
ROCZNIK LUBUSKI Tom 42, z. 2, 2016 133Adam Mazurkiewiz∗RECEPCJA MY�LI POSTHUMANISTYCZNEJ WEWSPÓ�CZESNYM OBIEGU POPULARNYM
Kryzys dyskursu antropoentryznego, wespóª z ekspansywnym rozwojemtehnologii yfrowyh sprawiª, »e zªowiek przestaª by¢ � paradoksalnie� stawiany w entrum namysªu ponowozesnej humanistyki. Jego miejsezaj�ªy formy ±wiadomo±i nie-ludzkiej, po±ród któryh wa»k¡ rol� odgry-waj¡ istoty hybrydyzne i b�d¡e efektem zabiegów yborgizaji; jednymz jej przejawów jest fryborgizaja, tj. postrzeganie zªowieka korzystaj¡egoz mo»liwo±i post�pu w naukah medyznyh jako fryborga, zyli �funkjo-nalnego yborga� (Stok 2015)1.Najnowsza sztuka � zwªaszza jej nurt sytuuj¡y si� w ramah paradyg-matu yberkulturowym � usiªuje podda¢ obserwowane spoªeznie tendenjenamysªowi artystyznemu w sposób syntopijny, tj. ª¡z¡ re�eksj� estetyz-n¡ z etyzn¡ i tehnologi¡. Zawarte w tekstah kultury (zarówno awangar-dowyh, jak i funkjonuj¡yh w obiegu popularnym) obrazy �poza-ludzkiej�przyszªo±i, zwªaszza odzytywane z perspektywy manifestów posthuma-nistyznyh (autorstwa m.in. N. Katherine Hayles, Daniela Usta i RobertaPepperella) ukazuj¡ ±wiat przyszªo±i oraz bardziej odlegªy od dotyhza-sowyh futurystyznyh wizji. W tym bowiem dominowaªa wizja wspóªze-sno±i przeniesionej w � mniej lub bardziej odlegª¡ � przyszªo±¢, podzas gdyzwolenniy �lozo�znyh nurtów yberkulturowego paradygmatu akentuj¡koniezno±¢ przemiany zªowieka jako gatunku, a» do � jak w transhuma-nizmie � zerwania i¡gªo±i �logenezy2. Zarazem, problematyzuj¡ zaªo»e-nia my±li posthumanistyznej, zmuszaj¡ do podj�ia kwestii grani, pozaktórymi sztuka przejmuje funkje pozaartystyzne, wªa±iwe naue i �lozo-�i. Tendenja ta jest zauwa»alna szzególnie wyrazi±ie w wypadku nurtu
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134 Adam MAZURKIEWICZbio-art (inazej vivoart, sztuka genetyzna), w którym tworzywem s¡ roz-maite formy materii o»ywionej (Suªkowska 2010, s. 31; Poissant 2012). Bu-dzi on zreszt¡ nierzadko kontrowersje natury etyznej (�yli«ska 2013)3. Ih¹ródªem jest przede wszystkim si�ganie przez artystów do osi¡gni�¢ naukbiologiznyh rozwa»anyh z perspektywy �lozo�znej, nierzadko re�eksjo-nowanyh przez pryzmat skandalu; mo»na by poszukiwania twórów sztukipozostaj¡ej w zwi¡zku z paradygmatem yberkulturowym stre±i¢ konsta-taj¡ Adriany Celi«skiej: �Z poz¡tkiem XXI wieku nasza ywilizaja, nadobre zy zªe, pogr¡»a si� w epoe biologii, biologii, która zajmuje si� wyja-±nianiem terminów, takih jak �nota�, �altruizm�, �ehy prospoªezne�� nale»¡yh do dziedziny etyki� (Celi«ska 2007, s. 298).Wªa±iwe wspóªzesnej naue przekrazanie grani poszzególnyh dys-yplin, które akentuje Celi«ska, w praktye artystyznej prowadzi �jak we wspomnianym powy»ej nurie bio-art � do przejmowania przezsztuk� powinno±i zarezerwowanyh dotyhzas na moy kulturowej tra-dyji dla namysªu �lozo�znego; w ramah paradygmatu yberkulturowe-go dominuj¡ym zagadnieniem pozostaje ozywi±ie re�eksja and wpªywemtehniki na »yie jednostki. W syntopijnej rzezywisto±i, w której sztuka,nauka i tehnologia stanowi¡ aªo±¢, tote» nie bez raji Agnieszka Lejewskawskazuje na yfrowe tehnologie jako podstawowe wyznazniki wspóªze-snego paradygmatu kultury i sztuki yfrowej (Lejewska 2014, s. 189).W sztue awangardowej naszkiowane tu tendenje prowadz¡ najz�-±iej do zadawania pyta« o onditio humana w epoe bio-tehnologii i teh-nik yfrowyh, umo»liwiaj¡yh rede�nij� (a niekiedy i � jak w wypadkuawatarów yberprzestrzennyh � multiplikaj�) wªasnego �Ja�. Tym samymjednak zagro»one zostaje pozuie realno±i tego, jak dana jednostka po-strzega siebie (Szpunar 2005, s. 379). Niebezpieze«stwo zatraty wªasnej ja¹-ni w wielu potenjalnie � dzi�ki nowym tehnologiom � mo»liwyh nierzad-ko stanowi entrum zainteresowa« bio-artu. Znaz¡ym pod tym wzgl�demprzykªadem pozostaj¡ instalaje Stelara (wªa±. Steliosa Aradiousa),zmierzaj¡e do przekrazania przez artyst� kolejnyh grani wªasnej jed-nostkowej podmiotowo±i � od yklu projektów peªnej kontroli iaªa pt.Ampli�ed Body (1970-1994), poprzez yborgizaj� (Third Hand 1976-1981;Parasite: Event of Invaled and Involuntary Body 2007), wirtualizaj� do-±wiadzenia ielesnego (Virtual Arm Projet 1992-1993; Fratal Flesh 1995)po eksperymenty bio-medyzne (Extra Ear 2007), któryh efektem staªosi� wszzepienie w przedrami� implantu uha4. Rozpatrywane jako arty-3Temat bioetyznyh aspektów wspóªzesnej sztuki polskiej omówili Izabela Dzioba(Dzioba 2004) i Kamil Kopania (Kopania 2003, 2004).4Wi�ej na temat projektów na stronie autorskiej Stelara:



