
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filozoficzny

Paweł Urbański

Wytwarzanie nowoczesności. 

Studium z pogranicza ontologii i teorii społecznej

Rozprawa Doktorska

napisana pod kierunkiem 

dr. hab. prof. UAM Andrzeja W. Nowaka

Poznań 2020



Dla Leopolda



Spis treści

Wprowadzenie...............................................................................................................................6

Usytuowanie metodologiczne rozprawy................................................................................7

Strategie pisania, strategie definiowania..............................................................................12

Struktura rozprawy a struktura wywodu...........................................................…………...15

Treść i budowa rozprawy...........................…..…….……………..……….………………18

CZĘŚĆ 1. SPEŁNIONA NOWOCZESNOŚĆ FILOZOFICZNEJ SAMOWIEDZY...........21

1.1 Preliminarium antropologiczno-filozoficzne, czyli Kartezjusz i C. Lévi-Strauss 

spotykają swojego Innego............................................................................................................22

1.1.1 Tamta strona filozofii oraz to, co Inne.......................................................................22

1.1.2  Antropologizowanie filozofii. W kierunku nowoczesnej samowiedzy.....................32

1.2 Transcendentalny żywioł morza. Kant i wytwarzanie nowoczesnej przestrzeni..............46

1.2.1 Królewiec jako kapitalistyczne centrum świata.........................................................46

1.2.2 Żłobienie, czyli technologiczne konstruowanie apriorycznych form naoczności….51

1.3 Kant i Fichte teoretyzują wiedzę. Czyli od epistemologii politycznej do polityki 
epistemologicznej …………………………………………………………………………..…...59

1.3.1 Kant – rozdzielać kompetencje, sortować przedmioty..............................................59

1.3.2 Powinność, przyroda, polityka. Fichte wobec nieoczekiwanych konsekwencji 
Rewolucji Francuskiej........................................................................................................68

1.4 Uspołecznić naturę, znaturalizować społeczeństwo. Przedrewolucyjna Francja jako 
nieoczywista geneza filozofii krytycznej....................................................................................78

1.4.1 Ontologia głodu. Rzecz o politycznym oswajaniu przypadku..................................78

1.4.2 Transcendentalizm jako świadomość burżuazyjna...................................................83

1.5 Kantowsko-Fichteański model nowoczesności wobec Schellingiańskiej koncepcji 
przyrody........................................................................................................................................89

1.5.1 Wokół ontologicznych kontrowersji podmiotowego sprawstwa..............................89

3



1.5.2 Byt przyrody a byt wiedzy. Od absolutnej tożsamości do dialektyki.......................97

1.6 Duch świata, czyli Inny w królestwie cieni.………………………………………….…..105

1.6.1 Logika pisma czy pismo logiki? O dwóch ontologiach Hegla...........…................105

1.6.2 Chiny, Haiti i krążąca inskrypcja.............................................................…...........112

1.7 Heglowski model nowoczesności i narodziny teorii społecznej…...……………………123

1.7.1 Logika jako autokrytyczny mechanizm nowoczesności..............................……..123

1.7.2 Od chytrości rozumu do nawyku. Postmetafizyczne inklinacje heglizmu....……130

CZĘŚĆ 2. OD TEORII SPOŁECZNEJ DO NOWOCZESNEJ REFLEKSYJNOŚCI….140

2.1 Preliminarium filozoficzno-antropologiczne……………………………………………141

2.2 Fizyka społeczna. Pomiędzy wytwarzaniem skali a zasięgiem teorii……...…………..153

2.2.1 Ontologia pary. Kapitalizm i technologiczne konstruowanie kategorii 

analityczno-empirycznych..............................................................................................153

2.2.2 Uczasawiając przestrzeń. Epistemologia nauk społecznych wobec Innego..........161

2.3 Fenomenologia społeczna. Pytając o społeczne warunki możliwości doświadczenia 

świata społecznego...................................................................................................................176

2.3.1 Z powrotem do podmiotu, czyli epistemologiczna implozja teorii społecznej....176

2.3.2 Światy życia jako lokalność z drugiej ręki……………………………………...188

2.4 Od nowoczesnej ambiwalencji do nowoczesnej peryferyjności……………………....198

2.4.1 Ambiwalencja jako próba przezwyciężenia ograniczeń teorii społecznej...........198

2.4.2 Peryferyjna modernizacja spisana oddolnie............................................….........205

2.5 Pięć modeli nowoczesnej refleksyjności..........................................................................221

Model I Dualizm odgórny (A. Giddens i J. Habermas)...………………………...…..226

Model II Dualizm oddolny (N.Luhmann).…………………………………………....231

Model III: Dialektyka przestrzeni (D. Harvey).…………………...………………….239

Model IV: Zantropologizowana socjologia (P. Bourdieu).…………………………...253

Model V: Refleksywność (U. Beck)……………...…………………………………..260

Zakończenie..…………………………………………….…………………………………..271

Bibliografia…..………………………………………………………………………...….....287

4



Spis tabel i rycin

Tab. 1. Trzy krytyki Kanta…………………………………………………………………...64

Tab. 2. Kompetencje poznawcze versus zasoby ontologiczne…………………...........…….68

Tab. 3. Kantowsko-Fichteański model nowoczesności…………………………………...…95

Tab. 4. Schelling – absolutna tożsamość………………………………………...............…102

Tab. 5. Idealizm niemiecki i znikające zewnętrze……………………………………...…..124

Tab. 6. Nowoczesna konstytucja………………………………………….......................…145

Ryc. 1. Segmentacja….………………………………..……………………..………...……40

Ryc. 2. Fizyka społeczna versus fenomenologia społeczna…………...…………………...187

Ryc. 3. Nowoczesna ambiwalencja……………………………………...…………...…….202

Ryc. 4. Nowoczesna refleksyjność……………………………...…………………...……..224

5



Wprowadzenie

To nadzwyczajny człowiek[…]
On jest wysłannikiem litości i nauk, i postępu, i diabli wiedzą,

czego jeszcze.
Dla prowadzenia sprawy, że się tak wyrażę,

powierzonej nam przez Europę1.

Rozmyślanie nad formami życia ludzkiego, 
a więc też ich naukowa analiza, 

kroczy w ogóle drogą wprost przeciwną niż rzeczywisty rozwój2.

Tytuł  mojej  rozprawy  Wytwarzanie  nowoczesności.  Studium  z  pogranicza  ontologii  i  teorii

społecznej  wskazuje  na  potrzebę  skonstruowania  nowej  formy  filozoficznej  samowiedzy,  która

łączyłaby w sobie wymogi syntetycznej pracy pojęciowej z empiryczną precyzją antropologicznego

badania.  Sytuując swoje dociekania na przecięciu zwrotu ontologicznego oraz teorii  społecznej,

staram  się  wyartykułować  tytułowy  aspekt  wytwarzania  nowoczesności  z  poziomu  praktyk

wiedzotwórczych. Interesować mnie zatem będą poznawcze komponenty konstytuowania wiedzy

naukowej oraz ich praktyczne uwikłanie w procesy przekształcania ontologicznej struktury świata.

Zarysowując ramy, tak zdefiniowanego pola badawczego, proponuje trzy ściśle splecione ze sobą

strategie. Pierwsza strategia polega na określeniu ontologicznych warunków możliwości produkcji

wiedzy.  Druga  strategia  odwrotnie  odnosi  się  do  poznawczych  warunków  możliwości

dystrybuowania praktyk ingerujących w ontologiczne struktury świata. Z kolei trzecia strategia w

sposób syntetyczny określa dynamikę współwarunkowania struktur wiedzy i struktur świata jako

wykładni filozoficznej samowiedzy. 

Stawiam mocną tezę.  Filozoficzne pojęcie nowoczesności, które swój najpełniejszy wyraz

uzyskało w strukturze samowiedzy, nieuchronnie prowadzi do ukrywania strukturalnego napięcia

pomiędzy  reprezentowaniem  świata  (struktury  wiedzy)  a  jego  wytwarzaniem  (praktyką).  Tym

samym filozofia nie potrafiła znaleźć właściwych form opisu dla nowoczesnych zjawisk, w których

aktywnie uczestniczyła. Z kolei dyscypliną, która najpełniej odsłania związek współwarunkowania

struktur poznania i struktur bytu jest antropologia. Stąd też w symetrycznym ruchu, polegającym z

jednej  strony na  antropologizowaniu  filozofii,  z  drugiej  zaś  na ufilozoficznianiu  antropologii,

dostrzegam  szansę,  w  której  to  filozoficzna  samowiedza  nowoczesności  może  z  powrotem

odzyskać potencjał obiektywizmu poznawczego oraz utopijnej wyobraźni politycznej, które są dziś

z wielu pozycji atakowane. 

1 J. Conrad, Jądro ciemności, przeł. H. Carroll-Najder, K. Tarnowska, A. Zagórska, Warszawa 1978, s. 79.
2 K. Marks, Kapitał, przekład zbiorowy, Warszawa 2010, tom I, s. 115.

6



Celem rozprawy jest  przełamanie dominującego sposobu myślenia o nowoczesności, które

realizuje się najczęściej w kategoriach temporalnego zerwania między tym, co nowoczesne, a tym,

co przednowoczesne. Zerwanie to określa epistemologiczne podłoże produkcji wiedzy, na którym

wznosi się idea nauki jako działań poznawczych niezależnych od miejsca. Uzupełniając refleksyjną

figurę  filozoficznej  samowiedzy  o  problematykę  ontologiczną,  staram się  więc  spleść  ze  sobą

usytuowany  poziom  praktyk  wiedzotwórczych  oraz  ich  technologicznej  dystrybucji  jako

wytwarzania przestrzeni ze spekulatywnym wymiarem myślenia. 

Usytuowanie metodologiczne rozprawy

Pod  względem metodologicznym  rozprawa  ta  została  osadzona  na  przecięciu  antropologii

symetrycznej  oraz  onto-epistemologii  społecznej.  W  kontekście  zaproponowanej  przeze  mnie

perspektywy  obydwa  te  podejścia  muszą  być  jednak  poddane  uspójnieniu  jako  wzajemnie

uzupełniający  się  kompleks  narzędzi  badawczych,  a  następnie  skonfrontowane  z  wymiarem

nowoczesnej  samowiedzy  filozoficznej.  W  tym  celu  wyartykułuję  podstawowe  założenia

antropologii symetrycznej oraz onto-epistemologii społecznej i dokonam ich teoretycznej integracji

w planie prezentowanej przeze mnie koncepcji.    

a) Antropologia  symetryczna  powstała  z  potrzeby  przekroczenia  epistemocentrycznej

wykładni  praktyk  wiedzotówrczych,  zwłaszcza  w  odniesieniu  do  sposobów,  w  jaki  ta  ostatnia

konstruowała swoje przedmioty.

