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W pierwszych dekadach XX wieku, pomimo 
stopniowego rozprzestrzeniania się taylorystycznych 
i fordystycznych technik pracy, które w niespotykanym 
wcześniej stopniu połączyły ludzkie ciało i maszynę 
przemysłową, te ostatnie wciąż były postrzegane 
jako wzajemnie obce1. Przeciwstawione sobie, mogły 
zespolić się wyłącznie albo w ekstazie, albo w katu-
szach, a maszyna mogła być tylko albo „wspaniałym” 
przedłużeniem ciała, albo jego „wymagającym wysiłku” 
ograniczeniem, jak podpowiada Freud w słynnym 
fragmencie Kultury jako źródła cierpień (1930)2. Nawet 
wraz z [pojawieniem się] nowych maszyn – transporto-
wych i reprezentacji – z okresu drugiej rewolucji prze-
mysłowej, takich jak samochody, samoloty, radio i film, 
technologia była w dalszym ciągu postrzegana jako 
rodzaj demonicznego suplementu, dodatek do ciała, 

1 Samo obstawanie przy rozdzielności poświadcza jej problema-
tyczność: już w oświeceniu wzorowano człowieka na maszynie 
(np. l’homme-machine La Mettrie’ego), a w XIX w. traktowano go 
jako „ludzki silnik” [Rabinbach]. 

2 Rzeczony fragment to epigraf do niniejszej książki: „Człowiek, by 
tak rzec, stał się czymś w rodzaju boga-protezy i zaiste, jest on 
wspaniały, gdy wyposaży się we wszystkie swe narządy pomocni-
cze, te ostatnie nie zrosły się jednak z nim, niekiedy zaś ich obsłu-
ga wymaga odeń niemało wysiłku” [“Kultura” 186]. W krótkim tek-
ście z 1953 r. Jacques Lacan pisze o Homo psychologicus jako 
o „produkcie naszej epoki przemysłowej”. Lacan, pisząc o czło-
wieku psychologicznym i maszynie przemysłowej, zauważa, iż 

„jest tak, jakby oboje byli faktycznie połączeni”. „Jej mechaniczne 
usterki i awarie częstokroć stanowią odpowiednik dla jego symp-
tomów nerwicowych. Znaczenie emocjonalne, jakim ją obdarza, 
wynika z faktu, iż dokonuje ona eksterioryzacji zarówno osłony 
ochronnej jego ego, jak i porażki jego męskości” [“Some 
Reflections” 17]. Dalej odnoszę się do obu tropów: „usterek i awa-
rii” oraz „osłony ochronnej”.  
(W niniejszym tłumaczeniu pominięto reprodukcje materiału ikono-
graficznego zamieszczonego w pierwodruku. W miejscu, w któ-
rym w oryginale pada odwołanie do danego dzieła, podajemy 
informacje, o jakiej pracy mowa. Tutaj [Friedrich] – przyp. red.). 

który zagrażał mu jakimś odjęciem3. To paradoksalne 
spojrzenie na technologię (zarówno przedłużenie ciała, 
jak i jego ograniczenie) będę nazywał – za Marshallem 
McLuhanem – podwójną logiką protezy4. Dziś pogląd 
ten mógłby właściwie być traktowany jako dziwaczny; 
z pewnością ciało i maszyna nie są już dłużej postrze-
gane aż tak rozłącznie. A jednak owa podwójna logika 
sterowała wyobraźnią maszynistyczną [machinic 
imaginary] wysokiego modernizmu pierwszych dekad 
XX wieku – odgrywała rolę gwaranta zarówno utopii 
ciała przedłużonego, wręcz wchłoniętego przez nowe 
technologie, jak i dystopii ciała zredukowanego, przez 
owe technologie rozczłonkowanego. W ten sposób 
określała ona również politykę kulturową maszyny: 
większość modernistów tamtego czasu mogła jedynie 
liczyć na opór stawiony nowym technologiom w imię 
jakiegoś konkretnego ciała naturalnego albo na przy-
spieszenie ich w poszukiwaniu jakiegoś wyobrażonego 
ciała postnaturalnego. Komplementarne w większym 
stopniu niż przeciwstawne, owo restrykcyjne wspiera-
nie oporu lub przyspieszenia było wyrażone zarówno 
w sztuce modernistycznej, jak i w teorii krytycznej 
i wyznaczało ograniczenia strukturalne obu formacji5. 

3 Być może ów niejasny status składał się na jej niepokojący urok. 
Por.: kluczowe odczytanie modernistycznej wyobraźni maszyny 
[Tausk]. 

4 Por. [McLuhan], a także [Seltzer], zwłaszcza wprowadzenie. 
W siódmym rozdziale mojej książki Powrót realnego [235-268] 
tropię tę logikę w dyskursie krytycznym wobec technologii 
w latach 30., 60. i 90. 

5 Inne modernistyczne i krytyczne stanowiska wobec technologii 
wskazuję poniżej, ale większość pozostaje w podwójnej logice: 
fantazja Frankensteinowego rozczłonkowanego ciała (ogłoszona 
przez Marksa) versus fantazja futurystycznej fallicyzacji (której, 
jak zaraz zobaczymy, orędownikiem był Marinetti). McLuhan, 
traktując technologię zarówno jako amputację, jak i przedłużenie, 
idealnie wpisuje się w tę logikę. McLuhan był pod wpływem 
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Po [doświadczeniu] masowych śmierci z okresu 
pierwszej wojny światowej, prawdziwie przemysłowej 
wojny, wiodąca pozycja oporu w imię ciała naturalnego 
stała się trudna do utrzymania. Nawet przed wojną 
problematyczność była oczywista w ekspresjonizmie, 
który, pomimo że upierał się przy ciele naturalnym, 
zdawał się również rejestrować napięcie w tym wyide-
alizowanym wyobrażeniu właśnie poprzez zniekształ-
cenia ciała. Afirmacje ciała naturalnego miały zaraz po 
wojnie charakter zasadniczo albo terapeutyczny, albo 
kompensacyjny i nie trwały długo, jak zaświadczyła 
o tym krótka próba wczesnego Bauhausu, próba przy-
wrócenia ciała scalonego poprzez praktykę rzemieśl-
niczą. Późniejszy okres zdominowały zasadniczo dwie 
tendencje. Z jednej strony, mieliśmy różne powroty 
do figuratywności [the figure], zarówno w duchu 
neoklasycyzmu, które można odczytywać po części 
jako reakcje przeciwko okaleczonym ciałom pierwszej 
wojny światowej, jak i pokawałkowane postaci ze sztuki 
wysokomodernistycznej (przede wszystkim kubizmu)6. 
Z drugiej, mieliśmy rozmaite modernizmy maszyni-
styczne, głównie w duchu konstruktywizmu, które po 
części można postrzegać jako próby przetworzenia 
wyobrażenia ciała-ego – uszkodzonego zarówno w rze-
czywistości, jak i w reprezentacjach. O ile pierwsza 
reakcja, neoklasyczna, oferowała nostalgiczną fikcję 
ciała nienaruszonego, „Powrót Porządku” (zwłaszcza 
w Zachodniej Europie [Picasso]), o tyle druga, maszy-
nistyczna, właśnie od umaszynowienia współczesnego 
ciała oczekiwała nowej zasady bytu fizycznego, „No-
wego Człowieka” (przede wszystkim w rewolucyjnej 
Rosji [Lissitzky]). Być może ostatecznie pierwsza re-
akcja nie była wcale bardziej humanistyczna niż druga, 
jako że obie skłaniały się do traktowania ciała tak, jakby 
było już martwe: w pierwszym przypadku jako rodzaj 
posągu, w drugim – mechanizmu7. 

Wyndhama Lewisa: odszukał Lewisa w St. Louis we wczesnych 
latach 40., w 1944 r. opublikował tekst o jego twórczości, założył 
czasopismo „Counterblast”, będące hołdem wobec „Blast”. 
Jakiegoż rodzaju ciągłości w odniesieniu do technologicznego 
szoku, sztuki, podmiotowości i polityki można odnaleźć pomię-
dzy „nowym ego” proponowanym przez Lewisa w pierwszym 
numerze „Blast” (1914) a „przedłużeniami człowieka” śledzonymi 
przez McLuhana w Zrozumieć media (1964)?

6 Na temat owego powrotu zob. zwłaszcza [Silver].
7 Czy może martwota ta była nową wersją ożywienia? Na dalszych 

stronach powracam do tego paradoksu. Nie można ściśle prze-
ciwstawić sobie neoklasycyzmu i maszynizmu [machinism] 
w sztuce europejskiej lat 20., z pewnością nie w postaci: repre-
zentacje ciała jako całości kontra reprezentacje ciała pokawałko-
wanego. Maszynistyczne [machinic] postaci wielokrotnie uzyski-
wały całość poprzez opancerzanie, a neoklasyczne często ule-
gały rozłamaniu – tak wiele „strachów na wróble”, jak powiedział 
kiedyś Theodor Adorno o neoklasycyzmie Strawińskiego, 

„uszkodzonych i pozbawionych mocy przez połatane układy 
snów” [391]. Zdarzało się również, iż postaci maszynistyczne 
i neoklasyczne były łączone, nie tylko w większości dzieł 

Wiele modernizmów maszynistycznych uczyniło 
z technologii fetysz: oddzielały ją od trybów produkcji, 
czyniły z niej przedmiot sztuki – w ten sposób stała się 
samostanowiącą na własnych prawach siłą, narzędziem 
l’esprit moderne (jak ujmowali to Le Corbusier i inni). 
Fetyszystyczne wchłonięcie socjoekonomicznego pod-
łoża technologii pojawiało się zawsze tam, gdzie styl 
maszynistyczny był ofiarowywany jako wabik techno-
logicznej przyszłości, o przyzwolenie na którą pytano 
(lub do niej przymuszano). Inaczej mówiąc, pojawiało 
się na różne sposoby między innymi w futuryzmie we 
Włoszech, wortycyzmie w Anglii, puryzmie we Francji, 
precyzjonizmie w Stanach Zjednoczonych, Nowej Rze-
czowości8 w Niemczech, konstruktywizmie w Rosji9. 
Dla kapitalistycznego Zachodu piękny obraz maszyny 
mógł odciągać ludzi od posępnych realiów industria-
lizacji, podczas gdy dla komunistycznego Wschodu 
heroiczna reprezentacja produkcji mogła stanowić 
kompensację jeszcze posępniejszego braku produk-
tywności (wczesny Związek Radziecki był bardziej 
zaawansowany w reprezentacjach przemysłu niż w jego 
implementacji). 

