie obra
zując kolejne etapy jej wewnętrznej przemiany pod wpływem po
stępów jego choroby. W ten sposób udaje mu się nie tylko wpleść
w tok akcji informacje na temat najnowszego stanu badań neurolo
gicznych, z którym ona próbuje się gorączkowo zapoznawać, chcąc
lepiej zrozumieć przypadek męża. Subiektywizacja punktu widze
nia pozwala autorowi Znikasz odnotować ponadto, jaki wpływ ma
stopniowo zdobywana przez Mię wiedza na to, jak postrzega ona
innych i jakie buduje z nimi relacje. Początkowo z przerażeniem pa
trzy ona na pacjentów, których wciąż spotyka na korytarzach kli
nik neurologicznych i z niepokojem słucha historii opowiadanych
przez członków grupy wsparcia, złożonej z krewnych i bliskich osób
dotkniętych chorobami mózgu. Następnie uczy się, krok po kroku,
rozpoznawać manifestacyjnie gwałtowne i skrajne emocje oraz da
lekie od konwencji zachowania jako czytelne symptomy uszkodzeń
tkanki nerwowej. Bardzo szybko zaczyna też jednak zadawać sobie
pytania o to, jakie mechanizmy motywują działania tych, których
powszechnie uznaje się za normalnych. Dlatego, na przykład, lek
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tura prac o rozwoju mózgu skłania ją ponadto do innego spojrzenia
na nieracjonalne i impulsywne zachowania nastolatków, zarówno
jej uczniów w szkole, jak też własnego syna, który irracjonalnym
buntem reaguje na rozpad rodziny. Przestaje już patrzeć na nie jak
na ewidentny przejaw złośliwości czy złej woli, a zaczyna widzieć
w nich symptom swoistego niedorozwoju mózgu, w pełni ukształto
wanego dopiero wraz z zakończeniem okresu dojrzewania. Mia musi
ponadto wkrótce poddać weryfikacji żywione dotąd przekonania na
temat poznanego w grupie wsparcia Bernarda, z którym zaczęło ją
łączyć płomienne uczucie. Jak się bowiem dowiaduje, jego altruizm,
dobroć i wewnętrzny spokój to nic innego jak wyłącznie efekty zabu
rzeń gospodarki hormonalnej, spowodowanych uszkodzeniem mó
zgu. Za każdym razem narratorka Znikasz coraz bardziej uświada
mia sobie, że wyobrażenie o istnieniu i ciągłości „ja” otaczających ją
ludzi stanowi jedynie wynik jej własnych przekonań i doświadczeń,
wiary w prawdziwość naukowych twierdzeń i wpływu zupełnie nie
racjonalnych przesądów. Tym samym Jungersenowi udaje się w ana
lizowanej powieści odsłonić właśnie ten aspekt performatywności
ludzkiej tożsamości, który w mniejszym stopniu interesował Butler.
Pokazuje bowiem, że naturalność zachowań i spójność osobowości
to w znakomitej mierze efekt kategoryzującego spojrzenia, które
na mocy arbitralnych założeń stara się ściśle oddzielić to, co jeszcze
zgadza się z przyjętą normą, od groźnych patologii i subwersji.
W powieści Jungersena to medykalizujące i normalizujące
spojrzenie, wspomagane przez najnowszą aparaturę diagnostyczną,
sięga w głąb ludzkiego mózgu, by po swojemu połączyć fizjologię
z psychologią, zmiany anatomiczne i funkcjonalne z cechami oso
bowości. I choć zarówno temat, jak forma Znikasz, mogą na pierw
szy rzut oka wydawać się osobliwe, to przecież na tle innych roz
powszechnionych dziś przedstawień wiedzy medycznej okazują się
dość typowe. Dowodzi tego choćby lektura pracy Skintight. An Anat
emy of Cosmetic Surgery (2008)14, australijskiej badaczki Meredith
14

Meredith JONES,

Skintight. An Anatomy of Cosmetic Surgery, Berg 2008.
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Jones, zajmującej się współczesnymi reprezentacjami medialnymi
chirurgii estetycznej. Już na samym początku autorka zaznacza jed
nak, że dokonując tytułowej anatomii chirurgii kosmetycznej, nie
chce ograniczyć się tylko i wyłącznie do naszkicowania historii tej
dziedziny, żeby potem przedstawić jej dynamiczny rozwój na prze
łomie XX i XXI wieku. Owszem, na początku przypomina, że chi
rurgia estetyczna narodziła się w łonie chirurgii plastycznej, która
koncentruje się przede wszystkim na zabiegach rekonstrukcyjnych,
stanowiących część rehabilitacji osób po wypadkach lub chorobach
wywołujących deformacje ciała. Jones wyodrębnia tym samym
medycynę estetyczną jako tę sferę, w której doświadczenia zdoby
te w szpitalach polowych i gabinetach chirurgii rekonstrukcyjnej
zostały następnie wykorzystane do przeprowadzania operacji ze
względów czysto estetycznych i zgodnie z wolą klientów. Następnie
relacjonuje pokrótce, jak na przestrzeni dekad zmieniały się typowe
dla tej gałęzi medycyny procedury i zasady postępowania. Jednak
podstawowym przedmiotem jej zainteresowania pozostają kulturo
we reprezentacje medycznych praktyk, które umożliwiają przeobra
żenie ciała zgodnie z obowiązującymi kanonami piękna lub ukształ
towanie ich zamierzenie wbrew nakazom.
Historia narodzin chirurgii estetycznej doskonale pokazuje,
w jaki sposób wiedza medyczna stanowi z jednej strony wytwór hi
storycznych okoliczności, z drugiej zaś zostaje następnie wykorzy
stana w majestacie nauki jako narzędzie normalizacji i upowszech
niania obowiązujących norm estetycznego wyglądu. Choć, jak
podają źródła historyczne, podobno już starożytni Egipcjanie potra
fili modyfikować chirurgicznie wygląd twarzy, to dopiero u progu XX
wieku chirurgia plastyczna zyskała status odrębnej i w pełni auto
nomicznej gałęzi medycyny. Niebagatelne znaczenie dla jej narodzin
miała I wojna światowa, w trakcie której wprowadzono do użycia
nowe rodzaje środków rażenia, takie choćby jak szrapnel, które po
wodowały trwałe i głębokie urazy fizyczne, wymagające opracowa
nia nowych metod przeprowadzania operacji. Walczący w okopach
żołnierze stosunkowo często odnosili też obrażenia głowy i ramion,
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części ciała najbardziej narażonych na uszkodzenie. Wracający z pola
walki ranni wymagali specjalistycznej opieki chirurgicznej, która
miała stanowić pierwszy krok na drodze ich powolnego powrotu
do normalnego życia. W tym czasie pochodzący z Nowej Zelandii,
a działający w Londynie otolaryngolog Harold Delf Gillies, uważany
powszechnie za pioniera i ojca chirurgii plastycznej, opracował no
watorską metodę pozyskiwania tkanki skórnej do autoprzeszczepów,
a także wypracował odpowiedni zestaw niezbędnych technik rekon
strukcyjnych. W okresie międzywojennym, kiedy przestał operować
rannych, otworzył prywatną praktykę, jednocześnie podróżując
z wykładami i rozpowszechniając opracowane przez siebie metody
korekcji twarzy. Już wtedy Gillies miał, jak się zdaje, pełną świado
mość tego, czym różni się chirurgia estetyczna od pozostałych gałęzi
medycyny. W przypadku innych typów ingerencji medycznych staw
ką jest przywrócenie normalnego funkcjonowania organizmu na po
ziomie biologicznym, anatomicznym i fizjologicznym. Tymczasem
w przypadku chirurgii rekonstrukcyjnej chodziło przede wszystkim
o normalizację wyglądu, co miało umożliwić operowanemu powrót
do normalnego życia społecznego. Już w chwili narodzin tej dyscy
pliny pojawił się zatem podstawowy i nadal aktualny problem: jak
określić, co jest normalne, zgodne z dominującymi wyobrażeniami
o zdrowiu i obowiązującym kanonem urody jednocześnie. Problem
ten pogłębił się jeszcze bardziej, kiedy w okresie międzywojennym
Gillies zaczął wykorzystywać techniki rekonstrukcyjne nie tylko
w tym celu, żeby przywrócić pacjentów do normalnego życia. Coraz
częściej bowiem zaczął pomagać im w przekraczaniu tych norm, sta
rając się obdarzyć ich ponadprzeciętną urodą15. Jones w Skintight
podkreśla jednak, że już w tym początkowym okresie rozwoju chi
rurgii estetycznej leżało u jej podstaw zgoła paradoksalne założenie.
Z jednej strony definiowała się przecież jako dziedzina zajmująca się
przysłowiowym „poprawianiem natury”, ale zarazem i w tym przy
padku głównym celem chirurgów i pacjentów stało się uzyskanie tak
15 Cyt. za: ibidem, s. 8.
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naturalnego wyglądu, jakby nigdy nie doszło do zabiegu korekcyj
nego. Trudno zatem o lepszy przykład zinstytucjonalizowanej prak
tyki o naukowej podbudowie, której zadaniem jest właśnie wtórna
naturalizacja, dosłowne wytwarzanie sztucznej natury. Dlatego też
Jones przede wszystkim stara się w swojej książce pokazać, jakie
związki łączą praktyki medyczne z popularnymi reprezentacjami
chirurgii estetycznej na rozmaitych piętrach kultury.
Autorka Skintight wychodzi z całkiem słusznego założenia,
że nic innego niż medialne obrazy, które każdego dnia pojawiają
się w prasie, telewizji i internecie, nie może mieć podobnie ogrom
nej mocy kształtowania aktualnego i powszechnego stanu wiedzy.
W efekcie, jak twierdzi, wspierając swoje rozważania przywołaniem
odpowiednich cytatów z rozmów prowadzonych z anonimowymi pa
cjentami, to właśnie reprezentacje kulturowe przemożnie wpływają
na podjęcie decyzji o określonej modyfikacji, kształtując zarazem
oczekiwania co do ostatecznego wyglądu po zabiegu. Wśród anali
zowanych przez nią przedstawień znalazły się różnorodne materiały,
reprezentatywne dla rozmaitych dyskursów i niekiedy odległych od
siebie obszarów życia. Jones poddaje wnikliwej lekturze tak zdawa
łoby się odmienne ich typy, jak reklamy i teksty promocyjne rozpo
wszechniane przez kliniki i gabinety, artykuły prasowe na temat
celebrytek i celebrytów, którzy przeszli mniej lub bardziej udane
operacje, programy telewizyjne, w których kamera śledzi przebieg
i konsekwencje zabiegów, a także projekty współczesnych artystów
i artystek, w krytycznej perspektywie podejmujących temat reżimu
medycznego stojącego na straży norm estetycznych. Przyglądając
im się uważnie, dochodzi do podsumowującego wniosku, że właśnie
popularne obrazy medycyny estetycznej stanowią najlepszy dowód
na dokonujące się na naszych oczach narodziny nowego nurtu re
prezentacji wiedzy i praktyk medycznych, które obejmuje wspólną
nazwą „kultura transformacji” (.makeover culture).
Oczywiście Jones z góry uprzedza pytania o zasadność tej no
wej kategorii, kiedy w Skintight przypomina, że co najmniej od chwili,
kiedy w latach osiemdziesiątych chirurgia plastyczna zaczęła ulegać
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postępującej komercjalizacji, właśnie pokazywana w szczegółach
przemiana stała się podstawowym schematem reprezentacji. Doty
czyło to zresztą nie tylko materiałów reklamowych, z oczywistych
powodów dokumentujących udane zabiegi. Również popularne, ko
lorowe czasopisma i strony internetowe wykorzystywały charakte
rystyczną dla tamtych konwencję „przed/po”, zestawiając ze sobą
starsze i nowsze fotografie znanych osób, żeby tym samym naocz
nie udowodnić, że przeszły one któryś z zabiegów upiększających.
Tego typu retoryka dopuszczała pokazywanie jedynie skutków za
biegu, poddawanych tym samym pod indywidualną ocenę czytelni
ków i internautów. Tymczasem w pierwszych latach nowego stulecia
właśnie sam proces modyfikacji wyglądu i jego przeobrażenia stanął
w centrum publicznego zainteresowania. A stało się tak, jak twierdzi
cytowana przez Jones teoretyczka kultury Frances Bonner16, przede
wszystkim za sprawą nowego formatu dokumentalnych programów
telewizyjnych, tak zwanych makeover shows. Znają je doskonale te
lewidzowie na całym świecie, którzy codziennie mogą oglądać tego
typu seryjne audycje. Ich bohaterowie pod kierunkiem grona eks
pertów remontują i dekorują dom, zmieniają dotychczasowy styl
ubierania się i uczesanie, uczą się dbać o porządek albo gotować,
chudną pod wpływem zalecanej diety czy gimnastyki, a także pod
dają się zabiegom medycznym. Te realizowane w dokumentalnym
stylu audycje kończy zazwyczaj poglądowe porównanie zdjęć przed
stawiających ludzi i miejsca przed i po ingerencji ekspertów. Jednak
główną ich częścią jest sama transformacja. Dlatego Jones zasadnie
twierdzi, że te popularne programy telewizyjne to najlepszy dowód
na to, że kultura masowa wytworzyła już takie formy i formaty, któ
re pozwalają pokazać procesualność podmiotu, gwarantując jedno
cześnie możliwość trwałej zmiany osobowości.
Dotyczy to szczególnie tych programów z cyklu Extreme Make
over, w których osoby z rozmaitych powodów nieakceptujące dotąd
własnego wyglądu decydują się przejść na oczach telewidzów rady
16 Por. ibidem, s. 12.
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kalną przemianę. Powierzają w związku z tym swój los gronu eks
pertów, wśród których nie brakuje też chirurga plastycznego, choć
zwykle współpracuje on ściśle zarówno z dietetykiem i stylistą, jak
i psychologiem. Jak w Skintight twierdzi Jones, programy tego typu
oglądane w krytycznej perspektywie ujawniają podstawowe mecha
nizmy działania biopolityki. Przedstawiają przecież serię modyfika
cji, jakim poddawane jest ciało, by dostosować je do obowiązujących
norm estetycznych i zdrowotnych, wyznaczanych i utwierdzanych
przez eksperckie dziedziny wiedzy i praktyk społecznych. Zaś na
grodą za realizację normatywnych zaleceń jest wartościowana pozy
tywnie przemiana psychologiczna, znaczący wzrost pewności siebie,
dzięki któremu można następnie lepiej realizować życiowe plany
i marzenia. Właśnie ten cel uświęca niekiedy nawet bardzo drastycz
ne środki, które pozwalają go osiągnąć, pokazywane w szczegółach
na ekranie. Programy z cyklu Extreme Makeover pozwalają bowiem
widzom zajrzeć na salę operacyjną i przyjrzeć się dokładnie prze
biegowi interwencji chirurgicznych, których istotę i konsekwencje
objaśniają obecni przed kamerą specjaliści. Fachowcy i autorytety
w swojej dziedzinie, kierujący procesem transformacji, czuwają nad
prawidłowym przebiegiem całego cyklu przemian i gwarantują jego
sukces. Każda natomiast indywidualna historia, przedstawiona na
ekranie w tej konwencji, staje się naocznym pokazem potęgi nowo
czesnej medycyny, dysponującej coraz bardziej zaawansowaną tech
nologią. Właśnie w kontekście popularnych reprezentacji chirurgii
estetycznej osadza następnie Jones swoje interpretacje projektów
sztuki współczesnej, krytycznych wobec wzrastającej popularności
medycyny estetycznej.
Konsekwencje takiej zmiany kontekstu widać najlepiej w przy
padku wieloetapowego i doskonale znanego performansu Reinkar
nacja świętej Orlan. Rozpoczął się on na początku lat dziewięćdzie
siątych od komputerowego projektu twarzy, która została złożona
z uznanych za najpiękniejsze elementów: podbródka Wenus z ob
razu Botticellego, czoła Mony Lisy pędzla Leonarda da Vinci, ust
Europy z obrazu François Bouchera, nosa posągu Diany, wyrzeźbio
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nego w zgodzie z kanonem szkoły z Fontainebleau, oraz oczu Psy
che namalowanej przez Jeana-Leona Gerómea. Dopiero po tej fazie
nastąpiła seria performansów z udziałem chirurgów, którzy na ciele
artystki przeprowadzali zaplanowaną przez nią w szczegółach ope
rację. Za każdym razem Orlan sama projektowała scenografię i pie
czołowicie aranżowała salę operacyjną tak, by przypominała raczej
przestrzeń teatralną, do której pomiędzy lekarzy i personel medycz
ny wprowadzała tancerzy i mimów. Co zaś najistotniejsze, wszystkie
zabiegi przeprowadzano na jej ciele, wykorzystując jedynie znieczu
lenie miejscowe. Dzięki temu w pełni przytomna artystka mogła
kierować całym zespołem i aktywnie uczestniczyć w całej operacji.
Leżąc na stole operacyjnym odczytywała też często na głos fragmen
ty literackie i filozoficzne jako rodzaj komentarza do pokazywanych
otwarcie procedur medycznych. Tak przygotowana i zaprezentowa
na operacja różniła się jednak zasadniczo od klasycznych perfor
mansów, w których zazwyczaj chodziło o zaakcentowanie nażywości i bezpośredniej interakcji między wykonawcami i publicznością.
Początkowo Orlan udostępniała publicznie jedynie fotograficzne
zapisy z operacji i dopiero od 1993 roku zaczęła przeprowadzać je
w asyście kamer, które na żywo transmitowały jej przebieg, umoż
liwiając zapośredniczony udział widzom zgromadzonym w galerii.
Nadal można oglądać ich ówczesne medialne zapisy, udostępnione
we fragmentach choćby w dokumentalnym filmie Orlan. Carnal Art
(2001)17. Jeśli z dzisiejszej perspektyw spojrzeć na działalność fran
cuskiej artystki, jej projekt Reinkarnacja świętej Orlan staje się zaska
kująco aktualnym komentarzem do zjawisk, które zrodziła analizo
wana w Skintight kultura transformacji.
Jones przypomina również, że jeszcze do niedawna interpreta
cją performansów Orlan zajmowały się przede wszystkim feminist
ki, które traktowały je przede wszystkim jako nowe, subwersywne
wcielenie mitu o Pigmalionie i Galatei. Orlan odwracała w nich bo
wiem typowe dla patriarchalnego społeczeństwa relacje hierarchicz
17 https://www.youtube.com/watch?v=EoXoodhVlEg (06.04.2016)
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ne i odzyskiwała władzę nad własnym ciałem, kształtując je wedle
swojego uznania poprzez świadome odrzucenie wyznaczonych dla
kobiet kanonów piękna. Jednocześnie sprowadzała lekarzy-Pigmalionów do podrzędnej roli techników, posłusznie spełniających jej
życzenia i kaprysy. Sytuując Orlan w kontekście współczesnej kul
tury transformacji, Jones proponuje zarazem, żeby zmienić nieco
wymowę tamtego projektu. Zamierzenie porównuje zatem Orlan
z inną postacią kultury popularnej, Michaelem Jacksonem, najbar
dziej bodaj znanym pacjentem klinik chirurgii estetycznej. Kolejne
przemiany jego wyglądu i ciała wiernie dokumentowała prasa plot
karska w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, sekundując
jego potyczkom z prawami natury. Jones wręcz nazywa tę parę ro
dzicami epoki transformacji, gdyż oboje na oczach świata zmienili
się w monstra, lekceważąc sobie obowiązujące kanony i normy este
tyczne, a jednocześnie w pełni wykorzystując możliwości oferowane
przez współczesną medycynę do partykularnych celów. Dla autor
ki Skintight stanowią oni prekursorów tych współczesnych nurtów
społecznych i artystycznych, które w rozwoju technologicznym upa
trują szansy na wyzwolenie się z oków narzuconych im norm i prze
jęcie władzy nad własnym wizerunkiem.
Co jednak zastanawiające, Jones tak bardzo zależy na tym, by
pokazać Orlan jako apologetkę technologii i prekursorkę posthumanizmu, że kiedy porównuje jej performanse z programami typu
Extreme Makeover, akcentuje przede wszystkim różnice w ich osta
tecznym rezultacie. Francuska artystka znacznie bardziej szokuje
bowiem odbiorców, pokazując im przeprowadzane na jej ciele zabie
gi w realnym czasie18. Co więcej, zamiast jak inni dążyć do normali
zacji i efektu naturalności, starała się demonstracyjnie akcentować
sztuczność własnego wyglądu. W tym celu, oprócz elementów za
czerpniętych z tradycyjnego malarstwa, ozdabiała twarz wszczepia
nymi pod skórę implantami, nadającymi jej zgoła nie-ludzki wygląd.
Równie istotna wydaje się jednak ta różnica, której Jones już w swo
Meredith JONES, Skintight,

op. cit., s.

159.
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jej książce nie odnotowuje. Przecież mimo wielu podobieństw do
wspomnianych programów telewizyjnych, performanse Orlan mają
zasadniczo odmienną strukturę, w zupełnie innej formie narracyj
nej przedstawiają też kolejne etapy zachodzącej na oczach widzów
przemiany.
Nawet jeśli kolejne odcinki Extreme Makeover akcentują procesualność „ja”, to jednak zasadniczo pokazują transformację jako
zaledwie krótki etap przejściowy między dwoma okresami życia.
W dodatku typowa dla nich konwencja melodramatyczna pozy
tywnie wartościuje efekty działań ekspertów, kiedy akcentuje nie
tylko poprawę samopoczucia bohaterów, lecz także ich sytuacji ży
ciowej i jakości kontaktów z bliźnimi. Tym samym każda taka opo
wieść w rozmaitych wariantach powiela i utwierdza ten sam sche
mat, który normalizację wyglądu zewnętrznego wiąże z pozytywną
przemianą osobowości i jakości życia. Nie omieszka o tym zapewnić
za każdym razem głos narratora z offu, typowy dla wszelkich paradokumentalnych programów o przemianie. Właśnie ten opty
mistyczny schemat narracyjny demonstracyjnie neguje i odrzuca
Orlan, kiedy komponuje swoje performanse jako multimedialne
i polifoniczne struktury, pozbawione nadrzędnej ramy narracyjnej
i głosu opowiadacza. Nawet jeśli ona sama zabiera w nich głos, to
czyni tak wcale nie po to, że wprost komentować to, co widzowie
i tak mogą zobaczyć na własne oczy. W funkcji komentarza Orlan
wykorzystuje najczęściej fikcyjne opowieści i fragmenty traktatów
filozoficznych, których związek z samym zabiegiem pozostaje nie
dookreślony. Co więcej, każda z interwencji chirurgicznych stanowi
w jej performansach element większej serii. Nigdy też nie kończy
się porównawczą prezentacją stanu początkowego z efektami zabie
gu. W ogóle trudno w przypadku Reinkarnacji świętej Orlan mówić
o jakimkolwiek finalnym efekcie, jeśli zakończenie jednej operacji
zasadniczo oznacza tu jedynie początek kolejnej. Właśnie dlatego
Orlan w trakcie reinkarnacji, choć kształtuje swoją twarz na wzór
arcydzieł sztuki klasycznej, w niczym nie przypomina też Lili Elbe
z analizowanego przez nas na początku filmu Dziewczyna z portre
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tu, która narodziła się na malarskich płótnach i rysunkach, a potem
przejęła władzę nad Einarem. Projekt francuskiej artystki to prezen
tacja możliwych przemian ciała, które ujawnia w ten sposób kryjący
się w nim i wręcz niewyczerpany potencjał przeobrażeń pod wpły
wem technologii. Proces przeobrażeń nie ma tu jednak nigdy dobiec
końca, co zmienia jej performanse w demonstracyjną odmowę przy
jęcia ostatecznej formy, nie tylko gwarantującej stabilną tożsamość,
lecz także pozwalającej oddzielić to, co pierwsze i naturalne, od tego,
co wtórne i sztuczne.
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ytanie o relację między ciałem a doświadczeniem jedynie z pozo
ru wydaje się proste, a odpowiedź na nie oczywista. Aby to sobie
uświadomić, wystarczy pamiętać o tym, że nie tylko doświad
czenie miewa bardziej afektywny lub bardziej kognitywny charak
ter, lecz może przebiegać również w sposób dalece zapośredniczony,
kiedy na przykład obcujemy z przedstawieniami świata i innych lu
dzi. Nie wyklucza to wcale wrażeń zmysłowych i materialnych, nie
musi się też w sposób konieczny wiązać z immersją, z całkowitym
zanurzeniem się w fikcyjne wydarzenia. Nie myślimy tu wyłącznie
ani o tradycyjnym teatrze, gdzie współobecność w czasie i prze
strzeni dodatkowo ułatwia afektywne zaangażowanie, ani o litera
turze pięknej czy sztukach jako takich. Kolejne nauki przechodzą
tak zwany zwrot afektywny, w którego wyniku przynajmniej część
ich przedstawicieli rezygnuje z typowego klinicznego dystansu do
przedmiotu własnych badań, odrzucając dominujący obiektywizm
i uniwersalność spojrzenia na rzecz perspektywy klarownie częścio
wej i usytuowanej. Pozwala to zweryfikować przyjęty i uprzywilejo
wany modus kognitywnego nabywania wiedzy przez uzupełnienie
go o wymiar doświadczeniowy i cielesny, usuwany dotąd na dale
ki margines edukacji. Efektem tego typu zmian, jak postaramy się
pokazać na przykładzie istotnych modyfikacji w naukach historycz
nych, stało się już choćby pojawienie się wielu odmian gatunków
mieszanych na pograniczu nauk i fikcji, wykorzystujących strategie
mockumentarne czy kontrfaktyczne. Pozwalają one podpowiedzieć
odbiorcom afektywno-kognitywny model identyfikacji z cudzym
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doświadczeniem, zachowując zarazem poczucie różnicy między tam
i wtedy a tu i teraz jako podstawę dla refleksji nad usytuowanym
i charakterem wiedzy o przeszłości.
Zacznijmy jednak od tej pierwszej kwestii, która stała się
przedmiotem dyskusji przy okazji premiery filmu Lucy (2014) ze
scenariuszem i w reżyserii Luca Bessona. Ten film podzielił widzów
i krytyków z dość nietypowego powodu. Rzadko bowiem jednych
i drugich zajmuje kwestia tego, jak niewielką część możliwości wła
snego mózgu używa na co dzień przeciętny człowiek. W najbardziej
popularnym przekonaniu stanowi to nie więcej niż dziesięć procent
jego pełnego potencjału kognitywnego. Od takiej tezy, przypomnia
nej wytłuszczonym drukiem również na większości plakatów do
filmu Bessona, profesor Norman rozpoczyna oglądany na ekranie
wykład. Trudno się zatem dziwić, że już wkrótce tak krytycy, jak
zwykli widzowie na forach internetowych przypominali na wyścigi,
że chodzi o dawno zdezawuowany mit z początku XX wieku, kiedy
neuropsychologowie nie ustalili jeszcze dokładnej mapy mózgu i nie
poznali funkcji każdej z wyodrębnionych w nim części. Jeśli nawet
założymy, że w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rzeczy
wiście udało się zidentyfikować wszystkie obszary mózgu, pełniące
kluczowe funkcje jako ośrodki percepcji i poznania, nie znaczy to
wcale, że wykład w filmie Bessona nie ma większego sensu i podsu
wa publiczności czystą nieprawdę. Profesor Norman nie utrzymuje
przecież, że w naszym mózgu istnieją obszary nieaktywne, nadal
leżące odłogiem i oczekujące na efektywne zagospodarowanie. Pod
czas wykładu, którego fragmenty niczym lejtmotyw przewijają się
przez pierwszą część filmu Bessona, wyraźnie stawia on pytanie
wcale nie o mózg, lecz o potencjał umysłu ucieleśnionego. O tym
zaś potencjale stanowią nie tylko relacje między poszczególnymi
częściami i poziomami aktywności mózgu i całego systemu ner
wowego, lecz także zasady i szybkość odbierania, identyfikowania
i wykorzystywania wrażeń zmysłowych. W tak zarysowanym kon
tekście wspomniana przez profesora Normana zdolność echolokacji
delfinów przestaje być absurdalnym dowodem ich wyższości nad
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człowiekiem, a zaczyna przede wszystkim wskazać na to, o jaki kon
kretnie rodzaj potencjału umysłowego mu chodzi.
Zjawisko echolokacji, występujące zarówno u delfinów, jak też
u nietoperzy czy nawet u niektórych ryjówkowatych, służy jako pod
stawowy instrument nawigacji, lokalizacji zdobyczy i komunikacji
między osobnikami. Innymi słowy, stanowi najlepszy dowód na to,
że nie istnieje coś takiego jak centralny ośrodek myślenia w izolacji,
„mózg w naczyniu”, o którym pisał choćby Hilary Putnam i zwolenni
cy nowoczesnego sceptycyzmu. Co więcej, jak zasadnie przekonuje
dziś neuronauka poznawcza, należy brać pod uwagę nie tylko umysł
ucieleśniony, lecz także osadzony w kulturze (embodied-embedded
mind)1. Dlatego, na przykład, wizje nieodległej przyszłości nie mu
szą się koniecznie wiązać z relacjonowanymi w jednym z poprzed
nich rozdziałów scenariuszami przekroczenia w rozwoju cywilizacji
hipotetycznego punktu „technologicznej osobliwości”, kiedy biolo
giczny człowiek przegra z kretesem w konkurencji z maszynami i za
awansowanymi technologiami. Istnieją również takie scenariusze,
które przewidują możliwości przyspieszenia powolnego tempa ludz
kiej ewolucji poprzez różnorodne metody nie tylko zwiększające po
tencjał ludzkiego umysłu, lecz także prowadzące do udoskonalenia
natury na poziomie molekularnym, a zatem bez potrzeby rezygnacji
z materii organicznej jako podstawy życia i inteligencji.
Właśnie taki rodzaj przyspieszenia miał bodaj na myśli Besson, kiedy w wielu wywiadach podkreślał, że chciał zrobić „film akcji
z przesłaniem”. Dlatego też fabuła Lucy nie ogranicza się wyłącznie
do prezentacji sensacyjnych wydarzeń, lecz stanowi efekt specyficz
nego montażu, który przede wszystkim miał uwypuklić zakładane
przesłanie. Wspomniany montaż pozwolił połączyć wykład profeso
ra Normana z historią przeciętnej Amerykanki, studiującej na Taj
wanie i zmuszonej przez tamtejszych gangsterów do szmuglowania
eksperymentalnych narkotyków, a także z przedstawianymi w stylu
1 Por.: Mateusz HOHOL, Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych,
Copernicus Center Press 2013.
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filmowego dokumentu i nieco z przymrużeniem oka paralelami mię
dzy zachowaniami ludzi i zwierząt oraz mockumentarnymi obraza
mi z życia historycznej Lucy. Takie właśnie imię, pod wpływem ulu
bionej i często odtwarzanej w obozowisku piosenki Beatlesów Lucy
in the Sky with Diamonds, nadała grupa paleontologów z profesorem
Donaldem Johansonem na czele zachowanemu aż w czterdziestu
procentach szkieletowi kobiety, który w listopadzie 1974 roku zna
leziono w regionie Afar dzisiejszej Etiopii. Został on zarejestrowany
jako znalezisko AL 288-1 i ze względu na wyjątkową wartość jest
dziś przechowywany w sejfie National Museum of Ethiopia w Addis
Abebie. W stałej ekspozycji tego muzeum można natomiast oglądać
jego wierny, gipsowy odlew. Przypuszczalny wygląd Lucy pokazuje
zaś naturalnej wielkości rekonstrukcja w teksańskim Houston Mu
seum of Natural Science. Dokładnie tak samo wygląda też ona w ani
mowanych scenach prehistorycznego życia w filmie Bessona. Lucy,
zakwalifikowana do odmiany Australopithecus afarensis, żyła ponad
trzy miliony lat temu, a jej szczątki należą do najstarszych świadectw
istnienia przodków ludzi, którzy mieli poruszać się już w pozycji
wyprostowanej. Besson nie tylko nadał bohaterce swojego filmu
to samo imię, lecz przede wszystkim połączył losy prehistorycznej
i współczesnej Lucy w sposób, który przypomina rozwiązanie wy
korzystane w naukowofantastycznej powieści z 1930 roku Last and
First Men. Brytyjski autor Olaf Stapledon z perspektywy ostatniego
człowieka przedstawił tu dzieje ludzkiego rodzaju na przestrzeni
ponad dwóch miliardów lat, opisując w porządku chronologicznym
osiemnaście odrębnych gatunków i cywilizacji. Uwzględnił przy
tym rozmaite nagłe przyspieszenia i ślepe uliczki ewolucji, jak choć
by te, które zapoczątkował najazd Marsjan i przywieziony przez
nich wirus. Cel tej kronikarskiej relacji łączył intencje spisującego
je ostatniego człowieka z zamiarami samego Stapledona. Jednemu
i drugiemu chodziło o rodzaj przestrogi czy pouczenia dla swoich
współczesnych, wspieranego siłą przekonywania narracji historycz
nej. Besson zachował perswazyjny gest retoryczny, choć zrezygno
wał ze wsparcia logiki historiozoficznej na rzecz jawnego chwytu
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fantastycznonaukowego. Za sprawą tego rozwiązania amerykańska
Lucy staje się w jego filmie również ostatnią przedstawicielką rodza
ju ludzkiego w chwili, kiedy w finale wręcza profesorowi Normanowi
dysk komputerowy z całą wiedzą o świecie, jaką udało się jej zdobyć
dzięki temu, że jej umysł stopniowo zaczął wykorzystać pełnię wła
snego potencjału, mityczne sto procent.
Podczas gdy w Last cmd First Men wirus z Marsa nieoczekiwa
nie i zgoła nieproszony gwałtownie przyspieszył ewolucję człowie
ka, w filmie Lucy dochodzi do tego za sprawą eksperymentalnego
narkotyku CPH4, który wbrew woli tytułowej bohaterki dostał się
do jej organizmu. Zawiera on syntetycznie uzyskany enzym, któ
ry - jak wyjaśnia lekarz, wyjmując uszkodzone opakowanie narko
tyków z jej jamy brzusznej - w niewielkiej ilości produkuje organizm
matki w szóstym tygodniu ciąży, wspomagając głównie rozwój kości
płodu. Ten właśnie enzym w ogromnej dawce sprawia, że zaledwie
w kilkadziesiąt godzin Lucy z przeciętnej i przeciętnie rozgarniętej
dziewczyny staje się kolejnym wcieleniem ostatniego człowieka Stapledona. W finale filmu jeszcze raz słyszymy natomiast sformuło
wane w pierwszych sekwencjach, dobiegające nas z offu pytanie o to,
co uczyniliśmy z danym nam miliard lat temu życiem, zaś oglądany
przez Lucy z perspektywy końca ludzkości cykl ewolucji powraca do
swoich początków, do pojedynczej komórki. Że tym razem chodzi
o kobietę, wynika zatem nie tyle z potrzeby świadomego opowiedze
nia się po stronie ideologii któregoś z nurtów feminizmu, ile zostało
raczej podyktowane względami kompozycyjnymi, czyli koniecznością
znalezienia futurystycznego odpowiednika dla prehistorycznej Lucy.
Radykalne przemiany, podobne do tych, którym Besson poddał
w Lucy ucieleśniony i osadzony w środowisku umysł tytułowej boha
terki, nie są oczywiście czymś wyjątkowym w kulturze popularnej.
Wystarczy jako przykład przywołać choćby różnorodne wcielenia
superbohaterów z komiksów i ich filmowych adaptacji, najczęściej
zrodzone w efekcie magicznego zabiegu, przeprowadzanego w prze
braniu laboratoryjnego eksperymentu. Jak trudno jednak znaleźć
wiarygodne uzasadnienie naukowe dla powstania i cech specyficz
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nych komiksowych supermanów, najlepiej udowadniają zrelacjono
wane przez Davida Kirby’ego w Lab Coats in Hollywood wysiłki Johna
Underkofflera, projektanta interfejsów cyfrowych, który pracował
jako konsultant naukowy przy filmie Hulk (2003) w reżyserii Anga
Lee2. Tym bardziej interesujący to przypadek, że w przeciwieństwie
do większości bohaterów w komiksach, którzy wprawdzie odznacza
ją się nadzwyczajnymi umiejętnościami i cechami fizycznymi, lecz
nadal zachowują ludzką postać, tytułowy Hulk z niepozornego i nie
śmiałego naukowca potrafi zmienić się nagle we wściekłego, zielone
go potwora o nieludzkiej sile i możliwościach przetrwania. Zwykle
też hollywoodzcy twórcy, którzy przenosili na ekran przygody Hulka
lub przy innej okazji wprowadzali go do akcji, jak stało się choćby
w nowej serii filmów o Avengersach, nie łamali sobie nadmiernie gło
wy nad naukową wiarygodnością widowiskowej przemiany. W innej
ekranizacji losów Hulka w reżyserii Louisa Leterriera, noszącej tytuł
Niesamowity Hulk (The Incredible Hulk, 2008), za całe wyjaśnienie
wystarcza przypadkowa ekspozycja na zbyt wielką dawkę promie
niowania gamma. Tymczasem kilka lat wcześniej Ang Lee, przy
gotowując własną wersję historii komiksowego superbohatera, od
samego początku oczekiwał, że jego naukowy konsultant „stworzy
wiarygodną historię, w której prowadzona pod koniec lat sześćdzie
siątych naukowa działalność Davida Bannera przekonująco wyjaśni
istotne zmiany biologiczne w organizmie jego syna, Bruce’a Bannera,
w 2003 roku” (s. 162). Dlatego nie wystarczyło, że Underkoffler za
brał aktorów, między innymi Erica Banę i Nicka Noltego, grających
obu Bannerów, do laboratorium Steve’a Mayo w California Institu
te of Technology, żeby dokładnie zapoznali się z uprawianymi tam
praktykami naukowymi i w tych „naturalnych” warunkach spróbo
wali sił w roli naukowców. Musiał także zagłębić się w historię nauk
biologicznych kilku ostatnich dekad, szukając odpowiedzi na pyta
nie, jak zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy i poziomem biotech
2 David A. Kirby, Lab Coats in Hollywood. Science, Scientists, and Cinema, The MIT
Press 2011, s. 159-169.
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nologii mógł powstać ten zielony potwór Hulk, odporny na pociski
i gazy bojowe, błyskawicznie regenerujący swój organizm.
Rozwiązaniem najprostszym i najbardziej zrozumiałym dla
przyszłych widzów w pierwszych latach nowego stulecia była oczy
wiście inżynieria genetyczna. David Banner nie mógł jednak ze
względów etycznych przeprowadzać eksperymentów na DNA wła
snego syna w filmie przeznaczonym dla szerokiej widowni. Jako
rozwiązanie o wiele mniej drastyczne przyjęto zatem, że syn jedy
nie odziedziczy genetyczne efekty manipulacji, których ojciec doko
nywał w sekrecie na sobie samym. Dlatego w filmie Anga Lee akcja
sięga głęboko w przeszłość, kiedy David Banner osiągnął pierwsze
sukcesy w wieloletnich poszukiwaniach skutecznych metod pod
wyższenia odporności immunologicznej żołnierzy na wykorzysty
waną przez nich w walce broń biologiczną. Kombinacja genów, którą
w konsekwencji braku zgody zwierzchników na eksperymenty na
ludziach wprowadził do własnego organizmu, musiała oczywiście
odpowiadać za szczególne cechy alter ego jego syna Brucea - zielone
go Hulka. Z pomocą Wendy Plesnick z Harvard University udało się
Underkofflerowi zidentyfikować najważniejszych dawców DNA, wy
korzystanych w modyfikacjach. Wśród przodków Hulka, jak można
się spodziewać, znalazł się posiadający białko fluorescencyjne (GFP)
stułbiopław Aequorea victoria, rozsławiony przez transgenicznego
artystę Eduarda Kaca i stworzonego przezeń świecącego na zielono
królika (Bunny, 2000), oraz żyjące na morskim dnie strzykwy, zwa
ne z powodu swego kształtu ogórkami morskimi, jedyne zwierzęta,
które posiadają fizjologiczną zdolność utwardzania własnego ciała.
Nie zabrakło wśród nich także rozgwiazd, odznaczających się nie
zwykłymi zdolnościami regeneracyjnymi, podobnie jak odpornych
na trucizny jaszczurek. W filmie Hulk obrazy tych zwierząt nie tyl
ko przeplatają się z notatkami Davida Bannera, oferując nam wgląd
w jego zamiary i stosowane biotechnologie, lecz kilka razy powra
cają ponadto w snach jego syna Brucea, niczym dająca znać o sobie
pamięć genetyczna. Choć żaden naukowiec nie potrafiłby zapew
ne udowodnić, że splicing materiału genetycznego tych zwierząt
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z ludzkim DNA da efekt w postaci zielonego Hulka, to przecież każ
dy element z osobna posiadał oczekiwaną przez Anga Lee naukową
i technologiczną wiarygodność.
Underkofflerowi pozostało jeszcze znalezienie wiarygodnego
uzasadnienia tego, jak mogło dojść do aktywizacji „genów Hulka”,
przy czym decydującą w tym wydarzeniu rolę musiało - podobnie jak
w komiksie - odegrać promieniowanie gamma. Szukając rozwiązania
dla tego problemu, sięgnął on po pomoc do nanotechnologii, która
w pierwszych latach nowego wieku zaczęła się dopiero wyłaniać jako
odrębna nauka. Młody Banner i Betty Ross prowadzą w filmie Anga
Lee laboratoryjne badania nad zwalczaniem groźnych chorób dzięki
wykorzystaniu nanomedów, zdolnych do naprawiania pojedynczych
komórek. Dzieje się tak choćby podczas jednego z pokazanych na
ekranie eksperymentów, kiedy głęboka rana w ciele żaby goi się bły
skawicznie. Niestety działanie nanomedów, inicjowane promienia
mi gamma, wciąż nie daje się kontrolować, a stymulowanego przez
nie przyrastania komórek nie sposób zahamować w chwili, kiedy
staje się niekorzystne dla organizmu. Doświadcza tego na sobie Ban
ner, który ratując życie kolegi, sam uległ napromieniowaniu. Od tej
pory niekontrolowane namnażanie się komórek w jego organizmie
zaczyna przekonująco uzasadniać monstrualne rozmiary Hulka. Jak
podejrzewa Betty, nanomedy analogicznie reagują na rany fizyczne
i psychiczne. Dzięki temu wymyślona przez Undekofflera metoda
wykorzystania promienni gamma zyskuje sankcję w postaci traumy
Brucea z wczesnego dzieciństwa, której źródła stopniowo poznajemy w filmie Anga Lee. Nanomedy okazują się tu zatem podobnie nie
chcianą ingerencją z zewnątrz, gwałtownie przyspieszającą tempo
ewolucji biologicznej, jak wirus z Marsa u Stapledona i syntetyczny
narkotyk w Lucy Bessona. W przeciwieństwie jednak do tych ostat
nich przykładów, czystych tworów wyobraźni, nanotechnologia
coraz wyraźniej staje się zarzewiem rewolucji, kolejnej po przemy
słowej i informatycznej, która w nieodległej przyszłości może rów
nie radykalnie odmienić oblicze ziemi i istotę człowieka, jak budzą
ca w ostatnich latach o wiele większe obawy sztuczna inteligencja.
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Nie tylko Underkoffler jako konsultant naukowy Anga Lee
dostrzegł bliskie i możliwe do wykorzystania w filmie Hulk związki
między nanotechnologią a fantastyką naukową. Niektórzy badacze
w ogóle nie uważają nanotechnologii za naukę w pełnym tego słowa
znaczeniu, gdyż nie respektuje ona naturalnych ograniczeń fizyki
i klasycznych praw mechaniki, która przynajmniej w swoich zało
żeniach zdaje się odnosić wprost do materii codziennych doświad
czeń. Przecież zjawiska w nanoskali można obserwować jedynie za
pośrednictwem skaningowych mikroskopów tunelowych, oglądać
w postaci strumienia danych czy generowanych komputerowo wizu
alizacji. To natomiast zdecydowanie pomniejsza ich „realny" status,
z konieczności wręcz przenosząc w dziedzinę naukowej fikcji. Nicze
go nie ułatwia też fakt, że większość nanomaszyn nie weszła nawet
w fazę prototypów i nadal pozostaje wyłącznie w fazie koncepcyj
nej czy projektowej, co dodatkowo zamazuje granicę między nauką
a fikcją. Nie do końca zaakceptowany status nanotechnologii nie
przeszkadza wcale temu, żeby jej czołowi przedstawiciele, odwzo
rowując w nanoskali takie urządzenia mechaniczne, jak pasy trans
misyjne w nanorobotach (assemblers) czy „pompy sodowe”, całkiem
serio obiecywali rychłe nadejście społeczeństwa dobrobytu, kiedy
maksymalnie tania i przyjazna dla środowiska produkcja na po
ziomie atomowym (atomically precise manufacturing, APM) pozwoli
wreszcie przezwyciężyć ograniczenia związane z wyczerpywaniem
się zasobów surowców naturalnych oraz ich coraz bardziej kosztochłonnym wydobyciem i obróbką.
Taką właśnie wizję przyszłości w wydanej przed kilkoma laty
pracy Radical Abundance szkicuje K. Eric Drexler, uważany za ojca
nanonauki. We wstępie do bardziej szczegółowego opisu projektów
przyszłych rozwiązań APM w różnych dziedzinach życia oświadcza
on wprost:
Wachlarz możliwości sięga tu daleko poza technologie współ
czesnej fizyki, poczynając od ultralekkich materiałów do bu
dowy samolotów, przez procesory komputerowe o miliardach
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rdzeni, a kończąc na mikroskopijnych instrumentach me
dycznych, w tym takich, które potrafią rozpoznawać i niszczyć
komórki rakowe3.

Nic więc dziwnego, że niemal każdy akapit wstępu do Radical Abun
dance zaczyna się niczym niegdysiejsza ballada Johna Lennona - od
słowa „imagine”, czyli od ponawianego apelu do wyobraźni czytelni
ków, na którą w równej mierze co on liczą zwykle także pisarze scien
ce fiction. Futurystyczny aspekt dominował już niemal trzy dekady
wcześniej w pracy Engines of Creation Drexlera, uważanej za publika
cję założycielską dla całej dyscypliny4. Ostateczny cel nadchodzącej
ery nanotechnologii widział on tu nie tylko w całkowitym i niedro
gim kontrolowaniu struktury materii. Swój wywód podzielił ponad
to na rozdziały, zaś każdy z nich zapowiadał realizację w nieodległej
przyszłości jednego z najważniejszych marzeń fantastyki naukowej.
Jak należy się spodziewać, utopijne wizje Drexlera musiały znaleźć
swoje alter ego w dystopijnych obrazach, wskazujących na wysokie
ryzyko związane z nową technologią. Takich obrazów nie szczędzi
ani Michael Crichton w technothrillerze Prey (2002), przetłumaczo
nym na język polski jako Rój, ani Michel Houellebecq w Cząstkach
elementarnych (1998). Podobnie jak dzieje się w przypadku sztucz
nej inteligencji, największe zagrożenie niesie tu moment, w którym
nanoinżynieria albo wymknie się spod kontroli nierozgarniętego
ucznia czarnoksiężnika, albo dostanie się w niepowołane ręce. Tak
utopijne, jak dystopijne scenariusze muszą dotyczyć przyszłości,
gdyż zaawansowana sztuczna inteligencja i nanotechnologia to
dzisiaj głównie produkty dyskursu, technologie o wymiarze przede
wszystkim społeczno-kulturowym.
Jak odnotowała N. Katherine Hayles we wstępie do redagowa
nej przez siebie książki Nanoculture, dominujący wpływ na społecz
3 Eric K. Drexler, Radical Abundance. How a Revolution in Nanotechnology Will
Change Civilization, PublicAffairs 2013, s. 13.
4 Por. idem, Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology, Anchor Books
1986.
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ne znaczenie technonauk i ich kulturowe wyobrażenia wywierają od
kilku dekad artyści i filozofowie. W przypadku nanotechnologii ta
zależność sięga o wiele głębiej, gdyż „w jej ustanowieniu się jako dys
cypliny naukowej istotną rolę odgrywa fantastyka naukowa, której
wykluczenie jako punktu referencji stanowi zarazem niezbędny wa
runek legitymizacji nowej dziedziny badań”5. Jak bardzo trudne to
zadanie, znakomicie pokazuje tom przygotowany przez Hayles i wy
dany z okazji otwarcia w grudniu 2003 roku wystawy NANO w Los
Angeles County Museum of Art. Nanoculture stanowi pierwsze tak
obszerne studium na temat kulturowych implikacji nanotechno
logii, która zarówno ponad dekadę wcześniej, jak dzisiaj pozostaje
szczególnym przykładem technologii, która ma przede wszystkim
wymiar kulturowy. To prawda, każda technologia nie tylko wpisuje
się w istniejące sieci społeczne, lecz także w żywotny sposób z jed
nej strony zależy od historycznie i geograficznie zmiennych stereo
typów kulturowych, z drugiej zaś bierze udział w negocjowaniu ich
stopniowych przekształceń, sama ulegając odpowiednim do nich
przemianom. Jednak w przypadku nanotechnologii, mimo rządo
wych funduszy inwestowanych od kilku lat w USA w badania i próby
ich przemysłowego zastosowania, właśnie fantastyka naukowa po
zostaje w zasadzie jedyną domeną, w której ta dyscyplina naukowa
istnieje w dojrzałej postaci. Tylko tutaj nanoinżynieria potrafi już
w pełni wzmacniać intelektualne, fizyczne i psychiczne zdolności
człowieka, nie każąc mu wcale rezygnować jednocześnie z biologicz
nego organizmu.
Zwolennicy nanotechnologii starają się dodatkowo wzmocnić
jej naukowy status, nieco dalej w przeszłość przesuwając jej początek.
Dlatego przyjmują, że nowa dyscyplina narodziła się w grudniu 1959
roku, kiedy w California Institute of Technology mowę zatytułowa
ną There’s Plenty of Room at the Bottom wygłosił Richard Feynman.

5 N. Katherine Hayles, Connecting the Quantum Dots. Nanotechnoscience and Cul
ture, [w:] Nanoculture. Implications of the New Technoscience, red. EADEM, Intelect
Books 2004, s. 17.
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Nie trzeba nawet przywoływać wcześniejszej o niemal dwie dekady
od wykładu Feynmana minipowieści Waldo Roberta Heinleina, jak
robi to Colin Milburn w tomie redagowanym przez Hayles6, by mieć
daleko idącą pewność, że w tym akcie ustalenia genealogii chodzi
nade wszystko o moc autorytetu amerykańskiego fizyka teoretycz
nego i twórcy elektrodynamiki kwantowej. Przecież Feynman, kie
dy mówił o nanotechnologii, podobnie jak później Drexler używał
głównie czasu przyszłego. Kilka dobrych lat przed powstaniem fil
mu Fantastyczna podróż (Fantastic Voyage, 1966) Richarda Fleischera
szkicował też scenariusz operacji z nanochirurgiem w roli głównej,
który poprzez system krwionośny dostaje się do serca, żeby się tam
„rozejrzeć”7. Jak widać, także w tym przypadku kluczowe połączenie
biologii i technologii przyjęło postać ludzkiego ciała, w którym prze
cież i tak w sposób naturalny istnieją biologiczne „nanomaszyny ”,
czyli enzymy, wirusy, rybosomy czy mitochondria. Z tego też zapew
ne względu przyszłość, widziana z perspektywy rozwoju nanotech
nologii, która gwałtownie przyspieszy ewolucję gatunku ludzkiego,
prowadząc do powstania ludzko-technologicznych hybryd, wydaje
się dziś o wiele bardziej pożądana i „naturalna” niż sztuczna inte
ligencja, bez pardonu eliminująca materię organiczną. Jedną z ta
kich hybryd w niedalekiej już z dzisiejszej perspektywy przyszłości,
kiedy utopijna wizja Feynmana czy Drexlera stanie się ciałem, uczy
nił bohaterem powieści Kwarantanna na początku ostatniej dekady
XX wieku Greg Egan8. O tyle ciekawy to przykład, że nie tylko sam
bohater i świat przedstawiony Kwarantanny stanowią w wielora
kim sensie produkty nanotechnologii. Motorem napędowym akcji
staje się tu ponadto jeden z podstawowych problemów mechaniki
kwantowej, który zajmuje specjalistów od 1935 roku - eksperyment
6 Colin Milburn, Nanotechnology in the Age of Posthuman Engineering. Science Fic
tion as Science, [w:J ibidem, s. 109-130.
7 Cyt. za: Kate Marshall, Future Present. Nanotechnology and the Scene of Risk,
[w:] ibidem, s. 147-159.
8 Greg Egan, Quarantine [1992], Night Shade Books 2014. Wydanie polskie:
Kwarantanna, tłum. Konrad Kozłowski, Wydawnictwo Solaris 2006.
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z kotem Schródingera9. Ten często wykorzystywany i adaptowany
przez pisarzy hard science fiction motyw znalazł w powieści Egana za
skakującą postać, gdyż w funkcji instrumentu reorganizacji materii
zastąpił ulubione nanoroboty Drexlera.
Początkowo wydaje się, że świat przedstawiony w Kwarantan
nie ma wymiary zgoła realistyczne. Wprawdzie od ponad trzydziestu
lat cały układ słoneczny oddziela od reszty kosmosu z niewyjaśnio
nych nadal powodów osobliwa, nieprzezroczysta i nieprzepuszczal
na osłona, zwana Bańką (The Bubble), lecz przecież czasy szerzącej
się niczym epidemia choroby nerwowej (Bubble Fever), przypomina
jącej znaną nam klaustrofobię, dawno już minęły. Od dawna też mi
nimalną aktywność przejawiają wszelkiego rodzaju stowarzyszenia
i organizacje, które wcześniej uparcie szukały przyczyn pojawienia
się Bańki i niekiedy uciekały się nawet do przemocy jako narzędzi
perswazji. Pozorna zwyczajność świata przedstawionego to także
konsekwencja tego, że na głównego bohatera powieści zdecydował
się Egan wybrać prywatnego detektywa Nicka Stavrianosa, który
działa w australijskim Perth i - jak często zdarza się w kryminałach wcześniej był policjantem. Jak się wydaje, detektyw Egana miał jesz
cze co najmniej jeden prototyp, a mianowicie powieściowego Jame
sa Bonda, łan Fleming ze szczególną przyjemnością opisywał rzeczy
otaczające Agenta 007 i przez niego używane, a nawet wymieniał
ich marki, zawsze z najwyższej półki. Egan poszedł o krok dalej, za
mierzenie naśladując dzisiejsze marketingowe strategie lokowania
produktów. W Kwarantannie ich podawanym wytłuszczonym dru
kiem nazwom własnym towarzyszy bowiem wymieniona w nawiasie
nazwa firmy oraz dokładna cena. Bonda różni pod tym względem od
Stavrianosa wszakże jedno: podczas gdy ten pierwszy nieraz korzy
stał z futurystycznych gadżetów, wprost z laboratorium Q, ten drugi
ma mózg naszpikowany modułami nerwowymi, które usprawniają
i pozwalają kontrolować większość funkcji fizycznych i psychicznych
9 Por. John Gribbin, Computing with Quantum Cats. From Alan Turing to Telepor
tation [2013], Black Swann Books 2014, zwłaszcza rozdz. 2: Quanta, s. 99-180.
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organizmu. Należy do nich sześć podstawowych „priming modes”,
stanowiących pozostałość pracy w policji, które zapewniają odpo
wiednie stany mentalne, pomagających w realizacji konkretnych
zadań. Odpowiedni moduł generuje też, na przykład, halucynacje
zmarłej żony, z którą detektyw może rozmawiać, a nawet się spierać,
jak z żyjącą nadal osobą. Stavrianos to zatem prawdziwy komputer
Neumanna z różnorodnym, niekiedy przygotowanym na zamówie
nie oprogramowaniem, które dostarczają do jego mózgu zwinne
i posłuszne nanomaszyny.
Także zadanie, które w pierwszych sekwencjach powieści
otrzymuje Stavrianos, pochodzi wprost z typowych powieści detek
tywistycznych. Powinien on bowiem na życzenie rodziny odnaleźć
zaginioną Laurę Andrews, którą zapewne porwał ktoś dla okupu.
Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że chodzi o wieloletnią pacjent
kę zakładu psychiatrycznego, której umysł z nieznanych powodów
nie przekroczył poziomu rozwoju sześciomiesięcznego noworodka.
Choć to praktycznie niemożliwe, żeby zdołała otworzyć drzwi wła
snego pokoju i dezaktywować systemy zabezpieczające w klinice, już
dwa razy znaleziono ją spacerującą po ogrodzie, teraz zaś zniknęła
bez najmniejszego śladu. Próbując rozwikłać skomplikowaną zagad
kę, Stavrianos trafia do Nowego Hongkongu, miasta zbudowanego
w północnej Australii, kiedy dawny Hongkong stał się częścią Chin.
Przyłapany na myszkowaniu nocą w jednym z budynków Ensemble,
międzynarodowego stowarzyszenia grup badawczych, gdzie rzeczy
wiście znajduje Laurę, musi zgodzić się na współpracę, zaś w do
trzymaniu słowa pomaga mu nowy moduł, moduł lojalności. Od tej
pory były już detektyw zabezpiecza zaawansowane eksperymenty
Ensemble, które winne dostarczyć niezbitych dowodów na rozstrzy
gającą rolę obserwatora w mechanice kwantowej. Jak się okazuje,
zgodnie z dawnymi intuicjami Nielsa Bohra i Wernera Heisenberga
proces pomiaru zależy tu od zupełnie innych praw niż pozostałe zja
wiska fizyczne. W powieści Egana wiąże się to ze specjalną funkcją
w mózgu człowieka, która pozwala mu intuicyjnie zakończyć wła
ściwą poziomowi kwantów superpozycję, wybierając tylko jeden
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z alternatywnych stanów. W eksperymencie myślowym Schródingera, który wyobrażał sobie kota zamkniętego w pudełku z promie
niotwórczym atomem, aktywizującym w chwili jego otwarcia po
jemnik z gazem trującym, to właśnie ten moment, kiedy podnosimy
pokrywkę, przesądzając o stanie zamkniętego w nim zwierzęcia, do
tej pory żywego i nieżywego jednocześnie.
Wkrótce zatem na rynku pojawi się zapewne nowy moduł, po
zwalając na to, żeby każdy mógł świadomie manipulować stanem
superpozycji i wedle woli wybierać jedną z alternatyw. Stosowny
program jest już nawet przechowywany w pilnie strzeżonym bu
dynku Ensemble. Jego powstanie umożliwiła porwana Laura, która
nie tylko została poczęta w dniu pojawienia się tego zadziwiającego
zjawiska astronomicznego, zwanego Bańką, ale wręcz jej ciało pełni
funkcję gospodarza dla jednego z twórców Bańki z kosmosu. Zde
cydowali się oni bowiem izolować w taki sposób system słoneczny
właśnie z powodu fizycznej właściwości ludzkiego mózgu, ograni
czającej potencjał alternatyw i niemal w każdej sekundzie eliminu
jącej bogactwo światów możliwych. Czy wręcz te światy mordującej,
jak podpowiada kolega Stavrianosa. Kiedy więc w ręce tego kolegi
dostaje się nowy moduł, zleca on stworzenie nanobota pod mówią
cą nazwą Endamoeba, by udostępnić go wszystkim na Ziemi. Już
wkrótce przerażonymi oczami Stavrianosa oglądamy efekty plagi
gwałtownie mnożących się światów i stanów możliwych, na szczę
ście ograniczonej głównie do Nowego Hongkongu. Jednak on sam
nie ma co do tego pewności. Nie tylko dlatego, że światowe mocar
stwa wprowadziły cenzurę informacji, maksymalnie ograniczając
wiedzę o tym, co dzieje się na innych kontynentach. Stavrianos nie
ma żadnej pewności, że sam nie znajduje się nadal w stanie fun
damentalnej nieokreśloności, stanie „zamazania” (sznear), a zatem
wartość poznawcza jego sądów jest znikoma.
Zakończenie Kwarantanny przypomina w konsekwencji inną
powieść o relacjach między wszechświatem a świadomością jed
nostki, powieść o subiektywnej kosmologii, czyli Kosmos Witolda
Gombrowicza. Jak tam potrawka z kury i ulewa, tak tutaj finał nie
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prowadzi wcale do konkluzji, oczekiwanej przez czytelnika choćby
ze względu na wiodące wątki klasycznej powieści detektywistycznej,
lecz zamierzenie się rozmywa, zamazuje, nie pozwala na jednoznacz
ną interpretację. Potwierdza to zresztą sam Egan w napisanym póź
niej niż powieść eseju Quantum Mechanics and Quarantine. Wskazuje
tu na widoczne z późniejszej perspektywy błędy, które pojawiły się
w efekcie przeniesienia podstawowych tez mechaniki kwantowej do
świata powieści. Ponadto wyraźnie podkreśla, że od samego począt
ku szło mu o żartobliwe rozwiązanie problemu statusu rzeczywisto
ści w mechanice kwantowej, „dzięki przyjęciu hipotezy, wybranej
tylko i wyłącznie ze względu na jej technologiczne i egzystencjalne
konsekwencje, nie zaś dlatego żebym uważał ją za bardziej wiary
godną”1011
. Jak widać, brak wiarygodności przyjętej koncepcji świata
przedstawionego nie musi wcale podważać możliwego w tym świecie
doświadczenia egzystencjalnego. Warto o tym pamiętać, nim zbyt
pochopnie spisze się na straty wartości poznawcze rzeczywistości
jawnie sztucznych czy paradoksalnych.
Pisząca o Kwarantannie Hayles interpretuje ją w kontekście
dwóch innych powieści Egana, Miasta Permutacji (1994) i Stanu
wyczerpania (1995), których akcja rozgrywa się w takich światach
przyszłości, gdzie zanikła już granica między rzeczywistością mate
rialną i wirtualną11. Oba te światy stanowią zatem możliwe Uniwersa Komputacyjne, które - w myśl założeń Drexlera i podobnych mu
apologetów technologii - narodzą się w chwili, kiedy na tyle dogłęb
nie uda się zrozumieć zasady rządzące powstawaniem materii, że
będzie ją można reprodukować w obrębie symulacji, aż do poziomu
cząstek elementarnych. W konsekwencji kopia materii organicznej
i nieorganicznej stanie się wtedy tożsama z oryginałem, zaś ludzki
umysł połączy się nareszcie z maszynami, by zacząć wraz z nimi two
10 Greg Egan, Quantum Mechanics and Quarantine, http://gregegan.customer.
netspace.net.au/QUARANTINE/QM/QM.html (3.02.2016)
11 N. Katherine HAYLES, Subjective Cosmology and the Regime of Computation. In
termediation in Greg Egan’s Fiction, [w:J eadem, My Mother was a Computer. Digital
Subjects and Literary Texts, University of Chicago Press 2005, s. 214-240.
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rzyć nowe środowiska i zamieszkujące je istoty. Hayles przypomina,
że Uniwersum Komputacyjne jako nowa wizja przyszłości zastąpiło
dawniejszą metaforę, obecną w zachodniej kulturze od XVII wieku metaforę świata jako zegara. W ramach ówczesnej koncepcji świata
zasady działania termodynamiki stanowiły prawa uniwersalne, kie
rujące procesami życiowymi i kognitywnymi, a także tworzeniem
materii nieorganicznej i organicznej. Dziś natomiast nowej metafo
ry, konceptualizującej podstawowe zasady organizacji rzeczywisto
ści, dostarcza komputer jako uniwersalna maszyna licząca. Autorka
My Mother Was a Computer spogląda jednak krytycznym okiem na
wszelkie podobnego typu kulturowe narracje, tak w dziedzinie technonauk, jak też fantastyki naukowej. Choć pozwalają zrównać rze
czywistość z wirtualną kopią, to zwykle robią to kosztem pominięcia
we wszystkich procesach poznawczych istotnego dla nich aspektu
doświadczenia cielesnego. Nic zatem dziwnego, że omawiając po
wieści Egana, Hayles na samym wstępie krytycznie odnosi się do
fundamentalnej dla nich wiary w to, że w wyniku rewolucji cyfrowej
świat zmienił się w Universum Komputacyjne, w którym tak ludzki
umysł, jak maszyny cyfrowe funkcjonują wedle tych samych zasad,
produkując równoważne wizje rzeczywistości. Sygnalizuje wszakże
możliwość innej lektury całej trylogii, traktując składające się na
nią powieści, zgodnie z tym, co pisał o Kwarantannie sam Egan, jako
utwory problematyzujące status rzeczywistości w dobie symulacji
cyfrowej.
Hayles wydobywa na pierwszy plan szczególną konstrukcję
narracyjną Kwarantanny, w której wydarzenia tylko pozornie rela
cjonowane są z subiektywnego punktu widzenia głównej postaci.
Owszem, Egan dopuszcza do głosu jedynie Stavrianosa, ale zarazem
tak komponuje kolejne sekwencje jego relacji, żeby uważny czytel
nik odnotował pojawiające się w niej niespójności, gdyż detektyw
wciąż przeinacza to, co ledwie przed chwilą przedstawiał jako praw
dziwą wersję wydarzeń. Na przykład, w pewnym momencie usilnie
stara się odgadnąć dziesięciocyfrowy kod do zamka, wypróbowując
wszystkie możliwe kombinacje. I choć wreszcie podaję tę właściwą,
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już za moment twierdzi, że poprawny kod wyglądał zupełnie inaczej.
Z powodu takich niezgodności rodzi się dystans, dzięki któremu czy
telnik powinien zauważyć, że spójność tożsamości relacjonującego
„ja” stanowi jedynie złudzenie. W kolejnych sekwencjach opowieści
głos zabierają już odmienne wersje tego „ja”, żyjące w licznych świata
równoległych, które pojawiły się w wyniku sztucznie indukowanego
rozmazania. Ma to kluczowe znaczenie dla interpretacji Kwarantan
ny. Powieść Egana zamierzenie obnaża bowiem to, co Hayles nazywa
iluzją teleologiczną, swoistym złudzeniem, że istnieją organiczne
i autonomiczne formy życia, rozwijające się ku określonemu celo
wi; takim złudzeniem, które skutecznie chroni przed rozpadem toż
samości. Jak pokazuje z kolei Egan, to właśnie iluzja teleologiczną
stanowi aberrację we wszechświecie, pozostającym w nieustającym
stanie „rozmazania”, który charakteryzuje się tym, że współistnie
ją w nim wszystkie możliwości dalszego rozwoju wydarzeń i żadna
z nich nie zostaje wykluczona. Jak twierdzi Hayles, rozpoznanie
różnicy między typowo ludzką iluzją teleologiczną a brakiem deter
minacji dominującym w kosmosie wywołuje traumę, którą obrazuje
finał powieści. Stavrianos widzi wtedy Hong Kong zarażony wiru
sem wprowadzającym stan „rozmazania”. To miasto rodem wprost
z fantazji surrealistycznych - z budynków wyrastają fragmenty or
ganicznych tkanek, zaś istoty ludzkie nagle wypuszczają korzenie,
zamieniając się w hybrydyczne monstra. Potworność tego świata
wynika jednak wyłącznie z typowo ludzkiej perspektywy. Z punk
tu widzenia obcych, którzy objęli ziemię tytułową kwarantanną, to
właśnie panujący tu dotąd świat iluzji teleologicznej, indywiduacji
i autonomii stanowił groźną anomalię. Dzięki takiemu zabiegowi
narracyjnemu udało się Eganowi stworzyć w powieści literacki od
powiednik potencjalnego stanu „rozmazania”, rzeczywistość, która
dosłownie zawiera w sobie nieskończenie wiele współistniejących tu
i teraz światów możliwych.
Można jednak, idąc w kierunku wyznaczonym przez Hayles,
nieco zmodyfikować jej interpretację Kwarantanny, przesuwając
akcent na sposób, w jaki autor powieści przedstawił nanotechno-
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logie, wprowadzające i podtrzymujące określone stany psychicz
ne i mentalne. Niepewność co do wiarygodności Stavrianosa jako
narratora rodzi się przecież nie tylko w wyniku zauważonych przez
czytelnika pomyłek i nieścisłości w jego relacji. Trudno mu zaufać
również dlatego, że nie zawsze informuje nas o tym, pod wpływem
którego z modułów indukujących stany psychiczne właśnie się znaj
duje, a ma to przecież kluczowy wpływ tak na samą relację, jak też
na selekcję przekazywanych nam informacji. Jeśli, na przykład, nad
relacją czuwa moduł lojalnościowy, wszczepiony mu przez nowych
mocodawców, to Stavrianos najprawdopodobniej ukrywa lub prze
inacza co najmniej część faktów, żeby nie zdradzić nam największych
sekretów korporacji. Tym sposobem Egan nie tylko tworzy taką
narrację, która pozostaje w stanie „rozmazania”, skoro czytelnik
ostatecznie nie potrafi nic pewnego orzec o statusie świata przed
stawionego, będącego wytworem nanotechnologii współpracującej
z umysłem narratora. Nie mniej realne niż prawdziwi ludzie okazują
się w tej powieści tworzone przez oprogramowanie złudzenia, takie
choćby jak postać zmarłej żony detektywa, które powraca do niego
jako symulacja, zapewniająca mu wsparcie emocjonalne i chroniąca
przed poczuciem osamotnienia, żeby mógł sprawnie prowadzić po
wierzone mu śledztwo. Z tego punktu widzenia kolejne etapy relacji
Stavrianosa stają się ilustracją tego, w jaki sposób umysł sprzężony
z technologią performatywnie wytwarza to, co Brian Massumi nazy
wa afektem. Zwłaszcza, że Massumi, jak sam z naciskiem podkreśla,
nie używa tego terminu w potocznym znaczeniu, zgodnie z którym
denotuje on stany emocjonalne czy uczucia.
Massumi przeciwstawia afekt wszelkim konwencjonalnym
typologiom wewnętrznych doświadczeń i stanów psychicznych, ty
pologiom, które nadają nazwę i sens temu, co ulotne, odczuwane
tylko w danym momencie. Emocja to, według niego, ustalona treść
danego afektu, kulturowa reprezentacja określonej intensywności
doznań cielesnych. Ciało, jak podkreśla, stanowi obszar przebiegają
cych nieustannie procesów życiowych, obszar potencjalności, gdzie
na chwilę wyłaniają się rejestrowane przez świadomość doznania,
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by wkrótce zniknąć. Stwierdza też wprost, że ciało ma charakter
wirtualny, choć to określenie nie odnosi się wcale do niematerialne
go statusu naszej cielesności. Wręcz przeciwnie, ciało to dla Massumiego materia zawierająca w sobie nieskończone możliwości, które
aktualizują się jako momentalne stany afektywne. Innymi słowy, to
materia w nigdy nie kończącym się stanie performansu, z której na
zasadzie emergencji wyłaniają się doświadczenia, wtórnie nazywa
ne i klasyfikowane jako doznania zmysłowe czy stany emocjonal
ne i psychiczne. Co warto podkreślić, pojęcie wirtualności, którym
chętnie posługuje się Massumi, jawnie zapożyczone ze słownika
współczesnej kultury cyfrowej, wcale mu nie służy do tego, by tym
dobitniej wskazać na postępującą dematerializację ciała w dobie
cyfrowej symulacji, krytykowaną ostro przez niektórych badaczy
i filozofów12. Przede wszystkim chce on przywrócić naukom huma
nistycznym to, co - jak twierdzi - utraciły w chwili, kiedy nadmierną
uwagę poświęciły systemom znaczącym i zjawisku wtórnej naturalizacji konstrukcji dyskursywnych.
Jak przypomina Massumi, otwierając pracę Parables for the Vir
tual, niejednorodne nurty kulturoznawstwa w drugiej połowie XX
wieku skupiały uwagę przede wszystkim na analizie rozmaitych dys
kursywnych mechanizmów produkcji wiedzy13. Ich przedstawiciele
zajmowali się procesem wtórnej naturalizacji kategorii kulturowych,
proponując definicję rzeczywistości jako kulturowej konstrukcji,
utwierdzanej przez instytucjonalne praktyki. Z tego punktu widze
nia tak ciała, jak subiektywne doświadczenia stanowiły jedynie efek
ty działania dominującej ideologii, zaś wszelkie alternatywne wizje
porządku społecznego i wiedzy dały się przewidywać przez domi
nujący system. Tymczasem Massumi podejrzliwie przygląda się ta
kiej wizji natury, która zdaje się w pełni produktem dyskursów. Jak
twierdzi, podejście tego typu nadal podtrzymuje zasadniczą opozy

12 Dorian Neerdael, Une puce dans la tete, FYP editions, 2014.
13 Brian Massumi, Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation, Duke Uni
versity Press 2002.
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cję między organiczną i nieorganiczną materią, zupełnie pozbawio
ną formy i znaczenia, oraz kulturową konstrukcją natury, rzekomo
uniwersalną i całkowicie determinującą obraz rzeczywistości. Sam
stara się natomiast wyjść poza ograniczenia tak rozumianej opozycji,
przypominając i na nowo interpretując te ujęcia filozoficzne, które
w jego opinii niesłusznie popadły w zapomnienie w okresie niedaw
nej dominacji konstruktywizmu.
„Kładę nacisk na proces, a nie na sygnifikację i kodowanie” (s. 7),
deklaruje na samym wstępie Massumi, powracając do prac wielkich
poprzedników, którzy podejmowali temat procesualności percepcji.
Chodzi mu zaś głównie o te nurty fenomenologii, które zajmowały
się kategorią doświadczenia, nazbyt zindywidualizowaną i podda
ną daleko idącej subiektywizacji, by potrafiła zainteresować bada
czy dyskursu. Przypomina zatem filozofię wydarzeniowości Alfreda
Northa Whiteheada i fenomenologię Henriego Bergsona, żeby po
życzyć od nich wizję rzeczywistości jako nieustannego stawania się,
ciągłej aktualizacji tego, co potencjalne; rzeczywistości jako ciągłego
ruchu, a nie statycznego porządku. Ten zaś wyłania się tylko na mo
ment, gdyż stanowi emergentną, dynamiczną konfigurację, istnieją
cą wyłącznie tymczasowo. Massumi przywołuje wspomniane nurty
przede wszystkim dlatego, żeby zamiast dominującej dotąd opozycji
między naturą i kulturą zaproponować koncepcję kontinuum natury-kultury. Chce bowiem przedmiotem badań uczynić właśnie sam
proces stawania się, realizowania potencjału i przeobrażania afektu
w postrzeżenia i stany emocjonalne. Takie ujęcie pozwala nie tylko
zdystansować się wobec jałowych sporów o prymarność kultury bądź
natury, ale nade wszystko daje szansę ujęcia rozmaitych form życia
i doświadczeń jako emergentnych porządków, a następnie opisania
zasad, z którymi w zgodzie wyłaniają się z chaosu nieoznaczoności.
Teoretyczne rozważania Massumiego w kontekście tego roz
działu nabierają konkretnego wymiaru, gdyż skłaniają do posta
wienia na nowo problemu, o którym pisaliśmy w odniesieniu do
filmu Lucy Bessona. Teoria afektu jako emergentnego, materialnego
i dynamicznego porządku przeczy ze swojej istoty wszelkim futu
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rystycznym wizjom, w których ludzki aparat poznawczy i procesy
życiowe mogą zostać pozbawione materialności i włączone w ob
ręb symulacji komputerowej. Nie ma zatem żadnej wątpliwości, że
z tego punktu widzenia wirtualność nie jest cechą wyłącznie takich
symulacji, gdyż stanowi samą istotę żywej materii, która ulega nie
ustannym przeobrażeniom, realizując swój potencjał. I nawet jeśli
uwzględnimy oddziaływanie technologii na ludzki aparat poznaw
czy, to należy spojrzeć na nią niczym na jeden z wielu równorzęd
nych elementów procesu wytwarzania afektu z materii cielesności.
Perspektywa proponowana przez Massumiego pozwala zatem nie
tylko zasadnie zweryfikować wszelkie futurologiczne i katastroficz
ne wizje końca człowieka i początku ery maszyn, lecz również spoj
rzeć wstecz na dotychczasowe konceptualizacje afektów, by opisać
je na nowo jako produkt postulowanej przez niego natury-kultury.
Na czym polegać mogą korzyści przyjęcia tej zmiany perspek
tywy badawczej, do której zachęca Massumi w Parables for the Vir
tual, spróbujemy pokazać na przykładzie tej społecznej technologii
produkcji afektów, która zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami
antropologów miałaby być równie odwieczna, jak sama ludzkość.
Już bowiem przysłowia i idiomy w różnych językach dowodzą tego,
że kuchnia to właśnie sfera, która odpowiada nie tylko za dostar
czanie pożywienia jako podstawy funkcji życiowych, lecz w równie
istotnym stopniu także za produkcję doznań. Jak powszechnie wia
domo, przez żołądek najlepiej trafia się do serca, zaś głodny Polak
chętnie się wścieka. Ale nie tylko Polak. Przecież angielskie porzeka
dło podobnie ostrzega „a hungry man is an angry man”, natomiast
hiszpańskie podpowiada, że na cudze emocje można działać, jak go
rąca woda na czekoladę. O mocnej więzi między jedzeniem a stanem
emocjonalnym zaświadczają ponadto liczne kulturowe przedstawie
nia gotowania i spożywania pokarmów, które korzystają z uniwer
salnych na pierwszy rzut oka wyobrażeń o podstawach funkcjono
wania aparatu ludzkich zmysłów. Wiedziała o tym doskonale choćby
meksykańska autorka Laura Esquivel, która w 1989 roku z dużym
komercyjnym sukcesem odnowiła tradycję melodramatu w powie-
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ści Przepiórki w płatkach róży14, sfilmowanej trzy lata później przez
Alfonsa Araua. W oryginalnym tytule jej powieści Como agua para el
chocolate pojawia się właśnie dobrze znane w krajach hiszpańskojęzycznych przysłowie, że woda działa na czekoladę, używane w sytu
acji, kiedy ktoś budzi wyjątkowe emocje, niezależnie od ich rodzaju.
W Przepiórkach w płatkach róży Esquivel przedstawiła historię nie
szczęśliwie zakochanej we własnym szwagrze Tity de la Garza, która
w szczególny sposób dawała wyraz zakazanemu uczuciu. Zaczęła bo
wiem gotować takie potrawy, które w jedzących wyzwalały gwałtow
ne doznania, niekiedy wręcz decydując o ich losie.
Równie ścisły związek między kuchnią a emocjami pokazał
niedawno Luca Guadagnino w filmie Jestem miłością (Io sono 1’amore, 2009). Tu z kolei stateczna żona mediolańskiego milionera za
kochuje się w przyjacielu syna, który pracuje jako szef kuchni, kie
dy tylko zjada przygotowane specjalnie dla niej danie z krewetek.
W tym przypadku scenarzyści korzystali już ze znacznie bardziej
naukowych wyobrażeń o działaniu pokarmów, wedle których owoce
morza stanowią silny afrodyzjak ze względu na wysoką zawartość
witamin, cynku, wapnia i żelaza. Jak twierdzi znana legenda, Casa
nova właśnie dlatego miał zwyczaj zjadać co rano pięćdziesiąt ostryg,
ułożonych na piersiach kobiety, uwiedzionej poprzedniej nocy. Zgo
ła niezależnie od tego, czy o wpływie pokarmu na stan ducha decy
duje magia czy też czysta fizjologia, oba przykłady pokazują dwa wa
rianty rozumienia kuchni jako medium pozajęzykowej komunikacji
międzyludzkiej; i to medium, które znakomicie przekazuje prawdę
emocji wprost do pożywiającego się ciała, bez pośrednictwa fałszu
jących je konwencji mieszczańskiego społeczeństwa. Trudno zatem
o lepsze przykłady takiej konceptualizacji ludzkich zmysłów, która
wyraźnie odgranicza kulturowo kształtowane sposoby stymulowa
nia doznań sensualnych od naturalnego ponoć ciała. Nie trzeba też
daleko szukać, żeby znaleźć antropologiczne ujęcia, będące źródłem
14 Laura ESQUIVEL, Przepiórki w płatkach róży, tłum. Elżbieta Komarnicka, Znak
Literanova 2013.
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bądź sankcją dla takich właśnie wyobrażeń. Kuchnia to przecież jed
na z tych dziedzin ludzkiej aktywności, którą chętnie zajmował się
prawodawca antropologii strukturalnej, Claude Lévi-Strauss, przy
pisując jej kluczową rolę kulturotwórczą jako dziedzinie wyłącznie
ludzkiej aktywności.
Już w 1966 roku Lévi-Strauss przekonywał, że w kontekście
danego społeczeństwa kuchnia stanowi wręcz rodzaj mowy, w któ
rej nieświadomie wykłada ono własną strukturę15.1 nie chodziło mu
tylko o potrawy o silnym ładunku symbolicznym, jak przysłowiowa
w naszym kręgu kulturowym czarna polewka czy potrawy wigilijne.
Zaproponowany przez Lévi-Straussa schemat klasyfikacji sposobów
przyrządzania pożywienia miał znacznie większe ambicje, gdyż w za
łożeniu stanowił metodę badania danej kultury z punktu widzenia
systemu takich reguł przyrządzania potraw, które przedstawić się
dają w formie tak zwanego trójkąta kulinarnego. Zgodnie z metodą
antropologii strukturalnej wzorował ten schemat na językoznaw
czym modelu Romana Jacobsona, tak zwanym trójkącie samogło
sek i spółgłosek, który określone dźwięki sytuował w konkretnych
miejscach aparatu mowy. Trójkąt kulinarny składa się natomiast
z trzech podstawowych kategorii, które spożywane w badanej kultu
rze pokarmy dzielą na „surowe”, „warzone” i „zepsute” (choć oczy
wiście nadal przeznaczone do konsumpcji, jak choćby kwaśne mle
ko czy kiszone ogórki). O ile potrawy z „zepsutych” składników to
efekt naturalnych procesów gnicia i rozpadu, warzenie to już proces
w pełni kulturowy, kierujący się ściśle skodyfikowanymi zasadami.
Zresztą różne typy warzenia dają się usystematyzować zgodnie z ich
większym bądź mniejszym powinowactwem z procesami naturalny
mi. Pieczenie polega przecież na bezpośrednim kontakcie potrawy
z ogniem, gotowanie zakłada już wyższego rzędu zapośredniczenie
poprzez naczynie oraz wodę. Na tej skalarnej osi, gdzieś pomiędzy

