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Ivan Lacko predložil svoju monografiu Prekrásny nový postsvet.
Posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach (2021)
ako vedeckú prácu pre účely habilitačného konania. Centrálnou
témou predloženej monografie je aplikácia teoretických princípov
posthumanizmu a transhumanizmu pri analýze literárnych a
filmových diel. Vedecké zameranie monografie sa tak stáva výsostne
aktuálne nakoľko „naše vnímanie a chápanie humanistického
základu civilizácie musí stále častejšie čeliť výzvam, ktoré
vychádzajú z kritiky a filozofickej diskusie o antropocentrickom
charaktere humanizmu“ tvrdí autor spoločne s Rodenom v úvode
práce, a nemožno s nimi nesúhlasiť. Takáto kritika funguje v
spoločenskom a filozofickom diskurze a rovnako rezonuje aj v
umení. S neustále sa rozvíjajúcou technologickou úrovňou života sú
naša súčanosť, sociálne vzťahy, ekonomické štruktúry a umelecké
vízie nepredstaviteľné bez vplyvu informačných technológií a našej
interakcie s nimi.
Monografia Ivana Lacku má jasnú, premyslenú štruktúru. Po
krátkom úvode do problematiky práce, je monografia rozdelená do
štyroch kapitol, potom nasleduje záver. V každej z nich autor pracuje
s teoretickými prácami kritikov zaoberajúcich sa transhumanizmom
a posthumanizmom, prepája teoretické názory s príkladmi naprieč
anglofónnou literatúrou a súčasnou filmovovou, seriálovou, a
performatívnou tvorbou. Produktívnym prvkom je, že každá kapitola
monografie je uvedená citátom literárneho diela, ktorý na malom
priestore fragmentu textu imaginatívne spracováva špecifické
tematické zamerania kapitol.
V prvej kapitole autor uvádza čitateľa do koncepcie filozofického
smeru transhumanizmu a pokúša sa vymedziť koncept
posthumanistickej spoločnosti, ku ktorej proces transhumanizácie
smeruje. Poznamenáva však, že filozofia posthumanizmu nie je
vždy normatívne jednoznačne vymedzená. (s.12) Toto tvrdenie
je pochopiteľné, konceptuálne vymedzenie „izmov“ býva často
nejednoznačné. Ak chápeme túto kapitolu ako teoretický úvod do
problematiky, je jednou zo slabších častí monografie. Tvrdenie,
že transhumanizmus je ťažké definovať, a že definície sa rôznia,
čitateľovi neuľahčuje situáciu v aj tak už komplikovanom svet
ideií a myšlienok. Autor predstavuje rôznorodú škálu teoretických
názorov na vydefinovanie kľúčových pojmov a dokumentuje
tak dobré zorientovanie sa v skúmanej problematike, avšak
rozvinutie týchto definícií zostáva v rovine generalizujúcich
tvrdení.Používa terminológiu aj z iných myšlienkových diskurzov,
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avšak nekontextualizuje ich s transhumanizmom a nedovysvetľováva
niektoré konceptuálne detaily, akoby predpokladal, že čitateľ si bude
tieto súvislosti kontextualizovať sám.
Autorovi nemožno uprieť výnimočnú schopnosť syntetizácie
poznatkov a informácií, ktorá je viditeľná naprieč celou knihou a v
iných častiach je prínosná, avšak práve v momente, keď je diskusia o
vymedzení kľúčového konceptu „komplexná“, alebo „neprehľadná“
je dôležité ujasniť si koncepty, ktoré sú na jeho definovanie použité.
Koncept tekutej modernity (tekutých vzťahov) definoval Zygmunt
Bauman a bolo by bývalo vhodné špecifikovať kontext, v ktorom je
výraz použitý, prípadne použiť poznámku pod čiarou na objasnenie.
Ďalej koncept hybridizácie v literárnej teórii súvisí s postkoloniálnou
teóriou (Homi Bhaba), či definovaním postmodernistických znakov
v literatúre a umení (Ihab Hassan), uvažujem, že práve poskoloniálny
koncept, alebo filozofia postmoderny, či filozofický a umenovedný
diskurz o páde jednotného a koherentného subjektu mohli autorovi
slúžiť na rámcovanie diskurzu o posthumánnej spoločnosti. Filozofia
transhumanizmu nevznikla ex nihilo, jej diskurz sa modeloval v
kontexte iných teoretických prístupov k chápaniu ľudskej identity,
smerovania a organizácie spoločnosti, či ďalších kultúrnych a
umeleckých rámcov.