Oczywiście w wysokim modernizmie zdarzały się 
również krytyki technologii, zwłaszcza w dadaizmie 
i surrealizmie, ale zmierzały do dopełnienia celebracji. 
Tym samym podstawowe modernistyczne założenia 
odnośnie do technologii mogą być odwzorowane zgod-
nie z podwójną logiką protezy. Na przykład konstruk-
tywizm projektował technologię w komunistycznym 
systemie relacji jako przedłużenie ciała, a dokonywał 
tego przynajmniej na dwa sposoby: poprzez trans-
formację fizycznego zmysłu (László Moholy-Nagy 

prawicowych (np. Mario Sironi), ale czasem i w sztuce na lewicy 
(np. Fernand Léger). Na swój uszczypliwy sposób Lewis uchwy-
cił zbieżność owych niesamowitych [uncanny] tendencji – jako 
licznych przejawów reifikacji: „Oto, co się szykuje”, pisał w tek-
ście z 1934 r. pt. Power-Feeling and Machine-Age Art: „żywy 
posąg – który wkracza na scenę ręka w rękę z człowiekiem-ro-
botem – stado maszynowych pomagierów zadających się, bez 
dostrzegania różnicy, ze stadem Hoffmanowych [sic!] marione-
tek” [287]. W tekście Stadium lustra (1936/49) Lacan opisuje 
obraz cielesnego ego [body-ego image] jako „automat” 
i „posąg” – figury podobne do maszynistycznych i neoklasycz-
nych widm z lat 20., które również uwieloznaczniają relację mię-
dzy całością i częścią [Écrits 2, 3].

8 W oryg. jako Neue Sachlichkeit (przyp. tłum.). 
9 Oczywiście przyszłości różniły się pomiędzy poszczególnymi 

reżimami, tak samo jak różniły się podmioty przez nie interpelo-
wane i odpowiadające im style. Futurystyczna technofilia jest 
w tej kwestii nadmiernie uwarunkowana: po części maskulini-
styczne marzenie, po części polityczna alegoria, napędzana była 
również pragnieniem kompensacji względnego niedorozwoju 
[gospodarczego, społecznego – przyp. tłum.]. Sytuacja wortycy-
zmu była odmienna. „Tu w Anglii mieliśmy maszyny kopę lat”, 
oznajmił raz Lewis Marinettiemu, „nie są dla nas żadną nowością” 
[Blasting 34]. Skupiam się tutaj na maszynie jako marzeniu; 
nawet gdy wyobraża „obiektywność”, zawiera w sobie silny 
wymiar subiektywności. 
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nazywał konstruktywizm „socjalizmem wzroku”) oraz 
poprzez przekroczenie burżuazyjnego indywidualizmu 
(określił go również jako „własność wspólną wszystkich 
ludzi”), a wszystko to pod egidą artysty-jako-inżyniera, 
nowego maszynistycznego człowieka par excellence 
[186]10. Krytycznym odpowiednikiem tego stanowiska 
był dadaizm, zwłaszcza Maxa Ernsta, w jego wersji 
z Kolonii, który głównie drwił z technologii, osadzonej 
w kapitalistycznym systemie relacji, jako ograniczenia 
ciała. Ta odmiana dadaizmu ze zjadliwą ironią przed-
stawiała nowy technologiczny podmiot w kategoriach 
fizycznego załamania [breakdown] i psychicznej regre-
sji: w miejsce niedościgłego wzoru komunistycznego 
inżyniera ofiarowywała parodię kapitalistycznego czło-
wieka-maszyny – osoby z autyzmem (jak na wczesnych 
kolażach Ernsta omówionych w rozdziale 4). 

Inne dopełnienia pytania o technologię obejmują 
Bauhaus i surrealizm (mam na myśli Bauhaus po 
jego częściowym zwrocie ku zasadom konstruktywi-
stycznym, owocującym nominacją [na wykładowcę] 
Moholya-Nagya w roku 1923). Tak samo jak kon-
struktywizm, Bauhaus przedstawiał technologię jako 
przedłużenie ciała, niemniej w perspektywie próby 
zbliżenia z przemysłem kapitalistycznym. Tak więc 
nawet jeśli on również pracował nad przekształceniem 
zmysłów fizycznych i wchłonięciem burżuazyjnego 
indywidualizmu, czynił to w kontekście, który w zasad-
niczym wymiarze podżegał do kapitalistycznej racjona-
lizacji zarówno ciała, jak i psyche. Pod tym względem 
surrealizm nie tylko sprzeciwiał się Bauhausowi 
poprzez reprezentację technologii jako ograniczenia 
ciała, lecz również dokonywał obnażenia kapitalistycz-
nej racjonalizacji, nierzadko irracjonalnej w swych 
rezultatach11. Jednak zamiast obrazować ową irracjo-
nalność w większym stopniu jako regresywne załama-
nie organizmu à la dadaizm, surrealizm przedstawiał je, 
poprzez połamane automaty i pokawałkowane ma-
nekiny, w kategoriach kastracyjnego rozczłonowania 
(jak w przypadku lalek Hansa Bellmera omawianych 
w rozdziale 6). W ten sposób odsłaniał psychiczne 
podwaliny podwójnej logiki protezy technologicznej, 
które rządziły maszynistyczną wyobraźnią wysokiego 
modernizmu: maszyna jako kastracyjna trauma i jako 
falliczna tarcza przeciwko niej. To właśnie tej fetyszy-
stycznej logiki chcę poszukać we wczesnych pismach 
futurysty Filippa Tommasa Marinettiego i wortycysty 
Wyndhama Lewisa – dwóch konkurentach europejskiej 

10 Odwzorowanie to ponownie jest bardzo schematyczne: stosunek 
dadaizmu (zwłaszcza w jego wariancie berlińskim) do konstruk-
tywizmu jest bardziej złożony.

11 Na temat owej dopełnieniowości zob. zwłaszcza: [Baudrillard 
185-203] oraz mój tekst [“The Future of an Illusion”].

awangardy, dwóch dopełnieniach maszynistycznego 
marzenia z okresu pierwszej wojny światowej. 

Marinetti był z początku współpracownikiem 
Mussoliniego, a Lewis admiratorem Hitlera. A jednak 
pragnienie opowiedzenia się za technologią w celu 
przyspieszenia transformacji ciał i umysłów trudno 
powiązać z reakcjonistycznymi modernistami albo 
z polityką kulturalną prawicy [Herf ]12. Takie postaci jak 
Antonio Gramsci, Siegfried Kracauer i Walter Benja-
min opowiadały się w różnych momentach podobnie, 
również z „lewicowo-fordystycznych” pozycji, które 
jednak trudno pomylić z postawami politycznymi 
Marinettiego czy Lewisa. Zasadnicza różnica leży tu 
pomiędzy źródłowo marksistowskim projektem, aby 
dialektycznie przezwyciężyć technologiczną autoalie-
nację, a potencjalnie faszystowskim pragnieniem, aby 
autoalienację wynieść do poziomu wartości bezwzględ-
nej. Ta ostatnia jest formą ekstazy ego (w ten sposób 
Benjamin rozumiał technologiczną wzniosłość u Mari-
nettiego: autodestrukcję wyobrażoną jako „estetyczną 
rozkosz pierwszej rangi”) i/lub formą opancerzania ego 
(to sedno „nowych ego” proponowanych przez Lewisa 
przed wojną) [Benjamin 95; “The New Egos” 141]13. 
Jednakże obie postawy, lewicowa i prawicowa, mają 
cechę wspólną: zdaje się, że obie nawiedza widmo 
uszkodzonego ciała robotnika-żołnierza. Tak samo 
jest w przypadku międzywojennej krytyki technologii 
w dysfunkcyjnych postaciach męskich w dadaizmie 
i rozczłonkowanych postaciach kobiecych w surre-
alizmie (który czasami prawie że wprost przywołuje 
owo uszkodzone ciało)14. 

Skupię się tutaj na pochodzących z okresu wojny 
modelach nowego technologicznego podmiotu u Ma-
rinettiego i Lewisa. Marinetti działa na pierwszym 

12 Jak wielu innych z wojennego pokolenia, obaj byli pod wpływem 
Georges’a Sorela, zwłaszcza jego Rozważań o przemocy (1908), 
tekstu o wielkim oddziaływaniu na nowo powstały faszyzm 
(wpierw został przełożony na angielski przez T.E. Hulme’a koja-
rzonego z wortycyzmem). Futuryzm i wortycyzm tworzą awan-
gardy, które można określić mianem Sorelowskich: podzielały 
Sorelowski imperatyw mitologizacji zdarzeń i uruchamiania 
obrazów, często poprzez przemoc. Lewis omawiał Sorela w The 
Art of Being Ruled (1926), a jego program autobiografii z 1937 r., 
Blasting and Bombardiering, jest czysto Sorelowski: „Zabrałem 
się do ukazania, w jaki sposób wojna, sztuka, wojna domowa, 
strajki i zamachy stanu ściśle się ze sobą łączą” [4]. Sorelowski 
wymiar modernizmu odnotowuje Antliff. 

13 Jak blisko jest „nowe ego” do „drugiej świadomości […] poza 
przestrzenią bólu” postulowaną przez Ernsta Jüngera w Über 
den Schmerz [200]? Powracam do Jüngera w rozdziale 4. 

