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(nie)zastąpiony człowiek 

„Policjant szuka robota między ludźmi. Filozof 
z przerażeniem znajduje go w sobie.”1 

 
Philip K. Dick, 1968

                                                              

W XXI wieku,  w dobie bardzo szybko postępującej  technologizacji  życia  już nie

tylko myśliciele dostrzegają koegzystencję człowieka z maszynami. Zjawisko to jest coraz

częściej omawiane w różnych grupach społecznych, a w szczególności wśród artystów.

Zagadnieniem interesują się przede wszystkim ci,  którzy w swojej  działalności twórczej

wykorzystują nowe media. Temat zachodzących transformacji nie jest również obcy dla

grona poetów. Prace zebrane w antologii to właśnie zbiór dzieł, które łączy tematyka, a

różni  środek  wypowiedzi. Zestawienie to  dowodzi,  że  w  dzisiejszych  czasach  różne

dziedziny sztuki  współczesnej  prowadzą  obecnie  dyskurs  zarówno z genetyką,  jak  i  z

wirtualną rzeczywistością.

Wszyscy artyści, których prace znalazły się w publikacji wyrażają swoje opinie na

temat stechnologizowanej przyszłości. Ich realizacje niczym soczewka skupiają uwagę na

nadchodzących przemianach, spowodowanych rozwojem nowych technologii. W swoich

utworach podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku zmierza

świat? Zafascynowani  genetyką oraz futurologią kreują wizję człowieka dziś i  jutro. Ich

technonaukowe realizacje mają uświadomić odbiorcę o różnych aspektach rozwoju świata.

W  swoich  pracach  podkreślają,  że  przekształcenia  mogą  prowadzić  do  zaburzeń  w

tożsamości człowieka. 

Joanna  Żylińska  w  wywiadzie  zatytułowanym  O bioetyce.  Rozmowa  z  Chrisem

Batemanem stwierdza, że „Nowe technologie i nowe media nieustannie podważają utarte

poglądy na temat tego, co znaczy «być człowiekiem» i co znaczy «wieść ludzkie życie»,

wzywają także do transformacji powszechnie przyjętych ram moralnych, które determinują

nasz  sposób  życia”2.  Do  takich  samych  wniosków  dochodzą  artyści  zajmujący  się

futurologią  i  za  Billem Joy’em  zadają  odbiorcy  pytanie: „Dlaczego  przyszłość  nas  nie

potrzebuje?”.3

1 P. K. Dick, Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?, tłum. Sławomir Kędzierski, Poznań 2017 .

2 BIO-TECHNO-LOGICZNY ŚWIAT, P. Zawojski (red.), Szczecin 2015, s. 281.

3 B. Joy, Why the future Doesn’t Need Us, „Wired” 01.04.2000, https://www.wired.com/2000/04/joy-2/ 30.08.2017 [01.09.2017].



Zebrane  w  antologii  prace  w  różny  sposób  obrazują  problem  nadchodzących

przekształceń. Odmienny sposób interpretacji  oraz niejednakowa wizja wynikają przede

wszystkim z tego, że artyści cały czas jeszcze zachowują unikalną tożsamość.

Ewa  Sonnenberg i  Roman  Bromboszcz  w  swoich  literackich  wypowiedziach

zatytułowanych  kolejno  Max  Land i  *.src szczegółowo  nakreślają  osobistą  wizję

przyszłości.  Najistotniejszym  dla  nich  problemem  są  postępujące  badania  w  zakresie

klonowania ludzi. To właśnie niepokojąca wizja świata „kopiuj-wklej” stała się przyczyną

prowadzonych przez nich poszukiwań. Tę samą obawę o jutro, ale podaną w innej formie

przedstawia  praca  sens::sualny Michała Brzezińskiego.  Artysta  w swoim ekspresyjnym

opowiadaniu  odkrywa  przed czytelnikiem wątpliwą  stronę teraźniejszości  i  tym  samym

ostrzega go przed kierunkiem zachodzących zmian. 