Naukowcy od czasów Kanta musieli stwarzać swój własny przedmiot. Ludzcy aktorzy zredukowani do [roli]
zaledwie  informatorów  odpowiadających  jedynie  na  pytania  socjologa  (jako  sędziego),  stwarzają  tym  samym
dyscyplinę  tak  naukową,  jak  chemia  i  fizyka  […]   Antropologowie,  którzy  musieli  poradzić  sobie  z  tym,  co
przednowoczesne i od których nie wymagano tak bardzo naśladowania nauk przyrodniczych, mieli więcej szczęścia i
pozwolili swoim aktorom poruszać się w dużo bogatszym świecie.3 

Antropologia  symetryczna  pierwotnie wyłoniła  się jako  synteza nieklasycznej  socjologii

wiedzy (tzw. Mocny program socjologii wiedzy) i antropologii kulturowej. Ta pierwsza – zwłaszcza

w wydaniu B. Barnesa i D. Bloora – traktowała poznanie naukowe jako dyskurs usytuowany w

kontekście społeczno-kulturowym, ta druga z kolei zakładała, że konstrukty społeczno-kulturowe

podlegają procesom naturalizacji oraz uniwersalizacji.  Pomiędzy relatywizacją podmiotu wiedzy a

praktycznymi technikami stabilizacji świata, pojawiło się więc niezagospodarowane miejsce:

Antropolog zajmuje miejsce w środku,  skąd może śledzić nadawanie zarówno nieludzkich,  jak i  ludzkich
właściwości.  Nie  wolno  mu  używać  zewnętrznej  rzeczywistości  do  wyjaśniania  społeczeństwa  albo  używać  gier
władzy, aby zdać sprawę z tego, jak kształtowana jest rzeczywistość zewnętrzna. Podobnie zakazane jest zamienne

3 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 59-60.
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stosowanie realizmu naturalistycznego i realizmu socjologicznego oraz stosowanie dyskursu »nie tylko« natura »ale
także« społeczeństwo w celu podtrzymania wyjściowej asymetrii.4

M.  Holbraad,  sytuując  symetrię  w  kontekście  zwrotu  ontologicznego,  sformułował

następujące  tezy:  1)  Struktura  świata  nie  może  być  zredukowana  do dwóch  zasobów

ontologicznych  (podmiot  i  przedmiot,  umysł  i  materia,  reprezentacja  i  rzeczywistość,  kultura  i

natura,  znaczenie  i  rzecz,  język  i  odniesienie  itd.).  2)  Nie  można  zakładać,  że  składniki

rzeczywistości to monolityczne obiekty, zawsze już gotowe i czekają tylko na badaczy, mających je

w  sposób  właściwy  zaprezentować  na  poziomie  odpowiedniej  epistemologii.  3)  Nie  można

składników rzeczywistości poddawać z góry określonym klasyfikacjom i podziałam. 4) Nie można

stosować asymetrii w taki sposób, że niektóre składniki świata z góry identyfikujemy jako zdolne

do autodefiniowania, a niektóre wykluczamy z domeny szeroko rozumianego sprawstwa5. Podobne

tezy sformułowali M. Palacek i M. Risjord:

Dla antropologii nastawionej na ontologię […] można wyróżnić cztery podstawowe motywy; 1) W badaniach
etnograficznych nawet najbardziej  abstrakcyjne kategorie zlokalizowane są na poziomie praktyk kulturowych.  (Np.
osoba, relacja, władza, własność itd.) 2) Gotowość do przyjęcia teoretycznej lekcji, dzięki pojęciom używanym przez
grupę badaną oraz włączenia tych pojęć do teorii antropologicznej. 3) Odrzucenie reprezentacjonizmu.  4) Przyjęcie
hipotezy o umyśle rozszerzonym6.

Dla antropologa pracującego w terenie między poznaniem a tym, co poznawane, tworzy się

więc swoistego rodzaju sprzężenie zwrotne, określające zarówno to, co poznawane, jak i  to,  co

poznające.  Podmiot  i  przedmiot  są  tu  dopiero  właściwościami  bliżej  nieokreślonego  procesu

poznawczego. Nieokreślonego w takim sensie, że nie można go przedustawnie opracować ani od

strony podmiotu wiedzy, który byłby z góry dany, ani od strony przedmiotu poznania, który z kolei

stanowiłby  niewzruszony  monolit  tego,  co  rzeczywiste.  Filozoficznie  rzecz  ujmując,  można

powiedzieć, że to synteza uwalnia różnice podmiotu i przedmiotu, a nie odwrotnie. Tak rozumianej

praktyki  badawczej nie  można  zatem domknąć w reżimie  przedstawienia,  w jakim porusza  się

samoświadomość  badawcza,  pragnąca  refleksyjnego  zawłaszczenia  swoich  obiektywnych

uwarunkowań.  To  symetryczne  naruszanie  struktur  epistemologicznych  i  ontologicznych

usytuowane w samym procesie wiedzotwórczej praktyki sprawia, że antropologia symetryczna staje

się antropologią nowoczesną, całkowicie pokrywającą obszar nauk świata zachodniego7. 

4 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, przeł. M. Gdula, Warszawa 2011, s. 137-138.
5 M. Hobard, M. Pedersen, The Otological Turn: An Anthropological Exposition, Cambridge University Press, 2017, s.
19.
6 M. Palecek,  M. Risjord, Relativism and the Ontological Turn within Anthropology,  Philosophy of Social Science,
Volume 43 Issue 1, March 2013, s. 4.
7 Uważam, że wystarczy w tym miejscu wskazać na tak różnorodne orientacje badawcze w ramach antropologii, jak
antropologia laboratorium, antropologia miast, antropologia obrazu, aby zdać sobie sprawę z możliwości i zasięgu, jakie
oferuje ta dyscyplina naukowa. Nie zamierzam w tym miejscu odnosić się do konkretnych prac i badań, gdyż znajdują
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Antropologia symetryczna nie jest więc ani logocentryczną panoramą świata kultury,  ani

epistemologiczną  krytyką  etnocentryzmu.  Nie  twierdzi  również,  że  wszyscy  jesteśmy  równi.

Atrybut symetryczności wskazuje raczej na potrzebę wyzerowanie skali i skalibrowanie jej w taki

sposób, by wykryć techniki wytwarzania asymetrycznych powiązań (stosunków władzy/wiedzy).

Innymi  słowy,  różnice  społeczno-kulturowe  powinno  wyjaśniać  się  na  podstawie  rozmiarów

przestrzeni,  nad którą  dana  naturo-kultura  jest  w stanie  zapanować.  Wszystkie  bowiem kultury

mieszają to co, co kulturowe i to, co naturalne (matryca antropologi symetrycznej), lecz różnią się

rozmiarem (zakres mobilizacji zasobów).

W tym miejscu ujawnia się istotny dla mnie aspekt antropologii symetrycznej, który łączy

się  z  tym,  co  B.  Latour, nazwał  nowoczesną  konstytucją.  Nowoczesna  konstytucja  angażuje

symetrię w taki sposób, że pozwala na równoległą analizę dwóch poziomów, które pozostawały w

stosunku  do  siebie  ukryte.  Pierwszy  poziom to  poziom praktyk  (ontologia),  odnoszący  się  do

procesów  hybrydyzacji  (praca  mediacji),  czyli  wytwarzania  zapośredniczeń  i  rozległych  sieci,

pozwalających na delegowanie sprawczości oraz zagęszczanie obszarów władzy – przestrzennie

uchwytnych zależności (politycznych, ekonomicznych, kulturowych, technologicznych itd). Poziom

drugi to poziom legitymizacji (praca puryfikacji), ustanawiający dychotomiczny porządek świata

jako naturalny stan rzeczy8. Porządek ten był epistemologicznie uprawomocniany w uniwersalnej

się one w licznych przypisach i odniesieniach, jakimi opatruje swoją rozprawę. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na
pewien problem, który sytuuje antropologię w obszarze dyskursu czy też dyskursów krytycznych. M. Foucault na końcu
Słów  i  rzeczy  stawia  śmiałą  tezę  w  odniesieniu  do  etnologii  i  psychoanalizy,  splatając  je  ze  sobą  w  określonej
konfiguracji.  Francuski  badacz  pisze  tak:  „Psychoanaliza  i  etnologia  zajmują  w  naszej  wiedzy  uprzywilejowane
miejsce.  Wcale nie dlatego,  że  lepiej  niż  inne nauki  humanistyczne utwierdziły  swoja  pozytywność  i  tym samym
spełniły  odwieczne  marzenie  o  prawdziwej  naukowości;  pewnie  raczej  dlatego,  że  na  rubieżach  związanego  z
człowiekiem  poznania  stanowią  niewyczerpalny  skarbiec  doświadczeń  i  pojęć,  a  nadto  wprowadzają  nieustanny
niepokój, kwestionują, krytykują i kontestują to, co gdzie indziej mogło się wydawać niekwestionowane. Przyczyna
tego tkwi w przedmiocie,  który sobie wzajemnie przekazują,  lecz przede wszystkim w pozycji,  jaką zajmują,  oraz
funkcji, jaką pełnią w ogólnej przestrzeni episteme”. (M. Foucault, Słowa i rzeczy, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2006,
s.  335).  Stanowczo sprzeciwiam się takiemu podejściu.  Stanowisko Foucaulta  jest  w tej  kwestii  europocentryczne.
Zwłaszcza w swych odwołaniach do Freuda  i jego pracy Totemu i tabu, gdzie  zjawisko nerwicy niemalże zrównane
zostaje  z  kondycją  Innego,  a  pragnienie  z  niezapośredniczonym popędem pierwotnym.  Rozbicie  związku  między
działaniem  praktycznym  a  świadomością  podmiotu,  w  moim  przekonaniu  nie  odnosi  się  wyłącznie  do  domeny
krytycznej, co wykażę w swojej pracy. Antropologia jako praktyka badawcza ma dla mnie cechy wytwórcze w sensie
ontologicznym, a jej walor krytyczny w kontekście, który prezentuje w swojej pracy jej marginalny. 
8 Pomyślmy w tym miejscu o samym podziale na socjologię i etnologię, jaki obowiązywał jeszcze do niedawna, gdzie
socjologia  oznaczała  naukę  zajmującą  się  nowoczesnymi  społeczeństwami  zachodu,  a  etnologia  nienowoczesnym
Innym. Czyż na poziomie ontologii różnica ta nie przypomina podziału na kulturę i naturę? Z jednej strony sprawczy i
refleksyjny podmiot zdolny do kształtowania własnego losu, z drugiej strony bierny przedmiot analizy, pozbawiony
historii  i  niemal  całkowicie  zrośnięty  z  przyrodą.  J.  Goody dla  opisania  tej  sytuacji  sformułował  pojęcie  wielkiej
dychotomii, które wyznaczało i nadal w dużym stopniu wyznacza podstawowe kategorie porządkowania rzeczywistości
społecznej:  solidarność  mechaniczna  i  organiczna  (E.  Durkheim),  myśl  nieoswojona  i  rozum  naukowy  (C.  Lévi-
Strauss), logiczne i prelogiczne (Lévy-Bruhl), zimne i gorące (R. Horton), grupy pierwotne i grupy wtórne (H. Cooley),
mityczne i historyczne (E. Cassirer), nieracjonalne i racjonalne (M. Weber) itd. Struktura wielkiej dychotomii zasadza
się na zerwaniu czasowym, jaki oddziela „nowoczesnych” (kultura) od nie-nowoczesnych (natura). Refleksyjny wymiar
filozoficznej samowiedzy pozbawiony problematyki ontologicznej to znaczy, włączający wszelką zewnętrzność w auto-
referencyjny  obieg  epistemologicznych  samo-uzasadnień  (wytwarzanie  własnych  przedmiotów),  pozwalał  budować
abstrakcyjne ramy poznawcze, umożliwiające badanie odmiennych światów kulturowych jako swoją własną przeszłość.
Teoria społeczna w dużej mierze bezrefleksyjnie przejęła tę tradycję.
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strukturze  nowoczesnej  samowiedzy,  przybierającej  najczęściej formę  podmiotową.  Forma  ta

stanowi warunek możliwości rozprzestrzeniania się hybryd, czego konsekwencją jest niemożność

uzyskania  normatywnego  opisu  rzeczywistości  w  kategoriach  epistemologicznych.  Ujmując  tę

kwestię  bardziej  filozoficznie,  można powiedzieć,  że ontologiczna sprawczość wiedzy,  nie  tkwi

wyłącznie w sferze praktyki, lecz w ułomności poznawczej, dzięki której  praktyka zakorzenia się

dopiero w żywiole bytu. W tym właśnie sensie, epistemologia (struktury wiedzy) odgrywająca coś

w rodzaju koniecznego pozoru, sprawiła, że nowoczesna konstytucja nigdy nie działała zgodnie z

własnymi założeniami, a nowoczesne podmioty nigdy nie były tak naprawdę nowoczesne. 

b) W nieco inny sposób relacje między ontologią a epistemologią odnajdujemy w pojęciu

onto-epistemologii. Karen  Barad,  odnosząc  się  do  fizyki  kwantowej,  ukuła  pojęcie,  które

znakomicie oddaje symetryczną współzależność konstytuowania się bytu i myślenia. Tym pojęciem

jest intraakcja. W przeciwieństwie do interakcji, nie zakłada ona przedustawnego porządku dwóch

bytów wchodzących ze sobą w relacje. Pojęcie intraakcji jest w tym kontekście ściśle związane z

praktyką mierzenia. K. Barad tłumaczy to określenie, odnosząc się do Nielsa Bohra i jego uczniów,

którzy jako pierwsi zauważyli, że przy każdej obserwacji fizycznej narzędzie służące do obserwacji

każdorazowo wpływa na przedmiot obserwowany, co w konsekwencji  uniemożliwia dokładne i

jednoczesne ustalenie położenia i prędkości cząsteczki. 