14 Czy to możliwe, że surrealistyczne postaci odnotowują powrót 
tego ciała (wcześniej represjonowanego, a teraz przemieszczo-
nego) poprzez faktyczne okaleczenie męskiego ciała projektowa-
nego teraz jako wyobrażona kastracja ciała kobiecego? Mówiąc 
bardziej ogólnie, postaci dadaistyczne, na równi z surrealistycz-
nymi, biorą udział w modernistycznych atakach na tradycyjne 
wartości uwznioślonego piękna uosobionego w akcie kobiecym. 
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etapie przygotowania owego podmiotu – rozsadzenia 
starej burżuazyjnej idei podmiotu nietechnologicznego 
[Marinetti], podczas gdy Lewis pracuje wytrwale nad 
etapem drugim – wyobrażenia nowego ego, które może 
wytrzymać wstrząsy otrzymywane od tego, co militar-
no-industrialne, współcześnie-miejskie i masowo-poli-
tyczne, co więcej, które może przekuć je w nową tarczę 
ochronną, przekształcić je w nowy umocniony podmiot 
zdolny do rozkwitu na owych wstrząsach [Mr Wyn-
dham Lewis]. W tym samym czasie Freud posługuje 
się terminem „związanie” (Bindung) i „rozwiązanie” 
(Entbindung)15, aby opisać różne stany energii popędo-
wej ludzkiego podmiotu: związanej, poddanej kontroli 
albo rozwiązanej, otwartej na rozładowanie. W jego 
opisie jednostki pierwszym obiektem związania jest ego, 
które z kolei staje się podstawowym agensem dalszych 
związań. Jeśli w sytuacji szokowej w ego powstaje wy-
łom, proces integracji jest zagrożony: stąd konieczność 
osłaniania ego przed wyłomem lub też późniejszego 
podpierania go. To przede wszystkim w odniesieniu 
do takiego szoku, rzeczywistego lub fantazmatycznego, 
doświadczonego lub wyobrażonego, Marinetti i Lewis 
tworzą swoje wczesne modele sztuki i podmiotowo-
ści. Ale związanie i rozwiązanie dotyczą nie tylko ego 
rozumianego jako byt energetyczny znajdujący się 
pod naciskiem pochodzącym od wewnątrz lub spoza 
niego; niosą z sobą również rozumienie ego jako obrazu 
cielesnego, którego wnętrze i zewnętrze są nieustannie 
kwestionowane. Dla Freuda ego ma „przede wszyst-
kim charakter cielesny, jest […] projekcją powierzchni 
ciała”; w projekcji, w utożsamieniu z obrazem ciele-
snym, zostaje ufundowany podmiot [Poza zasadą 69]. 
Lacan rozwija to wyjaśnienie jeszcze dalej: jako że ob-
raz cielesny jest zewnętrzny, postrzegany jest w pewien 
sposób jako inny, a utożsamienie się z nim jest również 
alienacją. Alienacja ta wywołuje rodzaj agresywności, 
która stanowi „korelatywną tendencję” narcystycznego 
podłoża ego. Z jednej strony, ego jest ukonstytuowane 
po części poprzez opancerzanie (Lacan używa tego 
terminu w tekście Stadium lustra z 1949 r.16); z drugiej, 

15 Bindung i Entbindung to podstawowe elementy teorii 
Freudowskiej, choć drugi z nich rzadko funkcjonuje jako samo-
dzielny termin (jeśli już, to raczej jako złożenia: Unlustentbindung, 
Lustentbindung, Angstentbindung etc.) [Laplanche and Pontalis 
50-52]. Foster używa dosłownej pary antynomicznej, binding 
i unbinding („związanie” i „rozwiązanie”), podczas gdy tłumacze 
Freuda na angielski drugi termin oddają częściej słowem release. 
Podobnie w przekładach polskich pojawia się para (po/z)wiąza-
nie i wyzwolenie/uczucie wyzwolenia (np. w Poza zasadą przy-
jemności w tłum. Prokopiuka). Ponieważ zasadniczą rolę odgry-
wa w wywodzie Fostera wyraźna opozycja pomiędzy terminami, 
idę jego tropem, wykorzystując jednocześnie fakt, że 
Entbindung oznacza również po niemiecku „poród” (jak i polskie 

„rozwiązanie”) (przyp. tłum.). 
16 Ang. armoring; dokładnie rzecz biorąc, angielski tłumacz Lacana 

używa w miejscu, na które powołuje się Foster, słowa armor, 

jest po części napędzane przez agresywność [Écrits 16, 
14]. 

Opancerzanie i agresywność są zatem w napięciu 
wobec cielesnego ego, tak jak wiązanie i rozwiązanie 
wobec energii popędowej, a napięcia te funkcjonują 
również we wczesnych modelach sztuki i podmioto-
wości proponowanych przez Marinettiego i Lewisa17. 
Ponownie, Lewis skłania się do orędownictwa za 
opancerzaniem: „Martwota jest pierwszym warunkiem 
sztuki”, stwierdza tytułowy bohater jego pierwszej 
powieści, Tarr (1914/18); „opancerzona skóra hipopo-
tama, skorupa żółwia, pióra i mechanizmy […]” [312]. 
Marinetti z kolei „sławi agresywny ruch”, najbardziej 
donośnie w Akcie założycielskim i manifeście futu-
ryzmu (1909)18. Lewis dąży do powiązania energii 
i ego, często w paranoidalnych zdaniach: „Daję odpór 
procesowi topnienia”, pisze w Blasting and Bombardie-
ring (1937). „To siebie pragnę ochronić” [15]. Marinetti 
uświęca rozwiązywanie, zazwyczaj we frazach eksta-
tycznych: „Sztuka”, ogłasza w Manifeście technicznym 

zbroja, pancerz, które jest precyzyjnym odpowiednikiem terminu 
z francuskiego oryginału, l’armure. Foster przez dodanie forman-
tu -ing podkreśla procesualność terminu, choć sprzeniewierza 
się w tym momencie literze źródła, na które się powołuje (tłuma-
cze Powrotu realnego oddają słowo jako „zabezpieczanie” albo 
po prostu „zbroja”). To tylko jeden z szeregu zabiegów interpre-
tacyjnych, charakterystycznych dla stylu autora (przyp. tłum.). 

17 Pod tym względem sugestywne jest objaśnienie faszyzmu, jakie 
proponuje Kaplan. Kaplan opisuje faszyzm jako „maszynę pola-
ryzacyjną”, której władza ideologiczna zasadza się na wiązaniu 
tradycyjnych opozycji lewicowych i prawicowych, rewolucyjnych 
i konserwatywnych, populistycznych i elitarystycznych, moderni-
stycznych i antymodernistycznych, technologicznych i prymityw-
nych. W pewnym sensie wiązanie to wpisane jest w etymologię 
słowa: fasces, rózgi liktorskie owinięte wokół toporu jako symbol 
władzy w Rzymie; fascia, tkanka, która łączy mięśnie; i w innych 
słowach pokrewnych, oznaczających spinanie energii różnego 
rodzaju. Widoczne w paranoicznej naturze polityki faszystow-
skiej (zwłaszcza przeciwstawionej zagrożeniu rewolucji komuni-
stycznej) wiązanie jest aktywne również w widowiskowej naturze 
kultur faszystowskich – przede wszystkim w libidalnym powiąza-
niu mszy na cześć symboli partii z postacią lidera (w sytuacji roz-
padu starych metod identyfikacji z instytucjami mieszczańskimi). 
Wiązanie to odwołuje się do skrajnej niestabilności faszyzmu: 
tak samo jak wiązanie jest podwojone przez rozwiązanie, tak też 
faszystowska chęć, by zabsolutyzować dyscyplinę, jest równo-
ważona przez faszystowskie pragnienie wzniosłej transgresji – 
zarówno na poziomie jednostkowego ciała, jak i ciała polityczne-
go. I futuryzm, i wortycyzm wykazują na poziomie podmiotu 
podobne napięcie pomiędzy wiązaniem i rozwiązaniem, dyscy-
pliną i transgresją. Być może jedną z funkcji tych ruchów było 
zarządzanie owym napięciem za pomocą estetyki [por. także 
Schnapp, Trotter].

18 Foster posługuje się zbiorczym, ujednoliconym stylistycznie 
wydaniem dzieł Marinettiego [Selected Writings]; nie ma polskie-
go odpowiednika takiej edycji. Przekład większości fragmentów 
z Marinettiego za niniejszym wydaniem anglojęzycznym. Tutaj 
i na kolejnej stronie wyjątkowo [“Akt założycielski” 147] (przyp. 
tłum.). 

 Rzecz jasna agresywność jest również ogłaszana przez Lewisa – 
w jego prozie i dziełach plastycznych, przez jego bohaterów 
i postaci. 
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literatury futurystycznej (1912), „to potrzeba znisz-
czenia i rozproszenia samego siebie” [89]. Napięcie 
pomiędzy wiązaniem i rozwiązaniem często u obu 
przedstawione [figured] jest przez maszynę: pociąga 
ich nie ze względu na swe możliwości utylitarne 
i produkcyjne, ale swoimi jakościami imaginistycznymi 
i energetycznymi – i być może również z tego powodu, 
iż jest w stanie zobrazować zarówno dynamizm popę-
dów, jak i agresywność ego19. 

Zaskakujące organy
Marinetti opublikował swój pierwszy manifest 

futuryzmu w Paryżu w roku 1909, gdy miał trzydzieści 
trzy lata. Podobnie jak w paru innych mitach założy-
cielskich typowych dla wysokiego modernizmu i ten 
ustrukturyzowany jest na kształt ponownych narodzin: 
otwiera go mała grupa młodych ludzi w klaustrofobicz-
nym pomieszczeniu w mieszczańskim Mediolanie, która, 
raz zbudzona przez futurystyczne wezwanie, porzuca 

19 Oczywiście funkcjonowała według nich również i na inne sposo-
by – np. jako model organizacji społecznej; ale takie użycie nie 
było dla nich, czy też wprost dla faszyzmu, charakterystyczne. 

owo metaforyczne łono na rzecz prawdziwego automo-
bilu. Ponowne narodziny są wystrzeleniem naprzód, są 
również śmiercią: „Wyciągnąłem się w mojej maszynie”, 
krzyczy Marinetti, „jak trup w trumnie” [“Akt założy-
cielski” 145]. Lecz jest to śmierć konieczna do tego, aby 
narodzić się jako podmiot technologiczny: futuryści wy-
łaniają się wraz z „pierwszą jutrzenką” jako współczesne 

„centaury”, na poły ludzie, na poły maszyny [145]. 
Owo zatarcie granicy pomiędzy narodzinami 

i śmiercią w zespoleniu człowieka z maszyną jest 
typowe dla Marinettiego. W pierwszym manifeście po-
wraca ono jako chrzest przez wypadek samochodowy, 
który wieńczy przejażdżkę radości: 

„O! Macierzysty rowie, niemal wypełniony błotnistą 
wodą! Piękny rowie fabryczny! Smakowałem twoją 
wzmacniającą papkę, która mi przypominała świętą 
czarną pierś mej sudańskiej mamki […] Kiedy się 
podniosłem – łachman śmierdzący i brudny – spod 
wywróconej maszyny, poczułem, jak przeszywa mi 
serce w rozkoszy rozżarzone żelazo radości” [146].

