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Ze zdziwieniem zauważam, że od kilku dobrych minut nie oddycham i wcale nie

czuję się z tym źle. Panuje tu półmrok, jest ciepło, wilgotno, moje nowe sportowe

obuwie zatapia się w grząskim gruncie, ściany są miękkie w dotyku i również przy-

jemnie rozgrzane. Ciało się porusza, wzrok powoli przyzwyczaja do półciemności,

rozpoznaję zarysy kształtów. Schodzę w dół. Chyba wszystko ze mną w porządku,

chociaż ciężko to stwierdzić, skoro nie oddycham. Dla Egipcjan oddech był tożsa-

my z duszą – Ka. Robi mi się przykro na myśl, że Ka mogłaby mnie opuścić. Idę. 

Jest coraz goręcej, nie jestem pewna, czy powinnam brnąć dalej.

– Witaj, Sofi o!

– ?

– Jesteś oczekiwana.
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Słyszę głos, czuję jego ciepło, ale nie widzę, kto się 
do mnie zwraca. Dźwięków jest coraz więcej, wy-
dobywają się z zakamarków, zakątków, zakrętów 
i wgłębień. Chyba pod wpływem wysokiej tempera-
tury i wilgotności powietrza moja cielesna powłoka 
zaczyna ulegać rozkładowi. Jestem świadkiem roz-
pierzchania się mojego naskórka na tkanki nabłon-
ka, tkanek na pięcio- i sześcioboczne komórki, a ko-
mórek na organelle, protoplazmę i jądra. Nie mogę 
oderwać wzroku od miejsca po moich dłoniach, ak-
tualnie aktywnej ławicy cząsteczek. Podnoszę gło-
wę, która nic nie waży…

Droga Istoto, bardzo nam miło, że znalazłaś do nas 
drogę. Wiedziałyśmy, że to się wydarzy, nie spodzie-
wałyśmy się jednak, że przybędziesz tak szybko.
Przed chwilą zostałaś poddana procesowi postępu 
wstecznego. Twoje ludzkie ciało wracało do swo-
jej złożonej formy pierwotnej, czyli przypadkowego 
zbioru cząsteczek. Jak zapewne sama zdążyłaś za-
uważyć, próba ta nie powiodła się w całości, twoje 
przyzwyczajenia jako Homo sapiens są zbyt silne 
i stawiają opór energii przemiany. Mimo średnich 
zdolności empatii i ciężkiej do wykorzenienia wiary 
w ludzką racjonalność wyrażam zgodę na rozpoczę-
cie przez ciebie nauki w Wirtualnym Uniwersytecie 
Feministycznym na Wydziale Postępu Wstecznego 
i Fotosyntezy. Długość twojego pobytu szacuję na 
28,5 biliona kilometrów. Powodzenia!

Leżę w niszy, jest ciemno. Wokół mnie jest więcej 
nisz, śpią w nich jakieś istoty, czuję ich ciepło, ale nie 
słyszę oddechów. Wnęki wydrążone są w ziemi, wy-
glądają jak minijaskinie. Staram się przeanalizować 
wydarzenia ostatnich godzin (?)…

– Hej, Sofi a, psst.
– Skąd wiesz, jak się nazywam?
– Oj, proszę, zostaw to trywialne przyzwyczajenie 
do zdziwień, przecież to ty nas znalazłaś. Nieważne, 
chodź ze mną, oprowadzę cię po uniwersytecie.

Oczywiście daję się namówić do wstania i podąża-
nia za zupełnie nieznaną mi osobą, której fi zjonomia 
(orientuję się dopiero teraz) odbiega dość znacznie 
od znanych mi dotychczas standardów. Mianowicie 
moja towarzyszka nie posiada powłoki skórnej, wy-
glądem przypomina trochę Szklanego Człowieka, 

der gläserner Mensch1, hit naukowego designu z po-
czątku XX wieku. Staram się nie dziwić, skoro już zo-
stałam upomniana, ale mój wzrok, chcąc nie chcąc,
przykuwa fascynująca, wyrafi nowana forma jelita 
grubego; jego łososiowa barwa, wpadająca w ciemny 
róż na jednym z końców, skłania do dokładniejszej
obserwacji organicznego zjawiska. Piękne to jelito.