Autor však zároveň jasne definuje zameranie svojej knihy a
zdôrazňuje naratívnosť ako kvalitu ľudského bytia — byť človekom
znamená tvoriť príbehy — a tvrdí „každý pokus o preskúmanie
toho, čo je ľudské a kde sú jeho hranice, musí brať príbehy do
úvahy,“ čo analýzou rozsiahleho materiálu literárnych, vizuálnych
a performatívnych diel dokazuje (s.19). Význam príbehov a ich
percepcie spočíva aj v tom, že umožňujú prechod od jednej etapy
posthumánnej spoločnosťi k nasledujúcej.
V druhej kapitole sa autor vracia v literárnej tradícii k príkladom
textov, reflektujúcich príbehy, ktorých konflikt spočíva v
konfrontácii človeka s technologickými vynálezmi a vylepšení
ľudského tela nebiologickým doplnkom. Zároveň si kladie dôležité
otázky, ktoré súvisia s charakterizáciou transhumánnej spoločnosti:
„Čo nás vlastne robí ľuďmi? V čom spočíva integrácia ľudskosti
a inakosti, prírody a technológií? Prečo v nás iné ako ľudské črty
vyvolávajú obavy a strach? Ako súvisia vylepšená telesná a duševná
stránka človeka?“ (s.30)
V nasledujúcich častiach kapitoly sa autor venuje diskusii o
rozšírení telesnosti o technologické prvky v procese kyborgizácie.
Vysvetľuje význam pojmu kyborg pre umelecké stvárnenia
posthumánnej spoločnosti, hovorí o tom, ako vylepšené ľudské telo
v príbehu reflektuje distopický pohľad na aplikovanie inovatívnych
technológií a argumentuje, že „väčšina príbehov, ktoré vznikli v
dvadsiatom prvom storočí a ktoré ovplyvnila všadeprítomnosť
a absolútna dominancia internetu v medziľudských vzťahoch,
využíva prirodzený strach divákov z možností, ktoré často
deštruktívne a eticky problematické technologické vylepšenia môžu
priniesť.“ (s.37) V záverečnej časti tejto kapitoly poukazuje na
produktívne a kreatívne využitie nových technológií na príkladoch
z performatívneho umenia (Brinkman: Tweeting Stick, H.O.:
Ghosthouse, atď.)
V tretej kapitole autor sa venuje vplyvu úprav a vylepšovaní človeka
biologickým spôsobom nadväzuje, napr. genetickými modifikáciami
a klonovaním, pričom ho zaujíma aké etické a morálne dilemy
biologické úpravy ľudského organizmu otvárajú a akým spôsobom
sú prezentované v príbehoch. Pri popise tejto problematiky vychádza
z príkladov klasických textov, napríklad romantickej proveniencie,
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ako sú H.G. Wellesov román Ostrov doktora Moreaua (1896),
román M. Shelleyovej Frankenstein ako moderný Prometeus
(1818), alebo poviedka N. Hawthornea Materské znamienko (1843),
ktoré dopĺňa interpretáciami súčasných vizuálnych textov, ako
sú Lucy (2014), Limitless (2011), The Titan (2018), GATTACA
(1997) či odkazmi a hľadaním prepojení na seriál Black Mirror,
alebo dystopický román M. Attwoodovej Oryx a Crake (2003).
Zdôrazňuje význam bioetického diskurzu (s. 53), ktorý tieto
umelecké reprezentácie reflektujú, kde sa postavy, ocitajú v slepej
uličke a napriek vylepšeniam svoje životy nedokážu vylepšiť.
Samostatnú podkapitola je venovaná problematike klonov a
klonovania, ktorá má v klasickej literatúre svoj formálny náprotivok
v postave dopplegangera. Na príkladoch diel Marka Twaina, Oscara
Wildea alebo E. A. Poea poukazuje na to, že existuje tradícia, ktorá
prezentovala „hrozivý pohľad na ľudskú psychológiu a identitu“
reprezentáciou postáv dvojníkov.