Chrzest ten przywołuje konwencjonalne mo-
menty legend o herosach i artystach, w których zostają 

Fabryka protez, szpital Queen Mary, Londyn, 1941. Źródło: Wikimedia
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obdarzeni nową tożsamością [Rank 65-96]. W tym 
wypadku chrzest jest industrialny, nowa tożsamość 
technologiczna, ale metafora ponownych narodzin 
pozostaje. Do pewnego stopnia to fantazja o ponownych 
narodzinach kloacznych [cloacal rebirth] (macierzysty 
rów, błotnista woda), kojarzona przez Freuda z fazą 
analną, która służy Marinettiemu na szereg sposobów 
[On Transformation]20. Na poziomie nieświadomo-
ści pozwala scalonemu człowiekowi-maszynie zjawić 
się jako powrót do fazy przededypalnej – to znaczy 
jako wyzwolenie od wszelkiej różnicy (seksualnej), od 
jakiegokolwiek podziału lub braku; wizję tę wspiera 
następnie wspomnienie „świętej czarnej piersi [jego] 
sudańskiej mamki”. W tym momencie technologiczna 
fantazja początku zostaje podwojona przez fantazję 
prymitywistyczną, połączenie dość częste dla wysokiego 
modernizmu (jak widzieliśmy to w rozdziale 1). To 
podwójne wyzwolenie od braku pozwala, aby wynik 
scalenia, jego nowe technologiczne ja zostało wyobra-
żone w czysto falliczny sposób, „rozżarzone żelazo 
radości”21. Jest to ja, które Marinetti zarówno tworzy, 
jak i ucieleśnia (ponownie, zgodnie z Freudowską 
zasadą narodzin kloacznych: „Gdyby dzieci rodziły się 
z odbytu, wówczas mężczyzna mógłby równie dobrze 
rodzić jak kobieta” [“O dziecięcych” 161]). Śmierdzący 
łachman, gdy wpada do macierzystego rowu, wyłania 
się z niego cały i czysty, technologiczny fallus wolny od 
kastracji przynależnej ludziom. To psychiczna nagroda 
za technologiczny rytuał przejścia, a sam temat często 
powraca w jego pismach22. 

20 Dla Marinettiego stare Włochy, zwłaszcza Wenecja, są kloaczne 
w inny sposób. Do pewnego stopnia przywołuje etapy historycz-
ne, jednostkowe i państwowe w celu zerwania z nimi, aby tożsa-
mość futurystyczna mogła się z nich wyłonić. W Przeciwko 
kochającej przeszłość Wenecji, ulotce zrzuconej z Wieży 
Zegarowej w Wenecji 8 lipca 1910, Marinetti pisze: „Wyrzekamy 
się starej Wenecji […] cloaca maxima paseizmu. Chcemy wyle-
czyć i uzdrowić to gnijące miasto, okazały wrzód z przeszłości. 
[…] Chcemy przygotować narodziny Wenecji przemysłowej i mili-
tarnej. […] Spieszmy się powypełniać jej małe cuchnące kanaliki” 
[Selected Writings 55]. 

21 Inny przykład techno-prymitywnego połączenia można znaleźć 
u Le Corbusiera w L’art décoratif, zwłaszcza w rozdziale 8, gdzie 
maszyna postrzegana jest jako „murzyński bóg”. 

22 Zob. jego „wspomnienie” plaży fabrycznej w Taktylizmie (1924), 
swego rodzaju Portrecie Artysty niczym Narodziny Wenus-jako- 

-Wulkanu: „Byłem nagi w morzu giętkiej stali, która dyszała 
męskim, płodnym tchem. Spijałem z morskiego kielicha wypeł-
nionego po brzegi geniuszem. Długimi piekącymi płomieniami 
słońce wulkanizowało moje ciało [Selected Writings 110]. 
Zupełnie jakby Marinetti po kryjomu identyfikował się 
z Wulkanem, kalekim (wykastrowanym) bogiem, który wyobraże-
niowo wykuwa doskonałe (falliczne) ciała. Owo „wulkanizowanie” 
przywodzi również na myśl Freudowskie „przepalanie” epidermy 
w „osłonę ochronną” (więcej na ten temat poniżej). Jest to trwały 
trop w faszystowskich wizjach podmiotu (zob. np.: Yukio 
Mishima, Sun and Steel). 

Wiemy, że futuryści ponad wszystko wielbili 
prędkość. Ale prędkość oznacza u Marinettiego coś 
więcej niż nowe maszyny transportowe, więcej nawet 
niż nowy ogół wrażeń zmysłowych będący efektem 
drugiej rewolucji przemysłowej: jest również figurą 
psychiki, tropem podróży w czasie, zegara cofającego 
się po to, aby na nowo stworzyć ja. Jego nurkowanie 
w rowie oznacza również nurkowanie w przeszłości; 
więcej, to scena pierwotna, która pozwala Marinet-
tiemu wyobrazić sobie jego własne poczęcie, co udaje 
mu się osiągnąć poprzez romans rodzinny, w którym 
jest przodkiem samego siebie. Owa fantazja autogene-
tyczna jest zatem „wykiwaniem Edypa”, jako że ustawia 
Marinettiego w pozycji matki, ojca i syna w jednym23. 
Pragnienie to jest koniec końców nie tyle kazirodcze, 
ile falliczne: być doskonałym i dynamicznym, tak jak 
fallus w jego wyobrażeniu. Jedynie maszyna może 
wyprodukować dla niego tego typu fallus, może wy-
produkować fallus jako niego – lub tak [przynajmniej] 
Marinetti uważa. W jego tekstach zwyczajni ludzie od-
padają na rzecz chwalebnych maszyn: pragnie stosunku 
z samochodami, samolotami, statkami, pociągami – 
z jakąkolwiek maszyną transportową, w której może 
sobie wyobrazić, jak jego ciało-psyche jest fallicznie 
przekuwane24. 

Marinetti myśli o owym „podwojeniu” na dwa 
spokrewnione sposoby. Wspominałem o jego fantazji 
ponownych narodzin, autogenezy, ale owładnięty jest 
również fantazją „mechanicznego syna, owocu czystej 
woli” [Selected Writings 75]25. Fantazja prokreacji tech-
nologicznej jest aktywna również w innych moderni-
zmach maszynistycznych (Fernand Léger w każdym 
razie ma do niej skłonności) i, jak to zobaczymy w roz-
dziale 4, jako taka wystawiona jest na kpinę ze strony 
dadaistycznych „maszyn kawalerskich” (np. [Ernst]). 
Jednak najbardziej skrajną postać fantazja ta przybiera 
w ruchach, które aspirują do technologizacji natury 

23 W ten sposób Constance Penley opisuje funkcjonowanie science 
fiction. Freud omawia fantazję bycia własnym ojcem w A Special 
Type of Object Choice Made by Men (1910).

24 Stąd w tekście Przeciwko Amore i parlamentaryzmowi: 
„Przyznaję, że przed tak odurzającym spektaklem [startem samo-
lotu Blériota – H.F.] my, silni futuryści, poczuliśmy się nagle odłą-
czeni od kobiet, które stały się nazbyt ziemskie, albo, by wyrazić 
rzecz lepiej, stały się symbolem ziemi, którą winniśmy porzucić” 
[Selected Writings 75]. Marinetti oscyluje pomiędzy utożsamie-
niem się z maszyną a jej pragnieniem, wywołując zaburzenie 
pozycji seksualnej, które towarzyszy mu przez całe jego dzieło 
(więcej na ten temat poniżej). 

25 Fantazja pojawia się po tej z przypisu 22. Marinetti posiada inne 
awatary poczęcia poza kobiecym ciałem: np. Mafarka, bohater 
jego powieści Mafarka le futuriste (1909), i „zwielokrotniony czło-
wiek” przedstawiony w Wojnie, jedynej higienie świata (1911–1915) 
[Kaplan 78-92; Spackman 89-107]. Na temat tropów autogene-
tycznych we współczesnej estetyce zob. [Buck-Morss].
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i znaturalizowania technologii, takich jak futuryzm26. 
To, co ludzkie, i to, co naturalne, jedynie wydają się na 
owym przecięciu pojednane; w rzeczywistości zostają 
wspólnie wciśnięte w technologiczną hybrydę, która 
miesza ze sobą kreatywność i destrukcję. Doświadczmy 
wizji krajobrazu, typowej dla Marinettiego, jako ciała, 
które jest przez technologię na równi wywyższone, 
i pogwałcone: „Wielokolorowe tablice reklamowe na 
zieleni pól, żelazne mosty, które skuwają ze sobą wzgó-
rza, chirurgiczne pociągi przebijające niebieski brzuch 
gór, potężne rury turbin, nowe mięśnie ziemi, bądźcie 
wychwalane przez futurystycznych poetów” [Selected 
Writings 67-68]. 

Technologia ma dla Marinettiego, w większym 
nawet stopniu niż kreatywny czy destruktywny, charak-
ter falliczny, a pragnienie fallicznej władzy kieruje nie 
tylko jego fantazjami maszynistycznymi, ale i wybu-
chami mizoginii. Mizoginia ta jest o wiele bardziej 
fundamentalna od nieobecności kobiet w futuryzmie 
czy też od jego ataków na feminizm i kobiecość. Na 
poziomie psychicznym Marinetti nie znosi kobiet być 
może ze względu na jego pragnienie nie tylko samo-
narodzin, ale samonarodzin jako fallus – ponieważ, 
przynajmniej według Lacana, fallus nie jest reprezento-
wany przez mężczyznę, ale przez kobietę27. W Znacze-
niu fallusa (1958) Lacan definiuje różnicę seksualną 
poprzez „posiadanie” fallusa lub „bycie” fallusem, 
jakkolwiek zauważa, że ponieważ fallus jest znaczącym, 
nie można go jako takiego posiadać czy też ucieleśnić. 
Stąd Lacanowska „komedia”, w której mężczyźni od-
grywają [perform] „«ukazanie», które jest substytutem 
«posiadania»”, a kobiety usiłują zamaskować swój „brak” 
[Feminine 84]28. W owym kalamburze różnicy seksual-
nej męskość jest wystawianiem na pokaz, tak samo jak 
kobiecość jest maskaradą, jednak mężczyźni oszukują 
bardziej od kobiet, ponieważ udają, iż fallusa posiadają, 
podczas gdy kobiety nie utrzymują takich pozorów 

26 Jak sugeruje to Andreas Huyssen, przecięcie naturalnego i tech-
nologicznego ma swoją własną logikę: „Najbardziej kompletna 
technologizacja natury jawi się jako renaturalizacja, jako droga 
z powrotem do natury. Wreszcie człowiek jest sam i w zgodzie 
z sobą” [71].