RECEPCJA MY�LI POSTHUMANISTYCZNEJ . . . 135styzna aªo±¢, projekty Stelara mo»na traktowa¢ jako prób� zmierzeniasi� z fouaultowsk¡ biowªadz¡, której kwintesenj¡ pozostaj¡ mo»liwo±ioferowane przez genetyk� (Filipowiz 2010, Nijakowski 2009)5. Tak»e in-ne projekty i instalaje artystyzne � m.in. Orlan (wªa±. Mireille SuzanneFranette Porte) oraz Marina Abramovi¢, reprezentuj¡yh nurt body-art,b¡d¹ tworz¡ego sztuk� transgenizn¡ Eduarda Kaa � problematyzuj¡ sta-tus normy spoªeznej i zagadnienia biopolityki (Bakke 2011a, s. 31; 2011b,s. 115.; Lovelae 1995, Rose 1993). Rozwa»ane z zaproponowanej tu per-spektywy dziaªania artystyzne stanowi¡ krytyzny namysª nad upolityz-nieniem wspóªzesnej sztuki i uwikªaniem jej w ró»norodne dyskursy spo-ªezne; przypomnijmy bowiem, i» � w my±l wykªadni Fouaulta � bio-wªadzato niezb�dny komponent rozwoju kapitalizmu, który mógª przetrwa¢ jedyniedzi�ki dostosowaniu zjawisk zwi¡zanyh z regulaj¡ populaji do proesówekonomiznyh (Fouault 2010, s. 123). W takim uj�iu sztuka (zwªaszzajej nurt masowy) stanowi � zgodnie zaªo»eniami �szkoªy frankfurkiej� �krytyzn¡ wykªadni� mehanizmów rynkowyh, które j¡ modeluj¡ (Adorno,Horkheimer).Nie inazej jednak»e akenty uwagi rozkªadaj¡ si� równie» w obiegupopularnym, oraz z�±iej przejmuj¡ej funkj� dekonstruowania imagi-narium ommunis dzi�ki problematyzowaniu podejmowanyh kwestii. Cowi�ej: proponowane przez zwolenników ultural ritiism upolityznieniepraktyk lekturowyh przyzynia si� do postrzegania popkultury jako in-strumentarium namysªu nad wspóªzesno±i¡6. Owszem, namysª ten ehu-je uproszzenie (pozostaj¡e w zwi¡zku ze swoistymi wªa±iwo±iami obiegupopularnego), niemniej to wªa±nie dzi�ki tej prawidªowo±i mo»liwe stajesi� dostrze»enie wykorzystywanyh przez niego �gur wyobra¹ni zbiorowej.Z tego te» wzgl�du namysª nad posthumanizmem � jako kwesti¡ wspóªze-±nie kulturowo znaz¡ej � pojawia si� nie tylko w nurie awangardowymsztuki wspóªzesnej, ale i �zahowawzym� obiegu popkulturowym. O randzere�eksji nad przyszªymi losami zªowieka jako gatunku ±wiadzy ró»norod-no±¢ sposobów aktualizaji tej problematyki w ró»nyh mediah popkultu-ry. Mo»na te» wyodr�bni¢ nast�puj¡e gªówne zagadnienia, wokóª któryhogniskuje si� popkulturowa reepja my±li posthumanistyznej. S¡ to:http://stelar.org/?atID=20247 [data dost�pu: 28.09.2015℄.5Zarazem problematyzne pozostaje, do jakiego stopnia biowªadza istotnie � o suge-ruje Marin Tomasiewiz � tworzy �nowego zªowieka� (Tomasiewiz 2010, s. 289).6Reprezentatywny pod tym wzgl�dem pozostaje nurt literatury kryminalnej, zwªasz-za inspirowany �skandynawsk¡ szkoª¡ kryminaªu�, w którym zbrodnia zostaje odsuni�tana dalszy plan, ust�puj¡ re�eksji nad spoªeznymi uwarunkowaniami zbrodni (Samsel-Chojnaka 2011).
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• yborgizaja, traktowana jako nieuhronna konsekwenja rozwojutehnologiznego;
• koniezno±¢ rede�niji utrwalonej kulturowo opozyji naturalne-sztu-zne;
• przemiany wspóªzesnej wra»liwo±i tehnologiznej pod wpªywem y-fryzaji rzezywisto±i spoªeznej.Poni»ej omówimy je kolejno. Ozywi±ie, zaproponowany tu podziaª z pew-no±i¡ mo»na uzna¢ za sztuzny. Ma on jednak na elu przede wszystkimumo»liwienie zahowania klarowno±i wywodu. Nie nale»y te» zapomina¢,i» wyszzególnione tu aspekty namysªu twórów kultury popularnej nadimplikajami ró»norakiej natury (spoªeznymi, kulturowymi, psyhologiz-nymi et.) wynikaj¡ymi z postulatów zwolenników posthumanizmu dopie-ro ujmowane aªo±iowo mog¡ odzwieriedli¢ uwikªanie tej my±li w obrazwspóªzesno±i zawarty w tekstah popkultury.Cyborgizaja traktowana jako nieuhronna konsekwenjarozwoju tehnologiznegoDonna Haraway, pisz¡ u progu lat 80. XX wieku Manifest yborga (1985;wydanie pol. 2003), odwoªywaªa si� do ±wiadomo±i spoªeznej uksztaªtowa-nej w zasie, gdy na Zahodzie mo»na byªo dostrze ju» konsekwenje rozwo-ju