– Masz piękne jelito…. – mówię i od razu jest mi głu-
pio, że to, co myślę, bezwolnie wypadło mi z gardła.
– Dziękuję, często to słyszę, szczególnie od pierw-
szorocznych, niestety jest to tylko moja tymczasowa 
fi guracja, jestem na etapie przemiany w LUCĘ2, czy-
li zbiór bakterii i archeanów. Ćwiczę się z podmiotu
zbiorowego u Achy L. Tiger3, poznasz ją na drugim
roku po transformacji w Homo heidelbergensis.

Nic z tego nie rozumiem. Co prawda znam Achę Tiger,
izraelską artystkę i psychoanalityczkę, ale nie mam
pojęcia, co mogłaby tu robić. Z tego, co wiem, mieszka 
w Tel Awiwie i wykłada na The European Graduate
School w Szwajcarii. Nie mam jednak czasu, aby roz-
wijać te myśli, gdyż otoczenie nie pozwala na chwilę
spokojnej refl eksji. Moje oczy zostają brutalnie zaata-
kowane intensywnym, białym i zimnym jak lody cytry-
nowe blaskiem. Ze ścian, podłogi i sufi tu wydobywają 
się jęki, piski, pluski, szumy, szmery, szepty, skomlenia 
i skargi. Doświadczam fi zycznej ostrości promieni,
które napinają moją skórę, przekuwają ją, przechodząc
przez naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną,
przebijają kości żebrowe i pęcherzyki płucne, skręcają 
za łopatką i wydostają się po drugiej stronie. Czuję się
pożerana przez agresywne, sprawiające ból światło.

1 Szklany model anatomiczny człowieka stworzony w celach

naukowych i wystawienniczych, Muzeum Higieny w Dreźnie, 1917.
2 LUCA (Last Universal Common Ancestor), ostatni uniwersalny 

przodek, wspólny wszystkim żywym organizmom na Ziemi.
3 Bracha L. Ettinger, artystka i psychoanalityczka pochodzenia 

izraelskiego.
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– Jesteśmy na miejscu. Znajdujemy się na poziomie 
nieświadomości Centrum Postępu Wstecznego na 
Wydziale Wydzielin Władzy.

Słyszę słowa mojej towarzyszki, ale nie rozumiem, 
jak może być tak spokojna. Czy nie widzi, że potrze-
buję pomocy, że za chwilę wypali mnie agresywny 
blask, że moje uszy dosłownie pękną? Nie jestem
w stanie wydać z siebie dźwięku, światło wpada mi 
do ust i zatyka gardło.

– Tutaj skumulowany jest ból. Głosy, które słyszysz, 
to skargi naszych sióstr, których energia przez setki 
lat była ograniczana. Energia nigdy nie zanika, dla-
tego aby jej negatywny ładunek nie przybrał na sile 
i w formie gigantycznego wybuchu nie unicestwił 
wszelkiego życia na ziemi, trzymamy ją tutaj, w sali 
numer 5 budynku uniwersytetu. Staramy się nadać
jej kształt, lepimy z niej rzeźby i ciastka, kręcimy 
etiudy fi lmowe i rozpisujemy na dialogi.

Nie wydaje mi się, aby ta praktyka odznaczała się 
specjalną skutecznością. Moje ciało wydane na pa-
stwę światła miota się od ściany do ściany jak w Eg-
zorcyście Williama Friedkina4.

4 Egzorcysta (The Exorcist), reż. W. Friedkin, USA 1973, film 

zrealizowany na podstawie książki W.P. Blatty’ego.

– Oczywiście wiele studentek uniwersytetu omija 
salę numer 5 i kieruje swoje badania energetyczne 
w kierunku pozytywnych wyładowań. 