Mierzenie  nie  jest  tylko  praktyką,  która  może  być  nowatorska,  lecz  praktyką,  która  ma  charakter
performatywny: pozwala ona być zarówno konstytutywną (constitute), jak i konstytuującą (constitutive) częścią tego,
co  jest  mierzone.  Innymi  słowy,  pomiar  stanowi  intra-akcje (nie  interakcje);  sprawczość  poznawcza,  czyli
obserwowanie, staje się nierozerwalnie złączona z tym, co jest obserwowane. Mierzenie to wytwarzanie świata (world-
making); materia i sens (meaning) nie preegzystują, lecz są współukonstytuowane (co-constituted) w samej intraakcji
mierzenia9.

Istnienie i sens, byt i poznanie są zatem wytwarzane symetrycznie. Nie przypadkowo obok

pojęcia  intraakcji,  podstawowym  określeniem  dla  filozofii  K.  Barad  jest  właśnie  onto-

epistemologia: „Onto-epistemo-logia ujmuje poznanie jako materialną praktykę zaangażowaną w

świat,  stanowiącą  część  świata  i  będącą  jednocześnie  procesem  dyferencjacji”10.  Onto-

epistemologia  na  poziomie  pojęciowym  pozwala przemierzyć  drogę  od  praktyki  do teorii  i  z

powrotem, odsłaniając tym samym, zaangażowany aspekt uczestnictwa teorii  w świecie.  W ten

sposób  K.  Barad  ufilozoficzniając  praktykę  badawczą  fizyki  kwantowej,  wyraziła  to,  co

antropologia symetryczna od dawna już wiedziała w odniesieniu do relacji społecznych, że synteza

uwalnia różnicę. 

9 K. Barad, What Is the Measure of Nothingness? Infinity; Virtuality; Justice, DOCUMENTA (13), 9/6/2012, s. 9
10 K. Barad, Meeting the Universe Halfway, Duke University Press, s. 89.
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M. Kuszyk-Bytniewska w swojej  pracy  pod tytułem  Działanie  wobec rzeczywistości, rozszerza

postulat  filozoficznej onto-epistemologii  o teorię społeczną,  uzupełniając w ten sposób moment

spekulatywny o problematykę ściśle związaną z wytwarzaniem świata nowoczesnego. We wstępie

do swojej książki pisze ona tak:

Prawdą  jest  więc  to,  że  granicę  historyczną,  która  nie  pozwala  na  dalsze  ignorowanie  tematyki  onto-
epistemologii nauk społecznych, wyznacza intelektualna rewolta nowoczesności, bo to dzięki niej odkryto kulturowe
role wiedzy i w ogóle jej znaczenie wychodzące poza czysto poznawcze funkcje.11

Systemy  wiedzy  nowoczesnej  nie  są  zatem  dziedzinami  wyłącznie  poznawczymi

(reprezentacjami). Nauki aktywnie wytwarzają świat, przekształcając tym samym przedmiot, jak i

podmiot swoich badań. Nauki poznawczo redukują złożoność świata w obrębie własnych wąsko

wyspecjalizowanych spektrów dyscyplinarnych, lecz w szerszym planie, złożoność tę multiplikują.

Onto-epistemologia to zatem układ współwarunkowania struktur wiedzy (epistemologia) i struktur

świata  (ontologia)  rozpisany  w  planie  nauk  spoełcznych.  Jest  to  zatem  działanie  praktyczne

(ontologia),  dostarczające  wiedzy  (epistemologia),  oraz  wiedza  pozwalająca  przekształcać

działanie. To nieustanna konwersja logiki praktyk na praktyki logik, odrzucająca rozstrzygnięcia

epistemocentryzm.

c) Podstawowy  zamysł  tej  rozprawy  to  próba  zreformowania  filozoficznej  samowiedzy

nowoczesności  w duchu kategorii  zaproponowanych przez antropologie symetryczną oraz onto-

epistemologie społeczną. Tu pojawia się podstawowy problem. Choć antropologia  symetryczna i

onto-epistemologia  społeczna zdolne  są badać  praktyki  wiedzotwórcze  innych  dyscyplin

naukowych, to same nie mogą stać się nowoczesną samowiedzą w żadnym znaczeniu tego słowa.

To znaczy, nie mogą dokonać refleksyjnej syntezy struktur wiedzy (epistemologia) i struktur świata

(ontologia), ponieważ poruszają się w radykalnie innym żywiole badawczym niż filozofia. Dla tych

orientacji to synteza uwalnia różnicę wiedzy i świata, różnicę, która w dodatku nie może na powrót

podlegać pojednaniu na wyższym poziomie pracy pojęciowej (epistemologia wiedzy naukowej jako

konieczny pozór oraz epistemocentryzm nauk społecznych).  Jeśli więc w badaniu empirycznym

dostrzega się rozbudowane sieci heterogenicznych praktyk, które angażują zarówno ludzkich, jak i

nie-ludzkich aktorów, i które konstytuują dopiero określone formy podmiotowo-przedmiotowe, to

filozofia  w tym samym materiale  empirycznym jest  w stanie  dostrzec jedynie gotowe już byty

(podmioty i przedmioty), którym stara się nadać najogólniejszy wyraz za pomocą nieempirycznych

pojęć. Filozoficzna samowiedza dąży w ten sposób, odwrotnie niż praktyka antropologiczna, do

syntezy odróżnionych już struktur wiedzy (epistemologia) i struktur świata (ontologia). 

11 M. Kuszyk-Bytniewska, Działanie wobec rzeczywistości. Projekt onto-epistemologii społecznej, Lublin 2015, s. 15.
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Różnicę  pomiędzy  filozoficzną  samowiedzą  a  antropologią  symetryczną  i  onto-

epistemologią  społeczną  widać  szczególnie  wyraźnie  w wyborze  problematyki  badawczej,  jaką

podejmują  te  ostatnie.  Z  jednej  strony są to  najczęściej dobrze  ustabilizowane środowiska  pod

względem cyrkulacji  działań  (laboratoria,  instytuty  badawcze,  praktyki  artystyczne,  architektura

miejska, wspólnoty plemienne itd.), które składają się z wykwalifikowanych pracowników, ściśle

zintegrowanej zbiorowości, urządzeń technicznych oraz uporządkowanych łańcuchów referencji12.

Z  drugiej  strony  zaś  przedmiotem  analizy  są  ontologiczne  uwarunkowania  nauk  społecznych,

wskazujące  przede  wszystkim  na  lokalne  zakorzenienie  określonych  teorii,  które  wyrastają  z

ograniczeń klasycznie ujmowanych epistemologii13.  Warto również zauważyć, że filozofia,  która

zdołała  przyswoić  sobie  osiągnięcia  zwrotu  ontologicznego,  skupia  się  przeważnie  na

spekulatywnym wymiarze dociekań, oscylując często między kwietyzmem poetycznego języka a

naukami ścisłymi.14 

Ostatecznie mamy więc do czynienia albo ze studiami przypadków, które same w sobie są

dobrze  ustabilizowanymi  mikroświatami,  albo  z  badaniem  ontologicznych  uwarunkowań  teorii

społecznych, albo z wysublimowaną postacią spekulatywnej ekwilibrystyki, często odnoszącej się

do nauk ścisłych.  Fakt ten sam w sobie jest już, jeśli nie rezygnacją to przynajmniej znaczącą

marginalizacją poznawczych ambicji nowoczesnej samowiedzy, która łączyła w sobie uniwersalizm

z twórczą krytyką i utopijną wyobraźnią polityczną. Sytuacja ta jest tym bardziej zastanawiająca, że

wraz  z  określeniem przygodnej  struktury  świata,  jaką  ów  orientacje  postulują,  równolegle  nie

potrafią  one  zaproponować  systemowego  wglądu  w  globalny  wymiar  wyzwań,  jaki  staje  się

udziałem  tejże  przygodnej  nowoczesności  (katastrofa  klimatyczna,  problematyka  uchodźstwa,

nierówności społeczne w wymiarze międzynarodowym itd).

Strategie pisania, strategie definiowania

Wszystkie wyżej wymienione elementy są dla mnie ważne, brakuje w nich jednak syntetycznego

planu, spajającego z jednej strony lokalne mikroświaty z poziomem uwarunkowań systemowych, z

12 Obok prac A. Moll  Body Multiplay, czy  Logic of Care,  można wymienić również klasyczne już prace z zakresu
antropologi laboratorium, takie jak:  B. Latour i  S.  Woolgar  Laboratory Life.  The Construction of  Scientific  Facts,
Prinston University Press 1979,  J. Low,  Oranizing Modernity,  Cambridge University Press 1994, czy K. D. Knorr-
Cetina, The Manufacture of Knowladge, Pergamon Press 1981.
13 M. Hobard, M. Pedersen, The Otological Turn: An Anthropological Exposition, Cambridge University Press, 2017.
Ale również warto sięgnąć do zbiorówki  Thinking Throught  Things.  Theorizing Artefacts  ethnographiclly,  edit.  A.
Henare, M. Holbraad, S. Westell, New York 2007.
14 K. Barad, Meeting the Universe Halfway, Duke University Press 2007, The Speculative Turn, edit. L. R. Bryant, N.
Srnicek, G. Harman, Melbourne 2011, L. Bryant, Democracy of Objects, University of Michigan 2011, Q. Meillasoux,
Po skończoności, przeł. P. Herbich, Warszawa 2105. Q. Meillasoux,  Liczna i syrena. Rozszyfrowanie Rzutu kości S.
Mallarmego, przeł. P. Herbich, Warszawa 2019.
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drugiej  zaś  ontologiczne  wymogi  produkcji  teorii  społecznych  ze  spekulatywnym  wymiarem

filozofowania.  W tym sensie  ceną,  jaką  przyszłoby  nam zapłacić  za  ustanowienie  antropologii

symetrycznej i onto-epistemologii społecznej jako samowiedzy nowoczesności, byłoby nieustanne

kontestowanie ontologicznych podstaw rzeczywistości, w której żyjemy. Jestem świadomy tego, że

aby  projektować  nowoczesne  i  stabilne  formy  współżycia  społecznego,  potrzebna  jest  dziś

antropologiczna wrażliwość badawcza. Uważam jednak, że wymaga ona choćby iluzorycznego, a

być może nawet filozoficznie błędnego rozpoznania, które pozwoliłoby na operatywne domykanie

złożonych sieci praktyk, zachowując przy tym otwartą możliwość ich autokorekty.

W swojej rozprawie staram się przekroczyć ograniczenia antropologii symetrycznej i onto-

epistemologii społecznej równocześnie zachowując ich zalety. Proponuje taki model filozoficznej

samowiedzy, który umożliwia po pierwsze poruszanie się po wielowymiarowej przestrzeni świata

nowoczesnego,  z  uwzględnieniem różnorodnych  reguł  i  praktyk  jej  konstytuowania.  Po  drugie

model, który pozwala rozpoznawać między tymi regułami i praktykami nieoczywiste powiązania i

konfiguracje.  Rozprawa  ta  jest  zatem  próbą  przemyślenia  fenomenu  nowoczesności  z  pozycji

filozoficznej samowiedzy, w perspektywie której przyjmuję antropologię symetryczną jako filozofię

pierwszą  (metafizykę  empiryczną)15.  Z  kolei  onto-epistemologię  społeczną  sytuuję  w  szerszym

planie, określając ją jako operatywny zwornik całości, tworzący właściwą formę rozprawy. W ten

sposób,  antropologia  symetryczna od dołu  zaś  onto-epistemologia społeczna  od góry domykają

ramę konstrukcyjną filozoficznej samowiedzy16. 