spoªeze«stwa informayjnego, opisywanego przez badazy od poz¡tkulat 60. (Karvalis 2007)7. Nieoboj�tny przy tym pozostaje wybór �gury re-prezentuj¡ej w jej szkiu akent posthumanistyzny egzystenji, bowiemzwi¡zany jest z modelem tehnokratyznym, wspóªtworzonym przez ówze-sne my±lenie futurologizne; w 1980 roku Alvin To�er publikuje tom esejówTrzeia fala (wydanie pol. peªne 1997), za± w 1984 Wiliam Gibson powie±¢Neuromaner (wydanie pol. 1992), inijuj¡¡ � zgodnie z opini¡ krytyków �nurt fantastyki yberpunkowej. By¢ mo»e z tego wzgl�du komentatorzy my-±li Haraway skonentrowali si� na tehniystyznym wymiarze �gury ybor-ga8. Tymzasem w samym tek±ie Manifestu. . . autorka u»ywa tego poj�ia7Przegl¡d de�niji spoªeze«stwa informayjnego mo»na odnale¹¢ w szkiu JerzegoStanisªawa Nowaka (Nowak 2008). Najpeªniejsz¡ propozyj� ewoluji spoªeze«stwa in-formayjnego i etapów jego rozwoju zaproponowaª Marin F. Gawryki w szkiu Spoªez-ne aspekty rewoluji informayjnej (Gawryki 2010, s. 569).8Niew¡tpliwie znaz¡y wpªyw na takie odzytania miaª nie tylko klimat spoªez-ny, zdominowany przez fasynaj� ekspansywnie rozwijaj¡ymi si� od lat 50. XX wiekutehnologiami yfrowymi (ih symbolem staªa si� Dolina Krzemowa, postrzegana jako�tehnopolis�), ale i etymologia tego poj�ia. Przypomnijmy, i» jego autorami s¡ Man-



RECEPCJA MY�LI POSTHUMANISTYCZNEJ . . . 137wymiennie z innym, o semantyznym naehowaniu razej biologiznym ni»mehaniystyznym, tj. hybryd¡: �a yborg is a yberneti organism, a hy-brid of mahine and organism� (Haraway 2001, s. 291). Taka wymienno±¢obu terminów (yborga i hybrydy) umo»liwia Rosi Braidotti dostrze»eniei¡gªo±i ideowej posthumanizmu fundowanego na konepji ingerenji teh-nologii oraz biotehnologii, redefniuj¡ej witalistyzne podej±ie do »yiajako powszehnego fenomenu, który nie zostaje ogranizony do wyª¡znejwªasno±i jednego gatunku (zªowieka). Rozpatrywana z tej perspektywyistota ingerenji pozostaje bez zmian, niezale»nie od tego, jakimi ±rodkamizostaje osi¡gni�ta � jest ni¡ zapo±rednizenie biotehnologizne iaªa, b�d¡-ego projektem do±wiadzalnym z wªasn¡ podmiotowo±i¡ (Braidotti 2006,s. 197-208; 2014, s. 138-139)9. Tym samym, paradoksalnie, fundowany natehnologii humanizm okazuje si� � zgodnie z tytuªow¡ formuª¡ szkiu TimaLenoira � requiem dla yborga (Lenoir 2007).Jest to zarazem trop niezwykle istotny w badaniah tekstów funkjonu-j¡yh w obiegu popkulturowyh � tym bardziej, »e z�±¢ badazy skªaniasi� ku rozdzieleniu obu poj�¢; przykªadem sªu»y szki Henryka Duszy«skie-go, dotyz¡y istot o prowenienji mityzno-ba±niowej w grah RPG. Ba-daz podkre±la: �Interesuj¡¡ grup� istot nadnaturalnyh stanowi¡ hybrydy.S¡ to stworzenia, na któryh wygl¡d zªo»yªy si� z�±i kilku ró»nyh istot[. . . ℄. Istniej¡ te» twory b�d¡e poª¡zeniem zwierz¡t z maszynami [. . . ℄, niezalizam ih jednak»e do hybryd� (Duszy«ski 2012, s. 64). W ten sposóbDuszy«ski ustanawia rozró»nienie pomi�dzy wizj¡ fundowan¡ na tehnologii(w tym biotehnologii rozumianej jako tworzenie �»ywyh maszyn� za pomo-¡ nauk medyznyh) a hybryd¡, traktowan¡ przeze« jako wytwór ludzkiejimaginaji, wspartej tworami Natury (Duszy«ski 2012, s. 65)10.Propozyja Duszy«skiego pozostaje niejako w opozyji wobe �lozo�z-nej tradyji postrzegania posthumanizmu jako kontynuaji re�eksji huma-nistyznej w � zmienionym tehnologi¡ i postantropologiznym dyskursem� kontek±ie interpretayjnym. Hybryda/hybrydzno±¢/hybrydyzaja dlaposthumanistów oznaza bowiem nie tyle �gur� antropologizno-kulturowej�inno±i� jako punktu odniesienia dla de�niowania �byia zªowiekiem�, owarto±i bytów �poza-ludzkih�. Z perspektywy antropologiznej interesu-fred Clynes i Nathan Kline w roku. W artykule Cyborgs and Spae (1960) rozwa»alioni mo»liwo±¢ stworzenia samodzielnego ukªadu biologizno-mehaniznego, zdolnego doprze»yia w ekstremalnyh warunkah innyh planet i kosmiznej pró»ni.9Eksperymenty te s¡ mo»liwe dzi�ki unikni�iu puªapki binarno±i opozyji �ludzkie-nieludzkie� (Elber 2012).10Badaz idzie tym samym tropem, wyznazonym pra¡ Edyty Rudolf (na któr¡ zreszt¡si� powoªuje), interpretuj¡ej posta¢ hybrydy jako abstrakyjn¡ �gur� ludzkiego ekspe-rymentu my±lowego o harakterze sojologizno-symboliznym (Rudolf 2001, s. 15).