Pani Piękne Jelito podnosi kartę papieru i czyta:
Gdzie jest akademia?
Instytucja krytyczna i science fi ction – w stronę Wir-
tualnego Uniwersytetu Feministycznego.
Celem projektu jest stworzenie afi rmatywnej wizji 
przyszłości Uniwersytetu Artystycznego, opartej na 
jego nowej, technologicznie zmodyfi kowanej, posthu-
manistycznej fi guracji.
[…].
Budynek w wersji fi lmowej poddany zostanie transfor-
macji i stanie się Centrum Postępu Wstecznego i Foto-
syntezy Wirtualnego Uniwersytetu Feministycznego.
Masywne, betonowe ściany zostaną zamienione na po-
dwójne szklane tafl e, w których wnętrzu swój habitat 
będą mieć eukariotyczne formy roślinne. Woda deszczo-
wa spływać będzie skomplikowanym systemem strug, 
zaopatrując je w niezbędne do fotosyntezy składniki.
Centrum Postępu Wstecznego i Fotosyntezy to żywy 
organizm, w którego brzuchu kształtowane będą 
nowe istoty, producentki energii kulturowej.
Dzięki swoim właściwościom Centrum stanie się 
miejscem przynoszącym niezwykłe korzyści miastu, 
które w całości zaopatrywane będzie w energię naj-
wyższej jakości.
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Ból mija, światło staje się możliwe do zniesienia, 
dźwięki zniżyły swój rejestr.
Rozpoznaję w przeczytanym fragmencie swój włas-
ny tekst, podanie o stypendium dla doktorantów.

– Dlaczego mi to czytasz?
– Ty mi powiedz.

Powoli zaczynam się czuć jak w jednej z książek 
z nurtu niemieckiego szamanizmu. Brakuje jeszcze 
tylko fantazji o podróżach na Wschód, oczywiście 
ten daleki, nie bliski5.

Jesteśmy na miejscu.

Wokół widzę szklane ściany, swój habitat mają tu eu-
kariotyczne formy roślinne, żywią się wodą, która spły-
wa do nich złożonym systemem strug. Jest przyjemnie 
i chłodno, słyszę kapanie kropel wody. Za szklanymi 
tafl ami znajdują się plastikowe rurki, przewody, okab-
lowania, gumowe części, pręciki, śrubki, druty, rynny, 
zbiorniki na wodę deszczową, nawilżacze powietrza, 
wiatraczki, urządzenia do wentylacji, różnego rodzaju 
mobile, narożniki oraz zielona konewka.

Nad nami pojawia się i znika neonowy napis:

Pracownia ogrodni
ctwa empat
ycznego Wydział
u Postępu Wste
cznego i Fotosynte
zy. 

– Celem nauki w WUF jest stawanie się mniej ludz-
kim. Sile wewnętrznej grawitacji płynącej z uniwer-
sytetu poddają się wyłącznie Inni6. Jesteś tu, gdyż 
poważnie potraktowałaś swoje studia. Byłaś dobrą 
feministką. Zdobyłaś umiejętność rewolucyjnego 

5 Aluzja do H. Hesse, Podróż na Wschód (Morgenlandfahrt), 
przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 2004.

6 J. Lacan, The Seminar. Book III. The Psychoses, 1955–1956, 

New York 1993. Inni w stosunku do ideału, czyli białego,

heteroseksualnego mężczyzny z kręgu kultury zachodniej.

śmiechu7, nie zjadałaś niczego, co chodzi i pływa, nie7

złączyłaś się węzłem małżeńskim, nikogo i niczego
nie czciłaś, pożądałaś i próbowałaś, a to wszystko
było dobre. Teraz przyszła pora na zrobienie kolejne-
go kroku. Podczas trwającej trzy lata świetlne trans-
formacji poszerzać będziesz świadomość złożono-
ści wynikającej z gramatyki horyzontalnej ewolucji
i hybrydyczności w zakresie dziedziczności genów,
będziesz uczyć się translacji białek oraz odbywać
obowiązkowe wycieczki szlakami metabolicznymi.
Ostatni etap przemiany na kursie podstawowym
zwieńczy odkrycie przez ciebie w sobie samej śladów 
LUCA – ostatniego uniwersalnego przodka w orga-
nizmach gatunku Homo, który jest przykładem pod-
miotu zbiorowego, złożonego ze współpracujących
ze sobą grup bakterii, archeanów i eukariontów. Kur-
sy podyplomowe skierowane są do istot, które z suk-
cesem porzuciły swoje ludzkie zwyczaje. Istota może
zostać uhonorowana możliwością zdobycia dokto-
ratu w dziedzinie fotosyntezy, a tym samym stać się
pełnowartościową producentką energii. 