27 Lewis również jest mizoginistyczny, ale w klasyczny sposób: nie 
znosi kobiet, ponieważ zagrażają mu tym, czym on nie jest. 
Doskonałe omówienie mizoginii u Lewisa [zob. Tickner]. 
Doskonałe omówienie mizoginii u Marinettiego, również w jej 
wymiarze homoseksualnym [zob. Spackman].

28 „Gdyby penis był fallusem”, pisze psychoanalityczka Eugénie 
Lemoine-Luccioni w najbardziej błyskotliwym komentarzu na 
temat różnicy pomiędzy cielesną rzeczą a pierwszym znaczą-
cym, „nie potrzebowałby piór, krawatów albo medali” [34]; to 
znaczy mężczyźni nie potrzebowaliby szat obrzędowych 
(„pióra”), garniturów („krawaty”), mundurów wojskowych („meda-
le”) itd. – a z pewnością nie potrzebowaliby wulkanizowanego 
ciała albo, jak zobaczymy, opancerzonej skóry proponowanej 
przez Lewisa.

(jakkolwiek prosi się je – tj. zmusza – do utwierdza-
nia mężczyzn w ich przedstawieniu [performance]). 
Zdaniem Lacana większość mężczyzn kompensuje brak 
fallusa pokazem męskości [virility]. Ale i tutaj jest ha-
czyk, jako że wystawianie na pokaz także zwyczajowo 
postrzegane jest jako kobiece i w ten sposób sam pokaz 
może sprawić, że mężczyźni będą jeszcze bardziej znie-
wieściali: to znaczy może spowodować, że będą jawili 
się w taki teatralny sposób, który zwyczajowo przypi-
suje się kobietom. Tego typu łamigłówka rozgrywana 
jest, jak się zdaje, we wczesnych pismach Marinettiego. 
Z początku pragnie się on samonarodzić, ale pragnie-
nie to (tak samo jak pragnienie, aby stać się fallusem) 
zagraża jego roli stworzyciela zniewieścieniem. Na-
stępnie sam pokaz męskości właśnie dlatego, że jest 
pokazem, zniewieścia go jeszcze bardziej: i faktycznie 
Marinetti (z jego przedstawieniami [odgrywanymi] po 
całej Europie) częstokroć postrzegany jest jako histrion, 
jeśli nie histeryk – po raz kolejny w sposób zwyczajowo 
uznawany za kobiecy. Czy ta łamigłówka sprzęgła się 
z jego lękiem, spotęgowała pragnienie wymiany ciała – 
całkowitego przekształcenia w maszynistyczne zespole-
nie29? Sama próba unieważnienia różnicy seksualnej 
często jest odgrywana – według tradycyjnych pojęć – 
na hiperboliczny sposób. 

Powiązane fantazje – samonarodzić się i stać się 
maszyną-fallusem – mają również wpływ na myślenie 
Marinettiego o awangardowej sztuce i literaturze, które 
rozumie na modernistyczną modłę jako przekształ-
cenie zarówno procesu znaczenia [signification], jak 
i podmiotowości. W ramach przygotowań pod nowe 
ego stary mieszczański podmiot wpierw musi zo-
stać zniszczony: stąd nieustające ataki – polemiczne 
i poetyckie – na podmiotowość rozumianą jako we-
wnętrzność (jak się przekonamy, Lewis przeprowadzał 
podobne). „Zniszczyć ja w literaturze”, wykrzykuje 
Marinetti w Manifeście technicznym literatury futury-
stycznej (1912), „to znaczy, całą psychologię” [Selected 
Writings 87]. Wciąż i wciąż nawołuje futurystyczną 
sztukę i piśmiennictwo do przerobienia ciał i psychik 
w zgodzie z nowymi technologiami: w Manifeście 
technicznym werbuje lot samolotu do ataku na „stare 
okowy logiki” [84]; w tekście Geometryczny i mecha-
niczny splendor oraz wrażliwość numeryczna (1914) 
o kołyszącym się mostku kapitańskim mówi, iż odrzuca 

„ludzką psychologię” [97]; a w Taktylizmie (1924) 
inspiracją do jego „sztuki taktylnej” staje się bateria 
artyleryjska [109]. Na wszystkie te sposoby Marinetti 
wysuwa szok technologiczny przeciwko „starej składni” 

29 Różnicy męskie/kobiece nie można bezpośrednio przenieść na 
różnicę ludzkie/maszynowe: opozycje te nadkodowuje trzecie 
pojęcie, być może ludzko-technologiczne. Powracam do niektó-
rych z tych problemów w rozdziale 6. 



P R OT E Z Y 1 0 5 

C Z A S K U LT U RY ( 19 9 )

burżuazyjnego podmiotu – jego kulturze, doświadcze-
niu i zmysłom30. 

Atak ten stanowi również sedno tekstów poetyc-
kich, zwłaszcza jego parole in libertà, słów-na-wolno-
ści [Parole]. W dziełach tych słowo i obraz częstokroć 
rozlatują się: tekst uwolniony jest w taktylność bez-
sensownych dźwięków i energistycznych [energistic] 
gestów, a składnia starego podmiotu jest w rozsypce. 
Marinetti często ucieka się do onomatopei jako 
sposobu na niemalże fizyczne przekucie języka jako 
materii czy też siły; działanie to ma na celu fundamen-
talną remotywację języka, właściwie uczynienie go 
pierwotnie mimetycznym. (Pod tym względem jego 
eksperymenty radykalnie różnią się od powierzchow-
nie podobnych eksperymentów futuryzmu rosyjskiego 
i niemieckiego dadaizmu, które wysuwały na plan 
pierwszy arbitralną naturę języka). Fizykalizacja jest 
również silną wskazówką dla nowego, przyszłego pod-
miotu futurystycznego. W tekście o deklamacji (1916) 
Marinetti wzywa futurystów do „dehumanizacji” głosu 
i „metalizacji” twarzy, do nadania ciału anonimowości 

„semaforów” i geometrii „tłoków” [Selected Writings 
144]. A w tekście Człowiek zwielokrotniony i panowie 
maszyny w części Wojna, jedyna higiena świata wy-
obraża sobie „rozwój cielesny” jako metamorfozę pilota 
w samolot, z mostkiem wystającym „w formie dziobu” 
[91]. Czasem Marinetti myśli o tej technologicznej 
transformacji w kategoriach „czystej woli”, kiedy indziej 
w kategoriach „hipotezy transformacyjnej” francu-
skiego biologia Jeana-Baptiste’a Lamarcka (1744–1829), 
zgodnie z którą pewne pokolenie dziedziczy ewolu-
cyjne alternatywy ciała wykształcone przez pokolenia 
wcześniejsze [Selected Writings 75, 91]. Dla Marinet-
tiego podmiot futurystyczny musi przyspieszyć ten 
proces, popędzić ewolucję, jako że tylko wtedy czło-
wiek może „zostać obdarzony zaskakującymi organami: 
organami przystosowanymi do wymagań stawianych 
przez świat nieustającego szoku” [91]. 

W tym momencie Marinetti niemalże antycypuje 
hipotezę Freuda, sformułowaną również pod wpły-
wem Lamarcka, iż każdy organizm wykształca „osłonę 
ochronną” (Reizschutz) przed bodźcami płynącymi 
ze świata [Poza zasadą 29-34]31. Według hipotezy 
(adekwatnej również w odniesieniu do Lewisa), osłona 

30 Zob. przenikliwy komentarz do Manifestu technicznego 
[Schnapp 153-178]. W Dziele sztuki Benjamin również podejmuje 
relację pomiędzy szokiem a taktylnością, lecz oczywiście 
z zupełnie odmiennymi nadziejami odnośnie nowego podmiotu 
technologicznego. 

31 (Polski przekład oddaje termin trafniej – jako „ochronę [przeciw-
bodźcową]” [Poza zasadą 29], słowa „osłona” i „membrana” 
padają w kolejnym zdaniu. Ponieważ po angielsku termin ten to 
dość pleonastyczne protective shield, które może oznaczać rów-
nież „tarczę ochronną”, a dla autora istotny jest jego protetyczny 

powstaje wraz ze stwardnieniem powierzchni organi-
zmu do postaci nieorganicznej pod wpływem oddzia-
ływania bodźców, a dzieje się tak, aby przetrwał rdzeń 
[core] ośrodkowego układu nerwowego. „Dla żywego 
organizmu”, pisze Freud w Poza zasadą przyjem-
ności (1920), „ochrona przed bodźcami jest niemal 
ważniejsza od ich przyjmowania” [2932]. Marinetti 
daje do zrozumienia, że w odniesieniu do ludzkich 
organizmów militarno-industrialnej epoki kapita-
lizmu proces ten uległ hipertrofii: wystająca osłona 
stała się technologicznym organem, który (z całym 
szacunkiem dla Freuda) rzeczywiście „wyrósł na nim”, 
a bodźcami płynącymi ze świata są rozliczne mo-
menty szoku – czyste i proste33. Współczesna techno-
logia przekształciła dialektykę osłony i bodźca-szoku, 
spowodowała jej załamanie w ten sposób, że ludzkie 
organizmy potrzebują technologii zarówno jako 
osłony, jak i bodźca-szoku – a nieustannie potrzebują 
jeszcze więcej osłony, ponieważ nieustannie potrze-
bują bodźca-szoku. Wraz z podwójną logiką tech-
nologii jako i przedłużeniem, i ograniczeniem ciała 
dialektyka ta staje się swoistym impasem. Zarazem 
moc owego techno-biologicznego uzależnienia jest ja-
sna i Marinetti ją opiewa. Futuryści „pożądają niebez-
pieczeństwa”; „nasze nerwy żądają wojny” [Selected 
Writings 67, 46). A następnie, niejako w efekcie prze-
myślenia figury, która reprezentuje to, co nieosłonięte 
dla takiego podmiotu, dodaje: „Nasze nerwy pożądają 
wojny i gardzą kobietami”34.