138 Adam MAZURKIEWICZj¡a wydaje si� szzególnie sytuaja protagonistów utworów Jaka Duka-ja. Wspólne dla nih jest wyalienowanie ze ±wiata, w którym funkjonuj¡;o istotne, owo wyobowanie ma harakter nie tyle psyhologizny, o on-tologizny. Pomijaj¡ bowiem ró»nie w sztafa»u rekwizytów, wynikaj¡ez wykorzystywania ró»nyh nurtów powie±i fantastyznej � historii alter-natywnej (Inne pie±ni 2003, Lód 2007), siene �tion i yberpunku (Czar-ne oeany 2001, Perfekyjna niedoskonaªo±¢ 2004, Staro±¢ aksolotla 2015) �funkjonuj¡ oni w ±wieie (z perspektywy odbiory) postludzkim, zarazemprzekrazaj¡ jego granie epistemologizne tak, i» sami staj¡ si� bytami dopewnego stopnia transhumanistyznymi11 .Tym, o pozwala im jednak zahowa¢ ±wiadomo±¢ przeszªo±i i i¡gªo±¢gatunkow¡ � nawet wówzas gdy, nizym protagonista Perfekyjnej niedo-skonaªo±i, funkjonuj¡ jako byty sieiowe � pozostaje tradyja kulturowa,do której si� odwoªuj¡. Szzególnie wyrazi±ie wida¢ to w Staro±i aksolotla,b�d¡ej opowie±i¡, której bohaterowie funkjonuj¡ w rzezywisto±i �utka-nej� z popkulturowyh fragmentów ±wiata, który przemin¡ª (Kofta 2015).Takie zapo±rednizenie w przeszªo±i (jakkolwiek razej biologiznej ni» kul-turowej) jako warunek koniezny dla zahowania i¡gªo±i �pami�i gatun-kowej� zªowieka zdaje si� ide¡ wpisan¡ szzególnie mono w powie±iow¡trylogi� Wawrzy«a Podrzukiego Yggdrasill (skªadaj¡ si� na«: U±pione ar-hiwum 2003; Kosmizne ziarna 2004; Mosty wszehzieleni 2010); w utwo-rah tyh autor, korzystaj¡ ze shematu �powie±i-drogi�, ukazuje wielo±¢form postludzkih, w jakie mo»e ewoluowa¢ homo futurum12. Zaawansowa-na tehnologia, któr¡ dysponuj¡ bohaterowie yklu, pozwala przekraza¢11Odzytanie przywoªanyh tu powie±i Dukaja, które mo»na wpisa¢ w nurt historiialternatywnej, w perspektywie ih posthumanistyznej ideologii zaproponowaª MihaªCetnarowski w wyst¡pieniu pt. Posthumanizm na konwenie miªo±ników fantastyki �Ka-pitularz 2015� (�ód¹ 26.09.2015). Patrz¡ z tej perspektywy, nale»aªoby zastanowi¢ si�,do jakiego stopnia mo»na mówi¢ o transhumanistyznym aspekie kreaji bohatera Za-nim no (1997), który osi¡gn¡ª nadludzkie mo»liwo±i, znajduj¡ sposób na przej±ie do�zwartego wymiaru�; funkjonuj¡ w nim, tworzy on fantomy quasi-egzystuj¡e w trój-wymiarowej rzezywisto±i. Niew¡tpliwie w najiekawszy konepyjnie sposób posthu-manistyzna wizja ±wiata przedstawionego, w którym funkjonuje transhumanistyznyprotagonista, pojawia si� w prozie Dukaja w Extensie (2002). Rustykalny harakter prze-strzeni akji pozostaje jedynie pozornie sielski, jest to bowiem enklawa dla niedostosowa-nyh �postbiologiznie� jednostek, poza któr¡ rzezywisto±¢ istnieje w sposób tak odlegªyih mo»liwo±iom perepyjnym, »e s¡ oni w stanie dostrze jedynie skutki dziaªa« siª,któryh natury nie potra�¡ okre±li¢.12Autor omówienia pierwszego z utworów jako punktu odniesienia dla konstrukji po-wie±i traktuje shemat literatury quest fantasy (Urbanowiz 2003, s. 115). Mo»na byjednak w tym wypadku dostrze równie» wpªywy �powie±i o dorastaniu�, jakim w utwo-rze Podrzukiego jest dojrzewanie gªównego bohatera do prawdy o ±wieie, w którymfunkjonuje.



RECEPCJA MY�LI POSTHUMANISTYCZNEJ . . . 139im ogranizenia biologii, nie uniewa»niaj¡ zarazem pami�i o �logeneziezªowieka jako gatunku13.Koniezno±¢ rede�niji utrwalonej kulturowo opozyjinaturalne-sztuzneZnamienna dla posthumanizmu �pami�¢ gatunkowa� sprawia, »e konieznestaje si� znalezienie nowego punktu odniesienia dla rede�niji przez jed-nostk� swojego zªowieze«stwa. Nie mo»e pozostawa¢ ni¡ natura, ta bo-wiem nie pozostaje w opozyji do tego, o sztuzne. Niegdysiejszy, utrwa-lony tradyj¡ my±lenia wªa±iwego ywilizaji Zahodu, binarny harakterprzeiwstawienia natura - kultura, zostaje zreszt¡ oraz z�±iej (jak w szki-u Joanny Lattimer i Mary Miele) zast�powany terminem �naturakultura�(Lattimer, Miele 2013). Wskazuje on na odrzuenie opozyji na rzez ko-niunkji (Chmurzy«ski 1990, s. 77-96)14.Artystyznym przejawem rezygnaji z owej dyhotomii mo»e by¢ zapo-z¡tkowany w 2012 roku przez Elvina Flamingo (wªa±. Jarosªawa Czarne-kiego) projekt Symbiotyzno±¢ tworzenia (jest on planowany do roku 2034).Na temat wªasnego projektu artysta wypowiada si� nast�puj¡o: �Ide¡ pro-jektu Symbiotyzno±¢ tworzenia byªo stworzenie dzieªa, które nie byªobyjedynie artefaktem i popisem twóry-demiurga, ale przede wszystkim dzieªa»yj¡ego wªasnym »yiem, dzieªa uzestniz¡ego, interaktywnego i symbio-tyznego z jego autorem, gdzie ten ±wiadomie odejdzie od swojej demiur-giznej pozyji i stanie si� jego bezkompromisow¡ z�±i¡. [. . . ℄ W tym, owspólnie tworzymy bezsprzeznie, nie ma kompromisów i ka»de z nas, dany13By¢ mo»e jako wskazówk� interpretayjn¡ dla pojmowania zªowieka w my±li posthu-manistyznej jako bytu funkjonuj¡ego przede wszystkim spoªeznie mo»na potraktowa¢konepje Erazma Majewskiego, zainteresowanego zwi¡zkami pomi�dzy biologi¡ i ywi-lizaj¡ (Majewski 1911, s. 20-22).14Szzególnym przykªadem zaniku owej opozyji, zazerpni�tym z historii kultury, po-zostaje sztuka ogrodów, traktowana jako wyraz podporz¡dkowania zjawiska naturalnego(ro±linno±i) projektowi zªowieka (Goª¡b 2012). Osobnym problemem jest postrzega-nie przez pryzmat bio-artu zjawisk utrwalonyh kulturowo, takih jak np. hodowla psówrasowyh. Czy istotnie mo»na zabiegi zmierzaj¡e do zahowania zysto±i rasy na pod-stawie eksterieru (wygl¡du zewn�trznego) traktowanego jako wzorze rasy ma wymiarestetyzny? Z pewno±i¡ raj� ma Magdalena D¡browska, zauwa»aj¡a: �Pi�kno, efektwizualny s¡ podstawowym kryterium selekji oraz ozekiwanym efektem hodowli. Wieleeh eksterierowyh harakterystyznyh dla rasy jest mody�kowanyh i doprowadzonyhdo skrajno±i� (D¡browska 2012). Pewn¡ odpowied¹ na postawion¡ tu kwesti� stanowi es-tetyka ewoluyjna (Chudoba 2014, s. 69-88). Mo»na te» w przywoªanyh tu przypadkahdostrzega¢ przejawy proesu pantehnologizmu, który Sidey Myoo (wªa±. Mihaª Ostro-wiki) okre±la jako nadawanie rzezywisto±i innej ni» biologizna (tj. tehnologiznej)natury (Myoo 2014, s. 81).