Avšak pre diskusiu o klonovaných bytostiach je koncept simulakier
a simulácií (Jean Baudrillard), ako autor tvrdí, zaujímavejší. (s.56)
Zaoberá sa konceptom unheimlich (podivnosti), novej kvality
vnímania, ktorú ďalšia identická postava prináša do textu. (s. 56)
Zároveň tvrdí, že identický vzhľad a identické správanie klonov s
človekom (originálom) otvára metafyzické otázky. V tejto súvislosti
interpretuje román Kate Wilhelmovej Where Late the Sweet
Birds Sang (1976), ktorý sa zaoberá potencionálnymi dôsledkami
klonovania. Autor tieto dôsledky hodnotí ako potencionálne
obrovskú a nekontrolovateľnú silu. Z ďalších diel, ktoré v tejto
kapitole Lacko analyzuje možno spomenúť seriál Orphan Black
(Čierne siroty), ktorý podobne ako iné novšie príbehy pracuje s
víziou „vyspelejšej kultúry [ako je ľudská]” a zároveň sa zaoberá
dôležitými otázkami budúcnosti ako je napr. „vplyv výkonu
politickej a korporátnej moci či etiky progresívneho medicínskeho
výskumu“ (s. 72, 73). Avšak existencia klonov v takýchto príbehoch
slúži skôr na hierarchizáciu, ktorej výsledkom je znevažovanie a
netolerancia, konštatuje autor (s. 75).
Štvrtá kapitola Autonómne bytosti a vedomá myseľ je
najrozsiahlejšia, formálne najprepracovanejšia a autor si v nej
kladie závažné otázky. Zaoberá sa v nej literárnymi, filmovými, a
televíznymi reprezentácimi posthumanoidov a možnosťou/ spôsobmi
ako sa ich identita približuje autonómnej ľudskej bytosti s vedomou
mysľou. Kapitola začína známym citátom z filmu Ridleyho Scotta
Blade Runner (1982), kde replikant Roy Batty, chvíľu pred smrťou,
kontempluje v emotívnom metaforickom monológu — v jeho
slovách je túžba pochopenia vlastnej konečnosti a smrteľnosti,
utrpenie — vlastnosti, na ktoré autor neskôr v texte odkazuje a
hodnotí ich ako ľudské.
Je možné konštatovať, že v tejto kapitole sa autor, na základe
interpretácií príbehov, dopracováva k definovaniu konceptu
„ľudskosti“, jeho závery sú integrálnou súčasťou analýz jednotlivých
diel. Ukazuje sa, že takáto definícia nie je mechanistickou
kompiláciou charakteristík, ktoré by dokumentovali pozitívne kvality
človeka a toho, čo dokáže. Ide skôr o vymedzenie cez limity a
obmedzenia. Základnou premisou ľudskej existencie a implicitne
aj posthumánnej spoločnosti je pochopenie konečnosti ľudského
života, tvrdí autor spolu s Katherine Haylesovou. (s. 84) Prostredie,
v ktorom sa postavy poshumanoidov pohybujú „je zväčša vnímané
ako reštriktívne, nedôstojné, ponižujúce — všetko atribúty, ktoré
sú považované za unikátne ľudské,“ tvrdí autor na s. 112. Znamená
to, že sú tieto bytosti vystavené zážitkom, cez ktoré ich postavy
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ľudí (ale aj divákov) vidia ako„ľudské“ práve pre ich schopnosť
trpieť(s.115). Autor vo svojej analýze tvrdí: „keď realisticky a
autenticky pôsobiaci hostitelia (v seriáli Westworld) cítia bolesť a
prejavujú svoje utrpenie, vtedy sú najskutočnejší.“ (s. 114)
Výskumný materiál kapitoly tvoria hlavne filmy Blade Runner
(1982), Blade Runner 2049 (2017), A.I. Artificial Intelligence
(2001), Ex Machina (2015) a televízne seriály Westworld (2016 —),
Black Mirror (2011 — 2019), Humans (2015 — 2018), Raised by
the Wolves (2020 —). Autorove interpretácie a analýzy presvedčivo
ukazujú, aké dôležité je pre zobrazenie transhumánnych bytostí
vizuálne médium. Zároveň podčiarkuje význam tvorby príbehov
(„rozprávanie príbehov je rozhodujúcim aspektom nášho vedomia“
s. 103) pri konštruovaní identity takýchto postáv a spôsob akým
zdrojové kódy vytvárania ich subjektov využívajú fragmentárnosť
a liminálnosť ako možnosť vytvorenia bytosti túžiacej po slobode
(„Chcel som, aby boli slobodní, takí slobodní, že budú naozaj
bojovať.“, hovorí postava, ktorá Westworld, zábavný park s
bytosťami s umelou inteligenciou, navštevuje už 30 rokov, s.111)
Jedna z hlavných otázok diskurzu o transhumánnej spoločnosti
je spôsob možnosti a problémy koexistencie medzi ľuďmi a
humanodidnou umelou inteligenciou. Autor na základe hĺbkovej
komparatívnej analýzy seriálov Westworld a Humans a filmu Ex
Machina analyzuje „komplikovaný vzťah medzi ľuďmi a umelými
bytosťami“ (s. 83), prirovnáva v tejto situácii človeka k stvoriteľovi,
avšak poznačenému prízemnými ľudskými vlastnosťami ako
narcizmus, manipulatívnosť, nadradenosť. Inými slovami:
postavy ľudí — „božských“ stvoriteľov v týchto vizuálnych
textoch kopírujú dominantné patriarchálne vzorce správania,
ktoré sú identifikovateľné aj vo svete mimo fiktívny seriálový,
či filmový svet, napríklad aj cez rodové stereotypy: „základy
budúcnosti sú rodovo stanovené tak, ako sú zavedené a realizované
v súčasnosti“ (s. 92). Zároveň tak ako postavy ľudí (stvoriteľov
umelých bytostí) reflektujú a komentujú svet reálnych vzťahov,
ich výtvory — humanoidi „prezentujú paralely medzi motiváciou a
konaním ľudí“
(s. 110).