W tym przeczuciu dialektyki osłony i bodźca-
szoku Marinetti prawie że antycypuje wielką hipotezę 
z Poza zasadą przyjemności, hipotezę, iż podstawowym 

wymiar oraz bliskość do Lacanowskiego „opancerzania”, decy-
duję się na zmianę – przyp. tłum.). 

 Teza Lamarcka jest od dawna zdyskredytowana; tym, co jest tu 
istotne, jest fantazmatyczny rezonans idei, nie jej naukowa 
zasadność. Na temat wpływu, jaki na Freuda wywarli Lamarck 
oraz Haeckel (od tego ostatniego Freud zaczerpnął „prawo bio-
genetyczne”, zgodnie z którym ontogeneza rekapituluje filogene-
zę, co omawiałem w rozdziale 2) [Gould 155-164; Sulloway 259- 

-264].
32 Kursywa za oryginałem. Polski przekład, w przeciwieństwie do 

angielskiego, nie posługuje się w tym miejscu kursywą (przyp. 
tłum.). 

33 Zob. przyp. 3. 
34 Osłona ochronna jest jedną z wielkich fikcji myśli modernistycz-

nej i modernistów – i to nie tylko u Freuda i Benjamina. 
Zapatrywanie lamarkiańskie jest czynne również w dyskursie 
o szoku na przełomie wieków, jak w słynnym tekście G. Simmla, 
The Metropolis and Mental Life (1903): „Wielkomiejski typ czło-
wieka […] wykształca organ chroniący go przed zagrażającymi 
nurtami i rozbieżnościami jego środowiska zewnętrznego” – 
organ „intelektualizmu” [Simmel 410]. Trzydzieści lat później 
Ernst Jünger opisuje bardziej ekstremalną ewolucję „sztucznych 
organów postrzegania”, w której „wzrok [staje się – H.F.] aktem 
agresji”, a „świadomość” „obiektem […] poza przestrzenią bólu” 
[Jünger 200]. Marinetti i Lewis sytuują się gdzieś pomiędzy 
Simmlem i Jüngerem – chronologicznie i ideologicznie. 
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popędem organizmu jest powrót do wcześniejszego 
stanu nieożywienia, do nieorganiczności śmierci. Jak 
widzieliśmy, Marinetti był zafascynowany naruszeniem 
cielesnego ego [body ego]. Raz jeszcze – dla Freuda od-
powiedzią na owo naruszenie jest związanie cielesnego 
ego, związanie, które rozwija się przez powtórzenie; 
lecz owego powtórzenia nie można w prosty sposób 
kontrolować: może doprowadzić do stania-się-nieorga-
nicznym nie tylko osłony ochronnej, lecz całego bytu – 
przynajmniej do tego stopnia, w jakim jest pochwycony 
przez popęd śmierci. Marinetti, w podwójnym ruchu 
reifikacji ciała i ożywienia rzeczy, by „zastąpić ludzką 
psychologię, dziś wyczerpaną, liryczną obsesją materii” 
[Selected Writings 87], zdaje się przeczuwać ten sam 
proces. Ujmując rzecz bardziej radykalnie, zdaje się go 
przyjmować, aby przewartościować popęd śmierci we 
właściwą zasadę samozachowania, w istocie samowy-
wyższenia. Dla Marinettiego sposobem nie tylko na 
przeżycie, ale i na prosperowanie w militarno-indu-
strialnej epoce kapitalizmu było zaostrzenie jej fetyszy-
stycznego procesu reifikacji: z jednej strony, w [duchu] 
ewolucji Lamarcka, ekstrapolacja tego, co ludzkie, 
w kierunku tego, co nieorganiczno-technologiczne; 
z drugiej, określenie tego, co nieorganiczno-technolo-
giczne, jako uosobienia tego, co ludzkie. Z jednej strony 
oznacza to akceptację pewnego rodzaju śmierci; z dru-
giej, to stawianie na nową przyszłość, na rzecz „życia” 
w technologii (w zwyczajnej śmierci lub poza nią)35. 
Marinetti sugeruje nie tylko, że najlepszą ochroną 
przeciwko współczesnej śmierci masowej jest bycie 
bardziej martwym niż martwy, lecz iż owa reifikacja 
musi stać się procesem libidalnym: iż musimy pożądać 
naszej autoalienacji, być może naszej destrukcji, jako 
najwznioślejszego ze współczesnych doświadczeń36. 

35 Marinetti zwraca się tu do triumfu „pocieszenia”, jakie ofiaruje się 
bohaterowi sparaliżowanemu lękiem przed kastrującą Meduzą: 
dobre wieści są takie, iż „wciąż ma penisa”; złe wieści – teraz 
jest kamieniem [“Medusa’s Head” 212-213; oraz rozdział 7]. Po 
prowokacyjne wnioskowanie dotyczące następstwa przedsta-
wionego tu stanowiska – iż „samozachowanie, w swej formie 
kapitalistycznej, objawia się poprzez popęd śmierci” [Brenkman 
166-173]. W tym samym momencie, co Marinetti, Hugo Ball 
wskazał na konieczną krytykę takiego stanowiska: 

„Współczesna nekrofilia. Wiara w materię to wiara w śmierć. 
Triumf religii tego sortu jest straszliwą aberracją. Maszyna daje 
martwej materii coś w rodzaju podrabianego życia”. W odniesie-
niu do tekstu swojej żony, Emmy Hennings, mówi również 
o „samozachowawczym instynkcie zwłok” [Ball 4, 95].

36 Po raz kolejny postępuję tu za słynną krytyką Marinettiego 
z eseju Benjamina Dzieło sztuki: „Jej [ludzkości] wyobcowanie 
się z samej siebie osiągnęło pułap, który własną zagładę każe 
przeżyć jako estetyczną rozkosz pierwszej rangi” [95]. Jest to 
również sposób, w jaki rozumiem „najbardziej brutalny symbol 
futurystyczny” z Wojny, jedynej higieny świata:

 „W Japonii uprawia się najdziwniejszy możliwy handel: sprzedaż 
węgla robionego z ludzkich kości. Wszystkie ich wytwórnie pro-
chu zaangażowane są w produkcję nowej substancji wybucho-
wej, bardziej zabójczej niż jakakolwiek inna. Podstawowym 

Jedyna higiena świata
Zanim powrócę do owego przewartościowania 

popędu śmierci, chciałbym podążyć chwilę ścieżką 
lamarkiańskiej transformacji człowieka w maszynę. 
W Kapitale (1867) Marks twierdził, że kapitalizm 
podporządkowuje robotnika przemysłowego maszy-
nie: podobnie jak towar, maszynę postrzega się jako 
bardziej zasadniczą od robotnika, a robotnika jako 
bardziej automatycznego od maszyny. Pięćdziesiąt 
sześć lat później, w Historii i świadomości klasowej 
(1923), György Lukács twierdził, iż wraz z wprowa-
dzeniem taylorystyczno-fordystycznych praktyk na 
linię montażową kapitalizm rozkawałkowuje również 
robotnika: efekty maszynizacji przenikają zarówno 
ciało, jak i psychikę. Marinetti niejawnie dokonuje 
odwrócenia obu marksistowskich wyjaśnień: zamiast 
zapanować nad maszyną, doradza robotnikowi, aby był 
przez nią „edukowany” [Selected Writings 92], jakby to 
jej panowanie było jedynym, które aktualnie się liczy; 
i zamiast stawiać opór maszynie jako sile kawałkującej 
i reifikującej, nakłania do ujęcia jej jako figury totalno-
ści i witalności – w istocie jako współczesny ideał tych 
stanów. 

W ten sposób Marinetti wyobraża sobie technolo-
gię nie jako gwałt na ciele i naturze, ale jako środek ich 
rekonfiguracji w lepsze niż nowe, więcej niż pełne. Raz 
jeszcze, jest to fetyszystyczna operacja – przekształcić 
czynnik traumatyczny w osłonę przed tą samą traumą – 
lecz sama stawia Marinettiego przed problemem. Dla 
Freuda fetysz jest nie tylko „obroną” przed kastracją; 
jest również jej „pomnikiem”: fetysz może blokować 
świadomość kastracji, lecz nie może całkowicie jej 
wymazać; trauma nigdy nie jest odczyniona, zagro-
żenie nigdy nie jest wyegzorcyzmowane37. I podobnie 
jest z maszyną: może być figurą nowej totalności, 
dynamicznym, fallicznym ciałem, ale nie może napra-
wić starego pokawałkowania ani też uczynić zadość 
pierwotnemu poczuciu braku, źródłowej kastracji 
podmiotu. W ten sposób podwójna logika protezy 
ponawia logikę fetysza: proteza nie jest w stanie cofnąć 
swojej racji istnienia; może nawet uwypuklić to, iż 
podmiot musi chodzić o kuli, iż jest definiowany przez 
brak. Marinetti zdaje się pochwycony w to uwikłanie 

składnikiem tej przerażającej nowej mieszanki jest węgiel zrobio-
ny z ludzkich kości (o właściwości gwałtownego wchłaniania 
gazów i cieczy). Z tego powodu niezliczeni japońscy kupcy prze-
czesują pokryte trupami mandżurskie pola bitwy […]. Chwała 
nieposkromionym prochom człowieka, która wraca do życia 
w armatach! Moi przyjaciele, bijmy brawo temu szlachetnemu 
przykładowi przemocy syntetycznej” [Selected Writings 82]. 