140 Adam MAZURKIEWICZsuperorganizm i ja, osobno ni nie znazymy i wr�z nie istniejemy bez sie-bie nawzajem jako dzieªo. Odnale¹li±my wspóªodzienno±¢, któr¡ wspólnietworzymy� (Flamingo 2015)15.Przywoªany tu projekt koegzystenji twóry i tworzywa, zapo±rednizo-nej w tehnologii przywodzi na my±l ide� �supermaszyny� Lewisa Mumforda,w której nadzór zªowieka zostaª zredukowany w znaz¡y sposób na rzezjego funkjonowania jako komponentu urz¡dzenia (Mumford 2012, s. 330-331). Takie upodmiotowiaj¡e mehanizm postrzeganie relaji �zªowiek-maszyna� w istotny sposób wpªyn�ªo na postrzeganie jednostki; przestaªaona by¢, w my±l konepji Thomasa Carlyle`a, �zwierz�iem u»ywaj¡ymnarz�dzi� � Man is a Tool-using Animal (Carlyle 1864, s. 24). W zamianstaªa si� integraln¡ z�±i¡ mehanizmu. W szzególny sposób takie �uma-szynowienie� (�uyfrowienie�) zªowieka wykorzystuj¡ twóry fantastyki y-berpunkowej, kreuj¡ wizj� yborga sieiowego16. Znaz¡e pod tym wzgl�-dem pozostaje zako«zenie Perfekyjnej niedoskonaªo±i Dukaja, w którymprotagonista mo»e spojrze¢ na rzezywisto±¢ z nowej perspektywy, dzi�-ki mo»liwo±iom oferowanym przez tehnologi�: �To jest zbyt silne, zbytpi�kne, zbyt kusz¡e � kolejny etap na drodze do doskonaªo±i, nast�pnystopie« shodów od zwierz�ia do Boga. Nie da si� uie, nie da si� zapo-mnie¢, przesta¢ my±le¢, przesta¢ marzy¢, skoro raz wst¡piªo si� na t� ±ie»k�,a ka»dy krok na niej tak ozywisty� (Dukaj 2004, s. 450). Zarazem jednakzªowieze«stwo de�niowane jest w utworze Dukaja w opozyji do tego, odoskonaªe tehnologiznie, skoro bohater jest �tak wspaniale uªomny, takbezzelnie ludzki� (Dukaj 2004, s. 451).�Czªowiek wirtualny�, zredukowany do ja¹ni funkjonuj¡ej na yfrowejmatryy tehniznego urz¡dzenia zdaje si� kwintesenj¡ proesu odrzuaniatego, o Elaine Graham okre±la mianem �ontologiznej higieny�, pozwalaj¡-ej � ju» od zasów XVIII-wieznej rewoluji przemysªowej � przeprowadza¢linie demarkayjne pomi�dzy zªowiekiem, natur¡ i maszyn¡17. Jednak»e y-15Bez w¡tpienia ideologiznym uzasadnieniem tego wyznania pozostaj¡ sªowa LewisaMumforda, na temat relaji �zªowiek-maszyna�: �Za spraw¡ wpªywu nauk matematyz-nyh i �zyznyh na tehnologi� minione sto lat przyniosªo [. . . ℄ zasadnize przeksztaªe-nie aªego ±rodowiska zªowieka. [. . . ℄ Zmiany te przeksztaªaj¡ z kolei osobowo±¢ zªo-wieka� (Mumford 2012, s. 3).16Osobn¡ kwesti¡ pozostaje, do jakiego stopnia yborg yfrowy to odpowied¹ na obe-ne w nurie legend miejskih (urban legends), inspirowane yberkulturow¡ wyobra¹ni¡,w¡tki zwi¡zane z opowie±iami o niewytªumazalnyh rajonalnie zahowaniah kompu-terów. By¢ mo»e mamy jedynie w tym wypadku do zynienia z now¡ form¡ proesówirrajonalizaji tehniki zauwa»anyh przez Lewisa Mumforda, zwªaszza w okresie prze-ªomów kulturowo-tehnologiznyh (Mumford 2012, s. 25).17�Western ulture may be onfronting a tehnologially mediated �risis� of humanuniqueness, but a more satisfatory way of framing the situation might be in terms of the



RECEPCJA MY�LI POSTHUMANISTYCZNEJ . . . 141borg sieiowy (oraz sam proes yborgizaji) to nie jedyna �gura, pozosta-j¡a reprezentaj¡ rozterek posthumanistów w zwi¡zku z graniami wpªywunowyh mediów i tehnologii yfrowyh na zªowieka; o tym, »e nie w ka»-dej sytuaji tehnologia stanowi remedium na problemy jednostki, ±wiadzyopowiadanie Antoniny Liedtke CyberJolly Dream (1998). W sposób szze-gólny pomieszanie l�ku i fasynaji mo»liwo±iami oferowanymi przez teh-nologi� zdoln¡ stworzy¢ postzªowieka mo»na odnale¹¢ w �lmah DavidaCronenberga; szzególnie znaz¡e pod tym wzgl�dem s¡ dwa �lmy: Wide-odrom (Videodrome, Kanada 1983) oraz Muha (The Fly, Kanada 1986);do pewnego stopnia w nurt ten wpisuj¡ si� równie» Zbrodnie przyszªo±i(Crimes for the Future, Kanada 1970). Tym, o je ª¡zy, jest ambiwalent-ny obraz tehnologii, poddaj¡ej zªowieka �egzaminowi z zªowieze«stwa�,którego ten nie zdaje. Postludzy bohaterowie ukazani s¡ w nih w poety-e wªa±iwej nurtowi body-horror. Z kolei Crash: Niebezpiezne po»¡danie(Crash, Kanada 1996) to � w my±l sugestii Janusza Wróblewskiego � ob-raz humanizaji maszyny kosztem dehumanizaji iaªa (Wróblewski 1997,s. 40). Szerzej na temat kwestii podejmowanyh przez Cronenberga, alei jego na±ladowów, w perspektywie posthumanistyznej wypowiadaj¡ si�Norah Campbell i Mike Saren (2010, s. 152-176). Nale»y jednak zastanowi¢si�, do jakiego stopnia w �lmah Cronenberga ukazana zostaªa tehnofobia,na ile za± dekonstruuje on funkjonuj¡e w imaginarium ommunis l�ki,stanowi¡e punkt odniesienia