W tym  właśnie  miejscu  pojawia  się  podstawowa  trudność,  jaka  towarzyszyła  mi  przy

pisaniu  tej  rozprawy.  Jak  już  wcześniej  zauważyłem,  nie  istnieje  możliwość  rozpisania

symetrycznych procesów współwarunkowania struktur wiedzy i struktur świata (synteza uwalnia

różnice)  jako  bezpośredniego  pola  badawczego  dla  filozoficznej  samowiedzy  (różnica  dąży  do

syntezy). Oto więc dwa fundamentalne pytania,  jakie  będę starał  się  rozwijać w tej  rozprawie:

Skoro  niemożliwa  jest  symetryczna  analiza  jako  równoległy  proces  badania  uwarunkowań  i

możliwości samowiedzy filozoficznej, to, co w takim razie pozwala sformułować tę niemożliwość

jako problem filozoficzny? Co właściwie pozwala na przechodzenie jednego porządku w drugi i na

odwrót, jeśli nie można ich pomyśleć razem w tym samym planie konceptualnym, a jednak nie

można ich również traktować jako niezwiązanych ze sobą?

15 „Weźmy  warsztat  antropologa,  dodajmy  pytania  filozofa,  pomieszajmy  etnologiczną  wrażliwość  na  szczegół  i
konkret z filozoficznym wyczuleniem na niuanse różnych ontologii i otrzymamy w rezultacie antropologizację filozofii
lub  empiryczną  metafizykę”.  (K.  Abriszewski,  Szansa  na  powrót  do  empirii.  O  antropologizacji  filozofii [w]
Antropologizowanie humanistyki, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Toruń 2009, s. 290).
16 Ze względu na tę kompilację w pracy stosuję bardzo często zwrot onto-epistemologiczna symetria lub symetria onto-
epistemologiczna, który jednoznacznie odnosi się do poziomu samowiedzy. 
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Uznałem, że najlepszym sposobem rozpisania tych pytań będzie ich wyartykułowanie na

poziomie formalnej  strategii  wywodu. Jest  to strategia,  która polega na podwójnej transkrypcji.

Opisywał więc będę naprzemiennie praktyczne (ontologiczne) uwarunkowania produkcji wiedzy

oraz epistemologiczne warunki określające dystrybucję praktyk (struktury świata nowoczesnego).

W konsekwencji  punktem, pozwalającym uspójnić strategię podwójnego zapisu we wiarygodnej

syntezie,  będą nie  tyle  pojęcia,  języki,  czy też teorie,  lecz kontrowersje,  jakie  ujawniają  się na

każdym z badanych poziomów. To właśnie moment wyartykułowanie kontrowersji określa warunki

splatania różnorodnych wątków, które nie są bezpośrednio widoczne ani z poziomu struktur wiedzy

(epistemologia),  ani  z  poziomu  struktur  świata  (ontologia).  Stąd  też  wszelkiego  rodzaju

sprzeczności, braki,  czy też niedomagania teorii są przeze mnie waloryzowane pozytywnie jako

określone  możliwości  i  szanse  na  łączenie  pozornie  niepasujących  do  siebie  perspektyw  i

porządków  badawczych.  W  tym  sensie  praca  filozoficznej  samowiedzy,  jaką  proponuje,  nie

prowadzi do ustanowienia jakiegoś systemu, czy też możliwości konstruowania zespołu sztywnych

form i reguł stosowania, lecz stanowi nieoczywisty sposób radzenia sobie z kontrowersjami, które

sama  generuje.  Polega  to  na  nieustannym  odwracaniu  symetrycznej  perspektywy  badawczej,

sytuacyjnym  przechodzeniu  od  porządku  syntezy  uwalniającej  różnicę  do  różnicy  dążącej  do

pojednania i z powrotem. Całościowa struktura mojej rozprawy przypomina zatem rozbudowane

koło  hermeneutyczne,  którego  niemożliwość  domknięcia  wyznacza  filozoficzna  praktyka

identyfikowania kontrowersji i ich splatania w symetrycznym obiegu cząstkowych syntez i różnic.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że funkcjonują już teorie, które łączą w sobie

zalety systemowej wyobraźni globalnej z poznaniem usytuowanym. Do niektórych z tych teorii

odwołuje  się  w  swojej  pracy17.  Jednak  moje  podejście  nie  skupia  się  wyłącznie  na  spójnym

łączeniu odmiennych skal  analizy.  Uważam, że trzeba pójść jeszcze dalej.  W swojej  rozprawie

wykazuję, że równie istotnym elementem jest formuła „drugiego obiegu teorii”18. Chodzi o to, by

17 Korzystam z teoretycznych propozycji F. Barudela oraz I. Wallersteina, które dostarczają mi systemowego wglądu w
procesy ekonomiczno-społeczne o zasięgu globalnym. Odwołuje się również do teoretycznych rozstrzygnięć socjologii
ryzyka U. Becka. Od A. Negriego i M. Hardta, którzy rozwijają geofilozofię G. Deleuza i F. Guattariego, zapożyczam
między  innymi  pojęcia  kłącza,  deterytorializacji  oraz  rerytorializacji.  Ważni  są  dla  mnie  również  D.  Harvey  i  H.
Lefebvrea, którzy pokazali w swoich badaniach, że nie istnieje tylko jedna przestrzeń społeczna. Z kolei A. Crosby
wykazywał, w jaki sposób środowisko biologiczne może być „spakowane” i transportowane w różne miejsca, tworząc
tym samym jednolite biologiczne habitaty, które nazywa środowiskiem walizkowym lub neoeuropą. 
18 Przez drugi obieg teorii rozumiem po pierwsze jej krążenie, za pomocą materialnych mediów, które decydują o
szybkości i zasięgu dystrybucji. Po drugie przez drugi obieg rozumiem również interpretacje, wynikającą z różnych
kompetencji i dyspozycji, które osadzone są w różnorodnych światach socjalizacji: „Innymi słowy teoria musi również
krążyć.  Jej  umiejętność skłaniania  do rozpoznawania  czegoś nowego nie przyda się  na  nic,  jeśli  utkwi  w jednym
miejscu. Nie sposób oczywiście, przypisywać teorii pełnej sprawczości w tym zakresie – wiele zależy od medium, w
jakim  została  zakodowana,  struktur  komunikacyjnych,  struktur  władzy  i  wielu  innych  czynników  […]
Charakterystyczna dla krążenia teorii będzie pewna podwójność zachodzących procesów: z jednej strony teoria, czy
może ściślej, teoretyczne wypowiedzi, mogą mieć moc przyłączania kolejnych jednostek – tych przekonanych, które
zaczną widzieć coś innego, choć nie tylko. Z drugiej strony, zgodnie z zasadą, że każdy przekład jest przekształceniem,
sama teoria w toku krążenia może ulegać zmianom i mutować. I  potraktowałbym to jako jej inherentną cechę. Co
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uwzględnić materialny proces wytwarzania, krążenia oraz interpretowania wiedzy w jednorodnym

polu konceptualnym. Należy nie tylko badać, co robi teoria, i w jaki sposób splata ze sobą różne

skale i poziomy analizy, ale co zastało zmienione w ontologicznej strukturze rzeczywistości przez

jej  wielokrotny  obieg.  Często  są  to  bowiem  niewielkie  przesunięcia  w  obrębie  struktur

poznawczych, lecz w wymiarze praktycznym przesunięcia te mogą być kluczowe i  wywoływać

dalekosiężne zmiany. Innymi słowy, nie wystarczy definiować skal przez ich usytuowanie w tym,

co  lokalne,  równolegle  pielęgnując  wyobraźnię  globalną.  Należy  również  śledzić  moment

obustronnych  naruszeń,  jakie  wynikają  z  samego  faktu  ontologicznego  stabilizowania  praktyk

tworzących  określony  zasięg  oddziaływań  oraz  zwrotną  wrażliwość  tych  praktyk  na  zmiany,

wywoływane  z  poziomu  struktur  wiedzy.  Uważam,  że  takie  podejście  wyraźnie  zakreśla

konstrukcyjną ramę nowoczesności jako złożoną strukturę ontologiczną,  która każdorazowo jest

wykonywana  na  wielu,  często  przenikających  się,  poziomach,  by  uzyskać  swoistą  dla  siebie

równowagę pomiędzy dynamiką i statyką tego, co istnieje.

Pod tym względem projekt onto-epistemologii społecznej sformułowany przez M. Kuszyk-

Bytniewską był dla mnie kluczowy. Projekt ten pozwolił mi bowiem na podwójny ruch, z jednej

strony określił strategie konceptualizowania ontologicznej problematyki poznania w odniesieniu do

problematyki  nauk społecznych  i  humanistycznych,  z  drugiej  strony  zaś umożliwił,  utrzymanie

argumentacji w granicach namysłu filozoficznego. Wyrazistość tego podwójnego ruchu, starałem

się  uwypuklić, nawiązując  również do książki K. Abriszewskiego  pod tytułem Kulturowe funkcje

filozofowania.  W pracy  tej filozoficzna  umiejętność  lokalizowania ontologicznych  kontrowersji

(autor używa pojęcia dziury ontologiczne) w szerokim planie społecznych działań, nierozerwalnie

łączy się z praktyczną umiejętnością  ich  zszywania na nowo, czyli – jak określa to sam autor –

kompetencją projektującą. Te dwa podejścia stanowiły dla mnie główną oś inspiracji.

Struktura rozprawy a struktura wywodu

Rozprawa ta sama w sobie stanowi refleksyjną figurę filozoficznej samowiedzy. W odniesieniu do

przyjętej tu strategii pisania tak określona figura przysparza jednak licznych trudności. Starając się

ich  uniknąć,  zaprojektowałem  rozprawę  w  taki  sposób,  aby  motyw  samowiedzy  został

wyartykułowany na poziomie formy, a nie tylko zawartej w niej treści. Oznacza to, że kompozycja

całości, czyli formalna struktura pracy, odpowiada klasycznie rozumianej samowiedzy. Kształtem

więcej,  w przypadku humanistyki  przyjąłbym, że  typową sytuacją  byłoby wyłanianie się  takiej  teorii,  której  –  by
sparafrazować  Annemarie  Mol  –  jest  więcej  niż  jedna,  ale  mniej  niż  wiele”  (K.  Abriszewski,  Co  robi  teoria  w
humanistyce, Filo–Sofija Nr 29 (2015/2/II), s. 56-54. 

15



przypomina  zatem  pętlę.  Wychodzi  od  problemu refleksyjności  filozoficznej  i  powraca  w

odmienionej postaci do społecznie ujmowanej refleksyjności. Z kolei struktura wywodu, czyli treść,

odpowiada teoretycznym zmaganiom, jakie z zebranym materiałem toczy antropologia do spółki z

onto-epistemologią  społeczną.  W tym sensie  forma i  treść  ulegają  symetrycznej  reduplikacji  w

poszczególnych rozdziałach, tworząc pomniejsze pętle. Taka kompozycja sprawia, że to  struktura

wywodu  (treść),  dąży  do  niemożliwego  domknięcia  w  auto-referencyjnym  obiegu

niekonwencjonalnych  uspójnień  i  splotów,  w  jakiej  artykułuje  się  z  kolei  struktura  rozprawy

(forma). 