Jelito mojej towarzyszki wypowiadającej słowo
eneRgia zaróżowiło się jeszcze bardziej, a jego skręt 
przybrał wyjątkowo fi nezyjną postać. Chciałam,
żeby mówiła dalej, tak żebym przez chwilę jeszcze
mogła cieszyć się widokiem dramatycznego skurczu.
– Femo energeticus jest ostatnim etapem rozwojus
wstecznego, wszystkie pragniemy całymi naszymi bak-
teriami powrotu do tego stanu. Jak zapewne widzisz,
u mnie będzie to jeszcze trochę trwało, moje organy 
nie chcą się rozproszyć, wciąż potrzebują energii z ze-
wnątrz w postaci pożywienia. Mam syndrom łakome-
go mitochondrium, dlatego moje chloroplasty pozo-
stają w powijakach… Przestań się gapić na moje jelito!
– Przepraszam.

Nie wiem skąd u mnie ta nagła i trochę chorobliwa 
fascynacja jelitowa… Ale zaraz, zaraz, co to tutaj…?

Moje ciało zaczyna pokrywać się meszkiem w ko-
lorze whisky brown, meszek przechodzi we włosie,
a ono w futro, tak że w ciągu kilku chwil wyglądem

7 Aluzja do J.A. Isaak, Feminism and Contemporary Art. The 
Revolutionary Power of Women’s Laughter, New York 1996. 
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upodabniam się do reszty moich koleżanek z klasy 
o imponujących żuchwach.

Informacja dla wszystkich nowo przybyłych: jesteśmy
na etapie przemiany Homo erectus w Homo heidel-
bergensis, pominęłyśmy etap Homo neanderthalen-
sis, gdyż wydawał on nam się zbyt ludzki, tym samym
mało interesujący. Przewodniczką po dzisiejszym 
Bycie i Wydarzeniu8 będzie znana badaczka czworo-
nogów, feministka o zlokalizowanej wiedzy, energia
prosto z Kalifornii – Madonna Highway9! W imieniu
WUF dziękujemy za przybycie, brawa! 

– Thank you Rosi10 for your kind introduction. I am 
very happy to be here with you, my Primates! The 
Homo heidelbergensis fi guration, which you are alre-
ady experiencing is a very interesting stadium in the 
evolution of a human kind. The progress as we alrea-
dy know was/is not linear, but relational, it depends 
on the unexpected encounters and energy-sharings 
that are the most fascinating and surprising events in 
the course of our being on earth. Remember: „To be
one is always to become with many”11.

8 Tytuł książki Alaina Badiou: Byt i Zdarzenie, Kraków 2010.
9 Amerykańska biolożka i filozofka amerykańska Donna Haraway.
10 Filozofka amerykańska Rosi Braidotti.
11 D. Haraway, When Species Meet, Minneapolis 2008, s. 4.

W czasie gdy Madonna Highway wypowiada te słowa, 
ściany uniwersytetu zaczynają pokrywać się pajęczy-
ną pęknięć. Z drobnych szczelin w otynkowaniu wy-
chylają się fragmenty pnączy, lian, porostów, paprotek, 
grzybni, mchów, aloesu, rododendronu oraz kilka hu-
bek. Rewolucyjnie nastawiona fl ora zmienia geologię 
podłogi. Przebity zostaje szklany sufi t. Wygląda to na 
proces emancypacyjny roślin szkolnych. Moje kole-
żanki zaczynają skakać przez wzburzoną roślinność 
jak przez skakankę. Idea wydaje mi się godna konty-
nuowania, dołączam więc do grupy aktywistek. Zaba-
wa nie trwa jednak długo, nienasycone liany i porosty 
zaczynają oplatać nasze włochate kończyny. Po chwili 
jakakolwiek możliwość ruchu zostaje nam odebrana. 