dla wytworów popkultury; znaz¡a pod tymwzgl�dem pozostaje deyzja o nakr�eniu remake`u Muhy (USA 1958, re».Kurt Neumann). Tym zreszt¡ ró»ni si� namysª posthumanistów od popkul-turowej jego reepji: o ile bowiem w �lozo�i podkre±lany jest dobrozynny(jakkolwiek nieunikniony) wpªyw tehnologii na zªowieka, w tekstah kul-tury popularnej wpªyw ten zostaje podporz¡dkowany kre±leniu wizji kata-stro�znyh (sensayjno±¢ i dramatyzm fabuªy to przeie» wyznazniki tegoobiegu). Nawet je±li bowiem, jak w utworze Marka S. Huberatha Wróiee±Sneogg, wiedziaam (1987) yborgizaja staje si� szans¡ na aktywizaj� spo-ªezn¡ jednostek uªomnyh �zyznie, zostaje to ukazane jako konsekwenjeutylitarnej bio-polityki, wspomaganej nowymi tehnologiami18 .blurring of boundaries, a dissolution of the �ontologial hygiene� by whih for the pastthree hundred years Western ulture has drawt the faul-lines that separate humans, natu-re and mahines� (Graham 2002, s. 11). Rozwa»ana � z zaproponowanej tu perspektywyi¡gªo±i pomi�dzy industrializaj¡ a wirtualizaj¡ do±wiadzenia spoªeznego � ewolujazaniku dyhotomiznego podziaªu na to, o naturalne i nale»¡e do sfery kultury, pozwalana zrozumienie ¹ródeª wspóªzesnej fasynaji tehnologi¡, mimo ±wiadomo±i, i» ingeru-je ona w »yie jednostki w oraz szerszym zakresie; przykªadem sªu»¡ dylematy zwi¡zanez doskonaleniem ludzkiego iaªa za pomo¡ zabiegów medyznyh (Nowak 2014).18Nie jest to zreszt¡ wspóªze±nie obraz wªa±iwy jedynie katastro�znym wizjom sien-



142 Adam MAZURKIEWICZPrzemiany wspóªzesnej wra»liwo±i tehnologiznej podwpªywem yfryzaji rzezywisto±i spoªeznejRozwa»ana � z zaproponowanej przez Graham perspektywy i¡gªo±i pomi�-dzy industrializaj¡ a wirtualizaj¡ do±wiadzenia spoªeznego � stopniowyzanik dyhotomiznego podziaªu na to, o naturalne i nale»¡e do sferykultury, pozwala na zrozumienie ¹ródeª wyksztaªenia tego, o DominikaMaterska okre±la mianem wra»liwo±i yberpunkowej (Materska 2004)19.Konstytutywne dla tego poj�ia pozostaje prze±wiadzenie o demiurgiz-nym harakterze dziaªalno±i zªowieka, nakierowanej na wªasny rozwój.Jednak»e rozwa»any z tej perspektywy posthumanistyzny wymiar au-tokreaji nie ograniza si� do ingerenji tehnologii w iaªo zªowieka, któreobrazowane s¡ w nurie fantastyki yberpunkowej; ih wyrazem pozostajete» � w my±l supozyji Wojieha Burszty � prze±wiadzenie, »e mo»liwestaje si�, dzi�ki tehnie, kontrolowanie przez zªowieka nie tylko siebie (takw wymiarze jednostkowym, jak i gatunkowym, o zym ±wiadz¡ konep-je eugenizne), lez równie» swojego otozenia i »yia (Ogonowska 2013,s. 11)20. Co wi�ej, funkjonuj¡ w stehniyzowanym ±rodowisku �natury-kultury� jednostka staje si� podatna sfunkjonalizowan¡ �yborgizaj� men-taln¡�, której wyrazem staje si� uzale»nienie od dost�pu do nowyh tehno-logii � niekiedy mo»na okre±li¢ je mianem tehno�lii (Furmanek 2014).Jego szzególnym wyrazem pozostaje w obiegu popularnym nurt net-sploitation, którego istot¡ pozostaje ukazanie uwikªania jednostki w nowemedia. Zjawisko to pojawia si� przede wszystkim w kinie gatunków (jak-e �tion. Naszkiowane w utworze Huberatha tendenje mo»na odnale¹¢ w rzezywisto±ipozatekstowej; Artur Filipowiz i Przemysªaw Trejnis, harakteryzuj¡ zagro»enia pono-wozesno±i akentuj¡ ih ¹ródªa w instrumentalnym traktowaniu rzezywisto±i spo-ªeznej: �kultura humanistyzna zaz�ªa ulega¢ zwyrodnieniu. Utylitaryzm, efektywno±¢,wydajno±¢, produktywno±¢, pragmatyzm staªy si� sztafa»em nowozesno±i. Egoistyz-ny z natury zªowiek spogl¡da na nowe tehnologie i wynalazki z nadziej¡ na realizaj�elementarnyh, przyziemnyh, materialistyznyh marze«. Po±pieh, himeryzno±¢, nie-przemy±lana uiezka, brak re�eksji � oto bol¡zki XXI w.� (Filipowiz, Trejnis 2014,s. 162).19Mo»na odnie±¢ niejakie wra»enie, »e autorka wprowadza haos terminologizny, bo-wiem jej propozyja dotyzy nie tyle yberpunku (rozumianego jako subkultura), ani tymbardziej ±wiatopogl¡du protagonistów fantastyki yberpunkowej, lez zjawiska szerszego,tj. yberkultury traktowanej jako paradygmat kulturowy.20Istotnie, ogl¡daj¡ poradnikowo-rozrywkowe programy telewizyjne � np. Perfekyj-n¡ pani¡ domu (Polska 2012-1014) oraz Kuhenne rewoluje (Polska 2010-) � trudnooprze¢ si� wra»eniu, »e sukes ukazywanyh w nih przedsi�wzi�¢ to suma zaanga»owaniauzestników i tehniki. Z kolei reklamy usªug paramedyznyh, z kr�gu hirurgii kosme-tyznej i spey�ków farmakologiznyh daj¡ odbiorom nadziej� na kontrol� proesówbiologiznyh � a» do przedªu»enia »yia (Ferdynus 2013, Konsta«zak 2009).