Je dôležité oceniť, že autor pracuje naprieč umeleckou tradíciou,
vyhľadáva texty z minulosti, ktoré reflektujú posuny viditeľné
v súčasnosti a zároveň dáva príklady zo súčasnej produkcie
umeleckých diel literárnych, filmových a performatívnych,
pracuje tak s obrovským množstvom materiálu, ktorý produktívne
syntetizuje vo forme hore uvedených tvrdení.
Predložená monografia Dr. Ivana Lacka predstavuje originálny
príspevok k súčasnej literárnej teórii, ako som už poznamenala
v úvode, téma, ktorú spracováva je výsostne aktuálna a v
stredoeurópskom priestore v takejto forme nereflektovaná.
Významným spôsobom prispieva k celkovému spoločenskému
diskurzu o otázkach koexistencie človeka s novými technológiami,
zároveň poukazuje na dôležitosť umenia v myšlienkovej organizácii
takéhoto diskurzu. Dr. Lacko vo svojej monografii spracoval veľké
množstvo výskumného materiálu, pozitívnym aspektom textu je, že
ide naprieč historickými obdobiami a spracováva aj najaktuálnejšiu
umeleckú produkciu, v súčasnosti vo veľkej miere recipovanú
divákmi ako sú televízne seriály a film.
Čo sa týka formálnej stránky monografie, je napísaná elegantne a
kultivovane, na vysokej odbornej úrovni. Autor preukázal, že sa
v problematike veľmi dobre orientuje a je schopný abstrahovať
teoretické myšlienky a aplikovať ich pri interpretáciách literárnych
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a vizuálnych textov. Kniha je opatrená precíznym referenčným
aparátom (na niektoré drobné nepresnosti) a spĺňa štandardy
habilitačnej práce.
Kniha je zároveň aj umeleckým artefaktom, ilustrácie Tomáša
Polonského integrálne dopĺňajú a vyvažujú intelektuálny text, sú
súčasťou autorovej stratégie predstaviť skúmanú problematiku
komplexne a imerzívne bez toho, aby čitateľa zahltil množstvom
teoretického textu.
Ako už bolo spomenuté vyššie k najslabším častiam práce patrí prvá
kapitola, ktorá vymedzuje teoretické hranice skúmanej problematiky.
Autor však priebežne v texte reflektuje transhumanistickú filozofiu
a tak implicitne definuje možné rámce posthumanitnej spoločnosti.
K menším formálnym nedostatkom patrí neuvedenie roku vydania,
či premiéry umeleckého diela, ide napríklad o strany: s. 28, s. 31,
36, 51. Pri uvedení textu Helen Lewis v bibliografii nie je uvedená
adresa webovej stránky.
V úvode si autor kladie za cieľ poskytnúť čitateľom prehľad o
teoretických trans- a posthumanistických konceptoch, ktoré sa
dajú aplikovať na rôznorodú umeleckú produkciu posthumánnych
kontextov a situácií. V prípade, ak by sa autor chcel tejto vedeckej
problematike venovať aj naďalej stálo by za zváženie zamerať
výskum na funkciu náhodilosti v umení (pri tvorbe príbehov) a
chyby v programe (v informačných technológiách). V neposlednom
rade ma zaujala myšlienka, že krása poľudšťuje (s. 91), čo by mohlo
byť cieľom ďalšieho možného výskumu: ako funguje kategória
estetického krásna v kontexte možností nových technologických
vizualizácií a reprezentácií.
Prácu bez výhrad odporúčam k obhajobe a navrhujem, aby bol Dr.
Lackovi udelený akademický titul docent po jej úspešnom obhájení.
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