37 W istocie fetysz czasami przepisuje kastrację w jej zasadniczej 
formie (Freud podaje przykład suspensorium, protezy, która 
sprawia, że to, czy jej nosiciel – co istotne, mężczyzna – posiada 
penisa, czy też nie, nie jest jednoznaczne) [Fetyszyzm]. 
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pomiędzy świadomością psychicznej kastracji i wiarą 
w technologicznego fallusa, co pcha go w kierunku 

„rozwiązania” ekstremalnego: sposobem na to, aby 
przekroczyć to uwikłanie, jest zatracenie cielesnego 
braku w ekstatycznych objęciach maszyny, które albo 
dokonają subsumpcji ciała, albo rozerwą je w drobny 
mak, albo i jedno, i drugie. W pewien sposób „rozwią-
zanie” jest zbieżne z paradoksalną logiką, która, według 
psychoanalityczki Catherine Millot, zachęca trans-
seksualistę do przejścia przez rzeczywistą kastrację: 
aby stać się fallusem, musi stracić penisa38. A zatem 
Marinetti również, aby stać się technologicznym fallu-
sem, musi stracić swe prąciowe ciało [penile body]. Do 
pewnego stopnia jest wyobrażonym transseksualistą, 
który poszukuje fallusa poprzez maszynę – aby stać się 
z nią jednym i/lub, zgodnie z nieświadomym równa-
niem dziecka i fallusa, aby zrodzić poprzez nią „me-
chanicznego syna”. W efekcie totalizująca logika fallusa 
nadpisuje fetyszystyczną logikę protezy39. 

Wyobrażona autokastracja nie jest zatem wiel-
kim poświęceniem; słowami Millot jest to „absolutna, 
nieskończona jouissance, poza prawem, lecz również 
poza płcią” [99]. Ale i w tym też tkwi sęk, jako że jouis-
sance wymaga przesadnego rozładowania energii. Być 
może dlatego Marinetti poszukuje rozładowania nie 
tylko w sztuce, ale również w prędkości i w wojnie, we 
wszystkim, co rozumie w kategoriach upojenia, nawet 

„autonomii”. Ostatnie pojęcie zostało opracowane przez 
Sándora Ferencziego, węgierskiego współpracownika 
Freuda, w celu opisu ekstremalnej sytuacji, w której 
genitalia nie tylko zostają rozładowane „w imieniu 
całego organizmu”, lecz również wyrzucone [ejected] 
podczas uwolnienia napięcia seksualnego [Ferenczi 
16]40. Marinetti nazywa ten rodzaj rozładowania „hi-

38 Zob. [Millot]. W jej Lacanowskiej interpretacji „transseksualista 
dąży do wcielenia się w Kobietę”, to znaczy do stania się fallu-
sem [42]. Transseksualista jest tak pogardliwy/a wobec kastracji, 
iż podejmuje się jej, by się od niej uwolnić, tyle że „poprzez ope-
rację zdaje sobie sprawę z tego, iż kastracja jest złem bez lekar-
stwa”, że „pomylił(a) on(a) organ ze znaczącym” [141]. 

39 Tak jak to ma dziś, być może, miejsce w niektórych fantazjach na 
temat animowanego morphingu (i w pewnych rzeczywistościach 
bioinżynierii?). Omawiam całkowicie inny rodzaj poddania penisa 
fallusowi w rozdziałach 6 i 7. 

40 W Zrozumieć media McLuhan zbliża się do pojęcia autonomii, 
kiedy rozważa przedłużenia ciała jako rodzaj „autoamputacji” 
poszczególnych organów pod naciskiem technologii. Niczym we 
Freudowskim pojęciu osłony ochronnej, idea „regresji morskiej” 
do oceanicznego łona u Ferencziego może mieć więcej do 
powiedzenia o męskiej fantazji niż biologia (jak to widzieliśmy 
w rozdziale 1). I nie jest ona niewspółmierna z motywami techno-
logicznymi, jak sugeruje to międzywojenny filozof niemiecki, 
Adrien Turel: „Ten techniczny system protetyczny, będący typo-
wym osiągnięciem człowieka, jest porównywalny tylko z płodem 
całkowicie ukształtowanym i zamkniętym w łonie matki” [Turel].  
(Przekład angielski, na który powołuje się Foster, brzmi trochę 
inaczej: „Ten techniczny system protetyczny, będący typowym 

gieną”, którą raz jeszcze kojarzy ze sztuką, prędkością 
i wojną – w istocie z nowoczesnością w ogóle. Podob-
nie jak Lewis, który podstawia figurę wiru w miejsce 
tropu prędkości, Marinetti spodziewa się po sztuce 
i po wojnie, że dzięki nim napięcie, które go prześla-
duje, ulegnie zawieszeniu, zwłaszcza napięcie pomię-
dzy związaniem i rozwiązaniem, i to na tej podstawie 
kojarzy je ze sobą. A zatem w Zamordujmy światło 
księżyca (1909) pisze o wojnie: „To nasza jedyna na-
dzieja, nasz powód, aby żyć, nasze jedyne pragnienie!” 
[45]. A w Wojnie, jedynej higienie świata (1911–1915) 
obraca stare potępienie wojny jako morderczej dziwki 
w celebrację wojny jako „szaleńczego spółkowania”: 

„Zobaczcie szaleńcze spółkowanie wojny, gigantyczny 
srom pobudzany przez pocieranie odwagi, bezkształtny 
srom, który rozwiera się, aby oddać się w potwornym 
spazmie końcowego zwycięstwa!” [53-54]. Jednak 
co jest tutaj prawdziwym przedmiotem pożądania? 
Może w mniejszym stopniu jest to „bezkształtny srom”, 
a większym żołnierz-podmiot jako fallus, który go „po-
budza” – ciało-psychika jako agresywna broń, autoto-
miczny pocisk, „ciało w płomieniach, niczym brander, 
wymierzone we wroga” [Selected Writings 46]41. To 
właśnie zdaje się prymarnym celem poszukiwań Mari-
nettiego: obraz cielesnego ego, które jest jednocześnie 
uzbrojone i agresywne, obronione i rozładowane, które 
znajduje swą „jedyną nadzieję [i] jedyne pragnienie” 
w wojnie. 

W tym miejscu należy poświęcić uwagę retoryce 
przemocy u Marinettiego. Jakkolwiek sadystyczna 
z wierzchu, w głębi może być masochistyczna – ko-
niec końców w jego autotomicznych fantazjach nie 
eksploduje nikt inny jak tylko on. Leo Bersani w paru 
różnych tekstach zdefiniował istotę seksualności w ka-
tegoriach owego wzniosłego rodzaju samorujnowania. 
Pisał: „Pragniemy tego, co niemalże doprowadza nas do 
ruiny”. „Tajemnicą seksualności jest to, czego poszuku-
jemy nie tylko w celu pozbycia się owego rujnującego 
napięcia, ale także w celu powtarzania go lub nawet 
wzmagania” [38-39;]42. Jest to zbliżone do dynamicznej 
przemocy u Marinettiego: pożąda takiego zrujnowania, 
takiego „rozproszenia” [Selected Writings 89] – pragnie 
je powtarzać, ale i pozbyć się owego napięcia. Według 
Bersaniego faktyczna przemoc pojawia się, gdy owo 
pragnienie jest powstrzymywane, kiedy jego „dyslokacje 

męskim osiągnięciem [typically masculine achievement]…” 
[Critique 459] – przyp. tłum.).

41 Marinetti pisze po linii, która podąża przez Jüngera do Paula 
Virilio: „Osobista ścieżka pocisku jest dla nas tysiąc razy bar-
dziej interesująca od ludzkiej psychologii” [Selected Writings 98]. 
Wstępna wersja tego rozdziału została naszkicowana wkrótce po 
pierwszej wojnie w Zatoce, wersja ostateczna została ukończona 
zaraz po drugiej.

42 Zob. też rozdz. 1.
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psychiczne” są zanegowane [70]43. Na pewnym po-
ziomie retoryczna przemoc futuryzmu, napuszone 
gloryfikowanie przez Marinettiego sztuki agresywnej, 
prędkości i wojny, może być formą uwolnienia, sposo-
bem na uchwycenie zakłócenia spowodowanego przez 
pragnienie w obronie przed destrukcją wywołaną przez 
pragnienia powstrzymywanie. Tak wygląda łagodniejsze 
spojrzenie na jego przemoc retoryczną – dostrzec w niej 
nie tyle przygotowanie do faktycznej przemocy, lecz 
obronę przed nią44. 

Trudno niemniej przyjąć łagodniejsze spojrzenie 
w momencie, gdy Marinetti wiąże się z Mussolinim, 
którego faszyzm zdaje się również rozumieć w szeregu 
fantazji fallicznych. W Poza komunizm (1920), tekście 
napisanym niedługo po tym, jak Mussolini założył 
swoje Fasci di combattimento (Związki Kombatanc-
kie45), Marinneti twierdzi, że „faszyzm futurystyczny” 
wypiera nie tylko liberalizm, ale i bolszewizm jako 
historyczną siłę postępu. Co więcej, oczyszcza Włochy 
i broni ich, Włochy zepsute przez burżuazyjny parla-
mentaryzm i zagrożone przez komunistyczną biurokra-
cję. W tym miejscu futurystyczny dyskurs „higieny” jest 
jawnie polityczny, ale jego paradoksalna logika pozo-
staje cielesna i seksualna. Aby uzyskać całość, trzeba 
amputować: „My, futuryści włoscy, amputowaliśmy 
wszelkie ideologie i narzuciliśmy wszędzie naszą nową 
ideę życia, nasz przepis na duchowe zdrowie” [Selected 
Writings 148]46. Dla Marinettiego nie wystarczy zjedno-
czyć Włochy pod względem politycznym; muszą zostać 
ideologicznie stotalizowane, wszelka heterogenia – wy-
mazana. I owa totalność jest figurowana w ciele fallicz-
nym oczyszczonym z wszelkich słabych, nieczystych, 
ledwie prąciowych elementów. 

Podmiot i państwo odbijają się wzajemnie w owym 
obrazie ciała politycznego. Marinetti wyobraża sobie 
jego bratnich obywateli jako bratnie nerwy w jednym 
wielkim systemie elektrycznym: ojczyzna jest nie tylko 

43 Zob. również relację odnośnie do współczesnej sztuki i rzeźby 
asyryjskiej (która interesowała także Lewisa) [Bersani and Dutoit], 
w której kluczowe jest napięcie pomiędzy impulsem stagnacji 
a impulsem ruchu. 

44 Inaczej mówiąc, jego przemoc retoryczna może być nie tylko 
podżeganiem do niej, lecz również osłanianiem się przed nią – 
lub podżeganiem, które jest również osłanianiem. Pojęcie profi-
laktyki może posłużyć jako kolejne usprawiedliwienie jakiejkol-
wiek reprezentacji przemocy. Jak to zobaczymy, Lewis także jest 
zainteresowany „eksplozją”, a jego satyra może funkcjonować 
tak samo jak patos u Marinettiego – jako częściowe uwolnienie. 