15 Claude LÉVI-STRAUSS, Trójkąt kulinarny, tłum. Stanisław Cichowicz, [w:] Antro
pologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Małgorzata Szpakowska, Wydaw
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 57-63.
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gotowaniem a pieczeniem, sytuuje się wędzenie. Chodzi tu wpraw
dzie o proces zależny bezpośrednio od dymu, jednak nie może się on
obyć bez kulturowo wytworzonego rusztowania.
W zamyśle Lévi-Straussa powyższy schemat stanowić miał
uniwersalne narzędzie systematyzacji występujących w danej kul
turze form kulinarnych, traktowanych jako wyraz szerszych rela
cji między kulturą a naturą. Oczywiście, autor koncepcji trójkąta
kulinarnego przyjął jako aksjomat takie pojęcie natury, które sam
wcześniej wprowadził w Antropologii strukturalnej16. Oznaczało tam
ono uniwersalną sferę praw biologicznych i fizjologicznych, które
można z powodzeniem odkryć, jeśli tylko odpowiednio wnikliwie
zbada się ich kulturowe manifestacje. Trudno się nawet dziwić, że
różnorodne kulturowe formy zaspokajania głodu, ujmowanego jako
instynkt pierwotny, wydały mu się doskonałym wręcz materiałem
do dociekań na temat istoty natury ludzkiej. Co istotne, z punktu
widzenia metody badawczej, zaproponowanej przez Massumiego,
antropologię Lévi-Straussa uznać należy za jedno z prototypowych
ujęć klasycznych relacji między kulturą i naturą, które szykowanie
i spożywanie pokarmów traktują jako dziedzinę regulowaną ściśle
określonymi konwencjami. Precyzyjne i raz na zawsze sformułowa
ne zasady dyktują tu zarówno wykorzystanie zjawisk naturalnych
i płodów ziemi do przygotowania potraw, jak też ich spożywanie
i smakowanie. Jak wyraźnie widać, postulowanemu przez Lévi-Straussa ujęciu umyka w konsekwencji emergentny wymiar jedze
nia. A przecież stanowi ono również swoisty performans afektów
w tym znaczeniu, jaki temu terminowi w Parables for the Virtual na
dał Massumi.
Znakomitej okazji do takiej refleksji dostarcza zwłaszcza je
den z przykładów, na które powołuje się Lévi-Strauss już na samym
początku przywołanego artykułu, choć nie wyciąga z jego analizy
żadnych konsekwencji. Przypomina tam, że kiedy żołnierze amery
kańscy w 1944 roku wylądowali w Normandii, tamtejsze serowarnie
16 Idem, Antropologia strukturalna, tłum. Krzysztof Pomian, Aletheia 2009.
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miały dla nich jednoznacznie „trupią" woń. Niektóre z nich z tego
powodu zrównali nawet z ziemią. Trudno chyba o lepszy dowód tego,
że z punktu widzenia społecznego postrzegania określonego typu
pokarmu stosunkowo duże znaczenie ma sposób jego przyrządze
nia. Zapach dojrzewających serów, uznawanych za jeden z najbar
dziej wyrafinowanych wytworów kultury francuskiej, traktowanych
we Francji wręcz jak dobro narodowe, budził u amerykańskich żoł
nierzy obrzydzenie tyleż z powodu oczywistych skojarzeń ze zbioro
wymi mogiłami, które zapewne już nieraz widzieli, ile ze względu na
brak wiedzy na temat sztuki przyrządzania i spożywania tej szcze
gólnej potrawy. Jak widać, w oku patrzącego (czy w tym przypadku w nosie wąchającego) leży kwalifikacja określonych zjawisk jako tych,
które należą do kultury bądź do natury. Powyższy przykład ma jed
nak głębsze znaczenie, którego Lévi-Strauss nawet nie przeczuwał.
Nie znał przecież jeszcze wyników laboratoryjnych badań prowa
dzonych współcześnie nad ludzkim aparatem percepcyjnym, a także
ujęć historyzujących, które przekonująco dowodzą, że zmysłowość
to nade wszystko sfera procesów cielesnych i materialnych.
Wśród badaczy, proponujących taką właśnie perspektywę,
znajduje się Jonah Lehrer, który w książce Proust was a Neuroscientist
bada związki między zjawiskami kulturowymi a naukami ścisłymi17.
Jeden z jej rozdziałów, poświęcony osiągnięciom genialnego mistrza
kuchni Auguste’a Escoffiera, nosi tytuł The Essence of Taste i zajmu
je się tematem przemian praktyk kulinarnych z punktu widzenia
rozwoju wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego aparatu percepcyjnego.
Lehrer przytacza przykłady eksperymentów naukowych w tej dzie
dzinie, choć interesuje go zdecydowanie coś innego, niż wcześniej
zajmowało uwagę Lévi-Straussa. We wspomnianym rozdziale pró
buje bowiem odpowiedzieć na proste jedynie z pozoru pytanie: co
sprawia, że kiedy w określonym miejscu i czasie kosztujemy jakiejś
potrawy, odczuwamy smak kwalifikowany jako przyjemny bądź zgo
ła wywołujący wymioty. Odwołując się do terminologii Massumie17 Jonah LEHRER, Proust was a Neuroscientist, Canongate 2012.
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gomożna stwierdzić, że Lehrer zastanawia się zatem nad warunkami
fortunności tego performansu, którego w chwili jedzenia dopełnia
nasz aparat percepcyjny. Z tego też względu przypomina, że w świe
tle aktualnych ustaleń neuronauki odczuwany smak potraw stanowi
w dziewięćdziesięciu procentach wynik działania zmysłu powonie
nia. O tym wie każdy, kto próbował cieszyć się smakiem ulubionego
dania w chwili, kiedy miał ostry katar. Dlatego też o wiele bardziej
interesujące okazują się wyniki badań tego, jak podczas produkcji
doświadczeń smakowych nasze zmysły ze sobą współpracują. Lehrer
relacjonuje na przykład eksperyment, podczas którego badani z za
wiązanymi oczami byli proszeni o odróżnienie zapachu parmezanu od przykrej woni wymiocin. Obie substancje zawierają w sobie
kwas masłowy w wysokim stężeniu, który nie tylko nadaje serom
gorzki posmak ze słodkawą nutą, lecz także wytwarza się w żołądku
jako produkt uboczny trawienia białka. Nietrudno się nawet domy
ślić, że badani w tym eksperymencie nader często mylili parmezan
i wymiociny, zapach tych ostatnich kwalifikując jako dość apetycz
ny. Jeszcze ciekawsze okazały się wyniki innego eksperymentu, tym
razem przeprowadzonego na uniwersytecie w Oksfordzie. Badanym
podano tu do wąchania oczyszczone i dlatego całkowicie bezwonne
powietrze, jednocześnie monitorując ośrodek węchu w ich mózgach.
Przed każdą próbą informowano ich jednak, że oto będą wąchać
aromat sera cheddar czy też poczują woń spoconego ciała ludzkiego.
I to właśnie nieprawdziwa informacja decydowała o tym, że ośrodek
węchu się aktywował (w oczekiwaniu na kęs smakowitego sera) lub
dezaktywował (zawczasu broniąc aparat zmysłowy przed nieprzy
jemnym doznaniem).
Na mocy tych i podobnych przykładów Lehrer dowodzi, że już
dawno dzisiejsi badacze ludzkiego mózgu pożegnali się z koncep
cją układu nerwowego jako uniwersalnej maszyny, która u wszyst
kich przedstawicieli gatunku generuje takie same doświadczenia ze
względu na wspólną podstawę anatomiczną i uniwersalność fizjolo
gicznych reakcji chemicznych. Nasze doświadczenie smaku nie jest
wcale tożsame ze zmysłowym doznaniem, z reakcją odpowiednich
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receptorów na bodźce chemiczne. Właśnie ta rozbieżność najlepiej
ilustruje akcentowaną przez Massumiego różnicę między możliwym
do nazwania i opisania odczuciem a opierającym się dyskursywizacji afektem, czyli reakcją naszych tkanek na określone bodźce. Tak
rozumiany afekt staje się podstawą do subiektywnej interpretacji
identycznych bodźców, na którą wywiera wpływ tyleż aktualny kon
tekst, ile wcześniejsze wspomnienia i doświadczenia. Choć Lehrer
ani razu nie posługuje się w Proust was a Neuroscientist pojęciem performatywności (jego książka należy do nurtu prac popularyzujących
naukę), trudno nie przyznać mu racji, kiedy dowodzi, że zgodnie
z najnowszymi ustaleniami naukowymi o smaku potraw nie prze
sądza bynajmniej przebieg procesów biochemicznych w organizmie.
Jak pokazują przywoływane przez niego eksperymenty, w wielu
przypadkach taka sama substancja wywołuje u tego samego bada
nego odmienne doznania, kiedy tylko spożywa ją w innych okolicz
nościach. Dlatego też przekonuje, że dzisiejsza neuronauka odkrywa
w istocie to, co kucharze i restauratorzy wiedzieli już dawno, co naj
mniej zaś od czasu, kiedy francuską kuchnię na początku XX wieku
zrewolucjonizował Auguste Escoffier.
Escoffier wsławił się choćby tak doniosłymi wynalazkami
kulinarnymi, jak cielęcy bulion, który do dziś stanowi podstawę
większości sosów w kuchni francuskiej, czy melba brzoskwiniowa.
Ogromny sukces i popularność zawdzięczał on jednak zmianie bar
dziej fundamentalnej, a mianowicie daleko idącej modyfikacji samej
dramaturgii posiłku. I nie chodziło jedynie o kolejność serwowa
nia dań. Escoffier sprzeciwił się bowiem dominującej w pierwszej
połowie XIX wieku tradycji kulinarnej zwanej service à la française.
Propagował ją Marie-Antoine Carême, pierwszy kucharz-celebryta,
który gotował dla cara Aleksandra I, a nawet upiekł tort weselny dla
Napoleona. Potrawy, które przygotowywał, miały przede wszystkim
zachwycać oko gości sposobem podania, a ich smak stanowił ledwie
kwestię drugorzędną. Dlatego Carême z oddaniem tworzył wymyśl
ne, zimne bufety, tak zwane pièces montées, suto i kunsztownie ozda
biane zupełnie niejadalnymi rzeźbami z marcepanu, wieprzowego
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smalcu i karmelu. Natomiast Escoffier zamiast dzieła sztuki wizual
nej proponował swoistą narrację, na którą składało się kilka potraw,
serwowanych jedna po drugiej, w tempie dyktowanym przez jedzą
cego. Tak zwany service a la russe przypominał w swojej kompozycji
strukturę dobrze zbudowanego dramatu, z odpowiednio dozowa
nym napięciem. Przystawka pojawiała się w charakterze zawiązania
akcji, potrawa z ryby budowała oczekiwane napięcie, mięsiwo stano
wiło punkt kulminacyjny, zaś deser wieńczył dzieło niczym szczęśli
we zakończenie. Niebagatelną rolę odgrywała ponadto jeszcze jedna
modyfikacja. Escoffier zdecydował się podawać wszystkie dania pro
sto z patelni. Miały bowiem wydzielać bardzo intensywny zapach,
przygotowując gości na nadchodzące niespodzianki kulinarne. Taka
narracyjna dramaturgia posiłku przede wszystkim wytwarzała ocze
kiwania, a więc dawała jedzącym czas, żeby - pożyczając formułę za
proponowaną przez Lehrera - ocenili smak, nim jeszcze zdążył poja
wić się na ich podniebieniu. Tym samym scenariusz service a la russe
dostarczał stosownych ram dla pobudzania aparatu zmysłowego do
produkcji afektów.
Nie tylko jednak zmiana kolejności podawania potraw przesą
dziła o ogromnej popularności Escoffiera, który szefował kuchni za
równo w słynnym paryskim Ritzu, jak też w nie mniej słynnym lon
dyńskim Savoyu. Jego eksperymenty kulinarne wiążą się również
z historią nauki o ludzkim zmyśle smaku, która jak na dłoni dowodzi,
że nie tylko smak należy do performatywnie wytwarzanych afektów.
Podobnie emergentny charakter mają z pozoru tylko uniwersalne
ustalenia dotyczące ludzkiego aparatu zmysłowego i jego zdolności
do odbierania określonych wrażeń zmysłowych. Mniej więcej w tym
samym czasie, kiedy Escoffier święcił największe triumfy, japoński
chemik Kikunae Ikeda zadał sobie w 1907 roku najprostsze zdawa
łoby się pytanie: jaki smak ma dashi, bulion przyrządzany z kombu,
suszonej odmiany listownie, glonów o leczniczych właściwościach?
Ten smak żadną miarą nie mieścił się w klasycznej typologii, któ
ra znała jedynie cztery podstawowe smaki: kwaśny, słony, gorzki
i słodki, istniejące w kulturze Zachodu co najmniej od czasu trak
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tatu De anima Arystotelesa. Po wielu latach żmudnych badań Ikeda
wyekstrahował wreszcie w laboratorium poszukiwaną substancję,
odpowiedzialną za piąty smak. Nazwał zaś go odpowiednio unami,
czyli „pyszny”. Substancją tą był kwas L-glutaminowy. Co więcej,
udało mu się uzyskać także stabilną formę tego kwasu, który zwykle
bardzo szybko rozpada się na substancje zgoła niesmaczne. Otrzy
many w ten sposób produkt połączył następnie z solą. Tak właśnie
powstał glutaminian sodu, który bardzo szybko rozpowszechnił
się na całym świecie jako polepszacz smaku, możliwy do znalezie
nia w podstawowym składzie wielu gotowych potraw, dostępnych
w każdym supermarkecie.
Kiedy jednak Ikeda próbował przedstawić swoje odkrycie na
forum naukowym, potraktowano je jako herezję, i stało się tak co
najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, kwas L-glutaminowy sam
w sobie nie ma żadnego możliwego do identyfikacji smaku, a jedynie
pomaga wyzwolić smak w potrawach. Z tego też względu na sporzą
dzanych wtedy mapach ludzkiego języka musiało zabraknąć miejsca
dla piątego smaku Ikedy. Po drugie, typowo kolonialne stereotypy
przesądziły o tym, że istnienie unami uznano za hipostazę o czy
telnie nacjonalistycznym zabarwieniu, za próbę jawnej uniwersa
lizacji smaku typowego wyłącznie dla japońskich potraw. Dopiero
w 2000 roku na Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Unami
na Hawajach środowisko naukowe usankcjonowało dawne odkrycie
Ikedy. Jak bowiem ustalili w międzyczasie biologowie molekularni,
w kubkach smakowych istnieją takie receptory, które wyczuwają wy
łącznie kwas glutaminowy i L-aminokwasy. Tym samym koncepcja,
którą kiedyś uznawano za absurdalny wymysł szalonego naukowca,
i to w dodatku nacjonalistycznie motywowanego Japończyka, stała
się obowiązującą naukową normą. Potwierdzenie istnienia recepto
rów unami usankcjonowało ponadto performatywność na poziomie
molekularnym takich procesów percepcyjnych, które trudno spro
wadzić do sumy pojedynczych doznań zmysłowych. Jak już wspo
minaliśmy, zgodnie z obowiązującymi dziś ustaleniami kwas gluta
minowy nie ma żadnego wyczuwalnego smaku, jedynie uruchamia
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odpowiednie receptory, zwiększając intensywność smaku mięsa czy
warzyw. To zatem liczący się katalizator performansu dopełnianego
zawsze w chwili, kiedy czegoś smakujemy.
Escoffier najprawdopodobniej nie miał zielonego pojęcia o eks
perymentach Ikedy, choć lubił nazywać się luminarzem „współcze
snej nauki gastronomii". Odkrycie unami dostarcza jednak kolejnego
wytłumaczenia dla jego niebywałego sukcesu kulinarnego. Jak prze
konują współcześni badacze fizjologii zmysłów, także w przypad
ku piątego smaku nie chodzi o wyjątek, zarezerwowany wyłącznie
dla kuchni orientalnej. Kwas glutaminowy występuje powszechnie
w rozmaitych pokarmach, na przykład znajduje się w dużym stęże
niu w bulionie, który Escoffier stosował jako podstawę dla wszyst
kich sosów. Powstaje też w wyniku deglasowania, kiedy resztki
mięsa i tłuszczu pozostawione na patelni podlewa się bulionem lub
winem, by uzyskać esencjonalny sos. Duża zawartość kwasu gluta
minowego w parmezanie powoduje ponadto, że ser ten łączy się tak
dobrze z pomidorami, wydobywając głębię ich smaku. Historia eks
perymentów Escoffiera i Ikedy klarownie dowodzi, że kuchnia cza
sem wyprzedza naukę, kiedy kucharze eksperymentują odważniej
i na większą skalę, niż dzieje się to w laboratoriach. Z punktu wi
dzenia problematyki tego rozdziału na pierwszy plan wysuwają się
wszakże nieco inne konkluzje. Jak się bowiem okazuje, kuchnia - jak
nanotechnologia w powieści Egana - stanowi obszar produkcji afek
tów, gdzie za pomocą określonych strategii aktualizuje się potencjał
materii danego ciała. Co więcej, zmysłowe doświadczenie smaku to
afekt zależny tyleż od reakcji konkretnego ciała, ile od aktualnego
stanu wiedzy, dostępności technologii badawczych i stereotypów
odziedziczonych po przodkach, a nawet od przesądów kolonialnych.
Wszystko to elementy asamblażu, w którym technologii nie sposób
oddzielić od natury z jednej strony, zaś od kulturowych prototypów
i scenariuszy z drugiej. To sfera wzajemnych powiązań i oddziały
wań, w której afekty rodzą się w wyniku ucieleśnienia technologii
i praktyk społecznych, powiązanych ze sobą nieodłącznie jako opi
sywana przez Massumiego natura-kultura.
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Sięgnęliśmy po przykład kuchni jako domeny tego, co Massumi określa mianem natura-kultura, ponieważ uwarunkowania kul
turowe wydają się tu najmniej oczywiste, zdominowane przez pre
dyspozycje indywidualne i rzekomo w pełni naturalne. Pora zatem,
żeby zrealizować zapowiedziany na początku zamiar przyjrzenia się
konsekwencjom tak zwanego zwrotu afektywnego w naukach, gdyż
ilustruje on przykład odmienny, ujawniając aspekt doświadczeniowy i cielesny tam, gdzie zwykliśmy dotąd widzieć wyłącznie procesy
kognicji. Ponieważ nauki w znanym nam kształcie odrębnych dyscy
plin, ze specyficznymi dla siebie metodologiami badań i weryfikacji
sformułowanych na ich podstawie ustaleń, z założenia obiektyw
nych i uniwersalnych, zaczęły się wyłaniać pod koniec XVII wieku,
tego okresu dotyczyć będzie nasz przykład. Co istotne, książka Le
viathan and the Air-Pump Stevena Shapina i Simona Schaffera18, to
jeden z pierwszych przykładów prac, których autorzy zaczęli świa
domie uprawiać historię wiedzy. W związku z tym czuli się w obo
wiązku klarownie wyłożyć same podstawy tego nowego nurtu badań
w naukach historycznych. Zreferowane przez nas założenia i wyniki
ich badań zestawimy następnie z pierwszą częścią barokowego cy
klu Neala Stephensona Quicksilver19. Akcja tej powieści nie tylko
podejmuje podobne tematy i rozgrywa się w tym samym czasie, co
historyczne studium Shapina i Schaffera. Stephenson korzystał po
nadto z tych samych źródeł archiwalnych i dokumentów, choć zdo
bytą w ten sposób wiedzę starał się przekazać w mniej akademicki
sposób, stosując takie strategie mockumentarne i kontrfaktyczne,
żeby powstał rodzaj asamblażu natura-kultura. Co wszakże najważ
niejsze, umożliwił czytelnikom powieści afektywne doświadczenie
odległej przeszłości, lecz nie omieszkał także podkreślić ograniczeń
tak naszej wiedzy historycznej, jak jej usytuowanego charakteru,

18 Steven SHAPIN, Simon SCHAFFER, Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle,
and the Experimental Life, Princeton University Press 1985.
19 Neal Stephenson, Quicksilver, Random House 2003; polska wersja: idem,
Żywe srebro, tłum. Wojciech Szypuła, Wydawnictwo Mag 2014.
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wynikających tyleż z charakteru zachowanych źródeł, ile przyjmo
wanego sposobu ich lektury i opisu. Ten ostatni zależy zaś tak samo
od doświadczeń i temperamentu badacza, jak od przyjętych przez
niego i kulturowo uwarunkowanych modeli lektury (nie zawsze
stricte naukowych) oraz gatunkowych form zdawania z niej sprawy.
Oczywiście, Shapin i Schaffer nie byli pierwszymi historyka
mi, którzy postanowili zbadać okoliczności narodzin eksperymentu
jako heurystycznej metody systematycznego gromadzenia wiedzy
na temat natury, a więc tego, co nadal uchodzi za podstawy właści
wej wiedzy naukowej, a także powstania i ustabilizowania się sank
cjonujących ją instytucji. Zarazem jednak obaj mieli pełną świado
mość tego, co jeszcze pozostało w tej dziedzinie do zrobienia. Jak
piszą, ich zadanie polega przede wszystkim na tym, żeby „zbadać,
dlaczego przyjęto, że eksperymentalne praktyki stanowią właści
wą metodę, oraz na jakiej zasadzie zostały one uznane za wiary
godne źródło wiedzy” (s. 13, podkreślenia S.S. i S.S.). Dlatego nie
tylko precyzyjnie definiują cel swego przedsięwzięcia, czyli opisanie
dawnych wydarzeń i wyjaśnienie ich sensów, lecz także postanawia
ją zająć wobec nich określoną pozycję, „odegrać obcego”, jak to na
zywają. Oznacza to zamierzone zawieszenie posiadanej wiedzy na
temat tamtej epoki i jej specyfiki, przede wszystkim zaś nieufne po
dejście do wszelkich prawd oczywistych, wielokrotnie potwierdza
nych przez poprzedników. Przyjęcie czegoś za oczywistość sprawia
bowiem, że znikają wszelkie alternatywy, możliwości odmiennych
postaw, poglądów i wyborów, choć stanowiły one przecież materię
i okoliczności działania osób i nieludzkich czynników sprawczych,
których specyficzne asamblaże starają się odtworzyć. Ale na tym
nie koniec. „Odgrywanie obcego” zakłada ponadto potraktowanie
takich pojęć, jak „prawda”, „odpowiedniość” i „obiektywność”, jako
zmiennych wytworów procesów i okoliczności historycznych, prak
tyk społecznych i politycznych specyficznych nie tylko dla powsta
jących wówczas społeczności badaczy, nazywających się filozofami
przyrody, lecz także pojmowanych znacznie szerzej jako społeczeń
stwo Anglii pod rządami Stuartów i całej Europy nękanej wojnami.
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Jak bowiem wyjaśniają, chodzi o „epokę, w której natura wiedzy,
natura systemu politycznego i natura relacji między nimi stanowi
ły przedmiot wielostronnej debaty, mającej praktyczne reperkusje
w wielu dziedzinach życia” (s. 344). W tamtej epoce zadanie filozo
fów przyrody miało konkretny wymiar, gdyż oczekiwano od nich, że
zapewnią spokój społeczny, zaś rozwiązania naukowych dylematów
nadal wpływały bezpośrednio na politykę.
Nie przez przypadek w tytule książki Shapina i Schaffera zna
lazły się dwa zjawiska, które dziś bez chwili namysłu zwykliśmy lo
kować w dwóch odrębnych i ściśle od siebie oddzielonych sferach
życia i codziennych praktyk. Lewiatan to tytułowy bohater traktatu
politycznego, w którym Thomas Hobbes, posługując się figurą tego
mitycznego zwierzęcia, wyłożył same podstawy umowy społecznej
i szczegółowo opisał pożądaną strukturę systemu państwowego
z silną władzą centralną. Natomiast pompa próżniowa, wynalazek
Roberta Boyle’a, powstała w tym samym mniej więcej czasie z myślą
o eksperymentach laboratoryjnych. Nie tylko umożliwiła dokonywa
nie pomiarów trudnych do wykonania w naturze, lecz posłużyła rów
nież do wypracowania takich specyficznych praktyk eksperymental
nych, jak kalibracja przyrządów i odpowiednia formuła protokołów
z przeprowadzanych doświadczeń, umożliwiających ich weryfikację
i powtórzenie. Jak Lewiatan i pompa próżniowa, tak Hobbes i Boyle
zdają się nie mieć ze sobą nic wspólnego, gdyż ze współczesnego ho
ryzontu poznawczego zniknęła w ogóle działalność tego pierwsze
go jako filozofa przyrody, w czym niebagatelną rolę odegrał fakt, że
uprawiał ją nadal w języku łacińskim. Tymczasem to przecież spod
jego pióra wyszedł Dialogus physicus de natura aeris (1661), jeden
z najważniejszych wtedy traktatów polemicznych. Hobbes nie tyl
ko podejmował w nim wprost polemikę z pismami i stanowiskiem
Boylea w kwestii eksperymentów jako sposobu produkcji wiedzy
w miejscach zamkniętych dla postronnych, poza szerzej rozumianą
kontrolą społeczną. W ich sporze znalazła ponadto odzwierciedle
nie podstawowa dla czasów rewolucji naukowej kontrowersja, któ
ra zakończyła się pełnym zwycięstwem Boyle’a i jego zwolenników.
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W konsekwencji umożliwiło to obiektywizację i uniwersalizację wie
dzy uznawanej za naukową i wyjęcie jej z zespołu codziennych prak
tyk, pozorne uwolnienie od społeczno-politycznych wpływów.
„Chcemy pokazać metodę naukową jako narzędzie wyłaniania
różnych form porządku społecznego oraz sposób regulowania relacji
międzyludzkich wewnątrz wspólnoty naukowców” (s. 14) - podkre
ślają Shapin i Schaeffer. Oczywiście, taki rodzaj podejścia nie byłby
możliwy, gdyby obiektywny status wiedzy naukowej nie został wcze
śniej postawiony na cenzurowanym przez różne „nurty nieufności”
wewnątrz akademii (między innymi teorie feministyczne i genderowe, studia postkolonialne), domagające się równouprawnienia
dla innych typów kognicji niż uznana za uniwersalną wiedza bia
łych mężczyzn z Europy i Ameryki Północnej20. Autorzy Leviathan
and the Air-Pump postawili wprawdzie przed sobą strategiczny cel
weryfikacji przyjętego obrazu epoki Anglii Stuartów i dokonującej
się wtedy rewolucji naukowej, nie poddali jednak podobnej i kry
tycznej refleksji uprawianych przez siebie metod przekazywania
wiedzy, obowiązujących w naukach historycznych i przejętych także
w nurcie historii wiedzy. Ich praca ma zatem kanoniczną postać na
ukowej egzegezy, zachowującej dystans do przedmiotu badań i bez
stronność w referowaniu źródeł i wykładaniu ich sensów. Można
wręcz powiedzieć, że choć starali się usytuować historycznie i osa
dzić w społeczno-politycznym kontekście metody Boyle a i Hobbesa,
całkowicie zapomnieli o historyczności i kontekście metody wła
snej, o objęciu refleksją również tego, co dzisiaj uznaje się za wiary
godną i sankcjonowaną instytucjonalnie wiedzę naukową. Całe ich
przedsięwzięcie zostało podjęte w imię zwiększenia obiektywizmu
spojrzenia na tamtą epokę dzięki chłodnemu przywołaniu niegdy
siejszych polemik, dotąd przedstawianych zdecydowanie stronniczo.
Jak należy się spodziewać, lektura Leviathan and the Air-Pump rów

20 Por. np. Donna Haraway, Situated Knowledges. The Science Question in Femi
nism and the Privilege in Partial Perspective, „Feminist Studies” 1988, nr 3, s. 575599-
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nież nie odbiega od tradycyjnych standardów. Odwołuje się bowiem
wyłącznie do naszej kognicji, nie oferując żadnych innych dróg do
stępu do odległej przeszłości niż wzbogacona wiedza faktograficzna.
Tymczasem wcale nie mniej wierna archiwalnym źródłom powieść
Stephensona Quicksilver pozwala na zupełnie inny typ czytelniczego
doświadczenia, zręcznie łącząc strategie identyfikacyjne i immersyjne z taktykami dystansującymi, zachęcającymi do refleksji na te
mat procesu rekonstrukcji i powtórzenia cudzych doświadczeń oraz
możliwości afektywnego zaangażowania się w niegdysiejsze prakty
ki codzienne21.
Na pozór wydawać się może, że Stephenson z myślą o typo
wych procedurach naukowego uwierzytelnienia zamieścił na końcu
Quicksilver spis postaci, krojem czcionek czytelnie odróżniając te,
których autentyczność potwierdzają źródła historyczne i naukowe
odpracowania, od takich, w przypadku których historia zachowała
jedynie nazwisko czy pełnioną funkcję, zaś autor powieści dopisał
im biografię i wyznawane poglądy. Co istotne, w notce poprzedzają
cej ten spis autor wspomina o tym, jak trudno przychodzi history
kom tamtej epoki ustalić tożsamość osób, których imiona i nazwiska
zapisywano rozmaicie, w niczym nieregulowany sposób, zastępując
je często nazwami pełnionych funkcji, zmieniających się wiele razy
w czasie życia jednej i tej samej osoby. Wynika z tego oczywiście, że
sami historycy nie do końca pewni są własnych ustaleń22. Dlatego
też Stephenson z czytelną ironią ostrzega, że dane biograficzne,
uzupełnione przez niego i dlatego zapisane kursywą, w dużym stop
niu mogą nie tylko wprowadzić w błąd, ale też grożą zdrowiu i życiu
tych, którzy chcieliby się przenieść w czasie, żeby na własną rękę
sprawdzić ich wiarygodność. Tym samym zamierzenie dezorientuje
21 Na temat podobnych zabiegów we współczesnych filmach i programach telewi
zyjnych zob.: Alison Landsberg, Engaging the Past. Mass Culture and the Production
of Historical Knowledge, Columbia University Press 2015.
22 Źródła i konsekwencje takiej niepewności znakomicie pokazuje Stephen
Greenblatt w biografii Szekspira, por. idem, Shakespeare. Stwarzanie świata [2004],
tłum. Barbara Kopeć-Umiastowska, Wydawnictwo W.A.B. 2007.
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on czytelnika, który nie może mieć żadnej pewności co do tego, że
rozpoznawane przez niego jako historyczne postacie i wydarzenia,
mają cokolwiek wspólnego z tymi, które odnajduje w powieści. Nie
tylko ta notka i spis postaci, cała akcja Quicksilver została tak skon
struowana, żeby w uważnej lekturze podsunąć powody do refleksji
nad złożonością naszych relacji z przeszłością.
Pierwsze sceny rozgrywają się w Bostonie w 1713 roku i z tej
perspektywy poznajemy wszystkie inne wydarzenia jako mniej lub
bardziej odległe w czasie. Do Bostonu przybył oto Enoch Red, jeden
z filozofów przyrody i członków londyńskiego Royal Society, by za
chęcić do powrotu do ojczyzny Daniela Waterhouse’a, wychowanka
Johna Wilkinsa, bliskiego znajomego Izaaka Newtona i uczestni
ka wielu eksperymentów Roberta Hooka. Akcję otwiera spotkanie
Reda z dzieciakiem, który nazywa się Ben Franklin i odznacza niety
pową jak na potomka niskich sfer znajomością najnowszej historii.
Dzięki ich rozmowie obserwujemy zderzenie wiedzy nabytej z nie
wiedzieć której ręki z wiedzą kogoś, kto nie tylko ją posiada, lecz
także doświadczył na własnej skórze. Poczucie dysproporcji nie zni
ka również w chwili, kiedy nieodległą przeszłość Anglii Stuartów za
czynają wspominać Red i Waterhouse, choć tym razem różnica wy
nika z odmienności punktu widzenia i sposobu podejścia. Wkrótce
potem autor Quicksilver każę temu drugiemu powrócić do własnych
wspomnień na osobności. Okazuje się wtedy, że nie tylko bardziej
odległe wydarzenia z wczesnego dzieciństwa pamięta on jedynie
punktualnie i w sposób dalece idiosynkratyczny czy pointylistyczny,
który w zasadzie nie pozwala zrekonstruować żadnej ze scen i biorących w niej udział postaci, o ich motywacjach i zachowaniach nie
wspominając. Waterhouse ma też świadomość, że pamięć pracuje na
własną rękę, niezależnie od jego woli i chęci zniekształcając i uzu
pełniając to, co zapewne udało się jej przechować. To oczywiście nie
koniec. Kiedy bowiem wsiada on na pokład Minerwy, kontynuuje
proces wspominania, ale tym razem próbuje spisać to, co pamięta,
żeby przedstawić następnie na forum parlamentu. Z tego właśnie
względu mamy okazję obserwować, jak cel wpływa na obraz wspo
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mnień. Nie tylko czytamy to, co znalazło się na papierze, ale też do
wiadujemy się, co i z jakiego względu zostało skreślone. Poznajemy
przyczyny, dla których wypowiedziane kiedyś przez Newtona słowa
przybierają teraz inną postać, stają się bardziej eksplikatywne, żeby
przyszli słuchacze dowiedzieli się, co tak naprawdę miał wtedy na
myśli, czy raczej to, co Waterhouse sądzi, że Newton miał wtedy na
myśli. Uwzględnienie odbiorcy i jego oczekiwań sprawia, że jego re
lacja nabiera coraz bardziej literackiego charakteru. Choć nadal sy
gnuje ją doświadczenie z pierwszej ręki autentycznego uczestnika
opisywanych wydarzeń, stosownie do ich przedmiotu odmienia się
forma i konwencje przedstawienia. Sprawia to choćby, że protokół
z posiedzenia Royal Society sąsiaduje z dramatem w czterech ak
tach, zacytowanym niemal w całości. Te i podobne zabiegi sprawiają,
że lektura uruchamia typowe mechanizmy projekcji i identyfikacji.
Inne z kolei dbają o to, żeby czytelnik jednak pamiętał, że obcuje
wyłącznie z fikcją literacką. Dlatego relacjonowane w porządku
chronologicznym wspomnienia Waterhousea zostały w Quicksilver
przeplecione epizodami jego podróży na pokładzie Minerwy, wcale
nie mniej wciągającymi opisami potyczek z piratami i umiejętności
matematycznych uczonego pasażera, które umożliwiły ich poko
nanie. Stephenson zbyt dobrze jednak wie, że artystyczne chwyty
i rozwiązania stosunkowo szybko się zużywają, zaś lektura wpada
wtedy w utartą koleinę, żeby nie ukrywać w rękawie innych sztuczek.
Na początku Księgi Drugiej czytelnika czeka niemałe zaskocze
nie. Ni stąd, ni zowąd akcja zaczyna się jakby od nowa. Pojawia się
nieznany dotąd bohater, zaś wydarzenia toczą się w niewykorzysty
wanym dotąd stylu opowieści łotrzykowskiej. Nie tylko porzucamy
naukowy punkt widzenia i spory między alchemikami i filozofami
przyrody, żeby zacząć oglądać świat z oddolnej perspektywy. Król
wagabundów Jack Shaftoe pozwala nam także poznać to, co działo
się w tym czasie w innych częściach Europy, między innymi w Pa
ryżu pod rządami Ludwika XIV, zaś zaawansowane stadium syfilisu
sprawia, że niekiedy oglądamy iście oniryczne wizje, które produ
kuje jego chory mózg. Poza tymi odstępstwami od reguły zarówno
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sam bohater, jak styl relacji z jego przygód pasuje jak ulał do na
szych oczekiwań. Jednak już los, postępki i koneksje uratowanej
przez niego pod Wiedniem z tureckiego seraju Elizy, idą im całko
wicie wbrew. Nie dość, że poznaje ona najmożniejszych ówczesnego
świata, między innymi księcia Wilhelma Orańskiego i króla Ludwika
XIV, a z uczonymi pokroju Leibniza i Huygensa prowadzi jak z rów
nymi sobie zaszyfrowaną korespondencję, to jeszcze znakomicie po
trafi spekulować na powstającej właśnie wtedy giełdzie. Co tu jest
historyczną prawdą, a co fałszem? Gdzie dać się ponieść literackim
konwencjom i afektowi, gdzie zaś podejść do barwnych obrazów od
ległego w czasie świata z należną nieufnością i ostrożnością?
To oczywiście pytania w tym miejscu retoryczne, gdyż każdy
czytelnik musi odpowiedzieć na nie sam, a jego odpowiedzi mogą się
istotnie różnić, kiedy pewne fragmenty Quicksilver zechce przeczytać
powtórnie. Stephenson tak bowiem napisał tę powieść, żeby lektura
pozwoliła namacalnie doświadczyć wyraźnie zapośredniczonej rze
czywistości, wręcz odczuć ją własnymi zmysłami, jak wówczas, kiedy
po raz pierwszy wchodzimy z nastoletnim Danielem Waterhouseem
do pracowni Hooka, gdzie w nasze nozdrza uderza przemożny
smród rozkładających się fragmentów zwierzęcych ciał, terpentyny
i innych chemikaliów. Jak należy się spodziewać, świadomie wybie
ramy tę właśnie powieść, by powrócić do wcześniejszych przykładów,
które uprzytamniały obecność uwarunkowań kulturowych w tak po
zornie naturalnych wrażeniach zmysłowych, jak zapach i smak. Tu
z kolei sytuacja ulega odwróceniu. Tam, gdzie niepodzielnie zdaje
się panować zapośredniczenie, napotykamy na możliwość doświad
czenia afektywnego i niemal dosłownego dotknięcia przeszłości, na
wet jeśli autor nie zgłasza żadnych pretensji do prawdy historycznej.
Wręcz przeciwnie, za sprawą odpowiedniej konstrukcji akcji i wyko
rzystania dobrze dobranych rozwiązań artystycznych wyraźnie daje
do zrozumienia, że takich prawd jest wiele i każda pozostaje jedynie
prawdą częściową, specyficznie usytuowaną. Dzięki temu pozwala,
żeby czytelnicy uprzytomnili sobie co najmniej jedno: możliwości
ludzkiego ucieleśnionego i osadzonego w kulturze umysłu są o wiele
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większe i bardziej różnorakie niż próbował na to zwrócić uwagę wi
dzów dyskusyjny film Lucy Bessona. Problem zaś niekoniecznie leży
w tym, jak niewielką część tych możliwości wykorzystujemy. Równie
istotne wydaje się bowiem to, że nadal bezrefleksyjnie staramy się
oddzielać intelekt i kognicję od afektu i wrażeń zmysłowych, pie
czołowicie wyznaczając sfery i obszary, gdzie króluje niepodzielnie
jedno lub drugie.
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MY I DNI

a pierwszy rzut oka trylogia Rieka Yanceya The 5th Wave, która
po wydaniu ostatniej części znalazła się na liście bestsellerów
dziennika „New York Times”, zdaje się niczym nie wyróżniać na
tle popularnych w ostatnich latach powieści dla dorastającej mło
dzieży1. Większość z nich szybko trafia na ekrany kinowe, jak sta
ło się to choćby w przypadku Więźnia labiryntu (The Maze Runner,
2014) Jamesa Dashnera czy Niezgodnej (Divergent, 2014) Veroniki
Roth. Yancey, podobnie jak Dashner i Roth, pokazuje w kolejnych
tomach z perspektywy amerykańskich nastolatków świat po apo
kalipsie, spowodowanej przez inwazję kosmitów, ale ogranicza jego
obraz niemal wyłącznie do tej perspektywy. Nieliczni dorośli, którzy
ocaleli po czterech falach inwazji, jedynie zwodzą dzieciaki płonny
mi obietnicami pełnego bezpieczeństwa, by już wkrótce okazać się
dosłownie ich wrogami i zdrajcami, stojącymi po stronie kosmitów.
Dzięki najnowszym technologiom mapowania mózgu, rzekomo
przejętym od obcych, dorośli poznają ukrywane głęboko tajemnice
i traumy z dzieciństwa, a następnie tak zdobytą wiedzę z całą bez
względnością wykorzystują do własnych celów. Świat we władzy
kosmitów jako miejsce akcji trylogii Yanceya, to wręcz świadomie
zaplanowane laboratorium, w którym z naukową precyzją badają

N

1 Rick Yancey, The 5'1' Wave, Speak 2013; idem, The Infinite Sea, Speak 2014; IDEM,
The Last Star, G.R Putnam’s Sons Books 2016. Polska wersja: Rick YANCEY, Piąta
fala, tłum. Marcin Wróbel, Wydawnictwo Otwarte 2013; IDEM, Bezkresne morze,
tłum. Marcin Wróbel, Wydawnictwo Otwarte 2014; IDEM, Ostatnia gwiazda, tłum.
Maria Borzobohata-Sawicka, Wydawnictwo Otwarte 2016.
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oni zachowania nastolatków, testują ich reakcje na sytuacje streso
we i odpowiednio stopniowane dysonanse poznawcze, za pomocą
specjalistycznego oprogramowania i nanotechnologii zwiększają ich
wytrzymałość i fizyczne możliwości ich organizmów, w pożądany
sposób kształtując tak psychikę, jak ciała.
Wrażenie przebywania w laboratorium zwiększa się dodatko
wo w ostatnim tomie trylogii, kiedy potwierdza się wcześniejsza hi
poteza o tym, że należący do przybyszy z kosmosu statek-matka nie
posiada załogi, gdyż jest w pełni zautomatyzowany. Trudno zatem
wykluczyć, że jego budowniczowie znajdują się w odległości tysięcy
lat świetlnych od naszej planety, a nawet ich gatunek mógł już daw
no wymrzeć. Podobno ich macierzysta planeta znajduje się w kon
stelacji Liry, a ludzie odkryli jej istnienie w 2014 roku, nazywając ją
Kepler 438b. Ponieważ jako czytelnicy trylogii Yanceya doskonale
wiemy, że wspomnieniami łatwo manipulować, również ta informa
cja, jak i inne domniemania, pozostaje czystą hipotezą, dopuszczal
ną teorią, jednym z wielu możliwych scenariuszy. Dlatego też dorośli
i najeźdźcy z kosmosu okazują się w The 5th Wave w zasadzie jednym
i tym samym. To po prostu Inni, zdecydowanie odmienni tyleż od
znanych z powieści i filmów kosmitów, jak też od tamtych przyja
znych i pomocnych dorosłych, których nostalgiczne obrazy przecho
wuje nadal indywidualna i kulturowa pamięć.
Kosmici, jak już na samym początku pierwszego tomu pod
kreśla Cassie, jedna z głównych bohaterek trylogii, mieli przecież
przybyć z odległych przestrzeni wszechświata niczym lepsza wersja
nas samych z przyszłości, dostarczając zaawansowanych technolo
gii i polepszając warunki życia, niszcząc choroby i inne zagrożenia,
wręcz ratując planetę przed karygodną beztroską jej niedbających
o ekologię mieszkańców. Wyobrażaliśmy sobie, podkreśla Cassie,
kosmitów jako Obcych, nadając im odmienną od naszej postać, w ja
kiej chcieliśmy, żeby nas zaatakowali, gdyż w taki sposób próbowa
liśmy zagwarantować szczęśliwe zakończenie inwazji. Tymczasem
zamiast utuczonych naszymi obawami i nadziejami Obcych zjawili
się Inni. Inni niż się tego od lat spodziewano. Podobnie, jak podpo
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wiada analogia, dzieje się w The 5th Wave z dorosłymi - oni również
nie tyle stają się obcy dla swoich nastoletnich potomków w fazie
dorastania, ile właśnie okazują się Innymi, kiedy zadają kłam tym
przedstawieniom o dorosłych, jakimi żywiła się dziecięca wyobraź
nia. To dzięki temu podstawowemu założeniu o inności, mierzonej
odległością od rozpowszechnionych wzorców kulturowych, trylogia
Yanceya okazuje się w lekturze czymś więcej niż jedynie serią mniej
lub bardziej prawdopodobnych i pełnych sensacji przygód, jak wspo
mniany wcześniej Więzień labiryntu [Niezgodna.
Akcja trylogii The 5rt Wave składa się z kolejnych i coraz bar
dziej skomplikowanych negocjacji, które jej bohaterowie muszą
przeprowadzać między odziedziczonym i już dobrze przyswojonym
sobie imaginarium, polecanym przez dorosłych jako godne zaufania
narzędzie epistemologiczne, a odstającą od kulturowych wyobrażeń
rzeczywistością, tym groźniejszą, że w efekcie radykalnych prze
mian na każdym niemal kroku okazuje się niemożliwa do rozpozna
nia i zrozumienia. Nic nie dowodzi tego lepiej niż fakt, że Yancey
zrezygnował z chronologicznej prezentacji wydarzeń, choć zmie
niający się z każdą kolejną falą inwazji rodzaj i rozmiar kataklizmu
mógłby mu z powodzeniem posłużyć jako słusznie zalecany niegdyś
przez Hitchcocka sposób na zwiększenie dramatyzmu wydarzeń.
Najpierw przecież potężny impuls elektromagnetyczny zniszczył
w mgnieniu oka wszystkie urządzenia zasilane prądem, powodując
wypadki i katastrofy lotnicze. Potem morza i oceany gwałtownie wy
stąpiły z brzegów, a jedne po drugim potężne tsunami zniszczyły
wiele światowych metropolii, multiplikując liczbę zabitych. O kolej
ną hekatombę ofiar upomniała się pandemia gorączki krwotocznej,
wywoływanej przez wirusa błyskawicznie roznoszonego po całym
świecie przez ptaki. Następnie na niebie pojawiły się bezszelestne
drony, by likwidować niedobitków, którzy nadal nie opanowali sztu
ki przeżycia. Dopiero w tym momencie, kiedy wszyscy czekają na
kolejną, piątą falę, rozpoczyna się akcja trylogii Yanceya. Poprzed
nie poznajemy jedynie stopniowo i we fragmentach z perspektywy
Cassie i pozostałych bohaterów trylogii. Subiektywne obrazy inwa
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zji, zniekształcone przez emocje i pamięć, powracają właściwie aż do
samego końca ostatniego tomu, nie pozwalając zapomnieć o tym,
od czego wszystko się zaczęło. Zmniejsza to niewątpliwie potencjal
ną widowiskowość i sensacyjność akcji, lecz od razu wprowadza też
płaszczyznę refleksji i pytań. Najpierw dotyczą one tego, co faktycz
nie wcześniej się wydarzyło, potem zaś intencji kosmitów i ich statu
su. Jak się wydaje, poddane poprawnej analizie cztery wcześniejsze
fale mogą zapewne pomóc rozwiązać zagadkę kolejnej, dając skrom
ną szansę przygotowania się na „niepewne okoliczności naszej pew
nej zagłady”, jak powtarza Cassie.
Czyżby tytułową piątą falą miały być ludzkie dzieci, przez nie
licznych dorosłych szkolone w obozach wojskowych do rzekomego
rozpoznawania i zabijania kosmitów? Temu pytaniu w ustach i gło
wach bohaterów The 5th Wave towarzyszy zwykle inne i kto wie, czy
nie ważniejsze, pytanie o sens stopniowego likwidowania miesz
kańców Ziemi. Przecież gdyby kosmitom szło wyłącznie o zdobycie
przestrzeni do życia na nowej planecie, to mogli się pozbyć jej do
tychczasowych mieszkańców o wiele szybciej i sprawniej. Niewyklu
czone ponadto, że kosmici istnieją jedynie w postaci czystej świa
domości, która przejmuje na własność ludzkie ciała. Różnią się tym
samym od tych istot z kosmosu, które na kinowym ekranie nieraz
już udatnie naśladowały Ziemian, zmieniając mimikrę w wyjątkowo
skuteczną broń, jak w kilkakrotnie już ekranizowanych Porywaczach
ciał. A może w obawie przed niepotrzebnym ryzykiem w ogóle nie
opuścili oni jeszcze olbrzymiego pojazdu, który od samego począt
ku inwazji złowieszczo wisi w przestworzach, przywołując skoja
rzenia z jeszcze innymi opowieściami o najeździe kosmitów? Może
jedynie zręcznie posłużyli się nanotechnologią, żeby udoskonalić
niektórych ludzi, wmawiając im hipnotycznie, czy też za pomocą
odpowiedniego software’u, że ich ciała rzeczywiście zasiedlili obcy?
Takie i inne pytania nieodwołalnie sprawiają, że prowadzona przez
kosmitów wojna schodzi w trylogii Yanceya na drugi plan, a raczej
stanowi przede wszystkim materiał nieustannie ponawianych do
ciekań, wciąż na nowo porządkowany, przepatrywany uparcie pod
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różnymi kątami, a przecież nadal pełen luk i niejasności, co pozwa
la na zbyt wiele równie uzasadnionych spekulacji. Jedno wydaje się
pewne: podstawowa strategia kosmitów w The 5rt Wave polega na
zwodzeniu mieszkańców Ziemi, których kulturę i sposoby myślenia
zdążyli już znakomicie poznać podczas obserwacji, prowadzonych
przez wiele lat. Polega na podsuwaniu im fałszywych rozwiązań
na równie fałszywe zagadki, na ukrywaniu kłamstw w kolejnych
kłamstwach i zdradliwych pułapek w kolejnych pułapkach. Jednym
słowem to głównie wojna epistemologiczna, wojna na umysły jako
narzędzie i pole konfrontacji, w której najbardziej skuteczną bronią
przeciwnika okazuje się posiadana przez nas wiedza, typowe formy
jej zdobywania, przechowywania i wykorzystywania. Stawką w tej
wojnie jest pozbawienie ludzi ich człowieczeństwa, czyli podstawo
wego zaufania do innych i zdolności do współpracy. Dlatego funda
mentalna różnica między człowiekiem a Innymi nie ma tu podstawy
ontologicznej, a jedynie czytelnie relacyjną: nie decyduje o niej ana
tomia czy biologia, lecz emocje i zachowania. Brzmi to zapewne jak
mocno wyświechtany banał, ale Yancey umiejętnie nadaje mu nowe
znaczenie, najważniejszą w istocie rolę przeznaczając w swojej trylo
gii dla zwykłego pluszowego misia. Właśnie tę wysłużoną przytulankę, z wielokrotnie przyszywanym uchem, ma na myśli Casey, kiedy
anatomicznie nieprawdziwe, kreskówkowe przedstawienia jednego
z najbardziej drapieżnych w naturze gatunków, którego jedyną racją
bytu jest kojenie cierpień i obaw dziecka, nazywa największą zdoby
czą cywilizacyjną ludzkości.
Podstawowy i fabularnie skuteczny pomysł Yanceya na trylo
gię The 5th Wave odsłania najlepiej anegdota, którą pod koniec jej
drugiego tomu przywołuje jedna z bohaterek:
Mój ojciec miał zwyczaj opowiadać historię o słoniu i sześciu
ślepcach. Jeden z nich dotknął nogi słonia i stwierdził, że sam
słoń musi być jak kolumna. Drugi obmacał trąbę i powiedział,
że słoń przypomina raczej konar drzewa. Trzeci natrafił ręką
na ogon, więc uznał, że słoń to gruba lina. Czwarty wymacał
brzuch: Słoń to rodzaj ściany. Piąty znalazł ucho: Słoń musi
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mieć postać wachlarza. Szósty zbadał kieł i doszedł do wniosku,
że to fajka (s. 221).

Konkluzja, którą Ringer kończy powyższą historię, nie powinna
nikogo zaskoczyć: „Od chwili, kiedy pojawił się ich statek, wszyscy
jesteśmy niczym ci ślepcy, obmacujący słonia” (s. 221). Ona sama
to najlepszy przykład takiego ślepca. Kiedy Inni przemocą udosko
nalają w bazie wojskowej jej organizm, Ringer powoli odkrywa, że
przekonanie, jakoby zamieszkiwali oni niektóre z ludzkich ciał, to
zapewne jedynie iluzjonistyczny, zamierzony i strategiczny ma
newr. Nadal jednak chodzi wyłącznie o przypuszczenia i domniema
nia, o niepewne wnioski wyciągane na podstawie zbyt małej liczby
i nie do końca potwierdzonych danych. Jak widać na jej przykładzie,
odziedziczonej kulturowo wiedzy nie da się rozstrzygająco zwery
fikować nawet własnym doświadczeniem. Ono również stanowi
źródło uwarunkowane okolicznościami, pozwala poznać jedynie to
i tyle, ile dana osoba zdoła dociec i pojąć, ograniczona swoim hory
zontem poznawczym. To nawet nie jest kwestia mniej lub bardziej
ograniczonej perspektywy, ilości i jakości informacji, lecz całego dy
namicznego i złożonego kontekstu, w którym ślepota z opowieści
jej ojca nie da się sprowadzić ani do kwestii podstawowej różnicy
między widzeniem rozpoznającym to, co już znane, a dostrzeganiem
tego, czego zobaczyć się nie spodziewamy, jak stało się w przypadku
mitycznego Edypa, ani do jakiegoś jeszcze innego czynnika. Dzięki
takiemu założeniu Yancey mógł nie tylko posłużyć się strategią re
cyklingu dobrze znanych motywów i wątków, jak się to często dzieje
w najnowszych powieściach popularnych, lecz także uczynić z tej
strategii samą istotę akcji i świata przedstawionego.
W trylogii The 5th Wave Yancey świadomie korzysta z wielu naj
bardziej typowych motywów fabularnych i rozwiązań narracyjnych,
jak choćby nierozerwalnie już związany z fantastyką naukową to
pos najazdu kosmitów i pierwszego kontaktu, który odnowił o wiele
starszy, archetypowy obraz obcego. Ba, Yancey czyni z bohaterów
The 5th Wave wręcz znawców filmów i powieści z nurtu fantastyki na
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ukowej, którzy nieustannie porównują to, co ich otacza, do sytuacji
znanych z ekranu czy lektury, próbując posłużyć się nabytą w ten
sposób wiedzą jako sprawnym i sprawdzającym się narzędziem po
znawczym, zwiększającym szansę zrozumienia kolejnych wypadków
i tym samym przeżycia w nagle wrogim świecie. Jak należy się spo
dziewać, jedno z najczęściej pojawiających się odniesień, zwłaszcza
w pierwszym tomie, stanowi kanoniczna powieść o inwazji z kosmo
su - Wojna światów Herberta George’a Wellsa2. To przede wszystkim
o jego Marsjanach myśli Cassie, kiedy głupich kosmitów, niczym
zamówionych ze sklepowego katalogu, przeciwstawia rzeczywiście
przebiegłym i groźnym Innym, którzy dokonują inwazji na znany
jej świat. Ale powieści Wellsa i Yanceya łączy coś więcej. W obu ak
cja rozgrywa się współcześnie, niemal dokładnie w chwili publika
cji, zaś wrażenie obcowania ze światem radykalnie odmienionym
pojawia się dopiero w efekcie najazdu. To zatem dopiero ingerencja
Innych zmusza tak Yanceya, jak Wellsa do zmiany przyjętej na po
czątku konwencji realistycznej na zgoła fantastyczną. W przypadku
The 5rt Wave jawna strategia recyklingu, powracające referencje do
znanych w większości także czytelnikom powieści i filmów, pełni na
tej płaszczyźnie dwojaką funkcję. Pozwala performatywnie miano
wać nowy świat, świat po inwazji, zbudować go z czytelnych ode
słań (pop)kulturowych niczym z cegiełek. Jednocześnie służy jako
technika jego uwiarygodnienia w chwili, kiedy podlega radykalnemu
zanegowaniu. W trylogii Yanceya nie znajdujemy się przecież w jaw
nie wymyślonym świecie Porywaczy ciał czy Wojny światów, lecz do
kładnie po jego drugiej i tym samym rzeczywistej stronie. Ta różni
ca stanowi właśnie zakład prawdziwości wydarzeń, daje trudną do
podważenia gwarancję wiarygodności tego, co spotyka bohaterów
The 51'1 Wave. Trudno się spodziewać, żeby Wells mógł posłużyć się
podobną strategią, skoro dopiero kształtował same podwaliny imaginarium, typowego dla science fiction pierwszego kontaktu. A jed
2 Herbert George Wells, Wojna światów [1898], tłum. Henryk Józefowicz, Iskry
1987-
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nak i autor Wojny światów powołał do istnienia tak rzeczywistość po
inwazji Marsjan, jak ich samych, nie ukrywając tego, że przetwarza
znane czytelnikom konwencje literackie i rozwiązania, przywołując
już przyswojone wyobrażenia kulturowe jedynie po to, by od razu je
zanegować. Niejako podstawiając inność w miejsce obcości.
Jak w pracy Colonialism and the Emergence of Science Fiction
przypomniał niedawno John Rieder3, Wells w wydanej u progu XX
wieku Wojnie światów zamierzenie i w czytelny dla jego ówczesnych
odbiorców sposób nawiązał do całej fali opowiadań i powieści, które
pojawiły się w okresie szczytu imperialnej ekspansji Wielkiej Bry
tanii jako jej bezpośredni skutek. Przedstawiały one fantastyczne,
bo trudne wtedy do wyobrażenia, odwrócenie procesu kolonialnych
zawłaszczeń w postaci zmagań militarnych i totalnej klęski na jego
własnym terenie. Tę narastającą falę krytycznych wobec brytyjskie
go imperium wersji kontrfaktualnych zapoczątkował generał i pi
sarz w jednej osobie George Chesney, kiedy w 1871 roku opubliko
wał dłuższe opowiadanie The Battle ofDorking, nawiązując do wojny
prusko-francuskiej i zdobycia Paryża sprzed bez mała roku. Bitwę tę
relacjonuje jej weteran po nieomal pięćdziesięciu latach, opowiada
jąc o nieoczekiwanym ataku wyraźnie kulturowo zacofanych wojsk,
posługujących się językiem niemieckim oraz o późniejszej okupacji
południowej Anglii. Nie szczędzi przy tym gorzkich słów pod adre
sem kompletnie zaskoczonej i nieefektywnej w działaniach własnej
armii oraz karygodnego krótkowidztwa polityków, którzy za dobrą
monetę wzięli pozór potęgi Wielkiej Brytanii, zawdzięczającej swo
ją mocarstwową pozycję wyłącznie ekonomicznej i politycznej eks
ploatacji licznych kolonii. Oczywiście dziś już nikt, oprócz badaczy
brytyjskiej literatury końca XIX wieku, nie pamięta ani The Battle
of Dorking, ani licznych powieści nawiązujących do tych rozwiązań
kontrfaktualnych, które zaproponował Chesney. Nie mogą więc na
dal służyć one za zamierzony przez Wellsa w Wojnie światów punkt
3 John Rieder, Colonialism and the Emergence of Science Fiction, Wesleyan Univer
sity Press 2008, zwłaszcza rozdz. 5 Visions of Catastrophe, s. 123-156.
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odniesienia. Nie jedyny to zresztą w przypadku tej powieści efekt
zmiany kontekstu odbioru. Pierwotny charakter utracił nieodwo
łalnie w chwili jej wznowienia już w 1927 roku, oglądany oczami
młodszego brata narratora obraz kolejnych potyczek z kosmitami
i wybuchu paniki w Londynie. Tego bezwładnego strumienia ucie
kinierów, którzy nie bardzo wiedząc, gdzie się podziać, zmierzają
w okolice kanału La Manche, choć obcości Francuzów obawiają się
równie mocno jak pozaziemskich Marsjan. Pierwszych czytelników
Wojny światów te opisy odsyłały oczywiście do literackich przedsta
wień (niemożliwej) inwazji na Wielką Brytanię. Późniejszym nasu
wały już głównie skojarzenia z realnymi wydarzeniami najpierw
pierwszej, a potem także drugiej wojny światowej. Co w tym miejscu
istotne, choć Wells w swojej powieści pozostawił południową Anglię
jako podstawowe miejsce wydarzeń, odnowił zużytą już wtedy kon
wencję zbrojnej konfrontacji potęgi kolonialnej z państwami aspiru
jącymi do podobnego statusu, zastępując ją tytułową wojną światów
i gatunku ludzkiego z kosmitami. W funkcji podstawowego narzę
dzia koniecznego efektu realności wykorzystał jednak ten motyw,
do którego wcześniej nawiązał Chesney: relację między mocarstwem
europejskim a jego koloniami.
Pierwsza część Wojny światów nosi po prostu tytuł Przybycie
Marsjan. Narrator, pisarz i filozof, który wtedy uczył się jazdy na
bicyklecie i pracował nad szeregiem artykułów o relacjach między
rozwojem moralności i postępu cywilizacji, rozpoczyna swoją opo
wieść o najeźdźcach z kosmosu od przeprowadzonych ze znajomym
astronomem obserwacji nieba i rozbłysków na Marsie, znajdującym
się wówczas stosunkowo blisko Ziemi. Jak w przypadku The Battle of Dorking idzie tu o relację spisywaną post factum. Pozwala to
wzbogacić opis wydarzeń dopowiedzeniami i komentarzami, moż
liwymi dopiero z perspektywy szczęśliwego zakończenia i sterują
cymi odpowiednio reakcjami czytelników. Dlatego też Wojnę świa
tów rozpoczyna przypomnienie tego, że pod koniec XIX wieku nikt
w zasadzie nie uznawał za godne wiary przypuszczenia, że gdzieś
we wszechświecie żyją istoty mądrzejsze od człowieka, które bacznie
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obserwują jego poczynania, szykując się do ekspansji. Ludzie nazbyt
zadufani w sobie, przekonani o wyższości własnej rasy i przeceniają
cy możliwości intelektu zgadzali się ledwie na założenie, że prawdo
podobnie na jakiejś odległej planecie istnieją istoty na zdecydowanie
niższym niż homo sapiens szczeblu rozwoju i niczym na zbawienie
czekają na wyprawę misjonarską z Ziemi. Tym bardziej okrutne
czekało ich zaskoczenie, kiedy na wrzosowisku niedaleko Working
wylądował pierwszy bolid, a grupę z białą flagą, próbującą naiwnie
nawiązać kontakt z przybyszami, powitał i zniszczył Snop Gorąca.
Nadal jednak liczba i wygląd kosmitów, nieruchawych i przypomi
nających obrzydliwe ośmiornice, napawały optymizmem. Zdawało
się przecież, że zabić ich można zwykłą łopatą, jak proponował je
den z ciekawskich. Narrator zawczasu wszakże zdradza, jak złudne
to było wrażenie. Przypomina, że chodziło przecież o rasę starszą
od ludzkiej, która opuścić musiała degenerującą się coraz bardziej
planetę w poszukiwaniu nowego miejsca zamieszkania. Od razu
też naturalizuje tę sytuację, przywołując podstawowe zasady wal
ki o przetrwanie. Następnie zaś namawia, żeby w ramach ćwiczeń
odwrócić perspektywę misji cywilizacyjnej, która dotąd zdawała się
najbardziej oczywista. „Przypomnijmy sobie, jak bezlitośnie tępił
nasz własny gatunek nie tylko zwierzęta, bizony czy ptaki dodo, ale
i inne rasy ludzkie, na niższym szczeblu rozwoju" (s. 7-8) - piszę
i daje konkretny przykład całej populacji aborygenów na Tasmanii,
którą Brytyjczykom udało się kompletnie zniszczyć w zaledwie pół
wieku. Zarówno teoria ewolucji, czyli najważniejsze prawa samej
natury, jak też historia ludzkości, nieoczekiwanie sprowadzonej do
poziomu ściganych i zabijanych zwierząt, zdaje się sankcjonować in
wazję Marsjan i ich misję cywilizacyjną, prowadzoną przez rasę wy
żej rozwiniętą od Ziemian i dysponującą bardziej zaawansowanymi
technologiami.
Jednak w finale Ziemi we władzy Marsjan, drugiej części Woj
ny światów, inwazja z kosmosu kończy się równie niespodziewanie
i niepostrzeżenie, jak się zaczęła. Szczęśliwe zakończenie znakomi
cie wpisuje się przy tym w darwinowski model koniecznej adaptacji
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w walce o przetrwanie. Organizmy Marsjan, jak się okazało, były po
datne na zagrożenie ze strony gnilnych i chorobotwórczych bakterii,
na których działanie ludzie uodpornili się na drodze ewolucji. A za
tem sama natura w funkcji opatrzności niejako sankcjonuje u Well
sa ich prawo do tej planety i pomaga pokonać przeciwnika. Dlatego
trochę pusto brzmi ostatnia przestroga narratora, żeby pochopnie
nie uważać Ziemi za całkowicie bezpieczne schronienie, skoro nie
jesteśmy sami w kosmosie. Wcześniej przecież padło tryumfalne
i jednoznacznie brzmiące zdanie: „Miliardami śmierci opłacił czło
wiek swe prawo do Ziemi i nikomu go nie odstąpi” (s. 134). Czyżby
w obliczu wojny światów wewnętrzne konflikty traciły na znaczeniu,
a miejsce nadrzędnej gwarancji zajmowała biologiczna analogia, sta
bilizująca status quo? Żeby o tym rozstrzygnąć, należy przyjrzeć się
bliżej sposobowi, w jaki Wells przedstawił Marsjan.
W The 5lh Wave Yancey zamierzenie unika potrzeby opisania
wyglądu kosmitów. Jego bohaterowie posługują się jedynie ich kon
wencjonalnymi obrazami, które demaskują się od razu jako nieade
kwatne i mylące. Tymczasem Wells postępował odwrotnie. „Nikt
jednak z istot ludzkich, które przeżyły najazd, nie widział tyle z życia
Marsjan, co ja” (s. 102) - zapewnia narrator. Autor Wojny światów
nie dość, że tak zaaranżował sytuację, by miał on okazję przez dwa
tygodnie obserwować z bliska kosmitów, przebywając w domu, ob
róconym w ruinę przez lądujący w ogrodzie bolid, to do ich opisu
posłużył się ponadto metodami współczesnych sobie etnografów,
do czego przyznał się zresztą wprost w jednym z esejów, a jego sło
wa przywołał wspomniany już Rieder. Zwiększył przy tym dodatko
wo wiarygodność opisu, kiedy pozwolił, żeby narrator przyznał się
z własnej woli, że w trosce o bezpieczeństwo zabił towarzyszącego
mu Wikarego. Co wszakże najważniejsze, narrator Wellsa rozpoczy
na swój etnograficzny opis Marsjan od przypomnienia pseudonau
kowego artykułu prasowego sprzed inwazji, który został skrytyko
wany i wręcz wyśmiany przez czytelników. Jego autor snuł bowiem
absurdalnie wtedy brzmiące przypuszczenia na temat przyszłości
rasy ludzkiej, kiedy rozwój technologii doprowadzi do zaniku nóg,
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a postępy chemii do rezygnacji organizmu z trawienia. Ludziom zo
stanie wówczas tylko to, co niezbędne: mózg i ręce. Nie inaczej wy
glądają Marsjanie. „Byli głowami, po prostu tylko głowami” (s. 99) tak brzmi pierwsza trwożna konstatacja narratora. A ponieważ
posiedli oni umiejętność korzystania ze sztucznych przedłużeń cia
ła, stali się w efekcie porozumiewającymi się telepatycznie mózgami,
odzianymi w niezbędne dla określonych potrzeb narzędzia. Co istot
ne, narrator z jednej strony podkreśla: „Marsjanie mogą pochodzić
od istot podobnych do nas” (s. 101). Z drugiej odmawia im znajo
mości koła. Nie bez przyczyny. Prostetyczne maszyny, złożone z sze
regu suwaków i tarcz, działające niczym mięśnie, nadają im postać
zwierząt. Zwierząt żywiących się krwią podobnych sobie nie tylko
na Ziemi. Przywiezione przez nich zapasy, zbadane przez ekspertów,
też przecież wyglądały jak istoty dwuoczne i dwunożne, choć miały
krzemowe szkielety. Jak widać, wzmianka na wstępie Wojny światów
o zajęciu narratora, które przerwała inwazja, nie pojawiła się nada
remnie. Zamierzony przez niego wtedy traktat o związku moralno
ści z postępem technologicznym jednak powstał i nosi właśnie tytuł
Wojna światów. A jego sens skrywa się nie gdzie indziej niż w obrazie
Marsjan jako jedynego w swoim rodzaju połączenia wysoce zaawan
sowanej maszyny i prymitywnego zwierzęcia, by nie powiedzieć be
stii. Ten obraz zaś mógł powstać wyłącznie na drodze wykorzystania
już istniejącego imaginarium. Nawet więc w chwili, kiedy kosmici
pojawiają się po raz pierwszy w literaturze światowej, poznajemy ich
jako obcych jedynie dlatego, że zostają przedstawieni jako inni od
nas, jako twór recyklingu, istota co najmniej z drugiej ręki. O ich losie
przesądza moralizatorska intencja tak narratora, jak samego Wellsa.
Ten ostatni ostrzega bodaj nie tyle przed możliwą inwazją kosmi
tów, ile przed nadmiernym zaufaniem w rzekomo naturalne procesy
adaptacyjne, rugujące ciała i emocje na rzecz trzeźwych kalkulacji.
Do takiej charakterystyki Marsjan w Wojnie światów wprost
nawiązał przed kilkoma laty Paweł Majka4. Choć jego debiutancka
4 Paweł MAJKA, Pokój światów, Wydawnictwo Genius Creations 2014.
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powieść nosi polemiczny tytuł Pokój światów, to przecież przybysze
z Czerwonej Planety w zasadzie nie różnią się od tych, których po
raz pierwszy sprowadził na Ziemię Wells. Nic nie dowodzi tego le
piej niż takie oto słowa jednego z Marsjan: „Nasz świat był jasny
i uporządkowany, nawet przypadek byliśmy w stanie wpleść w me
chanizm rozwoju” (s. 83). W Pokoju światów korzystają oni z wysoce
zaawansowanych technologii i potężnych maszyn liczących. Kolejne
planety podbijają jednak nie tyle w poszukiwaniu nowych terytoriów
do zasiedlenia, ile przyciągani obecnością potężnych źródeł energii,
a do takich właśnie należy energia wiary w mity i legendy. Choć za
tem sama inwazja przywołuje w powieści Majki echa militarystycznej fantazji Wellsa, to przecież zrzucane przez statki kosmiczne na
Ziemię bomby działają tu już na innej zasadzie i przypominają tę
broń, która coraz bardziej upowszechniała się w fantastyce nauko
wej po II wojnie światowej, czyli epidemię zaraźliwej choroby. Bom
by Marsjan, zwane przez Majkę mitbombami, budzą na Ziemi do
życia postaci z tutejszych mitologii, baśni i legend. A także z literatu
ry. To ostatnie, jak się zdaje, doprowadziło między innymi do zguby
najeźdźców, kiedy nieoczekiwanie „ludzka zwrotna” zniszczyła ich
statki wsparcia, pozostawione na orbicie. Marsjanie „nigdy nie po
jęli, że ludzie mogą tęsknić też za tym, co wymyślili pisarze” (s. 338),
podpowiada narrator. Jego wyjaśnienie wydaje się o tyle istotne, że
mieszkający w Krakowie Majka postąpił równie narcystycznie jak
Wells, kiedy akcję Pokoju światów osadził w Galicji i na Dzikich Po
lach, gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć choćby Małego Rycerza,
pożyczonego od Sienkiewicza. Równie istotną rolę jak literatura
jako jedno ze źródeł mocy odgrywa tu moment wybrany na inwazję.
Marsjanie uderzyli w Ziemię mitbombami podczas I wojny świato
wej, starając się zapobiec niezrozumiałemu dla nich marnotrawstwu
energii. W Galicji dominowały wtedy głębokie kontradykcje spo
łeczne, zrodzone przez osobliwe i nietypowe dla Europy Zachodniej
współistnienie feudalizmu z nowoczesnością, co w realnym świecie
doprowadziło w tym samym czasie do wybuchu rewolucji w Rosji So
wieckiej i w Rzeszy Wilhelmińskiej. Te właśnie kontradykcje, niczym
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modelowe sprzeczności kolonializmu u Wellsa, dostarczyły podsta
wowych parametrów dla nowego ładu, który w Pokoju światów naro
dził się po inwazji z kosmosu. „To zderzenie nowoczesności z zaco
faniem, technologii z archaicznymi przesądami, niezmiennymi od
stuleci, sprawiło, że zuchwała strategia Marsjan przyniosła straszne
owoce” (s. 32). Jak się okazuje, te „straszne owoce" o wiele bardziej
interesują Majkę niż nieliczni Marsjanie, którzy po klęsce pozostali
na Ziemi i postarali się dostosować do tutejszych warunków, nawet
jeśli jeden z nich, bogaty krakowski mieszczanin Nowakowski, orga
nizuje niebezpieczną wyprawę na Dzikie Pola, wypełniającą znaczną
część akcji.
Jak widać nawet z tak pobieżnego opisu, Pokój światów trudno
nazwać powieścią z nurtu fantastyki naukowej. Trudność nie znik
nie nawet w chwili, kiedy posłużymy się określeniem „slipstream”,
które John Kessel i James Patrick Kelly pożyczyli od Brucea Sterlinga, by umieścić w tytule przygotowanej w 2006 roku antologii
Feeling Very Strange. The Slipstream Anthology5. VJe wprowadzeniu
zdefiniowali oczywiście tu kluczowe pojęcie, przeciwstawiając je
bardziej znanemu terminowi „mainstream” i opisując jako jego hybrydyczną odmianę. „Slipstream” to zatem taki rodzaj pisania, które
zamierzenie wykracza poza granice fantastyki naukowej, krzyżując
ze sobą tak jej podgatunki, jak też rozwiązania i techniki przejęte
z innych form i odmian gatunkowych. Jego nadrzędnym celem jest
bowiem wzbogacenie doświadczenia czytelników o pożądane i silne
dysonanse poznawcze. Choć Majka wykorzystał w swojej powieści
podobne dysonanse, inne jednak doświadczenia czytelników miał
na względzie. Dlatego nie starał się epatować odbiorców niejedno
rodnością świata przedstawionego, lecz uczynić z niej podstawową
zagadkę. Czytelnicy nie tyle jednak powinni zastanawiać się nad
motywacjami autora, ile nad własną potrzebą poruszania się raczej
w obrębie takiego świata, który został uporządkowany przez narzu
5 Feeling Very Strange. The Slipstream Anthology, red. John Kessel, James Patrick
Kelly, Tachyon Publications 2006.
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cenie mu przemocą spójnych kategorii i dlatego sprawia wrażenie
pozytywnie naturalnego. To przecież ich przyzwyczajenia, nie zaś
rzeczywistość w Pokoju światów stanowią główne źródło obcości.
Trudności z określeniem przynależności gatunkowej powie
ści Majki nie kończą się także w chwili, kiedy - jak proponuje Gary
K. Wolfe - przyjmiemy, że termin „science fiction" od samego po
czątku stanowił bardziej kategorię marketingową niż genologiczną6.
W książce Evaporating Genres radzi on zatem, żeby wobec chronicz
nej niestabilności wszystkich trzech podstawowych typów powieści
fantastycznej - fantastyki, fantastyki naukowej i literatury gro
zy - mówić raczej o specyficznych wzorcach czy formatach narracji,
o właściwych im zestawach technik pisarskich, motywów i tropów
czy też o odmiennych protokołach lektury. Powieść Majki sprawia
wszakże wrażenie tworu jeszcze bardziej niż typowe utwory z nurtu
fantastyki naukowej niejednorodnego i na wszystkich poziomach
zamierzenie pozbawionego jakichkolwiek znamion hierarchii mię
dzy jawnie hybrydycznymi elementami. Możemy ją z jednej strony
czytać jako propozycję historii alternatywnej czy kontrfaktualnej,
skoro nigdy nie doszło tu do powstania państwa polskiego w zna
nym historykom kształcie. Z drugiej strony to fantastyka naukowa,
skoro już tytułem odsyła do klasycznego dzieła science fiction i naj
bardziej bodaj rozpoznawalnego motywu pierwszego kontaktu. Pod
jeszcze innym kątem mówić należy o fantastyce, którą autor traktu
je jak naukę alternatywną, łącząc siły technologii i magicznych mocy,
zaś niektóre elementy wręcz przepisuje na rozwiązania właściwe dla
klasycznej science fiction. Efektem takiego przepisania jest w Poko
ju światów choćby owoc nieudanego eksperymentu wojskowego la
boratorium, ślepy i zgoła niespełna rozumu bóg Szuler Losu, który
towarzyszy głównemu bohaterowi Mirosławowi Kutrzebie, dbając
o to, by przypadek działał zawsze na jego korzyść. Co istotne, autor
świadomie zaplanował taki dalece hybrydyczny świat, jak wynika
6 Gary K. Wolfe, Evaporating Genres. Essays on Fantastic Literature, Wesleyan
University Press 2011.
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z zamieszczonego na końcu powieści króciutkiego tekstu Teraz dwa
słowa wyjaśnienia.
Korzystałem z czego się dało - wprost piszę Majka - z opraco
wań etnograficznych i historycznych, z literatury popularnej
i filmów. (...) Pomieszałem wszystko ze wszystkim, i cała ta po
wieść to groch z kapustą, w którym próżno doszukiwać się sen
su poza tym, jaki mieści się, mam nadzieję, w skonstruowanym
na jej potrzeby świecie (s. 395).

Trudno o bardziej czytelną deklarację, że - podobnie jak w przypad
ku The 5th Wave - Marsjanie interesują autora jedynie jako możliwe
do przywołania źródło narodzin tego opisywanego przezeń świata,
który ustabilizował się powoli z wybitnie niejednorodnych i dowol
nie przemieszanych elementów, wykazujących wszakże specyficzne
regularności. Dlatego też podkreśla, że „od czasu inwazji opowie
ści stały się co najmniej równie ważne jak fizyka” (s. 32) i regulują
zarówno podstawowe prawa jego świata, jak też dyktują wszystkie
zachowania zrodzonym z nich istotom. Dlatego trzeci synowie ro
dzą się tu zawsze jako baśniowe prostaczki, głupie Jasie gadające
ze zwierzętami i zdejmujące czar z pięknej księżniczki, zupełnie jak
Janek, którego zabrał ze sobą na wyprawę Kutrzeba. Pod wieloma
względami Pokój światów przypomina zatem trylogię Yanceya. Także
tu czytelnik bierze udział w podejmowanych przez postacie próbach
ustalenia zasad, które rządzą obcym im światem. Zaś w tych pró
bach za podstawowy drogowskaz służy im kulturowe imaginarium.
W dalece niejednorodnym i nieprzejrzystym uniwersum Poko
ju światów rozgrywa się pozornie prosta historia zemsty Kutrzeby,
który kolejno zabija możnych, winnych śmierci jego bliskich i wielu
innych podróżnych w przygotowanej jako rytuał ofiarniczy kata
strofie kolejowej. To prawda, historia tej zemsty uległa nieznacznej
komplikacji w chwili, kiedy autor zdecydował się zakłócić porządek
chronologii, osadzając główny nurt akcji w 1972 roku i bardzo zręcz
nie przeplatając narrację przywołaniami wcześniejszych wydarzeń.
Jednak o wiele ważniejszy wydaje się związek między światem po
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wieści Majki a jej głównym bohaterem. Kutrzeba jest bowiem oso
bliwym połączeniem człowieka i zmory, która wzmacnia jego władze
i organizm na poziomie komórkowym niczym najdoskonalsze roz
wiązania nanotechnologii, służąc przy tym jako wyjątkowe źródło
energii. Ucieleśniająca potrzebę zemsty zmora działa niczym silny
wektor, na chwilę performatywnie ustanawiając świat w określonej
kombinacji ludzkich i nieludzkich elementów, tworząc z nich dyna
miczny asamblaż. Dzięki temu pozwala rozpoznać zarys sensu, wy
łaniającego się z chaosu. Wkrótce jednak ponownie go gubi lub kwe
stionuje, kiedy tylko układ ulega zmianie. Zatem także w przypadku
Kutrzeby działa ta sama zasada, która legła u podstaw świata Majki:
dawne i nowe opowieści decydują o roli i charakterze tych, którzy
się z nich wywodzą. A nawet więcej - rozstrzygają o ich wiarygodno
ści i realności. Kutrzeba, jak odnotowują inni, w marę rozwoju akcji
i dopełniania zaplanowanej zemsty coraz wyraźniej sam staje się
opowieścią: „Nie mścił się zwyczajnie, jak inni zabójcy, ale zdawał
się w tym celu wykorzystywać całą osnowę nowego świata, uczynił
ze swojej zemsty opowieść, upodobnił ją do mitu” (s. 371). Dzięki
temu statusowi zemsty może sprawić, że otaczający go świat choć
na moment odzyskuje sens. Opowieści bowiem, jak podpowiada
Majka, to jedyne godne zaufania narzędzie poznawcze, sama pod
stawa epistemologii. Także dlatego, że żadnego innego najzwyczaj
niej w świecie nie mamy. Słowo „opowieść” pojawia się przy tym nie
przez przypadek. Jak już niemal pół wieku temu w interesującym
nas tu kontekście udowodnił Stanisław Lem w Głosie Pana, także
nauki uważane za ścisłe w nieunikniony sposób stanowią część hi
storycznie zmiennego imaginarium kulturowego, są tak samo jak
pozostałe dziedziny ograniczonym częściową perspektywą źródłem
wiedzy usytuowanej7.
W Głosie Pana do inwazji z kosmosu w ogóle nie dochodzi, a tak
zwany pierwszy kontakt ma charakter dalece zapośredniczony, by
7 Por. Donna Haraway, Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and
Privilege of Partial Perspective, „Feminist Studies” 1988, nr 3, s. 575-599.
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nie powiedzieć fantasmagoryczny8. Chodzi bowiem o zapisy przy
rządów obserwatorium astronomicznego w Mont Palomar, z któ
rych może wynikać, że strumień neutrinów z kierunku gwiazdo
zbioru Małego Psa odznacza się stałymi regularnościami. Trudno
powiedzieć, czy chodzi o zamierzony przekaz, o jakiś „neutrinowy
list z gwiazd”, gdyż szum, jak wiadomo, staje się informacją zależnie
od tego, na jakie cząstki znaczące uda się nam go podzielić. Pentagon
powołał jednak zespół naukowców z większości dyscyplin, by przez
dwa lata pracowali w ścisłej tajemnicy na pustyni Nevada, a sam
projekt nazywano Master’s Voice (MAVO). Nie bez powodu Lem
wzorował swój opis naukowo-militarnej operacji Pentagonu na Pro
jekcie Manhattan i nie szczędził aluzji do zimnowojennego wyścigu
zbrojeń. Nie tylko liczący sobie dwa i pół tysiąca badaczy zespół za
jął w Głosie Pana zabezpieczone przed promieniowaniem i opadem
radioaktywnym budynki poligonu, którego budowy nie zdołano do
kończyć, nim weszło w życie memorandum nuklearne. Wyraźnie też
Lem chce pokazać wyniki pracujących w ramach MAVO zespołów
badawczych, osiągnięte na podstawie kilku zaledwie procent tych
elementów kodu, którym udało się nadać domniemane znacze
nie, jako realizację najgorętszych pragnień ludzkości. Uczeni mogli
mieć do czynienia z jakimś energetycznym perpetuum mobile albo
na przykład z mózgiem plazmowym. W jednej z konfiguracji stru
mień neutrinów zdawał się faworyzować powstawanie większych
molekuł, a zatem mógł też stanowić rozwiązanie zagadki powsta
nia życia na Ziemi. Ponieważ jednak od samego początku żywiono
przede wszystkim nadzieję i obawiano się zarazem, że może chodzić
o tajemniczą broń ultymatywną, takie też ostatecznie wyniki udało
się uzyskać uczonym. Jak się bowiem okazało, wbrew podstawowym
prawom fizyki energię rozpadu jądra da się transportować w ściśle
określone miejsce, unikając przy tym marnotrawstwa „overkill”
w punkcie „zero”. Niestety, wielkość ładunku znacząco wpływała
na precyzję osiągania punktu docelowego. A jednak MAVO w prze
Stanisław Lem, Głos Pana, Wydawnictwo Czytelnik 1968.
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ciwieństwie do Projektu Manhattan zakończył się klęską. Tamten
zespół prowadził badania z natury przyrodnicze, fizykalne. Ten zaś
„tkwił we wnętrznościach kultury człowieka i nie mógł się z zależno
ści od niej wyzwolić". A przecież tylko wyzwolony z tych zależności
mógł mieć jakiekolwiek szanse na to, by przedstawić sobie kulturę
skrajnie odmienną i dzięki temu ewentualnie ustalić typ „listu”, za
sadę kodowania i wreszcie odszyfrować przesłanie.
Nie sposób bardziej przekonująco pokazać, niż zrobił to Lem
w Głosie Pana, że nie tylko samych kosmitów, lecz także ich poten
cjalne przesłanie potrafimy odbierać jedynie na wyznaczonych przez
nas samych zasadach i wedle naszych aktualnych potrzeb. Jak się
jednak wydaje, jego główny cel polegał na czymś innym. Dlatego wy
danej w 1968 roku powieści nadał postać autobiografii wybitnego
matematyka, fikcyjnego profesora Piotra E. Hogartha, która została
opublikowana pośmiertnie z niedokończonego przez niego manu
skryptu niemal trzy dekady później niż data wydania Głosu Pana.
Profesor Hogarth, jak wyznaje, sądził początkowo, że uprawiana
przez niego i najbardziej abstrakcyjna z dziedzin wiedzy jest „nieza
wisła od świata", gdyż posługuje się własnym językiem. Klęska Pro
jektu MAVO przekonała go ostatecznie o czymś innym. Forma au
tobiografii pozwoliła zaś skupić uwagę czytelnika na niezliczonych
wręcz spekulacjach, domniemaniach i dowodach myślowych, które
przeprowadza Hogarth, starając się usilnie dociec, czy w ogóle ma do
czynienia z formą przekazu, jakiego typu to przekaz (sama rzecz czy
tylko jej opis?) i jak go rozszyfrować, nie dysponując w zasadzie żad
nymi informacjami na temat świata, z którego wiadomość nadeszła.
Co ciekawe, kiedy profesor Hogarth opisuje w Głosie Pana
pierwszy etap projektu, odwołuje się do analogii, która przypomina
anegdotę o ślepcach i słoniu z trylogii Yanceya, gdyż podobnie od
daje poznawczą bezradność. Mowa jest u Lema wprawdzie o niezli
czonych mrówkach, które oblazły znalezisko, jednak konsekwencje
ich eksploracji okazują się bardzo podobne. Każda znajduje jedynie
to, czego jest w stanie poszukiwać w ramach horyzontu wyznaczo
nego przez indywidualne skojarzenia, dyspozycje danej dyscypliny
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naukowej i bardziej ogólnie rozumiane imaginarium kulturowe. Do
tyczy to tyleż nauk humanistycznych i społecznych, co ścisłych, któ
re okazują się równie jak tamte „zawisłe od świata”. Dlatego Lem nie
ogranicza się do demonstracji tego, że nie można wyjść poza histo
rycznie zmienne, poza dostępne w danym momencie pojęcia, ogólne
i specjalistyczne. Idzie o krok dalej i dowodzi, że tak w kulturze, jak
w naturze mamy do czynienia wyłącznie ze zjawiskami „naturalny
mi”. Tak zwane sztuczne pojawiają się dopiero w chwili, kiedy po
łączymy dwa zjawiska naturalne jakimś działaniem czy zasadą, na
przykład jako podstawę szyfru ustalając wahania poziomu cukru
w organizmie agenta. W przeciwnym razie, jak dowcipnie ujmuje
to profesor Hogarth, jeśli nie zrezygnujemy z traktowania Kosmo
su jako obiektu czysto fizycznego, pozbawionego „kultury", nadal
będziemy się zachowywali jak ktoś, kto ręcznie napisany list upiera
się traktować jako zapis sejsmografu. Tak zwane nauki ścisłe przy
wykły, jak tłumaczy dalej, do prowadzenia „gry z Naturą”, jednak
w przypadku „neutrinowego listu z kosmosu” natrafiły na taki twór
intencjonalny, do którego nie uda się dotrzeć bez domniemania na
temat rozumowania nadawcy. A to w konsekwencji ujawniło - trud
ny inaczej do dostrzeżenia - kulturowy charakter tych nauk, istotę
zmiennej historycznie i ograniczonej poznawczo opowieści o świe
cie i jego możliwym sensie. Rozstrzygnięcie zaś tego, czy coś jest lub
nie jest tworem intencjonalnym, wcale do łatwych zadań nie należy,
jak niespełna dekadę przed Lemem we właściwy sobie, ironicznie
przewrotny i satyryczny sposób udowodnił Kurt Vonnegut w powie
ści Syreny z Tytana, w której uwzględnił także wątek Marsjan i ich
inwazji na naszą planetę9.
Jak wielu przed nim, z Chesneyem i Wellsem na czele, Vonne
gut wybrał perspektywę relacji ex post z tego, co działo się w czasach
mu współczesnych. Określił je jako Epokę Koszmaru, „między Dru
gą Wojną Światową a Trzecim Wielkim Kryzysem” (s. 10), zakłada
9 Kurt Vonnegut, Syreny z Tytana [1959], tłum. Jolanta Kozak, Wydawnictwo
Da Capo 1997.
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jąc ponadto, że taka forma narracji wystarczy za rękojmię prawdzi
wości opowiadanej historii. W końcu już na wstępie jednoznacznie
zadeklarował, że „wszystkie opisane w tej książce osoby, miejsca
i zdarzenia istnieją naprawdę” (s. 7). Początkowo te słowa brzmią
jak jawna kpina, gdyż akcja w Syrenach z Tytana przechodzi od jed
nego nieprawdopodobnego wydarzenia do innego, jeszcze bardziej
nieprawdopodobnego, absolutnie nie przejmując się narastają
cym u czytelnika poczuciem absurdu tego, co dzieje się w świecie
przedstawionym. Dość przyjrzeć się bliżej postaci, jaką pod piórem
Vonneguta uzyskał kanoniczny już wątek inwazji z Marsa. Wysoko
rozwinięty technologicznie Mars jest w Syrenach z Tytana w całości
potajemnym tworem Ziemian, rekrutowanych przez wysłanników
majętnego Whistona Nilesa Rumfoorda. Tamtejsza cywilizacja zdaje
się przy tym realizacją najbardziej dystopijnych obrazów totalitar
nego reżimu, gdyż wszyscy przybysze z Ziemi od razu przechodzą
totalne pranie mózgu, po którym montuje im się w głowach urzą
dzenie do kontroli radiowej. Jedynie wtedy słabo uzbrojona armia
z Marsa zdoła dokonać nieudanej inwazji na macierzystą planetę
i zostanie wybita do nogi, podobnie jak cała wysyłana kolejnymi
statkami populacja, łącznie z kobietami i dziećmi. Jak planuje po
cichu Rumfoord, rzeź niewiniątek stanie się następnie podstawą
ogólnoświatowej religii i narodzin tego, co nazywa Braterstwem
Człowieka. Jednak ujawnienie podszewki pomysłu Wellsa i innych
realizacji idei pierwszego kontaktu, czyli zdemaskowanie Marsjan
jako świadomie „spreparowanej” wersji Ziemian, to jedynie część
bardziej ogólnej strategii Vonneguta.
Już wkrótce okazuje się w Syrenach z Tytana, że tak cywilizacja
na Marsie, jak złożone z serii wręcz nieprawdopodobnych przypad
ków losy Malachiego Constanta, byłej żony Rumfoorda i ich syna
Chrono, jedynie z pozoru zdaje się owocem inwencji Rumfoorda.
On sam nieświadomie wypełniał przecież wolę mieszkańców pla
nety Tralfamadore z odległej galaktyki w Małym Obłoku Magellana.
Kiedy ich rodak Salo, również maszyna, przemierzał wszechświat
z jednego kresu na drugi z nieznanym mu przesłaniem, jego statek
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kosmiczny uległ awarii i pasażer utkwił na Tytanie, jednym z księ
życów Saturna. W końcowych partiach powieści Vonneguta wszyst
kie nieprawdopodobne zbiegi okoliczności układają się wreszcie
w klarowne związki przyczyny i skutku. Kiedy Chrono ląduje na
Tytanie, znikają pozory opowieści wariata. Jego maskotka, kawałek
metalu z dwiema dziurkami, znaleziony podczas wycieczki szkolnej
w fabryce na Marsie, okazuje się tą właśnie częścią zamienną, na
którą od tysięcy ziemskich lat oczekuje Solo. Oczywiście Vonnegut
nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie ujawnił, że przewożona przez
Solo wiadomość to po prostu kropka, po tralfamadorsku słowo „po
zdrowienia”. Nie koniec na tym. Cała historia kolejnych ziemskich
cywilizacji, wraz z takimi charakterystycznymi dla nich budowla
mi, jak megalityczne bloki Stonehenge, Wielki Mur Chiński i nawet
moskiewski Kreml, ujawnia swoje nowe oblicze jako kolejne wiado
mości przesyłane do Salo z jego ojczystej planety. Tralfamadorczycy
mieli wprawdzie odpowiednią aparaturę do wpływania na zamiary
mieszkańców Ziemi, lecz tej aparaturze brakowało pożądanej pre
cyzji. Wiele cywilizacji rosło więc w potęgę i popadało w ruinę, nim
udało się wreszcie poskładać w jedno gotowy przekaz. Równie zresz
tą banalny, jak „list” przewożony przez Salo. Tym samym materialne
dowody i ślady ziemskich cywilizacji, zwykle czytane jak wspomnia
ny przez Lema zapis sejsmografu, okazują się w efekcie zabiegów
Vonneguta odręcznym listem. „Naturalne” zjawiska odsłaniają
„sztuczne” połączenia, kiedy spoza pozornej „gry z Naturą” ludzkich
dziejów wyłaniają się czyjeś konkretne intencje. Nie tylko zatem
wszystkie nauki, lecz także przedmiot ich badań czytelnicy powieści
Vonneguta powinni zobaczyć jako efekt komunikacji, taką samą opo
wieść, jak relacje o pierwszych kontaktach z życiem pozaziemskim.
Również one, jeśli pod odpowiednim kątem je odczytać, przechowu
ją w sobie przecież wyraźne ślady tych czasów, w których powstały.
Nic nie dowodzi tego lepiej niż tradycja fantastyki naukowej.
Narracja o pierwszym kontakcie doczekała się bowiem rozmaitych
wersji, które stały się wręcz kulturowymi toposami. Oczywiście nie
dotyczy to wyłącznie motywu wojny światów, który upowszechniła
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powieść Wellsa. O tym, na ile narracja o kontakcie z obcymi stanowi
narzędzie służące podejmowaniu aktualnych problemów, przekonać
się można zasadnie, przyglądając się jednej z bodaj najbardziej roz
powszechnionych w XX i XXI wieku opowieści o najeździe obcych,
której źródłową formą była Inwazja porywaczy ciał (The Invasion of the
Body Snatchers') Jacka Finneya z 1955 roku. Weszła ona do zbiorowe
go imaginarium kultury zachodniej przede wszystkim za sprawą ko
lejnych realizacji filmowych, które już od 1956 roku pojawiały się na
ekranach kin regularnie co kilkanaście lat, za każdym razem wpisu
jąc się w kontekst toczących się ówcześnie debat społecznych, poli
tycznych i kulturowych. Niezwykła popularność i nośność opowieści
Finneya wynikała niewątpliwie z tego, że udało mu się uaktualnić
dawny i rozpowszechniony w połowie XIX wieku mit o kosmozoach,
nasionach czy sporach, podróżujących przez eter w przestrzeni ko
smicznej i poszukujących planety, którą dałoby się zasiedlić. Teorię
panspermii, która zakłada, jakoby życie na ziemi powstało dzięki
organizmom z innej planety, wyznawali tacy cieszący się powszech
nym autorytetem badacze, jak choćby William Thompson czy Svan
te Arrhenius. Nie tylko dostarczała ona przekonującego wyjaśnienia,
skąd wzięły się na Ziemi organiczne istoty. Koncepcja życia odradza
jącego się raz po raz na kolejnych planetach doskonale wpisywała
się ponadto w obowiązujący ówcześnie paradygmat termodynami
ki. Jak twierdzili jej zwolennicy, energia we wszechświecie nie ginie,
a jedynie zmienia postać. Nie inaczej zachowuje się energia życiowa,
która bezustannie się przeobraża, przybierając nowe organiczne for
my i tworząc w efekcie nowe światy. Jeszcze na początku XX wieku,
kiedy powstawały pionierskie projekty silników rakietowych, teoria
panspermii powróciła w pismach naukowych jako ideologiczne uza
sadnienie dla misji podboju kosmosu przez człowieka10. W połowie
ubiegłego stulecia Finney zaadaptował ją natomiast w zupełnie in
nym celu. Chciał bowiem pokazać inwazję odmienną od tej, o której
10 Por. Michael G. SMITH, Rockets and Revolution. A Cultural History of Early Spaceflight, University of Nebraska Press 2014, s. 43-47.
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pisał Wells i inni autorzy nawiązujący do jego Wojny światów. Jed
nym zaś z warunków powodzenia tego zamiaru było gruntowne od
mienienie istniejących wyobrażeń o obcych z kosmosu.
Finney w Inwazji porywaczy ciał stworzył obcych, którzy posia
dali zdolność nieomal idealnej mimikry. Nie rozmnażali się wszakże
jak ludzie i dlatego nie tworzyli typowych dla Ziemian społeczności.
Podróżujące w przestrzeni kosmicznej strąki to jedynie ich formy
przetrwalnikowe, które w kontakcie z organicznymi tkankami pro
dukują idealne na poziomie biologicznym kopie, niszcząc zarazem
oryginał. Sobowtóry przejmują pamięć od swoich pierwowzorów
i dlatego mogą je udatnie zastępować. Brakuje im jednak tego, co
uznano za najbardziej ludzkie, czyli zmiennych emocji, pragnień i ir
racjonalnych impulsów. W latach pięćdziesiątych, kiedy kontekstem
dla opowieści o inwazji obcych była zimna wojna, podbój w takiej for
mie wydawać się mógł dość osobliwy. Najazd kosmitów nie przybie
ra w powieści Finneya postaci zbrojnego natarcia z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii militarnej, zaś przybysze nie zamierzają
eksploatować ziemskich surowców naturalnych czy wykorzystać za
sobów wody. Stanowią zaledwie katalizator zmian, jakie dokonują
się w istotach ludzkich, które pozbawione uczuć i kierowane wyłącz
nie racjonalną logiką zaczynają tworzyć nowe formacje społeczne
oparte na innych niż dotychczas zasadach. Zamiast otwartego kon
fliktu, który musiałby prowadzić do starcia dwóch konkurujących
ze sobą ras i wyeliminowania w konsekwencji jednej z nich, Finney
przedstawił inne zagrożenie: symbiozę, która prowadzi do głębo
kich przekształceń indywidualnej psychiki ludzkiej, a następnie do
radyklanych zmian dotychczasowych struktur społecznych. Dlatego
udało mu się w Inwazji porywaczy ciał stworzyć świat, w którym obcy
żyją wśród ludzi, cichcem zmieniając zastany porządek. Nie bez
przyczyny zarówno w powieści, jak i w jej kolejnych ekranizacjach
to właśnie dzieci jako pierwsze orientują się w tym, że ich rodzice
ulegli przemianie w obcych. Zdemaskować porywaczy ciał potrafią
bowiem tylko ci, którzy nie zatracili jeszcze dziecięcej naiwności
i empatii. Dlatego też potrafią wyczuć intuicyjnie, że ich najbliżsi
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nie potrafią już odczuwać ani wyrażać emocji. Każda z ekranizacji
powieści Finneya na swój sposób wiąże emocjonalne ubóstwo z pro
blemami cywilizacyjnymi, zaś porywacze ciał za każdym razem ucie
leśniają inne, zgubne w skutkach wypaczenie społeczne.
Widać to wyraźnie, kiedy porówna się trzy filmowe adaptacje
Inwazji porywaczy ciał, które dość swobodnie modyfikują powieścio
wy pierwowzór, wpisując go w coraz nowe konteksty. W 1978 roku
Philip Kaufman osadził akcję swojej ekranizacji w San Francisco,
a nie w małym, prowincjonalnym miasteczku, a postąpił tak przede
wszystkim dlatego, żeby wyraźnie zaakcentować masowy charak
ter problemów społeczeństwa końca lat siedemdziesiątych. Naturę
tych bolączek demonstruje już jedna z pierwszych scen, w której na
tłocznej śródmiejskiej ulicy wokół ofiary wypadku drogowego gro
madzi się grupa postronnych obserwatorów. Nie jest to jednak typo
wy tłum ciekawskich. Zobojętniałe twarze przechodniów, bez cienia
emocji przyglądających się martwemu ciału, to czytelna metafora
społeczeństwa spektaklu z tak właśnie zatytułowanej książki fran
cuskiego filozofa Guy Deborda, opublikowanej dekadę wcześniej;
społeczeństwa beznamiętnie konsumującego obrazy cierpienia.
Ta sekwencja Inwazji porywaczy ciał Kaufmana to jednak zaledwie
punkt wyjścia dla bardziej pogłębionej analizy przyczyn społecz
nego konformizmu, zaniku indywidualizmu oraz typowo ludzkich
odruchów i emocji. Bezpośrednio po premierze nie bez przyczyny
interpretowano ten film jako wyraz typowego dla Ameryki końca
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku braku zaufania do władzy,
skompromitowanej po aferze Watergate. W obcych dopatrywano się
zaś czytelnej figury konformistycznego społeczeństwa, które bez
myślnie dopuściło do postępującej degeneracji aparatu państwowe
go. Główny bohater filmu Kaufmana, Matthew Bennell, pracownik
miejskiego urzędu zdrowia publicznego, z pomocą przyjaciół odkry
wa przerażającą intrygę uknutą przez obcych, którzy przeniknęli do
większości państwowych instytucji i dzięki temu coraz skuteczniej
kopiują i zasiedlają ciała obywateli. Ścigana przez obcych garstka
ostatnich ludzi, próbując zrozumieć ich sposób działania, posługu
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je się znamienną nomenklaturą. Mówią bowiem o konspiracyjnym
spisku, w który zamieszani są reprezentanci najwyższych władz,
dlatego z nieufnością spoglądają choćby na policjantów, gdyż każ
dy z nich okazać się może groźnym obcym. Nie musimy długo cze
kać na potwierdzenie ich podejrzeń. Oto tajemniczy reprezentanci
rządu jawnie bagatelizują wieści o potajemnej inwazji, a następnie
zalecają, żeby dla dobra sprawy informacje o kopiujących ludzi ro
ślinach zachować w ścisłej tajemnicy. W obręb instytucji biorących
udział w spisku włączył Kaufman również psychiatrię, reprezento
waną przez doktora Kibnera, autora bestsellerowych poradników,
które nauczają, jakimi metodami osiągnąć wewnętrzną równowagę.
Wyzuci z ludzkich uczuć obcy, stanowiący produkt społecznej i psy
chologicznej inżynierii, bez szemrania poddają się odgórnemu dyk
tatowi, jednocześnie zbiorowo piętnując tych, którzy nadal próbują
sprzeciwiać się władzy. Pokazywał to dobitnie ostatni obraz filmu.
Przemieniony już w obcego Bennell na widok swojej dawnej przy
jaciółki, ostatniej ludzkiej istoty w mieście, zaczyna wytykać ją pal
cem i wykrzywia twarz w groteskowym grymasie, wydając nieludzki,
przeszywający krzyk.
Jeszcze bardziej wyraźnie polityczną wymowę opowieści o in
wazji na Ziemię porywaczy ciał nadał Abel Ferrara w 1993 roku,
osadzając akcję filmu w bazie wojskowej, na której terenie doszło
do skażenia chemicznego. Ta baza, gdzie wojsko przeprowadza ka
tastrofalne w skutkach działania ćwiczebne, podczas gdy niczego
nieświadomi cywile wiodą zwyczajne życie i nie zadają zbędnych py
tań, stała się pokazowym modelem amerykańskiego społeczeństwa
okresu wojny w Zatoce Perskiej. W przeciwieństwie do wcześniej
szej ekranizacji Kaufmana, obcy nie przybywają tu z kosmosu, żeby
podbić Ziemię, lecz stanowią efekt uboczny katastrofy ekologicz
nej. Wielkie strąki o nieznanym pochodzeniu, wydobywane przez
żołnierzy z pobliskich bagien, kopiują mieszkańców bazy, zarówno
wojskowych, jak i towarzyszących im krewnych i rodziny. Jednak
to nie przed zgubnymi skutkami postępującej degradacji środowi
ska ostrzega film Ferrary, który ten aktualny problem wykorzystał