Praca składa  się  z  dwóch części.  Pierwsza  część  zatytułowana  Spełniona  nowoczesność

filozoficznej  samowiedzy rozpatruje  wybrane  zagadnienia  filozoficzne  z  pozycji  ontologiczno-

społecznych uwarunkowań. Pokazuje w niej, że temporalna struktura nowoczesności, opierająca się

na  dystynkcji  nowoczesne/przednowoczesne,  została  ufundowana w szeroko zakrojonym planie

teoretycznym,  polegającym  na  przeformułowaniu  nauki  o  zasadach  bytu  w  naukę  o  zasadach

poznania, bez uwzględnienia ontologicznych kosztów tego przedsięwzięcia. Sytuację tę rozpisuje

jako  mechanizm wypierania  złożonych  sieci  praktyka  (antropologia  symetryczna  jako  filozofia

pierwsza)  na rzecz metodycznego zastosowania abstrakcyjnych reguł myślenia jako właściwych

komponentów  wiedzy  nowoczesnej  (epistemologia).  Fakt  ten  nie  dotyczy  jednak  tylko

problematyki ontologicznych uwarunkowań wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych sposobów

wytwarzania świata,  z  którymi epistemologicznie uprawomocniona wiedza musi  nieustannie się

konfrontować. Dla filozoficznej samowiedzy, taka sytuacja oznacza wprost systematyczne znikanie

świata  zewnętrznego,  począwszy  od  kantowskiego  zakazu  transcendentnej  syntezy,  przez

Fichteańskie  Ja=nieJa,  aż  do  Heglowskiej  formuły  podniesienia  substancji  świata  do  formy

podmiotowej.  Rezultatem  tak  określonych  procedur  konstruowania  wiedzy  są  dwa  modele

nowoczesności.  Pierwszy  z  nich  to  model  podmiotowej  sprawczości,  który  nazywam  również

modelem Kantowsko-Fichteańskim. Drugi model to model systemowej konieczności, odnoszący się

do  Heglowskiej  dialektyki.  Różnica  w  badanych  modelach  polega  tu  na  tym,  że  orientacja

Kantowsko-Fichteańska,  jednoznacznie  lokalizuje  sprawczość  na  poziomie  indywiduów,  z  kolei

orientacja  Heglowska,  stawia  ten  problem  znacznie  szerzej,  odnosząc  się  do  procesów

historycznych,  uwzględniających  fenomen  uspołeczniania,  systemu  potrzeb,  czy  też  tworzenie

prawa.  Celem  pierwszej  części  jest  zatem  pokazanie,  w  jaki  sposób  filozoficzna  samowiedza

nowoczesności  potrafiła identyfikować zjawisko społecznej sprawczości  w świetle problematyki

ontologicznej  wyartykułowanej  w  ramach  antropologii  symetrycznej  jako  filozofii  pierwszej

(metafizyka empiryczna). 
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Druga część, nosząca tytuł  Od teorii społecznej do nowoczesnej refleksyjności, konstruuje

obszar filozoficznych uspójnień w obrębie problematyki, jaką podejmuje szeroko rozumiana teoria

społeczna.  Odwrócenie  perspektywy  w  stosunku  do  pierwszej  części  zostaje  określone  przez

przyjęcie  klasyfikacji  nauk  społecznych,  jaką  zaproponował  P.  Bourdieu19.  Fenomenologia

społeczna  (socjologia  fenomenologiczna,  hermeneutyka  społeczna,  interakcjonizm  symboliczny

itd.) oraz fizyka społeczna (pozytywizm socjologiczny, funkcjonalizm, strukturalizm, biosocjologia

itd.), w perspektywie antropologii symetrycznej odzwierciedlają już w innym planie wytwarzania

wiedzy, ontologiczną problematykę podmiotowej sprawczości (model Kantowsko-Fichteański) oraz

systemowej  konieczności  (model  Heglowski).  Teoria  społeczna  jako  określona  całość  dwóch

różnych orientacji odmiennie identyfikujących fenomen sprawczości, podobnie więc jak filozofia

musi  nieustannie konfrontować  się  z  ontologicznymi  kontrowersjami,  które  wypiera,  i  które

stopniowo zaczyna rozpoznawać jako  swoje  własne teoretyczno-metodologiczne  komplikacje.  I

radzi sobie z nimi w dwojaki sposób. Po pierwsze odwołując się do figury ambiwalencji. Polega

ona na równoczesnym wyartykułowaniu założeń epistemologicznych i ontologicznych, należących

do repertuaru fenomenologii oraz fizyki społecznej, a następnie na teoretycznym domknięciu tych

założeń  w  paradoksalną  całość  odróżnionych  ekstremów.  Po  drugie  odwołując  się  do  figury

refleksyjności.  W przeciwieństwie do ambiwalencji,  refleksyjność nie  określa nieredukowalnego

progu  jedności  wykluczających  się  różnic,  lecz  wskazuje  na  dynamiczny  proces  obustronnych

naruszeń, jaki dokonuje się między lokalnymi praktykami (fenomenologia społeczna) a potężnymi

procesami społecznymi zachodzącymi w skali globalnej (fizyka społeczna). Celem drugiej części

nie będzie jednak rekonstrukcja klasycznie rozumianej teorii społecznej wraz z jej wewnętrznymi

problemami,  lecz  wskazanie  momentu,  w  którym  strukturalne  napięcie  między  epistemologią

19 C. W. Mills w swojej książce pod tytułem Wyobraźnia socjologiczna dokonał klasyfikacji teorii społecznej, która w
pewnym sensie odpowiada podziałowi na podmiotową sprawczość i systemową konieczność. C. W. Mills proponuje
nazwać „wielkimi teoriami” te koncepcje, które wykluczają wszelkiego rodzaju anomalie, konflikty, protesty, rewolucje
itd.,  tylko  po  to,  by  skupić  się  na  strukturach  normatywnych  oraz  uprawomocniających  porządek  społeczny  (np.
funkcjonalizm strukturalny T. Parsonsa czy koncepcja faktów społecznych E. Durkheima). „Wielka teoria” pyta zatem,
jak możliwy jest porządek społeczny. Z kolei socjologią krytyczną autor  Wyobraźni socjologicznej  określa koncepcje
skupiające się na krytyce porządku społecznego i podważaniu normatywnych podstaw jego funkcjonowania (np. teorie
krytyczne Furiera, Saint-Simona czy Marksa). Socjologia krytyczna pyta, jak konstytuuje się porządek społeczny oraz
w jaki sposób może ulec zmianie (C. W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2007). Podział
zaproponowany przez C. W. Millsa, uprzywilejowuje jednak orientacje systemową. Zauważmy, że porządek społeczny,
jak i zmiana społeczna mogą być tu wyartykułowane w formie pewnych obiektywnych procesów, w których podmioty
jedynie biernie uczestniczą. Jest to również słynny dylemat zlokalizowany w obiegowych interpretacjach marksizmu,
gdzie podmiotem zmiany jest proletariat (podmiot rewolucyjny), ale równocześnie jego rewolucyjny potencjał wpisuje
się w historyczną konieczność dziejowego rozwoju (porządek systemowy). Dlatego też uważam, że z punktu widzenia
nowoczesności,  a  nie jedynie teorii  społecznej,  dystynkcją,  która o wiele bardziej  uwypukla ontologiczny problem
fundowania  społecznych  podstaw porządku  świata,  jest  dystynkcja  odwołująca  się  do  podmiotowej  sprawczości  i
systemowej  konieczności.  W  swojej  pracy  korzystam  więc  z  innej,  bliższej  moim  zapatrywaniom  badawczym
klasyfikacji,  jaką  zaproponował  P.  Bourdieu.  Francuski  socjolog podzielił  teorie  społeczną  na  fizykę  społeczną
(systemowa  konieczność)  oraz  fenomenologię  społeczną  (podmiotowa  sprawczość),  te  z  kolei  w  moim  planie
badawczym stanowią społeczne rozwinięcie określonych postaw filozoficznych, z jednej strony Kantyzmu, z drugiej
zaś heglizmu. 
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(struktury wiedzy) a wytwarzaniem świata (ontologia), staje się dla nauk społecznych możliwe do

wyartykułowania, na bazie jej własnych kompetencji poznawczych.

W  tym  miejscu  struktura  rozprawy  się  zapętla  i  domyka  przez  paradoksalny  fakt

niedomknięcia.  Paradoks  polega  na  tym,  że  nauki  społeczne  ostatecznie  ujawniają  potrzebę

samowiedzy, której nie są w stanie wygenerować z poziomu własnych możliwości poznawczych.

Filozofia odwrotnie ujawnia potrzebę rozszczelnienia refleksyjnej struktury konstruowania pojęć,

której nie potrafi w sobie i dla siebie przekształcić. Odnowiona samowiedza nowoczesności jawi się

wówczas, jako nieustająca praca rozpoznawania i wyszukiwania różnorodnych dróg, przez które w

nieoczywisty  sposób  można  splatać  ze  sobą  te  dwa  porządki,  korzystając  z  ich  wewnętrznych

ograniczeń i sprzeczności. 

Treść i budowa rozprawy

Rozprawa  ta  jest  zbudowana,  jak  już  wspomniałem,  z  dwóch  części.  Każdą  z  nich  poprzedza

rozdział  nazwany  preliminarium,  w  którym  zdefiniowany  zostaje  problem  oraz  szczegółowo

wyłożony plan analizy. Pierwsza część składa się z siedmiu rozdziałów, a każdy z rozdziałów dzieli

się na dwa podrozdziały. W przypadku drugiej części budowa wygląda nieco inaczej. Preliminarium

wchodzące w skład drugiej części pracy stanowi jeden rozdziału. Wynika to z faktu, iż fragment ten

pełni  funkcję  łącznika.  Z  jednej  strony referuje  co,  zostało zrobione  do tej  pory,  z  drugiej  zaś

zakorzenia  pierwszą  części  w  drugiej.  Uznałem  więc,  że  moment  przejścia  jest  pod  wieloma

względami  zbyt  newralgiczny,  by  dodatkowo  go  komplikować  i  rozbijać  na  dwa  osobne

podrozdziały. W skład drugiej części pracy wchodzi pięciu rozdziałów. Rozdziały drugi, trzeci i

czwarty, tak jak w przypadku pierwszej części pracy, składają się z dwóch podrozdziałów. Z kolei

ostatni rozdział piąty stanowi opis pięciu różnych modeli nowoczesnej refleksyjności. Stąd też z

przyczyn technicznych nie mógł być on utrzymany w reżimie „jedne rozdział podzielony na dwa

podrozdziały”. Pomimo tych trudności obydwie części odpowiadają sobie w planie symetrycznego

badania, jaki został opisany w powyżej. 

Pierwszy  rozdział,  pierwszej  części  pracy  otwiera  preliminarium.  Poświęcone  jest  ono

głównie  skonstruowaniu  antropologiczno-filozoficznego  punktu,  w  którym  zbiega  się  zarówno

inauguracyjny moment nowoczesności, jak i zapowiedź jego wewnętrznych komplikacji i wyzwań.

W tym celu splatam ze sobą filozofię Kartezjusza z antropologią strukturalną  C. Lévi-Straussa.

Połączenie  dobrze  ugruntowanych  teorii  pozwala  mi  zarysować  w nieoczywisty  sposób proces

konstytuowania się filozoficznej samowiedzy w oparciu o  koncept  Inności oraz „tamtej strony”
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jako  jednorodnego  elementu  fundującego  figurę  podmiotu  wiedzy  nowoczesnej.  Rozdział  ten

tworzy  zatem  konceptualną  matrycę  antropologizowania  filozofii  i  równolegle  lokuje  problem

wytwórczości wiedzy i świata w planie filozoficznych dociekań.

Rozdział drugi, trzeci i czwarty poświęcone są problemom filozofii Kanta i Fichtego. W

rozdziałach tych pokazuje, jakie są ontologiczno-polityczne uwarunkowania Kantowskiego kanonu

trzech krytyk oraz Fichteańskiej  Teorii wiedzy.  Równolegle badam poznawcze przesunięcia tych

projektów w kontekście wytwarzania przestrzeni i czasu zarówno jako form apriorycznych, jak i

technologicznie konstruowanych metrologii  gwarantujących kapitalistyczną akumulacje wiedzy i

wartości dodatkowej w sakli światowej. 

Rozdział piąty stanowi rekapitulacje trzech poprzedzających go rozdziałów i jako taki jest

momentem  przejścia.  Z  jednej  strony  formułuje  w  nim  Kantowsko-Fichteański  model

nowoczesności  (podmiotowa  sprawczość).  Z  drugiej  zaś  pokazuje  jego  ograniczenia,  które

następnie  konfrontuje  z  Schellingańskimi  koncepcjami  bytu  przyrody  oraz  bytu  wiedzy,  co

prowadzi mnie w kierunku Heglowskiej dialektyki.

Rozdziały szósty i siódmy angażują ontologiczną problematykę zawartą w filozofii Hegla.

Badam w nich przede wszystkim strukturę logiki dialektycznej, umieszczając ją jednocześnie w

kontekście antropologii pisma, Chin oraz rewolucji Haitańskiej. W ten sposób wydobywam post-

metafizyczne  inklinacje  heglizmu,  dzięki  którym  formułuje  drugi  modelu  nowoczesności

(systemowa  konieczność).  Wyartykułowanie  zalet,  jak  i  ograniczeń  tego  modelu  lokuje  już

bezpośrednio w obszarze narodzin teorii społecznej. W ten sposób ostatnie dwa rozdziały pierwszej

części stanowią zarówno powrót do początku, jak i płynne przejście do części drugiej rozprawy. 