RECEPCJA MY�LI POSTHUMANISTYCZNEJ . . . 143kolwiek inydentalnie pojawia si� w ró»nyh mediah kultury, m.in. litera-turze). Z tego wzgl�du twóry kina �eksploataji siei� (tak bowiem mo»natªumazy¢ ten termin) si�gaj¡ po stylistyk� ró»n¡ od fantastyki yberpunko-wej; przykªadem sªu»¡ teksty kultury osadzone w rzezywisto±i imituj¡ejpozatekstow¡21. Pozostaje przy tym, zgodnie z rozpoznaniem Erina Janse-na, razej odpowiedzi¡ na zainteresowanie odbiorów nowymi mediami ni»nurtem krytyki spoªeznej (Jansen 2002)22.Podobnie, jak fantastye yberpunkowej, w nurie netsploitation nowetehnologie pojawiaj¡ si� jako element rzezywisto±i spoªeznej. przykªa-dem mo»e by¢ utwór Powiedz mi, gdzie jeste± zespoªu K.A.S.A. (2010).W piosene mo»na usªysze¢ nast�puj¡e sªowa: �Ja szukam Ciebie po aªejsiei/Nie wiem ju» o nagle staªo si�/To »e tak znikn�ªa±/I nigdzie ju» ie-bie nie ma/Prosz� wy±lij ho¢ SMS/Napisz o± na mój MESSENGER/Kilkasªów na FACEBOOK albo mail�23.Kulturowym punktem odniesienia dla przywoªanego tu utworu pozo-staje topos poszukiwania zaginionego obiektu uzu¢. Zarazem jednostko-wa realizaja mody�kuje ów topos tak, aby dostosowa¢ go do wra»liwo±i21Przykªadów �lmowyh obrazów netsplotation dostarza gªównie kino hollywoodzkie.Nale»¡ tu: komedie romantyzne � np. Masz wiadomo±¢ (You`ve Got Mail USA 1998, re».Nora Ephron) � �lmy sensayjne: System (The Net, USA 1995, re». Irwin Winkler) i Fire-wall (Firewall, Australia-USA 2006, re». Rihard Lonraine) oraz stylizowana na �lm noirDziewzyna z tatua»em (The Girl with the Dragon Tattoo, Norwegia, USA-Szweja 2011,re». David Finher). O popularno±i tego zjawiska ±wiadzy¢ mo»e powstanie sub-ykluserialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (C.S.I.: Crime Sene Investignation, USA2000-2015, re». Rihard Lonraine) � CSI: Cyber (Crime Sene Investignation: Cyber,USA 2015-, re». Mary Aiken i in.).22Przykªadem wykorzystania obrazu jednostki uwikªanej w nowe tehnologie sªu»yawanturnizo-fantastyzne opowiadanie Andrzeja Pilipiuka Naszyjnik (2015). Jego bo-hater, mimo i» zajmuje si� poszukiwaniami arheologiznymi na zleenie, h�tnie wyko-rzystuje w swojej pray nowe media. Umo»liwiaj¡ mu one szybsze i bardziej efektywneposzukiwania (Pilipiuk 2015). Z kolei protagonistka Dziennika klikomanki (2002) Flo-rii Netnikiej (wªa±. Piotra Bogusªawa J�drzejzaka) wykorzystuje sie¢ internetow¡ dopropagowania wiedzy o operze. Osobn¡ kwesti¡ pozostaje, do jakiego stopnia na obranerozwi¡zania obu przywoªanyh tu utworów wpªywa zaªo»ony adresat mªodzie»owy, na-le»¡y do pokolenia, okre±lanego przez Piotra Czerskiego mianem �dziei siei� (Czerski2012).23K.A.S.A., Powiedz mi, gdzie jeste±, [na pªyie:℄ To nie wszystko, 2010, utwór 8. Zagu-bienie w fantomatyznyh przestrzeniah siei internetowej, dla której punktem odniesie-nia wydaje si� gotyki labirynt, werbalizowane jest w utworze Budki Su�era Cybermania:�Nie wiem ju» w jaki doªek, w jaki las wi¡ga mnie/Z Internetem i¡gªy trans/Ju» tylkoz okien jest mój maªy dom/A» do wyroku konie, kropka, dno [. . . ℄ Nawet gdy wi�ejnie mog�, id� spa¢/Moje dwie r�e nie zaprzestaj¡ gra¢/Na korytarzah wszystkih mo-ih snów/Wi¡» mi zagra»a wirtualny duh� ([na pªyie:℄ [Bal wszystkih ±wi�tyh℄, 2000,utwór 7).