MY I ONI

przede wszystkim jako poręczne wytłumaczenie pochodzenia ob
cych. Co znacznie bardziej istotne, obcy to pozbawione uczuć spo
łeczeństwo, które bez wahania pozwala na dominację bezdusznego
reżimu wojskowego. Nie tylko sprawuje on niepodzielną władzę na
terenie bazy, lecz już wkrótce obejmie nią cały świat.
Do powieści Finneya nawiązali w 2007 roku również twórcy fil
mu Inwazja (The Invasion), w reżyserii Olivera Hirschbiegela, którzy
na główną bohaterkę wybrali panią psychiatrę Carol Bennell. Tym
razem, w przeciwieństwie do ekranizacji Kaufmana, to nie meto
dy inżynierii dusz jako narzędzie sprawowania władzy nad ciałami
obywateli stanowią tutaj przedmiot zaangażowanej krytyki. Wiąże
się to z istotną zmianą sposobu rozprzestrzeniania się obcych. Nie
powstają oni w wielkich strąkach jako kopie ludzi. Twórcy Inwazji
zmodyfikowali powieściowych porywaczy ciał, pokazując ich inwa
zję jako rodzaj sterowanej przez władzę epidemii. Dlatego jednym
z pierwszych przemienionych staje się śledczy z Centrum Kontroli
i Prewencji Chorób, który wchodzi w kontakt z dziwną, przypomi
nającą grzybnię substancją organiczną, znalezioną na kadłubie wra
ku wahadłowca po awaryjnym lądowaniu. Pod jej wpływem w czasie
snu przemienia się w wyzutego z emocji obcego i, wykorzystując rzą
dowe agencje zajmujące się produkcją i rozpowszechnianiem szcze
pionek, doprowadza do błyskawicznego rozprzestrzenia się patoge
nu. Jednak to nie współczesne metody biopolityki stanowią w filmie
Hirschbiegela cel krytyki. Inwazja zgoła przewrotnie pokazuje istotę
człowieczeństwa jako dążenie do konfliktu, który pozwala dać upust
zwierzęcym instynktom. Mówi o tym wprost w trakcie wystawnego
bankietu rosyjski dyplomata. Rozmawia wtedy z główną bohaterką
filmu, starając się ją przekonać o tym, że pod cienką warstwą cywi
lizacji skrywają się zwierzęce instynkty, czekające na swoją chwilę.
Kultura w jego przekonaniu służy jedynie usypianiu czujności oby
wateli i dostarczaniu przekonujących uzasadnień dla takich drama
tycznych wydarzeń, jak wojna w Iraku czy konflikt w Darfurze. Te
mat ten powraca ponownie w chwili, kiedy obcy nakłaniają Carol, by
dobrowolnie się do nich przyłączyła, obiecując jej solennie, że wy

273

274

SZTUCZNE NATURY 3.0

eliminowanie emocji to szansa na nowy, lepszy świat bez przemocy.
Oczywiście obietnica okazuje się jedynie ideologicznym wybiegiem.
Już wkrótce wychodzi bowiem na jaw, że obcy zamierzają eksterminować wszystkich tych, którzy okazali się odporni na zakażenie.
W tej wersji opowieści o porywaczach ciał epidemia to nic innego jak
metafora dla rozprzestrzeniającej się ideologii, która potrafi racjo
nalnie uzasadnić najbardziej nawet krwawe akty przemocy.
Ekranizacje powieści Finneya, pojawiające się w kinach co kil
kanaście lat, pełniły istotną funkcję diagnostyczną, w obcych każąc
rozpoznać negatywnie wartościowane postawy i przekonania, za
razem obrazując zgubne konsekwencje społecznego konformizmu.
Taki polityczny i dydaktyczny aspekt nadał opowieści o porywaczach
ciał pierwszy reżyser, który przeniósł ją na ekran już w rok po publi
kacji powieści, w roli obcych obsadzając zewnętrznych wrogów Ame
ryki. W 1956 Don Siegel wyreżyserował bowiem Inwazję porywaczy
ciał jako historię o możliwym zakażeniu społeczeństwa amerykań
skiego miazmatami komunistycznej ideologii, zaś jego film jest do
dzisiaj uznawany za jedno ze sztandarowych dzieł okresu lęku przed
infiltracją przez wrogów ustroju. Co istotne, ekranizacja Siegela
nie tylko wnikliwie diagnozowała niebezpieczeństwa epoki zimnej
wojny, co raczej uczyła widzów, jak ustrzec siebie i innych przez za
kusami obcej władzy. Efekt ten osiągnął reżyser przede wszystkim
dokonując niewielkich, choć w ostatecznym rozrachunku istotnych
zmian powieściowego pierwowzoru.
Tak w powieści, jak w filmie wydarzenia rozgrywają się w pro
wincjonalnym miasteczku, gdzie życie toczy się leniwym, jedno
stajnym rytmem. W obu przypadkach relacjonowane są one z su
biektywnego punktu widzenia miejscowego lekarza, doktora Milesa
Bennella. W powieści to on jako narrator spisuje własną historię
ku przestrodze i pouczeniu potomnych. Wszystko zaczęło się zaś
w chwili, kiedy z narastającym zaniepokojeniem zdał sobie sprawę
z tego, że oto przyjmuje jednego po drugim pacjentów, którzy twier
dzą z uporem godnym lepszej sprawy, że ich bliscy nie są już sobą,
choć wyglądają i zachowują się zupełnie normalnie. Jak się wkrótce
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przekonuje, wbrew początkowym przypuszczeniom nie ma wcale
do czynienia z objawami zbiorowej histerii. Jego przyjaciel znajduje
bowiem w swoim domu ludzkie ciało pozbawione wszelkich charak
terystycznych cech, rysów twarzy i linii papilarnych. Niedługo po
tem w przydomowej szklarni Bennell natrafia na tajemniczą roślinę,
której dojrzewający, olbrzymi owoc w postaci strąka zawiera kształ
tującą się właśnie kopię jego samego. Wszelkie próby interwencji
w oficjalnych instytucjach spełzają na niczym, bowiem okazuje się,
że w nich już od jakiegoś czasu także panoszą się obcy. Jednak kiedy
Miles ucieka z miasteczka, udaje mu się zniszczyć fabrykę produku
jącą strąki. W powieści fabryka okazuje się centralnym elementem
sieci społecznej obcych, którzy są wokół niej zorganizowani niczym
rój pszczół otaczający królową. Podobnie jak Wells, Finney ucieka się
w finale do rozwiązania typu deus ex machina. Jego powieść kończy
się bowiem w momencie, kiedy obcy wzlatują w powietrze i znika
ją na niebie, gdyż zgodnie postanowili opuścić niegościnną planetę.
W obliczu oporu, jaki stawił im Miles, zdali sobie bowiem sprawę, że
nigdy nie uda im się podbić Ziemi i muszą poszukać jakiegoś innego
świata, gdzie nie stanie im na drodze tak zdeterminowany przeciwnik.
To oczywiście tylko przypuszczenia, które ex post snuje główny
bohater w ostatnim rozdziale powieści, wyznając wręcz, że być może
nie do końca zrozumiał sens tych wszystkich dramatycznych wyda
rzeń, które rozegrały się na jego oczach. „Ludzki umysł ma skłonność
do wyolbrzymień i samooszukiwania się”11, stwierdza w przedostat
nim akapicie. Słowa Milesa odczytać zaś można jako zamierzoną
przez autora przestrogę przed nazbyt pochopnym identyfikowaniem
obcych, kryjących się rzekomo pośród praworządnych obywateli
amerykańskich. Tymczasem Don Siegel w ekranizacji powieści po
rzucił ten wątek, wybierając dla relacjonowanych wydarzeń zupełnie
inną ramę referencyjną. Akcja jego filmu ma również charakter su
biektywnej retrospekcji, ale tym razem wydarzenia w kalifornijskim
11 Jack FiNNEY, The Invasion of the Body Snatchers, Scribner Paperback Fiction
1998, s. 215.
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miasteczku Santa Mira relacjonuje doktor Bennell podczas pobytu
w szpitalu. Jego relacja ma charakter zeznania w obecności psychia
try i policjanta, zaś Bennell je tuż po tym, jak spowodował wypadek,
próbując zatrzymać ciężarówkę pełną form przetrwalnikowych ob
cych. Choć scenarzysta Daniel Mainwaring zachował zarówno chro
nologiczny porządek opowieści, jak i jej główne wątki, zmiana ramy
referencyjnej w zasadniczy sposób zmodyfikowała wymowę całości.
Historia, która płynie z ust podejrzewanego o atak paranoi mało
miasteczkowego lekarza, niespodziewanie nabiera tu prawdopodo
bieństwa, kiedy w ostatniej scenie filmu do szpitalnej izby przyjęć
zostaje wwieziony kierowca ranny w wypadku. Jak informuje jeden
z lekarzy, znaleziono go podczas przeszukiwania wraku ciężarówki,
przygniecionego przez olbrzymie przetrwalniki z nasionami. Opie
kujący się Bennellem doktor Hill każę natychmiast zawiadomić FBI
i zaleca blokadę wszystkich dróg, żeby nie dopuścić do rozprzestrze
nienia się obcych poza granice miasteczka Santa Mira. Trudny o lep
szy dowód tego, że Miles w filmie Don Siegela nie tylko nie podaję
w wątpliwość własnych zdolności do racjonalnego myślenia. Okazu
je się wręcz, że jego opowieść, którą lekarze początkowo traktują jak
zwykłe rojenia wariata, to niepodważalna prawda. Zaś paranoiczna
podejrzliwość wobec innych zostaje zarekomendowana jako jedyna
skuteczna broń przed szerzącą się zarazą.
To bodaj do tej pierwszej ekranizacji, a nie wprost do Inwazji
porywaczy ciał Finneya odwoływali się twórcy kolejnych remake ow,
wykorzystując dydaktyczny potencjał historii o inwazji z kosmosu.
Tymczasem autorowi powieści zależało przede wszystkim na tym,
żeby pokazać czarno na białym, że finałowe zniszczenie fabryki
wynikało z niedostatecznej wiedzy Bennella, czy raczej z jego ogra
niczonej, typowo ludzkiej perspektywy. Być może jednak nie dość
wyraźnie zaakcentował ten właśnie aspekt opowieści, kiedy zde
cydował się przedstawić ją z jednoznacznie ludzkiej perspektywy,
narzucanej czytelnikom przez narrację w pierwszej osobie, prowa
dzoną przez głównego bohatera. Podobny dramat wzajemnego nie
zrozumienia nieco inaczej zainscenizował Peter Watts w opowiada
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niu Cosie, opublikowanym w 2010 roku na łamach „Clarkesworld
Magazine”, w którym oddał głos przybyszowi z kosmosu12. Również
w tym przypadku, jak Wells w Wojnie światów czy Yancey w Piątej fali,
Watts pokazał, na jakich zasadach powstaje obraz obcości, wtórnie
przetwarzając istniejące już wcześniej przedstawienia kosmitów.
Już tytułem opowiadania Watts nawiązał do znanego filmu
Coś (The Thing, 1982) Johna Carpentera, w którym istota przyby
ła z kosmosu na Ziemię zamarzła gdzieś wśród lodów Antarktydy.
Odkopana po tysiącach lat przez ekspedycję badawczą rozpoczyna
inwazję, która w jej zamierzeniach wkrótce obejmie zasięgiem cały
świat. Obcy organizm rozprzestrzenia się podobnie jak porywacze
ciał z powieści Finneya, kopiując kolejne ludzkie ciała i pozbywając
się oryginałów. Jednak jego celem nie jest stworzenie na Ziemi alter
natywnej społeczności, rządzącej się racjonalnymi zasadami. Każda
z kopii to tylko tymczasowa forma istnienia obcego, momentalny
przejaw jego aktywności, polegającej na ciągłym asymilowaniu orga
nizmów żywych i włączaniu ich w obręb własnego. Obcy nie posiada
bowiem w filmie Carpentera ostatecznej i niezmiennej formy orga
nicznej. Jest raczej, jak mówi w pewnym momencie jeden z bohate
rów, biologiczną pamięcią tysięcy światów, które zwiedził w trakcie
podróży przez przestrzeń kosmiczną. Dlatego za każdym razem, gdy
ukazuje się oczom przerażonych badaczy, przybiera inną formę, wy
twarzając i na ich i naszych oczach przetwarzając organy i części cia
ła skopiowanych organizmów. Nic zatem dziwnego, że ta nieustan
nie przeobrażająca się chimera budzi we wszystkich tymczasowych
mieszkańcach stacji polarnej takie przerażenie. Trudno bowiem jej
istnieniu przypisać jakiś inny sens niż tylko tę wieczną i z nasze
go punktu widzenia zgoła bezcelową metamorfozę, umożliwiającą
odnawianie tkanek i trwanie bez końca. To zatem czyste wcielenie
instynktu przetrwania, stanowiącego jedyną motywację dla inwazji.
W opowiadaniu Cosie Watts określa ciało obcego wprost jako
biomasę, pozbawioną jakiegokolwiek ośrodka nerwowego czy cen
12 Peter Watts, Cosie, [w:] IDEM, Odtrutka na optymizm, tłum. Wojciech M. Próchniewicz, Wydawnictwo MAG 2013.
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tralnego punktu sterującego pulsującą magmą tkanek. Nie pozo
stawia też żadnych wątpliwości co do tego, że właśnie ta osobliwa
cecha najbardziej przeraziła ludzi, niezdolnych pojąć sensu misji
przybysza z kosmosu. By w pełni odsłonić źródła agresji skierowanej
przeciwko obcemu, Watts oddaje mu głos i pozwala, by wydarzenia,
jakie w filmie Carpentera rozegrały się w bazie na Antarktydzie, zre
lacjonował dla nas raz jeszcze, tym razem już z własnej, nie-ludzkiej
perspektywy. Z pewnością autor opowiadania liczy na to, że czytel
nicy znają i pamiętają film Coś, skoro nawet nie stara się go przypo
mnieć, lecz kluczowym momentom akcji nadaje nowy sens, kiedy
każę nam spojrzeć na nie z perspektywy pozaziemskiej istoty. „Cała
biomasa jest doskonale wymienna” (s. 308), oświadcza na samym
początku przybysz, kiedy stara się tłumaczyć czytelnikom, że człon
kowie ekspedycji, którzy na ekranie filmowym zachowywali się jak
autonomiczne jednostki, to w istocie jedynie połączone ze sobą czę
ści jednej i tej samej biomasy. I choć podobny proces asymilacji orga
nizm obcego przeprowadzał już wiele razy wcześniej, teraz przyspa
rza mu on bezprecedensowych trudności. Obcy na samym początku
zdradza sens swego przybycia na Ziemię, gdzie zatrzymał się ledwie
na chwilę jako badacz, ambasador i misjonarz prowadząc misję cy
wilizacyjną na skalę całego wszechświata. Podróżując w przestrzeni
kosmicznej, poznawał kolejne światy i zespalał się z nimi, by rasy
słabiej rozwinięte mogły dzięki zespoleniu z doskonalszymi gatun
kami wspiąć się na wyższy stopień rozwoju i skuteczniej opierać się
sile entropii, podstawowej zasadzie natury. Ziemia to, jak otwarcie
wyznaje, najdziwniejszy ze światów, z którym przyszło mu się dotąd
zmierzyć, gdyż z zupełnie niejasnych dla niego powodów każda jed
nostka ludzka opiera się przed zespoleniem i nie chce zmienić swego
kształtu. Dlatego właśnie nazywa ludzi cosiami, osobliwymi istotami,
które za wszelką cenę i do ostatniego tchnienia walczą o swoją auto
nomię, nawet jeśli jej zachowanie godzi w zasady zdrowego rozsądku.
„Centralizacja to bezbronność” (s. 329), oznajmia w pewnym
momencie obcy, starając się nas przekonać do tego, że tylko po
zbawiona głównego ośrodka kontrolnego biomasa ma jakąkolwiek
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szansę na przetrwanie, skoro nawet utrata znacznej jej części nie
pociąga za sobą zniszczenia całego organizmu. Dlatego początkowo
nijak nie potrafi zrozumieć, czemu istoty ludzkie postępują wbrew
samym podstawom logiki, kiedy zamiast zespolenia gwarantującego
wieczne trwanie wybierają śmierć, na którą nieuchronnie skazany
jest każdy pojedynczy organizm. Dopiero w finale obcy pojmuje, że
próbując się desperacko zasymilować, tkwił w zgoła błędnym prze
konaniu, że zdolność do zmiany stanowi uniwersalnie obowiązującą
w całym wszechświecie zasadę naturalną. Ludzie to bowiem pierw
szy napotkany przez niego w czasie misji w kosmosie gatunek, któ
rego biomasa nie potrafi się przekształcać. W konsekwencji obcy
zostaje skazany na samotność wśród innych rozumnych istot. Dla
tego postanawia się ukryć, przybierając ludzką postać. Pozwoli mu
to bezpiecznie poczekać na nadejście ekipy ratunkowej, a następnie
nawet wbrew woli cosiów kontynuować zamierzone dzieło ratowa
nia wszechświata.
Watts w opowiadaniu Cosie pokazuje zatem, że eskalacja prze
mocy w momencie pierwszego kontaktu to najczęściej wynik wza
jemnego niezrozumienia, które stanowi konsekwencję założeń i ko
gnitywnych procedur, jakimi posługują się zarówno ludzie, jak i obcy.
Cóż bowiem z tego, że przybysz z kosmosu zarzuca ludziom, że są je
dyną rasą we wszechświecie, która stawia bezrozumny z jego punktu
widzenia opór, skoro jednocześnie, jak wyznaje, sam w momencie
katastrofy utracił znaczną część biomasy, a wraz z nią ogromne ob
szary pamięci. „Kiedyś myślałem, teraz zaledwie reaguję", mówi. „Ilu
opcji nie dostrzegam, po prostu dlatego, że moja dusza jest za mała,
żeby je ogarnąć” (s. 315). Pozostały mu jedynie fragmenty dawnej
wiedzy, której już nigdy nie uda mu się odtworzyć. Zatem rów
nież jego opowieść o ułomnościach ludzkiego gatunku okazuje się
ufundowana na czytelnie niepewnych przesłankach i stanowi kon
sekwencję powziętych odgórnie założeń. Watts podpowiada wręcz,
że to struktura organizmu narzuca odpowiednio obcemu i ludziom
diametralnie odmienne procedury poznawania i łączenia informa
cji, a zatem zdobywania i przechowywania wiedzy. Biomasa stanowi
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w całości repozytorium pamięci, zaś wiedzę gromadzi na drodze asy
milacji, integrując się z zapisami pamięciowymi reprezentantów od
miennych gatunków. Dlatego obcy nie może pojąć, na jakiej zasadzie
funkcjonuje scentralizowany, ludzki układ nerwowy. Jemu wydaje
się on bowiem czymś w rodzaju chorobliwej, patologicznej tkanki,
jakimś groźnym nowotworem, który zdążył już zaatakować każdy
ludzki organizm. Na tej samej zasadzie członkowie ekspedycji po
larnej nie potrafią pojąć zasad funkcjonowania obcego. Traktują go
przecież jako podobny im, autonomiczny organizm i dlatego podda
ją sekcji, w chaosie biomasy poszukując uporządkowanych struktur
anatomicznych. W Cosiach obcy i ludzie stają naprzeciw siebie, próbu
jąc zdobyć o sobie wiedzę, lecz w efekcie nie dowiadują się nic ponad
to, na co pozwala im ich mocno ograniczona perspektywa. W odróż
nieniu od Yanceya, który akcentował przede wszystkim poznawczą
funkcję medialnych obrazów i stereotypów, Watts źródłem wzajem
nego niezrozumienia czyni coś innego: odmienny typ ukształtowa
nia anatomicznego, który przesądza o sposobie relacji z otoczeniem,
a w konsekwencji o sposobach komunikacji, przechowywania pamię
ci i zdobywania informacji. Opowieść Wattsa o pierwszym kontakcie
przynosi zatem nieoczekiwaną zgoła konkluzję: zarówno ludzie, jak
i obcy, zdobywając na swój temat coraz więcej informacji, zamiast
oczekiwanej i pewnej wiedzy, pogłębiają tylko dysonans poznawczy,
który staje się fundamentem otwartego konfliktu, nie znającego
alternatywy wobec eskalacji przemocy. Pod tym względem źródło
ograniczenia możliwości poznawczych - kultura czy anatomia, mó
wiąc w znacznym uproszczeniu - zgoła się nie różni. Poczucie obco
ści zdaje się bowiem nieodłączną konsekwencją lokalności i cząstkowości perspektywy, jej usytuowania. Inaczej mówiąc, produktem
ubocznym poczucia tożsamości. Nie musi to jednak wcale brzmieć
jak wyrok. Tak Yancey, jak Watts nakłaniają jedynie do gruntownej
zmiany naszych narzędzi kognitywnych w następstwie rezygnacji
z wartościowania. Wtedy bowiem zamiast groźnych w skutkach
binarnych opozycji uda się nam uporządkować świat w pary komple
mentarne, umożliwiające współpracę, a nie otwarty konflikt.
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yreżyserowany przez Christophera Nolana Interstellar (2014)
tylko z pozoru należy do typowych filmów z nurtu naukowej
fantastyki, nawet jeśli jego twórcy niezwykle sprawnie wyko
rzystali i spletli w spójną całość większość charakterystycznych dla
nich motywów. W obliczu nieodwracalnej zagłady ludzkość w filmie
Nolana jedyny ratunek widzi w wysłaniu swoich reprezentantów
w przestrzeń kosmiczną z misją poszukiwania takiej planety, na
której można podjąć próbę odtworzenia ziemskiej cywilizacji. Nie
stety, katastrofa ekologiczna, powodująca kolejne klęski nieurodza
jów i epidemie roślin uprawnych, niszczących całe plony, zdołała już
doprowadzić tę cywilizację do głębokiego kryzysu na wielu polach.
Początek filmu pokazuje wyraźne oznaki regresu niegdyś zaawan
sowanego technologicznie społeczeństwa, które prowadziło eksplo
rację kosmosu na imponującą skalę. Dziś cofnęło się ono na poziom
o wiele prymitywniejszych społeczności rolniczych, które przestały
już inwestować w rozwój technologii i z roku na rok z coraz więk
szym trudem walczą o przetrwanie. Dlatego jedyną szansą dla pra
cujących w tajnym ośrodku NASA naukowców, decyzją władz pozba
wionych środków na dalsze prowadzenie badań i eksperymentów,
staje się wykorzystanie do niezbędnych podróży międzygwiezdnych
odkrytego niedawno tunelu czasoprzestrzennego, który zapewne
zbudowała jakaś tajemnicza cywilizacja w okolicy Saturna. Wyprawa
w poszukiwaniu nowego świata oznacza jednak, że astronauci mu
szą nie tylko porzucić na wiele lat swoje domy i rodziny, lecz także
na własnej skórze doświadczyć względności upływu czasu. Podczas
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ich zaledwie kilkuletniej podróży mijają na Ziemi całe dziesięciolecia,
zaś ostateczna zagłada przybliża się wielkimi krokami.
Na takim bardziej ogólnym tle rozgrywa się w Interstellar melodramatyczna historia relacji między kilkunastoletnią Murph i jej
ojcem, pilotem Cooperem, który decyduje się na udział w misji, choć
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej już
nigdy nie zobaczy bliskich. Główny wątek filmu Nolana nie tylko
pokazuje możliwe konsekwencje współczesnych przemian technonauk i ich istotny wpływ na sferę relacji międzyludzkich, jak często
dzieje się w utworach z nurtu fantastyki naukowej. Mocna więź
emocjonalna między ojcem a córką okazuje się ponadto kluczem do
sukcesu misji ratowania ludzkości, w której bierze on udział. W fina
le filmu Cooper właśnie dzięki pozaracjonalnej więzi, łączącej go
z Murph, dokonuje czegoś wręcz niemożliwego. Dociera nie tylko
do osobliwości tunelu czasoprzestrzennego, gromadząc niezbędne
dane, umożliwiające pokonanie grawitacji i wystrzelenie w prze
strzeń baz kosmicznych, na których ludzkość zdoła ocalić się przed
kataklizmem. Udaje mu się ponadto przekazać te cenne informacje,
cofając się w czasie za sprawą zbudowanego przez domniemanych
obcych hipersześcianu. Tu bowiem czas okazuje się wyłącznie ko
lejnym wymiarem fizycznym, rodzajem takiej przestrzeni, po której
można swobodnie wędrować we wszystkich kierunkach.
Niezwykle sprawnie opowiedziana przez Nolana historia wy
daje się niczym więcej, jak tylko kolejną produkcją hollywoodzką,
w której naukowe teorie posłużyły za podstawę atrakcyjnego sce
nariusza, a następnie dostarczyły inspiracji dla niebywale widowi
skowych efektów specjalnych, nagrodzonych nawet Oscarem. Jedno
wszakże wyróżnia Interstellar na tle innych wielkobudżetowych pro
dukcji podobnego typu. Związek fikcyjnej fabuły z aktualnym sta
nem badań naukowych stał się w tym przypadku przedmiotem nie
tylko debaty krytyków i widzów na licznych forach internetowych,
ale doczekał się także szczegółowego opracowania w postaci popu
larnonaukowej książki „Interstellar" i nauka, której wydanie towa
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rzyszyło premierze filmu1. Jej autorem jest Kip Thorne, wymieniany
jednym tchem ze Stephenem Hawkingiem jako postać kluczowa dla
rozwoju współczesnej astrofizyki. Thorne nie tylko ściśle współpra
cował ze scenarzystami Interstellar, weryfikując proponowane przez
nich rozwiązania fabularne, ale pilnie dbał też o zgodność między
aktualnym stanem specjalistycznej wiedzy a tym, jak wygląda świat
przedstawiony w realizacji twórców efektów specjalnych. Miało to
szczególne znaczenie w przypadku zjawisk istniejących czysto hi
potetycznie, jak choćby wspomniany tunel czasoprzestrzenny czy
odgrywający kluczową rolę w rozwoju akcji hipersześcian. Thorne
zabierał przy tym głos nie tyle jako obiektywny arbiter, który mocą
posiadanego autorytetu rozstrzyga o stopniu naukowości przedsta
wionych na ekranie wydarzeń, ile raczej jako współproducent filmu,
który pracę na planie traktował jako przedłużenie własnej działalno
ści naukowej. Jak bowiem sam twierdzi, nowoczesna technologia fil
mowa dostarczyła mu odpowiednich narzędzi, żeby nadać wizualną
postać temu, co we współczesnych laboratoriach przybiera zwykle
kształt równań matematycznych, opisujących fizyczne parametry
hipotetycznych zjawisk.
Jak się należy spodziewać, przetransponowanie ustaleń nauko
wych na język filmu wymagało od Thorna klarownego wyjaśnienia
laikom bardzo skomplikowanych zagadnień teoretycznych, które
tylko częściowo znalazły dotąd potwierdzenie w obserwacjach em
pirycznych. Dlatego kolejne rozdziały książki „Interstellar” i nauka,
omawiające budowę czarnych dziur i tuneli czasoprzestrzennych,
naturę kataklizmu przedstawionego w filmie, związki koncepcji cza
su z grawitacją i możliwość podróży w piątym wymiarze, podzielił on
na części, w których klarownie oddzielił potwierdzone i powszech
nie zaakceptowane fakty naukowe od hipotez opartych na mocnych
przesłankach, a także od czystych domysłów. Nie pozostawił przy
1 Kip Thorne, „Interstellar" i nauka, tłum. Bogumił Bieniok, Ewa L. Łokas, Wy
dawnictwo Prószyński i S-ka 2015.
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tym żadnych wątpliwości, że nie chodzi wcale o podział ostateczny.
Jak bowiem dowodzi historia nauki, ustalone fakty naukowe nie
jednokrotnie okazywały się wierutną bzdurą, zaś czyste spekulacje
zyskiwały na tyle mocne, empiryczne i teoretyczne podstawy, że
wchodziły następnie w obręb oficjalnej i obowiązującej wiedzy. Nie
oznacza to bynajmniej, jakoby Thorne próbował podważyć autorytet
współczesnej nauki. Wręcz przeciwnie. Na każdym kroku podkreśla
jej zdolność do rozwiązywania problemów, uważanych za zagad
ki natury. Właśnie dlatego jego popularnonaukowa praca skłania
do sformułowania takiej koncepcji fantastyki naukowej, w której
ramach artystyczna fikcja przestanie wreszcie funkcjonować jako
wtórna i dalece uproszczona ze względu na stan wiedzy potencjal
nych odbiorców wersja ustaleń naukowych, podporządkowana po
trzebom akcji i ograniczeniom wyobraźni autora. Jak przekonuje
Thorne, powołując się na przypadek Interstellar, fikcyjna fabuła i ak
tualne ustalenia naukowe stanowić mogą równoprawne elementy
projektu artystycznego, który o miedzę sąsiaduje z popularnymi
dziś przedsięwzięciami na pograniczu nauki i sztuki.
Książka Thornea na każdym kroku dostarcza dowodów na to,
że wszystkie pokazane na ekranie technologie i zjawiska, jak choć
by wspomniany tunel czasoprzestrzenny czy hipersześcian, nie
stanowią tylko i wyłącznie wytworu wyobraźni artystów, którzy
mają sobie za nic realia naukowe. To w większości byty hipotetycz
ne, sytuujące się w szarej strefie między czystą spekulacją a dobrze
już potwierdzonymi, twardymi faktami. Choć nikomu nie udało się
dotąd zaobserwować tych zjawisk w warunkach naturalnych ani też
sztucznie ich wygenerować, nie ma najmniejszych podstaw, żeby
ostatecznie wykluczyć możliwość, że kiedyś uda się powołać je do
istnienia. Takim właśnie zjawiskiem jest wspomniany tunel, po
wstający w efekcie zakrzywienia czasoprzestrzeni i umożliwiający
znaczne skrócenie czasu podróży międzygwiezdnych. Jego istnienie
naukowcy postulowali już w 1916 roku, wkrótce po tym, jak Albert
Einstein sformułował ogólną teorię względności. Kiedy bowiem au
striacki fizyk Ludwig Flamm rozwiązał równania Einsteina, czarno

TU I TAM

na białym udowodnił, że z czysto matematycznego punktu widze
nia nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby istniały takie właśnie
osobliwe zjawiska, jak połączenia między odległymi punktami cza
soprzestrzeni. Dziewiętnaście lat później sam Einstein i jego współ
pracownik Nathan Rosen, choć nie znali prac Flamma, doszli do
bardzo podobnych wniosków, zaś kontynuatorzy ich badań nadali
temu hipotetycznemu bytowi nazwę „most Einsteina-Rosena". Kon
kurencyjne określenie „tunel czasoprzestrzenny” wprowadził do po
wszechnego obiegu dopiero amerykański uczony John Wheeler, kie
dy w 1957 roku, wspólnie ze swoim studentem Robertem Fullerem,
podjął próbę dokładnego opis tego zjawiska. Na podstawie analizy
równań teorii względności doszli jednak do wniosku, że kolejne fazy
tworzenia podobnego tunelu następują po sobie tak szybko, że nawet
światło nie zdążyłoby przedostać się z jego jednego końca na drugi.
Tym samym Wheeler i Fuller zanegowali też możliwość powstawa
nia w samorzutny sposób takich przejezdnych tuneli czasoprze
strzennych, które mogłyby posłużyć do podróży międzygwiezdnych.
Oczywiście, nie przeszkodziło to wcale, żeby w 1985 roku
Thorne wysunął własną hipotezę, że przecież tego typu zjawisko mo
głoby powstać w sztucznych warunkach. Swoich ustaleń i wspierają
cych je obliczeń nie opublikował jednak drukiem w formie typowej
dla dyskursu naukowego, a jedynie przedstawił ustnie koledze po
fachu, słynnemu już wtedy astrofizykowi Carlowi Saganowi, który
pracował właśnie nad powieścią fantastycznonaukową Kontakt2. Po
nieważ jej bohaterka musiała w bardzo krótkim czasie przemierzyć
drogę z Ziemi w okolice gwiazdy Wega, obliczenia Thorne’a posłu
żyły Saganowi jako niezbędna podstawa do tego, żeby mógł w ra
mach fikcyjnego świata stworzyć stabilny tunel czasoprzestrzenny.
Hipotetyczny wynalazek już wkrótce upowszechnił się dzięki Saga
nowi w prozie i filmie science fiction, gdzie zaczął funkcjonować jako
jedno z tych rozwiązań technologicznych, które w nieokreślonej bli
2 Carl Sagan, Kontakt, tłum. Mirosław R. Jabłoński, Wydawnictwo Zysk i S-ka
1997-
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żej przyszłości umożliwią dalekie podróże międzygwiezdne. Thorne
tymczasem powrócił do swego dawnego pomysłu dopiero podczas
prac nad filmem Nolana, odpowiednio go rozwijając i uzupełniając
o niezbędne szczegóły. Nowoczesne techniki filmowe pozwoliły na
przeobrażenie jego teoretycznych ustaleń i obliczeń w filmowe ob
razy, które stały się rodzajem symulacji w laboratorium, dając szan
sę na materializację w wirtualnej rzeczywistości tego, co współcze
sna fizyka traktuje jako opartą na matematycznych przesłankach
hipotezę.
Jeśli zatem potraktować Interstellar Nolana i omawiającą wy
brane aspekty jego produkcji książkę Thorne'a jako integralnie po
wiązane ze sobą elementy tego samego projektu artystyczno-naukowego, to widać wyraźnie, że wytwory wyobraźni scenarzystów
sytuują się gdzieś między ściśle naukowym faktem a czystą fanta
zją, niepopartą żadnymi dowodami. W świetle pracy Thornea nie
sposób też odmówić im wartości poznawczej, nawet jeśli pełnią one
wyłącznie funkcję wizualizacji takich rozważań, które nie mieszczą
się w głównym nurcie badań i obowiązujących aktualnie paradygma
tów naukowych. Twórcy fantastyki naukowej zajmują raczej szarą
strefę graniczną między dyskursem naukowym a tym, co uznaje się
za nie do końca możliwe do potwierdzenia hipotezy, zwykłą pseudo
naukę czy futurologiczne domniemania. Innymi słowy, fantastyka
naukowa to dziś nie tyle domena fikcji jako takiej, ile raczej kontrfaktualności. Nie zajmuje się przecież czystym zmyśleniem, lecz
raczej takimi teoriami, zjawiskami czy wynalazkami, które zgodnie
ze współczesnym stanem wiedzy mogłyby potencjalnie istnieć, gdyż
w żaden sposób nie negują ich obliczenia matematyczne i obserwa
cje empiryczne. Choć nie zostały dotąd urzeczywistnione, to stało
się tak przede wszystkim ze względu na brak odpowiedniej tech
nologii. Może się ona jednak pojawić w niedalekiej przyszłości, nie
tylko potwierdzając jednoznacznie przypuszczenia twórców fanta
styki naukowej, lecz także modyfikując obowiązujące paradygmaty
naukowe i pozwalając na weryfikację tego, co do tej pory uchodziło
w ich ramach za niepodważalną i obiektywną prawdą. Ze względu na
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tę możliwość realizacji w niedalekiej przyszłości należałoby zapewne
określić fantastykę naukową mianem dyskursu kontr(f)aktualnego,
żeby tym samym podkreślić złożoność jego związku z gwarantowa
nym instytucjonalnie paradygmatem naukowym, który uznaje się
za obowiązujący w danym miejscu i czasie. Dyskurs kontr(f)aktualny nie tyle bowiem przeczy aktualnemu stanowi wiedzy naukowej,
ile poszerza go o wymagające jeszcze potwierdzenia hipotezy i do
mniemania. Zarazem dowodzi też tego, jak istotną pełnią one funk
cję w wytwarzaniu obowiązującego obrazu świata i natury, dostar
czając jedynej w swoim rodzaju okazji do testowania przypuszczeń
i stawiania prognoz, bez których nie mogą się obyć jednoznacznie
wychylone w przyszłość i nastawione na nieprzerwany postęp technonauki.
Do przyjęcia takiej perspektywy skłaniają publikowane dzisiaj
prace kulturoznawcze, poświęcone związkom między fantastyką
naukową, kulturą popularną i projektem podboju kosmosu, który
szczególnie intensywnie realizowano na przełomie lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych XX wieku. Howard E. McCurdy, zajmujący
się historią amerykańskich instytucji odpowiedzialnych za program
lotów kosmicznych, w monografii Space and the American Imagination z przekonaniem dowodzi, że to przede wszystkim właśnie dzieła
literackie i filmowe stanowiły źródło inspiracji dla pionierów lotów
kosmicznych w tamtym ćwierćwieczu, które poprzedziło pierwszy
załogowy lot na Księżyc, misję Apollo 11 w 1969 roku3. To prawda,
jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego wieku, czyli u progu złotej
ery fantastyki naukowej, masowo wydawane powieści kieszonkowe,
nawiązujące do motywów znanych z powieści H.G. Wellsa, potrafiły
zainteresować zaledwie garstkę czytelników i rzadko podejmowały
kwestie ściśle technologiczne. Jednak już w następnej dekadzie po
jawiły się publikacje, które dziś należałoby zakwalifikować jako futu

3 Howard E. McCurdy, Space and the American Imagination, The Johns Hopkins
University Press 2011.
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rologiczne, skoro zamiast atrakcyjnej, fikcyjnej fabuły przedstawia
ły ufundowane na naukowych podstawach przewidywania dotyczą
ce rozwoju kosmonautyki. Ogromnym sukcesem czytelniczym oka
zała się wtedy choćby książka Rockets. The Future of Travel Beyond
the Stratosphere Willy’ego Leya, wydana po raz pierwszy w 1944
roku i wznowiona trzy lata później. Klarownie objaśniała ona zasa
dy poruszania się po orbicie okołoziemskiej, proponowała projekty
stacji kosmicznych i przedstawiała korzyści płynące z podboju Księ
życa. Swój niezwykły sukces zawdzięczała także współudziałowi
ilustratora, malarza Chesleya Bonestella, który na podstawie tele
skopowych obserwacji ciał niebieskich przygotował na potrzeby
tej publikacji całą serię kosmicznych pejzaży, wykonanych w zgoła
realistycznej manierze. Przedstawiały one powierzchnię Księży
ca, a także Ziemię oglądaną z okien rakiety mknącej w przestrzeni
międzygwiezdnej. Właśnie te obrazy zostały szczególnie docenione
przez odbiorców, zaś zachęcony ich sukcesem Bonestell namalował
później jeszcze wiele podobnego typu pejzaży, które ukazywały się
w prasie popularnej.
Jak twierdzi McCurdy, właśnie tego typu wizualne przedsta
wienia kosmosu w książce Rockets miały tak ogromną moc oddziały
wania na zbiorową wyobraźnię, że potrafiły nawet uprawdopodobnić
futurologiczne rozważania Leya. Już w 1951 roku znalazł on kolej
nego sojusznika w postaci ówcześnie jeszcze nikomu nieznanego au
tora popularnych książek o lotach kosmicznych, Arthura C. Clarke a.
Wykorzystując doświadczenia zgromadzone w trakcie pracy dla
Brytyjskiego Towarzystwa Międzyplanetarnego, kiedy brał aktyw
ny udział w tworzeniu projektu statku kosmicznego, Clarke napisał
popularną pracę The Exploration of Space. Z zaangażowaniem prze
konywał w niej czytelników o istotnych pożytkach płynących z misji
międzyplanetarnych i zaproponował szczegółowy, siedmioetapowy
plan załogowych lotów kosmicznych, najpierw na Księżyc, później
zaś na sąsiednie planety: Wenus i Marsa. Swój projekt, przygoto
wany ze znawstwem kwestii technicznych, Clarke omówił zaś na
tyle szczegółowo, że niecałą dekadę później stał się on podstawą dla
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długofalowego planu działań powołanej do istnienia w 1958 roku
przez rząd Stanów Zjednoczonych Narodowej Agencji Aeronautyki
i Przestrzeni Kosmicznej (NASA).
Jak przekonuje McCurdy, właśnie te popularne prace zaini
cjowały falę publicznego zainteresowania kwestią przyszłych lotów
w kosmos, która od 1951 roku już na stałe zagościła na łamach po
czytnego czasopisma „Collier”. W latach 1952-1954 w kolejnych
numerach tego czasopisma zamieszczono artykuły pióra znanych
naukowców, omawiające zagrożenia i szanse powodzenia misji ko
smicznej, a także systematycznie przedstawiano raporty z sympo
zjów poświęconych astronautyce. Wkrótce temat ten zagościł rów
nież na łamach takich popularnych i opiniotwórczych czasopism,
jak „Newsweek” czy „Time", zaś w numerze „Life” z 18 listopada
1957 roku redakcja wprost ogłosiła nadejście ery lotów kosmicz
nych. W połowie lat pięćdziesiątych powszechne zainteresowanie
Amerykanów podbojem międzyplanetarnym osiągnęło niemal ma
sową skalę, co oczywiście i natychmiast postarał się wykorzystać
przemysł rozrywkowy. Właśnie w tym czasie rozpoczęto w słynnym
Disneylandzie budowę miasta jutra, Tomorrowland, którego głów
ną atrakcją stała się nie bez przyczyny dwudziestopięciometrowa
rakieta kosmiczna. Na reakcję Hollywood także nie należało długo
czekać. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych zaczęto tu produkować
coraz więcej filmów fantastycznonaukowych, wykorzystując zarów
no oryginalne scenariusze, jak też zamawiając adaptacje klasycz
nych powieści z tego nurtu. Jak twierdzi McCurdy, kultura popu
larna tamtego okresu nie tylko rozbudziła wyobraźnię laików, lecz
ponadto zapewniła szerokie poparcie społeczne dla programu lotów
kosmicznych, który rozwinął się na dobre w latach sześćdziesiątych.
W swojej pracy relacjonuje on szczegółowo kolejne etapy programu
Apollo, za każdym razem podkreślając, w jaki sposób wytwory kul
tury masowej dostarczały tak potrzebnego uzasadnienia dla jego
kontynuacji. Miało to istotne znaczenie przede wszystkim w chwili,
kiedy początkowy entuzjazm zwolenników międzygwiezdnych eks
ploracji zaczął stopniowo słabnąć, gdyż podróże w kosmos okazały
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się znacznie bardziej kosztowne i ryzykowne, niż mogło się począt
kowo wydawać.
McCurdy nie waha się nawet przed tym, żeby fantastyce na
ukowej w jej rozmaitych, popularnych wcieleniach przypisać klu
czową funkcję w podtrzymywaniu publicznego i instytucjonalnego
poparcia dla prowadzenia dalszych badań nad kosmosem. Dlatego
też typowe dla tego nurtu w latach sześćdziesiątych motywy fabu
larne analizuje w kontekście aktualnych problemów politycznych
i kulturowych, które mniej lub bardziej bezpośrednio determinowa
ły kierunek badań i rozwoju technologii kosmicznej. Wpływ na ten
kierunek miała z pewnością zimna wojna i nowe zagrożenie w posta
ci broni nuklearnej, które stawało się coraz bardziej realne. Eksplo
racja kosmosu, jak się wtedy mogło wydawać, miała się przyczynić
do zagwarantowania bezpieczeństwa narodowi amerykańskiemu,
gdyż oferowała trudną do przecenienia szansę przeniesienia dzia
łań wojennych w przestrzeń kosmiczną. Rodzące się w tym samym
czasie ruchy ekologiczne dostarczyły zaś uzasadnienia dla rozwija
nia planów budowy baz okołoziemskich, gdyż właśnie w nich w ob
liczu kataklizmu nuklearnego ludzkość mogłaby znaleźć bezpieczne
schronienie. W erze lotów kosmicznych intensywnie rozwijały się
także badania w dziedzinie robotyki oraz powstały liczne projek
ty połączenia organizmu ludzkiego z maszynami, co miało ułatwić
ludziom przetrwanie w środowisku pozaziemskim. Nie można też
zapominać o tym, że podbój kosmosu oferował ponadto liczącą się
szansę na zdobycie nowych źródeł paliw i surowców mineralnych,
tym samym przyczyniając się do zażegnania przeczuwanego już
wtedy przez wielu prognostyków kryzysu ekonomicznego. McCur
dy nie ma w związku z tym większych wątpliwości, że jeśli nawet
autorzy powieści i publikacji popularnonaukowych oraz twórcy fil
mów science fiction puszczali wodze fantazji i nie dbali o wierność
ustalonym przez badaczy faktom, to ich dzieła odgrywały istot
ną rolę w potwierdzaniu racji bytu ich poszukiwań i eksperymen
tów, uzasadniając także kolejne etapy rozwoju programu lotów
kosmicznych.
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Kwestię relacji między technonaukami i kulturą popular
ną w dobie lotów kosmicznych w sposób bardzo podobny do Mc
Curdy’ego ujmuje inny kulturoznawca, Matthew D. Tribbe, nawet
jeśli w pracy No Requiem for the Space Age stawia nieco inne pytania
i zwraca uwagę na nieco inne kwestie4. Analizując dyskurs publiczny
w Stanach Zjednoczonych końca lat sześćdziesiątych, Tribbe odno
tował bowiem nagły i zupełnie niespodziewany spadek publicznego
zainteresowania działalnością NASA w chwili, kiedy po raz pierwszy
powiodło się lądowanie na Księżycu. Bardzo szybko, już w 1972 roku,
program lotów kosmicznych został zamknięty, zaś wszystkie próby
jego ponownego uruchomienia na przełomie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych spaliły na panewce. Próbując odnaleźć źródła tej
nieoczekiwanej zmiany społecznego nastawienia, Tribbe postawił
radykalną tezę: cieszący się początkowo ogromnym zainteresowa
niem projekt nie znalazł dostatecznego uzasadnienia tak pragma
tycznego, jak ideologicznego, a przemiany kulturowe w Ameryce
końca lat sześćdziesiątych skutecznie przeciwdziałały jego konty
nuacji. Od samego początku zarówno twórcy programu Apollo, jak
astronauci i propagatorzy idei podboju kosmosu z ogromnym tru
dem znajdowali wymijające i dalece niekonkretne odpowiedzi na
wciąż ponawiane przez dziennikarzy pytania o jasno określony cel
i sens tak kosztownych badań, eksperymentów i ekspedycji. Jednak
Tribbe nie ma wątpliwości, że nie tylko kwestie czysto ekonomicz
ne zaważyły na tym, że trzy ostatnie planowane misje załogowych
lotów na Księżyc należało w efekcie zawiesić. Żeby to przekonująco
udowodnić, sytuuje on program Apollo w szerokim kontekście poli
tycznym i kulturowym, który bardzo wyraźnie pokazuje, że gorąca
debata publiczna wokół działań NASA niczym w soczewce skupiała
podstawowe dylematy tamtej epoki.
Nie wszyscy komentatorzy z jednakowym entuzjazmem zare
agowali na pierwsze udane lądowanie na Księżycu. Niektórzy z ro
4 Matthew D. Tribbe, No Requiem for the Space Age. The Apollo Moon Landings and
American Culture, Oxford University Press 2014.
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snącym niepokojem patrzyli na triumf ideologii postępu technolo
gicznego. Należał do nich między innymi powieściopisarz i eseista
Norman Mailer, który w kronice programu Apollo, zatytułowanej Of
a Fire on the Moon (1970), próbował zdać relację z przebiegu dotych
czasowych prac. Na każdym wręcz kroku napotykał przy tym na nie
możliwe do pokonania trudności w objaśnieniu tyleż technicznych
szczegółów projektu, co jego przełomowego znaczenia w szerokim
kontekście kulturowym. Zamiast oczekiwanego przez czytelników
klarownego wyjaśnienia sensu działań inżynierów i astronautów,
Mailer dał raczej świadectwo pogłębiającej się przepaści między
technonaukami i życiem społecznym. Jego relacja w całej rozciągło
ści potwierdziła zaś tezy, które pod koniec lat pięćdziesiątych wysu
nął brytyjski fizykochemik i pisarz C.P. Snów, przekonany o niebez
piecznym rozejściu się dróg nauk ścisłych i humanistycznych w epoce
postindustrialnej i trudnym do zahamowania procesie powstawania
w efekcie dwóch odrębnych kultur. Nie tylko jednak triumf neolibe
ralnej technokracji budził wówczas poważne zaniepokojenie wśród
obserwatorów. Nie przekonywał ich również forsowany przez NASA
argument, że potrzeba odkrywania nieznanego to naturalny impuls
każdej istoty ludzkiej. Odpowiadając na pierwsze sukcesy programu
Apollo, Hannah Arendt dojrzała w nim jawne świadectwo typowej
dla nowożytnych społeczeństw tendencji technokratycznych, stara
jąc się przestrzec przed podejmowaniem na tak ogromną skalę dzia
łań o nieznanych jeszcze nikomu konsekwencjach. W podobnym
tonie pisała swoje reportaże na temat działalności NASA Oriana
Fallaci. Podbój kosmosu wydawał się jej kolejnym triumfem tej sa
mej technokracji, która jeszcze niedawno, w czasie II wojny świato
wej, wytwarzała coraz doskonalszą broń masowego rażenia. W tym
przekonaniu utwierdził ją wywiad z Wernherem von Braunem,
w tamtych czasach jednym z najlepiej znanych propagatorów idei
lotów kosmicznych. Zanim von Braun oddał się w ręce Amerykanów,
współpracował bowiem przy projektowaniu tych samych pocisków
rakietowych V-2, które już wkrótce siały zniszczenie w szeregach
aliantów. Nieco inne argumenty wysuwali natomiast reprezentanci
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rodzących się wówczas ruchów ekologicznych. Twierdzili oni choć
by, że fotografie przedstawiające powierzchnię Księżyca jako jałowe
pustkowie zachęcają jedynie do tego, by porzucić mrzonki o innych
możliwych do zamieszkania światach i zająć się z większą troską
przyszłością własnego. Na ten właśnie istotny cel środki z programu
lotów kosmicznych bardzo by się przydały, pomagając ratować ziem
skie środowisko naturalne od zniszczenia.
Jak przekonuje Tribbe, na dowód przywołując liczne głosy kry
tyków i komentatorów, monumentalne dzieło Stanleya Kubricka
2001: Odyseja kosmiczna (2001: A Space Odyssey), którego premiera
w 1968 roku zaledwie o piętnaście miesięcy wyprzedziła lądowanie
na Księżycu misji Apollo 11, stało się istotnym argumentem w tej
debacie. Już pierwsze reakcje krytyków świadczyły o tym, że film
uznawano za wyraz krytyki pod adresem NASA, krytyki skierowa
nej szczególnie przeciwko propagowanej przez tę instytucję ideolo
gii postępu w imię wyjaśnienia wszelkich zagadek natury i wszech
świata. Akcentowano przede wszystkim to, że świat przyszłości na
ekranie niewiele różni się od współczesnej codzienności większości
Amerykanów. Promy kosmiczne i stacja orbitalna należą do wielkich
korporacji. Zaś w jednej z pierwszych scen ojciec za pośrednictwem
wideotelefonu przeprasza kilkuletnią córkę za swoją nieobecność
w czasie jej urodzin, tłumacząc się obowiązkami zawodowymi. Jak
zatem widać, rozwój technologii ani na jotę nie zmienił codziennego
życia Amerykanów, a jedynie umożliwił stworzenie kilku atrakcyj
nych gadżetów. Jeden z krytyków określił wręcz 2001: Odyseję ko
smiczną mianem filmu świadomie skierowanego przeciwko nurtowi
fantastyki naukowej, skoro tak bezlitośnie obnażał duchowe ubó
stwo technokratycznego reżimu.
Na te wczesne odczytania filmu Kubricka wpłynął niewątpli
wie sam sposób prezentacji technologii przyszłości. Reżyser poka
zał przecież technologię, która wymyka się całkowicie spod kontroli
człowieka i zaczyna żyć własnym życiem, zagrażając wręcz egzysten
cji gatunku ludzkiego. Nie tylko w trakcie pokazywanej na ekranie
misji komputer pokładowy Hal 9000 w obronie własnej i wbrew

293

294

SZTUCZNE NATURY 3.0

odgórnym dyrektywom samowolnie podejmuje decyzję o likwida
cji prawie całej załogi statku lecącego na Jowisza. Jego bunt zapo
wiadają już przecież te wcześniejsze, długie sekwencje, kiedy stat
ki kosmiczne niczym żywe istoty tańczą przy wtórze wiedeńskich
walców, inicjując erę rozumnych maszyn. W powszechnej ocenie
film Kubricka nie tyle gloryfikował osiągnięcia techniczne własnej
epoki, ile miał raczej budzić w odbiorcach niepokój wobec tajemnic
wszechświata. Potwierdzał to nawet Arthur C. Clarke, współautor
scenariusza, przekazując odnoszącą się do 2001: Odysei kosmicznej
informację, że wytwórnia MGM „pokryła koszty produkcji pierw
szego filmu o tematyce religijnej, którego budżet przekroczył dzie
sięć i pół miliarda dolarów”5. Chodziło mu przede wszystkim o to, że
Dave Bowman, główny bohater filmu Kubricka, poznaje tajemnicę
pochodzenia człowieka nie tyle na drodze racjonalnego poznania,
ile raczej mistycznego wglądu. To zaś sprawia, że sam film staje się
dziełem religijnym. Szczególne znaczenie w tym kontekście przy
pisywano finałowej, wizyjnej sekwencji przejścia przez gwiezdne
wrota do innego wymiaru. Według niektórych komentatorów to
przejście miało bowiem czytelny charakter podróży wewnętrznej,
która funkcjonowała jako sygnał ponownego odrodzenia ludzkiego
gatunku (s. 186). Tribbe jest pod tym względem znacznie bardziej
ostrożny. Z punktu widzenia, który on w swojej pracy proponuje,
film Kubricka pełnił głównie funkcję krytyczną wobec nadal reali
zowanego projektu podboju kosmosu, obnażając jego ideologiczne
podstawy. Jednak nie sposób sprowadzić funkcji fantastyki nauko
wej jako dyskursu kontr(f)aktualnego wyłącznie do dostarczania
wsparcia dla idei rozwoju technologicznego bądź propagowania
krytycznych ujęć aktualnych projektów technonauk. Wystarczy
spojrzeć choćby na wczesną historię kosmonautyki, żeby zasadnie
przekonać się o tym, że od samego początku fikcja literacka i filmo
wa stanowiły integralny element hipotez naukowych i na rozmaite

5 Cyt. za: ibidem, s. 187.
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sposoby przyczyniały się do realizacji zamierzeń pionierów lotów
kosmicznych.
Jeden zwłaszcza autor zyskał szczególnie znaczenie w pierw
szych dekadach XX wieku w kręgach inżynierów opracowujących
plany pojazdów, zdolnych wynieść człowieka w kosmos. „Zainte
resowanie podróżami kosmicznymi obudził we mnie słynny autor
powieści fantastycznych, Juliusz Verne. Ciekawość skłoniła mnie do
poważnego namysłu”6 - w jednym z artykułów naukowych dekla
rował Konstantin Ciołkowski, autor pierwszych projektów silników
rakietowych, budowanych w latach dwudziestych ubiegłego wieku.
Do podobnej inspiracji dziełami francuskiego pisarza przyznawali
się także pozostali pionierzy kosmonautyki. Austriacki matematy
ki i fizyk Hermann Oberth twierdził wręcz, że powieści Verne’a zna
na pamięć. Zaś Amerykanin Robert Goddard czytał je wielokrot
nie, odnotowując na marginesach własne komentarze i proponując
odpowiednie korekty wymyślonej przez Verne’a technologii7. Rola
francuskiego powieściopisarza i jednego z ojców fantastyki nauko
wej jako inspiratora ruchu na rzecz lotów kosmicznych doceniona
została w 1927 roku podczas światowej wystawy modeli statków
kosmicznych, którą przygotowało moskiewskie Towarzystwo Wyna
lazców. Obok sekcji poświęconych działalności najznamienitszych
przedstawicieli technonauk tego okresu znalazł się również kącik
prezentujący wpływ Verne’a na nową naukę i projekty podboju
wszechświata8. Jak należy się spodziewać, największe znaczenie dla
konstruktorów silników rakietowych miały przede wszystkim dwie
jego powieści: Z Ziemi na Księżyc (1865) oraz Wokół Księżyca (1870).
Jak przekonuje opublikowana w i960 roku, a więc u progu ery
lotów kosmicznych, literaturoznawcza praca Marjorie Hope Nicolson, właśnie w obu wspomnianych wyżej utworach Verne’a pojawił
6 Cyt. za: Howard E. McCurdy, Space and the American Imagination, s. 16.
7 Ibidem, s. 18-19.
8 Por. James T. Andrews, Getting Ready for Khrushchev's „Sputnik”, [w:] Into the
Cosmos. Space Exploration and Soviet Culture, red. James T. Andrews, Asif A. SlDDIQI, University of Pittsburgh Press, s. 34.
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się po raz pierwszy w literackiej fikcji oparty na współczesnych temu
autorowi ustaleniach nauki projekt pojazdu kosmicznego, zdolne
go przemierzyć drogę między Ziemią i Księżycem. Oczywiście o po
dróżach na Księżyc i inne planety pisali już starożytni, ale to dopie
ro moment wielkich odkryć geograficznych u progu XVI wieku na
nowo rozbudził wyobraźnię twórców. Wtedy też właśnie autorytet
antyku przywołany został na potwierdzenie sposobu, w jaki można
byłoby się z powodzeniem przemieszczać między ciałami niebieski
mi. W 1638 roku w naukowym dziele Discovery of a New World in
the Moon John Wilkins pisał o czterech sposobach podróżowania
na Księżyc: dzięki wsparciu duchów i aniołów, z pomocą ptaków, na
skrzydłach przytwierdzonych do ramion lub na latającym rydwanie.
Współczesny mu Ben Jonson w News from the New World Discovered
in the Moon otwarcie przyznawał się do wpływu starożytnych, kiedy
pisał o trzech podobnych metodach: podróży we śnie jak Endymion,
locie na sztucznych skrzydłach jak Mennipos oraz na obłoku dymu
jak Empedokles9. O tym, że właśnie te tradycje służyły jako punkt
odniesienia dla autorów piszących o podróżach na Księżyc w XVII
wieku, najlepiej zaświadcza dzieło jednego z najbardziej znamieni
tych wówczas autorytetów w dziedzinie astronomii, traktat Sen Jo
hannesa Keplera10, wydany pośmiertnie w 1634 roku.
Na przypisywane mu miano pierwszego utworu science fiction
zasłużył traktat Keplera głównie ze względu na swoją drugą część,
w której autor przedstawił krainy na Srebrnym Globie i ich miesz
kańców, stosując naukowe metody opisu i formułowania wniosków.
Co istotne, w tej części traktatu wykorzystał szczegółowe informa
cje, które udało mu się zgromadzić podczas systematycznie pro
wadzonych obserwacji nieboskłonu. Obok zamieścił poczynione
na ich podstawie obliczenia, dotyczące wzajemnego położenia ciał
9 Por. Marjorie Hope Nicolson, Voyages to the Moon, The Macmillan Company
i960, s. 40.
10 Johannes KEPLER, Sen, czyli Wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii
księżycowej, tłum. Dorota Sutkowska, Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Nau
kowe Scholar 2004.
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niebieskich, a także wyglądu księżycowego krajobrazu i jego zróżni
cowania ze względu na położenie. Swoje uwagi Kepler obficie opa
trzył ponadto stosownymi przypisami, dokumentując gruntowne
obeznanie w starszych i nowszych pismach z dziedziny astronomii
i astrologii. Tym samym druga część Snu nadawała pozory nauko
wej obiektywności części pierwszej, gdzie autor w szczegółach re
lacjonuje własną podróż na Księżyc, który przedstawił jako wyspę
Lewania, leżącą na wysokości pięćdziesięciu mil niemieckich. Dzieli
się ona na dwie krainy. Podwolwa leży na jasnej, zaś Bezwolwa na
ciemnej stronie ziemskiego satelity. W odróżnieniu od innych fik
cyjnych podróży tamtego okresu, Kepler nie stworzył świata na
Księżycu jako krainy utopii, ilustrującej główne problemy współcze
sności. Najwyraźniej zdawał sobie sprawę z tego, że wyprowadzony
z naukowych obserwacji opis tamtejszego klimatu i środowiska nie
pozwala na stworzenie cywilizacji podobnej do tej, która znajduje
się na Ziemi. Dlatego mieszkańcy Lewanii, przypominający prehi
storyczne gady, prowadzą życie nomadyczne, nie budują miast i nie
tworzą żadnych form rządów. Na chwilę wychodzą na zewnątrz ze
swoich kryjówek, by ogrzać się w świetle słonecznym, a potem zni
kają głęboko pod wodą lub w jaskiniach. Pomimo silnej podbudowy
naukowej, pod jednym względem Kepler pozostał dziedzicem trady
cyjnych wyobrażeń o podróżach w kosmosie. Zgodnie z przywoła
nym już wcześniej autorytetem starożytnych, podróżował bowiem
na Lewanię we śnie i powracając na Ziemię, obudził się we własnym
łóżku. Jak się wydaje, zabieg ten miał zapewne spełniać paradoksal
nie funkcję uwierzytelniającą tego, co znalazło się w drugiej części
traktatu. W tej pierwszej Kepler przedstawił się przecież jako naocz
ny świadek, czyli właśnie ktoś, kto na własne oczy, nie zaś choćby
za pomocą mogących wprowadzać w błąd przyrządów optycznych,
miał okazję oglądać obce krainy. Jak przekonuje Nicolson, jeszcze co
najmniej przez kolejne sto lat powstawały podobne do traktatu Ke
plera relacje z podróży na Księżyc, łączące aktualny idiom naukowy
z fantastyką o antycznych korzeniach. Właściwie dopiero pierwsze
udane loty balonem zainspirowały twórców powieści przygodowych
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do uwzględnienia tego nowego wynalazku jako potencjalnego środ
ka komunikacji między Ziemią i innymi ciałami niebieskimi.
Kiedy w drugiej połowie XIX wieku Verne zabrał się do pracy
nad powieścią Z Ziemi na Księżyc, wyraźnie nawiązał do dzieł po
przedników, którzy zastanawiali się nad tym, w jaki sposób wia
rygodnie z punktu widzenia nauki można przenieść bohaterów
w przestrzeń okołoziemską. Z pewnością znał opowiadanie Edgara
Allana Poego Nieporównana przygoda niejakiego Hansa Pfaalla (1835),
w której tytułowy bohater ucieka przed wierzycielami balonem na
Księżyc11. Jednak na podstawie lektur prac naukowych doszedł do
wniosku, że napełniany ciepłym powietrzem balon nie zdoła do
trzeć aż tak daleko. Miał jednak pełną świadomość tego, jaką mocą
poruszania wyobraźni odbiorców dysponują doniesienia w prasie
na temat nowych światów, odkrywanych w kosmosie. Na przykład,
w 1835 roku na łamach nowojorskiego dziennika „The Sun" uka
zała się seria sześciu artykułów, opisujących odkryte właśnie kra
iny na Księżycu, co wkrótce zdemaskowano jako oszustwo w celu
podniesienia liczby sprzedawanych egzemplarzy11
12. Verne znał też
słynne wówczas dzieło Kosmos (1845) Alexandra von Humboldta,
relacjonujące aktualny stan wiedzy na temat ciał niebieskich i ich
wielorakich związków z życiem na Ziemi13. Bardziej jednak niż na
relacji z tego, jak wygląda ziemski satelita i co się na nim dzieje, za
leżało mu na wiarygodnym przedstawieniu podróży w przestrzeni
kosmicznej. Dlatego główna część jego powieści Z Ziemi na Księżyc
to poparty gruntownymi studiami naukowymi opis budowy olbrzy
miego działa, zdolnego wystrzelić w przestrzeń międzygwiezdną
kapsułę z podróżnikami. Nic zatem dziwnego, że właśnie ten utwór
tak bardzo zafascynował autorów pierwszych projektów silników ra

11 Por. R.G.A. Dolby, Introduction, [w:] Jules VERNE, From the Earth to the Moon
and Around the Moon, tłum. R.G.A. Dolby, Wordsworth Editions 2011, s. ix-x.
12 Michael G. Smith, Rockets and Revolution. A Cultural History of Early Spaceflight,
University of Nebraska Press, s. 13-15.
13 Ibidem.
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kietowych na początku XX wieku. Verne zawarł w nim dokładne ob
liczenia parametrów technicznych, uwzględniające opór powietrza,
siły grawitacyjne i przyspieszenie konieczne do tego, żeby pocisk
mógł oderwać się od Ziemi. Zapewne z tego powodu wspomniany
już Ciołkowski w najbardziej liczącym się dla wczesnej fazy kosmonautyki artykule, opublikowanym w 1903 roku na łamach „Science
Review", sytuował własne projekty między słynnym pociskiem ar
matnim z tej powieści Verne’a a bliżej nieokreślonymi wynalazkami
przyszłości14.
Oczywiście technologia lotu, którą Verne bardzo szczegółowo
przedstawił w powieści Z Ziemi na Księżyc, posłużyła Ciołkowskie
mu wyłącznie jako ważny punkt odniesienia. Choć radziecki uczony
przyznawał się do fascynacji dziełem Verne’a, to przecież polemicz
nie odnosił się do jego pomysłu, żeby to strzał z działa armatniego
zapewniał kapsule siłę niezbędną do tego, by zdołała pokonać siłę
ziemskiej grawitacji i dotrzeć do wybranego celu w przestrzeni mię
dzygwiezdnej. Powstające w chwili wystrzału przeciążenia z całą
pewnością musiałyby doprowadzić do śmierci podróżników, szczel
nie zamkniętych w kapsule. Dlatego sam zaproponował rozwiąza
nie alternatywne, a była nim seria następujących jedna po drugiej
eksplozji, które pozwolą pojazdowi nabierać niezbędnej prędkości
w sposób kontrolowany. Nad podobnymi projektami w tym samym
czasie pracowali wspomniani już inżynierowie Oberth i Goddard, zaś
badacze do dziś nie potrafią się zgodzić co do tego, który z nich jako
pierwszy wpadł na pomysł budowy silników rakietowych. Pisane
dziś historie kosmonautyki nie zapominają jednak podkreślić tego,
jak istotną rolę w historii powstawania pierwszych koncepcji rakiety,
napędzanej płynnym paliwem, odegrała fikcyjna opowieść Verne’a,
która zaprzątała umysły inżynierów przez kilka najbliższych dekad
po jej wydaniu drukiem. Jak się wkrótce miało okazać, nie tylko
powieści science fiction, które na przełomie XIX i XX wieku funk
cjonowały jako podstawowy nośnik idei naukowych, służyć mogły
14 Ibidem, s. 73.
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jako swoiste pole testowe dla najnowszych wynalazków z dziedziny
kosmonautyki. Zyskujące coraz większą popularność medium filmu
dostarczyło naukowcom nie tylko okazji do rozpropagowania idei lo
tów kosmicznych, lecz także narzędzi umożliwiających wizualizację
projektowanych przez nich technologii i maszyn. Nic zatem dziw
nego, że już wkrótce przemysł filmowy zaczął korzystać ze wsparcia
autorytetów naukowych, oferując możliwość połączenia pracy na
planie z działalnością eksperymentalną. Doskonałym przykładem
takich związków między filmową fikcją i aktualnymi teoriami służy
wyreżyserowany przez Fritza Langa film Kobieta na Księżycu (Frau
im Mond).
Z dzisiejszej perspektywy dzień premiery filmu Langa ma
ogromne znaczenie. Odbyła się ona 15 października 1929 roku,
czyli zaledwie dwa tygodnie przed osławionym Czarnym Piątkiem,
kiedy krach na giełdzie zapoczątkował okres Wielkiej Depresji. Film
doskonale wpisywał się w ten kontekst, gdyż opowiadał o misji na
Księżyc w poszukiwaniu nowych złóż surowców mineralnych. Jeden
z głównych bohaterów, profesor Mannfeldt, właśnie za hipotezę
o obecności na Księżycu ogromnych pokładów złota został przez
akademicką wspólnotę odsądzony od czci i wiary. Nie przeszkodziło
to jednak temu, żeby przychylny mu przedsiębiorca Helius w nadziei
na ogromne zyski postanowił zorganizować misję kosmiczną, finan
sowaną z prywatnych środków. Przebieg i efekty tej misji właśnie
oglądamy na ekranie. Należy pamiętać, że po sukcesie Metropolis
spodziewano się po Langu kolejnego wielkiego dzieła, podejmują
cego istotne problemy współczesności. Dlatego autorce scenariusza,
Thei von Harbou, niezwykle zależało na najbardziej wiarygodnym
przedstawieniu załogowego lotu w przestrzeni kosmicznej. W tym
celu powołała się na ustalenia austriackiego naukowca Hermanna
Obertha, który w 1923 roku opublikował pracę Die Rakete zu den
Planetenraumen, opisującą techniczne szczegóły budowy rakiety,
która byłaby w stanie pokonać ziemskie ciążenie i bezpiecznie wy
nieść astronautów w przestrzeń kosmiczną. Twórcom filmu Kobie
ta na Księżycu udało się zachęcić do współpracy na planie nie tylko
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Obertha, ale również wspomnianego już wcześniej Willy’ego Leya,
który w 1927 roku założył we Wrocławiu Verein für Raumschiffahrt
(Towarzystwo Podróży Kosmicznych), propagujące ideę załogowych
lotów w kosmos. Obecność na planie naukowców miała nie tylko dać
stuprocentową gwarancję, że filmowa wizja zachowa wierność wobec
najnowszych ustaleń nauki. Bezprecedensowy udział jej przedstawi
cieli w czysto artystycznym projekcie miał ponadto podnieść jego
rangę, wzmacniając prawdopodobieństwo rychłego wejścia w życie
pokazywanych na ekranie technologii przyszłości. W trakcie pracy
nad Kobietą na Księżycu bardzo szybko okazało się jednak, że peł
na zgodność z aktualnym stanem wiedzy o warunkach panujących
w przestrzeni kosmicznej stoi niekiedy w wyraźnej sprzeczności
z wymogami medium filmowego. Pomimo ponawianych protestów
ekspertów Lang uparcie nalegał na to, żeby pokazywany na ekranie
Księżyc posiadał taką atmosferę i grawitację, jaka panuje na Ziemi.
Jak bowiem twierdził, film ma szansę odnieść oczekiwany sukces
komercyjny tylko wtedy, kiedy na pierwszym planie znajdzie się melodramatyczna fabuła. Nie sposób zaś pokazać na ekranie przeżyć
i rozterek postaci, jeśli będą one przez cały czas ubrane w kombine
zony krępujące ich ruchy oraz w hełmy całkowicie zasłaniające twa
rze. Takie kostiumy skutecznie uniemożliwią aktorom wykonywa
nie czytelnych dla widzów gestów oraz niezbędne w filmie niemym
posługiwanie się wyrazistą mimiką. Langowi na tyle jednak zależa
ło na naukowej sankcji, że w trakcie kampanii promocyjnej filmu
powoływał się na ustalenia duńskiego astronoma Petera Andreasa
Hansena, który w 1856 roku twierdził, jakoby udało mu się zaobser
wować atmosferę na ciemnej stronie Księżyca. Oczywiście, tak jaw
ny anachronizm był nie w smak Oberthowi. Nie ukrywał oburzenia
na nonszalancję twórców filmu, którzy nad zgodność z aktualnym
stanem wiedzy przedkładają melodramatyczne efekty, potrzebę
komercyjnego sukcesu i respekt dla przyzwyczajeń odbiorczych wi
dzów. Dlatego nie chciał dłużej wspierać swoim autorytetem projek
tu, który podróże kosmiczne przedstawi tak samo, jak publikowane
ówcześnie w prasie popularnej opowiadania i komiksy - bez żadnej
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dbałości o naukową wiarygodność. Jednak nie wycofał się ze współ
pracy pod wpływem Leya, który premierę Kobiety na Księżycu posta
nowił wykorzystać do własnych celów. Liczył bowiem na to, że jako
współzałożyciel Towarzystwa Podróży Kosmicznych zyska na tyle
szerokie poparcie społeczne, że uda mu się zgromadzić niezbędne
fundusze, by wcielić niebawem w życie plan budowy rakiety napę
dzanej płynnym paliwem.
Ze względu na te dalekosiężne plany Oberth postanowił zapla
nować i prowadzić prace nad projektem filmowego statku kosmicz
nego w taki sposób, jakby w ramach fikcji artystycznej zamierzał
udowodnić w powstających za jej sprawą laboratoryjnych warunkach,
że loty w przestrzeni kosmicznej mają przed sobą realną przyszłość.
Nie tylko aktywnie brał udział w budowie pojazdu, podpowiadając
rozmaite rozwiązania techniczne, jakie mogą ułatwić astronautom
przebywanie w stanie nieważkości. Wykonał też stosowne oblicze
nia wszelkich parametrów technicznych, dokładnie określił czas
podróży i konieczną ilość paliwa, a także wytyczył trajektorię lotu.
Jego ustalenia zostały włączone do filmu, w którym znalazło się
nawet miejsce na kilkunastominutową i bardzo dokładną prezen
tację rakiety, z uwzględnieniem szczegółów technicznych oraz ma
tematycznych obliczeń, niezbędnych rycin, wykresów i grafów. Ten
typowy dla fantastyki naukowej info dump stanowił czytelny zabieg
uwierzytelniający, dodatkowo wzmocniony przez zamierzony efekt
metafikcyjny. Nim statek wystartuje w kosmiczną przestrzeń, jego
załoga ze szczerym rozbawieniem przegląda przyniesiony przez kil
kunastoletniego Gustava stos publikowanych ówcześnie masowo
komiksów, opowiadających o fantastycznych wyprawach w kosmos
i pełnych dramatyzmu spotkaniach z obcymi. Tak oto powstała rama,
która pozwoliła odpowiednio zaakcentować wyjątkowy status filmu
Langa. Kobieta na Księżycu nie tylko jednak miała się wyróżniać, lecz
rzeczywiście wyróżniała się na tle ówczesnych produkcji kultury po
pularnej, aspirując do miana dzieła godnego poważnego traktowa
nia jako istotny głos w aktualnej debacie na temat możliwości lotów
kosmicznych. Dlatego zabiegi uwierzytelniające nie ograniczały się
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tu wyłącznie do prezentacji technologii na ekranie, lecz ponadto sta
nowiły integralny element akcji promującej film.
Jak w Lab Coats in Hollywood przypomina David A. Kirby15,
Oberth otrzymał od studia Universum Film dodatkowe zlecenie,
by wykorzystać teoretyczną wiedzę zgromadzoną podczas pracy na
planie i zbudować niewielką, bezzałogową rakietę na płynne paliwo,
która zdołałaby się wznieść na wysokość ponad osiemdziesięciu ki
lometrów. Jej start uświetnić miał premierę filmu Langa, a zarazem
dostarczyć ostatecznego i niezbitego dowodu na to, że w przypad
ku prezentowanej na ekranie technologii nie chodzi o oderwany od
rzeczywistości wytwór bujnej fantazji scenarzystów, który działa
wyłącznie na planie filmowym. Jednak po czterech miesiącach nie
udanych prób, kończących się zwykle jedynie serią eksplozji, z któ
rych jedna nieomal oślepiła Obertha, projekt budowy rakiety został
definitywnie porzucony. W gruncie rzeczy prace nad nim nie poszły
zupełnie na marne, gdyż na ich podstawie udało się sfilmować nie
zwykle rozbudowaną i widowiskową sekwencję startu pojazdu ko
smicznego profesora Mannfeldta. Skonstruowano ją z tak dużym
wyczuciem dramatyzmu, który dodatkowo wzmagał ogólny efekt
realizmu, że wkrótce po premierze filmu nie tylko widzowie i kryty
cy, ale nawet takie autorytety, jak sam Albert Einstein, pochlebnie
wyrażały się o umiejętnościach realizatorów, którzy w tak klarowny
i w pełni przekonujący sposób potrafili pokazać tę niezwykle skom
plikowaną procedurę. O sile retorycznej sceny startu rakiety z filmu
Langa zaświadcza również to, że już wkrótce inni naukowcy i inży
nierowie zaczęli ją wykorzystywać podczas wykładów i pokazów dla
szerokiej publiczności, licząc na finansowe wsparcie dla własnych
projektów latających maszyn. Jak się zatem okazało, prezentacja
w formie artystycznej fikcji równie skutecznie co empiryczna de
monstracja może służyć uwierzytelnianiu naukowych hipotez i przy
puszczeń. Ponadto, co zgoła oczywiste, miała ona szansę przemówić
15 Por. David A. Kirby, Lab Coats in Hollywood. Science, Scientists and Cinema, The
MIT Press 2011, s. 205-207.
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do znacznie większej liczby widzów niż ewentualny pokaz na żywo
podczas premiery Kobiety na Księżycu, gdyż dało się ją powtarzać
bez dodatkowych kosztów w różnych miejscach na całym świecie.
Dzięki umiejętnemu montażowi zbliżeń i szerokich planów oraz in
skrypcjom z technicznymi informacjami pozwalała ona również na
to, żeby laicy bez trudności zobaczyli to, co z pewnością umknęłoby
ich uwadze, gdyby oglądali start rakiety na żywo, czy mieli okazję
zapoznać się z dokumentującym go reportażem.
Jak dowodzą powyższe przykłady, przekonanie o pożytkach
płynących z prezentacji skomplikowanych problemów astrofizycz
nych i wysoko zaawansowanych technologii w formie filmu fabu
larnego, które towarzyszyło pracom nad Kobietą na Księżycu Langa,
nie zmieniło się właściwie aż do dzisiaj. Najlepszym tego przykła
dem jest Insterstellar Nolana, od którego analizy rozpoczęliśmy ten
rozdział poświęcony problematyce podróży w kosmosie. Przywoły
wać i omawiać moglibyśmy jeszcze wiele innych mniej lub bardziej
ambitnych artystycznie produkcji filmowych i seriali telewizyjnych,
których akcja z różnych względów fabularnych została usytuowana
i rozegrana na pokładzie statku kosmicznego. Specyfika panujących
tu warunków życia pozwala bowiem z bliska obserwować dynami
kę ludzkich mikrospołeczności i psychikę jej członków niczym w la
boratorium, zaś ekstremalne warunki potrafią uwiarygodnić takie
konstelacje charakterów, przyczyny zaogniających się konfliktów
oraz amplitudy emocji i nastrojów, jakie przedstawione w okolicz
nościach bardziej znanych widzom z ich własnych doświadczeń co
dziennych musiałyby razić swoją demonstracyjną sztucznością.
Co wszakże istotniejsze, ludzie nauki coraz częściej dostrzega
ją dziś możliwość zaprzeczenia przywołanej już tutaj i kilka dekad
temu bardzo popularnej tezie C.P. Snowa o istnieniu dwóch odręb
nych kultur. Dlatego zarówno wyrażają zgodę na współpracę przy
powstawaniu filmów fabularnych i seriali telewizyjnych, jak też pró
bują własnych sił w literaturze. Nie tylko w literaturze popularno
naukowej, kiedy przynajmniej częściowo muszą zrezygnować z typo
wego dla danej specjalności, eksperckiego języka, żeby w przystępny
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i poglądowy sposób przedstawić trudne dla czytelników zagadnienia
naukowe. Robi tak choćby od dawna z sukcesem specjalizujący się
w fizyce teoretycznej i kosmologii Stephen Hawking, którego Krótka
historia czasu przez wiele miesięcy otwierała w 1988 roku listę best
sellerów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Coraz częściej
badacze tak zwanych nauk ścisłych sięgają ponadto po różne formy
powieściowe, zręcznie i z pożytkiem dla przystępności omawianych
zagadnień pastiszując istniejące i rozpoznawalne gatunki. W jed
nym z poprzednich rozdziałów wspominaliśmy o mockumentalnej
książce 2084. An Orał History of the Great Warming, którą napisał
geolog James Lawrence Powell16. Ustaleniom dzisiejszych klima
tologów i przewidywanym przez nich zmianom w drugiej połowie
XXI wieku nadał on formę spełnionej przepowiedni, osadzając akcję
w tytułowym 2084 roku, kiedy katastrofa ekologiczna już się w zasa
dzie dokonała i na Ziemi przetrwał zaledwie nikły procent liczby jej
obecnych mieszkańców. Kilkanaście wywiadów, zebranych przez fik
cyjnego autora w książce i z odmiennych perspektywy referujących
postępującą zagładę, stanowić miało w jego intencji przede wszyst
kim przestrogę dla przyszłych pokoleń, które podejmą trud odbu
dowania ludzkiej cywilizacji. Natomiast w intencji Powella ten zbiór
fikcyjnych wywiadów, przedstawiających weryfikowalne naukowo
prognozy, był aktem interwencji i formą podniesienia świadomo
ści zmian klimatycznych naszych współczesnych. Nieco inaczej niż
Powell postąpił ponad dekadę wcześniej w Turn Right at Orion Mit
chell Begelman, astrofizyk z Uniwersytetu Colorado17. Jednak i on
podobnie zdecydował się na formę literacką, żeby tym przystępniej
przedstawić szerokiej publiczności tę wysoce specjalistyczną wiedzę
o wszechświecie, którą zwykle przekazuje swoim studentom na wy
kładach.
16 James Lawrence Powell, 2084. An Oral History of the Great Warming [2011],
http://www.amazon.com/2o84-History-Warming-Kindle-Single-ebook/dp/
B004TAD8G0.
17 Mitchell Begelman, Turn Right at Orion. Travel through the Cosmos, Basic
Books 2000.
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Begelman sięgnął po rozwiązanie, którym chętnie posługiwali
się już pisarze oświeceniowi, zaś Jan Potocki wprost umieścił je
w tytule powieści Rękopis znaleziony w Saragossie, starając się od
razu dać do zrozumienia czytelnikom, że jego rola ograniczyła się
wyłącznie do wydania cudzej relacji z autentycznych doświadczeń.
Dość przypomnieć w tym miejscu Pamiętnik znaleziony w wannie
Stanisława Lema, z pierwszej ręki referujący przeżycia agenta uwię
zionego w podziemiach nowego Pentagonu, znalezione w tytułowej
wannie po upływie ponad półtora tysiąca lat, by zdać sobie sprawę
z tego, że dwa wieki po publikacji powieści Potockiego zmieniła się
znacznie funkcja dawnego rozwiązania uwiarygodniającego. To, co
kiedyś służyć miało za rękojmię autentyczności dokumentowanych
doświadczeń, dziś stanowi raczej sygnał ich przynależności do świa
ta literatury. O taki też przede wszystkim sygnał chodziło bodaj Begelmanowi, kiedy utrzymaną w pierwszej osobie relację z podróży
w kosmosie, do której czytelnie odsyła podtytuł, opatrzył dwiema
przedmowami. Pierwsza z nich pochodzi od znalazcy i tłumacza
zarazem, druga od autora pamiętnika. Jedną od drugiej oddziela
ogromna przepaść sześćdziesięciu milionów lat świetlnych, która
wyłożonej w środku wiedzy astrofizycznej nadaje pożądany pozór
fantastycznonaukowej fikcji.
Jak dowiadujemy się z pierwszej przedmowy, Turn Right at
Orion to cenny dokument, który z niewiadomych względów zna
lazł się wśród części zbiorów Biblioteki Globalnej, przeznaczonych
na przymusową aukcję, umożliwiającą budowę nowego skrzydła jej
gmachu. Choć przygotowujący aukcję bibliotekarz zdążył w ostat
niej chwili dostrzec niebywałą wartość znaleziska i zapobiegł sprze
daży, to przecież szczupłość środków finansowych nie pozwoliła mu
na to, by zaopatrzyć wydanie w niezbędny aparat przypisów i ko
mentarzy. Tymczasem dzieło z tak odległej przeszłości, jak wyjaśnia,
musi budzić szereg wątpliwości i domaga się dodatkowych ustaleń.
Zgodnie z jego domniemaniami, autor Turn Right at Orion przy
puszczalnie pochodził z Ziemi, która należy do lepiej przebadanych
planet ze względu na dość wczesny i osobliwy rozwój technologii.