Rozdział  pierwszy  drugiej  części  rozprawy  stanowi  preliminarium.  Dokonuje  w  nim

syntetycznego posumowania tego, co już zostało zrobione, jednocześnie rezultaty dotychczasowych

badań wpisuję w problematykę szeroko rozumianej teorii społecznej. Punktem, umożliwiającym mi

ten zabieg jest przyjęcie określonej klasyfikacji nauk społecznych, która akceptuje podział na fizykę

społeczną oraz fenomenologię społeczną. Podział ten przyporządkowuje zaś skonstruowanym już

filozoficznym modelom nowoczesności.  Podobnie  jak  w  przypadku  preliminrium do  pierwszej

części,  tak  i  tutaj  określam  matrycę  analityczną  tym  razem  ufilozoficzniania  antropologii,  a

następnie umieszczam ją w planie konstytuowania teorii społecznej.

W rozdziale  drugim pokazuje,  w jaki  sposób wytwarzanie skali  globalnego kapitalizmu,

splata się z konstruowaniem zasięgu różnorodnych teorii, które sklasyfikowane zostały jako fizyka

społeczna.  Aspekt  ten,  określający  ontologiczne  podstawy  epistemologii  społecznej  lokuje  w

złożonych  relacjach  zachodzących  między  dynamiką  rozwojową  społeczeństw  nowoczesnych  a

tworzeniem niedorozwoju w społeczeństwach nieeuropejskich (kolonializm).
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W  rozdziale  trzecim  badam  podstawowe  założenia  fenomenologii  społecznej.  Moim

podstawowym  celem  w  odniesieniu  do  wykonanej  już  pracy  nie  jest  ustalanie  cięć

epistemologicznych pomiędzy różnymi poziomami analizy (fizyka społeczna vs.  fenomenologia

społeczna), lecz wskazanie na powiązania między tymi obszarami rzeczywistości społecznej, które

w planie samej teorii społecznej sytuują się poza konceptualnymi możliwościami ich uspójnienia.

Wiązania te badam w perspektywie horyzontalnego oraz wertykalnego poziomu kapitalistycznej

akumulacji  jako  współzależnych  komponentów  praktycznego  wytwarzania  nowoczesnej

czasoprzestrzeni.  Pokazuje  zatem,  że  brutalna  praktyka  wywłaszczeń  poprzedza  aksjomatykę

nowoczesnej  wiedzy  i  równolegle  korzysta  z  techno-naukowej  infrastruktury,  obustronnie

zapośredniczając  kategorie  tego,  co  lokalne  (fenomenologia  społeczna)  oraz  tego,  co  globalne

(fizyka społeczna).

Rozdział  czwarty  poświęcony  jest  nowoczesnej  ambiwalencji  definiowanej  jako  próba

wykroczenia  poza  ograniczenia  klasycznego repertuaru  teorii  społecznych.  Pokazuje  w nim,  że

ukształtowanie  dwóch  bloków  analitycznych,  kolejno  fizyki  społecznej  (zorientowanej

obiektywistycznie)  oraz  fenomenologii  społecznej  (zorientowanej  subiektywistycznie),

doprowadziło do sytuacji, w której starano się stworzyć orientację będącą swoistego rodzaju klinem

wbitym  między  systemowe  wymogami  określające  wzory  ludzkiego  działania  (poziom  fizyki

społecznej)  a  wymiarem  podmiotowej  sprawczości  (poziom  fenomenologii  społecznej.  Wady

takiego podejścia analizuje w kontekście peryferyjnej modernizacji Polski po roku 1989.

W  rozdziale  piątym  badam  przejście  od  nowoczesnej ambiwalencji  do  nowoczesnej

refleksyjności. Refleksyjność zaś charakteryzuje jako samo-zwrotny ruch obustronnych naruszeń

fizyki i fenomenologii społecznej. Pokazuje również, że ruch ten może przybrać różnorodne formy,

które opisuje na przykładach pięciu modeli. W ten sposób następuje powrót do samego początku

pracy, a sama struktura rozprawy ulega symetrycznemu zapętleniu.

Zakończenie poświęcone jest ukazaniu, w jaki sposób odnowiona filozoficzna samowiedza

nowoczesności  radzi  sobie  z  kontrowersjami  wyartykułowanymi  w  toku  przeprowadzonych

dociekań.  
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Część 1.

 Spełniona nowoczesność filozoficznej
samowiedzy
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1.1  Preliminarium  antropologiczno-filozoficzne,  czyli  Kartezjusz  i  C.  Lévi-

Strauss spotykają swojego Innego

W filozofii bardziej niż na czymkolwiek zależy na tym,
aby w stosownym momencie nie być zbyt pojętnym20.

Nic nie ma ducha ugruntowanego i zawartego w sobie samym,
lecz wszystko istnieje poza sobą w jakimś obcym duchu,

równowaga całości nie jest jednością pozostającą u siebie,
która przez powrót do siebie osiągnęła spokój21.

1.1.1 Tamta strona filozofii oraz to, co Inne

Nowożytnemu przekonaniu, że świat jest poznawalny, towarzyszy nieodłączna teza o wewnętrznym

porządku  rzeczywistości.  Obejmuje  ona  nie  tylko  to,  co  w  ramach  tego  porządku  może  być

poznane, ale również to, że istnieje nierozerwalna więź pomiędzy samym poznaniem a jego tamtą

stroną. Problematyka związana z tzw. tamtą stroną należy – jak przekonuje J. Mitterer – do kanonu

filozoficznych dociekań począwszy od Platona  aż  do  współczesności.  Posiada  ona dwie  cechy.

Pierwsza odnosi się do teoriopoznawczego wymiaru problematyzacji (tamtej strony). Druga określa

dychotomicznych charakter tej problematyzacji:

U  początku  filozofii  mamy  nie  problemy,  lecz  nie-sproblematyzowane  założenia.  Założenia  te  to
dychotomiczne rozróżnienia (w teorii poznania i filozofii języka na przykład dychotomie język-świat, opis-przedmiot,
sąd-przedmiot, byt-świadomość, podmiot-przedmiot i inne). Próba objaśnienia relacji między członami tych dychotomii
prowadzi  do  problemów filozoficznych (do  problemu obiektywności,  referencji,  tożsamości,  świata  zewnętrznego,
przede  wszystkim  zaś  do  problemu  prawdy).  Dychotomiczne  rozróżnienia  stanowią  dogmatycznie  ustaloną  bazę
filozofowania, które nazwać można filozofowaniem dualistycznym […]. Filozofia dualistyczna przybiera różne postaci –
zależnie od tego, jak określony będzie stosunek między członami filozofii – od naiwnego realizmu do radykalnego
konstruktywizmu. Wszystkim wariantom wspólne jest założenie jakieś tamtej strony dyskursu, która wyznacza kierunek
samego dyskursu filozoficznego. Ową tamtą stroną może być: świat realistyczny, istniejący niezależnie od nas świat w
ogóle, albo świat idealistyczny/konstruktywisty, jakiś świat, wytwarzany dopiero za sprawą osobistego lub działającego
wspólnie z innymi podmiotu poznającego i jego aktywności – zależnie od tego, któremu członowi dychotomicznych
założeń przyznamy poznawczy priorytet22.

20 O.  Marquard,  Aesthetica  i  anasthetica.  Rozważania  Filozoficzne,  tłum.  K.  Krzemieniowa,  Oficyna  Naukowa,
Warszawa 2007, s. 33.
21 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, tłum. Ś. F. Nowiski, ALETHEIA ,Warszawa 2010, s. 318.
22 J. Mitterer, Tamta strona filozofii, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1996, s. 3-4. Problematyka tamtej strony odsyła
również  do  krytyki  antropocentrycznego  wymiaru  filozofii,  który  swój  wyraz  znajduje  w  nurcie  tzw.  zwrotu
spekulatywnego. Na przykład u G. Harmana, w jego koncepcji ontologii zorientowanej na obiekt, krytyka dychotomii
(podmiot/przedmiot)  pociąga  za  sobą  odrzucenie  tego,  co  nazywa  filozofiami  dostępu  (philosophy  of  access)  (G.
Harman,  Traktat o przedmiotach, tłum. M. Rychter, PWN, Warszawa 2013), albo u L. R. Bryanta, który proponuje
pełną demokratyzację przedmiotów (L. R. Bryant,  Democracy of Objects, University of Michigen Press, Ann Arbor
2011).  Ograniczenia  związane  z  dychotomiami  dotyczą  nie  tylko  filozofii,  ale  również  nauk  społecznych  oraz
przyrodniczych. Na przykład socjologowie ograniczali się często do formułowania następujących różnic: solidarność
organiczna i solidarność mechaniczna (E. Durkheim), wspólnota i stowarzyszenie (F. Tonnies), albo obecna w całej
socjologii  różnica  pomiędzy  nowoczesnymi  a  tradycyjnymi  społeczeństwami.  W antropologii  z  kolei  funkcjonują
dychotomie dotyczące myślenia logicznego i pre-logicznego (L. Lévy-Bruhl), społeczeństw zimnych i gorących (R.
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Jednakże za dychotomicznymi założeniami, które stanowią metafizyczną podbudowę oraz

sensowność nowoczesnego przedsięwzięcia naukowego, kryje się jeszcze jedno – czego będę starał

się dowieść – o wiele bardziej fundamentalne założenie. Otóż jeśli z jednej strony uznaje się, że

świat jest  poznawalny, z drugiej  zaś,  że pojęcie porządku przyrody oznacza wprost rzeczywiste

stosunki  zachodzące  w  świecie,  jeśli  w  ogóle  przekonanie  to  wzmacnia  siebie  w  sposób

symetryczny, czyli taki, że każdemu projektowi poznania odpowiada określona ontologia świata i

odwrotnie,  każdemu  projektowi  ontologii  odpowiada  określony  projekt  poznania,  to  w  samym

procesie  wiedzotwórczej  praktyki  kryje  się  supozycja,  że za pomocą spójnej  i  prostej23 metody

można uchwycić nomologiczną strukturę rzeczywistości.

Ideał  takiej  wiedzy  gwarantuje  rzecz  jasna  matematyka.  Matematyka  będąc  wiedzą

aprioryczną, całkowicie wolną od przypadkowych doświadczeń, nadaje doświadczeniu charakter

ścisły. W ujęciu matematycznego przyrodoznawstwa i jego filozoficznych perspektyw matematyka

związuje bowiem chaos przypadkowo zarejestrowanych doznań empirycznych w logiczny porządek

następstw oraz racjonalnie  określonych struktur24.  Odkrycie  matematycznego porządku w jakieś