Słowa to nie jedyny wyraz twórczej ekspresji, który przedstawia refleksję na temat

kierunku  rozwoju  technologii.  Karol  Firmanty,  Dominik  Popławski  i  Miron  Tee  swoje

spostrzeżenia ukazują w audiowizualnych realizacjach, których powstanie paradoksalnie

zawdzięczająwłaśnie  technologii.  W  pracy  Popławskiego  ukazującej  odwrotny  ruch  fal

morza, istotę przekazu podkreśla muzyka, której  charakter można przyporządkować do

estetyki  New  Age.  Artysta  poprzez  odtworzenie  od  tyłu  poszczególnych  próbek

dźwiękowych zaprzecza jednak filozofii ruchu, którego głównym założeniem jest głoszenie

wizji lepszej przyszłości.

Dzieło Mirona Tee jest bardziej  złożone. Realizacja to hipertekst - kompozycja 3

prac wideo tworzących internetową, interaktywną książkę. Wykorzystany w nich generator

dźwięku mowy, specyficzne operowanie obrazem, odwołanie się do sztuki glitch art’u oraz

osiągnięć z zakresu renderowania sprawiają, że odbiorca ma wrażenie, że został odziany

w pancerz robota. Wspomniane zabiegi sygnalizują, jak rozwój nauki może modyfikować

życie człowieka. O nadchodzących transformacjach traktuje także realizacja Firmanty.

Artysta, w przeciwieństwie do Tee, w swojej pracy bezpośrednio odwołuje się do

wiedzy  z  zakresu  genetyki.  W  dziele  NC_000001.10-NC_000024.9 przenosi  kod

genetyczny DNA na 8 bitową animację i  polifoniczne wrażenia dźwiękowe. Do nauki z

zakresu dziedziczności i zmienności organizmów odnosi się także Bromboszcz, który w

*.src ucieka  się  do  algorytmów  ewolucyjnych.  W  jego  fantastyczno-naukowym

opowiadaniu zdania to zbiór genów. Wypowiedzi bohatera męskiego to chromosom XX, a

żeńskiego XY. Artysta, który znany jest z tego, że bardzo często włącza odbiorcę w proces

twórczy,  również  w  pracy  *.src  poprzez  umieszczenie  w  tekście  hiperlinków zaprasza

odbiorcę do interakcji.  Kliknięcie na jeden z aktywnych  znaków (<< >> ^ &) powoduje

wyświetlanie się losowych zdań na ekranie.



Większość prac zebranych w antologii prowadzi polemikę z medium, z którego się

narodziło.  Wspomniani  artyści,  korzystający  ze  specjalistycznych  programów

komputerowych,  spekulują  o tożsamości  człowieka w stechnologizowanym świecie.  Za

Kazimierzem  Krzysztofkiem  stwierdzają,  że  „rozpoczęło  się  przekraczanie  granic

człowieczeństwa  i  że  następny  krok  nie  będzie  naturalny  czy  mutacyjny,  ale

technologiczny i nie będzie to przyśpieszenie ewolucji lecz jej dyskontynuacja”4.

W dobie przemian technologicznych przekształcenia w kulturze są nieuniknione. Od

zachodzącej  modyfikacji  nie  ma  ucieczki,  pojawia  się  jednak  pytanie,  jaką  postawę

powinien  przyjąć  człowiek,  który  partycypuje  w  procesie  dewaluacji  przyjętych

powszechnie  norm.  Być  może  jednym  z  rozwiązań  będzie  zastosowanie  się  do  słów

Jaron’a  Lanier’a,  który  stwierdza,  że  „świadome używanie  technologii  w  dużej  mierze

powinno polegać na jednoczesnym częściowym ich odrzuceniu”5.

4 K. Krzysztofek, Od kultury do antropotechnologii, „Rita Baum” 2011, nr 18, s. 141.

5 J. Lanier, You Are Not a Gadget. Manifesto, Nowy Jork 2010.