TU I TAM

Jego tożsamość planetarną udało się ustalić na podstawie krótkiej
wzmianki o Johannesie Keplerze, którego nazwisko przechowała
historia międzygalaktycznej astrofizyki. Nie zdołano jednak do tej
pory zrekonstruować języka Ziemian, co znacznie utrudniło mu za
danie tłumacza. Jego największy niepokój budzi tytułowa, pocho
dząca od autora relacji fraza „skręć w prawo przy Orionie”, gdyż nie
ma przecież większego sensu w kontekście nawigacji w kosmosie.
Poza tym tłumacz i wydawca w jednej osobie w zasadzie chwali stan
jego wiedzy o wszechświecie, choć odznacza się on zrozumiałymi
brakami, jak choćby nieznajomość fizyki pulsarów czy przyczyn eks
plozji gwiazd. Nie wiadomo też, dlaczego Ziemianin zdecydował się
na samotną podróż, choć w jej trakcie znalazł się niegdyś w samym
centrum ich galaktyki. Jak wynika z samej relacji, autor kończy ją
w centrum rozległej galaktyki M87, znajdującej się w gwiazdozbio
rze Panny. To zatem najprawdopodobniej stamtąd po upływie dzie
siątek milionów lat świetlnych dociera do nas dzisiaj głos współ
czesnego nam astrofizyka, który chcąc zaspokoić dręczący go głód
wiedzy eksperymentalnej, zdecydował się zostać astronautą.
Co ciekawe, choć Begelman otworzył Turn Right at Orion w taki
sposób, by czytelnik miał przemożne wrażenie, że czyta jedną z po
wieści fantastycznonaukowych, w zakończeniu całkowicie zrezygno
wał z podtrzymywania tego wrażenia. Znajdujący się tu słowniczek
wyrażeń astrofizycznych i indeks rzeczowy należą przecież do typo
wego wyposażenia prac naukowych. Co istotne, napięcie między fik
cyjną przedmową od wydawcy i tłumacza a tradycyjnie akademickim
zakończeniem cechuje też inne poziomy tej książki. Nie bez powo
du, jak się wydaje, tłumacz zwraca w pewnym momencie uwagę na
niezwykłe z jego punktu widzenia połączenie w Turn Right at Orion
odkrywczej wyprawy w kosmos z naukową teorią. Co dokładnie
ma wtedy na myśli, pokazuje lektura samej relacji. Z jednej stro
ny jej autor odbywa iście pikarejską podróż po międzygwiezdnych
przestrzeniach w formie znanego dobrze graczom komputerowym
„quest”, poszukując rozwiązania ostatecznej tajemnicy wszechświa
ta i zbierając w nagrodę doświadczenia i możliwość zweryfikowania
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dzięki nim posiadanej wiedzy teoretycznej. Co więcej, kolejne etapy
wyprawy zręcznie wyznaczają znajdowane już odpowiedzi, gdyż ro
dzą następne pytania i potrzebę sprawdzenia nasuwających się hi
potez. Z drugiej strony zarówno formułowanie hipotez, jak też ich
późniejsza weryfikacja poprzez konkretne doświadczenie sprawia
ją, że bierzemy udział nie tylko w konkretnej wyprawie, lecz także
w eksperymencie myślowym, gdyż szukanie konkretnych odpo
wiedzi w realnym świecie powoli odsłania swój duchowy czy inte
lektualny charakter. Jednak również na tej płaszczyźnie Begelman
zdaje się nie do końca spełniać oczekiwania czytelnika fantastyki
naukowej. W posłowiu zaś bez ogródek wyznaje, że właściwie nie
zdążył „zapoznać się z już istniejącą, ogromną literaturą na temat
sposobów podróży w przestrzeni kosmicznej” (s. 247). Widać to
zresztą niemal na każdym kroku. Choćby w chwili, kiedy czytamy,
że astronauta po prostu wygląda przez okno, jakby był towarzyszem
podróży bohaterów Z Ziemi na Księżyc Verne’a. Ale nie tylko. Jak się
wydaje, wrażenie swoistej nierzeczywistości podróży w Turn Right
at Orion bierze się głównie stąd, że życie podróżnika Begelmana
ogranicza się wyłącznie do wypełniających kolejne strony relacji
spekulacji na temat ciał kosmicznych i rozwoju kosmosu oraz spra
wozdań z ich weryfikacji, zaś tak materialność statku, jak jego wła
snego ciała pojawia się wyłącznie w tych momentach, kiedy okazuje
się niezbędna z uwagi na retoryczną siłę intelektualnego wywodu.
Trudno uważać to jedynie za efekt niedostatków pisarskiego warsz
tatu autora. To raczej świadomie wprowadzony zabieg konstruk
cyjny o zamierzonych celach poznawczych. Uniemożliwia on wręcz
czytelnikowi swobodne zanurzenie się w świecie przedstawionym
fantastyki naukowej, który zamiast trzech spodziewanych wymia
rów posiada tu jedynie dwa i dlatego na każdym kroku ujawniają
swój charakter teatralnych dekoracji. Odsłania się dzięki temu nie
tylko schematyczny i dalece umowny charakter fikcji artystycznej,
ale również - a może przede wszystkim - sytuacyjny i w związku
z tym względny charakter nawet tej wiedzy, którą zwykliśmy uzna
wać za ścisłą. Aby się o tym przekonać, wrócić trzeba do wspomnia
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nej już drugiej przedmowy, przygotowującej do lektury Turn Right at
Orion.
Nie sposób nie zauważyć, że autor tej przedmowy i zarazem
pamiętnika powtarza tu - choć w innej intencji - gest samego Begelmana, który wcześniej analizowaliśmy. Jest zresztą, co łatwo
obliczyć, jego współczesnym kolegą, astrofizykiem z początku XXI
wieku. W przedmowie do pamiętnika nie tylko przywołuje paradygmatyczny dla wczesnych wypraw w kosmos Sen Keplera, żeby
podkreślić własną, przemożną bezsenność oraz wypełniające statek
kosmiczny światło. Inaczej, jak podkreśla, ktoś mógłby wziąć jego
autentyczną relację za zamierzoną odpowiedź na tamten traktat,
czytając ten rozpoczęty w centrum Drogi Mlecznej pamiętnik jako
sprawozdanie z wyprawy po jedynie wyobrażonych przestrzeniach.
Nie mniej istotne wydają się też powody, dla których wykorzystał on
własne eksperymenty z pojazdami osiągającymi szybkość światła,
żeby zbudować napędzany materią międzygwiezdną prototyp i sam
usiąść za strefami. Jego głównym motywem był bowiem status wie
dzy astrofizycznej, skazanej na „przyglądanie się z oddali i deduk
cję na podstawie wysoce idealizowanych modeli badanych zjawisk”
(s. 13). A oto nastręczała się wreszcie okazja, żeby zdobyć wiedzę
z pierwszej ręki. Nie tylko obejrzeć na własne oczy to, co dotąd oglą
dano tylko przez olbrzymie teleskopy, lecz także poddać weryfikacji
zasadność tak zwanego Prawa Kopernika. W myśl jego założeń te
same prawa fizyczne obowiązują w całym wszechświecie, co pozwala
na daleko idące spekulacje i statystyczne uśrednienia. Motyw wie
dzy z pierwszej ręki niczym czerwona nić przewija się też przez całą
relację.
Jak się coraz bardziej klarownie okazuje, wiedza z pierwszej
ręki, typowa wiedza eksperymentalna pierwszych filozofów natury,
nigdy nie jest wolna od spekulacji. Na przeszkodzie naocznemu do
świadczeniu staje choćby gwiezdny pył, który do minimum ograni
cza widoczność. Kiedy indziej są to potrzeby własnego ciała i prawa
fizyki, których nie sposób zmienić ani obejść, żeby choć na chwilę
zerknąć z zaciekawieniem w głąb czarnej dziury. Albo też senty
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mentalna waga wspomnień z dzieciństwa, niepodzielność ludzkiej
uwagi czy różnica między czasem astrofizycznych zjawisk a czasem
ludzkiego życia, nawet jeśli zostało maksymalnie wydłużone przez
jedyną w swoim rodzaju możliwość podróży z szybkością bliską
światłu. Nawet jeśli astrofizyk Begelmana widzi wybuch supernowej,
to przecież nadal musi snuć domniemania na temat przyczyn i uwa
runkowań tego wybuchu. Nawet jeśli potrafi nazywać oglądane na
własne oczy zjawiska, to przecież nadal musi pytać o to, jakie sensy
komunikują nadawane im nazwy. W dodatku nieraz przyłapuje się
też na tym, jak dalece oczekiwania wpływają na to, co i jak sam widzi,
a zwłaszcza, czy dane zjawisko w ogóle ma szansę pojawić się na ho
ryzoncie jego uwagi. Nic więc dziwnego, że jego pamiętnik zamyka
znamienna konstatacja:
Nie chodziło wyłącznie o tak istotną hierarchię obiektów. Wciąż
nie potrafiłem pojąć tej symfonii układów geometrycznych,
wzorów ruchu i sekwencji zdarzeń, które w różnej skali powta
rzały się w całym wszechświecie. Nie potrafiłem pojąć, choć
wszystko oglądałem na własne oczy (s. 244).

Łatwo też zrozumieć, dlaczego już w pierwszym fragmencie Tum
Right at Orion rnusiał się pojawić Sen Keplera jako negatywne od
niesienie. Oglądanie na własne oczy może wprawdzie wiele wyjaśnić
i przydać się jako narzędzie weryfikacji teoretycznych spekulacji. Nie
potrafi wszakże rozwikłać podstawowej zagadki wszechświata, gdyż
wiedza na jego temat jest zawsze ograniczona, daleka od obiektyw
ności i w dosłownym wręcz sensie usytuowana. Z tego też względu
poznajemy jedynie część podróży bohatera Begelmana, a jego pogoń
za ultymatywnym rozwiązaniem z definicji nigdy się nie skończy.
W gruncie rzeczy wnioski, które proponujemy tu po lekturze
Turn Right at Orion, nie odbiegają daleko od tego, co komentując
proces powstawania filmu Insterstellar, powtarzał Kip Thorne. Róż
nica wydaje się jednak istotna. W przypadku filmu Nolana i komen
tarza Thornea mieliśmy nadal do czynienia z dziełem artystycznym
i naukowym komentarzem, tymczasem Begelman spróbował je po
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łączyć, pisząc takie paradoksalne po części dzieło literackie, które
ze względu na wykorzystane rozwiązania formalne samo dla siebie
staje się komentarzem. W tym samym geście rnusiał z konieczności
zdemontować także to, co stało się już w międzyczasie spójną ca
łością, czyli zjawisko fantastyki naukowej. Udało mu się przy tym
ex negativo pokazać, jak nauka winna podporządkować się prawom
i konwencjom fikcji artystycznej oraz konkretnego gatunku, żeby
powstało wrażenie mającego trzy wymiary, wiarygodnego świata.
Poprzez kolejne i logicznie ze sobą powiązane - tak myślowo, jak
doświadczalnie - etapy poszukiwań zdołał odsłonić także same pod
stawy fikcyjności naukowego obiektywizmu i wiedzy doświadczal
nej, wiedzy z pierwszej ręki.
Jednym z drugorzędnych wątków, który na chwilę pojawia
się w Interstellar, jest brana pod uwagę jako misja ostatniej szansy
idea wysłania w przestrzeń międzygwiezdną swoistej arki Noego.
W przeciwieństwie do biblijnej poprzedniczki nowa, sterowana
przez sztuczną inteligencję kosmiczna arka nie zabierze przedstawi
cieli wszystkich ziemskich gatunków, lecz jedynie ich dobrze zakon
serwowane genomy, z których w przyszłości powstanie nowe życie,
Ziemia w wersji 2.0. Pozwoli to przekroczyć wszystkie bariery odle
głości i czasu, aż statek natrafi wreszcie na jakąś planetę możliwą do
zamieszkania. W filmie Nolana takie rozwiązanie okaże się koniec
końców zbędne, skoro ostateczne rozwikłanie tajemnicy grawitacji
pozwoli ocalić wszystkich Ziemian. Samemu motywowi kosmicznej
arki warto się jednak bliżej przyjrzeć. Przynajmniej po części pozwa
la on pokazać konsekwencje, jakie dla dzisiejszej powieści z nurtu
fantastyki naukowej miało powstanie takich choćby filmów, jak
2001: Odyseja kosmiczna czy Interstellar, traktowanych przez współ
pracujących przy ich realizacji naukowców jako pożyteczne labo
ratorium a zarazem narzędzie upowszechniania naukowych teorii
i hipotez. Tymczasem domniemania i spekulacje powieściopisarzy
przesunęły się w rejony, takich psychicznych i fizycznych doświad
czeń oraz towarzyszącej im refleksji, które okazują się stosunkowo
trudne do przedstawienia na szerokim ekranie. Nic nie dowodzi
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tego lepiej niż różnica między Marsjaninem Andy ego Weira i ekra
nizacją dokonaną przez Ridleya Scotta. Choć reżyser zdecydował się
ocalić typową dla pierwowzoru relację w pierwszej osobie, zachował
ją jedynie w stanie szczątkowym, wprowadzając kamerę w roli ty
powego narratora wszechwiedzącego, który pokazuje działania i ich
otoczenie, nie zaś decydujące dla przeżycia na Czerwonej Planecie
myślowe spekulacje i wszechobecne w powieści matematyczne ob
liczenia i wzory reakcji chemicznych. Mówimy tu wszakże o dwóch
odrębnych mediach, podczas gdy nas interesują raczej konsekwen
cje popularności filmów z nurtu fantastyki naukowej dla powieści
tego samego nurtu. Dlatego przyjrzymy się bliżej sposobowi, w jaki
wspomniany już motyw arki kosmicznej podjął, jako jeden z pierw
szych, uznawany za Wielkiego Mistrza gatunku Robert A. Heinlein
w dwóch opowiadaniach, które ukazały się w 1941 roku na łamach
czasopisma „Astounding Science Fiction”, zaś w 1963 roku zostały
wydane drukiem jako jedna powieść Orphans ofthe Sky1B. Następnie
zaś zobaczymy, jak ten sam motyw, czytelnie odsyłając do wersji po
przednika, w wydanej przed kilku lat powieści Hull Zero Three zreali
zował Greg Bear, inny ceniony pisarz amerykański18
19.
Powieść Heinleina otwiera umieszczony jako motto cytat,
z którego dowiadujemy się o nieznanym losie podjętej w 2119 roku
pierwszej wyprawy do galaktyki Proxima Centauri, finansowanej
przez Fundację Jordana. Przygotowuje to nas po części na odkry
cie, którego krok po kroku dokonuje nieposkromiony w swojej cie
kawości Hugh Hayland. Jako przyszły uczony umie on nie tylko pi
sać i czytać, lecz ma także o wiele większą swobodę ruchów niż inni
członkowie zacofanej technologicznie społeczności, żyjącej głównie
z rolnictwa. Ich świat w dosłownym sensie składa się z wielu pozio
mów. Górne zajmują żywiący się ludzkim mięsem mutanci, uzna
wani za wcielenie grzechu. Nie wybito ich dotąd do nogi głównie

18 Robert A. Heinlein, Orphans of the Sky [1941, 1963], The Robert and Virginia
Heinlein Library Foundation 1988.
19 Greg BEAR, Hull Zero Three, Gollancz 2010.
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dlatego, że potyczki z nimi pozwalają skutecznie kontrolować licz
bę zdrowych mieszkańców. Na dolnych poziomach prawo nakazuje
dokładne oglądanie nowo narodzonych dzieci. W przypadku stwier
dzenia nawet drobnych odstępstw od wyznaczonego kanonu, stają
się one paliwem dla konwertora, zapewniającego wszelkie formy
potrzebnej energii. Świat Hugh to dosłownie olbrzymi statek, zbu
dowany kiedyś przez Jordana, który - jak mówią święte przekazy podniósł rękę i Statek się narodził. Porusza się on i dokądś zdąża
jedynie w sensie metaforycznym. Tak też zgodnie z kanonem należy
czytać wszystkie zachowane książki, w tym podręczniki fizyki. Tym
większe jest zdumienie Hugh, kiedy jako więzień mutantów dowia
duje się od dwugłowego Joe i Jima, że nie tylko statek rzeczywiście
się porusza, ale też świat wcale się do niego nie ogranicza. Wręcz
przeciwnie, to statek stanowi część o wiele od niego większego
wszechświata.
Hugh przekonuje się o tym na własne oczy w centrum kontrol
nym, gdzie z mozołem uczy się nawigacji, żeby dokończyć nie wiado
mo z jakich powodów przerwaną misję Jordana. Narrator zaś przez
cały czas przekonuje nas, że ci, którzy dawno temu projektowali
statek, doskonale wiedzieli, że za sterami usiądą kiedyś zupełnie
nieprzygotowani do swoich zadań piloci. Dlatego też starali się zmi
nimalizować konieczność znajomości jego mechanizmu i zasad na
wigacji. Dość nacisnąć odpowiednio podświetlony i opisany przycisk,
a sztuczna inteligencja statku wszystkim się zajmie. Powód regresji
cywilizacyjnej kolejnych pokoleń kolonistów poznajemy w chwili,
kiedy Hugh w ukrytym schowku znajduje dziennik pokładowy. Wy
nika z niego, że kiedyś na górnym pokładzie wybuchł bunt i niemal
cała wyszkolona kadra zginęła. W obawie przed kolejnym buntem
wiedza o celu misji, jak i o niej samej została przez ostatniego kapi
tana zatajona przed kolejnymi pokoleniami tych, którym udało się
ujść z życiem. Dziś nawet ujawnienie celu wyprawy nie na wiele się
zdaje. W przekonaniu, że lepiej pozostać przy starej wiedzy o Statku
jako świecie i sprawdzonych już zwyczajach, nowy przywódca zry
wa niedawno zawarty pakt z mutantami i zagraża życiu Hugh oraz
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garstki jego zwolenników. Udaje im się jednak wsiąść do lądownika
i za sprawą geniuszu projektantów i łuta szczęścia wylądować na
zdatnej do życia planecie. Już nigdy, jak wierzą, nie zabraknie im
odtąd dobrego jedzenia.
Opublikowaną na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku
powieść Heinleina trudno odczytać dziś inaczej niż jako przestro
gę przed poprzestawaniem na małym i pochwałę postępu, potrzeby
nieustannego podboju tego, co jeszcze nieznane. Wysłani z cieszącej
się dobrobytem Ziemi na statku o znaczącej nazwie Vanguard, jego
bohaterowie chcą przecież podbijać kosmos niczym kiedyś kowboje
Dziki Zachód. Nikt się nawet nie zastanawia, czy mają prawo nazwać
swoją planetę, na której zamieszkują inne formy życia. Wystarczy
przecież, że odmówią im odpowiedniego poziomu inteligencji, by
ich misja zyskała wystarczającą sankcję. Tymczasem prawo do nie
skrępowanego podboju to podstawowy dylemat etyczny w Hull Zero
Three Beara, a zarazem motor napędowy akcji, gdyż - podobnie jak
w Interstellar - rodzima planeta znajduje się tu u progu totalnej ka
tastrofy ekologicznej. Choć więc dalecy potomkowie dawnych Zie
mian docierają w końcu do celu misji, akcja została pomyślana raczej
jako negatyw tego, co dzieje się w świecie Heinleina. Trudno mieć co
do tego wątpliwość już od pierwszej sekwencji wydarzeń. Hull Zero
Three rozpoczynają ostatnie przygotowania i szczęśliwe lądowanie
na wybranej planecie grupy osadników, zakończone zapisanym wiel
kimi literami okrzykiem „WE! ARE! HERE!”. Tym bardziej zaskakuje
i dezorientuje dalszy ciąg. Podobnie jak bohater Beara, zwany Na
uczycielem, w pierwszej osobie zdający tu i teraz sprawę ze swojego
absolutnego braku zrozumienia otaczającego go nieludzkiego świata,
gdzie polują na niego jakieś dziwaczne mechanizmy, nie mamy jako
czytelnicy najmniejszego pojęcia, co i dlaczego stanie się za chwilę.
Dezorientację pogłębia zaś to, że w miarę jak pierwszoosobowy nar
rator powoli odzyskuje pamięć, narasta w nim upiorne przekonanie,
że nie jest pierwszym, który przeżywa to samo. Choć nie jest w sen
sie dosłownym klonem, wkrótce zginie, podobnie jak wszyscy jego
liczni poprzednicy, których zapiski ma okazję przeczytać.
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Jedno jest pewne i dlatego w powieści Beara jak mantra powra
ca stwierdzenie, że coś musiało się zdarzyć, coś bardzo niedobrego.
Wybrzmiewa ono z jeszcze większą mocą, kiedy Nauczyciel przedostaje się wreszcie do innej części statku, tytułowego kadłuba zero
trzy. Mechanicznych zabójców zastępują tu biologiczni, nieprze
rwanie i z niesłabnącą inwencją powoływani do życia z krzyżowa
nych i mutowanych genomów przez Matkę, zdeformowaną niczym
dawne boginie płodności. To zapewne ci, których planuje ona wysłać
w pierwszych lądownikach, żeby za wszelką cenę dostosowały wy
braną planetę do potrzeb ludzi, bezwzględnie niszcząc inne formy
życia. Wygląda też na to, że już niedługo Matka podporządkuje swo
jej woli cały statek. Nauczyciel nie chce się jednak do niej przyłączyć
i po raz kolejny cudem ratuje życie. Z pomocą na poły zwierzęcych,
na poły mechanicznych stworów udaje mu się też ustalić, że pojazd
został częściowo uszkodzony wraz z centralną pamięcią. Regeneru
je się ona stopniowo, kiedy w pewnym momencie te hybrydyczne
istoty podłączają się do konsoli, jakby razem były jakimś osobliwym
biologicznym dyskiem zapasowym. Nie tylko jednak świat powoła
ny do istnienia przez Beara wciąż zaskakuje. Równie dezorientujący
efekt wywołuje struktura powieści.
Oto ledwie rozpoczęła się część oznaczona jako trzecia, akcja
powieści Beara się urywa. To koniec dokumentu, który - jak czyta
my - składał się z relacji zapisanych przez Nauczycieli w dziesięciu
kajetach. Wtedy aż korci, żeby rozpocząć lekturę raz jeszcze, podej
mując próbę znalezienia oznak niekoherencji i nieścisłości jako sy
gnału zmian autorów. Nie czytaliśmy też tych relacji sami, gdyż Na
uczyciel w jednym z kolejnych wcieleń dał je do lektury towarzyszce
podróży, która prawdopodobnie spotkała go wcześniej jako Matka.
W przeciwieństwie do niej otrzymujemy jednak wkrótce wgląd do
jedenastego i ostatniego tomu zapisków. Tu zaś po części wyjaśnia
się przeszłość inteligentnego statku, wysłanego kiedyś na podbój
kosmosu przez ostatnich Ziemian. Nauczyciel zaś należał do tych,
którzy bezwzględnemu niszczeniu innych form życia mieli dawać
ideologiczną sankcję. Kiedy pojazd rozpoczął już produkcję istot
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i narzędzi do pierwszej fali kolonizacji, jakaś część sztucznej inteli
gencji jednak się zbuntowała i tak zmieniła kurs, żeby rakieta znala
zła się w pobliżu powstającej supernowej. Jej wybuch uszkodził ka
dłub i centralną pamięć, a procedury alarmowe wyposażyły w pliki
zapasowe różne biologiczne komponenty. W konflikcie wewnętrz
nym sztucznej inteligencji na statku narodziło się sumienie i ono
w efekcie sprawiło, że kadłub zero trzy, zawierający cały arsenał pod
boju Matki, został definitywnie zniszczony. Za wiele lat świetlnych
pojazd dotrze wreszcie do innej planety i nauczony doświadczeniem
zaadaptuje formy przewożonego życia do pokojowej koegzystencji
z ewentualnymi jej mieszkańcami. Dlatego powieść Beara zamyka
wizja szczęśliwej przyszłości i znane już słowa, choć tym razem bez
wykrzykników, „WE ARE HERE”. Po nich pojawia się już tylko krót
ka informacja, że na tym kończy się raport archeologiczny statku.
Ta informacja potwierdza bodaj, że jego misja rzeczywiście dobiegła
końca.
Nie da się zaprzeczyć, że powieść Hull Zero Three to znakomi
ty materiał na film, niewyczerpane źródło efektów specjalnych tak
w części pełnej mechanicznych, jak biologicznych zabójczych hy
bryd. Bez większych trudności da się też przenieść na ekran etyczne
dylematy, jakie niosą ze sobą wyprawy w kosmos. Jednak Bear, po
dobnie jak wcześniej Begelman, stworzył nie tylko świat przedsta
wiony i rozgrywające się w nim wydarzenia. Z całą pieczołowitością
zaplanował także proces lektury, za pomocą konkretnych rozwiązań
konstrukcyjnych i edytorskich nadając mu taką postać, która w inny
sposób niż tradycyjny mechanizm projekcji i identyfikacji czyni
z odbiorcy część powieści, źródło emergencji i performatywności.
Staje się to jeszcze wyraźniejsze na tle powieści Heinleina, jeśli pa
miętamy o tym, że potraktowane przez nas jako jej część organiczna
motto zostało w rzeczywistości dodane kilka lat później, żeby hi
storię statku Vanguard włączyć w cykl opowieści „Futurę History”.
Właśnie ta dodatkowa płaszczyzna w powieści Beara wydaje się
nam konsekwencją znacznej popularności filmów fantastycznonaukowych. Podczas gdy one funkcjonują niczym laboratorium dla
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współpracujących naukowców, zaś dla widzów stają się źródłem od
powiednio przygotowanej wiedzy specjalistycznej, powieści z nurtu
fantastyki naukowej coraz częściej przypominają swoiste laborato
rium dla czytelników, dzięki swojej konstrukcji oferując im nie tylko
wiedzę i rozrywkę, lecz także możliwość specyficznych doświadczeń.
Nie muszą oni wcale zanurzyć się w świecie przedstawionym, stając
się na czas lektury astronautą czy Nauczycielem, by odczuć realne
zawieszenie między tu i tam. Ten stan pomiędzy pojawi się bowiem
w efekcie zamierzonej konstrukcji samej powieści, której autor od
powiednio wykorzystał rozpoznawalne konwencje fantastyki na
ukowej, żeby proces lektury obrócić w kognitywne i afektywne do
świadczenie zarazem.
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zakończeniu wydanej u progu XX wieku powieści Wojna
światów George Herbert Wells postanowił ustami narratora
ostrzec swoich współczesnych przed tym, że niespodziewana
klęska Marsjan, którzy podjęli próbę podboju Ziemi, stanowić może
jedynie odroczenie nieuchronnej zagłady. Dlatego zawczasu powin
niśmy się pogodzić z myślą, że być może nie do mieszkańców naszej
planety należy przyszłość. Pesymistyczną wymowę tego ostrzeżenia
w powieści Wellsa równoważy wszakże od razu inne przypuszczenie:

W

Jeśli Marsjanie potrafili dotrzeć do Wenus, nie ma podstaw, by
sądzić, że nie potrafi dokonać tego także i człowiek, gdy zaś po
wolne stygnięcie Słońca sprawi, iż na Ziemi nie będzie już moż
na żyć dłużej, co przecież nieuchronnie musi kiedyś nastąpić,
być może trzeba będzie przenieść potok ziemskiego życia na
siostrzaną planetę”1.

Tę bardziej optymistyczną wizję przyszłości zamyka od razu reto
ryczne pytanie: „Czy dokonamy tego?’’. Jak należy się spodziewać,
różnorakich odpowiedzi na to pytanie nie brakowało. W zasadzie
przez cały XX wiek powstawały powieści i opowiadania, a potem tak
że filmy i gry komputerowe, których akcja rozgrywa się na Czerwo
nej Planecie. Większość z nich w taki czy inny sposób próbowała też
podjąć kwestię realnych możliwości zamieszkania na tej najbliższej
Ziemi planecie, która zdaje się pozbawiona jakichkolwiek śladów or
1 George Herbert Wells, Wojna światów [1898], tłum. Henryk Józefowicz, Iskry
1987, s. 142.
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ganizmów żywych2. Nieobecność na Marsie warunków, w których
mogłoby powstać i przetrwać życie, jedynie podsycała spekulacje na
temat tego, że może ono przecież tam istnieć, choć w nieznanej nam
jeszcze dotąd formie, zagrażając lub - wręcz przeciwnie - sprzyjając
naszym planom zasiedlenia tej planety.
W pierwszej części tego rozdziału chcielibyśmy przyjrzeć się
przede wszystkim dwóm powieściom, które powstały niecałe dwie
dekady temu. Choć ich akcja usytuowana została na Marsie i roz
poczyna się w tym samym mniej więcej czasie, ich autorzy zdecy
dowanie inaczej próbują odpowiedzieć na przywołane już tu pyta
nie narratora Wojny światów: „Czy dokonamy tego?”. W pierwszym
przypadku chodzi o powieść White Mars or, The Mind Set Free (Biały
Mars, czyli uwolniony umysł) Briana W. Aldissa, która powstała we
współpracy z Rogerem Penroseem, światowej sławy brytyjskim fizy
kiem, matematykiem i specjalistą od czarnych dziur3. Ze względu na
proponowane spojrzenie na Marsa w kontekście ekologii i najnow
szych osiągnięć fizyki cieszyła się ona tak wielką popularnością, że
przez pierwsze cztery lata po wydaniu wznawiano ją aż trzynasto
krotnie. Z kolei debiutancka powieść polskiego pisarza Rafała Kosi
ka, która ukazała się cztery lata później, nosi po prostu tytuł Mars
1 też wzbudziła znaczne zainteresowanie czytelników, choć należy
do nieco innego nurtu fantastyki naukowej4. Nie tylko o popular
ność nam jednak chodzi. Przedstawione w obu utworach sceny pod
boju Czerwonej Planety i czytelnie podpowiadane analogie z ziem
ską historią pozwalają na tyle poszerzyć perspektywę spojrzenia na
plany zaludniania innych planet, że wyraźne rysują się wtedy funk
2 Najnowszy tego dowód to sześcioodcinkowy serial fantastycznonaukowy Mars
(2016), łączący eksperymentalnie cechy dokumentu z fikcyjną opowieścią o pod
boju planet, który dla kanału National Geographic reżyserował Everardo Gout.
Scenariusz do tego serialu konsultował amerykański dziennikarz naukowy i wy
kładowca Stephen PETRANEK, autor książki How WeTl Live on Mars (Simon and
Schuster 2015).
3 Brian W. Aldiss, Roger Penrose, White Mars or, The Mind Set Free. A 21“ Centu
ry Utopia, St. Martin’s Press 1999.
4 Rafał KOSIK, Mars [2003], Wydawnictwo Powergraph 2012.
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cje kolejnej ze sztucznych natur. Nie tylko obcy z kosmosu posłu
żyć mogą Ziemianom za przydatne lustro, w pożądanej deformacji
oddające wady i zalety ludzkiego gatunku, zaś specyficzne warun
ki podróży w kosmosie pomagają zbadać wybrane aspekty ludzkiej
psychiki i relacji międzyludzkich, czy też przedstawić sytuacyjność
naszej wiedzy, nawet zdobywanej w bezpośrednim doświadczeniu.
Przygody na innych planetach krytycznie ponadto pokazują obraz
ziemskiej cywilizacji, która musi szukać sobie innej siedziby wcale
nie ze względu na stygnące Słońce, lecz uciekając przed zgubnymi
skutkami własnej ekonomii i zaawansowanych technologii, tej dru
giej sztucznej natury.
Powieść White Mars Aldissa i Penrosea sama przedstawia się
w podtytule jako „utopia XXI wieku”, czytelnie nawiązując do wcze
śniejszych marzeń filozofów o znacznie lepiej urządzonym świecie.
Jej autorzy nie skorzystali jednak z pośrednictwa tradycyjnego nar
ratora wszechwiedzącego, lecz przedstawili odpowiednio zestawio
ne relacje kilku osób z wydarzeń, które rozgrywały się kilkadziesiąt
lat wcześniej. Tym samym ustanowiony został taki punkt widzenia,
który naszą nieodległą - lecz przecież nieokreśloną - przyszłość
zmienił w przesądzoną już przeszłość, zdecydowanie zwiększając
siłę perswazji tak ulokowanej akcji. Powieść Aldissa i Penrosea roz
poczyna wspomnienie sekretarza jednego z delegatów na posiedze
nie komisji Narodów Zjednoczonych, które odbyło się 23 czerwca
2041 roku. Wobec konfliktu narodowych interesów podjęto wtedy
decyzję o wyjęciu Czerwonej Planety spod jurysdykcji wszystkich
chętnych do kolonizacji ziemskich mocarstw lub korporacji i odda
niu jej całkowicie w służbę nauki, jak w 1959 roku na mocy odpo
wiedniego traktatu uczyniono z Antarktyką. Kolejne i datowane na
miesiąc wcześniej świadectwo dowodzi jednak, że w kierunku Marsa
został już wcześniej wysłany statek kosmiczny z załogą, a odnale
zienie wody pod powierzchnią planety dodatkowo ułatwia realizację
planów jej terraformowania. Bardzo szybko może się też ono okazać
konieczne ze względu na przeludnienie i katastrofalny stan ziemskiej
gospodarki. Kolejność przedstawionych w White Mars relacji, zabu
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rzająca czytelnie chronologię, nie jest oczywiście dziełem przypadku.
W jej efekcie powstaje istotne dla całej powieści napięcie między ofi
cjalnymi zarządzeniami i międzynarodowymi traktatami a realny
mi posunięciami rządów i korporacji oraz codzienną praktyką. Jak
się choćby okazuje, wbrew istniejącym i szczegółowym przepisom
znaczna część naukowców i personelu pomocniczego znalazła się na
Marsie właściwie nielegalnie, wykorzystując znajomości i przekupu
jąc urzędników. Powszechna korupcja sprawiła także, że aresztowa
nie w 2066 roku drobnego urzędnika za przyjęcie łapówki i lawina
kolejnych śledztw, które ono za sobą pociągnęło, doprowadziły do
wewnętrznego kryzysu w międzynarodowej korporacji EUPACUS,
zajmującej się między innymi lotami w kosmos. To zaś z kolei spo
wodowało poważne załamanie się światowej gospodarki. Właściwie
dopiero krach ziemskiej ekonomii sprawił, że Czerwona Planeta
rzeczywiście stała się tytułowym Białym Marsem. W każdej chwili
jednak przywrócenie kontaktów z Ziemią oznaczać może brutalne
odebranie mu autonomii i rozpoczęcie regularnego podboju nowego
świata, podboju w imię dobrostanu jej mieszkańców w dawnym kolo
nialnym stylu. Tak sprokurowany miecz Damoklesa stanowi w isto
cie jedyne źródło dramatyzmu powieści, którą w całości wypełniają
debaty, dyskusje i spory na wszystkie możliwe tematy, od kwestii
równości ras, wyznania i płci poczynając, przez zagadnienie edukacji
i sądownictwa, a na używkach i antykoncepcji kończąc. Stawka jest
przy tym rzeczywiście bardzo wysoka, skoro chodzi przede wszyst
kim o to, by skazanych na pozostanie na Marsie obcych sobie ludzi
zmienić we wspólnotę, ustanawiając nowe zasady i wzorce wzajem
nego współżycia, wolne od katastrofalnych skutków błędnie pojmo
wanego historyzmu, z ideą postępu i tożsamości narodowej na czele.
To prawda, autorzy powieści White Mars starali się tak zróżni
cować materię relacji i prowadzących je głosów, żeby powstały do
datkowe źródła napięcia. Dlatego zapisy - czasem in extenso - wspo
mnianych wyżej dysput, przemów i popularnonaukowych wykładów
uzupełnili o wspomnienia wydarzeń z życia codziennego, romansów,
kłótni, drobnych nieporozumień, napadów złości i zazdrości. Uroz
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maiceniu akcji służy też systematyczne przeplatanie głosu filozofa
Toma Jefferiesa, głównego autora utopii wprowadzonej w życie na
Marsie, ze spisaną z bardziej odległej w czasie perspektywy relacją
jego przybranej córki, Cang Hai. Historię Białego Marsa zamyka zaś
głos jej urodzonej już na tej planecie córki, która zdecydowała się
przenieść na Jowisza, co pośrednio zarazem potwierdza, że idee jej
dziadka upowszechniły się w całym kosmosie. Na tym wszakże nie
kończy się powieść White Mars. W apendyksie znajduje się bowiem
jeszcze dokument datowany na styczeń 1997 roku i podpisany przez
samego Aldissa jako prezydenta Association for the Protection and
Integrity of an Unspoilt Mars z siedzibą w oksfordzkim Green Col
lege. Zawiera on Kartę Narodów Zjednoczonych, przygotowaną
przez Laurencea Lustgartena, światowej sławy specjalistę od pra
wa międzynarodowego. W siedmiu artykułach reguluje ona podsta
wowe zasady takiego zagospodarowania Marsa, które respektować
będzie konieczność zachowania integralności jego środowiska biolo
gicznego. Towarzyszący jej krótki komentarz Aldissa nosi znaczący
tytuł Jak się to zaczęło. Po raz kolejny tak wyraźne zaburzenie chro
nologii, dominującej we wcześniejszych relacjach, ma swój oczywi
sty sens. Nie tylko podtrzymuje ono wrażenie dokumentalnego cha
rakteru powieści, zwiększając wiarygodność przedstawionej w niej
historii utopii, którą udało się wreszcie wcielić w życie. Utwierdza
ponadto czytelnika w przekonaniu, że tak właśnie powinna wyglą
dać nasza niezbyt odległa przyszłość. Przyszłość, w której uda się
zrealizować możliwe dotąd jedynie do pomyślenia utopijne wizje ze
względu na jedyne w swoim rodzaju połączenie ziemskiej nauki ze
specyfiką marsjańskiej ekologii.
Jak podejrzewa większość recenzentów, zarówno przychylnych
powieści White Mars, jak też krytykujących jej nieporadnie zamarkowaną akcję, czy wręcz jej brak5, Penrose jest autorem partii po

5 Zob. choćby sygnowaną Apr. recenzję z powieści White Mars na łamach stro
ny internetowej tygodnika „Publishers Weekly” http://www.publishersweekly .
com/978-0-312-2 547 3-5 (14.05.2016).
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święconych prowadzonym na Marsie badaniom cząsteczek Higgsa
i specyficznego zjawiska ukrytej symetrii monopolu grawitacyjnego.
Jak wszyscy oczekują, uzyskane efekty tych badań pozwolą wyjaśnić
nie tylko warunkowaną przez grawitację tajemnicę masy, lecz tak
że istotę świadomości. Uwagę naukowców przyciąga jednocześnie
osobliwe zachowanie Olympus Mons, największego wyniesienia na
tej planecie, widocznego z Ziemi nawet przez prymitywne teleskopy.
Zaczęło się ono w pewnym momencie coraz szybciej przemieszczać
w kierunku stacji badawczej, niczym białe języki wysuwając odnóża,
pełniące funkcję włókien nerwowych, ukrytych w osłonie z minera
łów. Niewykluczone też, że Olympus Mons posiada świadomość i to
doskonalszą od ludzkiej, skoro na jego genom składają się podwo
jone podwójne helisy DNA. Jak należy podejrzewać, to rodzaj ol
brzymiej pąkli, która wewnątrz skalnego pancerza ukrywa żyjących
w symbiozie byłych mieszkańców Marsa, zmuszonych niegdyś do
przyjęcia takiej formy egzystencji przez systematycznie pogarsza
jące się warunki do życia. Olympus Mons, który wkrótce otrzymu
je nową nazwę Chimborazo, czyli Wieża Strażnicza Wszechświata,
staje się zatem mocnym dowodem przeciwko przekonaniu Darwina
i jego zwolenników, że samą istotę ewolucji stanowi konkurencja,
walka na ociekające krwią kły i pazury. W powieści Aldissa poznajemy zarówno pomijane zazwyczaj przez darwinistów i neodarwinistów ziemskie formy symbiotyczne, jak też zyskujemy coraz większą
pewność, że Chimborazo pełni tu kluczową funkcję symboliczną nie
co innego typu. Widać to klarownie w chwili, kiedy na tyle przybliża
się on do miejsca eksperymentów z cząsteczkami Higgsa, że jedno
z odnóży udaje mu się przesunąć przez główny pierścień aparatu
ry. Analogia z aktem seksualnej penetracji nie myli, skoro wynikiem
tego zbliżenia staje się miniatura Chimborazo niczym zapowiedź
tego, że po kilku latach izolacji stosunki z Ziemią zostaną ponownie
nawiązane, a jej mieszkańcy, krok po kroku, poddadzą się wpływom
utopii, której postępy na Marsie mieli okazję śledzić dzięki nieprze
rwanym, choć wyłącznie jednostronnym transmisjom. Symbolikę
tego połączenia potwierdza ponadto w swojej relacji wnuczka Toma
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Jefferiesa. Jak bowiem piszę, od kiedy utopiści nauczyli Chimborazo
się rozmnażać, wszędzie zabierają ze sobą jego miniaturowe wersje.
Można zatem powiedzieć, że nowa ludzkość w powieści White Mars
żyje w symbiozie z nimi i całym wszechświatem.
Podczas gdy Aldiss wprost krytykuje ideę terraformowania,
czyli przekształcania innych planet na obraz i podobieństwo Ziemi,
bez względu na specyfikę swoistych tylko dla nich uwarunkowań,
akcja Marsa Kosika zaczyna się właśnie od projektowanego w przy
szłość obrazu tytułowej planety po długotrwałym procesie tego typu
przekształceń. Jest rok 2040 i trwają ostatnie poprawki przy trzech
wieżach elektrolitycznych, których budowę powinny dokończyć już
maszyny. Wieże przechwytywać będą wilgoć z powietrza i produko
wać tlen, zaś podziemne baterie podgrzeją lodowe czapy na biegu
nach, wywołując efekt cieplarniany. Kiedy ludzie powrócą tu po stu
latach, zastaną zieloną planetę, prawdziwy raj na Marsie. Tak przy
najmniej marzy się pilotce latacza, który właśnie ląduje obok jednej
z wież, budowanych w miejscu wybranym przez autora nie bez po
wodu, skoro nosi mówiącą nazwę Utopia Planitia. Kiedy w słuchaw
kach hełmu pilotki rozlega się krzyk, przypomina się jej widok ma
chin kroczących Marsjan z Wojny światów. Ale to tylko nieostrożny
robotnik stał się ofiarą maszyn, pracujących przy północnej wieży.
„Et in Arcadia ego” - mógłby przywołać ktoś inskrypcję widniejącą
na nagrobku ze znanego obrazu Nicolasa Poussina. Trudno też unik
nąć skojarzeń ze wspominaną w przedrukowanym raporcie śmiercią
kapitana tego pierwszego statku załogowego, który wylądował na
Marsie w powieści Aldissa. W Marsie Kosika krzyk robotnika sta
nowi przede wszystkim pierwszą zapowiedź tajemnicy, której roz
wikłaniu służy cała akcja. Potwierdza to widok dwójki dzieci na są
siedniej wydmie, dziewczynki i jej młodszego brata. Niemożliwy na
Marsie z jego rozrzedzoną atmosferą widok dzieci bez skafandrów
będzie powracał jeszcze kilka razy jak uparty lejtmotyw, indywidu
alnie ucieleśniony wyrzut zbiorowego sumienia, symbolizując to,
o czym ludzie w powieści Kosika albo nie wiedzą, albo aktywnie nie
chcą pamiętać.
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Właściwa akcja Marsa Kosika rozgrywa się kilka wieków póź
niej, w 2305 i 2340 roku, na dwóch etapach demonstrując to, jak
utopia nie staje się jednak rzeczywistością. Najpierw poznajemy losy
Allena Ryana, który w poszukiwaniu pracy przylatuje w okropnych
warunkach frachtowcem „Yellowstone” na Marsa z przeludnionej
Ziemi, pogrążającej się coraz bardziej w kryzysie ekonomicznym.
Nie przez przypadek jego podróż przypomina niegdysiejsze sceny
emigracji zarobkowej do Stanów Zjednoczonych. Nawet nieustan
nie zasypywane pustynnym piaskiem miasto, do którego przybywa
Allen, nazywa się New London, a w jego centrum, w pobliżu trzech
wież elektrolitycznych, mieści się Central Park, jedyne zielone miej
sce. A więc nadal znajdujemy się na Utopia Planitia, gdzie rozpoczęła
się akcja powieści. Jak się niebawem okazuje, niecierpliwi Ziemianie
przerwali w którymś momencie zbyt powolny dla nich proces natu
ralnego terraformowania. Teraz niczym mitologiczny Syzyf walczą
z zasypującą miasto pustynią, niemal całkowicie zależni od żywno
ści i technologii dostarczanych z Ziemi. Muszą też stanąć oko w oko
z faktem, że wydajność wież, obliczonych tylko na półtora wieku
eksploatacji, wciąż się zmniejsza, a one same zaczynają rozsypywać
się kawałek po kawałku. Choć za chwilę zabraknie na Marsie tlenu
do oddychania, fala emigrantów z Ziemi wcale nie opada. Dlatego
między innymi dominująca tu nadal ideologia postępu i nieustan
ny rozwój przemysłu jako rzekomy warunek prosperity i stabilizacji
wkrótce sprawiają, że w efekcie intryg politycznych, w które Allan
niechcący się wplątał, wchodzi w życie ustawa o zastąpieniu bate
rii słonecznych przez paliwo wodorowe. Oczywiście przyniesie to
zainteresowanym firmom ogromne zyski, choć zmusi zarazem do
przeniesienia miast i osiedli pod klimatyzowane kopuły, znacznie
pogarszając jakość życia ich mieszkańców.
Bohaterem wydarzeń w trzeciej i ostatniej części powieści Ko
sika, której akcja rozgrywa się trzydzieści pięć lat później, jest Jared
Grant. Jako kilkuletnie dziecko przyleciał on na Marsa tym samym
frachtowcem, który przywiózł też Allena. Już wtedy niezrażony ne
gatywnymi reakcjami otoczenia uparcie deklarował, że jak dorośnie,
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nie chce zostać nikim innym niż archeologiem na Marsie. Także Al
len zareagował wtedy podobnie: „Wybrałeś złą planetę. (...) Na Mar
sie nikogo przed nami nie było. Może bakterie... Miliardy lat temu”
(s. 20). Ta część akcji zaczyna się po raz kolejny od widoku starego
frachtowca „Yellowstone”, który teraz odlatuje z Marsa. Na dole po
zostawia niezliczone tłumy tych, którzy rozpaczliwie próbują wrócić
na Ziemię. Żyjący w kilkudziesięciopiętrowych wieżowcach pod ko
pułami, naszpikowani elektroniką ludzie duszą się z powodu braku
powietrza, zanieczyszczonego emisjami przemysłu ciężkiego, który
został tu przeniesiony z Ziemi, ponownie zielonej i ekologicznie czy
stej. Jared, jak inni mieszkańcy Marsa, bardziej przypomina cyborga
niż człowieka, choć stara się rzadziej niż inni uciekać w elektronicz
ne sny. Zarabia na życie, poszukując na zlecenie bogatych przedsię
biorców podziemnych źródeł wody, a to wymaga od niego, żeby ko
rzystał z typowo ludzkich zmysłów, intuicji i wyobraźni. Dlatego też
być może zaczyna widywać dwójkę małych dzieci. Starsza od brata
dziewczynka zdaje się wskazywać na coś palcem. Wkrótce, pomimo
ponawianych ostrzeżeń Jared znajduje na pustyni masowe groby:
rowy wypełnione ludzkimi kośćmi, choć na Marsie oficjalnie nie ma
cmentarzy, a wszystkie zwłoki wykorzystuje się jako biomasę. Jak
się niebawem okazuje, część z nich to ofiary rządowego projektu
„Minority", w którego wyniku skrycie zamordowano cztery miliardy
przybyszów z Ziemi, robiąc miejsce dla kolejnych fal emigracji. To
jednak nie tłumaczy wszystkiego: „Dwadzieścia metrów poniżej gro
bów sprzed stu pięćdziesięciu lat są następne trzy warstwy i pokry
wają się niemal idealnie. Historia się powtarza, a zawsze kolejnym
etapem jest zagłada” (s. 405). Historia uparcie się powtarza, choć
kiedy po raz pierwszy odkryto, że ziemskie rządy zmieniły Marsa
w wielki obóz koncentracyjny, zapisano ten fakt dla kolejnych poko
leń ku przestrodze, wykuwając tekst na wielkich piramidach. „Nie
stety, bojąc się, że ktoś podważy wasze prawo do tej planety, znisz
czyliście je” (s. 417) - słyszy Jared głos, dochodzący spoza bariery
elektroniki i jego własnej świadomości. Wtedy też postanawia resztę
życia i funduszy poświęcić na budowanie podobnych piramid, żeby
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„ostrzec następnych”. Akcję Marsa kończy zaś jego rozmowa z sa
mym sobą: „Nawet jeśli to wszystko było tylko imaginacją chorego
umysłu - cóż z tego? (...) jego idea nie mogła być bardziej szalona
niż stworzenie tego szalonego świata na Krwawej Planecie” (s. 423).
Mars Kosika i White Mars Aldissa i Penrosea w modelowy spo
sób pokazują możliwości fantastyki naukowej, która od początku
swego powstania chętnie sięgała tyleż w przyszłość, co w przeszłość
ludzkiego gatunku. A nawet więcej - autorzy obu powieści nadal zda
ją się poruszać w tym samym zaklętym kręgu tematów i problemów,
które inspirowały pierwszych pisarzy science fiction u końca XIX wie
ku. Aby się o tym zasadnie przekonać, wystarczy przypomnieć jedną
z ostatnich refleksji Allena w powieści Kosika, nim zginie on z rąk
tajnej policji:
Zastanawiałem się, co, poza ambicją, leżało u podstaw kolo
nizacji Marsa. Kolonia jest chyba deficytowa i taka będzie już
zawsze, jeśli nikt nie odkryje tu np. złóż metali szlachetnych.
Mars jest tylko rozwiązaniem ziemskich problemów z przelud
nieniem. Kolonizacja kosmosu zamiast antykoncepcji. Żyjemy
tutaj, jakby to była Ziemia, nieco prowizoryczna, zacofana, ale
Ziemia (s. 232-233).

Kolonizacja Marsa została tu ujęta w taki sposób, jakby stanowiła
dalszy ciąg tego samego przedsięwzięcia, które rozpoczęło się wraz
z pierwszymi odkryciami geograficznymi i - jak w Colonialism and
the Emergence of Science Fiction przekonująco dowodzi John Rieder6 stanowi kluczowy kontekst historyczny dla pierwszego etapu roz
woju fantastyki naukowej. Powstające wtedy opowiadania i powieści
świadomie wykorzystywały i korygowały anachronizm perspektywy
kolonialnej europejskich mocarstw, spojrzenie czytelników kieru
jąc w możliwą i odmienną od niej przyszłość. Pozwalało to uzyskać

6 John RIEDER, Colonialism and the Emergence of Science Fiction, Wesleyan Univer
sity Press 2008.
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niezbędny, krytyczny dystans do własnej kultury i dominującej ide
ologii misji cywilizacyjnej. Co istotne, ostatnie zdanie przywołanych
powyżej przemyśleń bohatera Kosika nadzwyczaj wiernie oddaje
wypracowaną wtedy strukturę tak zwanej różnicy antropologicznej,
która powstała w efekcie utożsamienia odległości geograficznej z od
ległością w czasie7. Jak mieszkańcy Afryki czy Ameryki Południowej
przedstawiali dla pierwszych antropologów wczesne stadia rozwo
ju ludzkiego gatunku, tak cywilizacja na Marsie stanowi zacofaną
wersję cywilizacji na Ziemi. Nie sposób jednak przeoczyć kluczowej
różnicy. Fakt, że wystarczy odbyć podróż kosmicznym frachtowcem,
żeby zmienić swoją cywilizacyjną przynależność, sprawia w konse
kwencji, że dawne utożsamienie przestrzeni z czasem ulega demon
stracyjnej subwersji. Sama zaś planeta Mars okazuje się świadomie
wykorzystanym rozwiązaniem fabularnym, które na plan pierwszy
wysuwa to, co wczesna science fiction skwapliwie ukrywała, żeby tym
mocniej oddziaływać krytycznie. Tymczasem w powieści Kosika to
właśnie zamierzone i odsłonięte w wyniku podstawienia pokazanie
Marsa jako ziemskiego obozu koncentracyjnego stanowi główne
źródło jej krytycznej siły wobec tego samego błędnie pojmowanego
historyzmu, którego katastrofalnych skutków próbowali skutecznie
uniknąć bohaterowie Addissa i Penrosea.
Odmienne działanie pozornie tych samych rozwiązań, wyni
kające z odsłonięcia źródeł ich performatywnej siły, najlepiej widać
w chwili, kiedy porówna się cytowane powyżej przemyślenia Allena
z rojeniami jednego z bohaterów i zarazem narratora Pierwszych lu
dzi na księżycu, powieści George’a Herberta Wellsa8, która powsta
ła trzy lata później niż bardziej znana Wojna światów. Bedford to
w swoim mniemaniu urodzony biznesmen i jedynie z obiektywnych
powodów nie udają mu się kolejne interesy. Postanawia zatem się

7 Por. Johannes Fabian, Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object,
Columbia University Press 2002.
8 Por. Herbert George WELLS, Pierwsi ludzie na księżycu [1901), tłum. Witold
Chwalewik, Solaris 2015.
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gnąć po łatwe pieniądze, pisząc w wiejskim zaciszu sztukę teatral
ną. Tam właśnie poznaje genialnego wynalazcę, profesora Cavora.
Dzięki odkrytemu przez niego materiałowi, na który nie działa siła
grawitacji, obaj doprowadzają do końca nieudane przedsięwzięcie
podróżników Juliusza Verne a i lądują na Księżycu. Cavor zajmuje
się przede wszystkim skrupulatnym badaniem etnograficznym Selenitów, tworzących technologicznie zaawansowaną i strukturalnie
skomplikowaną społeczność na kształt mrowiska. Bedford - wzo
rem współczesnych sobie polityków - snuje natomiast rozległe pla
ny wykorzystania satelity Ziemi jako dobrego miejsca do ulokowa
nia nadwyżek populacyjnych. Kiedy zaś nieszczęśliwym zbiegiem
okoliczności musi pozostawić profesora i sam wrócić na wybrzeże
Wielkiej Brytanii, beztrosko porzuca drogocenny statek, zajmując
się najpierw zjedzeniem jajek na bekonie, a następnie zabezpie
czeniem złota, które zabrał ze sobą z powierzchni srebrnego globu.
Spisuje też następnie historię wyprawy na Księżyc, sprzedając ją
z korzyścią. Wkrótce potem kontaktuje się z nim duński naukowiec,
który w poszukiwaniu dróg komunikacji z Marsem podjął ekspe
rymenty z aparatem, wynalezionym prawdopodobnie przez same
go Teslę. Ku swojemu zdumieniu zaczął wtedy otrzymywać pisane
po angielsku, fragmentaryczne i częściowo nieczytelne przekazy
z Księżyca. Dzięki temu mamy okazję poznać najważniejsze odkry
cia, które poczynił Cavor, studiujący życie Selenitów. Tak oto Wells
w Pierwszych ludziach na Księżycu pokazał w działaniu podstawową
dla swoich czasów i powstającej wtedy fantastyki naukowej opozycję
między bezinteresownością naukowców a interesownym pragmaty
zmem biznesmenów. Dla klarowności sytuacji i jej lepszych skutków
krytycznych nadał jej postać Cavora i Bedforda, obu przedstawia
jąc z zachowaniem podstawowych reguł realizmu psychologicznego,
co musiało pozostawić poza polem widzenia te kulturowe praktyki
i ich sankcje instytucjonalne, które w White Mars na pierwszy plan
wysunął Aldiss. Uniemożliwiło ponadto takie ponowne połączenie
nauki z praktykami codziennymi, które w powieści Aldissa stało się
w istocie podstawą dla realizacji utopii Jefferiesa.
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Aby stworzyć kontekst odpowiedni do dalszej analizy obu po
wieści o Marsie, musimy wszakże porzucić na chwilę perspektywę
podróży na odległe planety, by przyjrzeć się bliżej jednemu ze źródeł
fantastyki naukowej, które przywołany już John Rieder identyfikuje
jako motyw wyprawy w poszukiwaniu zaginionego świata. Ten mo
tyw, stanowiący czytelną wariację na satyrycznie zakrojone, oświe
ceniowe wyprawy fantastyczne w rodzaju Przygód Guliwera Jonatha
na Swifta, zaczął pod koniec XIX wieku pełnić nieco inną funkcję.
Aż do wybuchu I wojny światowej służył bowiem jako pole realizacji
kompensacyjnych fantazji o odkrywaniu dziewiczych terytoriów
i nieznanych nikomu gatunków roślin i zwierząt, kiedy rzeczywiste
podróże i odkrycia stawały się coraz mniej możliwe. Opisy fikcyj
nych wypraw czerpały swoją wiarygodność głównie z faktu, że choć
ich celem były światy i gatunki zaginione dawno temu, ich istnienie
poświadczały traktaty zwolenników Darwina i jego teorii „missing
links” (brakujących ogniw). Rację ma niewątpliwe Rieder, kiedy tego
typu narracje łączy ze wspomnianym wcześniej anachronizmem an
tropologicznym, który w tej wersji łączył się ściśle z anachronizmem
geologicznym. Skoro na terenie Afryki czy Ameryki Południowej
nadal żyją ludy prymitywne niczym skamieliny poprzednich eta
pów rozwoju gatunku ludzkiego, równie uzasadniona wydaje się
hipoteza, że musiały tam przetrwać na przykład dinozaury. O tych
gadach wspominamy przy tym nie bez przyczyny. Chcemy bowiem
przypomnieć ten zaginiony świat, który udało się odnaleźć jednemu
z ulubionych bohaterów Arthura Conan Doylea, profesorowi zoolo
gii porównawczej, noszącemu z dumą imię George Edward Challenger9. Wprawdzie Zaginiony świat ukazał się stosunkowo późno, bo
w 1912 roku, ale czytelnie satyryczne zacięcie Doylea sprawia, że
tym lepiej widać istotne dla nas cechy, typowe dla wcześniejszych
utworów z tego nurtu.

9 Arthur Conan Doyle, The Lost World [1912], E-BooksDirectory.com; wersja
polska: Zaginiony świat, przeł. Tadeusz Evert, Itaka 1993.
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Jakimi intencjami kierował się Doyle, kiedy pisał Zaginiony
świat, nie może być większych wątpliwości już od pierwszych se
kwencji powieści. Edward Malone, młody dziennikarz „Daily Ga
zette”, dlatego tylko odważa się stawić czoła profesorowi, znanemu
ze swego popędliwego charakteru i kilku awantur z dziennikarzami,
a następnie zgłasza się na organizowaną przez niego wyprawę, by
przypodobać się Gladys, marzącej o mężczyźnie wielkich czynów
i stosownej do nich sławie. Challenger zaś publicznie i bez fałszywej
skromności stawia się w szeregu z Galileuszem i Darwinem. Doyle
jawnie drwi sobie z niego, kiedy akcentuje podobieństwa, jakie łączą
profesora z przywódcą małpoludów. Przydaje mu też do towarzy
stwa innego zoologa, równie przekonanego o słuszności własnych
przekonań. Pogodzić ich potrafi tylko jedno: drobna nawet wzmian
ka o koledze z Edynburga, z którym nie zgadzają się obaj i, ramię
w ramię, tworzą wspólny front. Jedynie czwarty członek wyprawy,
doświadczony już podróżnik lord John Roxton, zdaje się w osobli
wy sposób chroniony przed satyrycznym zacięciem autora powieści.
Ale tylko do czasu. W finale okazuje się godnym następcą Bedforda
z Pierwszych ludzi na Księżycu, skoro potajemnie zabrał z płaskowyżu
zaginionego świata garść nieoszlifowanych diamentów, w Londynie
wartych fortunę. Nawet jednak wtedy trudno uciec przed wraże
niem, że Doyle tak prowadzi akcję i szkicuje postacie, żeby diamenty
wydały się czytelnikom jedynym istotnym powodem, dla którego
warto było podejmować całą wyprawę.
Rieder zwraca uwagę na to, jak zachowuje się Challenger tuż po
wygranej walce z małpoludami, w której członkowie wyprawy stali
po stronie bardziej człekopodobnych Indian. Mówi wtedy: „Mieli
śmy zaszczyt (...) brać udział w jednej z tych historycznych bitew,
które rozstrzygają o losie świata. Od teraz przyszłość na tym płasko
wyżu musi już należeć wyłącznie do człowieka” (s. 211). Podobnych
przykładów zachowania i myślenia, typowego dla współobywateli
Doyle’a, pewnych swojej cywilizacyjnej misji, nie brakuje. Choćby
w chwili, kiedy Indianie padają na twarz, wdzięczni za uratowanie
życia syna ich wodza, Challenger komentuje wprost:
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Może to i prymitywny naród, (...) ale ich zachowanie w obec
ności znamienitszych od siebie mogłoby jeszcze nauczyć czegoś
naszych bardziej zaawansowanych w rozwoju Europejczyków.
To zadziwiające, że człowiek naturalny posiada tak prawidłowe
instynkty! (s. 205).

Dla nas jednak ważniejsze jest to, jak rozwija się akcja chwilę wcze
śniej, kiedy wyprawa dociera do tego miejsca, w którym wnosi się
płaskowyż. Obejście go dookoła w sześć dni nic nie daje. Podróżnicy
nadal nie widzą żadnej wiodącej tam drogi. Wreszcie decydują się
wspiąć na szczyt kamiennej kolumny, równie wysokiej jak płasko
wyż, która wznosi się obok miejsca ich pierwszego obozowiska. Po
ścięciu rosnącego na niej drzewa, udaje się im przejść po jego pniu
na drugi brzeg rozciągającej się u ich stóp przepaści. Właśnie wtedy
jeden z towarzyszących im miejscowych niszczy ten prowizoryczny
most, odcinając im drogę powrotu. Zostają na płaskowyżu sami, ni
czym rozbitkowie w powieści Verne’a Tajemnicza wyspa. Podobnie
też Malone wspina się na najwyższe drzewo, by na podstawie wi
doku z góry naszkicować mapę okolicy. Ale płaskowyż, na którym
zachowały się prehistoryczne gady i roślinność, nie musi wcale być
wyspą. Autorski gest odcięcia ich od świata sprawia, że równie do
brze widać ich podobieństwo do kosmonautów, obejmujących we
władanie obcą planetę. Wprawdzie życie pojawiło się tu później niż
na Ziemi, ale wiernie odzwierciedla kolejne etapy jej rozwoju.
Taka perspektywa pokazuje wyraźnie, że powszechnie przyjęte
utożsamienie fantastyki naukowej z podróżami w mniej lub bardziej
odległą przyszłość należy do sfery czystej konwencji. Dlatego w peł
ni słusznie w artykule Postęp a utopia albo czy możemy sobie wyobra
zić przyszłość? podkreśla Fredric Jameson10, że pojawienie się tego
nurtu w literaturze pod koniec XIX wieku odświeżyło ideę postę
pu. Pozwoliło bowiem przekształcić teraźniejszość w raz na zawsze
10 Fredric JAMESON, Postęp a utopia albo czy możemy sobie wyobrazić przyszłość?
[1982], [w:] idem, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje na
ukowe, tłum. Maciej Płaza, Małgorzata Frankiewicz, Andrzej Miszk, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.
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przesądzoną przeszłość czasów, które z perspektywy ówczesnego
czytelnika dopiero prędzej czy później nadejdą. Nic lepiej nie ujaw
nia tej operacji na czasie niż wspominana przez nas już kilka razy na
marginesie innych rozważań, wydana w 1930 roku powieść Ostatni
i pierwsi ludzie Olafa Stapledona11. Kolejność przymiotników w ty
tule wcale nie myli, gdyż autor w chronologicznym porządku przed
stawia trwające miliardy lat losy osiemnastu następujących po sobie
ludzkich gatunków z perspektywy ostatnich ludzi, czekających na
swój nieodwracalny koniec na Neptunie; w galaktyce, gdzie wszelkie
życie niszczy promieniowanie rozpadającego się słońca. Jeśli nawet
któryś z zarodków, wysyłanych w gwiezdne przestrzenie, kiedyś się
rozwinie, dotychczasowa ciągłość rasy ludzkiej nieodwołalnie ule
gnie zniszczeniu. Dlatego ostatni, osiemnasty gatunek człowieka
czuje się spadkobiercą wszystkich poprzednich, dzięki którym stał się
między innymi rodzajem „umysłu-gatunku ”, zyskując nie tylko moż
liwość telepatycznej komunikacji ze składającymi się nań jednostka
mi, od początku jego powstania, lecz także z niektórymi przedsta
wicielami gatunków wcześniejszych. Tak właśnie powstała powieść
Stapledona, dyktowana przez jednego z ostatnich ludzi, a spisywana
przez jednego z pierwszych reprezentantów nowego gatunku u pro
gu lat trzydziestych, kiedy na horyzoncie rysowało się już realne
zagrożenie kolejnym światowym konfliktem, II wojną światową.
Powstała w daremnej być może nadziei, że nieuniknioną zdawałoby
się przyszłość uda się w najbliższych latach, decydujących o dalszym
kierunku rozwoju, jakimś cudem odmienić. Zwłaszcza, jeśli przy
jemne rojenia o nieustającym postępie w kierunku zrealizowanej
utopii, uda się zastąpić trzeźwą konfrontacją z potencjalną tragedią
ludzkości, która robi wszystko, żeby w efekcie zniszczyć samą siebie.
Jak należy się spodziewać, rozpisany na dwie osoby narrator
Stapledona w szesnastu rozdziałach powieści, która wedle autora
11 Olaf Stapledon, Last and First Men. A Story ofthe Nearand Far Futurę [1930],
Jonathan Cape and Harrison Smith 1931. Fragmenty tej powieści w polskim prze
kładzie ukazały się w antologii Droga do science fiction. Od Wellsa do Heinleina, Wy
dawnictwo Alfa 1986.
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nie jest ani historią, ani fikcją, lecz nowym mitem, najwięcej uwagi
poświęca przedstawieniu pierwszych i ostatnich ludzi. W tym dru
gim przypadku wciąż podkreśla trudności z opisaniem świata „umysłu-gatunku” na Neptunie, z koloniami na Jupiterze i Uranie, ponie
waż chodzi o świat całkowicie nam obcy i dlatego wymykający się
naszym kategoriom językowym i umysłowym. Dzieje pozostałych
gatunków relacjonuje już raczej z lotu ptaka, podkreślając ich fizycz
ną i psychiczną odmienność, a zarazem podobny schemat trudnych
narodzin, wielkich osiągnięć i nieuniknionego zmierzchu, zwykle
z powodu mnożących się trudności z dostosowaniem dotychczaso
wej natury ludzkiej do zmieniających się radykalnie warunków ży
cia. Co warte w tym miejscu odnotowania, jednym z wywołujących
istotne zmiany czynników zewnętrznych, stosunkowo obszernie
opisanym w VIII i IX rozdziale Ostatnich i pierwszych ludzi, okazu
je się trwająca tysiąclecia, raz po raz ponawiana inwazja Marsjan.
Stapledon nie tylko poświęcił jej wiele uwagi, lecz także przedstawił
w istotnych szczegółach historię tych istot, radykalnie odmiennych
od ludzi, lecz próbujących zrealizować takie same cele.
Początkowo, jak się dowiadujemy, życie na Marsie rozwija
ło się bardzo podobnie jak na Ziemi. Kiedy warunki życia zaczęły
się pogarszać, nadszedł czas prosperity wirusa, rośliny i zwierzęcia
zarazem, rozwijającego się w płucach zwierząt, który umiał pozy
skiwać pokarm z wulkanicznego pyłu i procesów fotosyntezy. Wy
korzystując wibracje, stworzył on też inny niż ludzki, złożony or
ganizm, „umysł grupowy” w postaci wyspecjalizowanych chmur czy
rojów. Potrafił przy tym manipulować przedmiotami, dzięki czemu
zbudował na Marsie obiekty architektoniczne o bogatej ornamenty
ce. Niczym nie ustępował również ludziom, jeśli idzie o nauki przy
rodnicze. Kiedy zaś nauczył się podróżować w kosmosie, korzystając
z pól grawitacyjnych, zainteresował się bogatą roślinnością i zbior
nikami wodnymi na Ziemi, wmawiając sobie, że eksterminacja in
nych stanowi jego świętą powinność. Jak widać już z tej pobieżnej
relacji, stworzony przez Stapledona opis Marsjan różni się znacząco
od tego, co na ich temat napisał Wells w Wojnie światów. Podczas gdy
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tam ziemskie bakterie okazały się zabójcze dla przybyszy z Marsa,
tu sami Marsjanie mają postać wirusa. Kiedy zaś w zbrojnej kon
frontacji z Ziemianami ponoszą klęskę, ich roje rozpadają się na po
jedyncze osobniki, atakując ludzki system oddechowy. Skutecznie
odpierane najazdy wciąż się powtarzają, co na dłuższą metę oznacza
powolną degenerację ludzkiego gatunku. Wreszcie naukowcy tworzą
w laboratorium bakterię, równie zabójczą dla Marsjan, jak dla ludzi.
Dopiero właściwie piąty gatunek ludzi, jak zapewnia autor powieści
Ostatni i pierwsi ludzie, dizajnerski projekt cyborgicznych ludzi-mózgów gatunku czwartego, wiele zawdzięczających w swoim opisie
inspiracji Wellsa, znajduje sposób na takie wykorzystanie wirusa
z Marsa, żeby z groźnego pasożyta stał się pożytecznym symbiontem. Dzięki niemu ludzie zyskują zdolności telepatyczne, źródłowe
dla samej koncepcji powieści Stapledona, gdyż jedynie dzięki nim
przedstawiciel ostatnich ludzi zdołał nawiązać kontakt z jednym
z naszych współczesnych i podyktować mu swoją opowieść.
Oczywiście, nie sposób nie zauważyć decydującego wpływu
teorii ewolucji na taką wizję dziejów ludzkości. Co wszakże istot
ne, swoiste drzewo genealogiczne, stworzone w powieści Ostatni
i pierwsi ludzie, składa się właściwie z samych gałęzi, niemal zupeł
nie pozbawionych pnia. Jedynie odkryta przez piąty gatunek ludzi
zdolność bezpośredniego doświadczania przeszłości za pośrednic
twem umysłu zmarłej istoty sprawia, że przedstawiciel ostatnich
ludzi może traktować swoich współczesnych jako spadkobierców
całej ludzkości. Stapledon nigdzie nie mówi o tym wprost i jedynie
w Przedmowie zaznacza, że więcej zapewne leży w naturze czasu niż
udało się dotąd odkryć. Jak się jednak wydaje, kiedy postawił czytel
ny znak równości między ewolucją a historią, czy wręcz określonym
typem historiozofii, udało mu się pokazać ewolucję nie tyle jako rze
czywisty proces, lecz przede wszystkim jako linearnie rozwijającą się
opowieść o przeszłości. Taką opowieść, która związkami przyczyny
i skutku łączy odrębne wydarzenia; wydarzenia, które z powodze
niem złożyć można inaczej, tworząc nowe i inne opowieści. Jak jed
nak zarazem sprawić, żeby doświadczenie nielinearności czasu stało
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się udziałem czytelnika, uwalniając tym samym fantastykę naukową
z krępującego jej swobodę schematu narracji o postępie?
W Ostatnich i pierwszych ludziach, mimo założonej przez auto
ra i kluczowej dla struktury powieści obecności dwóch narratorów,
obaj mówią jednym i tym samym głosem, zaś nadrzędna perspek
tywa oglądu ludzkich dziejów, proponowana przez przedstawiciela
ostatnich ludzi, dodatkowo sankcjonuje kauzalną strukturę relacjo
nowanych wydarzeń. Nie inaczej w gruncie rzeczy dzieje się w powie
ści White Mars. Wprawdzie akcja rozpada się tu na kilka przeplata
jących się nurtów wspomnień, jednak wszystkie relacje reprezentują
podobny punkt widzenia, wywołując efekt stopniowego spełniania
się utopijnej idei jednego człowieka, który we wspomnianym tekście
analizuje Jameson. W Marsie sytuacja wygląda nieco inaczej. Nie
dość, że Kosik usytuował wydarzenia w trzech odrębnych czasach,
to podjął też próbę pokazania takiego mechanizmu dziejów, o któ
rym wspomina Stapledon w XIII rozdziale Ostatnich i pierwszych lu
dzi, podejmującym wątek ludzkości, zamieszkującej na Wenus. Nie
dość, że intencje ludzi, którzy podbili Wenus, przypominają prze
konanie o świętej powinności eksterminacji innych, żywione przez
Marsjan. W kolejnym rozdziale autor zwraca także uwagę na cyklicz
ne następstwo wydarzeń, które wszakże nie musi wcale oznaczać
ich powtarzalności. To samo w gruncie rzeczy podpowiada odkrycie
masowych grobów w powieści Mars i ponawiane wysiłki w celu usu
nięcia ich śladów z pamięci, choć zapewne realizowano je w rozmaity
sposób. Jednak i tutaj tradycyjna, prowadzona przez wszechwiedzą
cego narratora opowieść sprawia, że czytelnik nie ma szansy bezpo
średnio doświadczyć tej natury czasu, o której wspominał Stapledon.
Próbę konstrukcji takiego bezpośredniego doświadczenia podjął
natomiast Iain Pears, brytyjski historyk sztuki i dziennikarz, autor
uznanych powieści detektywistycznych z życia artystów i dzieł sztu
ki, w wydanym niedawno utworze Arcadia12. Co istotne, jak świadczy
choćby tytuł, sygnalizujący obecność utopijnej arkadii, powracają tu
12 Iain Pears, Arcadia, Faber & Faber 2015.
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w nowym wydaniu wszystkie podejmowane w tym rozdziale wątki,
choć podróż na inne planety zastępują wyprawy w światy alterna
tywne. Oferują one wszakże analogiczne jak podbój kosmosu szanse
kolonialnej eksploatacji czy pozbycia się niewygodnych renegatów miliardy lat i miliardy światów do wzięcia.
W odautorskiej notce Pears przyznaję, że starał się tak zapro
jektować powieść, żeby realnie istniało kilka odmiennych sposobów
powiązania przedstawionych w niej wydarzeń. Dlatego też przy
gotował specjalną wersję na iPhona czy iPoda, która zwiększa za
kres ingerencji czytelników w przebieg akcji i relacje łączące to, co
się wydarza. Jednak już nawet w tradycyjnej formie Arcadia przy
pomina scenariusze filmów z nurtu określanego jako mindfuck, do
którego należą między innymi Fight Club Davida Finchera i Incepcja
Christophera Nolana. Także tutaj właściwie nie sposób sensownie
i konsekwentnie ustanowić relacji między trzema odrębnymi, choć
w rozmaity sposób powiązanymi ze sobą światami. Jedna z bohate
rek, Angela Meerson, psychomatematyczka wykorzystująca energię
emocji jako dodatkowy napęd do obliczeń i specjalizująca się w bada
niach nad naturą czasu, wyjaśnia to w następujący sposób:
Nie ma różnicy między przyczyną a skutkiem. To wyłącznie ilu
zja, która żywi się naszą wiarą w istnienie czasu. Jeśli upusz
czę filiżankę, filiżanka się rozbije. Upuszczenie jej to przyczy
na, rozbicie się skutek, ponieważ jedno zdarzyło się po drugim.
Kiedy zlikwidujemy pojęcie czasu, sytuacja się zmieni. Jedno
stanie się niezbędnym warunkiem, żeby to drugie mogło się
wydarzyć (s. 486).

Powiązanie przyczyny ze skutkiem jest zatem czystą iluzją. Jeśli
usuniemy pojęcie czasu, wtedy równie prawdopodobne jak uznanie
rozbicia się filiżanki za skutek jej upuszczenia, okaże się przyjęcie,
że rozbicie się stanowi przyczynę jej upuszczenia. Przyjęcie takiego
założenia pociągnie za sobą stwierdzenie, że podróże w czasie mają
niewiele wspólnego tak ze zjawiskiem czasu, jak z podróżami jako
takimi. Angeli chodzi w tym przypadku jedynie o niewielką korektę
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całego zbioru tych informacji, które składają się na materię uniwersum. Oczywiście, w powieści Pearsa sytuacja wygląda o wiele bar
dziej skomplikowanie niż w powyższym cytacie, lecz doświadczenie
jej lektury wywołuje podobny skutek - trudności w określeniu, co
jest przyczyną, a co skutkiem.
Akcję rozpoczyna zdanie: „Imagine a landscape”. I faktycznie
z wyobrażonym, idyllicznym krajobrazem mamy do czynienia, kiedy
profesor Henry Lytten, specjalista od literatury elżbietańskiej, kole
ga J.R.R. Tolkiena i C.S. Lewisa, w październikową sobotę 1960 roku
odczytuje w pubie fragmenty szkicowanej od wielu lat powieści. Nie
wyszła ona właściwie poza etap notatek, gdyż Lytten żywi ambitny
zamiar takiego opisania fikcyjnego świata Anterwoldu, przypomina
jącego tyleż powieści Tolkiena, co Arkadię Philipa Sidneya i komedie
Szekspira, by nie ustępował on w niczym prawdziwemu. Jego bliska
znajoma Angela Meerton na podstawie notatek i w nieuprawniony
przez autora sposób powołuje ten świat do istnienia, a realny byt
zyskuje on w chwili, kiedy przez ukryte przejście w piwnicy dostaje
się do niego nieświadoma niczego nastoletnia Rosalinda, skutecz
nie naruszając właściwą arkadii bezczasowość. Relacjonowane przez
nas dotychczas powiązania między światami nie wydają się osobliwe,
nawet jeśli w pewnym momencie mamy do czynienia z podwojeniem
się Rosalindy, która od tej pory żyje równocześnie w świecie Anter
woldu i Anglii lat sześćdziesiątych. Sytuację komplikuje jednakże
fakt, że Angela pochodzi z technokratycznej przyszłości, która za
razem jest przyczyną istnienia świata Anglii Lyttena, dotąd uznawa
nego przez nas za rzeczywistość ontologicznie prymarną. Wkrótce
okazuje się ponadto, że nie jest to wbrew pozorom przeszłość znanej
nam Anglii, skoro za kilka lat ten świat zniszczyć ma wybuch bomby
nuklearnej. Na jego ruinach powstanie natomiast ta idylla techno
kratyczna, którą mieliśmy okazję poznać w powieści Pearsa. Na tym
wszakże nie koniec komplikacji. W feudalnym Anterwoldzie jako
Lady Catherine sprawuje władzę córka Angeli Meerton, renegatka,
Emily Strang, zesłana tam za karę. I to jej obietnica, że spróbuje rzą
dzić jeszcze mądrzej, zamyka akcję, zachęcając czytelnika do tego,
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żeby ponownie rozpatrzył sieć zależności łączących poszczególne
plany akcji, odmienne rzeczywistości i czasowości. Niezależnie jed
nak od tego, jak bardzo będzie się starał, nie ułożą się one w klarow
ną relację przyczyn i skutków w linearnie biegnącym czasie.
Przytoczone przez nas do tej pory przykłady zdają się potwier
dzać tezę, którą stawiał Rieder w odniesieniu do wczesnych powie
ści i opowiadań z nurtu fantastyki naukowej, kiedy interpretował je
jako krytyczny komentarz do ideologii wspierającej politykę kolo
nialną wielkich mocarstw przełomu XIX i XX wieku. Owszem, Rieder
przyznawał, że duża część utworów publikowanych ówcześnie w po
pularnych periodykach dla masowego odbiorcy sankcjonowała misję
cywilizacyjną wraz z leżącym u jej podstaw deterministycznym sche
matem nieuchronnego rozwoju technologicznego. Jednak te dzieła
fantastyki naukowej, które - jak wspomniane powieści Wellsa czy
Conan Doylea - utworzyły kanon gatunku, krytycznie wykorzysty
wały popularne narracje, by zakwestionować ideę postępu warunku
jącą politykę ekspansji społeczeństw epoki industrialnej. Wydoby
wały one na pierwszy plan również kluczową dla misji cywilizacyjnej
relację między wprowadzoną przez Darwina perspektywą ewolucyj
ną a postępem cywilizacyjnym i technologicznym. Z tego punktu
widzenia fantastyka naukowa w krytycznym świetle przedstawia
ła narodziny antropologii jako tej nauki, która - jak przekonująco
pokazał w Time and the Other wspomniany już tu Fabian - zakła
dała jednoczesną bliskość i dystans wobec kolonizowanych obcych.
Miało to oczywiście ścisły związek z zakładaną przez ewolucjonizm
funkcją naturalnego czasu, mierzonego następstwem epok geolo
gicznych. Z jednej strony reprezentanci kultur pozaeuropejskich
wydawali się Europejczykom na tyle bliscy, że ich kultura mogła do
starczyć poglądowego materiału dla badania uniwersalnych zasad
zarówno tworzenia się ludzkich wspólnot, jak też funkcjonowania
ludzkiego umysłu. Z drugiej strony w perspektywie antropologów
Inny znajdował się w odległym miejscu i czasie, na znacznie wcze
śniejszym etapie cywilizacyjnego rozwoju. Tym samym, jako żywa
skamielina czy missing link, dostarczał naocznego dowodu na słusz
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ność teorii ewolucji i idei postępu. Nic zatem dziwnego, że analo
giczną koncepcję Innych odnaleźć można w fantastyce naukowej już
w chwili, kiedy zamiast o ekspansji kolonialnej zaczęła opowiadać
o podboju kosmosu, na nowo wyznaczając miejsce człowieka we
wszechświecie. Zarazem, jak widać to już w analizowanej powieści
Stapledona, miejsce ewolucjonizmu jako nauki sankcjonującej mi
sję cywilizacyjną zajmuje powoli genetyka jako nowa, rodząca się na
początku XX wieku dyscyplina badawcza, zajmująca się powstaniem
życia i procesami dziedziczenia, a także wyznaczająca granicę mię
dzy człowiekiem i jego obcymi. To właśnie taką normalizującą i naturalizującą funkcją genetyki zajmuje się współcześnie fantastyka
naukowa, w której z całą mocą odżywa mit kreacjonizmu jako alter
natywnej narracji o pochodzeniu życia na Ziemi.
Jeśli nawet powieści i filmy z nurtu fantastyki naukowej odwo
łują się dziś do tak rozumianej tradycji, to przecież czynią tak wcale
nie dlatego, żeby kwestionować ustalenia naukowe i domagać się
uznania za słuszne poglądów sprzed epoki Darwina. Żywotny mit
o pochodzeniu życia na Ziemi z kosmosu to raczej taki rodzaj jaw
nie kontrfaktualnej narracji, która dostarcza dobrego pretekstu do
podjęcia refleksji nad związkami nauki, w tym przypadku genety
ki, z projektem rozwoju cywilizacyjnego. Dość przyjrzeć się dwóm
współczesnym filmom podejmującym ten wątek, by zobrazować
właśnie taką, krytyczną wobec spuścizny ewolucjonizmu i genety
ki, tradycję myślenia o pochodzeniu i przeznaczeniu ludzkiej rasy.
Zarówno Jupiter: Intronizacja (Jupiter Ascending, 2014), jak i Prome
teusz (Prometheus, 2012) wyraźnie nawiązują do ustaleń współcze
snych nauk biologicznych, jednocześnie sytuując je w ramach narra
cji o postępie i sensie rozwoju cywilizacyjnego. Oba filmy proponują
zarazem krytyczne ujęcie technonauk i ich powiązań z koncepcją
determinizmu biologicznego i historycznego.
W znacznie bardziej oczywisty sposób problem ten podejmu
je rodzeństwo Wachowskich w filmie Jupiter: Intronizacja. W nowej
wersji pojawia się tu bowiem wiele wątków znanych już z dużo wcze
śniejszej z trylogii Matrix, bodaj najbardziej znanego dzieła tych
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twórców. O ile jednak w trylogii część akcji rozgrywała się w świecie
cyfrowej symulacji, funkcjonującej jako kopia rzeczywistości, w tym
nowszym to genetyka stanowi model zarówno kopiowania organi
zmu, jak i dziedziczenia cech. Jeśli Matrix ostrzegała przed możli
wą przyszłością, kiedy maszyny zyskają autonomię, wymykając się
spod jurysdykcji człowieka, Jupiter przedstawia świat, w którym ge
netyka dostarczyła ostatecznej sankcji dla nowego modelu społecz
nego. Ludzka populacja, zasiana na Ziemi sto tysięcy lat wcześniej,
osiągnęła już w momencie rozpoczęcia akcji stan dojrzałości, które
go jednoznacznym symptomem jest narastające przeludnienie. Nad
chodzi czas żniw, w trakcie których ludzie zostaną zebrani niczym
płody rolne. Z ich ciał wytwarza się bowiem rodzaj genetycznego
ekstraktu, który najbogatszym mieszkańcom galaktyki służy jako
skuteczny eliksir młodości, umożliwiając życie przez kolejne tysiące
lat. Tytułowy Jupiter to zaś jednocześnie planeta, na której znajduje
się należąca do rodu Abrasax rafineria eliksiru, jak i imię głównej
bohaterki. Zostaje ona porwana z Ziemi, kiedy wychodzi na jaw, że
posiada identyczny zestaw genów jak niedawno zmarła matka rodu
Abrasax, a zatem jest jej kolejnym wcieleniem. Zasadniczo rzecz bio
rąc, Jupiter stanowi rodzaj klona, choć nie powstała w warunkach
laboratoryjnych, lecz niejako samorzutnie - jako powtórzenie tego
samego układu genów. To jednak wystarczy, żeby mogła domagać
się zwrotu wszystkich dóbr, które po jej śmierci przeszły na rzecz
trójki dzieci. Jeśli odzyska Ziemię, uratuje też ludzkość od zagłady.
Wachowscy w czytelny sposób wykorzystują współczesną wer
sję biologicznego dziedziczenia, żeby zbudować taki świat, w któ
rym genetyka stanowi podstawę zarówno prawa, jak i religii. Toż
samość genomu oznacza w tym świecie nie tylko uznawaną przez
wszystkich gwarancję dziedziczenia dóbr majątkowych, lecz ponad
to dowód na swego rodzaju odwróconą reinkarnację. W tym wypad
ku nie idzie przecież o wędrówkę dusz, zasiedlających nowe ciała,
tylko o cykliczne pojawianie się identycznych genomów i kopii ciał,
obdarzonych nową świadomością. Kiedy zaś Jupiter, krok po kroku,
poznaje prawdę o otaczającej ją rzeczywistości, okazuje się zarazem,
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że to właśnie genetyka dostarcza podstaw dla organizacji społecznej,
która niewiele ma wspólnego ze współczesną demokracją. Dostęp
do najnowocześniejszych dokonań nauki o genomie stanowi źródło
władzy i daje możliwość panowania nad życiem i czasem. To zatem
świat o strukturze feudalnej, w którym niższe szczeble hierarchii
społecznej zajmują istoty wytworzone w laboratoriach genetycz
nych i wyspecjalizowane do wykonywania określonych, praktycz
nych zadań. Tym samym film Wachowskich jednoznacznie identy
fikuje genetykę z taką formą sprawowania władzy nad życiem, która
jawnie przeczy dawnej koncepcji postępu, tu pokazanej wyraźnie
jako ideologiczna zasłona dla rzeczywistych procesów biopolitycznych. Teoria Darwina, która dostarczała naturalnej sankcji dla po
stępu cywilizacyjnego, w stworzonym przez Wachowskich świecie
okazuje się niczym w Matrix jedynie optycznym złudzeniem, przy
słaniającym brutalną rzeczywistość, narracją stanowiącą skuteczne
narzędzie biopolitycznej kontroli. Nieco inaczej miała się rzecz we
wcześniejszym o dwa lata filmie Ridleya Scotta.
W Prometeuszu u samych źródeł fabularnej akcji leży błędna
identyfikacja ludzi z ich stwórcami, rasą gigantycznych Architektów,
którzy przybyli na Ziemię przed wiekami, by za sprawą tajemniczej
czarnej substancji zapoczątkować proces biogenezy. Początkowo
wydaje się, że malowidła odkryte w 2089 roku w szkockiej jaskini,
a także w wielu innych miejscach na świecie, przedstawiające odległą
galaktykę to mapa, która zaprowadzi ludzi na spotkanie ze stwór
cami. Te przypuszczenie potwierdzają się wkrótce po tym, kiedy
ekspedycja badawcza na statku Prometeusz, należącym do potęż
nej korporacji Weylanda, dociera po dwóch latach na odległy księ
życ LV-223. Odnajdują tu bowiem w zbudowanym przed wiekami
sztucznym wzniesieniu, przypominającym piramidę, martwe ciała
obcych, których uznają za swoich protoplastów. Analiza materiału
genetycznego pobranego z głowy jednego z Architektów dowodzi
niezbicie, że ich DNA było niemal identyczne z ludzkim. Genety
ka dostarcza zatem niezbitego dowodu na to, że człowiek to dzie
ło przybyszów z kosmosu. W związku z tym członkowie ekspedycji
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postanawiają wybudzić z hibernetycznego snu jedynego żywego
przedstawiciela obcej rasy, który w kapsule kriogenicznej przetrwał
zagładę. Nawet nie podejrzewają, na jak fałszywych przesłankach
oparli swoją pochopną decyzję. Bardzo szybko czarna materia nie
okazuje się wcale poszukiwanym przez Weylanda eliksirem młodo
ści, który zapewnić mu winien długowieczność. To niebezpieczny
mutagen, zamieniający wszystkie żywe organizmy w siejące znisz
czenie monstra, zainteresowane wyłącznie własnym przetrwaniem.
Co więcej, oczekiwane spotkanie ze stwórcą okazuje się katastrofal
ne w skutkach, bowiem obudzony Architekt nie tylko zabija człon
ków ekspedycji, lecz także próbuje uruchomić skrywany we wnętrzu
piramidy statek transportowy, wyznaczając kurs w kierunku Ziemi.
Znajdujący się na pokładzie statku ładunek w postaci tysięcy kapsuł
z czarną materią ma przynieść zagładę gatunkowi ludzkiemu, któ
rego obcy niegdyś stworzyli. I choć plan zniszczenia naszej planety
udaje się udaremnić, bez odpowiedzi pozostaje pytanie o przyczy
nę, dla której stwórcy postanowili zwrócić się przeciwko własnemu
dziełu i nieodwołalnie je zniszczyć.
Być może Scott z premedytacją nie podaję gotowej odpowiedzi
na to pytanie. Chyba nawet niespecjalnie zależy mu też na tym, by
widzowie odnaleźli ją na własną rękę. Zbyt mało pozostawia tropów
i poszlak, które pozwoliłyby choćby mgliście domyślić się powodów
decyzji Architekta. Zawiesza tę najistotniejszą dla fabuły kwestię
przede wszystkim dlatego, żeby uwypuklić inny i nie mniej istot
ny problem. W Prometeuszu pokazuje bowiem źródła tych pomyłek
i błędnych identyfikacji, które doprowadzają nieomal do zagłady
ludzkości. W tym celu wprowadza typową dla całego cyklu o obcym13