Horton), myślenia naukowego i myślenia mitycznego (C. Lévi-Strauss). Jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, to z reguły
poruszają się one w ramach zdroworozsądkowej ontologii, która zakłada podział na poznający podmiot i zewnętrzny
wobec poznania przedmiot.
23 Naturalnie, jestem świadomy kontrowersyjności tego twierdzenia. Spójność i prostota to cechy niezwykle trudne do
zdefiniowania – zwłaszcza w tak złożonej materii, jaką jest nauka. Pod tymi pojęciami, zawsze może kryć się wiele
rzeczy. Istnieje jednak pewna tendencja do preferowania tych rozwiązań poznawczych, które mogą być wygodniejsze
na  poziomie  praktycznego  wymiaru  badań,  co  czyni  je  bardziej  operatywnymi  w  wypracowywaniu  konsensusu
pomiędzy naukowcami. Ta wygoda – jak zauważa na przykład W. V. O. Quine – kojarzona jest w naukach najczęściej z
elegancją.  Jednakże  elegancja  wcale  nie  zmniejsza  problematyczności  pytania:  w  jaki  sposób  prostota  i  spójność
metody miałby implikować obiektywność świata? Sam Quine podaje cztery powody, dla których można byłoby przyjąć
takie założenie: „Odnotowaliśmy cztery przyczyny, dla których zakłada się, że prostsze hipotezy mają większe szanse
potwierdzenia.  Pierwszą było myślenie życzeniowe.  Drugą – stronniczość naszego postrzegania,  które selekcjonuje
dane na korzyść układów prostych. Trzecią przyczyną była stronniczość kryteriów eksperymentalnych, powodująca, że
niekiedy  hipoteza  prostsza  dopuszcza  potwierdzenie,  podczas  gdy jej  bardziej  skomplikowana rywalka  nie  ma tej
szansy. Na koniec stwierdziliśmy istnienie preferencjalnego systemu kontroli, który toleruje tym większe dewiacje, im
prostsza jest hipoteza. Sądzę, że zasięg dwóch ostatnich przyczyn jest znacznie szerszy, niż na pozór się wydaje. Czy
jest on dostatecznie szeroki, by w pełni wyjaśnić doniosłą rolę prostoty w metodzie naukowej?” (W. V. O. Quine,  O
prostych teoriach skomplikowanego świata, tłum. B. Stanosz, w: tegoż, Granice wiedzy, PIW, Warszawa 1986, s. 52).
24 Przykładem takiej struktury może być pogląd zwany realizmem matematycznym. Chyba najbardziej transparentnym
przykładem będzie tu koncepcja matematyki jako ontologii stworzona przez K. Gödla. Pisał on tak: „Pojęcia i klasy
mogą być traktowane jako rzeczywiste obiekty: klasy jako wielości rzeczy zaś pojęcia jako własności rzeczy i relacje
między rzeczami istniejące niezależnie od naszych definicji i konstrukcji. Wydaje mi się, że założenie o istnieniu takich
obiektów  jest  równie  uzasadnione,  jak  założenie  o  istnieniu  obiektów  fizycznych”  (K.  Wójtowicz,  Redukcje
ontologiczne w matematyce. Strategia argumentacyjna na rzecz realizmu, w: „Filozofia Nauki”, 2011, Nr 2(74), s. 31).
K.  Gödel  twierdził,  że na gruncie teorii  mnogości  matematyka nie daje się  zamknąć w czystej  formalizacji  ściśle
określonego zbioru aksjomatów i zawsze można dodać do niej nowe aksjomaty, umożliwiające rozwiązywanie tzw.
otwartych problemów. Podałem przykład teorii K. Gödla, ponieważ jego koncepcja pokazuje, że redukcja ontologii do
matematyki nie musi być wcale szczelnie zamkniętą ontologią świata, wyrażaną w języku czysto ilościowych relacji.
Współcześnie zwolennikiem matematyki jako ontologii rozwijanej na gruncie teorii mnogości jest A. Badiou, który
odwołuje się między innymi do koncepcji austriackiego matematyka. A. Badiou wzbogaca matematyczne twierdzenie o
niezupełności o kategorię wydarzenia (A.  Badiou, Byt  i  zdarzenie,  tłum. P.  Pieniążek,  Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2010; A. Badiou, Manifesty dla filozofii, tłum. A. Wasilewski, PWN, Warszawa 2015 [ta druga
pozycja stanowi eseistyczne wprowadzenie do Bytu i zdarzenia oraz późniejszej Logiki światów]).
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sytuacji  oznacza  zatem,  ustalenie  określonej  regularności,  dzięki  której  z  podstawowych

składników  tej  sytuacji,  daje  się  wydobyć  sensowną  oraz  spójną  całość.  Na  przykład  dla  I.

Newtona,  świat  materialny  dawał  się  uchwycić  za  pomocą  praw  mechaniki  bazującej  na

deterministycznym opisie  zjawisk.  Zjawiska  fizyczne  Newton  rozpatrywał  od  strony  liniowych

równań różniczkowych, które uprzywilejowują najprostszy sposób wiązania zależności pomiędzy

mierzonymi  wielkościami25.  Takie  podejście  umożliwiało  otrzymywanie  jednoznacznych

rezultatów, a w konsekwencji pozwalało również na formułowanie jednoznacznych przewidywań.

Uchwycenie zasady strukturyzującej dane zjawisko wskazywało zatem na możliwość wydobycia

zeń prawa, rządzącego tym zjawiskiem. Prawo z kolei denotowało zarówno rzeczywiste stosunki

zachodzące  w  świecie,  czyli  określało  prawidłowość  przyrody  w  sensie  ontologicznym,  jak  i

zdawało  sprawę  z  tych  stosunków  w  postaci  twierdzeń  jako  prawo  naukowe, w  znaczeniu

epistemologicznym26.  W  tym  sensie  język  matematyki  jest  uniwersalny,  ponieważ  zupełnie

wystarcza do opisu, każdej sytuacji zachodzącej w świecie fizycznym.

Jednakże poznawcza pewność w odniesieniu do przedmiotów świata fizycznego, nie mieści

się  wyłącznie  w  kompetencji  metodycznie  rozumianej  mathesis. Na  podstawie  samych  tylko

stosunków  ilościowych,  nie  da  się  przecież  ponad  wszelką  wątpliwość  dowieść,  że  mamy  do

czynienia z bytami rzeczywistymi27. Dla Kartezjusza matematyka – w szczególności zaś geometria,

staje  się  operatywna  dopiero  na  gruncie  metodycznej  krytyki  zmysłowego  doświadczenia  w

czystym  Cogito,  które  poddaje  pod  wątpliwość  wszystko,  pozostawiając  sobie  tylko  to,  co

absolutnie  oczywiste  i  pewne.28 W  podmiotowym  samo-odnoszeniu  się  do  siebie,  którego

nieodłączną częścią jest filozoficzny solipsyzm, myślenie poszukuje apodyktycznie pewnej drogi,

25 Zob. A.  Łukasik, Filozofia  atomizmu.  Atomistyczny  model  świata  w  filozofii  przyrody  w  fizyce  klasycznej  i
współczesnej a problem elementarności, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2009; M.
Tempczyk, Świat harmonii i chaosu, PIW, Warszawa 1995.
26 Zob. S. Amsterdamski, Nauka a porządek świata, PIW, Warszawa 1983.
27 Kartezjusz powiada jednak, że matematycy często popełniają błędy w obliczeniach, z samych zaś tylko danych
empirycznych  wyrasta  jedynie  mętlik  odwzorowań  i  podobieństw.  Również  w  snach,  niezależnie  od  osobliwości
pojawiających się w nich obiektów, są one – podobnie jak realne przedmioty – określone matematycznie. Niepodobna
bowiem śnić o rzeczach w sobie samych sprzecznych, takich na przykład jak kwadratowe koła. Dane zmysłowe muszą
być więc po pierwsze w jakiś uporządkowany sposób zestrojone z abstrakcyjną przestrzenią matematyczną, po drugie
precyzyjnie wyselekcjonowane w samym myśleniu,  które w równym stopniu  są siedliskiem prawdy, co zarzewiem
błędów i fantazji. Redukcja kartezjańska jest zatem momentem negatywnym, który jak powiada M. Foucault „Zostaje
złożony  na  karb  samej  wyobraźni,  która  spełnia  wówczas  podwójną  funkcję:  jeśli  jest  w  stanie  przez  zwykłe
podwojenie  reprezentacji,  przywrócić  ład,  to  tylko  w tej  mierze,  w  jakiej  wcześniej  uniemożliwiała  bezpośrednie
postrzeganie identyczności  i  różnic rzeczy w ich analitycznej prawdzie.  Władza wyobraźni jest  tylko rewersem jej
niedostatku. Tkwi ona w człowieku, na spojeniu duszy i ciała. Tam szukali jej Kartezjusz, Malebranche czy Spinoza i
analizowali  jako siedlisko błędu i  zarazem władzę dochodzenia do matematycznych wręcz prawd:  widzieli  w niej
stygmat skończoności – czy to jako znak upadku poza sferę czystej inteligencji, czy to jako sygnał ograniczenia natury”
(M. Foucault, Słowa i rzeczy, dz. cyt., s. 74; tenże, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, PIW,
Warszawa 1987).
28 „Zakładam więc, że wszystko to, co widzę, jest fałszem, wierzę, że nie istniało nigdy nic z tego, co mi kłamliwa
pamięć przedstawia, nie posiadam wcale zmysłów. Ciało, kształt, rozciągłość, ruch i miejsce są chimerami. Cóż zatem
będzie prawdą? Może to jedno tylko, że nie ma nic pewnego” (R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M.
Ajdukiewicz, K. Ajdukiewicz, Wydawnictwo Antyk, Marek Derewiecki, Kęty 2001, s. 48).
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umożliwiającej  odkrycie  w  czystej  sferze  myślenia  tego,  co  obiektywnie  zewnętrzne.  Zatem

matematyka  dopiero  w  czystym  Cogito może  odnaleźć  swoje  właściwe  zastosowanie  jako

niezależny instrument poznania. Ale również odwrotnie, to matematyka jako ideał nauki, stanowi

wzór wszelkich dociekań filozoficznych, udzielając im gwarancji metodycznej ścisłości.

Uzyskiwana  w  ten  sposób  obiektywność  wiedzy  naukowej  staje  się  kategorią  należącą

zarówno do obszaru poznania, jak i bytu, myślenia, jak i działania praktycznego. Przedmiotowość

rzeczy wyartykułowana przez Kartezjusza dokonuje się z jednej strony ze względu na selektywne

możliwości  subiektywnie  rozumianej  podmiotowości,  z  drugiej  zaś  ze  względu  na  aspekt,  jaki

wiąże  się  z  podmiotową  partycypacją  w  uniwersalnym  rozumie.  Oznacza  to,  że  podmiotowa

świadomość  samo-zwrotnie  uzyskuje  dostęp  do  rzeczywistości  złożonej  z  zawsze  już  dla  niej

gotowych  przedmiotów  i  tym  samym  w  pełni  operatywnych  dla  możliwej  selekcji  oraz

praktycznych  procedur  dokonywania  pomiarów.  Na  tej  podstawie  „czysto  odbiorcza”

subiektywność  uzyskuje  zdolność  do  obiektywizacji  własnego  poznania,  co  w  konsekwencji

funduje również manipulatywno-użytkowy status bytu jako czegoś, wobec poznania zewnętrznego.

Paradoksalnie  więc  im  bardziej  aktywność  poznawczo-naukowa  staje  się  obecna  w  świecie,

ustawicznie go przekształcając, tym bardziej jej aktywność w rozumieniu naukowej samowiedzy,

spotyka się z nieodpartą metodologiczną potrzebą jej wyprowadzenia poza obręb świata, który sama

organizuje29.  Można  zatem  powiedzieć,  że  obiektywność  świata,  zależy  od  sposobu,  w  jaki

subiektywność  się  z  niego  wycofa.  Ale  też  równie  dobrze  można  powiedzieć,  że  wraz  z  jej

wycofaniem świat przestaje być postrzegany jako boski samo-organizujący się porządek bytu,  a

staje się tworem mechanistycznym kreowanym i nadzorowanym przez działalność praktyczną. Jak

zauważa B. Tuchańska, Kartezjusz dokonuje w ten sposób matematyzacji materii oraz materializacji

matematyki30. Równolegle z tak określonej rzeczywistości znika Bóg. I choć w wersji kartezjańskiej

jest  on gwarantem istnienia rzeczywistości zewnętrznej,  to zamieszkuje ją o tyle tylko,  o ile w

sposób refleksyjny można mu przypisać atrybut sprawczości31.