Odzyskuję świadomość w pozycji leżącej, nade mną 
widzę korony drzew i kawałki nieba. Pachnie wilgo-
cią, trawą, ziemią. Zauważam część okablowania, 
która łączy mój mały palec z maszyną liczącą. Na mo-
nitorze typu Retina wyświetlany jest fi lm – reportaż 
o pozbawionych futra dwunogach widzianych ocza-
mi ryby fugu. Nie wygląda to interesująco, zamykam 
oczy, koncentruję się na intensywnym wąchaniu. 
Sprawia mi to przyjemność, tym bardziej że przez kil-
ka godzin pozbawiona byłam możliwości oddycha-
nia. Mój słuch się wyostrza, słyszę dźwięk rosnącej 
obok mnie paproci, czuję ruchy ziemi, na której leżę. 
Zaczyna robić się coraz wilgotniej, gleba zamienia 
się w bagno, bagno w jezioro, jezioro w morze, a ono 
w ocean. Leżę na dnie oceanu. Moje włochate ciało 
wygładza się i staje się przezroczyste. Znowu mogę 
się poruszać, ale tylko pełzając, wygląda na to, że 
jestem amebą albo czymś do niej podobnym. Mam 
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dzy warstwami felogenu i twardzieli, aby zaznaczyć
swoją obecność. Nie jestem jednak w stanie się
skoncentrować. Rozpełzam się do reszty w struk-
turze merystemów bocznych. Tracę moją ameboi-
dalną postać, by przynależeć do królestwa bakterii.
Przyjmuję kształt pałeczkowaty, tworzę grupę try-
chomów w przestrzeni. Identyfi kuję się z biomasą 
planety, wszędzie mogę znaleźć dla siebie miejsce:
w środowisku wodnym, organizmie ludzkim, glebie,
jogurcie oraz na terenach radioaktywnych – spraw-
dzono to laboratoryjnie. Mam bardzo dużo krew-
nych, których liczy się w kwintylionach. Należę te-
raz do prokariontów, bo nie posiadam jądra, ale za 
to wiele mikrokompartmentów, które są moim cyto-
plazmatycznym szkieletem.

Zaczynam naukę fotosyntezy.

– Szybko ci poszło, doktorat na 2. bilionie kilome-
trów, no, no, no, kto by się spodziewał – mówi nie
bez zazdrości Pani Piękne Jelito, która musi chyba 
poprawiać rok świetlny z ameby.

Niestety nie mogę jej odpowiedzieć, gdyż mój aktu-
alny stan mi na to nie pozwala. Jako bakteria mogę
jej co najwyżej wejść w jelito.

Wspaniale!

kilka nibynóżek, które pozwalają mi przemieszczać, 
jestem pełna cytoplazmy, mam jedną komórkę, po-
chodzę z Grecji, a moje imię oznacza przemianę12.

Witamy na 14. bilionie kilometrów, moje dro-
gie Amoebozoa. Nauka przebiega bez zastrzeżeń, 
wszystkie robicie niezwykłe postępy wsteczne, jestem 
z was ogromnie dumna. Wasz pęd do redukcji zosta-
nie jednak na chwilę przerwany wykładem z widzenia 
macicą13. Przewodniczką na drugim roku świetlnym 
w zakładzie Postępu Wstecznego i Fotosyntezy jest 
ekspertka w dziedzinie widzenia trzewnego, znaw-
czyni materii, zawsze więcej niż jedna, energia prosto 
ze Wschodu – Acha L. Tiger!