13 Na ten cykl składają się takie filmy, jak Obcy - ósmy pasażer Nostromo (Alien,
1979), Obcy - decydujące starcie (Aliens, 1986), Obcy 3 (Alien 3, 1992) oraz Obcy Przebudzenie (Alien. Resurrection, 1997). Ridley Scott reżyserował tylko pierwszy
z tych filmów i do tematu Obcego powrócił dopiero w Prometeuszu. Na październik
2017 roku została zaplanowana premiera drugiej części tego filmu, którą także on
przygotowuje, zatytułowanej Alien. Covenant.
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postać androida, tym razem wszakże czyni go jedną z postaci cen
tralnych. Widać to wyraźnie już w jednej z pierwszych sekwencji lotu
statku Prometeusz, kiedy nad pogrążoną w sztucznie indukowanym
śnie załogą czuwa zbudowany z syntetycznych podzespołów David.
Widzimy wtedy nie tylko, jak sprawnie uczy się on starożytnych ję
zyków, by jako tłumacz pomóc im w przyszłości nawiązać kontakt
z obcymi. Wykonuje również zupełnie pozbawione pragmatycznego
sensu, a zarazem typowo ludzkie czynności. Farbuje włosy, jeździ
na rowerze, jednocześnie ćwicząc rzuty piłką do kosza, a przede
wszystkim raz po raz ogląda swój ulubiony film Lawrence z Arabii.
Wyraźnie identyfikuje się przy tym z jego głównym bohaterem, Eu
ropejczykiem, który w czasie I wojny światowej szukał swojego miej
sca w nieznanej mu kulturze Bliskiego Wschodu. David jest przecież
zarazem równie bliski, co obcy pozostałym członkom ekspedycji,
którzy nie potrafią rozpoznać budzącej się w nim indywidualności
i nadal traktują jak z założenia posłuszną ich rozkazom maszynę.
Dlatego właśnie jeden z badaczy, doktor Holloway, nawet nie prze
czuwa, że David w odwecie wybierze właśnie jego, żeby po kryjomu
podać mu niewielką dawkę czarnej materii i sprawdzić jej śmiercio
nośne działanie.
Jak widać, Scott w Prometeuszu stawia naprzeciwko człowieka
dwóch obcych, Architekta i Davida, kosmitę i androida, by tym do
bitniej zademonstrować, że akcja całego filmu stanowi ponawiający
się dramat błędnych rozpoznań i identyfikacji, który w konsekwen
cji przywodzi ludzkość na skraj zagłady. Powinowactwo genetyczne
ze stwórcami każę im bowiem widzieć w Architektach dobrotliwych
ojców, czekających na ponowne spotkanie ze swoimi dziećmi i go
towych ich obdarować wszystkimi zdobyczami wyższej inteligen
cji i bardziej rozwiniętej cywilizacji. Nawet nie przeczuwają, że dla
stwórców mogą być właśnie tym, czym z kolei dla nich jest zbudo
wany na obraz i podobieństwo człowieka David - karykaturą istoty
ludzkiej, pozbawioną wolnej woli i jakiejkolwiek mocy sprawczej.
Źródłem podobieństwa niechcianego i coraz bardziej wstydliwego,
które zasługuje wyłącznie na całkowite zniszczenie.
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Zarówno Jupiter: Intronizacja, jak i Prometeusz to bodaj najle
piej znane w ostatnich latach filmy, kontynuujące bogatą tradycję
w ramach fantastyki naukowej, która od swojego zarania nawią
zywała do starych mitów kreacjonistycznych, tworząc opowieści
alternatywne wobec dominującego podejścia ewolucjonistycznego. Michael G. Smith, autor kulturowej historii pierwszych lotów
kosmicznych Rockets and Revolution, przekonująco opisał przyczy
ny tego osobliwego splotu kilku nurtów myślenia o związkach idei
postępu cywilizacyjnego i rozwoju technologicznego z najbardziej
popularnymi koncepcjami przeznaczenia gatunku ludzkiego14. To
właśnie prowadzone w pierwszych dekadach XX wieku pionierskie
badania naukowe i eksperymenty technologiczne utorowały drogę
dla późniejszych wypraw na Księżyc. Toczące się wokół nich dysku
sje znacznie wykraczały poza sferę czysto technicznych spekulacji,
a działo się tak między innymi dlatego, że niecodzienny projekt lo
tów kosmicznych domagał się wiarygodnego uzasadnienia w ówcze
snym kontekście kulturowym. Nic zatem dziwnego, jak piszę Smith,
że w tamtym okresie ścierały się ze sobą dwie narracje o pochodze
niu i przeznaczeniu życia na Ziemi, które sankcjonować miały dalszy
postęp technologiczny i planowany podbój przestrzeni kosmicznej.
Niedługo po rewolucji październikowej w latach dwudziestych XX
wieku sowiecki botanik Siergiej Kostyczew przywrócił na krótko do
łask teorię panspermii, którą w pierwszej dekadzie XX wieku zapro
ponował szwedzki fizyk i chemik Svante Arrhenius. Zgodnie z jej za
łożeniami żywa materia pojawiła się niegdyś na Ziemi w formie na
sion przetrwalnikowych, które swobodnie podróżowały w kosmosie,
przemieszczając się pod wpływem ciśnienia światła lub korzystając
z pośrednictwa meteoroidów. W opublikowanej w 1921 roku pracy
Kostyczew dowodził, że życie nie jest zjawiskiem typowym wyłącz
nie dla naszej planety. Przenika cały wszechświat, zaś jego obecność
na Ziemi stanowi jedynie dowód na to, że podróże między planetami
14 Por. Michael G. SMITH, Rockets and Revolution. A Cultural History of Early Space
craft, University of Nebraska Press 2014, s. 187-217.
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odbywają się od dawna i wcale nie wymagają zaawansowanej tech
nologii. Jak w Rockets and Revolution przekonuje Smith, radziecki
botanik dostarczył tym samym wsparcia nowej i unaukowionej idei
wszechświata, konsekwentnie propagowanej po bolszewickiej re
wolucji. Zakładała ona istnienie skończonego kosmosu, poddanego
nieustannej ewolucji, w którym na jedno gasnące słońce przypadają
narodziny innej gwiazdy. Ten pogląd, wspierany przez inne autory
tety naukowe tamtych czasów, już wkrótce został zakwestionowany
przez reprezentantów stanowiska, w myśl którego żywe organizmy
powstały jednak na Ziemi w wyniku reakcji chemicznych, towarzy
szących procesom formotwórczym.
Nowy pogląd stosunkowo szybko upowszechnił się zarówno
wśród sowieckich, jak i zachodnich naukowców, na nowo definiując
cele i sens postępu technologicznego. W1924 roku biolog Aleksandr
Oparin, dyrektor Instytutu Biochemii Akademii Nauk ZSRR, stwo
rzył podwaliny teorii abiogenezy, którą rozpropagowały tamtejsze
i zagraniczne czasopisma naukowe. Oparin nie tylko podważył
wszelkie teorie odwołujące się do ustaleń Arrheniusa, z przekona
niem twierdząc, że żaden żywy organizm nie przetrwałby wielolet
niego lotu w przestrzeni kosmicznej. Przywoływał ponadto starszy
model wszechświata, stworzony przez Kanta i Laplace a, którzy
przyjmowali, że nasza galaktyka wyłoniła się z pierwotnego chaosu,
z obłoku gwiezdnej materii. Dlatego na podstawie swoich studiów
biochemicznych dowodził, że życie na Ziemi zrodziło się bezpo
średnio z materii nieorganicznej, ukonstytuowało się samorzutnie
w wyniku reakcji istniejących tu substancji chemicznych. Już wkrót
ce Oparinowi wtórował brytyjski genetyk i biolog John B.S. Halda
ne, który nawet nie starał się ukrywać swoich sympatii marksistow
skich. W krótkim artykule, opublikowanym w 1929 roku na łamach
rocznika „Rationalist Annual”, z zaangażowaniem przekonywał, że
wszystkie organizmy żywe pochodzą od tego samego beztlenowe
go mikroorganizmu, który powstał samoczynnie, syntetyzując się
z wody, dwutlenku węgla i amoniaku pod wpływem promieniowa
nia słonecznego. Człowiek nie pochodził zatem od małpy czy innych
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niższych organizmów, lecz był dalekim potomkiem tej właśnie protocząsteczki, zrodzonej w epoce, kiedy morza stanowiły jeszcze jed
no wielkie laboratorium chemiczne.
Tak zwana teoria abiogenezy Oparina-Haldane’a opierała się
nie tylko na spójnej metodzie badawczej, ale także na szerzej za
krojonych wyobrażeniach o celu dalszych badań prowadzonych
w tym nurcie. Choć bowiem nadrzędny cel rozwoju organizmów
żywych, a szczególnie człowieka, nadal pozostawał dla uczonych
zagadką, to przecież jej możliwe rozwiązanie obiecywało w przy
szłości zapanowanie nad procesami biologicznymi, a może nawet
stworzenie sztucznego życia w warunkach laboratoryjnych. Z tego
właśnie względu hipoteza Oparina-Haldane’a dostarczyła koniecz
nego wsparcia dla projektu rozwoju takiej technologii, która zapew
ni gatunkowi ludzkiemu większą niż dotąd kontrolę nad prawami
natury. Zaś, jak dodawał dziennikarz i historyk nauki Desiderius
Papp, jeden z propagatorów tej idei, wiedza o fundamentalnych
procesach biologicznych pozwoli człowiekowi nie tylko uniezależ
nić się od energii słonecznej, lecz także oderwać się od Ziemi, żeby
wyruszyć na podbój Księżyca i sąsiednich planet. Oczywiście wy
znaczenie nowego telosu dla postępu naukowego i technologicz
nego miało daleko idące konsekwencje polityczne i biopolityczne.
Jak bowiem z przekonaniem dowodzi Smith, nowe poglądy, które
rozwój życia na Ziemi łączyły ściśle z losem całej galaktyki, dostar
czyły naukowego wsparcia dla idei rewolucji. Nic nie pokazuje tego
lepiej niż ówczesne teorie biofizyka Aleksandra Czyżewskiego, który
wskazywał na niezwykłe korelacje między cyklicznymi wybuchami
na Słońcu a wielkimi wydarzeniami politycznymi i takimi przewro
tami rozstrzygającymi o biegu historii, jak rewolucja francuska czy
październikowa. Wzrost aktywności Słońca łączył on bowiem bez
pośrednio z narastającym wzburzeniem mas, uniwersalne procesy
dziejowe uznając za wynik oddziaływania sił kosmicznych, odpo
wiedzialnych za cykliczne powtarzanie się wydarzeń o podobnym
przebiegu. Abiogeneza dostarczyła naukowego wsparcia również
doktrynie determinizmu historycznego, choć miała tylu zwolenni
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ków, co zdeklarowanych przeciwników. Stała się nawet tematem jed
nego z opublikowanych wtedy opowiadań fantastyczno-naukowych,
którego autor z przekąsem stwierdzał, że jeśli bolszewizm stanowi
efekt plam na Słońcu, to Amerykanie z łatwością sobie z nim pora
dzą. Wystarczy przecież, że wyślą w tamtym kierunku rakiety zawie
rające materiały wybuchowe o odpowiednim składzie chemicznym.
Jednak, jak przekonuje Smith, reprezentowane przez Czyżewskiego
stanowisko nie było obce również innym badaczom. Podobnie de
terministyczne poglądy prezentował wówczas choćby Henry Adams,
profesor historii Uniwersytetu Harvarda i długoletni prezes Amery
kańskiego Stowarzyszenia Historycznego. Wprowadził on nawet na
podstawie skrupulatnych obliczeń tak zwane „prawo faz”, ilustro
wane matematycznymi wykresami i opisujące następstwo kolejnych
epok historycznych, każdą z nich wiążąc z coraz lepszym panowa
niem człowieka nad prawami przyrody. Wedle przewidywań Adam
sa już wkrótce ludzie podporządkują sobie prawa ruchu elektronów
i nauczą się podróżować w przestrzeni kosmicznej. Słuszności jego
tez dowodziły zaś sukcesy inżynierów aeronautów, którzy w pierw
szych dekadach XX wieku budowali coraz szybsze samoloty, lekce
ważące naturalne prawo grawitacji. Tym samym rozwój technologii
stawał się elementem naturalnego cyklu przemian form życia, nad
których trwaniem miał czuwać człowiek.
Zresztą, jak dodaje Smith, to właśnie pod wpływem tych no
wych koncepcji, głoszących możliwość zapanowania nad procesami
biologicznymi, także zachodzącymi w ludzkim organizmie, zarów
no w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych wzrosło znacznie zain
teresowanie terapiami odmładzającymi i rozmaitego autoramen
tu eliksirami młodości. Niewiele znaczył fakt, że opracowywane
w Rosji sowieckiej zabiegi bardziej przypominały lecznicze metody
znachorów niż procedury medyczne. Na przykład Aleksy Zamków,
powołując się na wyniki naukowych eksperymentów, chciał wyko
nywać iniekcje z uryny ciężarnych kobiet, która rzekomo leczyła
wiele chorób, a także chroniła robotników przed fizycznym wyczer
paniem. Patofizjolog Aleksandr Bogomolec przygotowywał z kolei
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serum z krwi zwierząt, ludzkiej śledziony i szpiku kostnego, które
miało korzystnie wpływać na tkanki łączne i jednocześnie przedłu
żać życie. Natomiast Olga Lepeszynska na podstawie badań nad
regeneracją komórek proponowała kąpiele zdrowotne i lewatywy
z użyciem sody oczyszczonej, twierdząc, że przedłużają one ludzkie
życie nawet do stu pięćdziesięciu lat. Te i inne metody obiecujące
długowieczność i zdrowie, choć ostro krytykowane przez liczne au
torytety naukowe, budziły ogromne zainteresowanie czytelników
codziennej prasy, a także autorów powieści i opowiadań fantastycznonaukowych. Smith stwierdza wręcz, że w literaturze popularnej
wydawanej na początku XX wieku zarówno w Europie Wschodniej,
jak i Zachodniej utrwalił się swoisty topos społeczeństwa przyszło
ści, które właśnie dlatego poczyni rozmaite odkrycia technologiczne,
że nauczyło się panować nad procesem starzenia się i degeneracji ko
mórek. Oczywiście już wkrótce te zgoła fantastyczne metody zyska
ły nowe wcielenie, kiedy pojawiły się pierwsze terapie hormonalne
i coraz dynamiczniej rozwijać się zaczęła genetyka.
Wcześniej jednak na podobnej jak referowane powyżej za
sadzie rozwój biologiczny zrymował z procesem dziejowym Jerzy
Żuławski w cyklu powieści, znanych pod zbiorczym tytułem Trylogia
księżycowa. Składają się nań trzy powieści, Na srebrnym globie (1903),
Zwycięzca (1910) i Stara Ziemia (1911)15, relacjonujące pionierską
wyprawę na Księżyc, w wyniku której pojawiają się tam ludzkie osa
dy. Prawie cały pierwszy tom to przedstawiona w formie fikcyjnego
rękopisu relacja spisywana przez Jana, jednego z czwórki podróż
ników, przemierzających niegościnne tereny lunarne w poszukiwa
niu warunków przyjaznych dla życia. Znajdują je po ciemnej stronie
Księżyca, gdzie dzięki obecności rzadkiej atmosfery rozwija się ubo
ga flora i fauna. Żuławski ilustruje deterministyczne prawo postępu,
osadzając akcję drugiego i trzeciego tomu po siedmiuset latach od
chwili, gdy na tytułowym srebrnym globie po raz pierwszy stanął
15 Jerzy ŻUŁAWSKI, Na srebrnym globie [1903], Solaris 2013; IDEM, Zwycięzca
[1910], Solaris 2013; idem, Stara Ziemia [1911], Solaris 2013.
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człowiek. Dzięki temu pozwala zobaczyć, w jaki sposób z potomstwa
pierwszych osadników w nowych warunkach egzystencjalnych ewo
luuje nowe społeczeństwo. Zarazem nie pozostawia wątpliwości co
do tego, że wbrew intencjom protoplastów nowego świata, wcale nie
stał się on rajem, w którym mogliby znaleźć schronienie mieszkań
cy nękanej kulturowym i cywilizacyjnym kryzysem Ziemi. Kiedy po
siedmiu wiekach od pierwszej wyprawy przybywa na Księżyc kolejny
podróżnik, Piotr, zastaje tam formację społeczną, będącą wiernym
odwzorowaniem średniowiecznych struktur feudalnych. Okrutne
i niesprawiedliwe prawa wspiera zabobonna wiara i obskurantyzm.
Zaś spowolniony rozwój technologiczny nie pozwala ludziom bronić
się przed atakami tubylczej rasy szernów, skrzydlatych istot zdol
nych siłą umysłu podporządkować sobie intruzów, zajmujących ich
tereny. Choć księżycowy lud wita Piotra jak wyczekiwanego od daw
na wyzwoliciela, to już wkrótce przekonuje się on na własnej skórze,
jak trudno skłonić politycznych i duchowych przywódców do zmia
ny praw i obyczajów na bardziej demokratyczne, nawet jeśli wojna
z szernami daje realną szansę na wyzwolenie się spod jarzma prze
sądów i przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego. Jednak po klęsce
wyprawy na ich stolicę Piotr umiera na krzyżu, uznany za zdrajcę
i fałszywego proroka. Zaś księżycowa cywilizacja traci szansę na ry
chłą reformę i nowy lepszy ład.
Nie tylko jednak nieudana próba przyspieszenia procesów
dziejowych i rozwoju technologicznego stanowi dowód na przyjętą
przez Żuławskiego deterministyczną wizję postępu, rządzącego się
własnymi prawami, na które jednostka nie ma większego wpływu.
Co więcej, autor Trylogii księżycowej wyraźnie podpowiada, że rytm
i kierunek rozwoju społecznego to wynik działania praw naturalnych
i uwarunkowań przyrody na Księżycu. Już w pierwszej części Jan,
obserwując wnuki Marty, jedynej uczestniczki pionierskiej wyprawy,
dostrzega w nich zalążki tych negatywnych postaw, które później
przejawiać będzie całe księżycowe społeczeństwo. Nie ukrywa przy
tym, że słabość tej populacji oraz dziedziczenie niepożądanych cech
to wynik swoistego chowu wsobnego, gdyż wszyscy tutejsi miesz
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kańcy wywodzą się przecież od jednej matki. Co więcej, fizyczna
degeneracja i moralne ubóstwo to również wynik bytowania w nie
przyjaznym środowisku. Księżyc, dużo mniejszy od Ziemi, posiada
znacznie słabszą grawitację, dlatego potomkowie Marty osiągają nie
wielki wzrost i wydają się karłowatymi karykaturami człowieka. Nic
zatem dziwnego, że przybywających tu Ziemian traktują z nabożną
czcią i przypisują im nadprzyrodzone atrybuty. Już w swoim rękopi
sie Jan odnotowuje, że kiedy pozostał sam wśród księżycowego ludu,
otoczono go boskim nieomal kultem, skoro jego fizyczna odmien
ność jawnie przeczyła jakiemukolwiek pokrewieństwu między nim
i potomkami pierwszych osadników. Zdają się oni bowiem niezwy
kle podatni na manipulacje przywódców i nie dowierzają ani Janowi,
ani Piotrowi, którzy przekonują ich o powinowactwie z Ziemianami.
Już pierwsze pokolenie księżycowych ludzi uznaje swoich protopla
stów za półbogów, zaś z tego mitu w kolejnych pokoleniach rodzi się
proroctwo o powtórnym przyjściu Zwycięzcy, który zatriumfuje nad
szernami i wyzwoli ludzi spod ich jarzma. Wyraźnie zatem Żuławski
demonstruje narodziny mitu, który nadać winien sens i cel cywiliza
cji, a zarazem dowodzi, że ma on swoje źródła w prawie naturalnym,
jakiemu nie sposób przeciwdziałać.
Jeśli nawet potraktujemy Trylogię księżycową jako przykład
takiej narracji, która wspiera i upowszechnia typowy dla przełomu
XIX i XX wieku splot determinizmu biologicznego i społecznego, to
przecież pokazuje ona zarazem, że obcy to konieczny element idei
postępu, ustanawiający zarówno źródło, jak i cel procesów cywiliza
cyjnych. Właśnie ten temat z późniejszej niemal o wiek perspektywy
podjął w powieści Miasto permutacji Greg Egan, osadzając część akcji
w świecie, w którym nie obowiązują żadne prawa naturalne, gdyż zo
stał on od początku stworzony jako cyfrowa symulacja16. To właśnie
tworzenie tego uniwersum zajmuje większą część akcji, rozgrywa
jącej się w rysującej się już na horyzoncie przyszłości, kiedy nauka
poznała sekret przenoszenia zawartości mózgu na cyfrowy dysk. Po
16 Greg Egan, Miasto permutacji [1994], tłum. Konrad Kozłowski, Solaris 2007.
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wstające w ten sposób ludzkie kopie obdarzone są identyczną świa
domością jak oryginały, które właśnie dlatego nie szczędzą kosztów,
żeby przenieść się do świata wirtualnego, gdyż oferuje on wolność
od chorób i śmierci. Główny bohater, Paul Durham, opracowuje jed
nak projekt takiej symulacji, która w swój obręb zagarnie również
serwery i dzięki temu w pełni uniezależni się od świata zewnętrz
nego. Do tego projektu udaje mu się przekonać kilkanaście kopii
dysponujących ogromnymi majątkami, które podejmują się finan
sowania, w zamian zyskując gwarancję bezpieczeństwa i wiecznego
życia. Jednak Durham ma pełną świadomość tego, jak trudne do
zniesienia może okazać się nieskończone życie w wirtualnym świe
cie, w którym idea postępu straciła jakikolwiek sens, skoro ten świat
zawiera w sobie wszystkie możliwości dalszego rozwoju. Ponadto
każdy jego mieszkaniec, wyjęty spod prawa natury, może dowolnie
zmieniać swój wygląd, manipulować fizjologią, przemieszczać się
bez przeszkód i realizować wszelkie pragnienia. Dlatego Durham
postanawia nadać temu światu konieczny telos, taki nadrzędny cel,
który określi sens istnienia sztucznie stworzonej cywilizacji. Wła
śnie spotkanie z obcymi z odległej planety ma stanowić punkt doj
ścia dla mieszkańców wiecznego, zawieszonego w bezczasie miasta
permutacji. By jednak pierwszy kontakt z pozaziemską cywilizacją
skłonił ich do odkrywania i twórczej wymiany, obcy muszą przynaj
mniej początkowo wydawać się im zagadkowi i nieprzewidywalni.
Nie można ich zatem stworzyć od początku do końca, a jedynie za
programować warunki, w których na odległej planecie wyewoluują
z najprostszych cząstek elementarnych.
Widać zatem wyraźnie, że Egan nawiązuje do wspomnianych
przez nas wcześniej i zrodzonych w pierwszych dekadach XX wieku
koncepcji abiogenezy, aktualizując je w kontekście kultury cyfrowej,
intensywnie rozwijającej się u progu lat dziewięćdziesiątych, kiedy
Miasto permutacji ukazało się drukiem. Jego bohaterka, Maria Deluga, zostaje zatrudniona przez Durhama, bowiem udało jej się stwo
rzyć komputerową symulację molekuły, która mogłaby samoczynnie
ewoluować i utworzyć bardziej złożone struktury. Potrzebuje jednak
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do tego odpowiednio zaprogramowanego środowiska cyfrowego,
które oczywiście wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Durham
zleca Marii przygotowanie projektu takiej wirtualnej planety, któ
ra stanowić będzie integralną część świata symulacji. Mieszkańcy
Miasta Permutacji odkryją zaś jej istnienie w chwili, kiedy w wyniku
ewolucji sztucznego życia powstanie na niej nowy gatunek. Po sied
miu tysiącach lat, które upływają w wirtualnym świecie, dochodzi
do pierwszego kontaktu z obcą cywilizacją, który okazuje się jednak
fatalny w skutkach dla kopii. Zrodzeni na planecie Lambert obcy,
przypominający ogromne owady, tworzą rodzaj zbiorowej inteli
gencji, znacznie przewyższającej możliwości kognitywne skopiowa
nych umysłów ludzkich. Dlatego udaje im się przechwycić kontrolę
nad całą wirtualną rzeczywistością i wymazać z jej programu Mia
sto Permutacji. Tak prowadząc akcję, Egan przewrotnie planuje jej
finał, w którym dochodzi do odwrócenia zależności między stwór
cami i ich dziećmi. Jak się bowiem okazuje, Lambertianom, którzy
za pomocą myśli tworzą inteligentne roje i komunikują się za po
średnictwem skomplikowanych układów choreograficznych, obcy
jest stworzony przez ludzi aparat pojęciowy. Nie przyjmują zatem
do wiadomości tego, że ktoś mógł ich stworzyć, gdyż nie zgadza się
to z tymi wyjaśnieniami na temat ich możliwego pochodzenia, które
sami stworzyli. Postanawiają w związku z tym wyeliminować kopie
ludzi wraz z zasiedloną przez nich symulacją, by zarazem zniwelo
wać dysonans poznawczy i uprawdopodobnić własną teorię pocho
dzenia, jednocześnie zapewniając trwanie swojej, rozwijającej się
dynamicznie kulturze.
Trudno o lepszą niż uczynił to Egan demonstrację użyteczno
ści obrazu obcych, którzy dostarczają koniecznego punktu odniesie
nia i sankcji dla idei postępu. Jak okazuje się w Mieście permutacji,
nawet świat manifestacyjnie sztuczny, cyfrowa symulacja pozbawio
na zakorzenienia w rzeczywistości, przechowuje ten okruch pozy
tywistycznego mitu, który w ostatecznym rozrachunku okazuje się
zgubny w skutkach i przynosi zagładę światu stworzonemu przez lu
dzi. Jednocześnie przedstawiony przez Egana eksperyment Durha-
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ma wprost dowodzi, że niszczycielski akt Lambertian to logiczna
konsekwencja dialektyki obcości wpisanej w ideę progresu cywili
zacyjnego, zakładającej hierarchiczną relację między stwórcą i jego
dziełem, między ludźmi i wytworami ich technologii. W kontekście
wszystkich przywołanych przez nas w tym rozdziale przykładów po
wieść Egana staje się zatem krytyczną refleksją nad podstawowymi
kategoriami i schematami poznawczymi, jakimi kultura zachodu
posługuje się co najmniej od połowy XIX wieku. Jak przestrzega
autor Miasta permutacji, uparcie trwają one w świadomości nawet
tych społeczeństw, które odrzuciły dawne ideologiczne wmówienia
i mogą odżyć w najmniej oczekiwanym momencie, stając na prze
szkodzie głębokim i niezbędnym przemianom cywilizacyjnym. Line
arne wyobrażenie czasu i ścisłe powiązanie koncepcji zmiany z ideą
postępu nadal profiluje nasze myślenie o przyszłości i jej możliwych
obliczach, nie pozwalając nawet myślą uciec łatwo z pułapki relacji
przyczynowo-skutkowych między tym, co działo się wczoraj, a tym,
co może stać się jutro.
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SIECI I LUDZIE

pewnością każdy, kto kiedykolwiek miał okazję korzystać
z komputera czy poczty elektronicznej lub udzielał się na forach
społecznościowych, zna przemożne uczucie obawy przed utratą
kontroli nad technologią, która nagle i z niewiadomych przyczyn za
czyna żyć własnym życiem. Komputery zarażone wirusem potrafią
przecież samowolnie modyfikować własne oprogramowanie i wręcz
pustoszyć bazy danych. Konta mejlowe bez naszej wiedzy rozsyłają
reklamowy spam. Profil na portalu społecznościowym sam zamiesz
cza linki do stron pornograficznych na wallach znajomych. Choć tego
typu sytuacje to zwykle efekt interwencji hakerów, budzą one prze
rażenie głównie z tego względu, że oto technologia, która zdawała
się dotąd całkowicie powolna naszym decyzjom, nagle postanowiła
się zbuntować i na własną rękę zmienić nasz medialny wizerunek.
Nic dziwnego, że właśnie tego typu obawy stały się nowym źródłem
inspiracji dla twórców horrorów, którzy w roli krwiożerczego mon
strum rzadko obsadzali dotąd nowoczesne technologie. Zbuntowa
ne maszyny, które przejmują władzę nad światem, bezwzględnie
dążąc do eliminacji człowieka, to oczywiście stały topos fantastyki
naukowej. Dopiero jednak ostatnio zło metafizyczne w tradycyjnych
filmach grozy zaczęło się panoszyć także w cyfrowych światach, czy
telnie odsyłając do wielorakich zagrożeń, czyhających na użytkow
ników sieci.
Doskonałym przykładem takiej aktualizacji starej konwencji
jest film Friend Request Simona Verhoevena, który wszedł na ekra
ny na początku 2016 roku. Krwiożerczy demon, który niszczy życie
grupy nastoletnich przyjaciół, zamieszkał tu w sieci niczym typo
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wy cyberstalker. Prześladuje ofiary za pośrednictwem intemetu,
a szczególnie chętnie korzysta z popularnego wśród młodych ludzi
portalu społecznościowego, do złudzenia przypominającego Face
book. Złowroga siła to przede wszystkim upostaciowanie niebezpie
czeństw grożących tym, którzy z całą beztroską poruszają się w sieci
i nie tylko upubliczniają zbyt wiele prywatnych treści, lecz ponadto
niemal nie wyobrażają sobie życia poza nią. Nic lepiej nie świadczy
o tym niż moment, kiedy niefrasobliwość głównej bohaterki Lau
ry, studentki cieszącej się powszechną sympatią, sprawia, że demon
pojawia się po raz pierwszy. Zapewne wiedziona chęcią posiadania
jak największego grona wirtualnych znajomych, przyjmuje ona za
proszenie od nieznanej bliżej nikomu Mariny. Już wkrótce okazuje
się, że osamotniona dziewczyna próbuje ją osaczyć. Wtedy Laura
postanawia zerwać znajomość w najprostszy sposób i jednym klik
nięciem usuwa ją z grona znajomych. Nie spodziewa się jednak, że
w odwecie dopełni ona prastarego rytuału, przeobrażając się w żąd
nego zemsty demona. Choć tajemna księga każę popełnić samobój
stwo przed czarnym lustrem, Marina odpowiednio je zmodernizo
wała i powiesiła się przed wygaszonym ekranem laptopa - bardziej
zaawansowaną technologicznie formą niegdysiejszego czarnego lu
stra. Częsty w horrorach motyw luster, mamiących swoje ofiary i po
pychających je do krwawych czynów, łączy się tym samym w filmie
Verhoevena z popularnym w fantastyce naukowej toposem ducha
w maszynie, wielorako realizowanym motywem świadomości, która
opuściła organiczne ciało i przeniosła się w obręb cyfrowego świa
ta. Oba motywy spełniają w gruncie rzeczy podobne zadanie etycz
ne, czytelnie aktualizując nieprzekraczalną granicę między dobrem
a złem. Dydaktyzm Friend Request dochodzi do głosu najwyraźniej
w tych sekwencjach, kiedy demon kolejno morduje przyjaciół Laury,
wywołując u nich halucynacje i popychając do destrukcyjnych aktów
autoagresji. Stanowi on wszakże nie tylko upostaciowanie takich za
grożeń dla indywidualnej psychiki, jakie krytycy mediów cyfrowych
wiążą z nadmiernym zanurzeniem ich użytkowników w wirtualnych
światach i pojawiającym się w efekcie tej immersji symptomem ode
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rwania od rzeczywistości. Duch Mariny zabija z taką skutecznością
również dlatego, że jego ofiary, typowi współcześni nastolatkowie,
nie potrafią już rozstać się ani na moment z urządzeniami mobilnymi.
Nie wyobrażają sobie nawet, że potrafiliby kiedyś „wylogować się do
życia”, nawet gdyby zdołali się dzięki temu uwolnić od nękającej ich
zmory. Irracjonalny strach przed brakiem dostępu do najnowszych
technologii, często zwany nomofobią (od angielskiego no mobile pho
ne), okazuje się mocniejszy niż zagrożenie ze strony tradycyjnego
wcielenia metafizycznego zła. Nie jest to zresztą jedyna lekcja, jakiej
film Verhoevena udziela widzom, mnożąc powiązania między kon
wencjami horroru a cechami specyficznymi dla cyfrowych mediów.
Demon z Friend Request to przecież nie tylko rodzaj natręt
nego cyberstalkera, lecz także przebiegły i zdolny hacker, który
nim doprowadzi kolejne ofiary do obłędu, skazuje je na społeczną
śmierć. Na naszych oczach zręcznie przedostaje się przez wszystkie
zapory antywirusowe i łamie kody zabezpieczające konta na portalu
społecznościowym, zdobywając i upubliczniając informacje, kom
promitujące przyjaciół Laury. Zamieszczając na jej profilu filmiki
i posty, które dzięki sprytnemu montażowi pokazują ją w negatyw
nym świetle, przyczynia się ponadto do stopniowego spadku jej po
pularności wśród rówieśników, mierzonej jak na Facebooku liczbą
znajomych. Laura traci znajomych, jednego po drugim, a następnie
popada w rodzaj paranoi, nie w pełni świadomie stając się przyczy
ną śmierci swego najlepszego kolegi. Sfilmowana i upubliczniona
przez demona scena morderstwa ostatecznie pieczętuje jej los, ska
zując na piekło społecznej alienacji. W ostatnich sekwencjach filmu
Laura wyraźnie zajmuje dawne miejsce Mariny, dosłownie staje się
jej wcieleniem. Jak ona przesiaduje sama jak palec w kącie szkolnej
stołówki, desperacko szukając na portalu kogoś, kto zechce okazać
jej choćby odrobinę sympatii. Tak oto Friend Request straszy widzów,
pokazując zgubne skutki przeniesienia życia społecznego do sieci.
Laura przekonuje się na własnej skórze, jak łatwo w świecie cyfro
wym utracić kontrolę nad własnym wizerunkiem. Wtedy bowiem
powstaje trudny do zniesienia i wciąż pogłębiający się dysonans mię
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dzy tym, za kogo chciałoby się uchodzić, a tym, za kogo uważają nas
inni użytkownicy portalu. Trudno się nawet dziwić, że ostatecznie
identyfikuje się ona z wizerunkiem, jaki wytworzył dla niej demon
sieci, co pośrednio dowodzi wręcz nadprzyrodzonej mocy sprawczej
intemetu oraz zdolności technologii cyfrowych do skutecznej i dłu
gofalowej ingerencji w życie społeczne.
Wykorzystana we Friend Request konwencja horroru, z typo
wym dla niej monstrum o nieludzkiej proweniencji, skutecznie po
zwoliła uwydatnić problem sprawczości sieci, który rzadko wysuwa
się na pierwszy plan w filmach, które podejmują podobną tematykę.
Żeby uchwycić istotne dla nas różnice, przypomnieć można choć
by wcześniejszą o pięć lat Salę samobójców Jana Komasy. Również
w tym filmie portal społecznościowy stanowi główne źródło cierpień
głównego bohatera, nadwrażliwego nastolatka, posądzanego przez
kolegów o homoseksualne inklinacje, co sytuuje go na samym dole
szkolnej hierarchii towarzyskiej. Jednak odrzucenie przez rówieśni
ków to w gruncie rzeczy tylko pośrednia przyczyna samobójstwa
Dominika w finale. Do odebrania sobie życia nakłaniają go nieustan
nie inni odrzuceni przez społeczeństwo, którzy spotykają się na
internetowym czacie w tytułowej sali samobójców. Jak się okazuje,
członkowie formującej się w filmie grupy, pozornie zapewniający so
bie wsparcie w trudnych chwilach, stają się łatwymi ofiarami dla ta
kich domorosłych psychologów i zakompleksionych manipulatorów,
jak na przykład Sylwia, jedna z jej założycielek. Za pośrednictwem
sieci stara się ona zyskać nad innymi niekwestionowaną władzę,
w taki sposób rekompensując sobie dojmujące poczucie bezsilno
ści. Zagrożenia czyhające na młodzież w erze społeczeństwa sieci
przedstawił bardzo podobnie Hideo Nakata w zrealizowanym mniej
więcej w tym samym czasie co film Komasy thrillerze Pokój na cza
cie (Chatroom, 2010). W internetowym chatroomie gromadzi się tu
wokół głównego bohatera, Williama, kilkoro nastolatków z mniej
lub bardziej poważnymi problemami rodzinnymi i psychicznymi.
On zaś, chętnie oferując im wsparcie, namawia jednocześnie do od
wetu na tych, którzy ponoszą winę za ich społeczną marginalizację.
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Zamiast jednak przywrócić odrzuconym pewność siebie i poczucie
własnej wartości, William przyczynia się do ich kolejnych, jeszcze
poważniejszych problemów z otoczeniem i nasilającej się alienacji.
Jakby tego było mało, postanawia także dowieść własnej mocy, na
kłaniając do samobójstwa cierpiącego na depresję kolegę. Choć nie
osiąga celu i sam ginie w nieszczęśliwym wypadku, to przecież jego
los klarownie dowodzi, jak niebezpieczne konsekwencje mogą mieć
pozbawione odgórnego nadzoru zgromadzenia użytkowników sieci.
Jak łatwo się domyślić, twórcy obu filmów jednoznacznie podpowia
dają, że internetowe społeczności zapewniają jedynie pozór wsparcia
w chwili, kiedy nie potrafią lub nie chcą udzielić go młodym ludziom
rodzice, zajęci robieniem kariery lub najzwyczajniej w świecie niemający większego pojęcia, jak działa i jakie w konsekwencji niesie ze
sobą zagrożenia najnowsza technologia komunikacyjna. Tak w Sali
samobójców, jak w Pokoju na czacie stosunkowo łatwo odczytać prze
strogę przed bagatelizowaniem więzi, powstających w wirtualnej
przestrzeni. Jak się okazuje nie są one mniej istotne ani mniej trwa
łe niż te, które tworzą się w realu w ramach bezpośrednich interak
cji, kontaktów twarzą w twarz. Jednak w przeciwieństwie do Friend
Request w filmach Komasy i Nakaty nie ma jeszcze mowy o specy
ficznej sprawczości sieci, z powodu której wizerunki użytkowników
zyskają bezprecedensową autonomię i zdominują ich życie w realu.
Obaj reżyserzy przedstawili internet raczej jako najnowsze i sku
teczne narzędzie tworzenia się wspólnot, starając się jednocześnie
zobrazować możliwe zagrożenia ery powszechnego usieciowienia.
Bardzo podobnie, choć bez typowego dla wspomnianych fil
mów moralizatorskiego rezonerstwa, wspólnototwórczą rolę internetu opisał nieco wcześniej amerykański antropolog Tom Boellstorff1. Uwagę skoncentrował on wyłącznie na jednym przykładzie platformie Second Life, będącej cyfrowo wygenerowanym światem,
zamieszkiwanym przez awatary użytkowników. Boellstorff potrak
1 Tom Boellstorff, Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualne
go [2008], tłum. Agata Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
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tował wirtualną rzeczywistość zupełnie tak samo, jak antropologo
wie i etnografowie badający istniejące w realu kultury, starając się
przede wszystkim określić, na jakich zasadach i z jakich powodów
tworzą się społeczności w internecie, co je spaja i co stanowi o sile
ich atrakcji. Uznał tym samym świat wirtualny za rodzaj równo
prawnej kultury, rządzącej się swoistymi tylko dla siebie zasadami
i opisał jako autonomiczną formację, nie próbując nawet w katego
riach moralnych oceniać jej wpływu na rzeczywiste życie użytkowni
ków. W tym celu przeprowadził typową obserwację uczestniczącą za
pośrednictwem własnego awatara, Toma Bukowskiego. Choć uważał
Second Life za twór dalece autonomiczny wobec świata zewnętrzne
go, nie chciał wszakże traktować go jako formy czystej symulacji, ko
pii bez oryginału, całkowicie sztucznie wygenerowanej i istniejącej
wyłącznie w cyberprzestrzeni. Awatar pozwolił mu zarazem uczest
niczyć w tamtym świecie i pamiętać o jego odrębnym statusie.
Mieszkańcy świata stworzonego przez firmę Linden Lab pod
wieloma względami nie przypominają oczywiście ludzi, skoro po
trafią latać oraz w miarę dowolnie zmieniać własny wygląd fizyczny
i inne przymioty. Zupełnie też inaczej niż w realu komunikują się ze
sobą, gdyż do dyspozycji mają wyłącznie pismo i wiadomości prze
syłane sobie na czatach. Ponadto dysponują nieznanymi w realu wy
nalazkami, jak choćby kabiny teleportacyjne. Te i inne różnice uważa
jednak Boellstorff za znacznie mniej istotne niż podobieństwa mię
dzy wirtualnym światem Second Life a rzeczywistością. Nie ukrywa
przy tym, że o ścisłym powiązaniu obu obszarów przesądzają głów
nie względy ekonomiczne, gdyż życie w tak zwanym wirtualu po
ciąga za sobą całkiem realne koszty. Za ubrania, ziemię, mieszkanie
czy dostęp do określonych funkcji portalu płaci się tu rzeczywistymi
pieniędzmi. Nie muszą one jednak pochodzić z konta w banku. Moż
na je przecież zarobić, świadcząc usługi innym użytkownikom czy
dostarczając wyroby do tutejszych sklepów. Ekonomia nie jest jed
nak wyłącznym spoiwem tej wspólnoty. W Second Life zarówno za
wiązują się prywatne więzi, jak i tworzą się grupy towarzyskie, sku
pione wokół wspólnych zainteresowań czy poglądów, organizujące
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spotkania, otwarte dyskusje, a nawet demonstracje. Każda z form
wspólnotowej aktywności stanowi, zdaniem Boellstorffa, oczywisty
dowód na to, że świat wirtualny potrafi z powodzeniem stworzyć
równoprawną wobec innych form kulturowych sferę interakcji spo
łecznych, w których ramach człowiek tworzy siebie i własne środo
wisko. Dlatego też określa użytkowników Second Life mianem homo
cyber, parafrazując stosowane przez antropologów pojęcie homo
faber, które charakteryzuje ludzi jako wytwórców, jako istoty po
sługujące się narzędziami. Konsekwentnie też widzi w cyfrowych
światach rodzaj techne, spolegliwy instrument, za którego pomocą
użytkownicy kształtują własne otoczenie i interakcje z innymi w do
kładnie taki sam sposób, jak pozwalają to robić bardziej tradycyjne
kultury, które nie znają jeszcze mediacji cyfrowej.
Na tle jego rozważań tym wyraźniej widać, czym różni się
Friend Request od wcześniejszych o kilka lat filmów Sala samobójców
i Pokój na czacie. Nawet stosunkowo niewielka różnica między cza
sem ich powstania wystarczyła jednak, żeby Verhoeven mógł zareje
strować istotne zmiany w relacjach między cyfrowym medium a jego
użytkownikami. Zrealizowany przez niego film nie pokazuje już sie
ci jako posłusznego narzędzia w rękach człowieka, nowego homo
cyber, lecz widzi w niej autonomiczną siłę, aktywnie wpływającą na
życie społeczne i relacje międzyludzkie. Jak łatwo zauważyć, twór
com kultury popularnej nie jest wcale daleko do tych współczesnych
znawców zaawansowanych mediów, którzy właśnie z podobnego
punktu widzenia coraz częściej piszą o wytworach kultury cyfrowej,
analizując możliwe społeczne i kulturowe funkcje sieci. Można wręcz
stwierdzić, że w opublikowanej przed kilku laty pracy Software Takes
Command teoretyk mediów Lev Manovich zdołał po imieniu nazwać
tę siłę, która w Friend Request daje o sobie znać jako złowrogi demon,
uruchamiający urządzenia niezależnie od woli ich użytkowników2.
Jego zdaniem, pod wpływem dynamicznie rozwijającej się technolo
gii dokonała się na przestrzeni dwóch ostatnich dekad XX wieku ko
2

Lev Manovich, Software Takes Command, Bloomsbury 2013.
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lejna istotna zmiana kulturowa. Jak podkreśla już w tytule książki,
kiedy cyfrowe maszyny stały się drugą naturą człowieka, software
uzyskał swoistą sprawczość i w fundamentalny sposób zmienił rela
cje łączące nas z rzeczywistością. Nie tylko wytworzył nowe formy
interakcji społecznych, lecz także zapewnił nowe środki i sposoby
budowania tożsamości w sferze publicznej. Przecież, jak już na sa
mym wstępie Software Takes Command przypomina Manovich, ma
szyny cyfrowe nic zgoła nie znaczą bez odpowiednich programów.
To dopiero oprogramowanie pozwala korzystać z aplikacji i zasobów
baz danych, które rozrastają się dziś z bezprecedensową szybkością.
Dlatego z tej właśnie perspektywy szkicuje on genealogię kompu
terowego software’u od końca lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy
do użytku wprowadzono pierwsze tego typu uniwersalne maszyny.
Stawia sobie jednak znacznie bardziej dalekosiężne cele niż jedynie
historyczna rekonstrukcja tego, jak wynaleziono oprogramowanie
i jakim sposobem się ono upowszechniło. Definiuje przecież softwa
re bardzo szeroko, kiedy piszę, że ta nazwa obejmuje wszelkie pro
gramy uruchamiające komputery oraz umożliwiające im wykonywa
nie określonych czynności i spełnianie określonych celów. Jednak
interesuje go głównie ta szczególna, historyczna już forma oprogra
mowania, jakim były darmowe i płatne aplikacje, wyposażone w gra
ficzne interfejsy i sprawujące dzięki temu funkcję pomostu, który
umożliwiał dostęp do danych gromadzonych na serwerach w formie
kodu zero-jedynkowego. Dziś taka forma software’u uległa daleko
idącej naturalizacji i dlatego wydaje nam się jedyną z możliwych.
Manovich sięga tymczasem w głąb historii mediów właśnie w tym
celu, żeby przekonująco pokazać, że tego typu software stanowił
wytwór określonej epoki i formacji kulturowej. Historię powstania
oprogramowania w takim kształcie, w jakim znamy je dzisiaj, rela
cjonuje zaś z własnej perspektywy głównie dlatego, żeby przekonu
jąco udowodnić, że w istocie chodzi tu o najważniejszy wynalazek
ery cyfrowej.
Zgodnie z tym, jak wyobrażał sobie komputer Alan Turing oraz
ci, którzy następnie zrealizowali jego koncepcje teoretyczne, maszy-
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na cyfrowa miała pozostać urządzeniem uniwersalnym, gdyż tylko
wtedy mogła tłumaczyć wszystkie kody na najprostszy z języków,
czyli kod binarny. W związku z tym potencjalnie potrafiła także
transponować dane ze wszystkich mediów analogowych i przecho
wywać w formie cyfrowych danych. Początkowo, w latach sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, w powszechnym użytku
znajdowały się komputery, z których korzystały głównie duże firmy
i instytucje. Nawet jeśli były one odgórnie programowane, nie po
siadały jeszcze takich interfejsów, które pozwalałyby na ich użytko
wanie bez znajomości podstaw kodowania. Jedynie ci, którzy zdołali
opanować reguły języków komputerowych, mieli jakąkolwiek szansę
na to, by wykorzystać potencjał maszyn cyfrowych do realizacji ak
tualnych potrzeb obliczeniowych. Sytuacja zmieniła się radykalnie
pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy na rynek trafiły pierwsze
komputery osobiste, z których mogli już korzystać prywatni użyt
kownicy w warunkach domowych. Uniwersalne w zamyśle Turinga
maszyny musiały oczywiście przejść wcześniej odpowiedni proces
adaptacji. Aby ułatwić laikom ich obsługę, bowiem jedynie o obsłu
giwanie mogło chodzić, producenci komputerów zaczęli prześcigać
się w wymyślaniu takich struktur pośredniczących między maszy
nami i bazami danych, które nie będą wymagały żadnej wiedzy eks
perckiej. W tym samym czasie wszedł też do masowej produkcji wy
nalazek, nad którym już od połowy lat siedemdziesiątych pracował
Alan Kay ze swoim zespołem w firmie Xerox PARC. Starali się oni
przystosować pierwsze interfejsy graficzne (GUI) do potrzeb takich
niezbyt technicznie zaawansowanych użytkowników, którzy potra
fili traktować komputer jedynie jak nowy typ maszyny do pisania,
kalkulator czy konsolę do gier. Zaprojektowane przez nich aplikacje
wytwarzają na ekranie tak zwane środowisko graficzne, czyli układ
klarownie oznaczonych ikon. Każde takie oprogramowanie stanowi
reprezentację danych, zgromadzonych w cyfrowych bazach w formie
zapisu zero-jedynkowego. Pozwala to każdemu użytkownikowi bez
większego trudu układać je w aktualnie pożądany sposób, zestawiać
ze sobą, porównywać i przetwarzać.
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Jak twierdzi Manovich, interfejs graficzny odniósł tak ogrom
ny sukces oczywiście dlatego, że jako wieloczynnościowe narzędzie
zwalniał ich z obowiązku opanowywania reguł trudnych języków
maszynowych nawet w stopniu minimalnym. Co istotniejsze, taki
interfejs skutecznie przyczynił się ponadto do uznania komputera
za najnowsze medium, gdyż pozwalał gromadzić w jednej maszynie
wszystkie starsze media w formie edytorów tekstów, map cyfro
wych, bibliotek, zbiorów dziel sztuk wizualnych, filmów, muzyki
i tak dalej. Zaś najlepszym przykładem aplikacji przyjaznych dla
indywidualnych użytkowników stały się wyszukiwarki internetowe,
sprawnie pośredniczące między nimi i multimedialnymi zasobami
zbiorowej pamięci cyfrowej. Według autora Software Takes Command,
powszechność takiej formy oprogramowania i jej niesłabnąca popu
larność świadczy przede wszystkim o tym, że mamy tu do czynienia
z najistotniejszym wynalazkiem ery cyfrowej ostatnich dekad, bez
którego trudno byłoby dziś nawet wyobrazić sobie kształt kultury
współczesnej. Dlatego z przekonaniem popiera on pomysł Matthew
Fullera, innego znanego teoretyka mediów, żeby w nieodległej przy
szłości ufundować software studies jako nową dziedzinę interdyscy
plinarnych badań nad kulturową rolą oprogramowania. Software
bowiem, jak przekonuje, „stał się dziś interfejsem łączącym nas ze
światem i innymi, z naszą pamięcią i wyobraźnią - to uniwersalny
język, którym mówi rzeczywistość i uniwersalny silnik, który ją na
pędza” (s. 2). Uniwersalność tego języka zdaje się jednak posiadać
ponadto takie cechy, które w konsekwencji doprowadzić mogą do
podważenia pozycji człowieka jako korony stworzenia.
Jak klarownie wynika nawet z tak skrótowego sprawozdania
z lektury, książka Manovicha zmusza do daleko idącej weryfikacji
przekonań o pełnej kontroli człowieka nad maszynami i jego rzeko
mo nieograniczonym dostępie do zasobów sieci. To przecież właśnie
oprogramowanie determinuje to, w jaki sposób przeciętny użytkow
nik obsługuje maszyny i jakiego rodzaju operacje na danych może za
ich pośrednictwem wykonywać. Jak wyraźnie widać w tym kontek
ście, Friend Request Verhoevena opowiada nieco uaktualnioną i zmo-
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dyfikowaną wersję znanej przypowieści o uczniu czarnoksiężnika,
który pod nieobecność mistrza niebacznie chciał posłużyć się siłami,
nad którymi jeszcze nie potrafił zapanować. Bardzo podobnie zacho
wuje się większość z nas, korzystając z najnowszych technologii bez
większego wyobrażenia o tym, jak one funkcjonują. Nie dotyczy to
zresztą wyłącznie komputerów. Nie wiemy też przecież, co znajduje
się we wnętrzu pralki automatycznej czy samochodu, bowiem do ich
serwisowania wzywamy odpowiednich fachowców. Nic zatem dziw
nego, że tak bardzo boimy się chwili, kiedy sprawy wymkną się spod
naszej kontroli, skoro w gruncie rzeczy wiemy, że jest ona czysto ilu
zoryczna. Na nieco inny aspekt tego problemu zwraca uwagę horror
Cybernatural, który dwa lata przed wejściem do kin Friend Request
zrealizował gruziński reżyser Leo Gabriadze. Warto przyjrzeć się
temu filmowi choćby z tego względu, że pomimo wielu podobieństw
do Friend Request na pierwszy plan wysuwa się tu inny ważny ak
tor w digitalnych sieciach społecznych, czyli interfejs, analizowany
przez Manovicha jako najważniejszy wynalazek ery cyfrowej.
W warstwie fabularnej Cybernatural do tego stopnia przypo
mina Friend Request, że właściwie można go uznać za pierwowzór
tamtego. Także w filmie Gabriadze poznajemy historię samobójczy
ni, która targnęła się na własne życie, kiedy koledzy opublikowali
w internecie kompromitujące ją nagranie z telefonu komórkowego.
Po upływie roku i dokładnie w rocznicę śmierci z własnej ręki, po
wraca ona z zaświatów, by domagać się zadośćuczynienia i z całą
bezwzględnością wymierzyć karę wszystkim winnym. Jednak zupeł
nie inaczej, niż zrobił to Verhoeven, twórcy Cybernatural relacjonują
wcześniejsze wypadki, czytelnie wykorzystując zabieg retrospekcji.
We Friend Request widzowie mogli śledzić losy grupki przyjaciół,
nękanych przez złośliwego demona, w ramach tradycyjnej akcji fil
mowej. Rozgrywa się ona głównie w realu, zaś do cyberprzestrzeni
przenosi się wyłącznie w tym celu, byśmy na własne oczy zobaczyli,
jakie konsekwencje dla wirtualnego wizerunku postaci mają mani
pulacje demona. Tymczasem twórcy Cybernatural zdecydowali się
pokazać widzom wyłącznie to, co da się zobaczyć na ekranie laptopa,
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należącego do jednej z bohaterek. Akcja filmu toczy się tu w czasie
rzeczywistym, w trakcie wideorozmowy konferencyjnej na Skypie.
Bierze w niej udział pięć zaprzyjaźnionych osób oraz jeden niepro
szony gość, który krok po kroku konsekwentnie zdobywa przewa
gę nad pozostałymi. Nie dość, że nie sposób pozbyć się intruza, to
jeszcze inicjuje on okrutną grę, zmuszając wszystkich uczestników
rozmowy do publicznego prania brudów i ujawnienia wstydliwych
sekretów. Za odmowę udziału w rozgrywce lub próbę ukrycia praw
dy każdemu z uczestników grozi kara śmierci. A nie jest to wcale
groźba urojona, jak się wkrótce przekonujemy. W miarę, jak brutal
nie giną kolejni uczestnicy czatu, na ekranie pojawiają się strony in
ternetowe popularnych serwisów społecznościowych. Za ich pośred
nictwem powoli poznajemy zarówno prawdę o wydarzeniach sprzed
roku, jak aktualne i krwawe ich konsekwencje.
Główną częścią akcji Cybernatural są poszukiwania, które pro
wadzi główna bohaterka w zasobach cyberpamięci, żeby ustalić toż
samość nieproszonego gościa i mordercy kolejnych jej przyjaciół.
Jednocześnie kontynuuje ona rozmowę na głównym czacie i w kilku
prywatnych oknach dialogowych. W konsekwencji na ekranie kino
wym otwierają się co chwilę nowe strony, na których pojawiają się
fragmenty czatu, filmiki z serwisu YouTube, komentarze pod zdję
ciami zamieszczonymi na Facebooku i internetowe fora demonolo
giczne. Tradycyjny ekran filmowy imituje tu zatem typowy kompu
terowy interfejs, gdzie mogą współistnieć obok siebie rozmaite typy
mediów. Nietrudno wyobrazić sobie efekt takiego zabiegu, który
jawnie i z premedytacją godzi w przyzwyczajenia odbiorcze widzów.
Jeśli w Cybernatural oczekiwali oni tradycyjnie prowadzonej i fil
mowanej akcji, narażają się na głęboki dysonans poznawczy, kiedy
nagle okazuje się, że także w kinie muszą korzystać ze schematów
percepcyjnych, znanych im z codziennego obcowania w wirtualnej
rzeczywistości z innymi użytkownikami sieci. Zamiast typowej dla
filmu linearnej struktury narracyjnej, pojawia się w Cybernatural
mozaikowa struktura symultaniczna, która wymaga od swoich od
biorców przede wszystkim tego, żeby jednocześnie zwracali uwa-
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gę na to, co dzieje się na pięciu małych ekranach, śledzili przebieg
czatów i w tym samym czasie szybko zapoznawali się z treścią ko
lejno otwieranych stron internetowych. Jeśli tylko chcą zrozumieć
przebieg i stawkę oglądanej na ekranie rozgrywki, muszą uważnie
słuchać, jednocześnie czytać kilka tekstów i obserwować zmiany
na ekranie. Swoją wagę ma tu każdy szczegół, nawet te pojedyncze
słowa czy fragmenty zdań, które jedna z postaci wpisuje w danym
momencie do okienka czatu, ale kasuje w ostatniej chwili przed wy
słaniem. Tak niezwykle sprawne wykorzystanie w kinie schematów
interakcji znanych z rzeczywistości wirtualnej ma na celu oczywiście
jedno: stawia odbiorców w tej samej sytuacji, w której znajdują się
postacie, które chwilami mogą się z całą bezradnością jedynie przy
glądać temu, co dzieje się na ekranie ich komputera, kiedy złośliwy
demon wydobywa na jaw ich najskrytsze i najbardziej wstydliwe
tajemnice. Interfejs zaczyna tu żyć własnym życiem pod wpływem
nieczystej siły, choć działa ona niczym pierwszy lepszy wirus kom
puterowy, który samowolnie otwiera okna programów i kasuje istot
ne dane. Inaczej niż w Friend Request, gdzie akcja skupiała uwagę
widzów głównie na społecznych skutkach oddziaływania sieci, w Cybernatural obserwujemy funkcjonowanie technologii, która niczym
w przypowieści o uczniu czarnoksiężnika wyzwoliła się spod ludz
kiej kurateli i robi co tylko chce w ramach interfejsu.
Z całą pewnością uznać można film Gabriadze za jedną z ta
kich form przedstawienia społeczeństwa kontroli, o jakie kilka lat
wcześniej zaczął się upominać Alexander R. Galloway w pracy The
Interface Effect, polemizując z tradycyjnymi ujęciami mediów, trak
towanymi jako przedłużenia aparatu poznawczego człowieka3. Co
istotne, Galloway nie bez powodu przypomina sposób, w jaki defi
niował pojęcie techne Martin Heidegger, dla którego była to „tech
nologia, sztuka, habitus, etos albo żywa praktyka”4. Zgodnie z taką
tradycją myślenia, media nie stanowią stabilnych struktur i należy
3
4

Alexander R. Galloway, The Interface Effect, Polity Press 2012.
Cyt. za: ibidem, s. 16.
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w nich przede wszystkim widzieć zorganizowane praktyki, umożli
wiające komunikację i zdobywanie wiedzy. W ramach takiej koncep
cji mediów kluczowa rola przypada interfejsom, rozumianym jako
technologie pośredniczące, umożliwiające przechodzenie między
rzeczywistością i światami wirtualnymi. Galloway zastrzega przy
tym, że interfejs nie przypomina wcale zamkniętej struktury, której
główne zadanie sprowadza się do zapewniania dostępu do danych
zgromadzonych w komputerowej bazie czy na serwerze, co liczyło
się dla Manovicha. Dla niego to raczej rodzaj protokołu, narzucone
odgórnie zasady operowania urządzeniami i zdobywania informacji.
Innymi słowy, interfejs stanowi metodę gromadzenia i organizacji
wiedzy oraz odpowiedniego kształtowania interakcji z otoczeniem,
nawiązywania relacji prywatnych i zawodowych, jak również na
przykład organizowania publicznych protestów i akcji społecznych.
Tak rozumiany staje się ponadto narzędziem społecznej kontroli,
sposobem sprawowania władzy nad ciałami i umysłami. Nic zatem
dziwnego, że w The Interface Effect Galloway z przekonaniem po
stuluje, że należy się przyjrzeć bliżej mediom cyfrowym jako narzę
dziom przede wszystkim politycznym, kluczowym w kształtowaniu
współczesnej technokultury.
Nawet jeśli niemiecki specjalista od mediów cyfrowych, Cle
mens Apprich, w pełni zgadza się z takim podejściem do najnowszych
technologii, to w opublikowanej niedawno książce Vernetzt otwarcie
polemizuje z Gallowayem, a zwłaszcza z proponowanym przez nie
go stawianiem znaku równości między politycznym wymiarem tych
technologii a ich funkcją jako narzędzi odgórnej kontroli5. Przyję
ta przez Appricha strategia rekonstrukcji z dzisiejszej perspektywy
procesu powstawania społeczeństwa sieci nadaje się do tego znako
micie. Dzieje się tak głównie dlatego, że to wcale nie idea Turinga
i jej realizacja w warunkach Zimnej Wojny, za pieniądze kompleksu

5 Clemens APPRICH, Vernetzt. Zur Entstehung der Netzwerkgesellschaft, Transcript
Verlag 2015.
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militarno-naukowego stanowi w Vernetzt punkt wyjścia. Określenia
„sieć” używa Apprich przede wszystkim jako pojęcia nadrzędnego,
które obejmuje zarówno hardware i software, jak też infrastrukturę,
kolejne udoskonalenia techniczne i powstające w ich konsekwencji
nowe powiązania społeczne, wytwarzające nieznane dotąd struktu
ry i sensy. Dlatego zamiast o jednej i wspólnej dla wszystkich cyberkulturze, zdecydowanie woli on mówić o kulturach sieci, nie tylko
szerzej zakrojonych, lecz ponadto dalece bardziej zróżnicowanych.
Swoją historię narodzin społeczeństwa sieci zaczyna zaś w Vernetzt
od przypomnienia powszechnej przed kilkoma dekadami wiary
w emancypacyjną siłę nowych mediów, wyraźnie przeciwstawianych
kulturze masowej i jej ubezwłasnowolnionym konsumentom. Na
taką polityczną funkcję technologii cyfrowych czekali wówczas nie
tylko tacy filozofowie i teoretycy kultury, jak choćby Gilbert Simondon i Jean Baudrillard, lecz także pierwsi użytkownicy serwisów in
formacyjnych, dostarczanych na przykład przez Usenet na początku
lat osiemdziesiątych, czy interaktywnych i tematycznie uporząd
kowanych list mailingowych, których powstanie umożliwił dekadę
później napisany przez Brenta Chapmana program Majordomo. Jak
się wtedy wydawało, powstawał oto nowy świat, domagający się
stworzenia takich nieznanych dotąd reguł i wzorców zachowań, któ
re pozwolą uniknąć lub zrekompensować błędy przeszłości.
Jeśli uznamy sieć przede wszystkim za zestaw powiązanych
ze sobą, ale różnorodnych praktyk społecznych, to okaże się wtedy,
że odpowiednie do ich realizacji, nowe technologie pojawiły się do
kładnie w chwili, kiedy coraz wyraźniej widać było, że dawne więzi
i praktyki zanikają lub stają się dalece anachroniczne w globalizującym się świecie, zastępowane w konsekwencji przez aparaty dystry
bucji należące do rządu lub wielkich koncernów. Dawało to zasadne
podstawy do mówienia o śmierci najważniejszych wartości społecz
nych, coraz szybciej zastępowanych przez wszechobecne symulacje
i fetyszyzm znaków, stających się podstawową i najbardziej pożąda
ną kategorią towarów. Dość przypomnieć w tym miejscu, jak robi
to Apprich, diagnozujące właśnie taki stan rzeczy pojęcie biernego,
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odgórnie zarządzanego przez masowe media społeczeństwa spekta
klu Gyua Déborda6. W czasie, kiedy Debord stawiał swoją diagnozę,
nadzieję na rychłe powstanie nowych form społecznej partycypacji
zaczęto wiązać z cyberprzestrzenią jako „elektroniczną agorą”, „nie
zależnym” forum wymiany informacji, miejscem wypracowywania
nowych sposobów komunikowania się i samoorganizacji, ściśle
chronionym przede wszystkim przed ingerencją instytucji pań
stwowych. Korzystając z wprowadzonego przez Michela de Certeau
rozróżnienia między strategiami i taktykami7, technologie cyfrowe
nazwano wówczas mediami taktycznymi, które przeciwdziałając
strategiom politycznym instytucji wspierających kulturę masową,
pozwolą wreszcie na realizację dawnych utopii społeczeństwa praw
dziwie obywatelskiego.
Przypominając, jak we wczesnych latach dziewięćdziesiątych,
jeszcze przed powstaniem World Wide Web 2.0, polityczne nadzieje
na przemianę społeczną lokowano w technicznych możliwościach
tworzenia nowych więzi i rozwijania inicjatyw społecznych w sieci,
Apprich koncentruje uwagę na rozrastających się miastach, wprost
czekających na taką szansę. Choć zapewne niewielu już o tym pa
mięta, miasto miało najpierw pomóc zrealizować dawne marzenie
o idealnym sposobie uporządkowania rozrastających się danych,
służąc jako model cyfrowej biblioteki. Taką właśnie funkcję pełniło
choćby w niezrealizowanym projekcie „Information City" Andreasa
Diebergera z początku lat dziewięćdziesiątych, w którym strony in
ternetowe przybrały postać wizualną budynków zestawianych te
matycznie w odrębne dzielnice. Nie inaczej było w przypadku „City
of News”, którego model powstał nieco później w Massachusetts
Institute of Technology. Tak w obu tych projektach, jak w innych

6 Por. Guy DEBORD, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie
spektaklu [1967 i 1988], tłum. Mateusz Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawni
czy 2006.
7 Por. Michel DE Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania [1980], tłum.
Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
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podobnego typu, nadal chodziło jednak o istniejące paralelnie sieci,
o odrębnie traktowany świat realny i wirtualny. Dopiero inicjatywy
obejmowane wspólną nazwą Miasta Cyfrowe, pod którą ukrywa się
coś zupełnie innego niż bardziej współczesne Smart Cities, uznaje
Apprich za przejście do fazy eksperymentów z nowymi zasadami
budowania wspólnot mieszkańców. Ich zadanie sprowadzało się
przede wszystkim do wypracowania w praktyce interaktywnych
systemów informacyjnych, ściśle dostosowanych do lokalnych po
trzeb mieszkańców. Nic nie obrazuje tego lepiej niż żywotne różnice
między przykładami eksperymentów, których szczegółowe omówie
nie znajduje się w Vernetzt. Co zaś warte podkreślenia z dzisiejszej
perspektywy, w powstawaniu takich systemów brały aktywny udział
zwykle także miejscowe grupy hakerów, często złożone z artystów
i cyfrowych geniuszy, którzy w łamaniu kodów i zabezpieczeń wi
dzieli przyjemność i wyzwanie zarazem.
Hakerzy włączyli się aktywnie na przykład w realizację pla
nu De Digitale Stad (DDS) w Amsterdamie. Ten plan narodził się
w styczniu 1994 roku z idei uruchomienia sieci partycypacyjnej dla
mieszkańców, w znacznej mierze także przez nich kształtowanej.
Miała ona zapewniać wolny dostęp do intemetu, ale głównie pełnić
funkcję przestrzeni otwartej dla wszystkich, którzy chcieliby wcie
lać w życie neoliberalny model samozarządzających się społeczno
ści. Podobny projekt w Berlinie, Internationale Stadt (IS), stawiał
sobie już nieco inne cele niż czysto komunalne. Jego centrala znaj
dowała się w domagającej się rewitalizacji dzielnicy Berlin Mitte, po
wschodniej stronie niedawno zburzonego muru. Zrzeszała głównie
młodych artystów i ludzi kultury, którzy starali się działać poza
sektorem mediów komercyjnych. Podczas gdy w Amsterdamie DDS
umarł śmiercią naturalną w chwili, kiedy internet stał się łatwiej do
stępny, w skróceniu żywotu berlińskiego IS niechlubny udział wzię
ły władze miasta, które nie tylko odmówiły finansowego wsparcia
dla oddolnej inicjatywy, ale w drugiej połowie 1997 roku urucho
miły konkurencyjny system informacyjny, zarządzanie nim oddając
w prywatne ręce. Jeszcze inaczej potoczyły się wydarzenia w Wied

375

376

SZTUCZNE NATURY 4.0

niu, gdzie z pomysłem powołania do życia wien.at w 1995 roku
wyszedł właśnie magistrat. Ten typowy dla byłej monarchii habs
burskiej paternalizm to po części także powód braku entuzjazmu
ze strony mieszkańców. W konsekwencji rzadko przez nich odwie
dzana strona internetowa bardzo szybko została przekwalifikowana
przez magistrat na serwis informacyjny dla turystów. Jak słusznie
podkreśla Apprich, krótkotrwały żywot lokalnie skrojonych wersji
Miast Cyfrowych wiązał się ponadto z anachronicznym już wtedy
wymiarem tej idei, czyli jej geograficznym ograniczeniem. Tymcza
sem coraz bardziej realne stawało się marzenie o przekraczającym
narodowe i geograficzne bariery systemie komunikacji, dzięki któ
remu będą mogły powstać wspólnoty ponad wszelkimi podziałami,
także ponad wspólnotami wymuszonymi więziami krwi czy realne
go sąsiedztwa.
Nie bez powodu mówimy tu o wspólnocie. Jak bowiem zakła
dano, dawny model organizacji w postaci społeczeństwa, realizu
jącego ideę solidarności, musi zastąpić teraz wspólnota, oparta na
potrzebie osobistego zaangażowania się i bezpośredniego udziału.
Jak się jednak wkrótce okazało, wyobrażenie o sieci jako zestawie
rozproszonych praktyk, wolnych od totalizujących strategii instytu
cji państwowych, zrealizowało się w formie komercjalnych platform
online, zaś marzenie o politycznej emancypacji dzięki technicznym
innowacjom ziściło się jako koszmar sieci, która służy za medium
spersonalizowanej reklamy i źródło cennych danych, nie zawsze
gromadzonych za zgodą właściciela profilu. Jak podpowiada Ap
prich, tak chętnie dzielimy się online informacjami o najzupełniej
prywatnym charakterze, ponieważ nowe technologie sieciowe mają
nade wszystko charakter relacyjny. Dane w ich obrębie posiadają za
tem wartość tylko i wyłącznie w zestawieniu z innymi, a daleko idąca
standaryzacja procedur ich pozyskiwania oddziałuje naturalizująco.
Większość użytkowników nie zauważa nawet, że prosi się ich o po
danie wyłącznie bardzo konkretnych informacji, podczas gdy inne
pozostają całkowicie poza sferą zainteresowania platformy. Podob
nie jak nie zwracają uwagi na to, że to wcale nie użytkownicy, jak
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nadal wierzą niektórzy, ale najbardziej wpływowe koncerny inter
netowe, jak Facebook, Google, Twitter, Amazon i Ebay, rozstrzygają
o formach, w jakich nawiązują oni wzajemne kontakty.
W momencie, kiedy większość ekspertów od mediów cyfro
wych, dziennikarzy, pedagogów i psychologów nie widzi większej
szansy na reformę zarówno usieciowionego indywiduum, jak i spo
łeczeństwa, Apprich stara się nie być pesymistą. Dlatego postuluje
stworzenie nowych form sieci, choć wcale nie zakłada, że stanie się
to szybko i łatwo. Za Gilbertem Simondonem przyjmuje bowiem, że
wcześniej musi w tym celu powstać „kultura techniczna” w efekcie
daleko idącej zmiany przyjętego dziś rozumienia technologii, którą
zwykliśmy traktować głównie jako przedmiot użytkowy, posłuszny
instrument do realizacji konkretnych zadań praktycznych. Dlatego
w Vernetzt piszę wprost: „Żeby skutecznie tworzyć wspólnoty, po
trzebujemy technologii. Jednak nie technologii w dotąd przyjętym
sensie protezy, przedłużenia ludzkiej siły roboczej, ale jako podsta
wy wspólnego powoływania do istnienia nowych światów” (s. 153).
Za prototyp takiej technologicznej bazy, umożliwiającej realizację
wspólnych projektów, Apprich uważa na przykład serwis interneto
wy typu Wiki. Co najważniejsze, jak podkreśla, chodzi głównie o to,
żeby w przyszłości sami użytkownicy mogli decydować o wszystkich
warunkach własnego usieciowienia.
Trudno dziś jeszcze przesądzić, czy w przyszłości mają szanse
powstać wspólnoty, o których myśli Apprich jako o najważniejszym
warunku stopniowego wypracowywania nowych zasad usieciowie
nia. Jedno wszakże jest pewne: nie da się tego zrobić bez lepszego
zrozumienia tej społeczno-technologicznej struktury, która w efek
cie wytwarza nasze pojęcie podmiotowości i sprawczości. Jak się
wydaje, żeby ją lepiej zrozumieć, należy sięgnąć spojrzeniem o wiele
dalej, niż zrobił to w Vernetzt Apprich, kiedy poszukiwał momen
tu narodzin naszego społeczeństwa usieciowionego. Na przykład,
cyberfeministki dobrze pamiętają o tym, że pierwsze znane opro
gramowanie do niezrealizowanej maszyny różnicowej inżyniera
Charlesa Babbage’a przygotowała Ada Lovelace, córka lorda Byro
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na, na początku lat dwudziestych XIX wieku8. Natomiast półtora
wieku wcześniej maszynę do obliczeń, zdolną odejmować, mnożyć,
dzielić i wyciągać pierwiastki kwadratowe, zaprojektował i wykonał
Gottfried Wilhelm Leibniz. Genealogię współczesnych sieci infor
macyjnych da się jednak naszkicować nieco inaczej, niekoniecznie
skupiając uwagę na prototypach maszyn liczących. Pokazuje to prze
konująco austriacki historyk Anton Tantner, zachęcając do przyjrze
nia się takim praktykom społecznym, które dotąd pozostawały na
marginesie zainteresowania jego kolegów po fachu i które już w ty
tule książki Die ersten Suchmaschinen nazywa pierwszymi wyszuki
warkami9. Na myśli ma zaś instytucje, zarządzające różnego typu
informacjami i występujące pod wieloma odmiennymi nazwami, jak
na przykład biuro adresowe czy publiczny rejestr informacji. Musiały one wprawdzie posiadać odpowiednie przywileje królewskie
i patenty, powstawały jednak z inicjatywy prywatnej, dlatego też za
chowało się niewiele materiałów dokumentujących ich działalność.
Te uprzywilejowane miejsca wymiany informacji uważa Tantner za
zjawisko przejściowe między strukturą feudalną a kapitalistyczną.
Choć nie korzystały z żadnych maszyn, to przecież rejestrując na
piśmie każde pośrednictwo w kontaktach, po raz pierwszy na taką
skalę zapośredniczały międzyludzkie relacje, funkcjonując de facto
jako rodzaj interfejsu.
Jak twierdzi Tantner, nietrudno znaleźć źródło idei biur adre
sowych, gdyż z całą pewnością były nim wydane w 1580 roku Pró
by Michela Montaignea. Wspomina on w pewnym momencie ojca,
pedantycznie zarządzającego sprawami domowymi, a przy okazji
relacjonuje jego pomysł, żeby powołać do istnienia takie miejsce,
które zacznie ułatwiać nawiązywanie kontaktów - przede wszyst
kim handlowych - i wymianę informacji. Wiele osób w różnych kra

8 Zob. chocby: Sadie Plant, Zeros + Ones. Digital Women + The New Technoculture,
Fourth Estate 1997.
9 Anton Tantner, Die ersten Suchmaschinen. Adressbüros, Fragämter, IntelligenzComptoirs, Verlag Klaus Wagenbach 2015.
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jach podchwyciło ten pomysł, lecz założycielem pierwszego znanego
biura adresowego stał się lekarz królewski Théophraste Renaudot,
ziomek i osobisty znajomy kardynała Richelieu. Już w 1612 roku
otrzymał on stosowny przywilej, ale dopiero ponad piętnaście lat
później przygotował odpowiednią dokumentację, w której między
innymi dokładnie opisał zasady aktualizacji przekazywanych in
formacji. W międzyczasie Renaudot przeszedł na katolicyzm, co
w epoce wojen religijnych znacznie ułatwiło mu rozpoczęcie w 1630
roku działalności biura w Paryżu, mieszczącego się w pobliżu Notre
Dame. Informował o tym nie tylko odpowiedni afisz, lecz także wy
dana drukiem broszura z listą wszystkich świadczonych usług i ich
cennikiem. Przyczyny powstania tego typu instytucji nietrudno zro
zumieć, biorąc pod uwagę fakt, że Paryż w epoce Ludwika XIV był
rozrastającym się bardzo szybko miastem, do którego wciąż napły
wali ludzie w nadziei na znalezienie pracy i lepsze zarobki, a powięk
szali jedynie rzesze miejscowej biedoty. To do nich kierował przede
wszystkim swoją ofertę Renaudot. Jego biuro pomagało znaleźć pra
cę i zakwaterowanie, a od 1639 roku każdy przybywający do Pary
ża miał wręcz obowiązek zameldowania się tu w czasie dwudziestu
czterech godzin i podjęcia wskazanej pracy, inaczej całkiem realnie
groziła mu zsyłka na galery. Bogatsi klienci za odpowiednią opła
tą mogli też w biurze Renaudota pozyskać poszukiwane informacje
i zorganizować podróż w obrębie Francji i poza jej granice, wynająć
salę na uroczystości rodzinne, wystawić cenne przedmioty na sprze
daż lub nawet oddać je w zastaw. Równie gorące protesty jak reali
zacja na miejscu transakcji handlowych, budziła inna jeszcze część
jego działalności, a mianowicie udzielane gratis przez kilkunastu
lekarzy konsultacje medyczne dla biednych. W biurze odbywały się
też wykłady naukowe, a ich teksty publikowano anonimowo w wy
dawanych co roku tomach zbiorowych. Na tym jednak nie kończyła
się działalność biura. Oprócz cotygodniowych broszur z ofertami
kupna i sprzedaży publikowało ono od 1631 roku poczytną „Gazet
te (de France)”, która praktycznie przetrwała aż do wybuchu I wojny
światowej.
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Oczywiście Tantner wymienia wiele innych inicjatyw wła
ściciela paryskiego biura adresowego, ale wspomniane przez nas
z pewnością wystarczą na potwierdzenie wyrażonej w Die ersten
Suchmaschinen tezy, że dzięki poparciu kardynała Richelieu, którego
politykę Renaudot wspierał aktywnie na łamach „Gazette”, udało się
tak jemu, jak jego następcom stworzyć imponujące imperium medialno-edukacyjno-handlowe, działające nadal w pierwszej dekadzie
XVIII wieku. Warto wspomnieć o podobnych inicjatywach w innych
miastach ówczesnej Europy, ponieważ bardzo wyraźnie zakres ich
działalności odpowiadał za każdym razem na miejscowe potrzeby.
Pierwsze starania o stosowne patenty także w Londynie rozpoczęły
się pod wpływem Prób Montaigne’a. Niezrealizowane plany założe
nia Public Register for General Commerce w 1611 roku już w nazwie
wysuwały na plan pierwszy pośrednictwo w transakcjach handlo
wych i udzielanie pożyczek, przewidując powstanie sieci podobnych
biur w całym kraju, żeby zagwarantować bezpieczny transfer pie
niędzy. O ćwierć wieku późniejsze podobnie niezrealizowane stara
nia akcentują już inny cel, a mianowicie szukanie osób zaginionych
w licznych konfliktach wojennych czy wyjaśnianie zbrodni, a więc
obiecują realizować zadania przyszłej policji. Podobnie na aktual
ne potrzeby chciało odpowiadać Office of Intelligence, otwarte we
wrześniu 1666 roku, które aktywnie włączyło się w szukanie kwater
i przywracanie porządku po wielkim pożarze Londynu. Niemal wiek
później, w 1750 roku, Universal Register Office założył znany pisarz
Henry Fielding, a cel działalności opisywał w podobnym duchu, jak
robi to dziś firma Google: „Cały świat (...) zebrać w jednym miej
scu”10. Z zachowanych materiałów wynika, że jego biuro zajmowało
się głównie pośrednictwem w zatrudnianiu służby domowej i wy
najmowaniu mamek. Było też podobno jedynym tego typu przedsię
wzięciem w Londynie, którego nie oskarżano powszechnie o oszu
stwa i pokątne wspieranie prostytucji.

10 Cyt. za: ibidem, s. 60.
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Ze zgromadzonych przez Tantnera materiałów klarownie
wynika, że szanse na przetrwanie miały biura adresowe wyłącznie
w dużych miastach, nawet jeśli niemal za każdym razem wniosko
dawcy zakładali powstanie ich sieci w całym kraju. Trudno się za
tem dziwić, że pierwsza tego typu inicjatywa została poświadczona
w Wiedniu dopiero w 1636 roku. Od razu też storpedował ją wydział
teologiczny miejscowego uniwersytetu, który z dużą nieufnością
powitał ideę powstania takiego miejsca, w którym krzyżować by się
miały drogi przedstawicieli różnych warstw i sfer społecznych. Na
ile poważny był to problem, wskazuje także fakt, że do biura Renaudota w Paryżu nie miały ze względów obyczajowych wstępu kobiety,
a poszukiwaniem dla nich pracy zajmowali się wyłącznie mężowie
lub kuzyni. Do pomysłu stworzenia biura adresowego o bardzo róż
norodnie zakrojonych zadaniach powracał wiele razy, wciąż go od
powiednio modyfikując, wspomniany wcześniej Leibniz. Co ciekawe,
jego myśli zaprzątała wizja takiego społeczeństwa, w którym proce
sy wymiany informacji przestaną przebiegać chaotycznie, zaś porzą
dek, wprowadzony dzięki sieci pośredniczących w tych wymianach
biur, przyczyni się do zacieśnienia więzi międzyludzkich. Toteż pew
nie nic dziwnego, że Leibniz wyjątkowo silnie akcentował w swoich
planach obowiązki biura w zakresie kontroli obywateli, co zmieniało
je wręcz w rodzaj instytucji policyjnej. Chodzi przy tym wyłącznie
o różnicę skali, bowiem - jak podkreśla Tantner - „uprawiana przez
biura adresowe działalność pośrednicząca oscylowała między dwo
ma biegunami, które dziś nazwać moglibyśmy potrzebą ochrony
prywatności i prowadzeniem odgórnej kontroli” (s. 134). Już Renaudot podkreślał daleko idącą dyskrecję swoich usług, między innymi
zapewniając, że rejestracji i publikacji podlega wyłącznie przedmiot
transakcji, a nazwisko i adres ujawnia się wyłącznie osobie poważnie
nią zainteresowanej. Ówczesne debaty na temat potrzeby ochrony
sfery prywatnej, czytamy w zakończeniu Die ersten Suchmaschinen,
zapowiadają wiele tych kontrowersji, które pojawiają się dzisiaj
w związku ze zwrotem cyfrowym. Kto wiązał z biurami adre
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sowymi nadzieję na bardziej demokratyczne, partycypacyjne
formy udziału w życiu społecznym, znajdował na ich rzecz tyle
samo argumentów jak przeciwko nim ktoś, kto obawiał się
wszechobecnej kontroli (s. 139).