45 Które Mussolini przekształcił w 1921 r. w Narodową Partię 
Faszystowską (przyp. tłum.). 

46 Jest to echo programu kulturalnego ogłoszonego jedenaście lat 
wcześniej w pierwszym manifeście: „ustanawiamy dziś Futuryzm, 
ponieważ chcemy uwolnić ten kraj od śmierdzącej gangreny pro-
fesorów, archeologów, zawodowych przewodników i antykwariu-
szy. […] Po co świadomie się zatruwać? Skąd ta ochota do gni-
cia?” [“Akt założycielski” 148-149]. 

„najwspanialszym przedłużeniem” każdego z nich, ale 
również „jedyną konfiguracją”, która „wiąże [je wszyst-
kie] razem” [149]47. Aparaty technologiczne, które 
wiążą masy zarówno z partią, jak i liderem, zastępują 
instytucje polityczne, które niegdyś zapośredniczały 
podmiot i państwo – „wszystko to z wielkiej czułej 
solidarności naszej rasy na naszym półwyspie, we-
wnątrz mocnego kręgu granic zdobytych i zasłużonych 
naszym wielkim zwycięstwem” [153]. Nie tylko rasowe 
i ideologiczne, związanie to jest również libidalne i wy-
obrażeniowe [imagistic]: na faszystowskim półwyspie 
podmiot odnajdzie „granice”, „solidarność”, „zwycię-
stwo”. I nie można, ostrzega Marinetti, osiągnąć owej 
totalności w inny sposób: „Zaprzeczać ojczyźnie to 
izolować, kastrować, kurczyć, oczerniać lub zabijać 
samego siebie” [149]. 

W ten sposób to estetyka fallusa staje się polityką 
ojczyzny, w której półwysep włoski jest przywołany 
jako libidalny obraz nowego zbiorowego ego. Ale i tutaj 
obraz może być skażony, jak sugeruje to etymologia 
słowa półwysep [ang. peninsula]: paene insula, pra-
wie wyspa, prawie oddzielona. Ów półwysep dynda 
niebezpiecznie pod ciałem Europy, a Marinetti czuje 
się zmuszony wyprężyć go, w celu jego fallicyzacji, 
wtedy, gdy staje się orędownikiem rozszerzenia Włoch 
do ich lingwistycznych granic, aby ponownie uchwycić 
ich całe przyrodzone ciało. W jednym ze słów-na-wol-
ności, zatytułowanym Irredentismo (ok. 1915) [Parole], 
Marinetti ukazuje półwysep wypchnięty na północ i na 
wschód w Szwajcarię, Austrię i Bałkany, pełen futury-
stycznych linii, okrzyków bitewnych i nazwisk patro-
nów (jak Mazzini, wielki lider Zjednoczenia Włoch). 
W większym stopniu niż Włochy irredentystyczne 
(z regionami italofonicznymi wchłoniętymi w państwo) 
są to Włochy w agresywnym marszu naprzód (w po-
przek strzałek wpisane jest avanzata), w ekstatycznym 
nawet rozplenieniu [dissemination]. A jednak pozo-
staje napięcie pomiędzy żądaniem „mocnego kręgu 
granic”, jednostkowych i narodowych, a pragnieniem 
przekroczenia ich. Jest ono kolejnym przypadkiem 
podwójnej logiki dyscypliny i transgresji, obrony i roz-
ładowania, opancerzania i eksplodowania, ogłoszonej 
przez jednostkowego Marinettiego i przez faszyzm 
w ogólności48. Tutaj także wojna jest zasadniczym „roz-
wiązaniem”, psychicznym i politycznym, które przycho-
dzi mu na myśl: „wojna, jedyna higiena świata”. 

47 Jest to przywłaszczenie bolszewickiego zobowiązania do elek-
tryfikacji Związku Radzieckiego; plakat autorstwa Gustava 
Klucisa przedstawia Lenina jako elektryfikatora stającego okra-
kiem nad krajem. Więcej na ten temat [Poggi; Blum; Braun]. 

48 Andrew Hewitt twierdzi, iż owa polityka cielesna „rozciągnięta 
jest pomiędzy ideałem dyscypliny a ideałem wyzwolenia” 
[Fascist Modernism; Futurism 49]. 
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Lecz kto ma formować „zwiotczałe masy ludzkie” 
do owej „wyższej duchowej elegancji” faszystowskiej 
ojczyzny [Selected Writings 154]? Dla Marinettiego 
odpowiedź jest oczywista: „Będziemy mieć rasę prawie 
całkowicie złożoną z artystów” [156]. Rasa to ojczyzna, 

„ojczyzna to nic innego niż olbrzymia partia”, a partia 
„rozwiąże problem społeczny na sposób artystyczny” 
[149, 156]. Przecinanie się estetycznego i politycz-
nego, artystycznej czystości i społecznej „higieny” jest 
złowróżbne, zwłaszcza tam, gdzie język duchowości 
krzyżuje się z technologią widowiska. Ale sama partia 
nie wystarczy, aby formować zwiotczałe masy jako 
obiekt libidalny, jako że nawet przywileje faszystowskie 
potrzebują konkretnego ciała, by na nim zawisnąć. 
Rolę tę musi przyjąć lider; i dokładnie w ten sposób 
Mussolini był przedstawiany przez artystów, nie tylko 
przez futurystów (przykładem Alexander Schawinsky) – 
jako ciało, które wchłania ciało polityczne [Schawin-
sky]. Jak opiewa go i Marinetti w Portrecie Mussoliniego 
(1929), który wprost utożsamia il Duce z Włochami, 

„ponieważ cieleśnie zbudowany jest all’italiana” [158]: 
„wyciosany z potężnych skał naszego półwyspu”, jego 
„wielkie gesto-pięścio-obrazo-przekonanie” ucieleśnia 
„sześcienną wolę państwa” [159]. Oczywiście Mussolini 
współpracował przy tym portrecie przy pomocy sa-
moświadomego repertuaru póz fallicznych i dynamicz-
nych wyrazów twarzy [“Heads” 24; Staging Fascism]. 
Napuszony tors, ogolona głowa, ciało niczym „pocisk”: 
jeśli Włochy to militarystyczny półwysep, Mussolini 
jest jego głową wojownika i był wyobrażany w ten 
sposób przez R.A. Bertelliego, E.M. Thayahta i innych 
[Bertelli]. Związanie mas z partią i ojczyzną jest sfina-
lizowane poprzez fetysz ciała lidera. Mussolini, „cu-
downy futurystyczny temperament”, staje się również 
w tym momencie cudownym dziełem sztuki [Selected 
Writings 159]49. •
49 I po raz kolejny cały w tym sęk: Mussolini, z jego „kwadratowymi 

miażdżącymi szczękami” i „pogardliwie sterczącymi ustami” 

[Selected Writings 158], eksponuje również inny, kastracyjny 
aspekt fetysza. „Jakkolwiek może to się jawić paradoksalne”, 
pisze Schnapp, „faszystowski fallus jest, niczym Meduza Freuda, 
hiperfalliczny i kastracyjny jednocześnie” [“Heads” 27]. Czy ten 
kastracyjny aspekt został następnie „wykastrowany” w okale-
czonym ciele powieszonego Mussoliniego? 

 Marinetti został porzucony przez Mussoliniego, gdy jego moder-
nizm stał się politycznie problematyczny, lecz obrazowanie 
Mussoliniego pozostało ważne. Możemy to zrozumieć, postępu-
jąc za linią polityki ciała badanej przez Claude’a Leforta. Dla 
Leforta istnieją trzy paradygmatyczne stadia libidalnej relacji 
podmiotów do liderów współczesnego Zachodu. Pierwszym jest 
król ancien régime’u, który posiada dwa ciała, śmiertelne i nie-
śmiertelne zarazem, wzorowane na dwóch ciałach Chrystusa 
(tutaj Lefort czerpie z Dwóch ciał króla (1957) Ernsta 
Kantorowicza). Królestwo również jest postrzegane jako ciało, 
które król zarówno wyobraża (w dobrze znanej synekdosze 

„Państwo to ja”), jak i kieruje nim jako głowa. Kiedy rewolucja 
demokratyczna dekapituje króla, dekapituje również stary obraz 
ciała politycznego i jego spójność zaczyna się rozpadać. 

„Władza jawi się jako puste miejsce”, pisze Lefort. „Jedność nie 
może teraz zatrzeć podziału społecznego” [The Political Forms 
303]. Totalitaryzm wyłania się jako spóźniona „próba rozwiązania 
paradoksów” pustego miejsca władzy. Metaforyka dwóch ciał 
zostaje wskrzeszona przez figurę „egokraty”, który gwarantuje 

„reprezentację Ludu-jako-Jedności”. Ale reprezentacja jest uza-
leżniona od dwóch rzeczy: „integralności ciała” i „ustawicznej 
produkcji wrogów” [298-299]. (Pod tym względem obraz 
Schawinsky’ego jest częściowym przywróceniem obrazu suwe-
rena z Lewiatana Hobbesa). 

 Jak dalece odmienny jest „faszyzm futurystyczny” przedstawia-
ny przez Marinettiego? Faszyzm ten, podobnie, przywraca 
podwojone ciało lidera i państwa w ich wyobrażonej spójności. 
Podobnie, postrzega demokrację jako puste miejsce władzy; 
i podobnie, wymaga wewnętrznych i zewnętrznych wrogów pań-
stwa. W obu reżimach maszyna służy jako obraz organizacji spo-
łecznej. Są jednak również pewne zasadnicze różnice. Dla przy-
kładu w „faszyzmie futurystycznym” maszyna nie jest produkty-
wistyczna ani proletariacka (Schnapp sugeruje w Staging 
Fascism, że trzeba przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy maszy-
nizacją jako figurą podmiotu w funkcjonalnym zazębieniu z fabry-
ką społeczną a metalizacją jako figurą podmiotu w wyobrażonej 
identyfikacji z państwem militarnym), a faszystowski lider nie jest 
egokratą, z którym należy się utożsamiać, ale „fallokratą”, z któ-
rym należy się związać. (Pod tym względem można poczynić 
dalsze rozróżnienie na ciało polityczne Mussoliniego i Hitlera). 
Więcej na temat ciała despotycznego i podmiotu masowego 
[Dean and Massumi; Warner; Death in America].
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