144 Adam MAZURKIEWICZwspóªzesnego odbiory; ten bowiem ªatwiej identy�kuje si� z otozk¡ teh-nologizn¡, która stanowi dla« punkt odniesienia dla wªasnyh do±wiadze«egzystenjalnyh; nieprzypadkowo jeden z bohaterów Dziadów (2015) Paw-ªa Go¹li«skiego, pozostaj¡y w stanie ±mieri kliniznej, deklaruje: �Corazswobodniej poruszam si� po infostradah, rozsyªam po zakamarkah sie-i trojany i robaki, wi¡gam kolejne komputery do swojego prywatnegobotnetu, zmieniam je w posªuszne zombie, dzi�ki którym ±i¡gam loginy,informaj� i kas� z kont, nie przerywaj¡ snu ih wªa±iieli [. . . ℄ W tensposób sklejam z sieiowyh fusów kronik� mojej niespodziewanej ±mieri�(Go¹li«ski 2015, s. 32).Znaz¡e pod tym wzgl�dem zdaje si� równie» post�powanie protago-nistki Wirtualnego zaurozenia (2006) Manuli Kalikiej: �Emma, ongi± fa-natyzka wiadomo±i i faktów, przestaªa ogl¡da¢ TV. Je±li wiedziaªa, o si�dzieje, to tylko dzi�ki Onetowi [. . . ℄ Net to zoo � stwierdziªa nasza bohater-ka, otwieraj¡ laptop. A fakt ten miaª miejse, zanim zjadªa ±niadanie zywstaªa. Byªa to po prostu pierwsza zynno±¢, któr¡ wykonaªa. Otworzyªapozt� i znalazªa w niej par� listów� (Kalika 2006, s. 99-108).Przywoªany tu passus, mimo pewnego dystansu narratora, nie ma ha-rakteru groteskowego; jego potenjaª humorystyzny wynika razej z ob-serwaji obyzajowej. Zapewne z tego powodu Kalika si�ga po struktur�fabularn¡ romansu, osadzaj¡ w jej ramah protagonistk� poszukuj¡¡ mi-ªosnego speªnienia w siei internetowej24 . Cyberprzestrze« przejmuje w tym24Z naszkiowanej tu perspektywy interesuj¡a jest konepja gra�zna okªadki, wy-korzystuj¡a skonwenjonalizowane elementy (ró»� i mysz komputerow¡) w taki spo-sób, aby ukaza¢ ih hybrydyzny harakter. Dzi�ki temu rozwi¡zaniu autor okªadkipoª¡zyª � za pomo¡ artystyznego skrótu my±lowego � dwa kody interpretayjne:romansowy i tehnologizny. Nie bez znazenia zdaje si� równie», zwªaszza w kon-tek±ie tradyji zabawy towarzyskiej, jakim jest �mowa kwiatów�, wybór kwiatu. Ste-fania Ulanowska w szkiu po±wi�onym ró»y jako motywowi artystyznemu pisze najej temat: �W mowie tej ka»da ro±lina byªa przedstawiielk¡ jakiego± uzuia, jakie-go± stanu duszy i przenosiªa odpowied¹, której usta nie mogªy lub nie hiaªy wyrzewyra¹nie, a byªa to mowa tak tajemniza, »e nawet wobe liznego grona osób tylkodla dwojga byªa zrozumiaª¡. Nadawaªy si� do niej przede wszystkim kwiaty pahn¡e,a w±ród nih najgªówniejsz¡ i najwybitniejsz¡ rol� odgrywaªa ta, któr¡ sªusznie okrzyk-n¡ª ±wiat aªy królow¡, jako najpi�kniejsz¡ w±ród pi�knyh � ró»a, symbol mªodo±i,pi�kno±i i miªo±i� (Ulanowska 1886, s. 14-15). Interesuj¡e, »e zabawa ta wspóªze-±nie ma swoj¡ wersj� elektronizn¡; istnieje program Mowa Kwiatów 1.0, o którym zy-tamy: �Mowa Kwiatów to praktyzny program sªu»¡y do poznawania kwiatów i ihsymboliki. [. . . ℄ Posiada obszern¡ baz� kwiatów wraz z wytªumazonym przekazem, ja-ki sob¡ reprezentuj¡� (http://www.siagnij.pl/programy/pobierz/Mowa+Kwiatów/171[data dost�pu: 13.10.2015℄). W istoie jest to zatem yfrowa wersja dawnej zabawy(W�»owiz-Zióªkowska 2006). Pewn¡ komplikaj� interpretayjn¡ wprowadza kolor ró-»y, bowiem »óª¢ symbolizuje negatywne uzuia: zazdro±¢, niekiedy te» nieszzero±¢
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Adam MazurkiewizCOMPREHENSION OF THE POST-HUMANISTIC NOTION INCONTEMPORARY POPULAR CIRCULATIONKeywords: post-humanisti, popular ulture, yborg, anthropoentri disourse,yberpunkCrisis of the anthropoentri disourse, together with expansive development of digitaldata, aused a situation, where human was - paradoxially - no longer plaed in theenter of post-modern humanities onsideration. Its plae was taken by forms of non-human onsiousness, among whose hybrid-beings and the ones who are an e�et ofyborgism play an important role.Modern art - espeially its urrent, whih situates itself in a framework of yberultureparadigm - attempts to submit the notied soial tendenies to the artisti onsiderationin a yber-ultural way, whih is ombining aestheti and ethi re�etion and tehnology.Images of non-human future ontained in ultural writings, espeially read from the post-humanisti manifests perspetive, piture the world of future more and more distant fromforegoing visions.A spei� role in this proess was asribed to the pop-ultural irulation, in whih on-sideration over tehnologial onditioning of modern existene expresses one's anxietiestowards dominane of tehnology. For this reason in the pop-ultural texts exposed plaesare taken by following questions:

• yborgism treated as an inevitable onsequene of the tehnologial development;
• a need to rede�ne ulturally preserved opposition between natural and arti�ial;
• hanges in modern tehnologial sensitivity under the in�uene of digitization ofsoial realityHowever, in the meantime it is di�ult to resist the impression, that in yberpunk wedeal not with afterthought thesis of post-humanisti authors of manifests, but with usingevoked by them �gures of imagination to reate stories, whih exploit soial hopes andanxieties onneted with expansive development of tehnology.Translated by Julia Fiszbak