Z całą pewnością ma rację Tantner, kiedy przy tej okazji wyraża na
dzieję, że przywrócenie tamtych instytucji naszej pamięci, pozwoli
w nowy i bardziej zdystansowany sposób spojrzeć na prowadzone
dziś spory o najnowsze technologie cyfrowe i ich wpływ na życie
społeczne i indywidualne; burzliwe spory, którym najczęściej braku
je dłuższej perspektywy historycznej.
Temat nowych technologii i ich najczęściej negatywnego wpły
wu na współczesne życie na jego wielu szczeblach stał się tematem
publicznej debaty zwłaszcza po 6 czerwca 2013 roku, kiedy to na
łamach brytyjskiego pisma „Guardian” i amerykańskiego „Wash
ington Post” pojawiły się obszerne artykuły ujawniające szczegóły
tajnego programu Prism służb wywiadowczych USA, inwigilujących
własnych sojuszników. Nazwisko Edwarda Snowdena jeszcze w nich
wówczas nie padło, ale już wtedy pokazał się sam szczyt góry lo
dowej, która powoli zaczęła się wyłaniać. Nawet jeśli o większości
z ujawnionych przez Snowdena faktów już wcześniej donosili wielo
krotnie dziennikarze lub wspominali o nich w wywiadach emeryto
wani pracownicy służb i instytucji państwowych, tym razem pojawi
ły się trudne do podważenia dowody, choćby w postaci kopii ściśle
tajnych rozporządzeń i korespondencji na najwyższych szczeblach.
Część z nich dotyczyła niejawnej współpracy z takimi prywatnymi
korporacjami, które dotąd powszechnie uchodziły za symbol wolnej
i pozbawionej barier komunikacji, jak Apple, Facebook, Microsoft,
Yahoo, Google i wiele innych. Jak się z perspektywy kilku lat wydaje,
szokowały nawet nie tyle ujawnione dowody współpracy i przeka
zywania służbom prywatnych danych, ile trudny do zakwestiono
wania fakt, że większość informacji wcale nie pochodziła z nielegal
nych podsłuchów i innych form inwigilacji, ale rzeczywiście ujawnili
je sami zainteresowani. Tak przynajmniej w książce pod mówią
cym wiele tytułem Digitale Diktatur (Cyfrowa dyktatura) sugerują
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dwaj dziennikarze czołowych tygodników niemieckich „Der Spiel”
i „Stern”, Stefan Aust i Thomas Ammann11. Wspominamy akurat
o tej wybranej z bardzo wielu publikacji, podejmujących ten i po
krewne tematy głównie w kręgu angloamerykańskim, głównie z tej
przyczyny, że jako jedna z najnowszych omawia i krytycznie komen
tuje większość poprzednich. Ponadto wzbogaca dominujące ujęcia
o niemiecką perspektywę, perspektywę kraju sojuszniczego, którego
polityków i dziennikarzy rewelacje Snowdena na temat szpiegow
skiego programu Prism najbardziej zaszokowały. Dlatego Aust i Am
mann nie tylko referują historię tego programu i ujawnione tajne
dokumenty, lecz również omawiają zeznania, które przed parlamen
tem w Berlinie złożyli w czerwcu 2014 roku w roli świadków William
Binney i Thomas Drakę, byli pracownicy NSA.
Każdy rozdział książki Austa i Ammanna rozpoczyna odpo
wiednio dobrany cytat z 1984 George a Orwella. Jak bowiem twier
dzą, „opisuje on dokładnie to, co dzieje się za każdym razem, kie
dy wchodzimy do intemetu lub używamy smartfonu” (s. 9). Aust
i Ammann podkreślają także z naciskiem, że zostawianie elektro
nicznych śladów i ich efektywne tropienie należy do samej istoty
oprogramowania. Mają wszakże świadomość, że dystopijna wizja
Orwella powstała jeszcze w czasach technologii analogowych i dla
tego skupiają uwagę na najbardziej istotnych różnicach, choćby
w chwili, kiedy nazywają smartfon „Little Brother”. Jak podkreślają,
pomaga on nie tylko ustalić aktualne miejsce przebywania właści
ciela. Niczym odciski palców, które na podstawie dwunastu cech po
zwalają zidentyfikować przestępcę, z pewnością niemal 95% daje się
dziś zidentyfikować każdy smartfon i to już dzięki zaledwie czterem
cechom jego profilu, jak w 2013 roku ustalił matematyk Yves-Ale
xandre de Montjoye z Massachusetts Institute of Technology. Nie
inaczej wygląda sprawa w przypadku kamer cyfrowych, które rów
nież posiadają cechy indywidualne, umożliwiające ich bezbłędną
11 Stefan AUST, Thomas Ammann, Digitale Diktatur. Totalüberwachung, Daten
missbrauch, Cyberkrieg, Ullstein Buchverlage 2016.
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identyfikację. A jeśli dodamy do tego powtarzalne wzory zachowań,
łatwe do wyodrębnienia dzięki możliwościom obliczeniowym dzi
siejszych komputerów, anonimowość dostarczycieli Big Data okaże
się czystym pozorem, zaś życie prywatne tą „zmilitaryzowaną stre
fą”, o której często mówi Julian Assange, założyciel serwisu Wikileaks. Autorzy Digital Diktatur nie zapomnieli jednak o odwrotnej
stronie medalu, dlatego poddali stosownej analizie taktyczną funk
cję mediów elektronicznych podczas Arabskiej Wiosny. „The whole
world is watching”, dawne hasło protestujących przeciwko wojnie
w Wietnamie, po raz kolejny odzyskało wtedy swoją aktualność. Co
wszakże w naszym kontekście istotniejsze, Aust i Ammann przypo
minają również o pierwszej fali hakerów, buntujących się przeciwko
internetowi jako instrumentowi dominacji w imię nieograniczonej
wolności dostępu do informacji. Pomimo coraz większych sukcesów
World Wide Web 2.0 udało się pierwszym hakerom stworzyć w la
tach osiemdziesiątych XX wieku dostosowaną do własnych potrzeb
formę demokratycznych interakcji w sieci. Nawiązywali przy tym
czytelnie do tych, którzy wcześniej odmawiali podporządkowania
się anonimowemu systemowi społecznemu i jego ujarzmiającym
narzędziom, dlatego nazywali się flâneurami sieci, turystami w glo
balnej wiosce czy Robin Hoodami ery cyfrowej.
Kiedy Aust i Ammann piszą o swoistej etyce pierwszej fali ha
kerów, traktujących cyberprzestrzeń jako wielki plac zabawy, przy
wołują też niegdysiejszy sukces kasowy, fantastycznonaukowy film
Gry wojenne (.War Games, 1983) Johna Badhama. Trochę chyba na
wyrost nazywają go przy tym największym pomnikiem, jaki Holly
wood wystawiło dotąd hakerom. Tymczasem bohater filmu, David
Lightman, włamuje się do głównego komputera amerykańskich sił
zbrojnych jedynie przez przypadek, kiedy poszukuje nielegalnej
ścieżki dostępu do nowych gier. Do wybuchu III wojny światowej
omal nie doprowadza zaś sam komputer, odmawiając respekto
wania granicy między światem wirtualnym i realnym. Stanowi on
główny element futurystycznej wizji Gier wojennych, gdyż genialny
profesor Falken nadał mu cechy sztucznej inteligencji, która potrafi
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uczyć się na własnych błędach. Dlatego David za pomocą gry w kół
ko i krzyżyk, w której żaden z grających nie ma szansy na wygra
ną, przekonuje komputer w ostatniej chwili, że podobnie nie da się
wygrać wojny jądrowej, co zapobiega światowemu konfliktowi. Jak
widać, Gry wojenne należą najwyraźniej do nurtu filmów przestrze
gających przed zgubną dominacją maszyn cyfrowych i trudno po
wiedzieć, żeby nawet na dalszym planie pokazywały hakerów jako
alternatywną społeczność w sieci. To prawda, niedługo po premie
rze filmu doszło do aresztowania Ronalda Marka Austina, młodego
studenta fizyki z Santa Barbara w Kalifornii, który włamał się do po
nad dwustu baz danych, między innymi ministerstwa obrony USA.
To również prawda, że bohater Gier wojennych „oszukiwał” system
telefoniczny w podobny sposób, jak robił to Kevin Mitnick, przed
Snowdenen najsłynniejszy haker Ameryki. Nie zmienia to jednak
faktu, że film Badhama w niewielkim stopniu oddaje prawdę o tym,
co stanowiło istotę społeczności pierwszych hakerów i ich politycz
nego zaangażowania. Jak pokazują to sami autorzy Digitale Diktatur
na przykładzie niemieckiego stowarzyszenia Chaos Computer Club
(CCC), które powstało w 1984 roku w Hamburgu i nawet wydawało
własną gazetkę „Datenschleuder”, rzeczywiście chodziło o alterna
tywną formę myślenia i świadomie wybrany styl życia na margine
sie struktur społecznych, co jednak wymaga jakiegoś zabezpiecze
nia ekonomicznego. Nic zatem dziwnego, że w pewnym momencie
hakerzy zaczęli łamać zasady własnej niepisanej etyki i nielegalnie
sprzedawać pozyskiwane dane czy informacje o lukach w zabez
pieczeniach nowych oprogramowań. Zwłaszcza, że domaganie się
wolności dla informacji zaczęło już wtedy uderzać nie tylko w dyk
taturę państwową, lecz także w ekonomiczne interesy wielkich po
nadnarodowych monopoli, które w XXI wieku czerpią zyski nie tyle
z wydobycia i handlu surowcami naturalnymi, ile z handlu danymi
i profilami użytkowników platform sieciowych.
Temat flirtu instytucji państwowych i polityków z koncerna
mi informacyjnymi i cyfrowymi platformami społecznościowymi
wysuwa się na plan pierwszy także w wielu powieściach, wydanych
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na początku drugiej dekady nowego wieku. Tak Aust i Ammann, jak
Roberto Simanowski, o którego pracy będziemy jeszcze pisać, a tak
że inni dziennikarze i badacze najchętniej analizują Krąg Dave'a
Eggersa12. Trudno im się zresztą dziwić. Ta powieść ma dość klarow
ną konstrukcję i czytelne przesłanie, a większość jej akcji rozgrywa
się na kampusie tytułowej firmy internetowej w Bay Area, który do
złudzenia przypomina główną kwaterę Google, zwaną Googleplex,
w kalifornijskim Mountain View, w samym sercu Doliny Krzemowej.
Obie firmy łączy też opłacalne ekonomicznie i politycznie dążenie
do tego, żeby w jednych rękach skupić możliwie największą liczbę
dostępnych komunikatorów i usług oferowanych online, a następ
nie wprowadzić tylko jeden profil użytkownika i jedno hasło. Z wy
wiadów i wypowiedzi założycieli Google, Larry’ego Page a i Sergeya
Brina, jak również właściciela serwisu Facebook Marka Zuckerberga, pochodzi też wiele haseł realizowanej przez Krąg ideologii to
talnej transparentności, którą recenzenci chętnie uznawali za nowe
wcielenie totalitarnej wizji świata Orwella. Bardziej skomplikowany
i niejednoznaczny obraz naszej współczesności i cyfrowych techno
logii rysuje jednak w powieści ZERO austriacki pisarz Marc Elsberg,
były felietonista gazety „Der Standard” oraz specjalista do spraw re
klamy, autor głośnego thrillera Blackout, podejmującego temat tak
zwanych krytycznych infrastruktur13. Najnowsza powieść Elsberga
cieszy się równie dużym powodzeniem, skoro po dwóch latach nie
mieckie księgarnie oferują już jej dziesiąte wydanie, nadal w twar
dej oprawie. Powodem w obu przypadkach wydaje się nie tyle nawet
świetnie skrojona i przeprowadzona sensacyjna akcja, ile dokładne
i pieczołowite studia nad wybranym tematem, owocujące jego doku
12 Dave Eggers, Krąg [2013], tłum. Marek Fedyszak, Wydawnictwo Sonia Dra
ga 2015. Więcej na temat tej powieści zob. Małgorzata SUGIERA, Nieludzie. Dono
sy ze sztucznych natur, Księgarnia Akademicka 2015, zwłaszcza rozdz. Ósmy dzień,
s. 21-45.
13 Marc ELSBERG, ZERO. Sie wissen, was du tust, Blanvalet Verlag 2014; polskie
wydanie: IDEM, ZERO. Oni wiedzą, co robisz, tłum. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska,
Wydawnictwo W.A.B. 2016.
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mentalnym wręcz ujęciem pomimo nieco fantastycznonaukowego
charakteru opisywanych technologii.
Wiarygodność stawianych diagnoz zawdzięcza Elsberg przede
wszystkim temu, że choć sięgnął w ZERO po częsty w thrillerach
schemat porządkowania zdarzeń wedle kolejnych dni tygodnia, to
akcja płynie tu kilkoma nurtami, konsekwentnie zmieniając formę.
Znaleźć tu można cytowane in extenso fragmenty internetowego
czatu i wideomanifestów grupy haktywistów ZERO obok tradycyj
nej narracji w trzeciej osobie, która przedstawia działania policji,
polityków i internetowej firmy Freemee, zajmującej się pozyskiwa
niem i analizą zindywidualizowanych danych od nastolatków, korzy
stających z jej dostosowanych do indywidualnych potrzeb aplikacji,
a także luźne notatki do artykułów Cynthie Bonsant z londyńskiej
gazety „Daily”. Podczas gdy manifesty ZERO w bardziej ogólnej per
spektywie przedstawiają wpływ nowych technologii i niekoniecznie
legalne związki między polityką i prywatnymi firmami internetowy
mi, wątek Bonsant zapewnia indywidualny punkt widzenia i anga
żujące czytelnika przeżycia. Zachowująca znaczny dystans do wir
tualnego świata i cyfrowych oprogramowań dziennikarka musi się
wiele nauczyć, kiedy tak zawodowo, jak prywatnie zaczyna spotykać
się ze skutkami ich destrukcyjnego wpływu. Z jednej strony stara się
nawiązać kontakt z nieuchwytnym i niepozostawiającym elektro
nicznych śladów ZERO, by przeprowadzić dla swojej gazety presti
żowy wywiad. Z drugiej jej nastoletnia córka pożycza sobie cyfrowe
okulary, własność „Daily”, i przy pomocy ich aplikacji wraz z grupą
przyjaciół identyfikuje poszukiwanego przestępcę, który starając się
im uciec, zabija chłopaka, najbardziej wytrwałego w dążeniu jego
śladem. Choć można podejrzewać, że chłopakowi chodziło jedynie
o zwiększenie liczby lajków, ponieważ na bieżąco transmitował po
ścig online, wkrótce wychodzi na jaw coś innego. Oto pod wpływem
nowych ActApps firmy Freemee dochodzi u niektórych użytkowni
ków do daleko idących zmian wzorca osobowościowego, które do
prowadziły już do kilku tysięcy samobójstw wśród młodych ludzi.
Kiedy inny przyjaciel córki Bonsant odkrywa przyczyny tragicznej
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w skutkach dezynwoltury kolegi, sam ginie. Jak się okazuje, cała
grupa znalazła się wśród pięciu milionów innych nastolatków, słu
chających porad ActApps, na których firma przeprowadza bez ich
wiedzy eksperymenty z nowymi algorytmami, sprawdzając wpływ
odpowiednich aplikacji na poglądy i hierarchię wartości, planując
wykorzystywać te doświadczenia w pożądanym modyfikowaniu wy
ników wyborów na różnych szczeblach.
Jak widać, główny cel działalności firmy Krąg w powieści Eggersa i Freemee w ZERO Elsberga niewiele się różni. Idzie o ukryte,
lecz bardzo skuteczne manipulowanie wolną wolą wyborców. Nawet
jeśli twórca algorytmów i aplikacji Carl Montik w ZERO marzy o lep
szym i bardziej demokratycznym świecie, jego matematyczne zdol
ności wykorzystują cynicznie politycy, zacierający negatywne ślady
nielegalnych eksperymentów przy pomocy prywatnych firm ochro
niarskich, czerpiących ogromne zyski z kontraktów rządowych.
Elsberg nie ma jednak na podorędziu łatwych rozwiązań. Dlatego
w finale karę ponoszą jedynie pionki w przedstawionej grze inte
resów. Freemee wprawdzie straci część użytkowników, ale nikt nie
potrafi udowodnić ani negatywnych skutków eksperymentów, ani
zacierania po nich śladów. Odejdzie też jeden ze współzałożycieli
firmy, zapowiadając przygotowanie podobnego do skompromito
wanego systemu zbierania i kwalifikowania danych, ale dostępnego
już na zasadzie open source, co znaczy, że teoretycznie każdy będzie
miał wpływ na stosowane w nim algorytmy. Jak bowiem w pewnym
momencie dowiaduje się Bonsant: „Na każde oprogramowanie istot
ny wpływ mają podstawowe założenia programisty na temat zasad
funkcjonowania otaczającego go świata. (...) To znaczy, że w efekcie
program odzwierciedla poglądy tych, którzy go napisali” (s. 192).
Jednak w praktyce nawet na dostępne w trybie open source algorytmy
będą mieli wpływ jedynie ci, którzy znają choćby podstawy kodów
cyfrowych. Inaczej sprawdzi się wizja świata, podpowiadana przez
Elsberga w finałowym czacie. Już wkrótce programy staną się zbyt
skomplikowane, by człowiek mógł w nie ingerować. To zaś sprawi,
że one będą o wszystkim decydować. Tym samym wracamy do przy
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pomnianego przez Appricha apelu francuskiego filozofa Simondona
o odejście od traktowania maszyn jako instrumentów, gdyż pozwoli
to stworzyć niezbędne podwaliny kultury technicznej, łącznie z po
wszechniejszą znajomością podstaw programowania.
Jako symptom nowego etapu rozwoju współczesnej kultury
proponuje Roberto Simanowski potraktować serwis społecznościowy Facebook. Ten niemiecki literaturoznawca i znawca nowych me
diów, wykładowca na City University w Hongkongu, we właśnie wy
danej książce Facebook-Gesellschaft poddał wnikliwej analizie zasady
tworzenia profilu użytkownika i oferowane przez ten serwis aplika
cje i komunikatory, widząc w nich metonimię szerszych procesów
zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Jak sam podkreśla,
chodzi o „taki typ społeczeństwa, w którym o formach komunikacji
i uprawiania kultury przesądzają w znacznym stopniu praktyki au
toprezentacji i oglądu świata typowe dla Facebooka” (s. 15)14. Face
book dostarcza bowiem użytkownikom odpowiednich technologii,
które z jednej strony pomagają poradzić sobie z pogłębiającym się
kryzysem reprezentacji, z drugiej zaś odpowiedzieć na posiadającą
siłę etycznego imperatywu potrzebę prawdy i autentyczności tak sa
mego „ja", jak jego dokumentowanych na bieżąco doświadczeń. Choć
może „doświadczeń” to zbyt wiele powiedziane, skoro Simanowski
szczególny nacisk kładzie na fakt, że mniej lub bardziej bezreflek
syjnie przebiegający proces archiwizowania świadectw aktualnie
przeżywanej chwili, realizowany głównie przez odpowiednie aplika
cje i algorytmy, faktycznie zastępuje już dziś tradycyjnie rozumiane
doświadczenie. To właśnie automatyzm dokumentowania bieżących
wydarzeń, którymi - przestrzegając zasady transparentności - użyt
kownicy się ze sobą dzielą, funkcjonuje jako najistotniejsza rękoj
mia autentyczności. Ponieważ taki tryb rejestracji zmniejsza do
minimum dystans czasowy między aktem nadania i odbioru, zaczął
już w kręgach anglojęzycznych medioznawców funkcjonować neo
14 Roberto SIMANOWSKI, Facebook-Gesellschaft, Matthes 8t Seitz Verlagsgesell
schaft 2016.
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logizm „produser", utworzony z rzeczowników „producer” i „user”
na kształt zaproponowanego przez Michaela Joycea pod koniec lat
dziewięćdziesiątych w reakcji na rozwój literatury aktywizującej od
biorcę określenia „wreader”, piszący i czytający zarazem15. Jak zaś
z lekką ironią dodaje Simanowski, coraz bardziej widoczna domina
cja autoprezentacji wytwarzanych przez maszyny nad tymi, których
autorami byli sami ludzie, właściwie zmusza do weryfikacji dawnej
formuły „Cogito, ergo sum” Kartezjusza. Dziś przybiera ona nieco
paradoksalną formę „Es postet, also bin ich” (Posty się zamieszczają,
więc jestem).
Choć funkcjonujące od niedawna w polszczyźnie związki fra
zeologiczne każą na równi traktować zwrot „napisać post” i „za
mieścić post”, Simanowski w Facebook-Gesellschaft przekonuje, że
użytkownicy Facebooka coraz częściej jedynie zamieszczają posty
w postaci zdjęć, lajków i emotikonów, do minimum ograniczając to
warzyszący im słowny komentarz albo też obywają się w ogóle bez
niego. Taka praktyka stanowi dla niego część tego samego procesu
gwarantowania autentyzmu „ja", który każę przekazywać rejestrację
tu i teraz odpowiednim i niestrudzonym aplikacjom; tego samego
procesu zmiany dominującego dotąd modelu epistemologicznego.
Podczas gdy Elsberg w przywołanym wcześniej thrillerze ZERO na
plan pierwszy wysunął zachodzące na naszych oczach przejście od
zasad dyskursywnego zarządzania procesami społecznymi do mo
delu algorytmicznego, do zarządzania w trybie numerycznym, Si
manowski koncentruje uwagę na innej, równie szybko dokonują
cej się zmianie. Oto służące dotąd jako narzędzia samoobserwacji
i autorefleksji formy narracyjne, oferujące spójność i sens, ale też
dyscyplinujące i podporządkowujące normom społecznym, ustę
pują dziś miejsca logice banku danych, która znakomicie obywa się
bez potrzeby powiązań przyczyn i skutku między wydarzeniami,
zjawiskami i stanami emocjonalnymi. Życie każdego użytkownika
15 Por. Michael JOYCE, Nonce Upon Some Times. Rereading Hypertext Fiction,
„Modern Fiction Studies” 1997, nr 3, s. 579-597.
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ulega rejestracji i archiwizacji, a jego rzeczywistość potwierdzają za
pisane numeryczne i metodą zerojedynkową dane, którymi dzięki
temu może się dzielić się z innymi, także w sposób niekontrolowany
z tymi, których istnienia woli nie dostrzegać, jak wielkie koncerny
reklamowe. Jak znakomicie pokazał Elsberg, gromadzone przez
użytkowników z pominięciem logiki przyczyn i skutków banki da
nych służą następnie jako podstawa pisania algorytmów, których
główne zadanie polega na wnioskowaniu o przyszłym zachowaniu
z tego, co już wydarzyło się w przeszłości. To algorytmy zatem dbają
dziś o ciągłość relacji między tym, co było i będzie.
Jak najlepiej dowodzi mechanizm tworzenia profilu użytkow
nika Facebooka, bardziej od historii życia liczą się tu dane identy
fikujące. Oczywiście, dzieje się tak również dlatego, że na taki typ
danych czekają agencje reklamowe, główni klienci portali społecznościowych. Jeszcze lepiej tendencję do zastępowania słowa przez
liczbę ilustrują rozmaite aplikacje, pozwalające automatycznie, wła
ściwie poza kontrolą świadomości, pozyskiwać różnorodne dane
na temat fizycznej i psychicznej kondycji użytkownika, jak choćby
liczba wykonanych kroków czy aktualny poziom adrenaliny. Dlatego
Simanowski podsumowuje jednoznacznie:
Użytkownicy Facebooka są w podwójnym sensie jego wytwo
rami: jako rodzaj zorganizowanej i wytrenowanej uwagi, któ
ry można sprzedać reklamodawcom, oraz jako typ podmiotu,
ukształtowany pod czytelnym wpływem technicznego i spo
łecznego dyspozytywu tego serwisu (s. 39).

Innymi słowy, tworzą oni nową wersję tej wspólnoty wyobrażonej,
o której powstaniu u progu XIX wieku w znanej pracy pod takim
właśnie tytułem pisał ponad trzydzieści lat temu Benedict Ander
son16. Podczas gdy o istnieniu tamtych wspólnot o charakterze
16 Por. Benedict ANDERSON, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i roz
przestrzenianiu się nacjonalizmu [1983], tłum. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo
Znak 1997.

391

392

SZTUCZNE NATURY 4.0

narodowym przesądzał język naturalny, w przypadku Facebooka,
jak piszę Simanowski, trzeba myśleć raczej o wspólnych zasadach
„affective computing”, czyli o języku praktyk korzystania z najnow
szych mediów.
Właśnie opis i analiza praktyk na Facebooku pozwala najbar
dziej bodaj klarownie zobaczyć, że Simanowski stawia diagnozy
o wiele wnikliwiej, niż robią to zwykle krytycy technologii cyfro
wych, a jako znawca kultury popularnej przełomu XVIII i XIX wieku
uwzględnia ponadto trwające o wiele dłużej procesy zmian i prze
kształceń. Zajmuje on jednak podobne jak oni i równie jasno okre
ślone stanowisko ideologiczne, nawet jeśli stara się je nieco zwery
fikować w samym zakończeniu. Na chwilę kieruje wtedy spojrzenie
na użytkowników Facebooka w Hongkongu, którzy nim przystąpią
do zaspokajania głodu, w naturalnym niemal geście fotografują po
trawy i wysyłają zdjęcia na Facebooka, Weibo, Instagram i inne por
tale. Zanim zaś skończą jeść, już otrzymują pierwsze komentarze od
podobnych im „foodies”, które podsuwają im tematy do angażującej
wszystkich, dowcipnej rozmowy. Komentarz Simanowskiego brzmi
następująco:
Foodie nie jest dowodem na dominację wspólnoty samotnych,
jak chętnie podejrzewają pesymistycznie nastawieni krytycy
współczesnej kultury. To narzędzie wspólnotowego działania
pełnego zabawy i głębszego znaczenia, które łączy różne grupy
znajdujące się w różnych miejscach poprzez mobilne urządze
nia i sieci społecznościowe (s. 172).

Czyżby więc wszystko, co napisał wcześniej nie było wyrazem kul
turowego pesymizmu? Nikt inny przecież niż autor Facebook-Gesel
lschaft nie przekonywał swoich czytelników o tym, że użytkowni
cy portali społecznościowych tworzą wspólnotę jedynie w „rytuale
technologii” i łączy ich jedynie fakt, że korzystają z tego samego dyspozytywu. Że niegdysiejsza potrzeba dzielenia się jako alternatywa
ponoszącego klęskę za klęską politycznego aktywizmu wyrodziła się
dziś w formę pozornie niekonformistycznej, indywidualnie nacecho
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wanej konsumpcji, znakomicie pasującej do kapitalistycznego me
chanizmu odzysku kulturowych surowców wtórnych. „Oświecenio
wy imperatyw samodzielności wyczerpał się oto w geście wyrażenia
siebie jako konsumenta” (s. 33) - tak wyraźnie brzmi jego diagnoza,
uwzględniająca szeroki horyzont historycznych przemian. Jak moż
na podejrzewać, nie gdzie indziej leży sedno problemu niż właśnie
w tak zarysowanej perspektywie. Zwykle bowiem stawianie nawet
najbardziej wnikliwej diagnozy najnowszym przemianom w kontek
ście dotychczasowych analiz i za pomocą wykorzystywanych w nich
narzędzi analitycznych, dominujących kategorii i wartości prowadzi
do kulturowego pesymizmu.
Simanowski powołuje się wprawdzie w Facebook-Gesellschaft
na Andersona i jego Wspólnoty wyobrażone, ale nie wyprowadza
z tego porównania ostatecznych wniosków. Tymczasem, upraszcza
jąc nieco, różnicę między nimi ująć można następująco: podczas gdy
Anderson badał procesy historyczne współczesnymi mu narzędzia
mi, Simanowski analizuje zachodzące tu i teraz procesy narzędziami
z ich punktu widzenia już historycznymi. Trudno się nawet dziwić,
że potrafią one ujawnić i nazwać przede wszystkim to, co na nieko
rzyść się zmieniło i czego najbardziej brakuje. Figura nie tylko lepiej
wyodrębnia się na danym tle, lecz tło ją również dookreśla i deter
minuje. Skupienie uwagi na najnowszych technologiach cyfrowych
sprawia ponadto, że to one zdają się głównym źródłem negatywnych
przemian. Dość - zdawałoby się - zrezygnować z nich całkowicie,
albo chociaż ograniczyć korzystanie do godziny dziennie17, a zło zo
17 Tak właśnie radzi, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży, Manfred
Spitzer, poważany niemiecki psychiatra i badacz mózgu. Już w kolejnej popular
nonaukowej pracy, tym razem pod mówiącym wszystko tytułem Cyberkrank!, kon
tynuuje on szeroko zakrojoną krucjatę przeciwko technologiom cyfrowym, popie
rając ją wynikami własnych i cytowanych badań oraz wieloma wykresami i danymi
statystycznymi. Spitzer nie tylko wyraża jednoznacznie opinię, że rujnują one na
sze zdrowie, uzależniając podobnie jak narkotyki, lecz także powtarza z całą sta
nowczością, że wszelkie inne poglądy nie mają najmniejszych podstaw naukowych.
Por. Manfred SPITZER, Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit
ruiniert, Droemer Verlag 2015.
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stanie zażegnane i wrócimy do dawnego, pełnowartościowego życia
indywidualnego i społecznego. Tym ciekawszy w tym kontekście
wydaje się obraz świata, który zaproponował niedawno David Cro
nenberg w debiutanckiej powieści Consumed. Ten kanadyjski reży
ser i scenarzysta, twórca takich filmów, jak Wideodrom (Videodrome,
1983) czy eXistenZ (1999), od wielu lat uważnie i krytycznie przy
gląda się nowym technologiom18. Jeśli zdecydował się na zmianę
medium, w którym komunikuje się z publicznością, rnusiał mieć ku
temu istotne powody. Tym bardziej, że Consumed już samym wielo
znacznym tytułem odsyła do najważniejszych wątków jego filmów:
od dosłownie rozumianego spożywania pokarmu przez szerzej ro
zumianą konsumpcję różnych dóbr po bycie zżeranym i niszczonym
przez chorobę czy namiętność.
Kiedy w pewnym momencie bohaterowie Consumed zdają so
bie sprawę z tego, jak nieprawdopodobna seria przypadków połączy
ła ich losy, pojawia się rzucone mimochodem porównanie z libertyńską powieścią epistolarną Niebezpieczne związki Pierre a Choderlosa
de Laclos. Choć Cronenberg w opisach scen erotycznych perwersji,
chorób, natręctw i scen amputacji organów równie świadomie jak
kiedyś Laclos godzi w mieszczańskie poczucie obyczajności, to prze
cież gdzie indziej umieszcza źródło powoli odsłanianej intrygi, dając
świadectwo dzisiejszym i wielokrotnie już tu wspominanym związ
kom między nowymi technologiami, globalną ekonomią i polityką.
Narrator powieści Consumed określa parę, która pociąga sznurkami
za kulisami poznanych przez czytelnika wydarzeń, krótko i zwięźle:
18 David Cronenberg, Consumed, Fourth Estate 2014; polska wersja: idem,
Skonsumowana, tłum. Katarzyna Petecka-Jurek, Wydawnictwo Zysk i S-ka 2015.
Niestety, tytuł polskiego tłumaczenia zawęża wieloznaczność oryginalnego tytu
łu, wysuwając na pierwszy plan sensacyjny wątek kryminalny, który rozpoczyna
się od znalezienia ciała francuskiej filozofki, prawdopodobnie zamordowanej
i częściowo skonsumowanej. Jak się jednak wydaje, w powieści większe - a przy
najmniej równorzędne - znaczenie mają inne wątki, wyprowadzone z tytułowego
„consumed”, imiesłowu biernego i zarazem formy czasu przeszłego, które po an
gielsku nie niosą ze sobą informacji ani o rodzaju, ani o liczbie, ani nawet o tym, czy
czynność została już dokonana.

SIECI I LUDZIE

„Młodzi francuscy technokraci z przyszłością na międzynarodowej
scenie techno-politycznej, gdzie rozgrywany dramat nosi nazwę
wojna cybernetyczna” (s. 282). W tę właśnie wojnę, na której Hervé
i Romme chcą się nieźle dorobić, nielegalnie wprowadzając na eu
ropejski rynek podrabiane technologie z Korei Północnej, zostaje
też wplątana para dojrzałych filozofów i wykładowców Sorbony, Célestine i Aristide Arosteguy, postmodernistyczna wersja Simone de
Beauvoir i Jean-Paula Sartre’a. Ich prowadzona od lat z marksistow
skiego punktu widzenia krytyka konsumpcjonizmu zdaje się do
brym wsparciem dla ideologii koreańskiego przywódcy, a zarazem
znakomitą przykrywką dla prowadzonych przez niego nielegalnych
interesów. Oczywiście, Consumed to wcale nie powieść w typie re
lacji o przygodach agenta 007, dlatego też nigdy się nie dowiemy,
ani czy faktycznie zabójstwo Célestine, jak wcześniej samobójstwo
Romme’a, zostało upozorowane za pomocą zeskanowanych i wydru
kowanych w 3D części jej ciała i przebywa ona w Pyongyang, ani czy
i jak udało się jej mężowi wymknąć z rąk północnokoreańskich służb.
Ostatnia rozmowa Hervé z partnerem, prowadzona przez Skypea,
zostaje przecież nagle przerwana, a jego wcześniejsze przeczucie, że
Romme bardzo się zmienił, znajduje wyraz w kończącym Consumed
zdaniu: „Hervé na moment wyobraził sobie, że równie dobrze mógł
wcale nie rozmawiać z prawdziwym Rommem Vertegaalem” (s. 284).
Cronenberg zaś zdążył już nas przyzwyczaić do tego, że najbardziej
absurdalne domysły stają się w jego powieści bardzo realną rzeczy
wistością.
Z równie oczywistych względów Consumed nie jest także po
wieścią w listach. Archaiczną już technologię komunikacji zastąpi
ły tu jej bardziej nowoczesne formy, jak choćby wspomniany Skype. Cronenberg stosownie do tego wybrał na głównych bohaterów
amerykańsko-kanadyjską parę dziennikarzy i fotoreporterów, No
emi i Nathana, którzy specjalizują się w kryminalnych i medycz
nych sensacjach. Choć więc na pierwszy rzut oka jego powieść ma
dalece tradycyjną narrację, to przecież wypełniają ją nietypowe dla
takiej formy niekończące się niemal i szczegółowe dane technicz
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ne, a czasem nawet ceny, najnowszych modeli i generacji aparatów
fotograficznych i obiektywów, kamer i sprzętu rejestrującego głos
jawnie i z ukrycia, wersji oprogramowania, aplikacji i komunikato
rów, a także znakomite opisy typów zbliżeń i ujęć, pomiarów światła,
efektów określonego kadrowania czy sposobów uzyskiwania pożą
danego retro-stylu. Noemi i Nathan biorą także udział w procesie
konsumpcji, co najlepiej uprzytamnia wspomniany przez Cronenberga fakt, że mały aparat fotograficzny nazywa się po angielsku
„a consumer camera". Taki wybór bohaterów pozwala czytelnikowi
znaleźć przekonujący dowód na to, że w Facebook-Gesellschaft nie do
końca miał rację Simanowski, kiedy żałował, że użytkownicy tego
serwisu nigdy nie wracają do zarchiwizowanych przez wydelegowa
ne do tego aplikacje momentów tu i teraz, okradając się tym samym
bezpowrotnie z szansy na przeżycie i refleksję. Tymczasem w Con
sumed Cronenberg przekonuje nas o czymś zgoła innym, kiedy re
lacjonuje zachowanie Nathana. Na tyle koncentruje się on bowiem
na fotografowaniu czy filmowaniu, że nawet nie zauważa tego, co
stanowi treść i sens danej sceny:
Tylko kiedy oglądał zdjęcia, sfotografowana scena stawała się
doświadczeniem (...). Ale wtedy to doświadczenie było już zapośredniczone przez zdjęcie, obiektyw, kamerę, odpowiedź
obiektywu na światło - i właśnie to stanowiło podstawę reakcji
Nathana (s. 119).

Nie tylko zatem widzimy w Consumed, że zapośredniczenie stało się
dziś częścią codziennej praktyki i doświadczenia, lecz przez odesła
nie do Niebezpiecznych związków mamy szansę dostrzec, że tak ludz
kie kontakty, jak doświadczenia najczęściej bywają zapośredniczone,
jeśli nie przez rozmaite technologie (pismo czy fotografię), to przez
schematy percepcyjne i narracyjne oraz przyjęte formy komunikacji.
Ponadto Cronenberg dużą wagę przykłada do tego, żeby udowod
nić wysoki stopień uwikłania nowych technologii i tworzonych z ich
udziałem światów wirtualnych w materię rzeczywistości. Wszyst
ko to sprawia, że mniej lub bardziej wyraźnie zalecane przez wielu
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naukowców i krytyków nowych mediów ograniczenie ich używania
ujawnia swój dalece utopijny wymiar.
Nic bodaj lepiej nie świadczy o tym w Consumed niż czytelnie
przeprowadzone powiązanie symulowanej sceny zabójstwa i kanibalistycznej uczty Celestine, podczas której jej ciało zostało zeskanowane w pozie stylizowanej na horrory wytwórni Hammer z lat
pięćdziesiątych, z powtarzanymi następnie na poły świadomie przez
Chase rytuałami samookaleczeń. Chase, jak opowiada, zjadła wte
dy kawałek usuniętej wcześniej operacyjnie piersi Celestine, której
resztki ze względu na niezbędne do identyfikacji DNA pozostawiono
na miejscu rzekomej zbrodni. Teraz zaś niemal każdej nocy kompulsywnie spożywa drobne fragmenty własnego ciała na zastawie
dla lalek podczas odgrywanej dziecięcej zabawy w przyjęcie. Jedna
i druga scena, której szczegóły poznajemy za sprawą relacji bohate
rów powieści oglądających je na zdjęciach, komentujących sposób
ich wykonania i efekty, stanowi taki sam nierozerwalny wręcz splot
teatralnej inscenizacji, działań o materialnych skutkach, performatywnego odegrania i czystej symulacji.
Nie bez przyczyny, jak się wydaje, Cronenberg zdecydował się
nadać Consumed formę powieści o czytelnie niejednorodnej struk
turze fikcji z elementami krytycznej analizy mediów i współczesnej
kultury. Jeśli bowiem zgodzimy się z Manovichem, że software ma
charakter medium konsumującego wszystkie pozostałe, to zrozu
miałe, że przeprowadzane w nim formy metakrytyki mogą okazać
się dalece nieskuteczne, o czym świadczą choćby analizowane tu
filmy. Diagnozy medio- i kulturoznawców ze względu na typową
dla prac naukowych retorykę mają natomiast tendencję nie tylko
do znacznych uogólnień, lecz także do analizy nowych technologii
jako zjawiska wyodrębnionego spośród innych praktyk życia co
dziennego. Tymczasem skomplikowane relacje między ludźmi i sie
ciami domagają się nowych ujęć krytycznych i metod diagnozowa
nia, choćby na pograniczu tradycyjnie definiowanej fikcji i równie
tradycyjnie uprawianej teorii. Heteronomiczne podejścia tego typu,
jak już wcześniej pokazywaliśmy, sprawdzają się tu bardziej niż uję
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cia przestrzegające przyjętych granic między gatunkami i rodzaja
mi piśmiennictwa, gdyż pozwalają pokazać sytuacyjny charakter
proponowanej diagnozy, akcentując jej zakładany charakter ujęcia
cząstkowego i zależnego od przyjętej perspektywy. Jak przekonują
co pokazuje powieść Cronenberga, dzięki temu ich autorzy zająć się
mogą wnikliwą, usytuowaną analizą konkretnych sytuacji i przestać
straszyć demonami drzemiącymi w (cyfrowej) maszynie.

WDJNY I MASZYNY

opowiadaniu Nimbus Peter Watts, kanadyjski biolog morski
i uznany autor powieści fantastycznonaukowych, naszkicował
przekonującą wizję świata po totalnej katastrofie klimatycz
nej, która doprowadziła do powstania gigantycznych chmur burzo
wych, niszczących systematycznie ludzką cywilizację1. Co istotne,
ta apokaliptyczna wizja powstała na długo przed tym, jak pojawiła
się współczesna koncepcja chmury cyfrowej. Czytelnie jednak na
wiązywała do istniejącego już wtedy wyobrażenia inteligencji roz
proszonej, które do literatury przedmiotu wprowadził w 1989 roku
profesor kalifornijskiego uniwersytetu Gerardo Beni w kontekście
zrobotyzowanych systemów komórkowych. Watts przede wszyst
kim z tego względu podjął temat katastrofy klimatycznej, żeby kla
rownie pokazać jej źródło, czyli ludzką niezdolność do dostrzeżenia
sprawczości zjawisk przyrody. „Oglądaliśmy te chmury od tysięcy lat,
wyczytywaliśmy z nich wizje i omeny i ani razu nie dostrzegliśmy
w nich czegoś, co także na nas patrzy” (s. 24) - stwierdza narrator.
Należy on do nielicznego grona tych, którym udało się wprawdzie
przetrwać, lecz bez większej nadziei spoglądają w przyszłość. W każ
dej chwili spodziewają się bowiem ponownego ataku natury, który
z powierzchni ziemi zmiecie resztki ludzkiej cywilizacji. Jak się wy
daje, Watts zdecydował się na narrację w pierwszej osobie właśnie
dlatego, że pozwala mu ona sproblematyzować status rozmaitych
wyjaśnień katastrofy, o których z jednakowym sceptycyzmem opo

W

1 Peter Watts, Nimbus [1993], [w:] IDEM, Odtrutka na optymizm, tłum. Wojciech
M. Próchniewicz, Wydawnictwo MAG 2013, s. 9-25.
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wiada ustami głównej postaci. Taki sam sprzeciw budzą w nim wyja
śnienia ekologów, mówiących o zemście Gai, co podejmowane przez
jego córkę, Jess, próby zrozumienia mowy chmur, które podsłuchuje
ona za pomocą radioodbiornika. Jedno wszakże nie ulega dla niego
wątpliwości - chmury, przynoszące śmiercionośne huragany, za
chowują się w sposób zbyt przemyślny i celowy, by można je uznać
za czysto przypadkowy wytwór natury. Przejawiają inteligentne
zachowania, choć obserwujący je ludzie nie potrafią wyjaśnić, jak
powstały i czego należy się po nich spodziewać. Samemu narratoro
wi najbliżej zaś bodaj do poglądu, że chmury to ogromny organizm
otaczający całą planetę, który pojawił się w odpowiedzi na proble
my ekologiczne poprzedniego stulecia. Lecz nawet to wyjaśnienie
nie przybliża go ani na jotę do zrozumienia zagadki zbliżającego się
kataklizmu.
Na początku lat dziewięćdziesiątych opowiadanie Wattsa sta
nowiło bezpośrednią reakcję na zapowiedzi ekologów i klimatolo
gów, przewidujących niezwykle gwałtowne i katastrofalne w skut
kach zmiany klimatyczne. W drugiej dekadzie XXI wieku zyskało
ono nieoczekiwanie nowe znaczenia, ponieważ chmura stała się
dziś jedną z głównych metafor konceptualizujących nie tylko spo
sób przechowywania danych, lecz także nowe modele komunikacji
i kontroli. W tym nowym kontekście Watts w roli największego
wroga ludzkości obsadza rozproszone systemy inteligencji o wyraź
nie nie-ludzkim charakterze. Zaś wzmianka o powrocie bogów pod
postacią chmur kojarzy się jednoznacznie z jednym z najstarszych
zachowanych tekstów dla teatru, czyli z Chmurami, które w 423
roku p.n.e. napisał i wystawił Arystofanes2. Jego komedia nabiera
w naszych czasach zadziwiającej wręcz aktualności. Można w niej
z powodzeniem odnaleźć nie tylko czytelną metaforę zbiorowej in
teligencji, wprost zrealizowaną na scenie, lecz ponadto krytyczny
komentarz do tych problemów, które podejmują w swoich studiach
2 Arystofanes, Chmury, tłum. Artur Sandauer, [w:] IDEM, Komedie wybrane, Wy
dawnictwo Literackie 1997, s. 119-195.
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krytycy kultury, a na łamach poczytnych dzienników referują dzien
nikarze i publicyści.
Przyjrzyjmy się uważnie temu, jak wygląda główny wątek akcji
Chmur. Przedstawia on nieudaną próbę ucieczki głównego bohatera
przed długami, w które popadł przez rozrzutność i zamiłowanie do
wyścigów konnych swego syna. Nękany zobowiązaniami finansowy
mi Strepsjades postanawia udać się po nauki do szkoły Sokratesa.
Chce przyswoić sobie umiejętność demagogicznej argumentacji, by
wykręcić się sianem w sądzie, do którego mogą go w każdej chwili
pozwać wierzyciele, domagający się zwrotu pożyczek z pokaźnym
procentem. Co znacznie bardziej istotne, jeśli porównuje się tę ko
medię z opowiadaniem Wattsa, w ramach tak zakrojonej akcji Arystofanes zamierzenie przedstawia na scenie szkołę Sokratesa w taki
sposób, żeby napiętnować nowe mody intelektualne, które wypar
ły już dawny porządek, zrzucając z piedestału stare autorytety. Ich
miejsce zajęły chmury, nowi bogowie, którym pokornie oddają cześć
uczniowie Sokratesa. Oczywiście, na scenie w ich roli występuje chór,
którego członkowie zgodnie z ówczesną konwencją nie posiadają
indywidualnych tożsamości. Z naszej perspektywy można ich po
traktować jako metaforę kolektywnego rozumu, przewyższającego
posiadaną mocą jednostkowy, ograniczony ludzki umysł. Nietrudno
zatem dostrzec w chmurach ze sztuki Arystofanesa odpowiednik
tego typu formacji, którą współcześnie określa się mianem zbioro
wej inteligencji i lokalizuje przede wszystkim w sieci cybernetycznej.
W tak uwspółcześnionych Chmurach da się bez trudu odczytać
jednoznaczne potępienie nowych sposobów gromadzenia i zdoby
wania wiedzy, gdyż powodują one zgubne w skutkach oderwanie od
pragmatyki życia codziennego. Na rzecz takiej interpretacji prze
mawia nawet to, że kiedy syn Strepsjadesa za namową ojca zaczyna
pobierać nauki u Sokratesa, moralne zepsucie znajduje widoczny
gołym okiem wyraz w jego fizycznym osłabieniu. Z tego punktu wi
dzenia piętnowane przez Arystofanesa odrzucenie na rzecz nowych
form zbiorowej inteligencji starej nauki, uświęconej autorytetami
i sankcjonowanej przez dawnych bogów, nabiera równie aktualnego
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wydźwięku. Przecież o podobnie zgubnych skutkach przeniesienia
życia społecznego do intemetu oraz wiążących się z tym zagroże
niach dla istnienia i zdrowia wspólnot, szczególnie zaś ich najmłod
szych członków, piszę dziś wielu krytyków wirtualnych światów,
coraz głośniej nawołując do wylogowania się do świata realnego.
Arystofanes nie tylko pokazuje zgubne konsekwencje nadmiernego
zaufania, pokładanego w autorytecie chmur, ale też poglądowo de
maskuje zbiorowy rozum, który stał się nowym bogiem. Powierzając
tytułową rolę chórowi, dowodzi zarazem, że wszechpotężny rozum
zbiorowy to nic innego jak zbieranina jednostek, takich samych jak
Strepsjades, a więc pod żadnym względem nie przewyższa go in
telektualnie. Trudno się nawet dziwić, że rozczarowany ich nauką
syn nie wspiera ojca, lecz wręcz zwraca się przeciwko niemu, pięścią
zmuszając do odrzucenia wiary w nowych bogów. Finałowe spalenie
szkoły Sokratesa przez Strepsjadesa niezbicie zaś dowodzi, że nowy
porządek, na którego straży stoją chmury, to w ostatecznym rozra
chunku źródło przemocy i terroru.
Tak uwspółcześniająca lektura Chmur jako kontekst dla inter
pretacji opowiadania Wattsa skłania do tego, by zobaczyć w nim
swego rodzaju suplement. W przeciwieństwie do antycznego autora
Watts nie próbuje nawet przekonywać, że chmura to tylko inna na
zwa dla ludzkiej zbiorowości, składającej się z jednostek. Katastrofę
ekologiczną określił zaś mianem powrotu starych bogów właśnie
dlatego, żeby czytelnicy nie mieli wątpliwości, że nie chodzi o dzie
ło przypadku. W Nimbusie to raczej przejaw nie-ludzkiej siły - za
krywających ziemię niszczycielskich chmur. W pewnym momencie
narrator twierdzi wręcz, że posiadają one inteligencję sześciokrotnie
przewyższającą możliwości kognitywne człowieka, co sprawia, że
najprawdopodobniej ich procesy poznawcze przebiegają odmiennie
niż u ludzi. Czasowość chmur, z których perspektywy ludzie zdają
się mali jak mikroby i mnożą się z podobną jak one szybkością, róż
nić się musi radykalnie od ludzkiej. Dlatego też w zupełnie innym
tempie przetwarzają one informacje. Być może jednak mamy tu do
czynienia wyłącznie z kolejną i nazbyt pochopną racjonalizacją tego,
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co wymyka się ludzkiemu poznaniu. Narrator potrafi przecież jedy
nie mnożyć wciąż nowe wyjaśnienia kataklizmu, proponować mniej
lub bardziej prawdopodobne spekulacje, raz po raz ubolewając nad
tym, że nie udało nam się wcześniej dostrzec tego, że nie tylko czło
wiek posiada sprawczą moc. Pokazując kolejne, bezskuteczne próby
zrozumienia przyczyny apokalipsy, Watts nie pozostawia wątpli
wości co do tego, dlaczego dla głównego bohatera musi ona pozo
stać tajemnicą. Nie potrafi on pojąć, na jakich zasadach przebiegają
procesy myślowe tworu takiego jak chmura, gdyż nie tyle stanowi
ona indywidualny organizm wyposażony w scentralizowany system
kognitywny, ile jest typem inteligencji rozproszonej, która tworzy
doraźne, emergentne porządki, wyłaniające się na moment z pozor
nego chaosu materii.
Opowiadane Wattsa zestawione z komedią Arystofanesa do
skonale obrazuje problemy rodzące się w chwili, kiedy chmura jako
metafora zaczęła opisywać nie tylko innowacyjne metody przecho
wywania informacji, ale także przebiegające w świecie wirtualnym
procesy tworzenia się społeczności nowego typu. Nad tą kwestią
zastanawiał się choćby ostatnio w pracy The Marvelous Clouds John
Durham Peters, wykorzystując szereg przykładów, żeby przekonać
czytelników o istnieniu kluczowego związku między zjawiskami
uznawanymi za naturalne i technologiami komunikacyjnymi3. Jak
wielu innych historyków i archeologów mediów, Peters twierdzi, że
te pierwsze dostarczają opisowych metafor, pozwalających zrozu
mieć funkcjonowanie tych drugich. Co ważniejsze, w jednym z roz
działów przekonująco pokazuje także sens i konsekwencje pojawie
nia się systemów zapisu i dystrybucji danych, określanych mianem
chmury. Ta nowa metafora nie tylko profiluje typ rozproszonego ar
chiwum, gromadzonego na rozsianych po całym świecie serwerach.
Posiada także czytelny wymiar symboliczny, gdyż odsyła do trady
cyjnych religijnych wyobrażeń niebios, w których trwale i po kres
3 John Durham Peters, The Marvelous Clouds. Toward a Philosophy of Elemental
Media, University of Chicago Press 2015.
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czasu przechowają się wszystkie nasze czyny i rozmowy. Peters nie
ma przy tym wątpliwości, że przypisywanie chmurze nieomal bo
skich atrybutów stanowi wyłącznie zasłonę ideologiczną. Służy zaś
ona ukryciu tego, że media cyfrowe są przecież mocno zakorzenione
na ziemi, gdzie zużywają ogromne ilości energii i produkują zanie
czyszczenia. Jednak, jak czytamy w The Marvelous Clouds, rzekoma
nadprzyrodzona siła cyfrowych chmur to głównie efekt nawarstwia
nia się historycznych wyobrażeń na temat chmur, które od zarania
dziejów rozbudzały wyobraźnię obserwujących je ludzi.
Jak twierdzi Peters, powołując się na rozmaite autorytety,
chmury stanowiły nie tylko zagadkę dla naukowców, lecz także
nie lada problem dla tych, którzy próbowali je opisać lub utrwalić
w rozmaitych mediach. Leonardo da Vinci uznał je ponoć wręcz za
zjawiska wyznaczające kres przedstawialności, gdyż stanowią ciała
w nieustannym ruchu, a ponadto nie posiadają typowych dla innych
zjawisk, ciągłych powierzchni. Z tego powodu budziły ogromne
zainteresowanie również u angielskich, francuskich i niemieckich
romantyków, którzy tak w literaturze, jak w malarstwie wykorzy
stywali je jako reprezentacje ulotnych afektów. Nie mniejsze kłopo
ty sprawiały chmury pierwszym fotografom, gdyż zbyt szybko się
przemieszczały, żeby ich obraz zdążył utrwalić się na płytce. Dopie
ro w 1920 roku Alfred Stieglitz pokazał serię zdjęć chmur, zatytu
łowaną Equivalents. Z dumą stwierdził wtedy, że udało mu się oto
uwolnić fotografię od konieczności uwieczniania wyłącznie przed
miotów o raz na zawsze ustalonych kształtach. Peters nie ma wątpli
wości, że medialne przedstawienia obłoków obrazują historię stop
niowego podboju natury przez media, które coraz dokładniej oddają
ich naturę i kształty, a także potrafią je symulować. „Chmury, które
kiedyś można było podziwiać tylko z ogromnego dystansu, teraz
są tworzone i kształtowane przez człowieka” (s. 255) - przekonuje,
nawiązując do takich projektów artystycznych, które - jak choćby
Cloud Parking Fujiko Nakayi czy Nimbus II Berndnauta Smildego wykorzystują innowacje technologiczne do produkcji sztucznych
chmur. Nie sposób wszakże przeoczyć swoistej niekonsekwencji
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w jego wywodzie, jeśli wziąć pod uwagę proponowaną metodologię
analizowania relacji między naturą i mediami.
Z jednej strony Peters przekonuje, że zjawiska naturalne stano
wią użyteczne metafory, pozwalające odpowiednio opisać funkcjo
nowanie mediów. Z drugiej przeciwstawia jednak naturę technologii,
a szczególnie mediom, które w tej perspektywie stają się wyłącznie
narzędziem służącym do stopniowego zawłaszczania i podporząd
kowywania przyrody ożywionej i nieożywionej. Tego typu konkluzja
dziwić może tym bardziej, że autor The Marvelous Clouds wielokrot
nie powołuje się na autorytet Brunona Latoura, który we wszystkich
pracach, wspomnianych już przez nas w poprzednich rozdziałach,
wyraźnie kwestionuje tę starą, binarną opozycję, zaś w jej miejsce
proponuje koncepcję dynamicznych sieci zależności łączących roz
maitych ludzkich i nie-ludzkich aktorów. Jak więc widać, Peters po
pełnia daleko idące uproszczenie, kiedy jednoznacznie oddziela od
siebie dwa typy chmur: naturalne, stanowiące nieustający problem
dla tych, którzy próbują je odtworzyć w rozmaitych mediach, oraz
sztuczne, wytwarzane przez człowieka przy pomocy dostępnych
dlań technologii. Tymczasem zarówno współcześni badacze mediów,
jak twórcy literatury fantastycznonaukowej coraz częściej podkre
ślają raczej coś innego: chmury tyleż należą do zjawisk meteorolo
gicznych i wytworów nowych technologii, ile stanowią nowy typ
ideologii, która w istotny sposób wpływa na kształt współczesnego
społeczeństwa, a wręcz prowadzi do jego gruntownych przemian.
Widać to jak na dłoni w chwili, kiedy na wspomniane przez Pe
tersa projekty wykorzystujące sztuczne chmury spojrzy się raz jesz
cze, nieco modyfikując przyjętą przez niego perspektywę. W 2011
roku w austriackim Linz japońska artystka Fujiko Nakaya przygo
towała na jednym z parkingów, usytuowanych na dachu wysokiego
budynku miejskiego, instalację Cloud Parking. Na jej potrzeby za
projektowała specjalne urządzenie do wytwarzania sztucznej mgły,
składające się z kilku dysz o otworach średnicy zaledwie 120 mikro
nów. Dzięki nim woda, wypompowywana pod wysokim ciśnieniem,
zmieniała się w gęsty, biały obłok, który długo unosił się tuż nad
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samym podłożem. Tak wytworzone otoczenie oferowało odwiedza
jącym jedyną w swoim rodzaju okazję, by odbyć spacer w chmurach
i jednocześnie podziwiać roztaczający się z wysokości kilkunastu
pięter widok na dachy miasta i niebo, co dodatkowo wzmacniało
iluzyjny efekt instalacji. Jej integralnym elementem stawała się za
każdym razem panująca w danym dniu pogoda, która w decydujący
sposób wpływała na gęstość chmury, jej kolor i przejrzystość, wy
twarzając w konsekwencji coraz to inną atmosferę. Komentując ten
projekt, Nakaya przekonywała, że choć z naukowego punktu widze
nia chmura to wyłącznie określony typ mgły, oba zjawiska różnią się
zdecydowanie na poziomie koncepcyjnym. Mgła stanowi rodzaj in
teraktywnego medium czy tworzywa naturalnego, natomiast chmu
rę zdefiniować raczej należy jako wytwór romantycznej wyobraźni4.
Sens tego rozróżnienia wydaje się oczywisty, jeśli ogląda się ogól
nodostępne fotografie z jej instalacji. Widać na nich nie tylko tych
odwiedzających, którzy zdecydowali się wejść w chmurę, ale również
takich, którzy z podwyższenia obserwowali proces jej powstawania
oraz poruszających się w niej spacerowiczów. Jak należy się domy
ślać, tylko ci pierwsi, patrzący na otoczenie przez pryzmat gęstej
mgły, rozszczepiającej światło, mogli poczuć się tak, jakby poszybo
wali wysoko w niebo. Innymi słowy, chmura stanowiła wytwór ich
wyobraźni, pobudzonej za sprawą odpowiedniej aranżacji przestrze
ni i wykorzystania nowoczesnej technologii.
Chmurę jako medium w nieco innym, znacznie bardziej trady
cyjnym sensie tego słowa wykorzystał w 2012 roku holenderski ar
tysta Berndnaut Smilde, kiedy zaprezentował serię fotografii sztucz
nie wytworzonych obłoków, zatytułowaną Nimbus II. Na potrzeby
tego projektu opracował on specjalną technikę wytwarzania w za
mkniętych pomieszczeniach w miarę zwartych kłębów gęstej pary,
które zaczynały się rozpraszać dopiero po jakichś dziesięciu sekun
dach, co pozwalało uwieczniać je na zdjęciach. Sam artysta wytwo
4 Por.: http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/fujiko-nakaya-cloudparking-linz (22.08.2016).
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rzone tą metodą obiekty trafnie nazwał efemerycznymi rzeźbami.
Nic dziwnego zatem, że centralną częścią jego projektu są właśnie
zdjęcia, przedstawiające zabytkowe lub stare i popadające w ruinę
wnętrza, częściowo przesłonięte wiszącymi w powietrzu obłokami
gęstej pary. W tym przypadku to dopiero odpowiednio sfotografo
wany obłok stawał się chmurą w chwili, kiedy zastygał na zdjęciu,
na zawsze zachowując pożądany przez artystę kształt i lokalizację
w przestrzeni. Niezależnie od tego, że Nakaya i Smilde wykorzystali
sztucznie wygenerowane obłoki pary, to w kontekście coraz więk
szego rozpowszechniania się chmury jako metafory społeczeństw
cyfrowych, ich projekty niewątpliwie nabrały wręcz alegorycznego
charakteru. Pokazywały bowiem, że nawet jeśli to, czemu nadajemy
nazwę „chmura”, stanowi wytwór wyobraźni patrzących, zjawiska
podobnego typu poddać można świadomemu kształtowaniu i kon
troli. Właśnie pod tym przede wszystkim względem Cloud Parking
i Nimbus II wpisują się w kontekst współczesnych debat na temat
znaczenia chmury, rozumianej jako nowa metafora procesów spo
łecznych i komunikacyjnych.
W wydanej niedawno pracy A Prehistory ofthe Cloud amerykań
ski medioznawca i programista komputerowy Tung-Hui Hu dowo
dzi, że poczynając od początku XXI wieku, zaczęła się stopniowo wy
łaniać nowa formacja kulturowa, w której suwerenną władzę dzierży
ten, kto panuje nad przepływem danych5. Co istotne, nie oznaczało
to wcale radykalnego przełomu technologicznego, gdyż wiązało się
po prostu ze znacznym wzrostem pojemności serwerów, na których
dziś da się przechowywać teoretycznie nieskończone ilości informa
cji. Korzyść z wprowadzenia systemów ochrony danych, w których
nazwach pojawia się słowo „cloud”, polegała głównie na zwolnieniu
dużej ilości miejsca w pamięci mobilnych urządzeń komunikacyj
nych. Mogą one teraz w każdej chwili połączyć się z chmurą, gwa
rantującą bezpieczeństwo danych nawet w sytuacji, kiedy telefon
czy komputer ulegną nieodwracalnej awarii. Hu nie ma jednak wąt
5 Tung-Hui Hu, A Prehistory ofthe Cloud, MIT Press 2015.
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pliwości, że ta nowa, meteorologiczna metafora wywarła ogromny
wpływ na wyobraźnię zbiorową, a wręcz doprowadziła do powstania
nowego typu formacji politycznej, w której zarządzanie odbywa się
przede wszystkim na poziomie dystrybucji danych i ścisłego regulo
wania dostępu do nich.
Prowadzone przez Hu badania określić można mianem arche
ologii mediów. Choć opisuje on najnowsze przemiany cywilizacyj
ne, jakie następują pod wpływem nowych technologii, to przecież
ze znawstwem odsłania jednocześnie genezę chmury jako metafory
procesów komunikacyjnych. Tę koncepcję wywodzi Hu ze starszych
technologii i mediów, jeszcze sprzed rewolucji cyfrowej. W A Prehis
tory of the Cloud wprowadza również dość istotne rozróżnienie, któ
re ma kluczowe znaczenie dla jego wywodu: odróżnia chmurę jako
metaforę określonej infrastruktury technologicznej od tego samego
zjawiska traktowanego jako metafora struktury wiedzy i rodzaju
partycypacji w procesach społecznych. Ponadto przekonująco poka
zuje, w jaki sposób te dwa aspekty łączą się ze sobą, tworząc współ
czesny porządek dystrybucji danych. Korzenie tej formacji odnajdu
je zaś w sieciach innego typu: połączeń kolejowych, wodociągowych
i telewizyjnych. Okresem najbardziej dynamicznego rozwoju rozpro
szonych systemów przechowywania danych okazała się jednak do
piero zimna wojna, z którą wiązało się ryzyko konfliktu atomowego.
W tym czasie powstała w całej Ameryce sieć bunkrów, w których pro
minentni politycy mogliby się schronić na wypadek ataku nuklear
nego. Nawet zniszczenie jednego z nich nie musiało wcale oznaczać,
że oto pozbawiony całego rządu kraj pogrąży się w chaosie, stając się
łatwym łupem dla innych mocarstw. Właśnie z tamtych czasów, jak
przekonuje Hu, wywodzi się rozpowszechnione dziś przekonanie, że
chmura to struktura całkowicie bezpieczna, gdyż nawet utrata jej
części nie uniemożliwia funkcjonowania całości. Zanim jednak sieć
bunkrów z połowy XX wieku przeobraziła się w chmurę, czyli uzna
wany współcześnie za najbardziej nowoczesny system przechowy
wania danych, pojawiło się kilka istotnych innowacji i nowatorskich
rozwiązań technologicznych. Na proces powstawania chmury miały
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też wpływ wydarzenia o szerokim kulturowym i politycznym zasię
gu, zaś o ich związkach z rozwojem komunikacji zdążyliśmy już cał
kowicie zapomnieć. Hu odkrywa genealogię współczesnego porząd
ku informacyjnego, żeby zamierzenie podważyć rozpowszechnione
przekonanie, jakoby chmura gwarantowała demokratyczny dostęp
do informacji i komunikacji, a także zabezpieczała nasze dane. Jak
wiele razy powtarza, chmura to wręcz ideologiczna konstrukcja,
która przed użytkownikami sieci ma ukryć rzeczywiste i skompliko
wane związki między technonauką, kulturą i polityką.
Poszukując źródeł współczesnej koncepcji chmury Hu przypo
mina kluczowy dla rozwoju sieci internetowej artykuł informatyka
Paula Barana On Distributed Communications Networks, opubliko
wany w 1962 roku. Baran zaproponował w nim trzy typy komuni
kacji sieciowej, każdej z nich przypisując nieco inny diagram. Sieć
scentralizowaną, w której wszystkie informacje przechodzą przez
jeden kluczowy węzeł, przedstawił w formie gwiazdy z promienia
mi rozchodzącymi się z centrum bezpośrednio do każdego punktu.
Z kolei sieć zdecentralizowana stanowiła multiplikację tej pierwszej
struktury, gdyż miała formę rozrastającego się drzewka, złożonego
z wielu punktów węzłowych. Natomiast sieć rozproszona w ogóle
nie posiadała centrum. Składała się z równorzędnych pod wzglę
dem ważności węzłów, a każdy z nich mógł się łączyć z dowolną
liczbą punktów. Właśnie ta ostatnia sieć stanowiła prototyp nowe
go w tamtym czasie modelu dystrybucji danych, który dziś określa
się mianem chmury. Jak przypomina Hu, powstanie tego modelu
wiązało się ściśle z kwestią bezpieczeństwa narodowego, gdyż ar
tykuł Barana powstał w reakcji na wydarzenie, które wstrząsnęło
amerykańskim establishmentem. W 1961 roku doszło bowiem do
pierwszego w historii ataku terrorystycznego na sieć komunika
cyjną, należącą do Bell System. Ta firma nie tylko oferowała usługi
telekomunikacyjne szarym obywatelom, lecz również zapewniała
łączność wojskową. Wysadzenie w powietrze trzech wież z ante
nami radiolinii, zlokalizowanych na Wielkiej Pustyni Słonej w pół
nocnej części Wielkiej Kotliny stanu Utah, całkowicie wystarczyło
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do tego, żeby wywołać kolosalne trudności w łączności radiowej
w całym kraju. Właśnie wtedy scentralizowana struktura komuni
kacyjna odsłoniła swoją największą słabość. Jak się okazało, dość
zniszczyć jeden z jej głównych węzłów, żeby skutecznie uniemoż
liwić przepływ informacji na ogromnym obszarze. Dlatego Baran
zaproponował w swoim artykule nowy model sieci komunikacyjnej,
sieci pozbawionej centrum. W tym przypadku zniszczenie jedne
go z ośrodków nie powinno zaburzyć funkcjonowania pozostałych.
Wtedy, jak twierdzi Hu, narodziło się specyficzne dla ery intemetu
przekonanie, że sieć w formie chmury stanowi taką właśnie struktu
rę, która potrafi zagwarantować największe bezpieczeństwo danych.
Natomiast na początku następnej dekady w efekcie dalszego rozwo
ju technologii narodziło się kolejne typowe dla ery intemetu przeko
nanie o tym, że zapewnia on wszystkim jednakowy dostęp do całości
zasobów sieci, czyli tym samym umożliwia każdemu użytkowni
kowi jednakową partycypację w procesach komunikacji w sferze
publicznej.
Odsłaniając oddziaływanie tak rozumianej ideologii chmury,
Hu analizuje pierwszy przypadek formacji sprzętu komputerowe
go i oprogramowania, w której wyniku powstała możliwość współ
uczestnictwa w procesie komunikacji w tak zwanym czasie realnym.
W 1972 roku w laboratorium na Uniwersytecie Stanforda, prowa
dzącym prace nad sztuczną inteligencją, stworzono grę Spacewar,
uznaną następnie za milowy krok na drodze do stworzenia kompu
terów osobistych. Nie można bowiem zapominać o tym, że korzy
stanie z zasobów pamięci i siły obliczeniowej komputerów odbywało
się wówczas wyłącznie za pośrednictwem kart perforowanych lub
taśmy magnetycznej, a ich procesowaniem zajmował się specjalnie
do tego wyszkolony operator. To on odbierał od każdego użytkow
nika odpowiednio przygotowane zapytanie i je przetwarzał. Efekty
obliczeń był zaś w stanie przekazać czasem nawet po upływie kil
ku dni. Gra Spacewar pozwalała natomiast na bezpośredni dostęp
do zasobów pamięci komputera. Każdy uczestnik tej strategicznej
symulacji bezpośrednio wydawał komputerowi polecenia, siedząc
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przed osobnym interfejsem. Prowadząc rozgrywkę w czasie teraź
niejszym, gracze tworzyli dynamiczny, emergentny porządek, na
który każdy z nich miał jednakowy wpływ. Taki typ usieciowienia
gwarantował wszystkim uczestnikom nie tylko jednakowy dostęp
do zasobów pamięci cyfrowej, lecz stwarzał ponadto wrażenie, że
każdy z nich w jednakowym stopniu i na tych samych zasadach par
tycypuje w rozgrywce.
Koncepcja rozproszonej sieci Barana i strategiczna gra Spacewar stanowiły według Hu kamienie milowe na drodze rozwoju
cybernetycznej chmury, uznawanej za tak doskonały system ko
munikacyjny właśnie dlatego, że po pierwsze ma zapewniać bez
pieczeństwo danych, a po drugie gwarantować równorzędną party
cypację wszystkim użytkownikom. Autor A Prehistory of the Cloud
nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że podobnego typu roz
powszechnione przekonania to jedynie ideologiczna konstrukcja,
służąca do ukrycia znacznie bardziej złożonych relacji między infra
strukturą sieci komunikacyjnej i jej użytkownikami. Powołując się
na innych znawców tej tematyki, Hu przekonująco argumentuje, że
bezpieczeństwo chmury jest dalece iluzoryczne, gdyż jej istnienie
w sposób kluczowy zależy od starych, analogowych sieci komunika
cyjnych, takich choćby, jak wiązki kabli biegnące pod Atlantykiem,
w tunelach wykopanych w połowie XIX wieku czy wzdłuż starych
linii kolejowych. Dlatego równie łatwo zakłócić funkcjonowanie
chmury, niszcząc fragment tych sieci, jak kiedyś wysadzając w powie
trze jeden z ogromnych serwerów, bezpiecznie ukrytych w dawnych
bunkrach przeciwatomowych. Niektóre z nich stanowią bowiem
ważne centra, które zawiadują znaczną częścią operacji w całym internecie. Ponadto, jak przekonuje Hu, za złudzenie należy ponadto
uznać tezę, że wszyscy użytkownicy mają jednakowy dostęp do za
sobów sieci. Wręcz przeciwnie, to przecież każdy interfejs wyzna
cza dla swojego użytkownika określoną pozycję, tworząc wprawdzie
określone możliwości, lecz zarazem uniemożliwiając też swobodny
dostęp do niektórych danych. Świadczyła o tym już pierwsza próba
stworzenia partycypacyjnej struktury w ramach wspomnianej już
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gry Spacerwar. Żeby mógł w niej zaistnieć emergentny porządek,
a każdy uczestnik miał ochotę współpracować z grupą, gra musiała
oferować mu pozycję wolnego i nieskrępowanego niczym w swoich
działaniach podmiotu, zdolnego podejmować autonomiczne decy
zje. Jedynie to pozwalało stworzyć przekonujące wrażenie, że to
akurat jemu maszyna poświęca całą swoją uwagę i udostępnia peł
nię własnych zasobów. Wtedy właśnie, jak konkluduje Hu, narodziła
się kluczowa cecha cybernetycznej chmury: każdy z użytkowników
musi wierzyć w iluzoryczną personalizację i indywidualizację. Widać
to znacznie lepiej dziś niż kilka lat temu, choćby w nazwach takich
serwisów, jak MySpace czy iTunes. Zaimek osobowy w ich nazwie
wyraźnie podkreśla, że każdy użytkownik potencjalnie ma tu dostęp
do pełni zasobów całego systemu.
Hu przekonuje o tym, że bezpieczeństwo i partycypacja w sieci
to tylko ideologiczne iluzje, ujawniając rewers nawoływań do zacho
wania autonomii intemetu wobec zakusów władzy, dążącej do re
gulowania dostępności danych. Rozpowszechnienie się opisywanej
przez Hu koncepcji chmury, do której dostęp ma każdy użytkownik,
spowodowało bowiem powszechny, paranoiczny wręcz lęk przed za
grożeniem zasobów serwerów, narażonych na ataki hakerów. Z tego
powodu z taką intensywnością wdrażane są dziś specjalne środki,
służące zabezpieczeniu danych, w postaci zapór sieciowych i pro
gramów antywirusowych. Co więcej, właśnie usytuowanie serwerów
w bunkrach i dawnych centrach militarnych dobitnie świadczy o tym,
jak wielką wagę zyskały współcześnie metody przechowywania in
formacji. Ten, kto sprawuje nad nimi pieczę, jednocześnie dzierży
władzę. Hu, analizując chmurę jako konstrukcję ideologiczną, któ
ra odmieniła oblicze dzisiejszego świata, nawiązuje do zakończenia
słynnego Postscriptum o społeczeństwach kontroli, w którym Gilles
Deleuze wieścił rychły renesans starych form suwerennej władzy
sprzed epoki industrialnej. Po upływie ćwierć wieku od publikacji
tamtego eseju Hu dopowiada, że za sprawą zaawansowanej techno
logii, która umożliwiła pojawienie się chmury, narodziła się nowa
forma władzy, którą wprost nazywa suwerenną władzą nad danymi.
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Chmura w ujęciu Hu to zatem coś więcej niż tylko system ko
munikacji i dystrybucji danych. To nowy rodzaj społecznego porząd
ku o swoistych dla siebie konsekwencjach, tak na poziomie sprawo
wania władzy, jak też indywidualnych interakcji społecznych. Nic
zatem dziwnego, że właśnie w ten sposób Neal Stephenson w naj
nowszej powieści Seveneves pokazał dalekosiężne reperkusje biopolityczne takiego sposobu konceptualizacji procesów zbiorowych inte
rakcji67.By zobrazować jego możliwy wpływ na przemiany społeczne,
rozpiął akcję między współczesnością a bardzo odległą przyszłością,
kiedy po pięciu tysiącach lat rasa ludzka wreszcie osiągnie kolejny
szczebel ewolucji, zgodnie z podpowiedzią w tytule dzieląc się na sie
dem nowych ras. Główna część powieści Stephensona rozgrywa się
jednak współcześnie, w momencie gwałtownej i wywołanej niespo
dziewanym kataklizmem zmiany ziemskich formacji społecznych,
które zostały zmuszone do rezygnacji ze scentralizowanej władzy
na rzecz rozproszonego systemu zarządzania. Zarzewiem tych prze
mian jest spowodowana jakimś tajemniczym czynnikiem eksplozja
Księżyca. Rozpada się on na wiele kawałków, krążących chaotycznie
po ziemskiej orbicie i, jeden po drugim, spadających w atmosferę.
Zgodnie z przewidywaniami ekspertów wkrótce uderzą one w Zie
mię w formie tak zwanego „twardego deszczu”, podnosząc tempera
turę atmosfery do takiego poziomu, że życie na całej planecie stanie
się niemożliwe przez następnych kilka tysięcy lat. W reakcji na ka
taklizm światowe rządy opracowują projekt arki w formie chmury,
złożonej z dziesiątków niewielkich stacji kosmicznych, swobodnie
unoszących się na orbicie okołoziemskiej. Mają one zdolność łącze
nia się w większe struktury, ale też w każdej chwili mogą się szybko
rozproszyć, żeby uniknąć zderzenia z krążącymi wokół Ziemi księ
życowymi meteorytami. Już ten inicjujący akcję splot wydarzeń
świadczy o tym, że Stephenson doskonale zna aktualne rozważania
medioznawców, którzy uważają chmurę za jeden z symptomów ak
6 Neal STEPHENSON, Seveneves, William Morrow 2015; polskie wydanie: idem,
7 EW, tłum. Wojciech Szypuła, Wydawnictwo MAG 2016.
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tualnych przemian kulturowych. Jednocześnie udało mu się wymy
ślić taką wersję przyszłości, w której chmura staje się wręcz pod
stawowym modelem konstrukcji świata, dając początek nowej erze
w dziejach ludzkości.
Jak nietrudno się domyślić, życie społeczne w chmurze, zło
żonej z kosmicznych pojazdów, swobodnie unoszących się wokół
Ziemi, wcale nie przebiega bez tarć i konfliktów, zaś wkrótce po
apokalipsie rozpoczyna się polityczna walka o władzę i moc decy
dowania o dalszych losach garstki ocalonych. Konflikt rozgrywa się
między załogą międzynarodowej stacji kosmicznej ISS, stanowiącej
centrum dowodzenia chmurą, a mieszkańcami pozostałych pojaz
dów. Stephenson doskonale obrazuje proces wyłaniania się nowej
władzy suwerennej w ramach rozproszonego systemu społecznego.
Już wkrótce konflikt między frakcjami prowadzi do podziału chmu
ry. Większość ocalonych, wbrew decyzjom dowództwa, decyduje się
wynieść znaczną liczbę pojazdów na wyższą orbitę, gdzie nie będą
im zagrażały odłamki Księżyca, co umożliwi im rozproszenie szyku.
Jednocześnie wysyłają ekspedycję na Marsa w nadziei, że na Czer
wonej Planecie znajdzie ona nowy dom dla ludzkości. Niespodzie
wane i nieautoryzowane odłączenie się części pojazdów od stacji
prowadzi do znacznych uszkodzeń najważniejszych danych przecho
wywanych na ISS, przede wszystkim próbek DNA roślin i zwierząt,
niezbędnych do tego, by kiedyś, w przyszłości, ponownie zaszczepić
życie na Ziemi. Jak się jednak okazuje, próbki laboratoryjne zostały
wcześniej skopiowane w formie zapisów cyfrowych, a zatem mate
riał genetyczny żywych organizmów uratował się w postaci danych
na serwerach ISS. Właśnie te dane okazują się znacznie istotniejsze
niż żywy materiał laboratoryjny, bowiem korzystając z ich zasobów
przy użyciu odpowiedniego sprzętu da się jednak odtworzyć całą
biosferę ojczystej planety. Wprowadzenie akurat tego wątku najle
piej bodaj pokazuje, że chmura jako określony reżim kontroli danych
oddziałuje nie tylko w sferze infrastruktury i na poziomie formacji
społecznych. Jej wpływ sięga samej podstawy procesów życiowych,
które coraz częściej przedstawiamy sobie w postaci przepływu da-
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nych, o czym pisaliśmy już we wcześniejszych rozdziałach. Dlatego
w powieści Stephensona walka o władzę zarówno współcześnie, jak
też w odległej przyszłości toczy się głównie o to, kto będzie kontro
lował ich przepływ i decydował o dostępie do zasobów informacji.
Kiedy w wyniku konfliktu chmura się rozpada, załoga ISS decy
duje się szukać schronienia na jądrze Księżyca, nadal krążącym wo
kół Ziemi i składającym się głównie z żelaza. Jednak podczas trwa
jącego kilka lat lotu większość załogi umiera z powodu szkodliwego
promieniowania lub głodu, zaś bezpieczne schronienie w księżyco
wym kanionie znajduje tylko osiem uczestniczek wyprawy. Siedem
z nich na drodze partenogenezy staje się matkami nowej ludzkości,
podzielonej na siedem odrębnych ras, gdyż pramatki przyznały so
bie prawo do tego, żeby każda mogła wybrać jedną modyfikację ge
netyczną, odróżniającą jej potomstwo od pozostałych. Konsekwen
cje tej decyzji pokazuje Stephenson w drugiej części powieści, która
rozgrywa się pięć tysięcy lat po zagładzie Ziemi. Jak widzimy, zgod
nie z przewidywaniami tytułowych siedmiu Ew, ludzkość składa się
z siedmiu ras, zamieszkujących stacje kosmiczne krążące wokół Zie
mi w formie pierścienia. Akcja rozpoczyna się zaś w chwili, kiedy na
Ziemi zaczęło ponownie kiełkować życie, zaś mieszkańcy stacji orbi
talnych zaczynają wyścig o to, kto pierwszy zdobędzie tam kluczowe
terytoria. W tym nowym świecie chmura stanowi już podstawowy
schemat koncepcyjny, widoczny na wszystkich piętrach organizacji
społecznej. Nie tylko okołoziemski pas ludzkich siedlisk funkcjonu
je w formie dynamicznej konfiguracji większych i mniejszych stacji
kosmicznych. Również maszyny, urządzenia cyfrowe i roboty mają
postać agregatów, które w miarę potrzeb i oczekujących je zadań
łączą się ze sobą w większe, emergentne całości, o których istocie
przesądza aktualny sposób połączenia. Co więcej, Stephenson, wy
raźnie zaznajomiony ze współczesnymi ustaleniami genetyków, wy
korzystuje koncepcję DNA jako sieci, która zrodziła się między in
nymi pod wpływem i w ścisłym związku z rozwojem współczesnych
systemów informatycznych. Nawiązuje ponadto do teorii epigenezy,
która zakłada, że geny mogą ulegać aktywizacji także pod wpływem
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czynników środowiskowych. Główna bohaterka tej części Seveneves,
Kath Amaltova II, należy do rasy mojran, którzy w reakcji na gwał
towne zmiany otoczenia lub traumatyczne przeżycia przechodzą
transformację genetyczną. Ich ciała ulegają wówczas tak głębokim
modyfikacjom, że każde przeobrażenie odnotowane zostaje kolejną
cyfrą w nazwisku, znamionującą radykalną zmianę tożsamości. Jak
wyraźnie widać, świat stworzony przez Stephensona to rzeczywi
stość, w której chmura stała się dominującą zasadą organizacyjną.
Nie tylko dostarcza wzorców dla nowych technologii, ale także mo
deluje rozumienie podstawowych procesów biologicznych.
Nic więc dziwnego, że już wkrótce konflikt dzieli świat przy
szłości na dwa obozy, Czerwonych i Niebieskich, pozostających ze
sobą w stanie zimnej wojny i konkurujących o dostęp do cennych
informacji. Akcję trzeciej części powieści usytuował Stephenson
w chwili, kiedy rozpoczyna się kluczowy moment tej batalii. Do
minację w przedstawianym przez niego świecie ma szansę zdobyć
ta frakcja, która jako pierwsza zasiedli Ziemię i ponownie zbuduje
tam cywilizację, wykorzystując zasoby naturalne. Kath, należąca do
obozu Niebieskich, zostaje zwerbowana jako członkini specjalnej
ekspedycji, do której zadań należy zbadanie tajemniczych śladów
obecności ludzi na Ziemi. Niebawem wychodzi na jaw, że miesz
kańcy zdołali przetrwać kataklizm nie tylko chroniąc się na orbicie,
lecz również kryjąc się pod ziemią w głębokich kopalniach i budując
stacje w głębinach oceanów. To oni dali początek dwóm kolejnym
rasom: żyjącym pod ziemią Diggersom i morskim Pingersom, którzy
zamiast mową artykułowaną porozumiewają się za pośrednictwem
radiolokacji. Stephenson czytelnie stylizuje ekspedycję Niebieskich
na dawne wyprawy antropologiczne. Widać to tym wyraźniej, że
dzicy mieszkańcy Ziemi tworzą dobrze znane plemienne struktury
społeczne. W efekcie w finale powieści dochodzi do typowego dla
narracji antropologicznych pierwszego kontaktu między istotami,
które wywodzą się od człowieka, ale właściwie w niczym go już nie
przypominają. Jak się zdaje, Stephenson celowo właśnie tak zakoń
czył powieść, żeby uniknąć konieczności ostatecznego rozwiązania
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konfliktu między Czerwonymi i Niebieskimi. Ci pierwsi wchodzą
w kontakt z Diggersami, rozpoczynając etap kolonialnego podboju.
Tym drugim udaje się skomunikować z Pingersami, którzy najpraw
dopodobniej pomogą im zdobyć informacje o tym, co kryje się w głę
bi oceanów. Taki finał Seveneves podpowiada, że nie tyle przebieg
konfliktów społecznych o cywilizacyjnym zasięgu ma tutaj znacze
nie, ile liczy się sposób rozgrywania walk o kontrolę nad światem,
który dosłownie stał się chmurą.
Innymi słowy, Stephenson w formie literackiej fikcji pokazuje
to, o czym piszą współcześni filozofowie mediów, kiedy zastanawiają
się nad tym, jakie formy społeczne i metody sprawowania władzy
zaczną się w przyszłości wyłaniać pod wpływem nowych rozwiązań
technologicznych. W wydanej przed rokiem pracy Control. Digitality
as Cultural Logie Seb Franklin zajął się badaniem zakresu oddziały
wania metafor, zaczerpniętych z domeny informatyki7. Używane
powszechnie metafory tego typu stają się nie tylko narzędziami
adekwatnego opisu, lecz wręcz modelami nowych form organiza
cji społecznej. Franklin nie ma przy tym większych wątpliwości, że
w epoce cyfrowej przechowywanie, procesowanie i transmisja infor
macji (oraz takie koncepcje pokrewne, jak „sterowanie" czy „progra
mowanie”), definiują same podstawy życia biologicznego i społecz
nego, a poza tym łatwo je wykorzystać jako narzędzia modelowania
procesów biologicznych i społecznych oraz kierowania ich rozwojem.
Podobne konkluzje nasuwają się po lekturze prac archeologów me
diów, którzy podjęli się analizy historycznych przykładów podob
nych, daleko idących metaforyzacji procesów społecznych i życio
wych. Dla rozważań o genezie cyfrowej chmury ogromne znaczenie
ma choćby praca fińskiego medioznawcy Jussiego Parikki Insect
Media, w której przedstawił on historyczne koncepcje rozproszo
nych systemów komunikacyjnych8. Powstawały one w ścisłej kore

7 Seb FRANKLIN, Control. Digitality as Cultural Logic, The MIT Press 2015, s. xviii.
8 Jussi PARIKKA, Insect Media. An Archeology of Humans and Technology, Universi
ty of Minnesota Press 2010.
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lacji z badaniami entomologów i myrmekologów nad zachowaniem
owadów, szczególnie zaś nad ich szczególną zdolnością do tworzenia
układów emergentnych. Prowadzone w drugiej połowie XX wieku
badania nad sztuczną inteligencją korzystały z tego typu ustaleń,
posiłkując się metaforą roju (swarm) jako przykładem dynamicznej
struktury emergentnej. Różnica między rojem a chmurą jako meta
forami komunikacji i formacjami społecznymi zdaje się w gruncie
rzeczy oczywista. Owady dzielą się na kasty, a każda z nich sprawuje
inną funkcję. Chmura z kolei stanowi układ dalece niehierarchiczny,
akcentujący równorzędność wszystkich wchodzących w jego skład
elementów. Co równie ważne, chmura znacznie lepiej sprawdza się
w funkcji narzędzia konceptualizacji takich zbiorowości, w których
skład wchodzą nie tylko organizmy żywe, ale również inteligentne
maszyny. Oczywiście, obie metafory w równym stopniu wykorzy
stuje współczesny dyskurs medioznawczy, zaś najważniejsze różni
ce między nimi uchwycił w powieści Niezwyciężony już w 1964 roku
Stanisław Lem9.
Lem nawiązał w Niezwyciężonym do prowadzonych w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku badań nad układami rozproszony
mi, jako poręczną ramę wykorzystując narrację o pierwszym kon
takcie. W tym przypadku chodziło mu przede wszystkim o stworze
nie takiego obcego, który pozostanie dla ludzi zagadką, niemożliwą
do końca do rozwiązania. Akcję rozpoczyna tu typowy dla powieści
fantastycznonaukowych zabieg. Krążownik Niezwyciężony, od któ
rego powieść Lema wzięła swój tytuł, otrzymał wezwanie na odle
głą planetę Regis III. Właśnie stąd jego bliźniacza jednostka Kon
dor nadała ostatni sygnał przed zaginięciem. Pierwsze ekspedycje
zwiadowcze na nieznaną dotąd planetę identyfikują rozciągające się
na dużych obszarach konstrukcje, które wyglądają jak ruiny miast.
Poza tym Regis III zdaje się prawie zupełnie wymarła, zaś prymi
tywne formy życia zachowały się jedynie w oceanach. Jak się jednak
niebawem okazuje, za kataklizm na tej planecie odpowiada osobliwy
9 Stanisław Lem, Niezwyciężony [1964], Wydawnictwo Literackie 2015.
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twór, stanowiący efekt ewolucji maszyn, które znalazły się tu naj
prawdopodobniej w wyniku bardzo dawnej katastrofy innego statku
kosmicznego. Oto Ziemianie, badając planetę, natrafiają na robo
ty o wielkości owadów, tworzące olbrzymie skupiska, podobne do
chmur. Uczeni wchodzący w skład załogi statku kosmicznego nie po
trafią jednak ustalić, na jakiej zasadzie funkcjonują roboty ani w jaki
sposób tworzą się ich skupiska. Z braku lepszych analogii i zapewne
zwiedzeni wyglądem tych mikromaszyn, które przypominają nieco
insekty, opisują chmury niczym roje owadów, tworzących doraźne
formacje emergentne i atakujące wszystkie obiekty, potencjalnie za
grażające ich przetrwaniu. Rozwiązująca wiele problemów analogia
nie potrafi wszakże ukryć faktu, że ciała mikromaszyn nie składają
się z substancji organicznych. Dlatego jeden z paleobiologów wy
myśla na określenie tego osobliwego tworu neologizm nekrosfera.
Przejawia ona cechy typowe dla formacji żywych organizmów, lecz
stanowi efekt ewolucji maszyn, które krok po kroku uczyniły sobie
Regis III całkowicie podległą. Teraz zaś po raz kolejny dowodzą swo
jej przewagi, wygrywając starcie z Niezwyciężonym, choć jego zało
ga wytacza przeciwko nim najcięższe, nuklearne działa. W typowym
dla prozy Lema zakończeniu narrator powieści z rezygnacją stwier
dza, że w przestrzeni kosmicznej istnieją światy tak obce, że ludzie
nie powinni nawet starać się wejść z nimi w kontakt, a co dopiero
zawłaszczyć.
Tak poprowadzone zakończenie Niezwyciężonego kojarzy się
oczywiście z inną znaną powieścią Lema, Solaris, w której tajemni
czy ocean jako obcy z odległej planety wymyka się wszelkim próbom
racjonalizacji badających go naukowców. Jednak tutaj ze znacznie
większą ironią każę on nam patrzeć na wysiłki członków ekspedycji
badawczej, którzy dwoją się i troją, żeby wreszcie przeniknąć zagad
kę nekrosfery na Regis III. Jak się wydaje, nie bez przyczyny ta po
wieść rozpoczyna się od sekwencji, w której automatycznie dochodzi
do stopniowego uruchomienia się systemów statku kosmicznego,
choć jego załoga pogrążona jest nadal w hibernetycznym śnie. Lem
opisuje tę procedurę nie tyle jako proces samoczynnego uruchamia
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nia się maszyny, ile raczej jako powolne budzenie się ogromnej, ży
wej i myślącej istoty, która swoją inteligencją znacznie przewyższa
ludzi zgromadzonych na pokładzie. Z tego punktu widzenia załoga
Niezwyciężonego przypomina narratora z Nimbusa, gdyż podobnie
jak on nie potrafi dostrzec w porę sprawczości tych rzeczy i zjawisk,
które człowiek uważa za elementy świata nieożywionego. Tymcza
sem Lem wyraźnie pokazuje, że przyczyną klęski w starciu z obcymi
jest nic innego niż uparte trwanie w przekonaniu, że tylko organi
zmy żywe mogą przejawiać inteligentne zachowania.
Nie sposób nie zauważyć, na ile Niezwyciężony nabiera znacze
nia dzisiaj, kiedy autonomicznie działające maszyny stały się inte
gralnym elementem machiny wojennej, choć zyskały inną nazwę niż
ta, którą wymyślili dla nich naukowcy na planecie Regis III. To, co
dla Lema stanowiło wytwór fantazji, dziś staje się rzeczywistością,
kiedy na masową skalę produkuje się sterowane zdalnie lub wyko
nujące lot autonomicznie bezzałogowe statki powietrzne, zwane
potocznie dronami. Na ile ich pojawienie się zmienia nie tylko spo
sób rozgrywania konfliktów zbrojnych, zauważył już w 1991 roku
Jean Baudrillard, opisując wykorzystanie nowych technologii pod
czas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej10. Jak wtedy przekonywał,
właśnie zdalnie sterowane urządzenia szpiegowskie umożliwiły pro
wadzenie działań wojennych w sferze wirtualnej, przede wszystkim
z wykorzystaniem symulatorów i cyfrowo wygenerowanych map.
Francuskiego socjologa interesowała w tym czasie głównie kwestia
zanikającej granicy między realnością i wytworami wirtualnymi.
Prowadziło to stopniowo do całkowitego odrealnienia wojny, która
z pola walki przeniosła się do sfery mediów. Tymczasem ćwierćwie
cze, które upłynęło po opublikowaniu jego książki, przyniosło wraz
z innowacjami technologicznymi kolejne problemy, podejmowane
przez twórców kultury popularnej.
Potencjalne zagrożenia, jakie niesie ze sobą produkcja inteli
gentnych maszyn zdolnych do samoorganizacji wykorzystał jako
10 Jean BAUDRILLARD, La guerre du Golf na pas eu lieu, Editions Galilee 1991.
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kanwę thrillera Kill Decision stosunkowo niedawno Daniel Suarez11.
Jego powieść rozpoczyna opis równie znamienny jak ten, który napi
sał Lem w Niezwyciężonym. "W trakcie uroczystości religijnych w Karbali pojawia się nagle uzbrojony dron, który wysyła pocisk prosto
w tłum cywilów, zabijając i raniąc wiele osób. Całą sytuację oglądamy
z perspektywy innej maszyny, należącej do amerykańskiego wywia
du, która ukradkiem obserwowała zgromadzenie muzułmanów, nie
mając wcale zamiaru zaatakować. Ta pierwsza sekwencja urucha
mia akcję powieści Kill Decision, gdyż atak zbrojny przeprowadzo
ny przez niezidentyfikowaną jednostkę powietrzną, która od razu
uległa samozniszczeniu, staje się początkiem dochodzenia, prowa
dzonego przez tajny oddział wywiadowczy pod dowództwem agenta
o kryptonimie Odin. Taki początek wyraźnie też sugeruje, że mamy
tu do czynienia z wojną rozgrywającą się nie tyle między ludźmi, ile
przede wszystkim między maszynami. Jej kluczowym elementem
okazuje się zaś wyścig technologiczny, w którego wyniku powstaje
broń nowej klasy - autonomiczne drony, zdolne tworzyć struktury
inteligencji rozproszonej.
Śledztwo prowadzone przez Odina w Kill Decision wykazuje
niebawem, że zarówno atak w Karbali, jak też następne, do których
dochodzi właściwie na całym świecie, stanowią elementy tej samej
intrygi, sterowanej przez producentów dronów. We współpracy
z amerykańskim rządem przeprowadzają oni nielegalne próby wy
korzystania półautomatycznej broni, żeby następnie wprowadzić ją
do produkcji i powszechnej sprzedaży. Posługując się dronami, li
kwidują zespół informatyków, którzy opracowali nowy program mo
nitoringu miejsc publicznych, wyposażony w rozbudowany moduł
identyfikacji twarzy. W ostatniej chwili udaje się Odinowi uratować
od śmierci profesor entomologii Lindę McKinney, która w Afryce
prowadzi badania nad zwyczajami kooperacyjnymi mrówek Oecophylla, zwanych również prządkami. Jak się wkrótce okazuje, nie
tylko opisała ona szczegółowo zasady komunikacji w grupie tych
11

Daniel Suarez, KillDecision, Penguin Group 2012.
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mrówek, rozmaite typy wykorzystywanych przez nie feromonów
i metody radzenia sobie z przeciwnikami. Swoje ustalenia ponad
to zarejestrowała w formie algorytmów, tworząc oprogramowanie
komputerowe, zdolne do tworzenia symulacji zbiorowego umysłu
mrowiska. Oczywiście, efekty jej badań ktoś niebawem kradnie, zaś
na ich podstawie powstaje oprogramowanie dla autonomicznych
rojów, złożonych z dronów, zdolnych do podjęcia zorganizowanego
ataku bez nadzoru człowieka. Dlatego McKinney zostaje zaproszo
na do udziału w śledztwie jako ekspert, który znacznie lepiej niż in
formatycy potrafi interpretować zachowanie maszyn, do złudzenia
przypominających żywe organizmy. Posiadają one nawet system
dystrybucji feromonów niczym owady, dzięki czemu mogą porozu
miewać się ze sobą, nie pozostawiając żadnych śladów tej komuni
kacji w sieci internetowej. Akcję powieści wypełnia zaś walka z prze
ciwnikiem, który okazuje się tak trudny do pokonania, ponieważ nie
należy ani do sfery maszyn, ani do królestwa organizmów żywych,
lecz lokuje się na ich pograniczu. Jednak Suarez w Kill Decision,
w przeciwieństwie do Lema w Niezwyciężonym, wcale nie chce po
kazać przerażającej obcości, by podważyć nieuzasadnione pretensje
gatunku ludzkiego do władania wszechświatem. W świecie przed
stawionym jego powieści autonomiczne maszyny, wykazujące cechy
organizmów żywych, okazują się zjawiskiem powszednim i możli
wym do racjonalnego wyjaśnienia. To nie tyle nierozwiązywalna za
gadka, ile symptom istotnych przemian w relacjach ludzi z myślący
mi maszynami, które dokonują się na naszych oczach.
Jeśli nawet zmiany tego typu stają się coraz bardziej widoczne,
trudno uznać je za wyjątkowe i specyficzne jedynie dla naszych cza
sów, choć często bywają właśnie w taki sposób przedstawiane, tak
przez twórców kultury popularnej, jak przez znawców nowych tech
nologii i filozofów. Ze myślące maszyny uważamy za potencjalne
źródło totalnej katastrofy, która przyniesie zarazem zagładę całemu
rodzajowi ludzkiemu, wynika między innymi z tego, że nie przy
wiązywaliśmy do nich dotąd większej wagi, traktując jak posłuszne
i funkcjonalne narzędzia. Nie bez przyczyny autorzy przywołanych
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tu wcześniej utworów, Watts, Lem i Stephenson, we właściwy dla
siebie sposób zwracają uwagę na zagrożenie, które wynika z faktu,
że przekonany o własnej nadrzędności człowiek po części świadomie
pomijał sprawczość wszystkiego, co nie-ludzkie, a zwłaszcza tworów
jego własnych rąk i intelektu. Takie nastawienie dotyczy nie tylko
naszych współczesnych, gdyż właściwie od momentu powstania
historii jako dyscypliny akademickiej przesądzało o spojrzeniu na
przeszłość i rolę, jaką odgrywali w niej ludzcy i nie-ludzcy aktorzy.
Nic lepiej tego nie uświadamia niż liczne wypowiedzi historyków
z wyłaniającego się dopiero nurtu studiów kontrfaktualnych, któ
rzy wprawdzie z całą stanowczością demontują obowiązujące nadal
narracje przyczynowo-skutkowe, wraz z ich pretensjami do obiek
tywności i uniwersalności, lecz pozostają nadal w przekonaniu, że
ludzkie dzieje należy rozumieć przede wszystkim jako wytwór ludz
kich decyzji i działań. Z tego też względu koncentrują uwagę na
koniecznym odejściu od determinizmu historycznego, gdyż widzą
w nim główną przeszkodę na drodze do uwzględnienia w należnym
stopniu ludzkiej sprawczości, wagi indywidualnych wyborów, ich
motywów i okoliczności.
Wartość kontrfaktualności jako niezbędnego dziś narzędzia ro
zumienia historii, „demonstrującego udział w niej przypadku, a tym
samym ludzkiej sprawczości” (s. ix), najlepiej bodaj pokazał Jeremy
Black, profesor historii na Uniwersytecie w Exeter12. W pracy Other
Pasts, Different Presents, Alternative Futures jako punkt wyjścia przy
jął bowiem założenie, że niezwykle trudno byłoby znaleźć adekwatną
odpowiedź na podstawowe dla naszych prób rozumienia przeszło
ści pytanie „dlaczego”, nie rozważając rozmaitych, alternatywnych
wersji rozwoju minionych wydarzeń. Dlatego już we wstępie do tej
pracy starał się wyjaśnić: „Istota kontrfaktualności sprowadza się do
tego, że pozwala nam wrócić do specyficznej sytuacji niepewności,
w której kiedyś rozważano rozmaite decyzje, by następnie tylko jed
12 Jeremy Black, Other Pasts, Different Presents, Alternative Futures, Indiana University Press 2015, s. IX.
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ną z nich wybrać i zrealizować” (s. 2). Eksperyment myślowy tego
typu pozwala historykowi nie tylko wziąć pod uwagę związki przy
czyn i skutków między serią wydarzeń konsekutywnych, lecz także
uwzględnić różnorakie motywy, zamiary i aktualne moce sprawcze
uwikłanych w nie aktorów, ludzkich aktorów teatru historii w trady
cyjnym rozumieniu. Nawet subwersywnie myślący historycy nadal
więc zaprzątają sobie głowę dawnymi wojnami i bitwami, spekulu
jąc na temat ich możliwych przebiegów i wyników, gdyż dzięki temu
w najbardziej poglądowy sposób mogą udowodnić pierwszoplano
wą rolę ludzkiej sprawczości. W konsekwencji w większości ich prac
biotyczni i abiotyczni aktorzy schodzą na daleki plan, o ile w ogóle
zostają uwzględnieni. Oczywiście bywały jednak warte uwagi wy
jątki od tej reguły, tak wśród autorów powieści historycznych, jak
badaczy przeszłości, nawet jeśli nie rekrutowali się oni z szeregów
akademickich historyków.
Żeby się o tym przekonać, wystarczy choćby powrócić do sto
sunkowo wczesnej pracy Les microbes. Guerre et paix, suivi de Irreductions Brunona Latoura13. Jego podstawowym celem była tu analiza
żmudnych negocjacji między różnorodnymi, ożywionymi i nieoży
wionymi aktorami w tym procesie, który dotąd uważano za możli
wy do jednoznacznego usytuowania w czasie akt odkrycia bakterii
przez Ludwika Pasteura. Swój wywód rozpoczął jednak Latour od
zaskakującego w tym kontekście przywołania bitwy pod Tarutino
w Rosji, podczas której 18 października 1812 roku generał Kutuzow
pokonał wojska Napoleona, a następnie w uznaniu zasług otrzymał
od cara diamentową gwiazdę. Latour postanowił przypomnieć tę bi
twę głównie dlatego, że cytowany przez niego obszernie Lew Tołstoj
naszkicował w Wojnie i pokoju zupełnie inny jej obraz. Rosyjski wódz
wydaje tu rozkaz do ataku pod przemożnym naporem okoliczności,
wbrew własnemu rozeznaniu sytuacji i najgłębszemu przekonaniu.