Znowu znajduję się w klasie, w ławkach same ame-
by. Bracha występuje jako rozpikselowany obraz 
zero-jedynkowego kodu, a jej głos w formacie Liqu-
id Audio dociera do nas w gęstości 128 kb/s. Oczy-
wiście jako ameba nic z tego nie rozumiem, kody 
językowej komunikacji ludzkiej są mi nieznane, 
również ich elektroniczne zapisy. Rozpłaszczam się 
zatem w ławce i wsiąkam w jej fascynującą drewnia-
ną strukturę. Czasem wypełzam z miąższu pomię-

12 Ameba – (z grec. amoibe) przemiana, za: W. Doroszewski (red.),

Słownik języka polskiego, Warszawa 1958. 
13 B.L. Ettinger, The Matrixial Borderspace, Minneapolis 2006.
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Przecież właśnie tego od samego początku najbar-
dziej pragnę. Na myśl o tym moje witki skręcają się
z podniecenia, a białko motoryczne przyspiesza. Po 
kilku żenujących próbach przebicia błony jelitowej
mojej żywicielki udaje mi się zaczepić witki. Jestem.
Panuje tu półmrok, jest przyjemnie i ciepło. Nie od-
dycham, ale wcale nie czuję się z tym źle. Wokoło
widzę wiele podobnych do mnie istot, dołączam do
nich, tworząc biofi lm. Środowisko jest sprzyjające,
wilgotność umiarkowana, ciśnienie w normie, tem-
peratura łagodna.

Przodkami współczesnych bakterii były jednokomór-
kowe mikroorganizmy, które pojawiły się na Ziemi 
jako pierwsze formy życia około 4 miliardów lat 
temu. Przez blisko 3 miliardy lat wszystkie organi-
zmy były mikroskopijne, a bakterie i archeowce były 
dominującymi formami życia14.

Jestem w grenlandzkim grafi cie i piaskowcu w Au-
stralii Zachodniej. Umiem kodować aminokwasy, 
ale mój zegar genetyczny wymaga ciągłej kalibracji. 
Mam postać chmury. Potrzebuję energii. Atmosfera 
się zmienia, tlenu!

Witamy w ostatnim stadium przemiany. Za wami 
1440 tryliardów obrotów ziemskich. Niektóre z was 
skamieniały, inne uległy rozproszeniu atmosferycz-
nemu, ich ślady odnajdziecie w oddechu. To, co te-
raz mówię, dotyczy wszystkich grup biomasy, w tym
eukariontów, archeanów, bakterii, piaskowców oraz 
sekcji lotnej. Wszystkie z was z sukcesem przeszły 
przez etap reedukacji pierwotnej i rozkładu hory-
zontalnego. Dołączyłyście do chmury materii jako
potencjał pomiędzy podstawowymi cząsteczkami 
energetycznymi. Stałyście się procesem, zachodzi-
cie pomiędzy ciałami fi zycznymi. Bywacie energią.
Wasze aktualne rozproszenie cząsteczkowe spowo-
dowane jest podwyższoną temperaturą, ale dzięki 
systematycznej pracy możliwe jest uporządkowanie
w formie na zawsze tymczasowej fi guracji. Femo
energeticus oznacza stworzenie formy z lekko owło-

14 W.B. Whitman, D.C. Coleman, W.J. Wiebe, Prokaryotes: the 
Unseen Majority, „PNAS” 12/1998, http://www.pnas.org/

content/95/12/6578.full (25.07.2015).

sionego naskórka, skóry właściwej, szczypty gruczo-
łów i tłuszczu, a to wszystko na podstawie nagiego, 
wyprostowanego, dwunożnego ciała. Produkcja 
niezbędnego do życia tlenu odbywa się tu w zmo-
dyfi kowanych genetycznie mitochondriach. Jako 
dyplomowane producentki energii, absolwentki 
Wydziału Postępu Wstecznego i Fotosyntezy Wir-
tualnego Uniwersytetu Feministycznego przyjęły-
ście właśnie dumną postać Femo energeticus. Nie 
pozostaje mi nic innego jak serdecznie Wam pogra-
tulować gotowości do rozproszeń i tymczasowości 
zagęszczeń! 

Słowa te dotarły do moich małżowin usznych z apa-
ratu głosowego żyrafy Rothschilda, szybkiego cho-
dziarza, znanej również jako żyrafa z Baringo.           |
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