13 Bruno Latour, Les microbes. Guerre et paix, suivi de Irréductions, Éditions
Anne-Marie Métailié 1984, wydana ponownie jako Pasteur. Guerre et paix des mi
crobes, La Découverte 2001.
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Podlegli mu dowódcy także nad niczym na polu walki nie panują,
a żołnierze idą w bój na ślepo, często nawet nie napotykając wroga.
Nikt w relacji Tołstoja niczego nie planował, o niczym nie decydował
i nawet w sensie dosłownym nie walczył, zaś o zwycięstwie - nie
zależnie od ludzkich intencji i działań - przesądziła określona rela
cja sił, tyleż ludzkich, co nieludzkich, ich specyficzny i dynamiczny
asamblaż. Podobnie, zdaniem Latoura, wygląda sytuacja w naukach
eksperymentalnych, gdzie odkrycia i wynalazki stanowią efekt całe
go szeregu długotrwałych negocjacji na kilku co najmniej poziomach.
Nie inaczej było w przypadku Pasteura, który - jak Kutuzow - bar
dziej dał się powodować efektom przeprowadzanych eksperymen
tów, ówczesnemu stanowi wiedzy, rodzajem wyposażenia laborato
rium czy oczekiwaniom łożącego środki na badania Napoleona III
niż rzeczywiście panował nad sytuacją. Umyka nam to zwykle z pola
widzenia w efekcie przyjętej w naukach dychotomii między podmio
tem a przedmiotem, budującej klarowną hierarchię podległości mię
dzy nami a innymi ożywionymi i nieożywionymi bytami.
Tę właśnie dychotomię postanowił zburzyć Manuel DeLanda
w pracy War in the Age of Intelligent Machines, podejmując się zara
zem weryfikacji tradycyjnego spojrzenia na wojnę jako wydarzenie
zależne głównie od ludzkich ocen sytuacji i podejmowanych na ich
podstawie decyzji14. Dlatego w geście rodem z fantastyki naukowej
wybrał nietypową dla podobnego typu studiów perspektywę historyka-robota, który z konieczności „musiałby uprawiać inny rodzaj
historiografii niż jego ludzki odpowiednik” (s. 3). W tej wersji hi
storii decydujący wpływ na ewolucję człowieka i otaczającego go
świata mają maszyny, zaś dyktat nowych technologii zmusza na
szych przodków do określania na nowo własnych potrzeb, nie zaś na
odwrót. Demonstracyjnie przyjmując punkt widzenia inteligentnej
maszyny, która stara się zrekonstruować historię sobie podobnych,
DeLanda przekonująco udowodnił, jak ważką rolę w konfliktach

14

Manuel DeLanda, Warin theAgeoflntelligentMachines, Swerve 1991.
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zbrojnych odgrywał chętnie dotąd pomijany przez historyków, tak
że tych uprawiających dziś historię kontrfaktualną, złożony system
technologii militarnych i przemysłowych, a także wykorzystywane
przez dowódców diagramy i mapy, przyjmowane systemy aprowi
zacji i komunikacji, a nawet regulacje prawne i obowiązujące pro
tokoły dyplomatyczne. Co istotne, DeLanda zakłada, że złożony
system militarno-przemysłowo-logistyczny potraktować należy
metaforycznie jako maszynę „wyższego stopnia”, w której człowiek
stanowi zaledwie jeden ze składników podrzędnych względem ca
łości. A nawet więcej. Ten system rzeczywiście, jak podkreśla, sta
nowił rodzaj dynamicznego asamblażu niejednorodnych elementów.
Elementów o zmiennym stopniu sprawczości, zdolności do samo
organizacji i emergencji. Dopiero takie przepisanie dotychczasowej
historii, w którym badacze uwzględnią zrekonstruowane rodowody
dzisiejszych, zaawansowanych technologii, pozwoli w jego opinii
sensownie usytuować modyfikujące się dziś na naszych oczach rela
cje między ludźmi i myślącymi maszynami, gdyż odbierze im mylący
pozór technologicznej osobliwości, która grozi samym podstawom
cywilizacji.
Jak podkreśla DeLanda, idea szczególnego sojuszu między
ludźmi i inteligentnymi maszynami narodziła się w latach sześćdzie
siątych XX wieku, kiedy zaczęto podejmować próby wykorzystania
tych ostatnich w funkcji integralnego przedłużenia i udoskonalenia
naszych zdolności i umiejętności. Jednak już dwadzieścia kilka lat
później, kiedy pisał War in theAge of Intelligent Machines, widać było
coraz wyraźniej, że przewagę zdobywają takie tendencje, które zdo
łają stopniowo doprowadzić, jeśli nic im nie stanie na przeszkodzie,
do całkowitego wyeliminowania człowieka z komunikacyjnej sieci
maszyn i sztucznych inteligencji. Taką właśnie sytuację pokazał nie
dawno we wspomnianej tu powieści Kill Decision Daniel Suarez. Przy
kłady DeLandy są oczywiście o wiele mniej zaawansowane. Z jednej
strony piszę on o maszynach antropomorficznych, jak choćby tak
zwany „killer robot” Pentagonu. Z drugiej wymienia uzbrojone po
jazdy naziemne typu Prowler, które potrafią opracować wstępnie
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dane pobierane z otoczenia. Niedługo też zapewne usamodzielnią
się na tyle, że zaczną na podstawie własnych analiz danych i szacun
ków sytuacji podejmować stosowne decyzje. Dlatego w zakończeniu
książki zachęca do tego, żeby jak najszybciej zmienić stosunek do
maszyn, dojrzeć w nich równorzędnych partnerów i wspólnie z nimi
tworzyć systemy inteligencji rozproszonych. Jak wynika z pierwszej
części tego rozdziału, oparte o podobne założenia chmury nie mają
jednak wiele wspólnego z realizacją idei DeLandy, gdyż udział w nich
człowieka jest co najmniej problematyczny. Wprawdzie korzysta on
z chmur cybernetycznych, lecz nie stanowi części ich systemu. Zaś
dziesięć lat po ukazaniu się War in the Age of Intelligent Machines to,
czego DeLanda najbardziej się obawiał, zyskało materialny kształt
półautonomicznych urządzeń - dronów.
Początek nowej ery w relacjach między ludźmi i myślącymi ma
szynami da się określić w miarę dokładnie. W lutym 2001 roku na
poligonie wojskowym prototyp Predatora wzniósł się w powietrze
z podwieszonym uzbrojeniem i następnie odpalił pocisk Hellfire.
Właśnie wtedy wyposażone w zaawansowane kamery wideo, pra
cujące w świetle dziennym i w podczerwieni, bezzałogowe aparaty
latające, używane dotychczas przede wszystkim do nadzoru, zadań
rozpoznawczych i szpiegowskich, zmieniły się w zdalnie sterowaną,
zabójczą broń, która potrafi sprawnie zlokalizować cel, prowadzić
jego obserwację i go zlikwidować. Oczywiście, ostateczną decyzję na
dal podejmuje człowiek, trwają już jednak prace nad takimi dronami,
które same będą rozstrzygać o przeprowadzeniu ataku, To prawda,
planuje się wbudowanie im tak zwanego etycznego bezpiecznika,
zapewniającego ponoć humanitaryzm postępowania. Jak jednak
niejednokrotnie przekonywali już pisarze science fiction, podejmują
cy temat trzech praw robotów Asimova, takie zabezpieczenie na po
ziomie oprogramowania nie daje większych gwarancji kontroli nad
sprzętem zbudowanym do zdalnego zabijania. Co w tym miejscu
szczególnie istotne, pojawienie się dronów typu Predator i Reaper
postawiło pod znakiem zapytania dotychczasową definicję wojny
i wroga, legalnego i moralnego prawa do zabijania, relacji między
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suwerenem a poddanymi, a nawet odesłało do lamusa obowiązu
jącą dotąd klasyfikację urazów psychicznych i chorób nabywanych
na polu walki. Jak już bowiem udowodnił Latour w studium o „pasteuryzacji Francji”15, każde nowe odkrycie i wynalazek pociągają za
sobą daleko idące konsekwencje, reformując na wielu polach zastaną
kulturę. Aby się o tym przekonać, wystarczy pomyśleć o tym, jaki
wpływ na codzienne życie miało pojawienie się samochodu: od zmia
ny środków transportu przez architekturę miast po podstawowe za
sady organizacji pracy w przemyśle.
Nie myli się zatem Adam Rothstein, kiedy w niewielkiej ksią
żeczce Drone, zwraca szczególną uwagę na to, że dzisiejsze narracje
na temat dronów, prowadzone z różnych punktów widzenia i nie
rzadko prezentujące odmienne racje, mówią tyleż samo o tej naj
nowszej technologii, ile o nas samych, naszych sposobach wchodze
nia w interakcję z technologiami16. Poprzez te różnorodne opowieści,
definicje, sposoby charakterystyki, zasady rekonstrukcji genealogii,
opisywania funkcji i projektowania przyszłych zadań staramy się
zrozumieć własne miejsce w świecie, w którym inteligentne maszy
ny stały się naszym kolejnym środowiskiem naturalnym. Inaczej niż
analizowana w War in theAge of Intelligent Machines maszyna wojny
„wyższego stopnia", która z elementów rozproszonych wyłania się
dopiero pod spojrzeniem historyka-robota, powołanego do istnienia
przez DeLandę, dron zdaje się konkretnym urządzeniem. Tymcza
sem, jak przekonująco udowadnia Rothstein, mamy tu do czynienia
z całym wachlarzem chwilowo dopasowanych do siebie, odrębnych
technologii, głównie z dziedziny aeronautyki, inżynierii komputero
wej i automatyki. Tego, że drony stanowią hybrydę rozmaitych tech
nologii o często odmiennym stopniu zaawansowania, znakomicie
dowodzą dwa historyczne już przykłady, które on podaję.

15 Taki właśnie tytuł nosi angielskie tłumaczenie przywołanej tu pracy Latoura.
Por. Bruno Latour, The Pasteurization of France, tłum. Alan Sheridan, John Law,
Harvard University Press 1993.
16 Adam ROTHSTEIN, Drone, Bloomsbury Publishing 2015.
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Choć za istotny przełom w stosunkowo niedawnych dziejach
dronów uważa się dziś wystrzelenie pocisku Hellfire w 2001 roku,
to przecież drony typu The Lightning Bug już w latach siedemdzie
siątych ubiegłego wieku potrafiły bez problemu wysyłać z powietrza
pociski na ziemię. Niemożliwy wtedy do przezwyciężenia problem
stanowiła natomiast niska rozdzielczość kamery wideo, która nie
dostarczała wystarczająco dobrych pod względem jakości obra
zów, żeby ostrzałowi z dronów nadać taktyczną użyteczność. Dru
gi przykład dotyczy z kolei pierwszych rozpoznawczych dronów
wojskowych w latach sześćdziesiątych, napędzanych silnikiem od
rzutowym. Jak przypomina Rothstein, programowano je w całości
przed każdym lotem, a więc były one dalece bardziej niezależne od
naziemnej kontroli niż późniejsze o trzydzieści lat Predatory, bar
dziej zaawansowane pod innymi względami. Różnorodność techno
logii, tworzących urządzenie zwane dronem, ich nieustanny rozwój
i wpływ na pozostałe sprawia, że trudno nawet powiedzieć, jak bę
dzie ono wyglądało za najbliższe dwa lata. Choćby jedno z przyszłych
rozwiązań palącej kwestii napędu może sprawić, że budowa i stosun
kowo łatwy dziś do rozpoznania kształt dronu zmieni się zasadniczo.
Przecież w myśl podstawowej definicji to nadal jedynie automatycz
na platforma latająca, a zatem nie istnieją najmniejsze ograniczenia,
jeśli chodzi o zakres jej przyszłych zastosowań i wyglądów, łącznie
z możliwością komercyjnego wykorzystania do dostarczania poży
wienia czy poczty, służenia jako pies pasterski czy osobisty asystent.
W tej sytuacji nie sposób się nawet dziwić, że to właśnie dron stał się
dziś symbolem postępu technologicznego, jednym z newralgicznych
punktów sieci najnowszych technonauk, prawodawstwa i studiów
kulturowych.
Historię tego, jak doszło do powstania dronów, opowiedzieć da
się na wiele sposobów, za każdym razem oświetlając nieco inny ich
aspekt. Sama nazwa „drone” weszła w użycie wiatach trzydziestych
na określenie sterowanych przez radio niewielkich, latających celów
ćwiczebnych dla pilotów samolotów myśliwskich. Odsyłała zarazem
do odgłosu wydawanego przez te cele ćwiczebne, jak też do pszczół
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męskiego rodzaju, po polsku zwanych trutniami, które pełnią dość
ograniczone funkcje. Jedynym celem ich istnienia jest zapłodnienie
samic podczas lotu godowego, następnie same giną, bądź zabijają
je pszczoły robotnice. Jako ciekawostkę historycy dronów przypo
minają zwykle, że właśnie w fabryce produkującej takie urządzenia
w Los Angeles fotograf „Stars and Stripes” odkrył w 1942 roku nie
jaką Normę Jeane Dougherty, która za sprawą jego zdjęć przy taśmie
produkcyjnej już wkrótce stała się znaną wszystkim gwiazdą Holly
wood, Marylin Monroe. Z przyjętego tu punktu widzenia ważniej
sze wydaje się wszakże coś innego. Ponad dziesięć lat później drony
wyposażono po raz pierwszy w kamery fotograficzne, co zmieniło
je w znane nam dziś dobrze „eyes in the sky”, namiastkę wszech
wiedzącego i wszystkowidzącego oka bożego. W takiej też funkcji
wykorzystywały je wojska amerykańskie w Wietnamie. Kiedy się
stamtąd wycofały, kariera dronów wydawała się definitywnie skoń
czona. Zycie przywrócili im jednak niebawem wojskowi inżyniero
wie w Izraelu. W pierwszych godzinach wojny Jom Kippur w 1973
roku ich lotnictwo straciło ponad trzydzieści maszyn, co zmusiło
naczelne dowództwo do zmiany taktyki. Eskadry samolotów izra
elskich tym razem poprzedziła fala dronów, które przyjęły na siebie
pierwsze uderzenie syryjskiej obrony przeciwlotniczej, otwierając
wolną drogę do ataku. Kilka lat później wznowiono produkcję dro
nów w Stanach Zjednoczonych, gdzie służyły przede wszystkim do
zbierania danych i zadań wywiadowczo-rozpoznawczych, nim stały
się wyspecjalizowanym narzędziem tropienia, nadzoru i likwidowa
nia przeciwnika.
Francuski filozof Grégoire Chamayou w książce Théorie du dro
ne opowiada powyższą historię nieco inaczej17. Dla niego zaczyna się
ona w tym samym momencie, kiedy do Europy w połowie lat trzy
dziestych dotarły pierwsze informacje o japońskich kamikadze. Pod
ich wpływem Vladimir Zworykin, amerykański radiotechnik i elek
17 Grégoire Chamayou, A Theory of the Drone [2013], tium. Janet Lloyd, The New
Press 2015.

WOJNY I MASZYNY

tronik rosyjskiego pochodzenia, wynalazca ikonoskopu, wpadł na
pomysł zdalnie sterowanego samolotu z urządzeniami telewizyjny
mi na pokładzie. Dla Chamayou kamikadze czy bardziej nam współ
czesny terrorysta samobójca stanowi wcielenie przeciwnej niż dron
formy wrażliwości moralnej. Ten pierwszy poświęca własne ciało,
zmieniając je w broń. Ten drugi je chroni, oddzielając od celu ataku
bezpiecznym dystansem wielu tysięcy kilometrów. Przewraca to na
nice tradycyjną etykę walki z wrogiem, którego można było bezkar
nie zabić jedynie podczas zdeklarowanej wojny, ryzykując własnym
życiem lub odwołując się do idei iusta causa, czyli działania w słusznej
sprawie. Trudno przecież powiedzieć, żeby piloci dronów na podob
nych zasadach walczyli z terrorystami. Oni ich po prostu eliminują,
nie ryzykując w zamian własnym życiem czy zdrowiem. Konsekwen
cje podważenia przez tę nową broń dawnych norm i praktyk pokazu
je Chamayou na kilku dobrze wybranych przykładach.
Zaczyna zaś od przypomnienia tego, że przeciwko wprowadza
niu dronów do wyposażenia amerykańskiej armii jako pierwsi pro
testowali piloci Air Force, powołując się na konieczność zachowania
tradycyjnych wartości żołnierskich. Występujący w oficjalnej nazwie
dronu przymiotnik „un-manned” (bezzałogowy) zamierzenie inter
pretowali przy tym jako „emasculated”, czyli „pozbawiony męskości”.
Czuli się bowiem albo śmierdzącymi tchórzami albo bezwzględnymi
zabójcami w chwili, kiedy przekwalifikowując ich na operatorów
dronów, odmówiono im prawa do konfrontacji z przeciwnikiem twa
rzą w twarz. Taką właśnie sytuację pokazał w filmie Dobre zabijanie
(GoodKill, 2014) Andrew Niccol. Bohaterem tego filmu jest dowódca
załogi drona, Thomas Egan, były pilot wielozadaniowego samolo
tu F-16 Falcon, który wciąż ma nadzieję na powrót do poprzedniej
służby, gdzie zgodnie z etosem żołnierskim codziennie ryzykował
własnym życiem. Stres Egana pogłębia się w chwili, kiedy zadania
bojowe jego załogi zaczynają obejmować obserwację i likwidowanie
podejrzanych o terroryzm na terenie Jemenu i Somalii, które nie
znajdują się w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas
codziennej obserwacji jednej z tamtejszych wiosek zwracają uwagę
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na mężczyznę, który regularnie i brutalnie gwałci te samą kobie
tę. Regulamin wojskowy wiąże im ręce, zaś zwierzchnicy tłumaczą,
że wprawdzie jest to „bad guy", ale nie „our bad guy”. Wtedy Egan
podejmuje decyzję na własną rękę. Nim złoży rezygnację ze służby,
zwalnia załogę do domu, siada przy pulpicie kontrolnym i symulując
drobne zakłócenie w systemie naprowadzającym, z całą bezwzględ
nością zabija gwałciciela. Tym samym reżyser wprost wskazuje na
podwójne znaczenie tytułowego „good kill”, na istotną rozbieżność
między nową etyką wojskową a dawnymi normami.
Chamayou w Théorie du drone nie wspomina o filmie Niccola,
choć w bardzo podobny sposób problematyzuje wartość „dobrego
zabijania". Podejmuje także pojawiającą się w tym filmie kwestię wy
suwanych wobec operatorów dronów oskarżeń o posiadanie men
talności graczy komputerowych. Jak przypomina, wielu z obrońców
nowej broni sięgało po antymilitarystyczne argumenty z czasów
I wojny światowej, co sam jednoznacznie nazywa jawną instrumen
talizacją kategorii etyczno-afirmatywnych. W latach 1914-1918
żołnierze zostali po raz pierwszy skonfrontowani z efektami działa
nia nowoczesnych metod i narzędzi walki, które powodowały straty
w ludziach na masową skalę, jak choćby gazy bojowe. Na to traumatyzujące doświadczenie wielu z nich reagowało urazami psychiczny
mi, określanymi zbiorczo jako ataki męskiej histerii czy „shell shock”.
Wprawdzie piloci dronów nie ryzykują życiem, lecz pośrednio jak
tamci żołnierze narażają regularnie na szwank swoje zdrowie psy
chiczne, zmuszeni do oglądania z bardzo bliska efektów własnych
działań. Wojskowi psychiatrzy nie byli w stanie wykryć u badanych
żadnych symptomów tak zwanego zespołu stresu pourazowego.
Stres w ich przypadku wiązał się z nieznanym dotąd fizycznym
i przestrzennym oddzieleniem aktu od jego konsekwencji, co u nie
których żołnierzy może się przerodzić w trwały stan neurozy. Dlate
go trafna diagnoza wymagała wprowadzenia nowej kategorii stresu,
najczęściej określanej jako PITS (Perpetration-Induced Traumatic
Stress). Chamayou jedynie dość pobieżnie referuje ustalenia woj
skowych lekarzy, bowiem sam gdzie indziej lokuje istotne źródło
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psychopatologii dronów i innych zdalnie sterowanych typów broni.
Jego zdaniem, mamy tu przede wszystkim do czynienia z przemy
słową produkcją sztucznego oddzielenia mentalności żołnierza od
mentalności cywila. Nowa technologia dronów likwiduje przecież
podstawową niegdyś różnicę między czasem wojny a czasem poko
ju, jednakowych dla wszystkich. Granica między nimi przenosi się
dziś do wnętrza psychiki żołnierzy, którzy biorą na siebie codzienny
obowiązek lokalizowania, obserwowania i eliminowania tych, któ
rzy zostali zidentyfikowani jako terroryści. Spełniają zaś ten obo
wiązek niczym najzwyklejszą pracę, osiem godzin dziennie i w syste
mie zmianowym. A nie chodzi wcale o bagatelną liczbę osób, skoro
amerykańskie wojsko weszło w drugą dekadę tego wieku, posiadając
na koncie 6 tysięcy rozmaitego typu dronów, zaś ich operatorów
szkoli się dziś więcej niż pilotów myśliwców i bombowców razem
wziętych.
Obrońcy dronów starają się zwykle udowodnić, jakoby precy
zja maszyn sprawiała, że mamy do czynienia z najbardziej huma
nitarnym typem broni. Do takich argumentów uciekają się choć
by wojskowi inżynierowie, filozofowie i etycy, wypowiadający się
w niemieckim, pełnometrażowym filmie dokumentalnym Karin
Jurschick Krieg und Spiele, który miał premierę latem 2016 roku.
Rzeczywiście trudno nie dostrzec różnicy między efektami nalotu
bombowego a mniejszą liczbą ofiar w wyniku ataku dronów. Jed
nak Chamayou nie chce ulec tak rozumianej logice mniejszego zła
i wnikliwie wskazuje na to, że istnieje zasadnicza różnica między
precyzyjnym trafieniem w cel a trafieniem wyłącznie w cel. Jak bo
wiem przypomina, strefa śmiertelnego rażenia wynosi w przypadku
najnowszych dronów 15 metrów, zaś wystrzelony przez nie pocisk
poważnie rani wszystkich, którzy niebacznie znajdą się w promie
niu 20 metrów od celu. Nie można także zapominać o tym, co autor
Theorie du drone trafnie nazywa zemstą przestrzeni, która pozornie
musiała ustąpić przed potęgą technologii. Zjawisko to stanowi wy
nik niemożliwej do zniesienia różnicy czasu między wystrzeleniem
pocisku a momentem, kiedy trafi on w cel. To zaś niekiedy uniemoż
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liwia ograniczenie liczby ofiar, gdyż niektóre z nich mogą znaleźć się
w strefie rażenia już po oddaniu strzału. Po raz kolejny analizowane
przez Chamayou problemy można przybliżyć naocznie, przywołując
zrealizowany już po ukazaniu się jego książki brytyjski film fabu
larny, Niewidzialny wróg (Eye in the Sky, 2015) Gavina Hooda, przez
krytyków często określany jako moralitet o szkodach pobocznych.
Jego główna bohaterka, pułkownik Katherine Powell, za pośrednic
twem zaawansowanych dronów prowadzi obserwację grupy terrory
stów w kryjówce w Nairobi. Kiedy zaczynają przygotowywać do akcji
dwóch zamachowców samobójców, czuje się zmuszona zaatakować,
choć kryjówka tuż obok innych zamieszkałych domów. Zdetermino
wana Powell zmusza wręcz swego podwładnego, żeby zaniżył sza
cunkowe dane określające wielkość strefy rażenia. To zaś sprawia,
że zwierzchnicy Powell wyrażają wreszcie zgodę na atak. Jego ofiarą
padają jednak nie tylko terroryści, lecz także dziewczynka, która
w pobliżu sprzedawała placki chlebowe. Reżyser filmu bardzo się
przy tym stara pokazać śmierć dziewczynki nie tylko jako szkodę
uboczną ataku, lecz przede wszystkim szkodę uboczną wojny z ter
rorem jako takim. Znaczną część akcji wypełniają bowiem wysiłki
lokalnych agentów brytyjskiego wywiadu, którzy dosłownie ryzy
kują życiem, żeby zachęcić dziewczynkę do wcześniejszego powrotu
do domu. Gdyby Chamayou posłużył się przykładem filmu Hooda,
z pewnością nazwałby go dowodem na pojawienie się nowej od
miany etyki militarnej, którą sam wprost nazywa nekroetyką, gdyż
przyjmuje ona postać doktryny dobrego zabijania, czyli niebezpiecz
nego w skutkach wybierania mniejszego zła. Nie tylko rodzi to mo
ralny relatywizm, ale też prowadzi do odmiennego wartościowania
ciał naszych i nie-naszych, a następnie chronienia wyłącznie tych
pierwszych.
Problematyczność dronów jako broni humanitarnej nie ogra
nicza się oczywiście do względnej precyzji namierzania celu i rela
tywizacji wartości ludzkich ciał. Obejmuje także same podstawy
identyfikowania potencjalnych sprawców w ramach tak zwanej epi
stemologii podejrzenia, najczęściej na podstawie wręcz niemożliwej
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do weryfikacji analizy odstępstw od przyjętych wzorców behawio
ralnych i sieci kontaktów społecznych, a także wydawanie decyzji
o prewencyjnej likwidacji bez wyroków sądowych oraz zabijanie
osób uznanych za terrorystów na terenie krajów, z którymi dane
państwo nie znajduje się w stanie wojny. Wszystkie nowe strategie
dowodzą znakomicie, jak anachroniczne stało się dziś określenie
„strefa konfliktu zbrojnego”, gdyż dawno już zatraciło swój uprzedni
sens geograficzny. Dziś właściwie należałoby mówić o tym, że obej
muje ona jedynie wyznaczony ludzki cel, ciało wroga i zarazem zdo
byczy, na którą się poluje. Bardzo też łatwo przedmiotem zbrojnego
polowania stać się może w niedalekiej przyszłości każdy, niezależnie
od swojej narodowej czy państwowej przynależności, kiedy tylko
drony znajdą się na wyposażeniu sił policyjnych. Dlatego Chamayou
w ramach rozważań na temat dronów w perspektywie filozoficznej
podejmuje jeszcze jeden istotny wątek, wątek relacji między obywa
telami a rządem i podległym mu aparatem porządkowym.
Jednym z nielicznych przykładów dzieł artystycznych, który
Chamayou przywołuje, jest film Terminator (1984) Jamesa Camero
na. Nie chodzi mu tylko o fakt, że w otwierającej akcję sekwencji po
raz pierwszy na kinowym ekranie pojawiły się tu drony. Ważniejszy
wydaje mu się wątek buntu maszyn, wypowiadających posłuszeń
stwo swoim twórcom. Autor Theorie du drone sięga jednak po ten
przykład, żeby od razu mu zaprzeczyć. Jak bowiem twierdzi, jedynie
w filmach i powieściach z nurtu fantastyki naukowej bunt robotów
stanowi rzeczywiste zagrożenie. W prawdziwym życiu groźba ukry
wa się gdzie indziej. Tkwi w tym, że roboty nigdy się nie zbuntu
ją. Żeby pokazać najistotniejsze tego konsekwencje w przyszłości,
sięgnąć musi najpierw głęboko w przeszłość, aż do teorii państwa
jako Lewiatana. Wedle sformułowanej przez Thomasa Hobbesa
doktryny, modyfikowanej następnie przez Kanta czy Hegla, relacje
między suwerenem a poddanymi w czasie pokoju różnią się rady
kalnie od tych, które obowiązują podczas wojny. W czas pokoju suweren stoi na straży dobra poddanych, którzy w podzięce chętnie
mu służą. Natomiast w czas wojny on dysponuje ich życiem ku wła
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snej ochronie. Ta doktryna, jak przypomina Chamayou, dopuszcza
odmowę posłuszeństwa władzom państwowym jako suwerenowi
w chwili, kiedy liczba ofiar niepomiernie wzrasta, czego najlepszym
przykładem były gwałtowne protesty podczas wojny w Wietnamie,
które w znacznej mierze doprowadziły do jej zakończenia. Podpo
wiada ponadto, że powstanie po II wojnie światowej rozbudowanych
systemów opieki socjalnej traktować należy jako formę rekompen
saty za gotowość obywateli do pójścia na front jako mięso armatnie.
Wzrastająca dziś systematycznie dronizacja sił zbrojnych i policyj
nych znacząco narusza dotychczasowy układ zależności, a przy tym
odbiera obywatelom prawo do protestów w chwili, kiedy nadmiernie
szafuje się ich życiem. Posiadając drony, państwo może bez wahania
odmówić im wszelkich form opieki socjalnej, gdyż nadal zachowa
niezbędne siły zbrojne, zautomatyzowane i posłuszne. Posłuszne
także w chwili, kiedy władze zdecydują się je wykorzystać przeciwko
własnym obywatelom.
Pojawienie się w praktyce nowych etycznych i politycznych za
sad prowadzenia wojny na ostrzu noża stawia kwestię, którą niemal
trzy dekady temu w książce War in the Age of Intelligent Machines
podniósł DeLanda, pisząc o konieczności przemyślenia na nowo re
lacji między ludźmi i myślącymi maszynami, konieczności projekto
wania nowych zasad ich współpracy, nowych systemów inteligencji
rozproszonej i asamblaży. Choć szkicowane przez Chamayou per
spektywy wydają się bardzo mroczne, nie wszystko musi być jesz
cze stracone. Warto pamiętać o tym, co kiedyś pisał Gilles Deleuze:
„Wirtualne nie jest przeciwieństwem rzeczywistego, lecz tego, co ak
tualne. Wirtualne jest w pełni rzeczywiste i dzieje się tak właśnie
dlatego, że jest wirtualne”18. Mroczna wizja nieodległej przyszłości
Chamayou stanowi bezpośrednią wypadkową tego, co dzieje się
dzisiaj; a zatem wypadkową tego, co aktualne. Tymczasem nie bez
przyczyny Rothstein przywiązywał szczególną wagę do tego, że sko
18 Gilles Deleuze, Difference & Repetition [1968], tłum. Paul Patton, Columbia
University Press 1993, s. 208.
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•

ro dron jest dynamicznym asamblażem różnorodnych technologii,
to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak za dwa lata będzie wyglądał
i jakie zadania realizował. Jak poprzednie wtórnie znaturalizowane
natury, także ta najnowsza pozostaje mimo postępującej naturalizacji naszym własnym wytworem. Tworem tyleż rzeczywistym, co
wirtualnym, który być może da się inaczej - być może lepiej - zapro
jektować.
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W

często cytowanym artykule Computer Viruses - Theory and
Experiments amerykański programista Fred Cohen, uważany
za pioniera w dziedzinie ochrony informacji cyfrowej, pisał
w 1984 roku:

„Wirusem” komputerowym nazywam taki program, który po
trafi „zarażać” inne programy, tak je modyfikując, żeby zawiera
ły jego kopię, najlepiej już w ulepszonej wersji. Zaraźliwy wirus
może rozprzestrzenić się w całym systemie komputera lub sieci
komputerów, posługując się narzędziami autoryzacji kolejnych
użytkowników, żeby zainfekować ich programy. Każdy zarażo
ny program sam zaczyna działać niczym wirus i na takiej dro
dze zaraza ogarnia coraz większe obszary1.

Cohen bardzo dobrze wiedział, czego definicję formułuje. Ledwie rok
wcześniej, kiedy jeszcze studiował inżynierię na University of South
California, napisał krótki program o właściwościach podobnych do
opisanych wyżej, a następnie w ramach eksperymentu wprowadził
do uniwersyteckiej sieci, ukrywając go w większym objętościowo,
„niewinnym” pliku. W przywołanym artykule, wnikliwie identyfiku
je przyczynę problemu i coraz bardziej palącą potrzebę skutecznej
ochrony przesyłanych informacji w rozrastającej się sieci, której
istnienie sprzyja dzieleniu się przez użytkowników różnorodnymi
plikami. Co ważniejsze, rosnące lawinowo zagrożenie zawirusowaniem i utratą danych czy nawet uszkodzeniem hardware’u dotyczy
1 Fred COHEN, Computer Viruses - Theory and Experiments, http://web.eecs.umkh.
edu/~aprakash/eecs588/handouts/cohen-viruses.html (28.08.2016).
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nie tylko zwykłych systemów i sieci, lecz także tych o znaczeniu stra
tegicznym, posiadających najwyższy poziom zabezpieczeń.
Cohen sam przyznaję, że w chwili, kiedy pisał Computer Viruses,
pojawiły się już pierwsze skuteczne zabezpieczenia przez atakami
takich wirusów, jak choćby koń trojański. Nadal jednak nie udało się
nikomu stworzyć niezawodnych metod do wykrywania zawirusowanych programów. Dlatego trudno się nawet dziwić, że jako formę
najbardziej skutecznego zabezpieczenia przed złośliwym oprogra
mowaniem nieco ironicznie wskazuje wobec tego pozostawanie poza
połączeniami sieciowymi i zrezygnowanie z używania dyskietek.
Tylko komputer bez łączności z innymi urządzeniami daje gwarancję
pełnej ochrony danych. Kilka lat później Cohen udowodnił zaś czar
no na białym, że w ogóle nie jest możliwe stworzenie algorytmów,
które potrafią zapewnić stuprocentowe bezpieczeństwo w sieci. Co
więcej, twórca najbardziej znanej definicji wirusa komputerowego
nigdy nie zmienił zdania w kwestii tego, że nie wszystkie złośliwe
programy muszą działać na szkodę użytkowników, niszcząc istnieją
ce oprogramowania i ich nośniki. Niektóre z wirusów, choć niepro
szone, mogą na przykład ograniczać swoją nielegalną aktywność do
kompresji nazbyt obszernych plików, czyli w sumie przynosić po
żytek. Do tej kwestii jeszcze wrócimy, rozważając rozmaite aspekty
wad i zalet wirusów, a także zagrożeń, które zdają się nierozerwalnie
związane z samą istotą sieci i jej trudnym do kontroli, dynamicznym
wzrostem. Wcześniej jednak chcemy przypomnieć innego programi
stę i „ojca” wirusów, a następnie omówić taką dziedzinę działania
złośliwych programów, która żadnemu z nich nawet się nie śniła.
Gregory Benford, wielokrotnie nagradzany pisarz science fiction
i astrofizyk pracujący na University of California w Irvine, opubliko
wał krótkie opowiadanie The Scarred Man (Człowiek z blizną) w 1970
roku. Jednak, jak wyjaśnia na stronie internetowej, gdzie w całości
je też udostępnia2, uwagę krytyków i czytelników zwróciło ono do
2 Gregory BENFORD, The Scarred Man, http://www.gregorybenford.com/extra/
the-scarred-man-retums/ (28.07.2016).
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piero w chwili, kiedy w 2000 roku znalazło się w zbiorze Worlds Vast
and Various jako właściwie najstarszy z zamieszczonych tam tekstów.
Wtedy też przyznano Benfordowi palmę pierwszeństwa „wynalazcy”
wirusów, zaś cytowany na tej samej stronie krytyk Marc Goldste
in podkreślił, że choć opowiadanie The Scarred Man nie ma nazbyt
wyrafinowanej literacko formy, to przecież powstało kilkanaście lat
wcześniej, nim Cohen „oficjalnie” ukuł termin „wirus komputerowy"
i sformułował przywołaną przez nas wcześniej definicję. Poza tym
Benford nadzwyczaj precyzyjnie opisał zarówno mechanizm działa
nia tego typu samokopiujących się programów, jak też najważniejsze
konsekwencje ich powstania. Jak się wydaje, nie byłoby to zapewne
możliwe bez wcześniejszych doświadczeń, które autor The Scarred
Man zdobył podczas pracy nad projektem Arpanet, mającym na celu
stworzenie pierwszej sieci komputerowej, uważanej za bezpośred
niego poprzednika dzisiejszego intemetu. Kiedy sieć wreszcie uru
chomiono, łącząc Uniwersytet Stanforda, UCLA i Uniwersytet Utah
w 1969 roku, obejmowała ona zaledwie cztery stanowiska i miała
równie śmiesznie niską z dzisiejszej perspektywy moc przesyłową
56 KB na sekundę. Benford pracował wtedy głównie w języku For
tran, zajmując się pierwszymi symulacjami zjawiska plazmy. Chęt
nie korzystał przy tym z miejscowych komputerów, otoczonych bo
skich niemal kultem, choć kodowanie informacji poprzez wybijanie
dziurek w odpowiednich kartach nie tylko przebiegało mozolnie,
lecz także prowadziło do powstawania wielu błędów, a czasem na
wet do powodowanych przez nie przestojów. Wtedy też wpadł na
pomysł, że przypadkowe omyłki ktoś mógłby wykorzystać całkiem
świadomie do napisania samokopiującego się w innych miejscach
programu, zaś zawirusowany komputer bez wiedzy użytkownika
będzie wykonywał zaprogramowane z góry działania. Tak właśnie
powstało opowiadanie The Scarred Man.
Wszystko dzieje się tu w pewien wyjątkowo zimny wieczór
w centrum handlowym w Ross City na Antarktyce, gdzie poza zasię
giem amerykańskiej jurysdykcji króluje przemyt i nielegalny handel.
Kiedy uwagę narratora, spędzającego wakacje na nartach, przyciąga
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przemykający chyłkiem człowiek z blizną, z nieznanych nam po
wodów postanawia go śledzić. Tak docierają do miejscowego baru,
gdzie wieczorami wpada się na drinka, uprawia hazardowe gry, zaś
na zapleczu załatwia podejrzane interesy. Przez chwilę wydaje się, że
człowiek z blizną rozpoznaje narratora i w powietrzu wisi bójka. Po
tem jednak się rozmyśla i znika na zapleczu. Wtedy narrator poznaje
jego historię, którą jeden z karciarzy miał okazję usłyszeć podczas
jakiejś mocno zakrapianej imprezy. Człowiek z blizną, zwany Sapiro,
w latach dziewięćdziesiątych pracował dla International Computa
tional Syndicate (ICS), w którym pierwsze skrzypce grał IBM. Nie
był nikim wybitnym, ale za wszelką cenę chciał się wzbogacić. Ta
sama firma zatrudniała jego szwagra Garnera, zdolnego matematy
ka. Obaj wpadli na pomysł napisania programu, który niepostrze
żenie zacznie kraść czas pracy innych komputerów. Garner nazwał
go po prostu Wirus. A ponieważ internet pozostawał jeszcze wtedy
melodią odległej przyszłości, musieli korzystać z sieci telefonicznej.
Ich komputer łączył się losowo z innymi numerami. Jeśli tylko trafił
na taki, który akurat prowadził obsługę innego komputera, przeka
zywał instrukcję powtarzania w różnych konfiguracjach trwających
kilka sekund faz pracy na pustym biegu i obciążania kosztami do
stępnych kont bankowych3. Oczywiście, także ten komputer dzwo-

3 Historia dopisała do opowiadania Benforda własny komentarz. W sierpniu
1986 roku Clifford Stoli, astrofizyk zarządzający siecią komputerową w Lawren
ce Berkeley Laboratory, połączoną z Arpanet i Milnet, ku własnemu zdziwie
niu odkrył, że jeden z komputerów zużył czas obliczeniowy, choć nikt za to nie
zapłacił. Suma 75 centów była śmiesznie niska, Stoli postanowił jednak odkryć
przyczynę. Tym bardziej, że wśród odnotowanych przez system użytkowników
znalazł imię „Hunter”, które nie widniało na liście uprawnionych do korzystania
z komputerów. To okrycie przyczyniło się w konsekwencji do ujawnienia i lokali
zacji grupy hackerów z Niemiec Zachodnich, którzy wrażliwe dane amerykańskich
instytucji sprzedawali agentom sowieckiego KGB. Zob. Stefan Aust, Thomas Am
mann, Digitale Diktatur. Totalüberwachung, Datenmissbrauch, Cyberkrieg, Ullstein
Verlag 2016, zwłaszcza rozdz. Hacker für Moskau. Visionen vom Digitalen Krieg
(s. 223-246).
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nil następnie na różne numery z listy, aż trafił na podobną sobie ma
szynę. Sapiro i Garner zrezygnowali z pracy. Otworzyli komputero
wą firmę konsultingową i czekali cierpliwie, aż wreszcie ktoś z pro
gramistów ICS zauważy dłuższe i nieuprawnione przebiegi swojego
komputera, powodujące zbędne koszty. Początkowo „naprawiali”
takie systemowe błędy za darmo, a rzekomy program antywiruso
wy nazwali oczywiście Szczepionka, choć wcale nie chroniła ona
przed ponowną infekcją. Potem zaczęli rzeczywiście dobrze zarabiać.
Klientów im nie brakowało, bo przecież dobrze ukryty Wirus nadal
działał i zarażał nawet „wyleczone” już komputery. Aż pewnego dnia
zbiry nasłane przez byłego pracodawcę omal nie dopadły Sapiro. Jak
się okazało, wydał go Garner, a sam dobrze się ukrył. Sapiro go jed
nak odnalazł i kryjówkę zdradził ICS, cudzymi rękoma pozbywając
się niewygodnego wspólnika. A kiedy skończyły mu się pieniądze,
zaczął żyć z przemytu. Na tym karciarz kończy opowieść o losach
człowieka z blizną i właściwie nietrudno się już wtedy domyślić fina
łu. Rzeczywiście, zbiry z ICS za chwilę likwidują Sapiro, zaś Garnerem okazuje się narrator, którego krótkie stwierdzenie „Byłem wol
ny” zamyka akcję The Scarred Man niczym westchnienie ulgi.
To prawda, opowiadanie Benforda jest niezwykle proste pod
względem formalnym. Przebieg i lokalizacja akcji nie miały też peł
nić innej funkcji niż stworzenie odpowiedniej ramy do przedstawie
nia historii kogoś, kto zrealizował pomysł autora: napisał i celowo
wykorzystał wadliwy program komputerowy niczym zaraźliwego
wirusa. W komentarzu na stronie internetowej Benford wyjaśnia:
„Analogia z biologią narzucała się sama. Ewolucja będzie wspierać
taki kod, jeśli tylko jego twórca potrafi zadbać o to, żeby zręcznie go
ukryć. Pozwoli to wirusowi korzystać z cudzej energii (czasu oblicze
niowego), żeby zrealizować własne cele genetyczne”. Choć opowia
danie popadlo na kilkanaście lat w zapomnienie, ideę Benforda i ge
netyczną metaforę złośliwego oprogramowania podjęli inni, między
innymi brytyjski pisarz John Brunner. Pod wpływem dystopijnych
wizji Alvina Tofflera w Szoku przyszłości napisał on w 1975 roku futu
rystyczną powieść The Shockwave Rider, przez niektórych krytyków
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uważaną za wyraźną zapowiedź cyberpunku4. Na rok przed tym, jak
firma Apple wprowadziła na rynek pierwszy komputer osobisty, a na
długo przed tym, nim powstały ogólnodostępne sieci, Brunner wy
myślił taki program, który wzorem tasiemca, zmieniającego nosicieli,
potrafi niepostrzeżenie przedostać się z komputera do komputera.
Dlatego bohater powieści, genialny programista i archetyp hakera
Nick Haflinger, który niczym wytrawny pianista gra na klawiszach
telefonu, łączącego go z siecią, nadał mu nazwę „worm” (robak).
Oczywiście, możliwe analogie między kodem genetycznym a kodem,
w którym powstał program komputerowy, między mechanizmem
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych a zagarniającą kolejne ma
szyny infekcją w sieci, inspirowały tak wyobraźnię programistów,
jak też innych specjalistów od komputerów, nie tylko w powieściach
i opowiadaniach science fiction, lecz także w realnym świecie. Nie byli
też nimi wyłącznie przyszli autorzy fantastyki naukowej.
Nic zatem dziwnego że Jussi Parikka i Tony D. Sampson we
wstępie do tomu The Spam Book podkreślają, że zapewne nie mówili
byśmy dziś o wirusach i zarażonych programach, gdyby na początku
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku nie doszło do wybuchu epide
mii AIDS, wywołanej przez retrowirus niedoboru odporności (HIV)5.
Ta epidemia brutalnie zadała kłam mitowi postępu w epidemiologii,
która za pomocą szczepionek i innych procedur skutecznie elimino
wała dotąd zagrożenie kolejnymi chorobami zakaźnymi. Wybuch
epidemii AIDS wywarł istotny wpływ na media i zbiorową wyobraź
nię, między innymi specjalistów od komputerów. Nie ograniczył się
on wszakże do podobieństw w definicji wirusa i analogii w meto
dach walki z epidemiami, lecz objął także profilaktykę. Na przykład,
specjaliści z finansowanego przez firmę komputerową IBM zespo
łu Thomas J. Watson Research Centre podjęli w tym samym czasie,
4 John Brunner, The Shockwave Rider, Harper & Row 1975; polska wersja: Na fali
szoku, tłum. Michał Jakuszewski, Wydawnictwo Mag 2015.
5 Jussi PARIKKA, Tony D. Sampson, On Anomalous Objects of Digital Culture, [w:]
The Spam Book. On Viruses, Pom, and other Anomalies from the Dark Side of Digital
Culture, red. Jussi PARIKKA, Tony D. SAMPSON, Hampton Press 2008.
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na początku lat osiemdziesiątych utopijną, jak się wkrótce okazało,
próbę stworzenia cyfrowego systemu immunologicznego, pożycza
jąc w tym celu matematyczny model Erdósa i Renyiego, który od
kilku dekad służył epidemiologom do tego, by monitorować tempo
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Żywili bowiem nadzieję,
że uda im się zaprogramować takie narzędzia do automatycznego
rozróżniania między właściwymi i zawirusowanymi programami,
które zapobiegną przekroczeniu progu kolejnych infekcji, po któ
rym jej dalszy rozwój trudno już powstrzymać. Tak w przypadku epi
demii w realnym świecie, jak epidemii w świecie cyfrowym na prze
szkodzie wszelkim skutecznym próbom przeciwdziałania zdawała
się stać postępująca globalizacja i mobilność, narastająca zdolność
przyłączeniowa skupisk ludzkich i sieci komputerowych.
Jednak mimo powszechności czytelnych analogii między ko
dami genetycznymi i komputerowymi, między coraz częstszymi
u schyłku XX wieku epidemiami chorób zakaźnych, które zdawały
się już wyeliminowane ze słownika współczesnej medycyny, a wzra
stającą liczbą i różnorodnością złośliwych oprogramowań, bardzo
długo oba światy pozostawały od siebie oddzielone, poddane jedy
nie działaniu prawa analogii. Znakomicie ilustruje to znacząca róż
nica między serialem telewizyjnym o znamiennej nazwie Wirus (.The
Strain), którego pierwszy sezon stacja FX wyemitowała w 2014 roku,
a tak samo zatytułowaną i wydaną cztery lata wcześniej trylogią
powieściową6. Co w tym miejscu istotne, jeszcze przed wydaniem
powieści meksykański reżyser filmowy Guillermo del Toro napisał
scenariusz serialu, nie mógł jednak znaleźć zainteresowanego nim
producenta. Dlatego razem z Chuckiem Hoganem zdecydowali się
opracować temat w formie powieści. Wkrótce też przygotowali i wy
produkowali dla stacji FX planowany serial. Pozwala to zasadnie po
6 Guillermo del Toro, Chuck Hogan, The Strain Trilogy (The Strain, William
Morrow 2009; The Fall, William Morrow 2010; The Night Eternal, HarperCollins
Publishers 2011); polska wersja: Wirus, tłum. Anna Klingofer, Zysk i S-ka 2014;
Upadek, tłum. Krzysztof Skonieczny, Zysk i S-ka 2015 oraz Mrok, tłum. Anna Klin
gofer, Nasza Księgarnia 2015; ostatnia część trylogii dotąd się nie ukazała.
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dejrzewać, że interesująca nas zmiana wiąże się nie tyle z różnicą
między poetyką powieści a poetyką serialu telewizyjnego, ile z cza
sem realizacji tego ostatniego.
Tak w trylogii, jak w serialu Wirus pojawia się ten sam pomysł
wprowadzenia dwóch równoprawnych bohaterów i dzięki nim po
dwójnego spojrzenia na wampiryzm, pomysł stworzenia jego dwóch
tak samo uprawnionych sytuacyjnych definicji. Do walki z Mistrzem,
jednym z siedmiu starożytnych wampirów, który zbuntował się
przeciw ograniczającym je odwiecznym prawom i postanowił pod
bić cały świat, poczynając od dzisiejszego Nowego Jorku, stają ramię
w ramię profesor Abrahim Setrakian oraz szef zespołu szybkiego
reagowania Centrum Chorób Zakaźnych Ephraim Goodweather.
Ten pierwszy, rumuński (a w serialu armeński) Żyd, najpierw po
znał Mistrza poprzez opowieści babki o tajemniczym losie polskie
go szlachcica, którego ciało prawdopodobnie zasiedlił. Dlatego bez
większego trudu rozpoznał Mistrza w obozie śmierci w Treblince,
a następnie niestrudzenie tropił jako profesor mitologii i literatu
ry Europy Wschodniej Uniwersytetu w Wiedniu. Kiedy zaczyna się
akcja Wirusa, stary i chory na serce Setrakian od kilku dobrych lat
oczekuje na kolejne starcie z Mistrzem, gromadząc przedmioty ze
srebra - jedynej skutecznej broni w walce z wampirami. Podczas gdy
on doskonale zna mityczną genealogię, podstawy biologii i zasady
zwalczania wampirów, Goodweather odkrywa biologicznego wirusa
wampiryzmu i po wielu próbach znajduje też skuteczne antidotum.
Tak przynajmniej wygląda to w trylogii Wirus. W serialu pojawia się
bowiem jeszcze inny wirus i niewystępująca w powieści bohaterka,
programistka komputerowa Ansel Arbour. Początkowo stoi ona po
stronie Mistrza i jego popleczników, wynajęta do zawirusowania
sieci, by utrudnić szybki przekaz informacji i skutecznie zwiększyć
dezinformację i panikę w mieście. Potem Arbour przechodzi na stro
nę Setrakiana i Goodweathera, pomagając im odbudować niektóre
z kanałów informacyjnych. Ani w pierwszym, ani w drugim sezonie
serialu żadna z koncepcji wirusa nie przekroczyła granic przyrodzo
nych im światów. A przecież, jak dowodzą Parikka i Sampson w przy-
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woływanym już wstępie do Spam Book, użytkownicy intemetu oba
wiają się hakerów i wirusów nawet bardziej niż takich przestępstw,
jak kradzież i pobicie w realnym życiu. Tym ciekawszy w związku
z tym wydaje się pomysł, który w najnowszej powieści The Steel Kiss
wykorzystał amerykański mistrz thrillerów Jeffrey Deaver7. Para
jego ulubionych bohaterów, detektyw Amelia Sachs i ekspert krymi
nalistyki Lincoln Rhyme, muszą tu bowiem stawić czoła przestępcy,
który jako broń wykorzystuje inteligentną technologię.
Akcję The Steel Kiss zaczyna scena, w której Sachs, obserwując
podejrzanego, staje się świadkiem wypadku w galerii handlowej na
Brooklynie. Jadący ruchomymi schodami mężczyzna nagle wpada
w tryby mechanizmu poruszającego nimi silnika, gdyż z nieznanych
bliżej powodów otworzył się panel zabezpieczający wejście, służące
do ich konserwacji. Nic nie wskazuje na to, żeby ktoś lub coś przy
czyniło się do tej tragicznej w skutkach awarii. Gdyby rodzina ofiary
nie skierowała sprawy do sądu, oczekując odszkodowania od produ
centa, a jej adwokat nie zatrudnił Rhyme a jako eksperta, zabójstwo
pozostałoby niewykryte. Teraz jednak, krok po kroku, razem z bo
haterami Deavera odkrywamy istnienie i zasady działania tak zwa
nego intemetu Rzeczy. Coraz częściej takie codzienne urządzenia,
zwłaszcza w dizajnerskiej wersji luksusowej, jak pralki i kuchenki
gazowe, bojlery, oświetlenie, klimatyzacja i systemy alarmowe, ale
też ruchome schody, samochody czy windy są wyposażone w mini
komputer, pełniący funkcję inteligentnego sterownika. Dzięki nie
mu użytkownik może tymi urządzeniami zdalnie sterować, na przy
kład o dowolnej porze je włączać i wyłączać, komunikując się z nimi
za pośrednictwem telefonu komórkowego czy tabletu poprzez
odpowiednią stronę internetową. Tą samą drogą producent może
aktualizować ich oprogramowanie, choć często tego obowiązku nie
dopełnia, choćby ze względu na konieczność czasowego zawieszenia
wtedy dostępu online, co z kolei ogranicza swobodę użytkowników.
Ponieważ inteligentne sterowniki obsługują wszystkie funkcje dane
7 Jeffery Deaver, The Steel Kiss, Gunner Publications 2016.
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go urządzenia, wystarczy uzyskać nielegalny dostęp do protokołów
ich zdalnej obsługi, żeby poza kontrolą właściciela włączyć gaz w ku
chence, podgrzać wodę w bojlerze do 200 stopni czy zadać silnikowi
samochodu maksymalna prędkość, zarazem blokując hamulce. Jak
w pewnym momencie wyznaje Rhyme, nawet on nie miał pojęcia, że
urządzenia codziennego użytku potrafią być tak niebezpieczne i ba
nalnie łatwo zmienić je w śmiercionośną broń.
Deaver zręcznie buduje akcję thrillera, zaczynając od zdarze
nia, które miało wszelkie pozory nieszczęśliwego wypadku. Któż by
się przecież spodziewał, że ruchome schody mogą zabijać. Potem
przychodzi kolej na kuchenkę gazową, eksplodującą mikrofalówkę
i samochód. W dodatku ten ostatni miał zaledwie spowodować wy
padek, blokując ulicę i utrudniając Sachs dojazd do mieszkania mat
ki, głównego celu zabójcy. Co więcej, ofiar nic zdaje się ze sobą nie
łączyć, jakby ktoś wybierał je losowo, zabijając dla przykładu. Jak
można się spodziewać, akcja - jak zwykle u tego pisarza - ma kilka
rozwijających się równolegle nurtów, obfitujących w pozorowane
klimaksy, skomplikowane zwroty akcji i podwójne dna. Po każdym
zabójstwie z wykorzystaniem inteligentnego sterownika przestęp
ca publikuje w internecie manifesty, podpisując się imieniem „The
People’s Guardian”. Jak w nich tłumaczy, działa z pobudek ideowych,
piętnując nadmierny konsumpcjonizm. Jeden z jego manifestów
nosi właśnie tytuł The Steel Kiss, jak sama powieść. Już wkrótce jed
nak widzimy, że on sam został sprytnie zmanipulowany i działa za
podszeptem osoby, która w wypadku spowodowanym przez samo
chód z wadliwą konstrukcją straciła męża i odniosła ciężkie obraże
nia, a następnie przez kilka lat planowała zemstę. Deaver napisał za
tem typowy thriller, choć wprowadził do niego jedną technologiczną
osobliwość - śmiercionośną broń cybernetyczną, sterowaną przez
komputer. Przeniósł tym samym zagrożenia z sieci w realny świat,
pokazując jak na dłoni, że działalność hakerów i innych cyfrowych
przestępców może mieć fizyczne skutki.
Oczywiście, Deaver nie był pierwszym twórcą, który wpadł
na podobny pomysł. Wystarczy przypomnieć film Lena Wisemana
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Live Free or Die Hard (2007), czwarty z serii opatrzonej po polsku
absurdalnym tytułem Szklana pułapka, bo tak właśnie dystrybutor
nazwał pierwszy z filmów, którego akcja rozgrywała się w wieżowcu
z betonu i szkła. Jak informuje czołówka, film powstał z inspiracji
artykułem Johna Carlina A Farewell to Arms, co w naszym kontek
ście stanowi istotną wskazówkę0. Artykuł, opublikowany na łamach
.Wired” w 1997 roku, podejmował palący temat nowych zagrożeń dla
bezpieczeństwa w epoce cyfrowej, zwłaszcza w kraju o tak rozbu
dowanej sieci komputerowej, jak Stany Zjednoczone, gdzie elektro
niczny Pearl Harbor zdaje się całkiem realną przyszłością. Minister
stwo Obrony i wojsko, uzbrojone w drogie lotniskowce, strategiczne
bombowce i inny ciężki sprzęt, jest tymczasem zupełnie nieprzygo
towane na atak cybernetyczny, kiedy rolę broni masowego rażenia
przejmie tanie i łatwo dostępne oprogramowanie. Oczekując na to,
że któryś z tworzonych naprędce specjalistycznych zespołów stwo
rzy system cyfrowy z taką zdolnością do przetrwania, jaką posia
dają organizmy i populacje biologiczne czy ludzkie społeczeństwa,
administracja w Waszyngtonie ćwiczy swoją zdolność przetrwania,
biorąc udział - jak ironizuje Carlin - w grze zatytułowanej The Day
After. Akcja tej gry rozpoczyna się bowiem w chwili, kiedy cyberterroryści przejęli już całą najbardziej newralgiczną infrastruktu
rę, komunikację, wielkie elektrownie, zbiorniki wodne i tak dalej.
Taką właśnie grę w realu pokazuje nam Wiseman w Live Free or Die
Hard, nie zapominając wszakże o tym, że między datą ukazania się
drukiem artykułu Carlina a dniem planowanej premiery jego filmu
doszło do ataków terrorystycznych 11 września 2001. Nawet jeśli
nie wykorzystano w nich infrastruktury cyfrowej i zawirusowanych
programów, to przecież z całą mocą potwierdziły one wcześniejsze
diagnozy z „Wired” o tym, że armia amerykańska nie jest przygoto
wana na żaden typ niekonwencjonalnych ataków.

8 John Carlin, 4 Farewell to Arms, „Wired”, maj 1997, http://www.wired.com/
i997/05/netizen-2/ (30.07.2016).
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Film Wisemana zdaje się ilustrować rodzime przysłowie, że
Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. Po złych doświadczeniach
11 września powstała bowiem serwerownia NSA, w której na pierw
szy sygnał ataku terrorystycznego automatycznie gromadzą się
kopie wszystkich danych finansowych państwa. Nic więc dziwne
go, że akcja zaczyna się tu od hakerskiego ataku na centrum cyberbezpieczeństwa FBI w symboliczny weekend Dnia Niepodległości
4 lipca. Na czele terrorystów stoi oczywiście pomysłodawca nowej
serwerowni, którego odpowiednie służby nie chciały słuchać, kiedy
uprzejmie pokazywał im luki w systemach zabezpieczających. Teraz
zaś o istnieniu tych groźnych luk mają się przekonać na własnej skó
rze. Z naszego punktu widzenia liczy się przede wszystkim wątek
zdalnego zabójstwa, do którego w Live Free or Die Hard dochodzi dwa
razy. Po pierwsze, kiedy terroryści chcą zlikwidować niepotrzebnych
im już hakerów, wysyłają im wirusa drogą mejlową, zaś naciśnięcie
klawisza „delete” powoduje wybuch. Po drugie, wykorzystują oni
system zdalnego sterowania, żeby przekierować gaz ziemny i wy
sadzić węzeł energetyczny. Zwłaszcza w tym pierwszym przypadku,
niczym w thrillerze Deavera, oglądamy materialne skutki działania
software’u. Problem jedynie w tym, że jako widzowie nie mamy po
jęcia, jak do tego dochodzi. Być może wirus aktywował jedynie jakieś
umieszczone tam wcześniej materiały wybuchowe. W dodatku cała
akcja nie ma w sobie krzty realizmu, bowiem to raczej widowiskowe
efekty stanowiły podstawowy cel filmu. Tymczasem w późniejszym
niemal o dziesięć lat thrillerze The Steel Kiss zabójczą bronią okazują
się urządzenia codziennego użytku, które niemal każdy z nas posia
da we własnym domu, a ponadto zasady ich nagłej mutacji zostają
dokładnie wyjaśnione. Na tym wszakże nie koniec.
Tym razem w thrillerze Deavera współpracuje z Lincolnem
Rhymem nie tylko Amelia Sachs. Trochę nieoczekiwanie dla samego
siebie zatrudnił on asystentkę, poruszającą się na wózku inwalidz
kim słuchaczkę swoich wykładów dla przyszłych ekspertów krymi
nalnych. Właśnie ze względu na postępującą chorobę Juliette Archer
musi się przekwalifikować. Po uzyskaniu magisterium w dziedzinie
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biologii i zdrowia publicznego pracowała jako terenowy epidemio
log, a to wymagało znacznej sprawności fizycznej. Choć porównania
metod dedukcji kryminologa i epidemiologia powracają w The Steel
Kiss kilka razy, trudno powiedzieć, żeby były zawód Archer odgrywał
¡akąś kluczową rolę w rozwikłaniu zagadki. Jej specjalizacja to ra
czej pozostałość wspomnianych już analogii między dwoma typami
wirusów i zasadami ich rozprzestrzeniania się. Jak się bowiem wy
daje, powieść Deavera nie mogłaby powstać bez niedawnych rewela
cji na temat pierwszego potwierdzonego przypadku wykorzystania
złośliwego oprogramowania do celów wojskowych w realnym świe
cie. Historię powstania i ujawnienia wirusa Stuxnet opublikowała
niedawno Kim Zetter, reporterka „Wired” zajmująca się przestęp
stwami w cyberprzestrzeni9. Jej książka wyjątkowo zręcznie łączy
dziennikarską narrację z objaśnieniami skomplikowanych szcze
gółów technicznych tak broni cybernetycznej, jak jej zaawansowa
nego technologicznie celu, a także z polityczno-historycznym kon
tekstem, w którym większości informacji, pochodząca z wywiadów
i prywatnych rozmów, nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia.
W Countdown to Zero Day Zetter zaczyna historię Stiumet od
trudnej początkowo do wyjaśnienia zmiany zaobserwowanej przez
przedstawicieli działającej przy ONZ Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej (IAEA), monitorujących irański program atomo
wy. W styczniu 2010 roku odkryli oni ku własnemu zdziwieniu, że
w podziemnej fabryce wzbogacającej uran na pustyni koło Natanz
w środkowym Iranie nagle wzrosła liczba i częstotliwość wymienia
nia wirówek szybkoobrotowych, służących do rozdzielania gazo
wych związków izotopów uranu. Kilka miesięcy później niewielka
firma komputerowa w białoruskim Mińsku, handlująca oprogra
mowaniem antywirusowym, otrzymała od jednego z kontrahentów
w Iranie nieznany dotąd złośliwy program. Łączył on cechy robaka

’ Kim Zetter, Countdown to Zero Day. Stuxnet and the Launch of the World’s First
Digital Weapon, Crown Publishers 2014.
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i wirusa, miał też zaskakującą wielkość aż 500 KB, gdyż zawierał
wiele różnorodnych danych i funkcji, zapakowanych jedne w dru
gie niczym rosyjskie matrioszki. Co niespotykane, posiadał też datę
ważności, wyznaczoną na 24 czerwca 2012 roku, zaś znajdował się
w sieci od co najmniej kilkunastu miesięcy. Zgodnie z zasadami
Białorusini powiadomili producenta oprogramowania, zaś wirusa
nazwali Stuxnet od nazwy jednego z plików. W czerwcu 2010 roku
podobnym wirusem zajęła się firma Symantec, posiadająca biura na
całym świecie. Gdyby nie dociekliwość i upór programistów, spę
dzających setki godzin, żeby rozszyfrować kolejne poziomy i pliki,
ani zadania Stuxneta, ani ich polityczne implikacje nie ujrzałyby za
pewne światła dziennego. Zetter, krok po kroku, relacjonuje postę
py żmudnego i trwającego dwa lata procesu rozpoznawania zakresu
funkcji i celu tego wirusa oraz jemu pokrewnych, przeplatając tę re
lację niezbędnymi informacjami o ówczesnej sytuacji geopolitycznej
i irackim programie atomowym, wybranymi zdarzeniami z bogatej
historii napięć na Bliskim Wschodzie i historii złośliwych oprogra
mowań. Niestety, możemy tu przywołać jedynie najważniejsze z na
szego punktu widzenia ustalenia i przypuszczenia z jej książki.
Stuxnet składał się z modułów, które zapewne stworzy
ło niezależnie od siebie kilka zespołów programistów, o różnych
stopniach wiedzy i umiejętności. Wszystkie ślady ich pochodzenia
i działalności zostały wyjątkowo starannie zatarte, uniemożliwia
jąc nawet szczątkową identyfikację. Stuxnet posiadał przy tym nie
tylko aktualny certyfikat Microsoftu, lecz zawierał także aż kilka
tak zwanych zero-day exploits, wykorzystujących nieznane jeszcze
luki w zabezpieczeniach. Było to osobliwe samo w sobie, gdyż na tej
zasadzie działa jedynie kilkanaście spośród pojawiających się rocz
nie ponad 12 milionów nowych wirusów. Oprócz tego dysponował
dodatkowo czterema innymi metodami propagacji. Pod względem
różnorodnego zestawu narzędzi przypominał zatem, jak trafnie
podpowiada Zetter, wirtualny scyzoryk armii szwajcarskiej. Ata
kował wszystkie istniejące wersje Windows, zaś rozprzestrzeniał
się za pośrednictwem pamięci USB i następnie lokalnych sieci, czyli
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rnusiał powstać z myślą o urządzeniach pozostających ze względu
bezpieczeństwa poza dostępem do intemetu. W dodatku znaleziono
kilka jego wersji, ze zmodyfikowanymi lekko kodami. Każda kolejna
była bardziej agresywna od poprzedniej. Intrygował zwłaszcza fakt,
że Stuxnet wyszukiwał jedynie wybrane programy firmy Siemens,
wchodzące w skład podobnych systemów kontroli jak te, o których
pisał Deaver, choć z tych korzystano wyłącznie w przemyśle do ste
rowania ramionami robotycznymi i pasami transportowymi. Nikt
dotąd nie atakował takich programów, gdyż mogły one co najwyżej
stanowić przedmiot zainteresowania szpiegów przemysłowych. Jak
się potem okazało, choć sam Stuxnet nie szpiegował, to robiły to
pokrewne i wcześniejsze od niego wirusy Flame i Duqu. Od nich też
zapewne pochodziły informacje, które następnie umożliwiły jego za
programowanie. Stuxnet najpierw sprawdzał, czy dane urządzenie
ma interesujący go program Siemensa, a jeśli nie miało, to w ogóle
się nie aktywował, choć nadal infekował inne maszyny. Potrafił przy
tym aktualizować własne wersje i wysyłał informacje o kolejnych
„zdobyczach” do centrali, umożliwiając w taki sposób swoim twór
com śledzenie postępów infekcji.
Jak ustalono, głównym celem ataku wirusa Stuxnet były łą
czone szeregowo, wysokoobrotowe wirówki do wzbogacania uranu
w Iranie. Jedna z jego wersji zmieniała częstotliwość ich obrotów,
inna zaś modyfikowała pracę zaworów przepuszczających gaz. Obie
wpływały ponadto na pracę systemów monitorujących, uniemożli
wiając wykrycie nieprawidłowości funkcjonowania wirówek. Opera
cja powtarzała się co dwadzieścia kilka dni. W żadnym z przypadków
nie chodziło zatem o zniszczenie fabryki, co mogło grozić wybuchem
jądrowym, a jedynie o potajemny sabotaż jej produkcji. Wszystko
przy tym wskazuje na to, że tak plan, jak realizacja ataku na taką
skalę stanowiły element polityki międzynarodowej i w związku
z tym musiały posiadać akceptację najwyższych władz państwowych.
Zapewne w taki właśnie sposób Stany Zjednoczone starały się zapo
biec atakowi z powietrza, grożącemu eskalacją konfliktu zbrojnego,
na który nastawa! rząd Izraela, a zarazem zminimalizować ryzyko

453

454

SZTUCZNE NATURY 4.0

odwetu. W czerwcu 2012 roku wyszło na jaw, że Stuxnet powstał
jako owoc pracy grupy hakerów TAO z NSA, która współpracowała
z CIA oraz specjalną jednostką U 8200 armii izraelskiej, realizując
tajny projekt w ramach zarządzonej w 2006 roku przez prezydenta
Georgea W. Busha operacji „Olympic Games”. Tyle zdradził na ła
mach gazety „New York Times” generał James Cartwright, w latach
2007-2011 drugi co do ważności wojskowy w USA, który właśnie
prace tych grup nadzorował10. Dziejowa ironia na tym zaś polega,
że pierwszy znany publicznie atak cybernetyczny o materialnych
skutkach zapobiec miał rozprzestrzenianiu się broni nuklearnej.
Tymczasem jego autorzy korzystali z nowej i równie destrukcyjnej
technologii, której możliwe efekty oddziaływania trudno jeszcze
przewidzieć.
Nie sposób odmówić racji Zetter, kiedy podkreśla wyjątkową
nieprecyzyjność takiego ataku, porównując go do próby zlikwidowa
nia Osamy bin Ladena przez zarażenie którejś z jego żon śmiertel
nym wirusem. W dodatku broń tego typu trudno kontrolować. Tak
że dlatego, że należy podjąć wszelkie starania, żeby uniknąć szkód
po swojej stronie, tak w postaci zawirusowania własnych sieci, jak
ewentualnego rewanżu ze strony przeciwnika, o wiele łatwiejszego
do przeprowadzenia niż w przypadku wojny konwencjonalnej. Choć
w takich warunkach cel wirusa Stuxnet został zaprogramowany
wręcz z chirurgiczną precyzją, wygląda przecież na to, że w marcu
2010 roku samowolnie zainfekował on tysiące urządzeń, które nie
stanowiły zaplanowanego przedmiotu ataku, co w końcu doprowa
dziło do jego wykrycia. Jednak nie da się przeoczyć przełomowe
go charakteru tego wirusa. To prawda, problemy z ochroną przed
atakami hakerów systemów kontroli lotnisk, instalacji do oczysz
czania wody czy węzłów energetycznych i komunikacyjnych znane
są co najmniej od wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wie

10 Por. Stefan AUST, Thomas AMMANN, op. cit., rozdz. Cyberwar. Die @-Bombe,
s. 306-328.
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ku. Wtedy właśnie ze względu na konieczność ochrony środowiska
wprowadzono zasadę zewnętrznego monitoringu, co spowodowało
konieczność zmiany ich oprogramowania na Windows, umożliwia
jąc przy okazji jego aktualizowanie przez internet, a tym samym
niejako otwierając drzwi dla wirusów. Stuxnet jedynie sprawił, że
ten problem trafił do publicznej świadomości. Jednak wszystkie
dotychczasowe operacje cybernetyczne służb USA, nawet te, które
zostały ujawnione w dokumentach przekazanych przez Snowdena,
miały jedynie na celu kradzież lub zniszczenie danych, ewentualnie
ułatwiały lokalizację i zniszczenie celu za pomocą broni konwencjo
nalnej. Żadna z tych operacji nie obejmowała ataku cyfrowego, który
potrafiłby zastąpić zrzucenie bomby czy odpalenie rakiety. Stuxnet
to zatem pierwszy potwierdzony przypadek broni cyfrowej, prze
znaczonej do bezpośredniego sabotażu urządzeń przemysłowych
i powodującej materialne zniszczenia. Otworzyło się zatem całkiem
nowe pole konfliktów zbrojnych. Oznaczało to zaś nie tylko począ
tek militaryzacji cyberprzestrzeni, lecz musiało także spowodować
upolitycznienie profilaktyki i zwalczania złośliwych oprogramowań.
To przecież między innymi amerykańscy specjaliści doprowadzili do
ujawnienia zasad i celów działania wirusa, który powstał z inicjaty
wy ich własnego rządu.
Nie tylko Zetter z wielu powodów uważa Stuxnet za punkt
zwrotny w historii komunikacji cyfrowej. Jednak zarówno cytowa
ne przez nią teksty i wypowiedzi, jak jej własna relacja w Countdown
to Zero Day, klarownie dowodzą, że od czasu opowiadania Brunnera
The Scarred Man i definicji Cohena niewiele zmieniły się nasze wy
obrażenia i sposób mówienia o wirusach. Dlatego warto przyjrzeć się
uważniej temu, jak przebiegała reakcja na wybuch epidemii wirusa
nabytego zespołu odporności (HIV), zidentyfikowanego na począt
ku lat osiemdziesiątych, skoro - jak już wspomnieliśmy - wywarła
ona istotny wpływ nie tylko na samą nazwę, lecz przede wszystkim
na konceptualizację złośliwych programów jako anomalii w cyfro
wym świecie, których zagrożenie narasta w miarę zwiększania się
mocy przyłączeniowej sieci. Epidemia HIV zwróciła powszechną
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uwagę na istnienie chorób zakaźnych, zagrażających całym ludz
kim populacjom. Stało się to zaś w chwili, kiedy epidemiolodzy byli
przekonani, że takie choroby przestały stanowić realny problem
w krajach wysoko rozwiniętych i dlatego należy zacząć przywiązy
wać większą wagę do epidemii społecznych w postaci alkoholizmu
czy narkomanii. Jak słusznie komentuje Priscilla Wald, zrodziło to
„potrzebę narracji wyjaśniających, nadających naukowy i społeczny
sens tym nieoczekiwanym wydarzeniom, który już wkrótce stały się
znane jako «epidemia AIDS»” (s. 214)11. Jej wydana kilka lat temu
monografia Contagious. Cultures, Carriers, and the Outbreak Narra
tive okazuje się bardzo przydatna w kontekście naszych rozważań
nie tylko dlatego, że Wald rozpatruje choroby zakaźne i ich epidemie
jako zjawisko społeczne i kulturowe. Co bardziej istotne, zwraca ona
baczną uwagę na niebezpieczeństwo, które niosą ze sobą
opowieści i konwencje przedstawieniowe, kształtujące obrazy,
pojęcia i narracje, za których pomocą nadajemy sens otacza
jącemu nas światu. Modelują one - a także infekują - każdy
aspekt naukowych i epidemiologicznych poczynań, od zbiera
nia i interpretacji danych poczynając, zaś na społecznych i me
dycznych diagnozach problemu kończąc (s. 262).

Dzięki temu proponowane przez nią analizy dyskursów na temat
zarazy w XX wieku mają w sobie element podejścia krytycznego,
niezbędny w zamierzonym przez nas porównaniu z narracjami na
temat zagrożeń ze strony wirusów komputerowych.
W Contagious Wald przypomina, że angielski rzeczownik z ła
cińskim rodowodem „con-tagion” (zarażenie, epidemia) znaczy do
słownie „dotykać się", „stykać się ze sobą” (s. 12-13). Jeden z jego
najwcześniejszych zakresów użycia, odnotowany w XIV wieku, do
tyczył rozpowszechnia się idei i postaw etycznych, zwykle też wiązał
się z ostrzeżeniem przed zagrożeniem korupcją moralną lub obycza
11 Priscilla Wald, Contagious. Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative, Duke
University Press 2008.
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jową. Choroby zakaźne w tamtym obszarze językowym nazywa się
również często terminem „communicable diseases” (choroby komunikowalne, przekazywalne). Oczywiście, polska „zaraza” czy „zara
żenie” nie niesie ze sobą tych samych znaczeń, co angielskie „conta
gion”. Jednak zwrot „zarazić kogoś czymś” lub „zarazić się czymś od
kogoś” odnosić się może z powodzeniem tyleż do przekazania lub
nabycia choroby, ile do sfery gustów, upodobań, nastrojów i przeko
nań. Rozpowszechnianie się tego typu chorób, podobnie jak krążenie
idei, poglądów i przekonań ma bardzo podobny charakter: zarazem
materialny i doświadczalny. Tak choroby, jak idee ujawniają bowiem
niebezpieczeństwo i potencjał sytuacji, w których ciała znajdują się
we wzajemnym kontakcie. Pokazują też jak na dłoni trwałość mię
dzyludzkich więzi, a zarazem poświadczają ich nietrwałość, łatwość
zerwania. Tym samym w medycynie pojęcie „contagion" okazuje
się wcale nie mniej metaforyczne niż w podejmowanych od dawna
próbach wyjaśnienia, jaką drogą przenoszą się poglądy i przekona
nia w interakcjach społecznych12. Dlatego właśnie już w połowie lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku William McNeill w Plagues and
People sformułował i dobrze udokumentował tezę, że choroby zakaź
ne zawsze wywierały znaczący wpływ na kształt ludzkich populacji
i cywilizacji, a zatem „powinny stanowić część naszego rozumienia
historii”13. Jak pokazuje Wald, próba rozumienia najnowszej histo
rii nie może się obyć bez przyjrzenia się bliżej temu, jak w wyniku
skomplikowanych powiązań między ustaleniami wirusologów i epi
demiologów a dyskursami społecznymi, technokulturowymi i mili
tarnymi doszło do wytworzenia tego zjawiska, któremu nadano na
zwę „syndrom AIDS”.
Kiedy na początku lat osiemdziesiątych XX wieku odnotowano
pierwsze przypadki zachorowań w południowej Kalifornii i w stanie

12 Więcej na temat relacji między chorobami zakaźnymi a teatrem i sztukami performatywnymi zob. Małgorzata SUGIERA, Performans jako epidemia, „Didaskalia”
2016, nr 133-134, s. 70-77.
13 William H. McNeill, Plagues and People, Doubleday 1976, s. 5.

457

458

SZTUCZNE NATURY 4.0

Nowy Jork, syndrom AIDS objawiał się w postaci wielu odmiennych
symptomów, które nastręczały wiele trudności w jednoznacznym
rozpoznaniu choroby, jej diagnozie i leczeniu. Potrzeba wyjaśnie
nia źródła nieznanej choroby była na tyle paląca, że epidemiolodzy
sięgnęli po już istniejące i sprawdzone narracje. Jako dowód takich
działań, Wald przywołuje wprowadzoną w 1985 roku nową i szcze
gółową instrukcję, jak zbierać dane, rozpoznawać powtarzające się
wzorce i następnie wyjaśniać ich sens. W tej procedurze, podobnie
jak w relacjach specjalistów i dziennikarzy z tamtego czasu, dostrze
ga ona wyraźny powrót najważniejszych cech takiego typu narracji,
który określa terminem „narracja wybuchu epidemii” (outbreak nar
rative). Ukształtowała się ona w pierwszych dekadach XX wieku, kie
dy narodziły się dwie siostrzane niemal dyscypliny naukowe, które
często pożyczały od siebie terminy i metafory: bakteriologia i socjo
logia. Podstawowa definicja tego typu narracji brzmi w Contagious
następująco:
Narracja wybuchu epidemii - w jej rozmaitych naukowych,
dziennikarskich i literackich wersjach - realizuje ten sam pod
stawowy schemat rozwoju wydarzeń. Jego początek to rozpo
znanie wybuchu infekcji, potem następuje opis globalnych sie
ci, którymi zaraza się rozprzestrzenia, chronologiczną relację
z walki z epidemią kończy zaś jej zwycięskie powstrzymanie
(s. 2).

Nawet jeśli ten wzorzec ulegał wielu różnym modyfikacjom, naj
poważniejszym w latach pięćdziesiątych, to przecież jego zasadni
czy zrąb w postaci ludzkiego nosiciela i środowiska, które wyjątko
wo sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się bakterii czy wirusa,
ukształtował się właśnie u początku ubiegłego wieku.
Autora pierwszej narracji wybuchu epidemii identyfikuje Wald
z imienia i nazwiska. Był nim inżynier sanitarny, doktor George A.
Soper, który w 1907 roku badał przypadki tyfusu na Long Island.
Nic dziwnego, że uciec się on rnusiał do pomocy znanego już wtedy
schematu narracyjnego powieści detektywistycznej, żeby skutecz
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nie przekonać stosowne instytucje i opinię publiczną tak do traf
ności rozpoznanego przez siebie mechanizmu rozpowszechniania
się duru brzusznego, jak i efektu swoich inwestygacji, skoro miał
do czynienia z pierwszym odnotowanym przypadkiem takiego no
siciela, który nie wykazywał żadnych symptomów chorobowych.
Nie przez przypadek bodaj chodziło o młodą kobietę, Mary Mallon,
imigrantkę z Irlandii, pracującą w jednym z domów jako kucharka
i pomoc domowa. Pozwalało to zgrabnie połączyć archetyp zagro
żenia ze strony obcego (czytelny już choćby w Edypie królu Sofokle
sa), znów aktualny ze względu na wzrastającą lawinowo mobilność
wszystkich warstw społecznych, z potrzebą napiętnowania coraz
bardziej widocznych dążeń emancypacyjnych kobiet oraz dobrze już
znanym schematem narracji melodramatycznej o upadłych kobie
tach i zagrożeniu chorobami wenerycznymi. Połączenie tych wszyst
kich elementów doprowadziło do identyfikacji samego źródła zagro
żenia, które analizowany przez Wald typ narracji identyfikuje jako
„spatial promiscuity” (swoboda poruszania się). Tak ówczesne epide
mie, jak koncepcja higieny i zdrowia publicznego, leżąca u podstaw
nowoczesnego społeczeństwa, wskazywały na konieczność wpro
wadzenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci regulacji zachowań
społecznych i potraktowania każdego narodu jako immunologicz
nego ekosystemu, którego granice w miarę potrzeby stają się nie
przepuszczalne. Tak właśnie narodziła się mityczna postać „Tyfuso
wej Mary”, roznoszącej choroby imigrantki z prymitywnych krajów,
która nieodpowiedzialnie zaraża zdrowe społeczeństwo Pierwszego
Świata. Sama Mary Mallon o tyle przyczyniła się do utwierdzenia
własnego mitu, że uporczywie odmawiała kontaktów ze służbami
sanitarnymi i podporządkowania się procedurom nakazanym przez
lekarzy, a nawet podała do sądu Departament Zdrowia za niepraw
ne przetrzymywanie. Sprawę wygrała i na kilka lat zniknęła z kręgu
zainteresowania służby zdrowia i opinii publicznej. Jednak kiedy
w 1915 roku wybuchła kolejna epidemia tyfusu w Nowym Jorku,
doktor Soper ustalił, że znana mu Mary Mallon pracuje jako kuchar
ka w Sloane Hospital for Women, choć pod zmienionym nazwiskiem.
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Wtedy właśnie prasa oskarżyła ją o świadome i bezwzględne naraża
nie na szwank zdrowia publicznego, doprowadzając do skazania jej
na dożywotnią kwarantannę.
Niesłabnącą nadal aktualność schematu narracyjnego wybu
chu epidemii, który w Contagious analizuje Wald, najlepiej pokazuje
film Epidemia (Outbreak, 1995) Wolfganga Petersena, luźno oparty
na dokumentalnym thrillerze Richarda Prestona The Hot Zonę. Kie
dy film wszedł do kin, w Zairze rzeczywiście wybuchła epidemia
wirusa Ebola, a więc dokładnie tam, gdzie zaczyna się fikcyjna opo
wieść na ekranie, co oczywiście nie mogło pozostać bez wpływu na
odbiór i upowszechnienie się określonego obrazu epidemii i proce
dur prewencyjnych. Akcja Epidemii Petersena zaczyna się w 1967
roku w opuszczonym obozie amerykańskich wojsk w Afryce, które
go ekipę zdziesiątkował nieznany wirus gorączki krwotocznej. Aby
zapobiec ewentualnej epidemii, już wkrótce cały obóz równają z zie
mią bomby zrzucone z samolotów wojskowych. Oczywiście medy
cy pobrali także odpowiednie próbki, żeby w tajemnicy rozpocząć
prace nad stworzeniem broni biologicznej i niezbędnego antidotum.
Dwie dekady później wirus znów daje o sobie znać. Tym razem do
wybuchu choroby dochodzi na terenie USA, w prowincjonalnym
miasteczku Cedar Creed, gdzie jako zdrowy nosiciel dotarła sym
patyczna małpka, którą ktoś nielegalnie dostarczył do sklepu zoo
logicznego. Nie musimy długo czekać na to, żeby wojskowe służby
medyczne ustaliły źródło zarazy, podejmując zarazem próbę jego lo
kalizacji i likwidacji. Posiadająca antytoksyny krew małpki posłuży
im poza tym do wytworzenia surowicy z przeciwciałami. Szczelny
kordon, który zapobiec winien dalszym postępom epidemii, bły
skawicznie otacza miasteczko. Ponieważ sprytnej małpki wciąż
nie udaje się złapać, dochodzi do coraz bardziej zaogniającego się
konfliktu między dwoma wysokimi przedstawicielami armii, którzy
mają odmienne zdanie na temat tego, czy odizolowany teren należy
zbombardować, jak stało się to wcześniej w Afryce, żeby zniszczyć
zarzewie zarazy. Co ciekawe, kiedy w Waszyngtonie trwają narady,
wszystkie mapy obrazujące potencjalne postępy epidemii pokazują
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jedynie obszar Stanów Zjednoczonych, zgodnie z doktryną narodu
jako immunologicznego ekosystemu. Oczywiście, Wald w Contagious
doceniła paradygmatyczny charakter historii, którą opowiedział
Petersen w Epidemii. Zaproponowała też pogłębioną analizę filmu,
zwracając uwagę choćby na to, jak rozwój akcji - pośrednia instruk
cja dla widzów - ze szczególną dobitnością podkreśla racjonalność
wprowadzanych przez wojsko regulacji i konieczność bezwzględne
go ich przestrzegania. Nas jednak interesuje w filmie Petersena coś
innego.
Kiedy porówna się archetyp Tyfusowej Mary z akcją Epidemii
uwagę zwraca kluczowa obecność wojska, które na daleki margines
usunęło służby sanitarne. Każę to pamiętać o istotnych modyfika
cjach, jakim schemat narracyjny wybuchu epidemii uległ po II woj
nie światowej. To prawda, etiologię chorób wirusowych zaczęto
bardziej systematycznie badać już w latach trzydziestych, jednak
dopiero dwie dekady później ulepszone mikroskopy elektronowe po
zwoliły dokładnie zaobserwować, jak dochodzi do zarażenia. Wald
zwraca wszakże uwagę na fakt, że początkowo naukowców intereso
wała zwłaszcza osobliwa natura wirusów, które w przeciwieństwie
do bardziej znanych bakterii egzystują na samej granicy między
materią ożywioną i nieożywioną. Z perspektywy o kilka lat później
szej niż data publikacji jej książki pozwala to przywołać najnowsze
zmiany w badaniach nad sztuczną inteligencją, w pewnym sensie
powracające do tamtych zainteresowań. John Johnston w artyku
le Mutant and Viral jedynie po to przecież przypomina jedną z gier
z wczesnych lat osiemdziesiątych XX wieku, żeby wskazać na istotne
ograniczenia dotychczasowych prób „naśladowania” ewolucji w sy
mulowanych cyfrowo środowiskach14. W analizowanej przez niego
grze Core War walczyły ze sobą dwa wirusy komputerowe, Creeper
i Reaper, a każdy starał się zniszczyć pamięć przeciwnika. Ten wła
śnie pomysł przyciągnął uwagę Toma Raya, biologa i specjalisty od
14

John JOHNSTON,

[w:]

TheSpam Book, s.

Mutant and Viral. Artificial Evolution and Software Ecology,
23-38.
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ekologii lasów deszczowych, który nawiązując do Core War stworzył
sztuczne uniwersum Tierra. Samopowielające się kody posiadają
w tym świecie nie tylko zdolność do replikacji, ale także ewoluują,
powołując do istnienia wiele nowych form, wchodzących ze sobą
w niezaplanowane z góry interakcje. Problem z Tierrą Raya, podob
nie jak z innymi tego typu symulacjami, na tym jednakże według
Johnstona polega, że pozostają one w pełnej izolacji i po jakimś cza
sie ich zdolność do tworzenia nowych form i typów interakcji ulega
radykalnemu osłabieniu i ograniczeniu. Dlatego definiując „życie”
jako właściwość skomplikowanych systemów wymian, proponuje on
przeniesienie uwagi z izolowanych symulacji na otwarte sieci kom
puterowe, w których wciąż pojawiają się nowe formy wirtualnego ży
cia. Wirusy, jego zdaniem, „żyją” właśnie dlatego, że nie przebywają
w podtrzymującym ich istnienie świecie, który ktoś specjalnie dla
nich zaprojektował. W kontekście przywołanym przez Wald w Con
tagious nowe podejście do wirusów Johnstona wydaje się powrotem
do tego problemu granicy między żywym a martwym, który intrygo
wał naukowców na początku lat pięćdziesiątych. Podczas jednak gdy
biologowie zastanawiali się wtedy nad statusem ontologicznym tak
zwanych naturalnych wirusów, dziś robią to programiści i specjaliści
od sztucznej inteligencji w odniesieniu do uznanych za złośliwe pro
gramów komputerowych.
Nie pora oczywiście zastanawiać się nad tym, co by się sta
ło dobre pół wieku temu, gdyby Zimna Wojna nie wywarła swe
go przemożnego wpływu również na wirusologię, inicjując tym
samym powstanie systemu wzajemnych wymian, fuzję między
dyskursem służb dbających o bezpieczeństwo militarne i służb
dbających o zdrowie publiczne. Również tym razem medyczne ro
zumienie zarazy i niesionych przez nią zagrożeń nie mogło rozwijać
się w społecznej próżni. Tym bardziej, że komunikowalne choroby
dostarczały materialnych dowodów na często trudne do zauważenia
interakcje społeczne, czyli mogły pełnić funkcję detektora ukrywa
nych kanałów komunikacji między „swoimi” a „wrogami”, zaś zdro
wie stało się miarą „cywilizacji” i naukowych osiągnięć, liczących się
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także w wyścigu zbrojeń. Szczególną rolę we wspomnianych wymia
nach dyskursów odegrała analizowana już przez nas w poprzedniej
części książki i wielokrotnie filmowana powieść Jacka Finneya The
Body Snatchers. Stworzyła ona bowiem nowy podgatunek horrorów
epidemiologicznych, do którego należy również przywołana wyżej
Epidemia Petersena. Wirus jako diabelsko zręczny obcy, tajnie prze
nikający granice agent wroga, zainteresowany wyłącznie własną re
produkcją, która wymaga inwazji i infiltracji, prania mózgu i wyko
rzystania gospodarza do swoich celów, znakomicie nadawał się na
narzędzie antykomunistycznej propagandy. Z kolei jej język odci
snął swoje piętno na terminologii i frazeologii medycznej, zarówno
immunologów, jak też epidemiologów, których drogi właśnie mniej
więcej wtedy się rozeszły.
Jednak wirusy nie tylko brały udział w mitycznej walce między
siłami Nauki i Natury. Pod wpływem takich dominujących wówczas
metafor, jak język, kod i informacja, doszło równolegle do istotnej
zmiany ich definicji, której ślady jeszcze dziś są dobrze widoczne
w koncepcjach wirusów komputerowych. Ciało zaczęto postrzegać
jako strategiczny system komunikacji, nad którym wirus może nie
spodziewanie przejąć kontrolę, w nieuprawniony sposób zmieniając
informacje podstawowe dla jego poprawnego funkcjonowania. Już
wkrótce zmodyfikowane rozumienie wirusów znalazło odbicie także
w odnowionej idei zarazy oraz podstaw komunikacji i interakcji spo
łecznych. Wald ilustruje to wybranymi i przekonującymi przykłada
mi. W tym kontekście interpretuje także zdjęcie, które ukazało się
na okładce czasopisma „Time” z listopada 1986 roku. Jako wizualną
reprezentację tego, co zostało uznane za najważniejszą chorobę XX
wieku, przedstawia ono powiększone ujęcie spod mikroskopu, na
którym wirus HIV przenika do wnętrza komórki limfocytu Th, dając
swoisty skrót opowieści o inwazji; inwazji groźnego wirusa, który
jako nieprzyjazny obcy przejmuje przemocą kontrolę nad żywotną
częścią systemu komórkowego gospodarza.
Przemawiające do wyobraźni społecznej wytłumaczenie przy
czyn epidemii i zarazem skuteczne przekonanie opinii publicznej
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o tym, że już wkrótce naukowcy rozwiążą także i ten problem, wy
magało znalezienia nosiciela wirusa, tak zwanego pacjenta zero. Nic
nie dowodzi tej potrzeby lepiej niż opublikowany w 1984 roku dia
gram możliwych kontaktów pierwszych czterdziestu homoseksual
nych pacjentów, w którego centrum znajduje się wymagające jeszcze
identyfikacji, zerowe źródło infekcji. Wald analizuje następnie drogę,
na której indeks epidemiologiczny, czyli wybrany przez specjalistów
przypadek, służący jako punkt referencji dla pozostałych i w zało
żeniu lokowany poza Kalifornią, nie tylko odegrał kluczową rolę
w proponowanych wnioskach, lecz stopniowo ze źródła naukowego
opracowania zmienił się ponadto w realne zarzewie „północnoame
rykańskiego AIDS". Trzy lata później, w 1987 roku, poszukiwany pa
cjent zero został wreszcie zidentyfikowany, a raczej - jak przekonuje
Wald - wymyślony jako konieczny warunek dopełnienia schematu
narracyjnego, pomagającego „oswoić” epidemię, zbierającą kolejne
i nie tylko homoseksualne ofiary. Stał się nim steward kanadyjskich
linii lotniczych z Montrealu, Gaëtan Dugas, który latem 1981 roku
odwiedził między innymi Haiti i Francję. Był on nie tylko poszuki
wanym obcym „spoza Kalifornii”, ale jako steward znakomicie po
nadto ucieleśniał niemożliwą do kontroli mobilność mieszkańców
globalnej wioski. Ze względu na łatwość w szybkim przemieszczaniu
się z miejsca na miejsce stanowił przecież idealne wprost wcielenie
tego, co specjaliści od wirusów komputerowych nazywają węzłem
(ang. hub), punktem połączenia, dzięki któremu złośliwy program
potrafi błyskawicznie przemieszczać się po całej sieci. Losy Dugasa
w książce And the Band Played On, która wywarła trudny do prze
cenienia wpływ na publiczną percepcję AIDS, opowiedział Randy
Shilts, dziennikarz „San Francisco Chronicie”. Bohatera książki
nazwał wprost „Tyfusową Mary z Quebeku”15, a także podkreślił,
że z pełną świadomością utrzymywał on częste kontakty seksual
ne z przypadkowo spotkanymi osobami, żeby zarazić możliwie jak
15 Randy SHILTS, And the Band Played On. Politics, People, and the AIDS Epidemic,
St. Martin’s Press 1987.
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największą liczbę Amerykanów. Tymczasem, jak argumentuje Wald,
zarówno charakter choroby, objawiającej się całym zespołem symp
tomów, jak też zmienny i stosunkowo długi okres inkubacji oraz
brak pełnej dokumentacji odnotowanych pierwszych przypadków,
zdecydowanie uniemożliwiały wskazanie konkretnego i tylko jedne
go źródła infekcji. Domagał się tego natomiast schemat narracyjny
wybuchu epidemii i to jemu stało się zadość, jeśli nawet dzisiaj ze
względu na wysoki stopień zmienności wirusa HIV trudno nadal
mówić o skutecznej profilaktyce i leczeniu chorych, czyli o koniecz
nym domknięciu narracji. Przypadek Dugasa jako pacjenta zero to
dla Wald klarowny przykład tego, jak konwencjonalne narracje o epi
demii potrafią nie tylko ułatwić identyfikację momentu wybuchu za
razy, lecz także skutecznie zaciemnić jej przebieg, znajdując odbicie
w błędnie sformułowanych hipotezach lekarzy, a zarazem demon
strując przemożny wpływ zrodzonego u początku XX wieku sche
matu narracyjnego. Realizujące go powieści i filmy z podgatunku
horrorów medycznych wciąż bowiem kształtują język, obrazowanie
i sposoby wiązania przyczyn ze skutkami tak w pracach naukowych,
jak dziennikarskich relacjach o zagrożeniach epidemiologicznych.
Gdyby książka Contagious nie ukazała się trzy lata wcześniej
niż Epidemia strachu (Contagion) Stevena Soderbergha, która miała
premierę w 2011 roku, Wald z pewnością podjęłaby się analizy tego
filmu. Tym bardziej, że pojawia się tu kolejna istotna modyfikacja
narracji wybuchu epidemii, o której ona ledwie wspomina. Chodzi
mianowicie o to, że coraz częściej wzorcowy pacjent zero „spoza
Kalifornii” nie musi wcale faktycznie być kimś obcym. Jego funk
cję może znakomicie przejąć po prostu turysta czy ktoś podróżujący
samolotem do krajów Trzeciego Świata, uważanych za podstawowe
ognisko rozmaitych „prymitywnych” chorób. Staje się on następnie
śmiertelnym zagrożeniem dla własnej rodziny i lokalnej społeczno
ści, jak dzieje się właśnie w Epidemii strachu. Głównej inspiracji do po
wstania filmu dostarczyła epidemia wirusa SARS w 2003 roku oraz
pandemia grypy sześć lat później. Żeby zagwarantować możliwie jak
najbardziej wiarygodne przedstawienie dynamiki pandemii, scena
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rzyści Soderbergha wiele razy konsultowali się z przedstawicielami
Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także z uznanymi
ekspertami w dziedzinie epidemiologii. Mimo to - a może właśnie
dlatego - film spotkał się z mieszanym przyjęciem, gdyż istotnie
naruszał przyjęte schematy narracyjne i zasady obrazowania, zbi
jając widzów i krytyków z tropu. Widać to zwłaszcza w chwili, kiedy
porówna się Epidemię strachu z analizowaną już tutaj Epidemią Petersena. Soderbergh opowiada bardzo podobną historię, lecz robi to
zdecydowanie inaczej, z wyrafinowaniem posługując się typowym
dla siebie i rozpoznawalnym na pierwszy rzut oka stylem narracji
o wielu wątkach, łączonych na zasadzie hiperlinków.
Jeszcze nim na ekranie pojawi się pierwszy obraz, dochodzi
nas odgłos czyjegoś kaszlu, który potem konsekwentnie powtarza
się w luźno, zdawałoby się, powiązanych scenach z najróżniejszych
części świata, gdzie niemal równocześnie oglądamy pierwsze ofia
ry epidemii. W każdym przypadku napisy informują nas nie tylko
o tym, gdzie rozgrywa się w danym momencie akcja, lecz również
o tym, jaką populację ma dane miasto. To zaś pozwala snuć domnie
mania na temat liczby potencjalnych ofiar. Tym samym obserwuje
my, jak rozprzestrzeniająca się niepowstrzymanie infekcja naznacza
odległe od siebie miejsca, relacje międzyludzkie, różnorodne prak
tyki codzienne i czasowości. Co najważniejsze, brak konwencjo
nalnych powiązań między przyczynami i skutkami rekompensuje
Soderbergh chronologicznie odtwarzając rozwój wydarzeń, relacjo
nowanych niemal dzień po dniu. Podkreślają to natrętnie wręcz po
jawiające się informacje o tym, który dzień epidemii oglądamy i jaki
plon już zebrała, co pod wieloma względami przypomina typ nar
racji właściwy dla filmów dokumentalnych. Z jednym wszakże wy
jątkiem: w Epidemii strachu akcja rozpoczyna się dopiero drugiego
dnia wybuchu epidemii, a zatem pytania o pacjenta zero, kluczowe
go dla tego schematu narracyjnego, wciąż pozostają bez odpowiedzi.
Dopiero w ostatniej sekwencji filmu, kiedy zaraza zgarnęła już żni
wo w postaci dwudziestu sześciu milionów ludzi na całym świecie,
a skuteczną szczepionkę udało się wreszcie wynaleźć, dowiadujemy
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się krok po kroku, jak doszło do przeniesienia wirusa na człowieka
i wybuchu epidemii. Trudno bardziej dobitnie pokazać, niż w Epi
demii strachu zrobił to Soderbergh, jak nieistotna to w gruncie rze
czy kwestia z praktycznego punktu widzenia. Konieczna natomiast
dla kanonicznego zamknięcia obowiązującej narracji, zakończenia
opowieści. W efekcie samo sedno policyjnego wręcz śledztwa w po
szukiwaniu pacjenta zero, śledztwa tak już charakterystycznego dla
narracji wybuchu epidemii, zostaje postawione pod wyraźnym zna
kiem zapytania. Potwierdza to sposób, w jaki za pomocą zdjęć z te
lefonów komórkowych i kamer monitoringu zostają tu zrekonstru
owane wydarzenia kluczowego dnia numer jeden zarazy. Wprawdzie
aparaty fotograficzne dokładnie zarejestrowały, kto, co i kiedy zrobił
w tym dniu, lecz już ustalenie ich wzajemnych powiązań i nadanie
im sensów pozostawiono widzom, którzy wedle własnej woli mogą
domknąć narrację. Co więcej, takie zamknięcie opowiadanej historii
skutecznie odwraca uwagę od tych wszystkich pytań i wątpliwości,
które pojawiły się wcześniej, jak choćby widoczna na pierwszy rzut
oka niewydolność systemu publicznej służby zdrowia, anachronicz
ność prób wprowadzania kordonów sanitarnych czy podkreślona
w polskim tytule kwestia strachu przed zarażeniem i manipulowa
nia tym strachem. Nadmierna koncentracja na medycznym aspekcie
epidemii usuwa nie tylko w filmie Soderbergha na margines inne,
kto wie czy nie bardziej ważkie, kwestie przywilejów społeczno-eko
nomicznych i politycznych, nadal zaciemniane przez mityczne wy
obrażenie o epidemii jako rzekomym zjawisku likwidującym różnice
społeczne, gdyż wobec choroby wszyscy są równi. Dlatego Wald koń
czy swoją książkę wyrażeniem nadziei, że powstaną jednak nowe
i inne opowieści, które „wprowadzą znaczące różnice”. A następnie
dodaje: „To nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne. Już przecież naj
wyższy czas, żeby zmienić obowiązujące narracje i świat, który po
zwalają one sobie wyobrazić” (s. 270).
Podobnie mając nadzieję na to, że przekształcenie narracji
na temat wirusów może wiele zmienić, chcielibyśmy się przyjrzeć
dwóm wybranym powieściom, które w nowy sposób próbują przed
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stawić epidemie chorób zakaźnych. Pierwsza z nich, wyróżniona
Nagrodą Hugo i Nebula, Doomsday Book Connie Willis16, powstała
ponad dekadę wcześniej niż książka Wald, jednak umknęła bodaj jej
uwadze, choć proponuje bardzo interesujące rozwiązanie konstruk
cyjne. Pozwala ono nie tylko jednym spojrzeniem objąć współczesną
epidemię i Czarną Śmierć, która w 1348 roku spustoszyła Europę,
zabijając jedną trzecią mieszkańców, lecz także dostrzec sytuacyjny
charakter epidemii i jej możliwych konceptualizacji, tak medycznych,
jak społecznych. Druga powieść, The Last Man Mary Shelley, po raz
pierwszy ukazała się drukiem niemal sto lat temu, a następnie zo
stała wydobyta z zapomnienia w połowie lat sześćdziesiątych ubie
głego wieku17. W naszym kontekście przypomnieć warto ją choćby
dlatego, że wyszła spod pióra autorki Frankensteina, powieści uzna
wanej za jedno z pierwszych dzieł fantastyki naukowej i właśnie
dlatego stanowiącej najczęściej wykorzystywany punkt odniesienia
dla dzisiejszej technokultury. Ale nie tylko. Jak się okaże, spojrzenie
Shelley na epidemię, nieskażone jeszcze wpływami nowoczesnej epi
demiologii i socjologii, ukrywa w sobie podobny potencjał zmiany,
jaki starają się odnaleźć współcześni badacze ludzkiej i nieludzkiej
przyłączliwości oraz tworzonych w jej efekcie dynamicznych asamblaży.
Akcja powieści Willis zaczyna się w 2054 roku na wydziale
historii uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie specjalny portal, zwany
„Sieć” i znany z jej innych powieści, umożliwia podróże w czasie.
Dzięki niemu historycy mogą wyjść poza dziedzinę spekulacji na
temat przeszłości na podstawie nie do końca wiarygodnych relacji
i dokumentów, dobrze wytrenowanym okiem sami poznając obce
miejsca i zwyczaje podczas studiów w terenie, jak od dawna robią to
choćby etnografowie. Niekiedy podczas wyprawy w przeszłość dojść

16 Connie Willis, Doomsday Book, A Bantam Spectre Book 1992; polska wers
ja: Eadem, Księga Sądu Ostatecznego, tłum. Arkadiusz Nakoniecznik, Prószyński
i S-ka 1996.
17 Mary Shelley, The Last Man [1826], Wordsworth Editions 2004.
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może do niezależnych od oprogramowania przesunięć w czasie, gdyż
mechanizm Sieci zabezpiecza siebie i podróżujących przed paradok
sami, dbając o to, żeby nie znaleźli się oni w momentach krytycz
nych dla minionych czasów, chcący czy niechcący doprowadzając do
ich zmiany. W Doomsday Book jesteśmy świadkami pierwszej wypra
wy w średniowiecze, z wielu względów oceniane jako bardzo niebez
pieczne. Studentka Kivrin, która na podstawie nielicznych zachowa
nych dokumentów bardzo sumiennie przygotowała się do wyprawy
w teren, przeszła też wszelkie szczepienia wzmacniające jej system
odpornościowy i ma specjalny implant do rejestracji na bieżąco swo
ich najważniejszych obserwacji. W wiosce niedaleko Oksfordu i Bath,
której pozostałości niedawno zidentyfikowali uniwersyteccy arche
olodzy, powinna się znaleźć w okresie Bożego Narodzenia 1320 roku.
Jednak coś poszło nie tak, choć bardzo długo nie mamy pewności,
co tak naprawdę się stało, gdyż Badri, najlepszy programista oksfordzkiego uniwersytetu, staje się pierwszą ofiarą nieznanego szcze
pu grypy, który już wkrótce dziesiątkuje mieszkańców miasta. Co
zaskakujące, ten sam myksowirus już raz wywołał w tych okolicach
epidemię, ale w latach 1318-1320. Choć to teoretycznie absolut
nie niemożliwe, powstaje jednak podejrzenie, że mógł się on teraz
przedostać przez Sieć. Na marginesie typowych procedur epidemio
logicznych udaje się w końcu ustalić, że źródłem zagrożenia jest po
bliskie wykopalisko archeologiczne, w którym otwarto właśnie grób
z krytycznych czasów. Pracował tam zarówno Badri, jak Kivrin, któ
ra być może także zaraziła się tym wirusem, a Sieć nie wahała się jej
przepuścić, bowiem ówcześni mieszkańcy byli na ten szczep dawno
uodpornieni. Kiedy Badri odzyskuje zdrowie, wychodzi na jaw, że
pod wpływem wysokiej gorączki błędnie wprowadził koordynaty
i Sieć przeniosła Kirvin w 1348 rok, czas Czarnej Śmierci w Europie,
także w okolicach Oksfordu. Mniej więcej w tym samym momen
cie, kiedy Kivrin widzi pierwszą ofiarę dżumy, ona sama wreszcie
uzyskuje potwierdzenie niejasnych dotąd podejrzeń, że znalazła się
w innym czasie niż pierwotnie zamierzony. Nie z własnej woli stać
się wtedy musi kronikarzem zagłady, jedynym ocalonym za spra
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wą wzmocnionego systemu odpornościowego. Transkrypcja jej ak
tualnych obserwacji w powieści Willis nosi pomimo to nadal tytuł
Doomsday Book, gdyż pełnić miała podobną funkcję, jak tak określa
ny i ukończony w 1086 roku kataster gruntów, ludzi i ich dochodów,
sporządzony na polecenie Wilhelma Zdobywcy w podbitej przez
niego Anglii. Stała się jednak w rzeczywistości relacją ze swoistego
Dnia Sądu Ostatecznego (tytułową Doomsday Book), pochodzącego
od tego samego źródłowego czasownika staroangielskiego „to dom”
(zliczać).
W Doomsday Book narracja na temat epidemii przeplata się
zarówno z rejestrowanymi na bieżąco obserwacjami Kivrin, jak też
z bardziej powieściową w stylu relacją jej przygód. Na początku, kie
dy Kivrin ma ogromne trudności tak z orientowaniem się w obcym
dla niej świecie, jak z komunikacją z jego mieszkańcami, choć zosta
ła wyposażona w rodzaj chemicznego „tłumacza", relacja prowadzo
na jest w pierwszej osobie, potem zastępuje ją tradycyjny narrator
wszechwiedzący. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko uruchomić
mechanizm projekcji i identyfikacji, lecz ponadto gładko przejść do
kończącej powieść relacji o powrocie głównej bohaterki we współ
czesność z pomocą wysłanego zespołu ratunkowego. Co innego jest
wszakże dla nas istotne. Konstrukcja akcji sprawia bowiem, że roz
ważania na temat identyfikacji choroby po jej konkretnych symp
tomach, próby ustalenia jej pochodzenia i zasad rozprzestrzeniania
się, a także najlepszych metod ograniczenia liczby ofiar, toczą się nie
tylko w Oksfordzie połowy XXI wieku. Dotyczą one przy tym zarów
no zbierającej swoje żniwo grypy, jak też tego, co historyczne źró
dła przekazują na temat średniowiecznej Czarnej Śmierci. Również
chora na grypę Kivrin stara się zdiagnozować swoją przypadłość,
a następnie złagodzić cierpienia chorych na dżumę i nie dopuścić do
dalszych infekcji. Jak można podejrzewać, autorce Doomsday Book
chodziło nie tylko o podważenie podejścia statystycznego w chwili,
kiedy Kivrin, pamiętając o danych z podręczników średniowiecz
nej historii, rachuje już zmarłych i zarażonych mieszkańców wioski
w płonnej nadziei, że tych, którzy zdążyli stać się jej najbliżsi, wbrew
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wszelkim oznakom uda się jednak ocalić. O wiele ważniejsze wydaje
się to, że w każdym z tych kontekstów podobne rozważania na te
mat symptomów i metod leczenia brzmią nieco inaczej, ujawniając
swoją lokalność i sytuacyjność. Najlepiej bodaj pokazuje to kwestia
odporności systemu immunologicznego, która nie ma wiele wspól
nego z postępem medycyny i higieny. Nie dość tego, że we współcze
snym Oksfordzie plagą staje się przecież zwykła kilkaset lat wcze
śniej grypa. Bardzo wyraźnie odporność organizmu, tak wtedy, jak
dzisiaj, okazuje się ponadto wypadkową wielu czynników, w znacz
nej mierze niemedycznej natury. Podważa to zasadnie wiarygodność
narracji wybuchu epidemii, o której pisała Wald i w której odrywają
one kluczową rolę.
Z podobnego punktu widzenia problem zarazy podjęła Mary
Shelley w The Last Man. Jej współcześni, zajęci umacnianiem nowe
go mieszczańskiego porządku, który zaczął się kształtować w Euro
pie po wojnach napoleońskich, bez większego entuzjazmu przyjęli
tę powieść, jeszcze raz powracającą do popularnego wcześniej moty
wu końca świata. Nasi zaś współcześni zarzucali jej autorce przede
wszystkim to, że choć nie brakowało jej odwagi we Frankensteinie,
tu pokazując przyszłość końca XXI wieku, nie wykorzystała w pełni
możliwości swojej wyobraźni. To prawda, nawet jeśli Shelley każę
nam wierzyć, że opisuje wydarzenia, które rozgrywają się ponad
półtora wieku później, podczas lektury The Last Man trudno oprzeć
się wrażeniu, że nadal oglądamy ponapoleońską Europę. Grecja to
czy tu niekończącą się wojnę z Turcją, zaś w Anglii wprawdzie doszło
do zastąpienia monarchii przez republikę i bardziej demokratyczny
protektorat, to przecież wszystkie dawne przywileje feudalne zosta
ły zachowane. Jak się wydaje, należy to potraktować jako zamierzo
ne rozwiązanie. Jego główny cel polegał zaś na tym, by wzmocnić
zwłaszcza jedną z cech społeczeństwa przyszłości: społeczna struk
tura stanowi w Anglii końca XXI wieku juz tylko część maszynerii,
która podtrzymuje sieć (the web) losów jednostek. Co istotne, nie
tylko maszyneria działa wciąż w ten sam sposób. Także podtrzymy
wana przez nią „sieć" zesztywniała już na tyle, że spisana w pierwszej
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osobie, prawdziwie pikarejska historia głównego bohatera, Lionela
Verneya, bez większej wątpliwości stanowi wyjątek. Verney poznał
bowiem w swoim życiu niemal wszystkie stopnie społecznej hierar
chii, z głodującego sieroty, którego ojciec był niegdyś przyjacielem
królów, następnie nieumiejącego czytać pasterza owiec i kłusownika
w dzikim i górzystym Cumberland, stając się oświeconym i wpływo
wym mężem córki byłej władczyni, znawcą sztuk, historykiem i pi
sarzem. Ten wyjątek najwyraźniej sprawia, że jako jedyny człowiek
na świecie przeżył zarazę. Nie bez przyczyny jako bardzo przydatne
sam pochwala też nabyte wtedy umiejętności, kiedy wraz z topnie
jącą dramatycznie po drodze garstką ocalałych dociera wreszcie do
Rzymu w swoistej parodii typowych romantycznych podróży do
Włoch, gdzie już samotny spisuje własne losy. Pod wpływem jego su
gestywnych opisów opustoszałych miast musiała zapewne powstać
analizowana już w naszej książce powieść J.G. Ballarda The Drowned
World, gdzie część akcji rozgrywa się w podobnie pozbawionym
mieszkańców Londynie w Europie przyszłości, zalanej przez wody
topniejących lodowców. Finały obu powieści też w zasadzie niewiele
się różnią. Bohater tak jednej, jak drugiej wyrusza w dalszą podróż
w niewiadomym do końca celu, której opisu nigdy nie poznamy.
Struktura powieści Shelley poświadcza wagę losów jej główne
go bohatera i zarazem narratora. Dopiero gdzieś w jej połowie, kiedy
w 2092 roku greckie wojska zdobywają w środku lata Konstanty
nopol, pojawia się temat zarazy. Wejście wojsk do tego miasta nie
musi być wcale jedynym źródłem epidemii, która wkrótce spustoszy
cały świat i której nie zdołają zatrzymać żadne kordony i zarządzane
kwarantanny, skoro mniej więcej w tym czasie do wybrzeży Fran
cji przybił podobno statek z Ameryki, którego załoga również padła
ofiarą dżumy. Choć współcześni autorki mieli wrażenie, że powta
rza ona zużyte już motywy, trudno przyznać im rację. Podczas gdy
romantycy, na czele z lordem Byronem, autorem wspomnianego
wcześniej poematu Darkness, kładli czytelny znak równości między
opisywanym końcem świata i końcem rasy ludzkiej, Shelley czyni
zgoła inaczej. Jej powieść relacjonuje koniec rasy ludzkiej, któremu

WIRUSY 1 EPIDEMIE

towarzyszą osobliwe zjawiska astronomiczne i meteorologiczne, nie
oznacza to jednak wcale, że towarzyszy temu koniec świata. Nie bez
przyczyny narrator The Last Man nieraz zadaje retoryczne pytanie,
czy Bóg stworzył człowieka jedynie po to, żeby ten skończył marnie
na ziemi, gdzie zdrowa natura nadal bujnie się krzewi. A następnie
decyduje, że odtąd będzie zatrzymywał się jedynie w miastach, gdyż
przyroda to wróg wszystkiego, co żyje. Taką interpretację powie
ści Shelley potwierdza też sposób, w jaki przedstawiła ona zarazę.
IV zgodzie z rytmem natury dżuma rokrocznie pojawia się wiosną,
na brzegach Nilu i w części Azji Mniejszej, zbiera największe żniwo
latem i przestaje zagrażać zimą. Nie inaczej dzieje się w chwili, kiedy
pustoszy Europę i resztę świata. Tak przedstawiona zaraza stanowi
zatem część przyrody, do której nie należy bynajmniej rasa ludz
ka. Ta bowiem skostniałymi nadmiernie strukturami społecznymi
w najmniejszym stopniu nie przypomina dynamiki tego, co natu
ralnie zmienne i dlatego żywe. Tym samym to rasa ludzka, nie zaś
zaraza, stanowi w powieści The Last Men naganny wryjątek, groźną
anomalię.
Przeczytana dziś powieść Shelley okazuje się wcale nie mniej
wnikliwa w swoich diagnozach niż jej wcześniejszy Frankenstein. Nie
tylko odsłania sztuczność krytykowanego dziś przez specjalistów
z różnych dziedzin podziału na naturę i kulturę, lecz także pokazu
je tę drugą wręcz jako rodzaj dyscyplinującego mechanizmu, który
sprowadza na ludzi ostateczną zagładę. Jednak uznaliśmy, że należy
ją przypomnieć z jeszcze jednego względu. Tak w przygotowanym
wspólnie z Parikką i przywoływanym już tutaj wstępie do The Spam
Book, jak w późniejszej monografii Virality, Sampson proponuje kontrfaktualną wizję rozwoju współczesnej kultury i nauki, zwracając
uwagę na taki moment u schyłku XIX wieku, kiedy ważyły się losy
socjologii i epidemiologii18. Oto w 1895 roku ukazała się Psychologia
tłumu Gustave’a Le Bona, która wywarła istotny wpływ na koncep
LB Tony D. Sampson, Virality. Contagion Theory in the Age of Networks, University
of Minnesota Press 2012.
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cje anomalii Emile’a Durkheima i nieświadomości Zygmunta Freuda.
Pięć lat wcześniej Les lois de l'imitation opublikował Gabriel Tarde,
kolega po fachu Le Bona, zajmujący się bardzo podobnymi kwestia
mi. Jego prace zaczęły jednak przeżywać renesans dopiero w latach
sześćdziesiątych XX wieku, inspirując takie nowe nurty, jak psycho
logia społeczna i socjologia interakcjonistyczna. Nawiązywał do nich
także Gilles Deleuze, kiedy proponował swoją koncepcję asamblażu,
zaś Bruno Latour uznał za początek myślenia o rzeczywistości jako
sieci. Tarde nie traktował bowiem relacji międzyludzkich jako szcze
gólnego wyjątku, lecz widział w nich część kontinuum tego, co spo
łeczne, psychologiczne i biologiczne. Część dynamicznie zmiennego
przepływu nie zawsze intencjonalnych i świadomie przeżywanych
spotkań i zderzeń, rozwibrowanych i promieniujących energią wyda
rzeń, kiedy wszystko może połączyć się ze wszystkim, niezależnie od
kategorii, skali i stopnia wewnętrznego zorganizowania, tłumacząc
się nawzajem, zarażając i zanieczyszczając. W tej przestrzeni ludzka
sprawczość nie liczy się bardziej od afektywnych interferencji, zaś
podmioty wciąż wyłaniają się i znikają w efekcie działania sił imi
tacji i wariacji. To oczywiście także przestrzeń, która uniemożliwia
mówienie o anomaliach jako z definicji nieproduktywnych, a wręcz
zagrażających organicznemu porządkowi odstępstwach od normy.
A taki właśnie dyskurs bardzo długo cechował zarówno socjologię,
jak epidemiologię i cybernetykę, której zwolennicy próbowali przez
analogię zbudować cyfrowy system immunologiczny. Wszystkie te
dyscypliny widziały ponadto poważne niebezpieczeństwo w zwięk
szającej się globalizacji i wzrastającej przyłączliwości, utrudniają
cych utrzymanie i skuteczne kontrolowanie granic, populacji, norm
i standardów.
Jean Baudrillard już w 1987 roku w niewielkim artykule pod
znaczącym tytułem A Perverse Logic, zwracał uwagę na rzucające
się w oczy podobieństwa między nieskutecznymi próbami elimina
cji narkotyków i wirusów chorób zakaźnych, próbami usunięcia ich
poza margines „podzielanych wartości i symbolicznych rytuałów
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nowoczesnych społeczeństw przemysłowych, preferujących odro
czoną gratyfikację i maksymalnie oddalone cele, których realizacja
wymaga poświęcenia dobrze wyliczonego czasu i energii” (s. 7)19.
Co istotne, Baudrillard jedynie dlatego powracał do Durkheima
i jego koncepcji anomalii, żeby ją z przekonaniem podważyć. Jego
zdaniem, tak w przypadku walki z narkotykami, jak walki z wiru
sami nie mamy wcale do czynienia z niewydolnością społecznopolitycznego systemu, lecz wręcz przeciwnie - z bezpośrednimi
konsekwencjami jego istnienia i jego nadmiernej protekcyjności.
Narastające zagrożenie to zaś właśnie „efekt nadmiaru organizacji,
nadmiernego zajmowania się dążeniem do równowagi, do pełnego
uregulowania i racjonalizacji danego systemu” (ibidem'). Jak widać,
w najlepszym przekonaniu Baudrillarda zarówno wzrost liczby róż
norodnych anomalii, jak też zagrożenia z ich strony stanowi konse
kwencję swoistej paranoi bezpieczeństwa: sztucznego wzmacniania
systemów odporności, nadmiaru zabiegów kontrolujących i wykry
wających to, co dany system uznaje za przypadkowe i dlatego ponoć
niebezpieczne. Wszystkie te zabiegi wywołują najczęściej skutek
odwrotny od zamierzonego. Jedynie bowiem zwiększają wrażliwość
systemu na wszystko, co odbiega od przyjętych norm i standardów.
Kilka lat później Baudrillard w Cool Memories, nawiązując do słynne
go stwierdzenia Marshalla McLuhana, zaproponował także intere
sujące w tym kontekście rozumienie wirusa komputerowego, dotąd
najczęściej przeciwstawianego informacji jako takiej:
Negatywne efekty wirusów w obrębie sieci komputerowej roz
przestrzeniają się o wiele szybciej niż pozytywne efekty infor
macji. Dlatego też wirus to czysta informacja. Jeśli więc przyjąć
perspektywę biologiczną, można powiedzieć, że rozmnaża się
on lepiej niż inne jej formy, ponieważ stanowi zarazem medium
i przekaz. Stanowi ultranowoczesną formę komunikacji, któ

19 Jean Baudrillard, A Perverse Logie, „The UNESCO Courier” 1987, nr 7, s. 7-9,
http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=749i28<set=oo57A49F48_
3_3558tgp=o8tlin=i8dl=i (5.08.2016).
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ra wbrew temu, co twierdzi McLuhan, nie odróżnia informacji
jako takiej od jej nośnika20.

Trudno bardziej dobitnie wykonać gest swoistej rehabilitacji wiru
sów, niż przyznając im rangę informacji poza kategorią dobra i zła,
informacji endemicznej dla danego systemu. Oczywiście, Baudril
lard nie był z pewnością jedynym badaczem współczesnym, który
taki gest wykonał. Nie miejsce tu wszakże na to, żeby choćby podjąć
próbę oddania im wszystkim sprawiedliwości. Ważniejsze wydaje
się bowiem zwrócenie uwagi na daleko idące konsekwencje takie
go trybu myślenia, które próbuje wyjść poza dyscyplinujący podział
na to, co jest normą, a co stanowi od niej wyjątek czy przypadkowe
odstępstwo. Tak normę, jak wyjątek od niej uznać można ponadto
za równoważną składową praktyk społecznych, medycznych i tech
nologicznych. Jak bowiem podkreślają we wstępie do The Spam Book
Parikka i Sampson: „Wypadki nie są po prostu sporadycznymi awa
riami struktury społecznej czy tożsamości kulturowej. One wyrażają
topologiczne cechy społecznych i kulturowych praktyk korzystania
z technologii medialnych” (s. 10).
W przypadku wirusów komputerowych, które stanowią głów
ny przedmiot tego rozdziału, choć na ich rozumienie wpływa cały
szereg obopólnych wymian z innymi dyskursami, oznacza to ko
nieczność daleko idącej weryfikacji mitu demokratycznego inteme
tu i totalnej wolności w ramach cyfrowej utopii. Wbrew zakładanej
początkowo decentralizującej funkcji sieci internetowych, dyna
micznej organizacji węzłów i linków, coraz wyraźniej widać bowiem
ich wzrastającą centralizację. Za sprawą tak zwanego wiązania prefe
rencyjnego (preferential attachment) i tutaj rządzi zasada 80/20, czyli
20% węzłów zbiera 80% dostępnych linków. Wie o tym z pewnością
każdy, kto choć raz korzystał z dużych wyszukiwarek, które właśnie
w analogiczny sposób porządkują możliwe połączenia. A zatem sie
ci nie są czymś z góry danym i równomiernie rozłożonym. Ich kla20 Idem, Cool Memories, Verso 1990, cyt. za: The Spam Book, przyp. 135, s. 274.
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stry bardziej przypominają skomplikowane kompozycje fraktalne
niż równo i systematycznie powiązane sieci rybackie. Dlatego też
coraz częściej do ich wizualizacji nie wykorzystuje się już modelu
epidemiologicznego sieci losowej Erdósa i Rćnyiego, lecz powstającą
samoczynnie sieć bezskalową Barabasiego, gdzie wzrost i infekcja
wirusowa najściślej się ze sobą wiążą, stanowiąc emergentny efekt
historycznych procesów kolektywnych negocjacji i interakcji, a zara
zem jeden z podstawowych warunków ich reprodukcji. W zamiesz
czonym w zbiorze The Spam Book artykule How Networks Become
Viral Sampson podkreśla:
Bezskalowy model oznacza odejście od nastawienia na ujaw
nianie kodów wywołujących epidemie. Zastępuje je skupienie
uwagi na analizie podatnych na zarazę środowisk, w których samokopiujące się informacje z łatwością się rozprzestrzeniają21.

Jak nietrudno dostrzec, obserwacja Sampsona dobrze rymuje się
z przywołanym wcześniej postulatem Wald, żeby przywiązywać
wagę nie tyle do samych wirusów, ile przede wszystkim do warun
ków ekonomiczno-społecznych, w których ich ekspansja natrafia na
najmniejsze przeszkody. Tymczasem wirusologia często usuwa tę
kwestię na margines, nadal propagując mit o demokratycznej natu
rze chorób zakaźnych i ich epidemii równających biednych z boga
tymi.
Coraz wyraźniej zatem analogia, która początkowo łączyła wi
rusy komputerowe z wirusami chorób zakaźnych i zdawała się wo
bec tego typowym przypadkiem hierarchicznego wykorzystywania
matrycy zjawisk biologicznych, okazuje się częścią o wiele większych
i bardziej skomplikowanych biologicznych, technicznych i kulturo
wych sieci relacyjnej infekcyjności. Nie sposób wyizolować tu żad
nego pojedynczego ciała z topologicznych ekologii zarazy, w których
w efekcie mutacji i wzajemnego zarażania się powstają pasożytnicze
21 Tony D. Sampson, How Networks Become Viral. Three Questions Concerning Uni
versal Contagion, [w:J The Spam Book, s. 56.
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architektury nielinearnych pętli i sprzężeń zwrotnych, zaś w nie
ustannym ruchu zginania i odginania znika podstawowa różnica
między tym, co wewnątrz i co na zewnątrz. Nie oznacza to jednak
wcale totalnego chaosu, a jedynie takie rozumienie porządku, któ
re części jego performatywnych, życiowych procesów nie wyklucza
poza obręb produktywnych przemian i translacji, stygmatyzując
i zwalczając jako groźną anomalię czy wirus.

POSTSCRIPTUM: SPORY O ANTROPOCEN

rudno wyobrazić sobie lepszy moment do podjęcia tematu
sztucznej natury niż toczące się od kilku lat spory o potrzebę
wyodrębnienia w dziejach Ziemi nowej epoki. Nosi ona roboczą
nazwę antropocen, która winna oddać jej cechę najistotniejszą, czyli
dominujący nad innymi i mierzalny standardowymi metodami stra
tygraficznymi wpływ ludzkiej cywilizacji na kształt naszej planety.
To właśnie bezprecedensowe przeobrażenie środowiska naturalnego
przez człowieka przyczyniło się zdaniem wielu naukowców do tego,
że należy zweryfikować oficjalne tabele geochronologiczne, gdyż
zgodnie z nimi nadal żyjemy w trwającym od niemal dwunastu ty
sięcy lat holocenie. Kiedy jednak skończył się holocen, a tym samym
zaczęliśmy nieodwołalnie żyć w środowisku sztucznym, stworzo
nym przez nas samych? Trwające nadal dyskusje nad istotą i począt
kiem antropocenu, nierozerwalnie ze sobą związanymi, coraz czę
ściej omawiane są także na łamach popularnych gazet i tym samym
docierają do szerokich kręgów ich czytelników1. Referowaliśmy je
już częściowo w pierwszej części tej książki, w rozdziale Klimat i ka
tastrofy. Powracamy wszakże do tego tematu raz jeszcze, żeby przyj
rzeć się bliżej rysującym się wyraźnie różnicom stanowisk w nieco
innej perspektywie. W perspektywie, którą w istocie podpowiadają
sami zainteresowani w chwili, kiedy odpowiadając na wzajemne za
rzuty, wątpliwości i pytania, zaczynają mówić nie tylko o epokach

T

1 Zob. choćby: Jk/bbc, Kiedy rozpoczął się antropocen, wiek człowieka?, „Newsweek Polska", 13.03.2015; Edwin Bendyk, My, samobójcy, „Polityka”, 27.12.2015;
Tomasz Ulanowski, Żegnaj, holocenie, żyjemy w antropocenie, „Gazeta Wyborcza”,
8.01.2016.

480

POSTSCRIPTUM: SPORY O ANTROPOCEN

możliwych do wyodrębnia w dziejach Ziemi i przydatnych do tego
wskaźnikach geochemicznych, ale także o uwarunkowaniach i ogra
niczeniach poznawczych własnych specjalności naukowych oraz
typowych dla nich procedur i narzędzi badawczych. A taki właśnie
charakter ma kolejna odsłona sporu o antropocen i swobodę nie
skrępowanej dyskusji o jego wyznacznikach na łamach „The Anthropocene Review” z sierpnia 2015 roku.
Jak w imieniu redakcji „The Anthropocene Review” wyjaśnia
na wstępie Frank Oldfield, artykuły opublikowane w tym numerze
czasopisma powstały w reakcji na zachęcający do dyskusji tekst bry
tyjskiego geografa Simona Lewisa i klimatologa Marka Maslina, De
fining the Anthropocene, który ukazał się na łamach wcześniejszego
o kilka miesięcy, marcowego wydania „Naturę”. Zaproponowali oni,
o czym już wspominaliśmy w rozdziale Klimat i katastrofy, kolejne ge
ochemiczne i historyczne wyznaczniki, ustalając z ich pomocą inne
niż dotąd przyjmowane daty początku antropocenu: rok 1610, kiedy
rozpoczął się międzynarodowy handel oraz kolonizacja obu Ameryk
z typowymi dla niej uprawami rolnymi w formie plantacji, radykal
nie zmieniającymi istniejące ekosystemy, albo też rok 1964, kiedy
na mocy międzynarodowych umów ograniczono w istotny sposób
liczbę prób atomowych i gwałtownie spadło stężenie radioaktywne
go dwutlenku węgla w atmosferze. Redakcja „The Anthropocene Re
view" zamieściła nie tylko różnorodne reakcje uczestników dotych
czasowych dyskusji na alternatywne sugestie Lewisa i Maslina, lecz
także ich zdecydowaną i po części emocjonalną odpowiedź. Z tego
też względu akurat ten fragment o wiele bardziej przecież rozległych
sporów o nową epokę w dziejach Ziemi wydaje się nam szczególnie
wart przywołania.
Wśród czterech komentarzy do propozycji Lewisa i Maslina
wyróżnia się z naszego punktu widzenia przede wszystkim artykuł
pod dość rozbudowanym tytułem Colonization of the Americas, „Little
Ice Age" Climate, and Bomb-produced Carbon. Their Role in Defining the
Anthropocene, firmowany przez międzynarodową grupę naukowców
z Anthropocene Working Group, pracującą pod kierunkiem Jana Za-
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lasiewicza z Uniwersytetu w Leicester. Oni bowiem najwyraźniej pod
ważyli naukowe podstawy tych wyznaczników, które pozwoliły obu
brytyjskim profesorom zaproponować alternatywę: albo rok 1610,
albo 1964. W pierwszym przypadku, jak jednoznacznie stwierdzają
w przywołanym artykule, wbrew sugestiom autorów na potwierdze
nie 1610 roku jako początku antropocenu brakuje wystarczających
dowodów stratygraficznych, w drugim jako data graniczna został
zaproponowany początek spadku ilości radioaktywnego dwutlenku
węgla, co nie zgadza się z zasadami przyjętymi w geologii. Zgodnie
z nimi tak zwanym golden spike powinien być punkt najwyższego
nasilenia radioaktywności. Na tym wszakże nie koniec, gdyż - jak
się nam wydaje - zdecydowaną reakcję Lewisa i Maslina spowodo
wało coś innego. W swoim tekście na łamach „Naturę” zamieścili oni
istotną uwagę na temat tego, że mnożące się propozycje datowania
antropocenu, wyboru daty granicznej nowej epoki w dziejach Ziemi
niewątpliwie dadzą początek wielu nowym narracjom i dyskursom,
modyfikując ponadto już istniejące. Grupa pod kierunkiem Zalasiewicza uznała natomiast, że dyskusja nad antropocenem pozbawionaznamion rzetelnej naukowości i nadmiernie zależna od aktualnych
przekonań o historycznej roli wybranych jako graniczne wydarzeń,
to nie tyle ewentualne źródło takich narracji, ile nade wszystko ich
wyraźny skutek. Następnie zaś sformułowała własne stanowisko:
Mamy pełną świadomość tego, że wokół antropocenu powsta
nie szereg narracji, zaś wybór daty jego początku z pewnością
na nie wpłynie. Nalegamy wszakże na to, żeby ustanowienie
tej granicy stratygraficznej miało taki sam ściśle pragmatyczny
i niezaangażowany charakter, jak wyznaczenie wszystkich do
tychczasowych granic. Jedynie tak uda się nam w najbardziej
skuteczny w praktyce sposób oddzielić to, co stanie się (na
mocy definicji) antropocenem, od wcześniejszych warstw stra
tygraficznych i epok w historii2.
2 Jan Zalasiewicz et al., Colonization of the Americas, „Little Ice Age" Climate, and
Bomb-produced Carbon. Their Role in Defining the Anthropocene, „The Anthropocene
Review” 2015, nr 2, s. 7.
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To właśnie bodaj sformułowanie „should simply be pragmatically
and dispassionately chosen” najbardziej wpłynęło na odpowiedź
Lewisa i Maslina. Nie tylko obnażyli oni w tej odpowiedzi umowny
charakter samych wyznaczników chemicznych i geologicznych oraz
obowiązujących procedur ich stosowania, przypominając choćby
o tym, że konsekwentne ich przestrzeganie niepodważalnie udo
wodni, że holocen nie różni się znacząco od innych interglacjałów
w plejstocenie, a zatem cała stratygrafia ma więcej wspólnego z kon
wencjami uprawiania geologii jako dyscypliny naukowej niż z tak
zwaną obiektywnością. Co więcej, całkiem na serio wysunęli zarzut
o to, że część uczestników dyskusji o antropocenie zaczęła oto sto
sować cenzurę, forując tym sposobem własne ustalenia jako bardziej
rzetelne naukowo. Nie nam oczywiście rozstrzygać o praktykach
naukowych geologów, klimatologów i geografów. Liczy się dla nas
przede wszystkim to, że wybrany fragment dyskusji o antropocenie
jak na dłoni pokazuje podobieństwo zasad uprawiania humanistyki
i nauk uznających się za bardziej ścisłe. Tu i tu periodycznie docho
dzi przecież do uznania danych procedur i narzędzi za obiektywne.
Aż do kolejnego zwrotu czy przełomu...
Jedno jest pewne. Przyjęcie określonego początku antropocenu tyleż zrodzi nowe opowieści o relacjach między naturą a cywili
zacją (kulturą), ile na sam wybór określonej daty wpłyną istniejące
już ustalenia w tej kwestii, w tym obowiązujące procedury i praktyki
naukowe. Co wynika z tego dla prowadzonych tu rozważań? Przede
wszystkim świadomość, że w zasadzie nie należy mówić o sztucznej
naturze w liczbie pojedynczej, lecz - o wielu sztucznych naturach,
które powstają jako efekt przyjętych procedur, praktyk i opowieści,
wiarygodnych w ustanowionych przez siebie ramach, a następnie
same na nie wpływają i je modyfikują3. Należy mówić o sztucznych
3 Podstawową nieprzetłumaczalność funkcjonującego w filozofii, prawodawstwie
i kulturze Zachodniej terminu „natura” na zespoły innych praktyk kulturowych
i epistemologii, które nie znają podobnej opozycji binarnej między postrzegającym
podmiotem a naturą jako biernym przedmiotem jego percepcji i aktywności (daw
niej w postaci eksploatacji, dziś głównie ochrony), pomimo jego zakładanej uniwer-
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naturach w liczbie mnogiej, jak to właśnie uczyniliśmy choćby w ty
tule naszej książki. Przekonanie o istnieniu wielu sztucznych natur,
zarówno tych, które znajdują twórcze odbicie w dziełach artystycz
nych, jak też tych, które stanowią przedmiot i zarazem wytwór spe
cjalistycznych badań wielu nauk, wpłynęło ponadto na układ treści
i konstrukcję Sztucznych natur. Książkę podzieliliśmy na cztery od
rębne części, w których rozważania, choć z konieczności prowadzo
ne linearnie, nie mają ani charakteru progresywnego, ani też am
bicji do całościowego przedstawienia wybranych problemów. Każda
część proponuje nieco inną niż poprzednia perspektywę, zmienia
podstawowe koordynaty, dobiera inne przykłady, choć często bywa,
że te same utwory literackie, filmy czy naukowe ustalenia powraca
ją, odsłaniając swoje nieco inne oblicze, wspierając nieco inne tezy
i hipotezy. Taki układ treści wpłynął decydująco również na zapro
ponowane oznaczenie każdej z czterech części. Dlatego zamiast ko
lejnych cyfr rzymskich czy arabskich, z natury podpowiadających
ciągłość oraz konsekwentny rozwój myśli, przechodzącej od przy
czyny do skutku, zaproponowaliśmy powtórzenie sformułowania
z tytułu „sztuczne natury", dodając typowe dla programów kompu
terowych rozszerzenie 1.0, 2.0 i tak dalej. Jak dobrze wie każdy, kto
coraz częściej musi instalować nowe wersje programów, w których
i z którymi pracuje, trudno w ich przypadku mówić o typowej line
arnej kumulacji, o modelowym postępie właściwym dla systemów
zamkniętych i autotelicznych. O jakości nowego programu stanowi
przecież nie tyle kontynuacja, ile właśnie różnica w stosunku do po
przedniego, różnica jako wypadkowa faktycznych i marketingowo
wytworzonych zapotrzebowań użytkowników, a także konkurencji
między międzynarodowymi firmami produkującymi podzespoły,
dostosowującymi do nich oprogramowania i wprowadzającymi je na
rynek. A to przecież tylko niektóre elementy tego o wiele bardziej

salności, znakomicie pokazuje Shiho Satsuka na przykładach z modernizującej się
w epoce Meiji i współczesnej Japonii. Por. Shiho Satsuka, Nature in Translation.
Japanese Tourism Encounters the Canadian Rockies, Duke University Press 2015.
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skomplikowanego i dynamicznego układu. Stąd też zapewne tak
wiele narzekań na nowe wersje programów, często niekompatybilne
z innymi, wymuszające na użytkownikach zmiany w rutynowych już
działaniach i tak dalej. Nie inaczej w naszej książce. Każda z czte
rech części Sztucznych natur rządzi się własnymi prawami i można ją
z powodzeniem przeczytać jako odrębną całość, odrębną opowieść,
czy wręcz zbiór trzech odrębnych opowieści, prowadzonych z tej sa
mej mniej więcej perspektywy. Nie jedyna to wszakże konsekwencja,
jaka dla naszego sposobu myślenia i pisania wyniknęła z tego same
go fermentu intelektualnego, który zrodził potrzebę wyodrębnienia
nowej epoki i gorące kontrowersje wokół pytania o to, gdzie i jak
przecinają się dzieje Ziemi z dziejami ludzkiego gatunku. A także
o to, czy dominująca nadal perspektywa antropocentryczna nie
przynosi aby więcej szkód niż pożytku, zagrażając losom planety.
Z inicjatywą wyodrębnienia antropocenu, jak już wcześniej
pisaliśmy, wystąpił holenderski chemik i noblista Paul Crutzen
dosłownie u progu nowego millenium, czyli w 2000 roku. Od tego
czasu mnożą się nie tylko różnorakie propozycje tego, jak i kiedy
należy wyznaczyć początek nowej epoki. Pojawiają się także nazwy
konkurencyjne i rozmaicie motywowane. Podobnie jak dyskusyjne
granice nowej epoki w dziejach Ziemi, one również aktywnie kształ
tują nowe opowieści i dyskursy oraz modyfikują już istniejące. Każą
czasem wręcz zmienić przyjętą perspektywę, spojrzeć inaczej i zo
baczyć coś, co dotąd majaczyło jedynie na samym marginesie pola
widzenia lub całkowicie znikało. Co ważniejsze, nie ograniczają się
wcale do obszaru stratygrafii i jej narzędzi badawczych. Nie tylko za
chęcają do uważnego przyjrzenia się z dzisiejszego punktu widzenia
dotychczasowym efektom działalności człowieka w innych dziedzi
nach życia i nauk, lecz także pokazują między nimi nieoczekiwane
zbieżności i wzajemne wpływy, niejawne i nielegalne kontaminacje,
do których dochodziło pomimo ściśle przestrzeganych strategii spe
cjalizacji i puryfikacji. Wśród proponowanych nazw dla nowej epoki
najczęściej obok antropocenu wymienia się bodaj - utworzony na
podobnych zasadach słowotwórczych - kapitalocen i plantacjono-
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cen, nazwy ściśle ze sobą powiązane, choć odwołujące się do ustaleń
nieco innych nauk i tym samym nieco inaczej profilujące spojrze
nie na (katastrofalne w skutkach) osiągnięcia ludzkiego gatunku1*4.
W pierwszym przypadku już w samej nazwie czytelne są odesłania
do kapitalizmu, rozumianego zarówno jako określony system eko
nomiczny, jak też jako idee uprzemysłowienia i modernizacji oraz
postępu jako nieustannej ekspansji, mającej zapewnić człowiekowi
pełną dominację nad naturą. Wywarły one wpływ także na przyjęte
systemy organizacji i przekazywania wiedzy, najbardziej oczywiste
bodaj w ewolucyjnym myśleniu, podstawowym dla nauk biologicz
nych i historycznych. Drugi przypadek jest nieco mniej oczywisty,
choć proponowana nazwa najnowszej epoki w dziejach Ziemi czy
telnie odsyła do określonego modelu agrokultury, typowego dla eks
pansji kolonialnej. Nie pozostał on bez wpływu na inne, kształtujące
się w tym czasie dziedziny życia.
Jak w niedawno wydanej książce The Mushroom at the the End
of the World wyjaśnia antropolożka z University of California Anna
Lowenhaupt-Tsing5, rozrastające się plantacje w koloniach wprowa
dziły nowy system upraw monokulturowych, który szybko zastąpił
dominujący dotąd płodozmian. Ograniczenie się do uprawy wyłącz
nie jednego gatunku roślin na dużym areale, ułatwiało choćby me
chanizację prac rolniczych i zbiorów, a także okazało się opłacalne
ekonomicznie. Co istotne, Lowenhaupt-Tsing przekonująco poka
zuje, jak system upraw na plantacjach posłużył następnie za model
do organizacji produkcji przemysłowej, a nawet do wypracowania
podstawowych procedur naukowych. Nie chodzi przy tym wyłącz
nie o to, że na znacznym obszarze uprawiano tylko jeden gatunek
1 Szereg innych nazw, między innymi termocen, fagocen czy tanatocen, proponu
ją, analizując odmienności w profilowaniu najnowszej epoki w dziejach, francuscy
historycy nauk, technologii i środowiska, Christophe BONNEUIL i Jean-Baptiste
Fressoz, w pracy L’Événement Anthropocèene. La Terre, l’histoire et nous, Éditions
du Seuil 2016.
5 Anna LOWENHAUPT-TSING, The Mushroom at the End of the World. On the Possi
bility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press 2015.
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roślin. Ważniejszy wydaje się sposób funkcjonowania plantacji jako
z definicji homogenicznego systemu zamkniętego, zamierzenie wy
odrębnionego z otoczenia i zabezpieczonego - przynajmniej w zało
żeniu - przed jego kontaminującym oddziaływaniem, co oczywiście
miało ułatwić sprawowanie nad nim kontroli i sprawne zarządzanie.
Najlepiej obrazują to zasady organizacji pierwszych plantacji trzciny
cukrowej w Brazylii. Teren pod nie przygotowywano w pełni świa
domie, usuwając miejscowych ludzi oraz do nagiej ziemi wypalając
i karczując rośliny. Sadzonki przywożono z Europy, a ludzi do pracy
dostarczano z Afryki. Na tym absolutnie wolnym od jakichkolwiek
powiązań z okolicą obszarze wszystko zdawało się możliwe do za
planowania i wyliczenia, a także do sprawnego powiększenia przez
proste powielenie, niemal w nieskończoność.
A teraz spróbujmy się przyjrzeć procedurze próbkowania gle
by w Puszczy Amazońskiej, które opisuje Bruno Latour w Krążą
cej referencji, śledząc krok po kroku kolejne etapy tego procesu: od
oznakowania terenu przez pobranie konkretnej próbki, jej wstęp
ne oznaczenie na podstawie tak zwanych cech kwalifikowalnych,
umieszczenie we wcześniej przygotowanym i takim samym dla
wszystkich próbek pudełeczku z etykietą, dalsze klasyfikacje, wpi
sywanie w odpowiednie tabele, aż do ostatecznego rozrysowania
map gleb danego obszaru i kontynentu, wprowadzających własne
zasady oznakowania, które nie mają już nic wspólnego z próbką
ziemi, istotną wyłącznie na pierwszym etapie procedury. Latour
tak oto podsumowuje podstawową relację między materialnym
światem a wiedzą, pozyskiwaną o nim w tym powielającym się na
każdym poziomie procesie referencji, która odsyła wyłącznie do da
nych ustanowionych na poprzednim poziomie: „Wiedza nie odbija
rzeczywistego zewnętrznego świata, który odzwierciedla przez mi
mesis, raczej [odbija] rzeczywisty wewnętrzny świat, pomagając mu
zapewnić spójność i ciągłość”6. Wprawdzie Lowenhaupt-Tsing nie
6 Bruno Latour, Krążąca referencja. Próbkowanie gleby w Puszczy Amazońskiej,
tłum. Krzysztof Abriszewski, [w:] idem, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości
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odwołuje się do tego szkicu, ale opisane w nim dokładnie naukowe
procedury i tytułowa krążąca referencja, zapewniająca wiarygod
ność i gwarantująca naukową rzetelność, a także wartość rynkową
(aplikowalność) badań podstawowych, znakomicie oddają to, co ona
nazywa skalowalnością (scalability) w nauce i wyprowadza właśnie
od dawnej idei plantacji. Skalowalność pozwala porządkować wiedzę
zgodnie z logiką przyczyny i skutku, pozwala przechodzić od kon
kretów do coraz bardziej abstrakcyjnych pojęć i wyższych poziomów
klasyfikacji, bez najmniejszej potrzeby zmieniania założeń badaw
czych. Tak ona, jak Latour nie pozostawiają wszakże wątpliwości co
do tego, jaką płacimy cenę za tak uzyskany hierarchiczny porządek
i przejrzystość. Nie musimy zmieniać założeń badawczych, gdyż na
kolejny etap przechodzą przecież jedynie te dane, które bez proble
mu mieszczą się w założonych uprzednio ramach. Wszystkie inne
zostają zdyskwalifikowane jako nieznaczące, a następnie podlegają
usunięciu, bezwzględnej puryfikacji. Z tego punktu widzenia kapitalocen i plantacjonocen to także epoki, które wywarły istotny wpływ
na naukę, podstawowe modele jej uprawiania i upowszechniania.
Kiedy pod takim właśnie kątem spojrzymy na naukowe prak
tyki i procedury, tym bardziej utopijne okażą się marzenia Jana
Zalasiewicza i jego grupy o „pragmatycznym i niezaangażowanym
charakterze” wyboru daty początkowej najnowszej epoki w dziejach
Ziemi i stosownej dla niej nazwy. Doskonale zdaje sobie z tego spra
wę Donna Haraway, która kilka miesięcy temu na łamach „Environ
mental Humanities” opublikowała krótki tekst, a właściwie rodzaj
manifestu, pod mówiącym wiele tytułem Anthropocene, Capitalocene,
Plantationocene, Chthulucene. Making Kin. Co więcej, już w drugim
akapicie otwarcie i wprost wyraziła to, co w tym samym czasie
w przywołanym tomie „The Anthropocene Review” starali się skwa
pliwie zmieść pod dywan jej uczeni koledzy:

w studiach nad nauką [1999], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika 2013, s. 90.
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Pytanie, o którym musimy pamiętać, kiedy mamy do czynie
nia ze zjawiskami systemowymi, dotyczy tego, kiedy zmiany
ilościowe przechodzą w jakościowe, podobnie jak tego, jaki
biokulturowy, biotechnologiczny i biopolityczny wpływ zmiany
te wywierają zarówno na ludzi (nie zaś Człowieka), którzy żyją
w danym tu i teraz, jak też w relacji do i w połączeniu z wpły
wem wywieranym na asamblaże innych gatunków, innych abio
tycznych i biotycznych sił. Żaden gatunek nie żyje w odosobnie
niu, nawet nasz własny arogancki gatunek, pretendujący w tak
zwanych nowożytnych zachodnich scenariuszach do miana
pozytywnych bohaterów; historia to wytwór asamblaży orga
nicznych gatunków i abiotycznych aktorów, połączonych tyleż
sankcjonowanymi przez ewolucję więzami krwi, ile innymi
związkami7.

Haraway, jak wynika z jej tekstu, nie mogła zrobić inaczej, gdyż
stawka dyskusji na temat tego, jak i dlaczego człowiek w nieodwra
calny sposób zmienił zamieszkiwaną przez siebie planetę, znacznie
przewyższa wszelkie poprawne naukowo i możliwie obiektywne po
działy stratygraficzne. Gdyby więc znała bajki biskupa Krasickiego,
nie zawahałaby się ani przez chwilę, żeby powtórzyć za nim apel
żab, w które dzieciaki bezmyślnie rzucają kamieniami: „Chłopcy,
przestańcie, bo się źle bawicie! // Dla was to jest igraszką, nam idzie
o życie”. Dlatego też otwarcie opowiedziała się za taką propozycją
ustanowienia granicy między holocenem a antropocenem, która
z całą pewnością nie da się bezspornie ustalić za pomocą naukowych
metod i przyjętych wyznaczników, gdyż ma bardziej jakościowy niż
ilościowy charakter i należy ją rozpatrywać lokalnie. Haraway chodzi
bowiem o ten trudny do jednoznacznego usytuowania na linii czasu
moment, kiedy zniszczeniu uległa większość refugiów, w których po
przejściu wielkich kataklizmów mogły się odrodzić asamblaże róż
nych gatunków (zarówno te, w których skład wchodzili ludzie, jak
również te bez ludzi). Nie można się więc dziwić, że w naszych cza
7 Donna HARAWAY, Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene.
MakingKirt, „Environmental Humanities” 2015, nr 6, s. 159.
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sach wręcz lawinowo wzrasta liczba pozbawionych ostoi uchodźców
(ludzi i nieludzi). Nie można się też dziwić, że - jak podkreśla Haraway - w naszym interesie leży to, żeby epoka dominacji człowieka
trwała możliwie jak najkrócej. A nie da się tego przecież zagwaran
tować bezpłodnym w gruncie rzeczy przesuwaniem jej daty począt
kowej na rok 1964 czy jeszcze bliżej naszych czasów.
Strategia, którą proponuje Haraway, jak na manifest przysta
ło, sprowadza się do tego, by podpowiedzieć odpowiednią nazwę dla
wysiłków, które mają na celu jak najszybsze położenie kresu pano
waniu antropocenu. Nie chodzi przy tym wcale o jakieś nieznane do
tąd działania. Przede wszystkim idzie o to, żeby wreszcie zauważyć
i docenić te siły i związki, które zawsze dążyły ku symbiozie i współ
życiu. Z całą przekorą nadaje im Haraway nazwę chthulucen. Jedy
nie na pierwszy rzut oka przypomina ona imię tego przerażającego,
rasistowskiego i mizoginicznego bóstwa z otchłani Praczasów, któ
re w swoich opowiadaniach i minipowieściach powołał do istnienia
Howard Phillips Lovecraft. Haraway odwołuje się przecież do zupeł
nie innych chtonicznych mocy, o różnych lokalnych imionach: Gaja,
Terra, Pachamama czy Oya. Do chtonicznych mocy symbiotycznej
współpracy oraz jedności żywych i umarłych. Dlatego w typowy dla
siebie sposób wyjaśnia:
„Mój” chthulucen, nawet obarczony problematycznym przy
rostkiem greckiego pochodzenia, obejmuje pogmatwany splot
wielu tysięcy czasowości i przestrzenności, całe krocie tworów
w inter-aktywnych asamblażach - wśród nich są więcej-niż-ludzie, nie-całkiem-ludzie, nie-ludzie i ludzie-jako-kompost. (...)
Liczy się przecież, jakie historie opowiadają historie, jakie kon
cepty wymyślają koncepty. Liczy się matematycznie, wizualnie
i narracyjnie, jakie figury prefigurują figury, jaki system syste
matyzuje system (s. 160).

Oczywiście ginie w tłumaczenie ta migotliwość znaczeń, którą za
mierzenie uzyskuje Haraway, kiedy składa słowa w interaktywne
asamblaże, podobne do tych, o których wspomina. Pozostaje jednak
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podstawowy sens, który wyraźnie świadczy o tym, że nie tyle inte
resuje ją metodologiczna poprawność takiego opisu chthulucenu, ile
pytanie o sens i skutki wykorzystywanych przez nas metodologii
i narzędzi badawczych. Dlatego też zapewnia, że nie jest posthumanistką i nie należy do post-ludzi; jest - kompost-orką, pożywką
dla innych istot. Kompozycja i dekompozycja to niebezpieczna, ale
też wielce obiecująca praktyka. Czytelnie nawiązując do dawnych
haseł kontrkultury i lekceważąc sobie prognozy o przyspieszonym
starzeniu się społeczeństw Europy Zachodniej, Haraway proponuje
więc własne hasło, które jak soczewka skupia jej intencje: „Make Kin,
not Babies!" (Róbcie bliźnich, nie dzieci). Wspólnota z krwi i kości,
wspólnota genów okazuje się dziś najmniej ważna. A jeśli się liczy,
to jedynie w takim sensie, w jakim znakomitą większość materiału
genetycznego podzielamy z całym światem zwierząt i roślin. Świata
mi, których istnienie, podobnie jak istnienie gatunku homo sapiens,
gwarantują relacje symbiotyczne, tak w wymiarze mikro pojedyn
czej komórki, jak w wymiarze makro skomplikowanych i dynamicz
nych ekosystemów.
Z podobnego założenia jak Donna Haraway wychodzi Anna Lowenhaupt-Tsing we wspomnianej tu wcześniej książce The Mushroom
at the End ofthe World. Choć jako współdyrektorka ośrodka badań
nad antropocenem uniwersytetu w duńskim Aarhus (AURA) powin
na być żywotnie zainteresowana przedłużeniem istnienia przed
miotu swoich studiów, bezwzględnie oponuje przeciwko nazwie
i idei tej epoki, w której technologiczny rozwój ludzkiej cywilizacji
przewyższył w skutkach efekty procesów geologicznych. Trudno
jednak powiedzieć, że katastrofalne działania ludzi wynikały wprost
z biologii gatunku homo sapiens. Wiązały się raczej z rozwojem kapi
talizmu, który zarówno ludzi, jak rozmaitych nieludzi traktował po
dobnie, czyli jako zasoby naturalne. Co bardziej istotne, Lowenhaput-Tsing uważa, że przyrostek „antropo-” w znacznym stopniu utrud
nia zauważenie tego wszystkiego, od czego zależy nasze przetrwa
nie w świecie pozbawionym teleologii postępu, jeśli tylko w porę
docenimy siłę związków symbiotycznych. Dlatego wchodzi w spór
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z Martinem Heideggerem i jego podstawowym założeniem o fun
damentalnej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, która mia
łaby wynikać z tego, że jedynie ten pierwszy jest otwarty na świat,
potrafi go sobie podporządkować, sam się zmieniając. Zwierzę tym
czasem pozostaje na świat zamknięte, jak czekający w bezruchu na
ofiarę kleszcz, którego obyczaje w latach dwudziestych ubiegłego
wieku badał baron Jakob von Uexküll. Lowenhaupt-Tsing powraca
zatem do ustaleń niemieckiego biologa, na które powoływał się He
idegger, by przeczytać je nieco inaczej. Jej zdaniem, Uexküll pokazał
kleszcza jako podmiot poznający i tworzący własny świat. Jednak
tradycja epistemologiczna, w której ramach prowadził swoje roz
ważania i która traktowała świat jako złożony z pojedynczych i od
rębnych bytów materialnych, kazała mu w indywidualnym świecie
kleszcza zobaczyć jedynie ubogi Umwelt, zamknięty wokół niego
niczym niewielka bańka powietrzna. Wystarczy jednak zmienić
założenia, by dostrzec istotny związek nie tylko między kleszczem
a jego potencjalną ofiarą, jedyny znany zwolennikom ewolucji zwią
zek między gatunkami, lecz choćby między kleszczem a zmiennością
jego otoczenia. Nie bez powodu przecież zagrożenie przenoszonymi
przez nie chorobami zaczęło się nasilać kilka lat temu. O tym, że
relacje symbiotyczne nie są wcale wyjątkiem, lecz podstawową za
sadą w przyrodzie, najlepiej wszakże przekonuje główny bohater
opowiadanych przez Lowenhaupt-Tsing historii - grzyb matsutake.
Z naszego punktu widzenia matsutake to także znakomite wciele
nie tego, co nazywamy sztuczną naturą. Nic bodaj lepiej niż on nie
podważa różnicy między naturalnym a sztucznym środowiskiem,
między dziełem natury a dziełem człowieka, wyrażającym relacje
międzyludzkie.
Matsutake to gatunek jadalnych grzybów z rodziny gąskowatych, w Polsce od niemal stu lat uważany za wymarły. Występuje
natomiast nadal między innymi w zakłóconych ludzką gospodarką,
rosnących na ubogiej w składniki odżywcze ziemi lasach Finlandii,
Ameryki Północnej, Chin i Japonii. Podobno jako pierwszy byt oży
wiony pojawił się także na terenach skażonych wybuchem bomby
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atomowej w Hiroszimie. Najchętniej wchodzi w symbiotyczne rela
cje z czerwoną sosną (Pinus densiflora), która lubi lasy prześwietlone,
pozbawione przez wypalanie czy wyrąb gęstego poszycia. W okre
ślonych warunkach może wybierać jednak różne gatunki dębu czy
innych drzew. Pozyskiwanym przez niego pokarmem, na przykład
z rozkładu wulkanicznych skał magmowych, żywią się także inne
rośliny i owady. Owocniki zaś to nie tylko przysmak człowieka, lecz
również łosi czy niedźwiedzi. Ekosystem matsutake jest tak złożo
ny, nie do końca poznany i w zasadzie niemożliwy do odtworzenia
we właściwej mu dynamice różnorodnych gatunków, że nadal nie
prowadzi się jego upraw i nie udało się uzyskać odmian kultywowa
nych. Pozostał dzikim grzybem, choć w gruncie rzeczy stanowi owoc
„niezamierzonej uprawy”, skoro jego istnienie w znacznym stopniu
zależy od ludzkich form aktywności, i to od dawna.
Pierwsza znana nam, pisemna informacja o matsutake pojawi
ła się w japońskiej poezji z VIII wieku. Już wówczas funkcjonował on
jako konwencjonalny symbol jesieni, który ówcześni arystokraci po
dziwiali podczas spacerów niczym na wiosnę kwitnące wiśnie. Zda
rzało się podobno, że słudzy ułatwiali ważnym gościom zbieranie
grzybów, umieszczając je w miejscach widocznych i blisko ścieżek,
co oczywiście przypomina o wiele późniejsze strategie hrabiostwa
Respektów w Fantazym Juliusza Słowackiego. Wszakże nawet w VIII
wieku dziko rosnący matsutake stanowił naturalny wytwór gospo
darki człowieka, gdyż zdaniem dzisiejszych ekologów pojawił się
w efekcie daleko idącego wylesienia Japonii, między innymi w na
stępstwie budowy licznych drewnianych świątyń i wytapiania żelaza
w dymarkach, opalanych węglem drzewnym. Równie łatwo rozpo
znać go po zapachu jak trufle. O ile jednak można poznać dogłębnie
kulturę francuską, nie mając pojęcia o tych grzybach, w przypadku
Japonii zupełnie nie byłoby to możliwe. Matsutake stanowi tu bo
wiem przede wszystkim ceniony dar. Niczym w opisanym przez Bro
nisława Malinowskiego na Wyspach Triobrianda obrzędzie Kula jego
wartość sprowadza się do tego, czym staje się w efekcie wymiany
jako wyraz relacji międzyludzkich. Często też jego zapach powraca
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we wspomnieniach z dzieciństwa, niczym bardziej znanej w kręgach
europejsko-amerykańskiej kultury magdalenki Marcela Prousta.
Nic zatem dziwnego, że kiedy Japończycy w latach pięćdzie
siątych monokulturowymi uprawami lasów zniszczyli siedliska matsutake, zaczęli je sprowadzać z północnej Europy, a po katastrofie
w Czernobylu z północno-zachodniej Ameryki, głównie z Oregonu.
Postawiło to na głowie model, znany choćby z historii firmy Nike.
W przypadku matsutake to bowiem Amerykanie występują w roli
dostawców. Lowenhaupt-Tsing w The Mushroom at the End of the
World śledzi szlaki handlowe tych grzybów, widząc w nich akty
translacji, dokonującej się poprzez różnorodne przestrzenie spo
łeczne i polityczne. Pozwala jej to przy okazji pokazać choćby roz
maite i współistniejące formy wymiany, typowe tak dla rozwinięte
go kapitalizmu, jak i lokalne odmiany form przedkapitalistycznych.
W lasach Oregonu zbiera się matsutake w sposób dalece niezorganizowany. Obok straumatyzowanych weteranów wojny w Wietnamie
i innych uciekających od cywilizacji Białych, spotyka się potomków
Indian i przedwojennych emigrantów z Japonii oraz niedawnych
uchodźców z różnych krajów Azji, którzy na miejscu próbują odtwo
rzyć typowe dla siebie style życia i współżycia. Nie brakuje także my
śliwych czy Latynosów nielegalnie przybywających na terenie USA.
Podobno wszyscy bardziej dumni są z liczby i wielkości zebranych
grzybów czy liczby otrzymanych za nie banknotów niż z wartości
nabywczej tego, co zarobili. Jak zatem podsumowuje Lowenhaupt-Tsing, zbieranie matsutake jest „zanieczyszczone” rozmaitymi
praktykami uprawiania wolności. Dopiero powtórnie sortowane
w hurtowniach na terenie Kanady przez pracowników zatrudnia
nych na godziny i przewożone następnie w chłodniach-kontenerach
na statkach przez ocean, grzyby stają się towarem. Jednak zanim
dopłyną do portu w Japonii, ich status ponownie się zmienia. Tam
tejsi hurtownicy już dobrze wiedzą, komu konkretnie je dostarczą,
jakiej wielkości i jakości powinny być okazy, by mogły spełnić swo
ją podstawową funkcję specjalnego daru. Jak matsutake w różnych
miejscach swego występowania wybierają odmienne ekosystemy le
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śne, zmienione przez człowieka, tak ich zbieranie i dostarczane do
Japonii przybiera odmienne formy. Dzięki temu wyraźne stają się
również uzurpacje ekologii do statusu kolejnej obiektywnej nauki
o uniwersalnym zastosowaniu. Relacje Lowenhaupt-Tsing wyraźnie
temu przeczą. Opowiada ona także o dzisiejszej Japonii, gdzie powstają różne, często prywatne inicjatywy w celu odtworzenia daw
nych lasów wioskowych i typowych dla nich warunków biologicznej
różnorodności w nadziei na to, że kiedyś pojawią się w nich matsutake. Trudno powiedzieć, czy nadzieje Japończyków kiedyś się spełnią,
bo nadal na przykład nie wiadomo, jak dokładnie rozmnażają się te
grzyby. Materiał genetyczny nawet najbardziej spokrewnionych ze
sobą okazów nie musi wcale być podobny, bo nie przestrzegają one
modelowych zasad rozmnażania się, opisanych w podręcznikach ge
netyki.
Zapytać ktoś może jednak zasadnie, na co przyda mu się tak
zamierzenie lokalna wiedza, którą zebrała Lowenhaupt-Tsing, sama
zbierając matsutake w Oregonie czy odwiedzając japońskie lasy,
oczekujące na łaskawe pojawienie się tych grzybów pewnej jesieni.
Jak się wydaje, autorka The Mushroom on the End of the World do
skonale zdaje sobie sprawę z tego, że takie pytanie może, a nawet
musi paść. Dlatego w pewnym momencie stwierdza, że wprawdzie
zbieranie grzybów z pewnością nas nie ocali, ale być może pomo
że otworzyć szerzej oczy, żebyśmy wreszcie dostrzegli żywotne
współistnienie różnych języków, historii, sposobów życia i tradycji.
Pomoże poszerzyć wyobraźnię na tyle, żebyśmy zdołali dostrzec re
alne szanse przeżycia na ruinach kapitalizmu. To stawka, o której
Lowenhaupt-Tsing wspomina już we wprowadzeniu: „Niekontrolo
wane sposoby życia grzybów to dar - i przewodnik - kiedy zawalił
się świat, absolutnie poddany, jak się zdawało, naszej kontroli" (s. 2).
Lowenhaupt-Tsing nazywa pierwszą naturą ten etap rozwoju
naszej planety,- kiedy jeszcze dominowały relacje ekologiczne mię
dzy żywymi istotami (ludzi nie wyłączając), procesami biotycznymi
i abiotycznymi. Druga natura pojawiła się w chwili, kiedy doszło
do daleko idących zmian środowiska pod wpływem rozwijającego
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się kapitalizmu. Natomiast na trzecią naturę składa się jej zdaniem
właśnie to, co potrafiło przeżyć pomimo kapitalizmu i nadal rozwija
się na jego ruinach. Na tym wszakże nie koniec. W monografii The
Mushroom at the End of the World podejmuje także kwestię wiedzy,
sposobów jej organizacji i zasad upowszechniania, stawiając pyta
nie o to, jak opisać naturę tego, co sama określa mianem asamblaży
polifonicznych. Odróżnia je tym samym od tych formacji dyskursywnych, o których pisał Michel Foucault i które nazywa się asamblażami globalnymi8. Rozrastają się one wprawdzie w czasie i prze
strzeni, nie powstają jednak w wyniku działania przypadku, jak te,
o których myśli Lowenhaupt-Tsing. Asamblaże polifoniczne nie
tworzą również takich interakcyjnych struktur, o jakich myślał Bru
no Latour, kiedy pisał o sieciach typu ANT, widząc w nich określony
łańcuch asocjacji, rodzących kolejne asocjacje. To w znacznej mierze
przypadkowe i otwarte spotkania różnych czasowości, trajektorii
i sposobów życia: „Asamblaże to spontaniczne połączenia, które
odmieniają elementy składowe, a potem znikają - oto cała ich histo
ria” (s. 158). Trudno w związku z tym mówić o jakiejkolwiek współ
pracy. Nieoczekiwane połączenie wywołuje coś w rodzaju wzajem
nego zarażenia się niektórymi cechami. W efekcie rodzą się nowe
historie, które nie znają pojęcia postępu i nie potrzebują teleologii,
żadnego ujednolicającego je rytmu. Nawet w asamblażu pozostają
niedookreślone i wielokierunkowe niczym odrębne, autonomicz
ne melodie w muzyce polifonicznej - już to zjednoczone harmonią
wspólnego akordu, już to rozchodzące się w zgrzytliwym dysonansie.
Gdzie miejsce dla takich i podobnych zarażonych sobą odmienno
ści w wypracowanym porządku dyscyplin i specjalizacji naukowych,
ich samoregulujących się systemów autopojetycznych, prawdziwych
monokultur, skalowalnych niczym dawne plantacje kolonialne?
„Żeby spisać historię ruin, musimy iść w ślad za niespójnymi
skrawkami wielu historii, podejmować i porzucać luźne wątki i frag
8 Global Assemblages. Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems,
red. Aihwa ONG, Stephen J. COLLIER, Wiley-Blackwell 2004.
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menty, zestawiać i łatać” (s. 213) - powiada Lowenhaupt-Tsing, któ
ra w swojej książce próbuje tę zasadę przynajmniej po części zreali
zować. Pociąga to za sobą potrzebę nowej definicji logiki i porządku
w nauce, otwarcie jej na brak spójności i niekompatybilność, zgrzyt
nieodpowiednich i mimowolnych zestawień, kapryśność wyborów,
które dostosowują się do przypadkowości spotkań w otaczającym
nas świecie, a także do nie zawsze zgodnego z zasadami przyczy
ny i skutku biegu naszych myśli, a zatem i do braku skalowalności.
Zapewne taka nauka powstanie w epoce, którą Haraway chciałaby
nazwać chthulocenem. Jak jednak uprzytamniają przywołane przez
nas przykłady, w dyskusji na temat antropocenu i nie tylko tam na
dal dominują rozważania prowadzone wedle przyjętych reguł teleologii postępu. Mimo to mnożą się również dowody na istnienie od
miennych rodzajów czasowości, a także wiedzy jawnie usytuowanej,
lekceważącej sobie logikę przyczyny i skutku, bo łączącej odmienne
praktyki poznawania i stawania się.
Co ciekawe, wspomniane zmiany nie mają charakteru syste
matycznego, by nie powiedzieć paradygmatycznego. Pojawiają się
w sposób zgoła nieoczekiwany, zdają się wręcz dziełem przypadku,
gdyż motywuje je bardziej potrzeba oddania sprawiedliwości podej
mowanym kwestiom niż jawny i od początku do końca przemyślany
zamiar. Nie inaczej stało się w przypadku tej książki, która powstała
w całości, nim ukazała się praca Lowenhaupt-Tsing. Zmusiło nas to
niejako do napisania niniejszego postscriptum jako dowodu na to, że
na różnych kontynentach, w różnych językach naturalnych i sztucz
nych (specjalistycznych dla danej dziedziny badań) rodzą się podob
ne wyobrażenia asamblaży i potrzeba, by je opisać w sposób, jakiego
zdają się od ciebie domagać.
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Mateusz Borowski - adiunkt w Katedrze Performatyki na Wydziale Po
lonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył filologię angielską na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską In Search for the Real. New
Developments of the European Playwriting of the 1990s obronił na Uniwersy
tecie im. Jana Gutenberga w Moguncji, a jej polska wersja ukazała się jako
W poszukiwaniu realności (2005). Jego główny obszar badawczy to zagadnie
nia pamięci kulturowej, najnowszy dramat i teatr europejski i amerykański,
teoria queer oraz medioznawstwo. Zajmuje się także tłumaczeniem tekstów
literackich i naukowych. W latach 2007-2009 był stypendystą Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej. Współredagował monografię Fictional Realities / Real
Fictions. Contemporary Theatre in Search of a New Mimetic Paradigm (Cam
bridge Scholars Publishing, 2007), Worlds in Words. Storytelling in Con
temporary Theatre and Playwriting (Cambridge Scholars Publishing, 2010)
oraz antologię polskiej myśli teatralnej XX wieku Theater spielen und denken
(Suhrkamp Verlag, 2008). Wraz z Małgorzatą Sugierą wydał monografię
W pułapce przeciwieństw (2012). Ostatnio opublikował również Strategie za
pominania. Pamięć i kultura cyfrowa (2015).
Małgorzata Sugiera - profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego
i kierownik Katedry Performatyki na Wydziale Polonistyki. Gościnnie pro
wadziła wykłady i seminaria na uniwersytetach niemieckich, francuskich
i szwajcarskich. Stypendystka między innymi niemieckiej Fundacji Alexan
dra von Humboldta i DAAD, Institut für die Wissenschaften vom Menschen
w Wiedniu, Svenska Institutet oraz amerykańskiej Andrew Mellon Founda
tion. W roku akademickim 2015/2016 prowadziła całoroczne badania jako
stypendystka International Research Center „Interweaving Performance
Cultures” na Freie Universität w Berlinie.
Jej zainteresowania naukowe obejmują sztuki performatywne, pro
blematykę gender i queer oraz zagadnienia performatywności i materialności, ze szczególnym uwzględnieniem historii nauki. Opublikowała jedena
ście monografii, ostatnio Upiory i inne powroty. Pamięć - Historia - Dramat
(2005), Inny Szekspir (2009), Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur (2015)
oraz z Mateuszem Borowskim W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości
(2012). Zajmuje się także tłumaczeniem prac naukowych i sztuk teatral
nych z kilku języków.
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4.
5.
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8.
9.
10.
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12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Małgorzata Sugiera, Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim
XX wieku;
Interpretacje dramatu. Dyskurs - postać - gender, pod redakcją Wojciecha
Balucha, Małgorzaty Radkiewicz, Agnieszki Skolasińskiej i Joanny Zając;
Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając, Dyskurs, postać i płeć
w dramacie;
Joanna Zając, Dwie koncepcje dramatu. D'Annunzio - Pirandello;
Agnieszka Skolasińska, Tuż obok - nieosiągalnie daleko. O zmaganiach
z rzeczywistością w dramatach współczesnych;
Dialog w dramacie, pod redakcją Wojciecha Balucha, Lidii Czartoryskiej-Górskiej i Moniki Żółkoś;
Dorota Tomczuk, Od twórcy do mówcy. Koncepcja postaci w wybranych dra
matach Brechta, Durrenmatta i Handkego;
Ewa Walerich-Szymani, Godzina aktora. Poszukiwanie utopii w dramaturgii
Heinera Mullera;
Dariusz Kosiński, Sceny z życia dramatu;
Ewa Partyga, Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej;
Dorota Sajewska, „Chore sztuki”. Choroba/tożsamość/dramat. Przemiany
podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu
XIX i XX wieku;
Agata Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst. Inscenizacja w teatrze postmoderni
stycznym;
Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. Dorota Sajewska,
Małgorzata Sugiera;
Małgorzata Sugiera, Realne światy/Możliwe światy. Niemiecki dramat
ostatniej dekady (1995-2004);
Anna R. Burzyńska, Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej
dramaturgii awangardowej;
Agnieszka Romanowska, „Hamlet” po polsku. Teatralność szekspirowskiego
tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze;
Mateusz Borowski, W poszukiwaniu realności. Przemiany formy dramatycz
nej końca XX wieku a nowe „mimesis”;
Małgorzata Sugiera, Upiory i inne powroty. Pamięć - historia - dramat;
Ewa Wąchocka, Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie;

20. Dorota Jarząbek, Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teore
tycznym i historycznym;
21. Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, pod redakcją Woj
ciecha Balucha, Michała Lachmana i Dominiki Łarionow;
22. Marta Rusek, Miniaturowe światy. Z dziejów jednoaktówki w Młodej Polsce;
23. Łucja Iwanczewska, „Muszę się odrodzić’’. Inne spotkania z dramatami Sta
nisława Ignacego Witkiewicza;
24. Ewa Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe
kontynuacje;
25. Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, pod redakcją Jeana-Pierre’a
Sarrazaca, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera;
26. Zamki na lodzie. Szkice o Ibsenie, pod redakcją Marii Sibińskiej i Katarzyny
Michniewicz-Veisland;
27. Lilianna Dorak-Wojakowska, Poetyka cielesności w utworach dramatycz
nych Tadeusza Różewicza;
28. Oblicza realizmu, pod redakcją Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Su
giery;
29. Agata Dąbek, Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX
wieku;
30. Michał Lachman, Brzytwą po oczach. Młodzi doświadczeni w angielskim i ir
landzkim dramacie lat dziewięćdziesiątych;
31. Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. Mateusz Borow
ski, Małgorzata Sugiera;
32. Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, pod redakcją Mariusza Bar
tosiaka i Małgorzaty Leyko;
33. Jan Błoński, Lektury użyteczne, pod redakcją Mateusza Borowskiego
i Małgorzaty Sugiery;
34. Kinga Anna Gajda, Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią Innego;
35. Tomasz Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce;
36. Teatr absurdu, pod redakcją Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery;
37. Joanna Puzyna-Chojka, Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka;
38. Małgorzata Sugiera, Inny Szekspir;
39. Hans-Ihies Lehmann, Teatr postdramatyczny, wydanie drugie popra
wione;
40. Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając, Dyskurs, postać i płeć
w dramacie, wydanie drugie uzupełnione i poprawione;
41. Ibsen. Odejścia i powroty, pod redakcją Mateusza Borowskiego i Małgo
rzaty Sugiery;
42. Wanda Świątkowska, Książę. Hamlet Juliusza Osterwy;

43- Dramat madę (in) Poland, pod redakcją Wojciecha Balucha;
44. Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz - scena we współczesnej praktyce
dramatopisarskiej i inscenizacyjnej, pod redakcją Agaty Dąbek i Joanny Jaworskiej-Pietury;
45. Elementy dramatu. Analizy diagnostyczne, pod redakcją Mateusza Borow
skiego i Małgorzaty Sugiery;
46. Nina S. Alnas, Wilkołakw salonie, tłum. Ewa Partyga;
47. Pokolenie - kategoria historyczna czy współczesna? Obraz przemian poko
leniowych w sztuce i społeczeństwie XX i XXI wieku, pod redakcją Joanny
Zając;
48. Judith Butler, Żądanie Antygony. Rodzina między życiem a śmiercią, tłum.
Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera;
49. Aneta Mancewicz, Biedny Hamlet! Dekonstrukcje „Hamleta" i Hamleta
w dramacie współczesnym;
50. Freddie Rokem, Wystawianie historii. Teatralne obrazy przeszłości we
współczesnym teatrze, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera;
51. Łucja Iwanczewska, Samoprezentacje. Sade i Witkacy;
52. Lektury dramatyczności. Eseje z dramatologii, pod redakcją Dariusza Ko
sińskiego;
5 3. Wojciech Baluch, Po-między-nami. Słaby dyskurs w polskim dramacie współ
czesnym;
54. Małgorzata Sugiera, Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim
(od Jarry'ego do Lagarcea), wydanie drugie uzupełnione i poprawione;
55. Anna R. Burzyńska, Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława
Grochowiaka;
56. Felix Austria - dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX
wieku, pod redakcją Małgorzaty Leyko i Artura Pełki;
57. Konrad Wojnowski, Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego;
58. Anna R. Burzyńska, Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grocho
wiaka;
59. Łukasz Grabuś, Formy śmiercionośne. Kilka strategii dramaturgicznych we
współczesnej operze;
60. Projekt-perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich granice po
znawcze, pod redakcją Łukasza Grabusia, Agnieszki Marek, Grzegorza
Stępniaka;
61. Joanna Jopek, Tylko fragment. Dramaturgia Mieczysława Piotrowskiego;
62. Tak blisko i tak daleko. Hiszpańskojęzyczny teatr i dramat ostatnich stu lat,
pod redakcją Urszuli Aszyk i Piotra Olkusza;
63. Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacje w XX wieku, pod redakcją
Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery;

64- Performatywność Reprezentacji. Widzialne/Niewidzialne, pod redakcją Ka
roliny Czerskiej, Joanny Jopek, Anny Sieroń;
65. Magdalena Marciniak, Sens i sensualność. Myśl teatralna Rolanda Barthesa,
Jeana-Franęoisa Lyotarda i Jacąuesa Derridy;
66. Marta Kufel, Błędne Betlejem Tadeusza Kantora;
67. W.B. Worthen, Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tłum. Mate
usz Borowski, Małgorzata Sugiera;
68. Polska dramatyczna 2. Dramat i dramatyzacje w XVIII i XIX wieku, pod re
dakcją Małgorzaty Sugiery;
69. Freddie Rokem, Filozofowie & ludzie teatru. Myślenie jako przedstawienie,
tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera;
70. Polska dramatyczna 3. Antologia, wstęp i opracowanie Wojciech Baluch;
71. Wobec kanonu. Problemy metodologiczne, pod redakcją Marty Kacwin, Ja
kuba Papuczysa, Justyny Stasiowskiej;
72. Mateusz Borowski, Strategie zapominania. Pamięć i kultura cyfrowa;
73. Joanna Jopek, Wołałabym nie, pod redakcją Justyny Stasiowskiej;
74. Mateusz Chaberski, Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspek
ty przedstawień site-specific;
75. Małgorzata Sugiera, Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur;
76. Thierry Bardini, Junkware, czyli do odzysku, tłum. Mateusz Borowski,
Małgorzata Sugiera.