29 „Wszędzie  tam  gdzie,  w  świecie  ujawnia  się  podmiotowy  charakter  jakieś  ludzkiej  aktywności  praktycznej  i
pojetycznej,  pojawia się natychmiast  jako jej korelat poznawczy, potrzeba ciągłego redukowania tej  aktywności  do
aktywności  Cogito.  Pod  groźbą  rozproszenia  owej  aktywności  jako  praktycznej  i  technicznej,  a  więc  twórczej  i
sprawczej w konstrukcjach istniejących tylko jako dane owemu Cogito, to znaczy nieprzekraczające granic immanencji
i ontycznie nieokreślonych, trzeba ją wciąż eksportować ze świata, czyli szukać obiektywizacji tej obecności w świecie.
Ponieważ jednak źródło tej  aktywności  tkwi w Cogito,  nieobecnym w świecie,  owe poszukiwania muszą podążać
bezdrożami, albo akceptować nie naukowe, metafizyczne wtręty. Im lepiej owa aktywność daje się poznać, tym trudniej
lokować jej obecność w świecie”. (M. Kuszyk-Bytniewska, Działanie wobec rzeczywistości…, dz. cyt., s. 32).
30 B. Tuchańska, Historyczność nauki inaczej ujęta, w zbiorze: Ideały nauki i konflikty wartości, red. E. Chmielewska,
J. Jedlicki, A. Rychard, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s.137. 
31Wyeksportowany na zewnątrz Bóg zdaniem B. Latoura stanowi jedną z gwarancji nowoczesnej konstytucji. „Bóg
zajął pozycję idealną – powiada B. Latour – ponieważ został dwukrotnie wzięty w nawias – raz przez metafizykę, a
drugi raz przez duchowość. Miał już więcej nie ograniczać rozwoju nowoczesnych, ale pozostać skuteczny i pomocny,
gdy  szło  o  ludzkie  dusze.  [Nowocześni]  nie  stworzyli  natury,  wytworzyli  społeczeństwo,  wytworzyli  naturę,  nie
stworzyli społeczeństwa; nie stworzyli ani jednego, ani drugiego, ponieważ wszystko stworzył Bóg; Bóg niczego nie
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W ten sposób nowożytną strukturę bytu zaczyna przenikać ten sam sposób organizacji, który

powszechnie nazywa się maszyną, czy też mechanizmem, co stanowi nie tylko sprawną metaforę,

lecz wprost definiuje budowanie podstaw określonych dziedzin wiedzy, które w sensie dosłownym

można  teraz  wykonywać  ręcznie.  Na  przykład  stworzenie  nowoczesnych  podstaw  optyki  dla

Keplera oznacza dosłownie wyprodukowanie modelu ludzkiego oka, jakim była camera obscura32.

Dla  Julien  Offray  de  La  Mettrie  człowiek  to  przede  wszystkim maszyna,  która  działa  niczym

nastawione i odpowiednio połączone ze sobą sprężyny, druty i metalowe rurki. William Harvey,

anatom i  fizjolog,  traktował  stworzony  przez  siebie  układ  hydrauliczny  jako  model  ludzkiego

systemu krwionośnego. Samemu Kartezjuszowi zaś urządzenia pneumatyczne dostarczały wiedzy o

funkcjonowaniu nerwów oraz pracy mięśni. W takiej sytuacji nie za bardzo więc wiadomo, w jakim

sensie rozumieć kartezjański dualizm ontologiczny, gdyż odnosi się on w tym samym stopniu do

konceptualizowania procesów badawczych w zamkniętym świecie mono-subiektywnych określeń,

co  do ich materialnego – wręcz  inżynieryjnego – wykonywania,  które jest  twardo osadzone w

świecie  działania  praktycznego. Świat  nie jest zatem matematyczny  w  swej  ontologicznej

strukturze,  pytanie brzmi raczej; jak z matematycznej abstrakcji uczynić świat czymś realnym, co

następnie da się wyprowadzić oraz ugruntować na podstawie czystej formy myślenia.

Taka sytuacja ukazuje proces poznania jako byt zgoła odmienny niż byt, o którym poznanie

to  wie,  że istnieje  poza nim.  W tym sensie  sam proces  wiedzotwórczy w perspektywie  mono-

subiektywnej  samowiedzy,  charakteryzuje  ontologicznie  zasadniczo  odmienny  obszar  bytu  niż

świat  przyrodniczo-społeczno-polityczny,  na który przecież wiedza ta  wywiera teraz przemożny

wpływ. Stąd też miejsce, w którym realizuje się takie właśnie poznanie przedmiotowe, nie znajduje

się w świecie, który poznanie to poznaje, a jednak w tym właśnie świecie urzeczywistnia swoją

własną prawdę jako prawdę tego świata. Znakomicie uchwycił tę myśl Hegel w  Fenomenologii

ducha:

[Wiedza ta] zakłada mianowicie z góry wyobrażenia o poznaniu jako o pewnym narzędziu i pewnym medium,
i zakłada też różnicę między nami samymi i poznaniem; w szczególności zaś zakłada, że absolut znajduje się po jednej
stronie,  a  poznanie,  samo  dla  siebie  i  różne  od  absolutu,  znajduje  się  po  drugiej  stronie,  i  mimo  to  jest  czymś
rzeczywistym. Innymi słowy, że poznanie, chociaż znajdując się poza sferą absolutu, znajduje się oczywiście i poza
sferą prawdy, mimo to jest prawdziwe33.

Oddzielony od świata Bóg, oddzielone od podmiotów przedmioty oraz nagłe pojawienie się

rzeczywistości  mechanicznej,  to  dość  wątpliwy  sposób  sortowania  zasobów  rzeczywistości,

zwłaszcza  jeśli  byt  jako  byt  ma  realizować  się  wyłącznie  w akcie  poznania34.  Sztywność  tych

podziałów w bardzo niejednoznaczny sposób lokuje sferę praktyki poznawczej, właśnie dlatego, że

stworzył i wszystko jest ich dziełem” (B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, dz. cyt., s. 53-54).
32 Zob. P. Urbański, Myślenie obrazu. Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie jako ontologia świata widzialnego,
„Studia z Historii Filozofii” 2019, nr 2.
33 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, dz. cyt., s. 179.
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pomiot wiedzy naukowej nie jest już bezpośrednio związany ze światem w sposób praktyczny. Tak

jak  moralność  nie  wymaga  już  zapośredniczenia  przez  lokalny  obyczaj,  lecz  staje  się  intuicją

moralną  wygenerowaną  wprost  z  czystego  Cogito35,  tak  też  stosunek  do  rzeczy  nie  wymaga

mediacji  w  działaniu  (która  nieustannie  się  przecież  rozrasta  w  swych  technicznych

zapośredniczeniach),  lecz  idei  zastosowania,  która  to,  co  przedmiotowe  redukuje  do  form

metodycznej aktywności myślowej. „Metoda – powiada Heidegger, odnosząc się do kartezjanizmu

– nie  jest  jedną z  części  wyposażenia nauki,  lecz jej  podstawowym składnikiem, na podstawie

którego  określa  się  przede  wszystkim  to,  co  może  stać  się  przedmiotem  i  jak  staje  się

przedmiotem”36. Oznacza to, że w metodycznym wymiarze poznania można napotkać przedmiot o

tyle, tylko o, ile jest on już efektem złożonych działań, wobec którch można dopiero zastosować

metodę. Jeśli bowiem myśl zdolna jest poznawać byt określony matematycznie, który pozostaje od

niej oddzielony, to również sam byt musi niejako dać się rozpoznać od tej właśnie strony. Można

więc  zapytać, w jaki sposób byt toruje drogę poznaniu orientującemu się na niego przez pryzmat

metodycznie  określonego  myślenia?  Jest  to  pytanie  o  ontologiczny  status  samego  myślenia,

pozostający  niesproblematyzowanym  obszarem  Kartezjańskiej  metody,  którego  eksplikacja  od

strony  praktyki  prowadzi  mnie  w  kierunku  antropologii  kulturowej,  a  konkretnie  ku  myśli

nieoswojonej. Dlaczego?

Zestawienie  kartezjanizmu  z  antropologią  kulturową  (w  tym  wypadku  z  antropologią

strukturalną) jest uzasadnione o tyle, że skupia ono w sobie dwa kluczowe momenty dla określenia

ontologicznej  struktury  świata  nowoczesnego.  Pierwszy  polega  na  ustanowieniu  rzeczywistości

zewnętrznej, jako manipulatywno-użytkowego zasobu dla praktyki naukowej oraz powiązaniu tak

określonej  rzeczywistości  z  samowiedzą  podmiotu  (splot  praktyki  naukowej  i  podmiotowej

świadomości jako inauguracyjny moment nowoczesnej nauki). Drugi moment odnosi się do uznania

Innego  jako niezdolnego do odróżnienia świata fizycznego i społecznego (symbolicznego), czyli

tego, co robi nauka jako taka. „Myśl nieoswojona nie odróżnia momentu obserwacji od momentu

interpretacji,  podobnie  jak  w  rozmowie  nie  rejestruje  się  najpierw  znaków  wysłanych  przez

34 Fundamenty  poznawcze  położone  przez  Kartezjusza  są  związane  z  dostarczaniem  poszczególnym naukom ich
epistemologicznej prawomocności, która zwalnia ów nauki z potrzeby odwoływania się do praktycznych konsekwencji,
jakie wnoszą do świata. Taką sytuację można za J. Kmitą nazwać fundamentalizmem epistemologicznym (J. Kmita, Jak
słowa łączą się ze światem, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1995).
35 Jak słusznie zauważa W. Lepenis: „Naukowiec, który nie jest pewny swoich sądów, jest mimo wszystko zmuszony
do  działania  jako  obywatel,  dopóki  zasady  prawidłowego  używania  rozumu  nie  zostaną  ustalone  ponad  wszelką
wątpliwość. Z dylematu zahamowania i przymusu Descartes uwalnia przez przyjęcie moralności prowizorycznej, której
celem jest, z jednej strony, niekwestionowanie istniejących norm społecznych, z drugiej zaś przestrzegania norm, co do
których zachowania zapadła kiedyś decyzja, jak gdyby były one pewne […]. Descartes sformułował zasady polityki
naukowej,  które  w  zakładanych  w  wieku  siedemnastym  akademiach  miały  doprowadzić  do  organizacyjnego
umocnienia nowożytnego przyrodoznawstwa” (W. Lepenis, Niebezpieczne powinowactwa z wyboru, tłum. A. Zeidler-
Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996, s. 16).
36 M. Heidegger, Pytanie o rzecz, tłum. J. Mizera, KR, Warszawa 2001, s. 95.
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interlokutora, by później starać się je zrozumieć”37.  Autor  Myśli nieoswojonej zarysowuje  zatem

wyraźną granicę epistemologiczną między bicoleurem a nowoczesnym inżynierem (myśl naukowa).

Różnica ta rozciąga się również na struktury społeczne. Francuski antropolog w innej swojej pracy

porównuje tzw. wspólnoty pierwotne do prostych maszyn mechanicznych, systemów bez entropii, z

kolei społeczeństwa nowoczesne do maszyn termodynamicznych, działających w oparciu o różnicę

potencjałów i generujących chaos (w domyśle – postęp historyczno-społeczny)38.  

Ale czy  taka postawa w paradoksalny sposób nie  jest  przypadkiem ściśle  Kartezjańska?

Zauważmy, że z jednej strony C. Lévi-Strauss sprowadza różnorodne sposoby organizacji  życia

społecznego do prostej dychotomii zlokalizowanej w strukturach umysłowych (myśl nieoswojona/

myśl  naukowa),  z  drugiej  zaś  czyni  to  samo  tyle  tylko,  że  tym  razem  różnica  ta  zostaje

wyartykułowana na poziomie matematycznego przyrodoznawstwa (maszyna mechaniczna/maszyna

termodynamiczna). C. Lévi-Strauss postępuje zatem w myśl Kartezjańskiej nomotetyki,  ponieważ

jego  tezy  są  spójne  zarówno  w  planie  filozoficznym  (odnoszą  się  do  struktur  umysłowych:

samoświadomość  naukowa),  jak  i  w  planie  ściśle  naukowym  (odnoszą  się  do  osiągnięć

przyrodoznawstwa,  czyli  postulatu  matematyzacji,  określającego  równolegle  niewyartykułowaną

wprost różnicę kulturową).  Gdzie jednak podziała  się  praca antropologiczna,  gdzie  znajduje się

wymiar tego, co społeczne? Czyżby lata pracy w terenie służyły tylko po to, aby ostatecznie cofnąć

się  o  312 lat39 wstecz  i  potwierdzić  tezy  autora  Medytacji?  Czy francuski  antropolog stara  się

udowodnić to, co i tak już z góry wie, a co dla nauki zachodniej w ogóle stanowi oczywistość?

Zauważmy, że dokonania nauk przyrodniczych pojawiają się w całej tej argumentacji po pierwsze

jako  reprezentacja  transcendentnej  natury  (obiektywne  procesy  fizyczne  wprost  przełożone  na

kategorie  kulturowe),  a  po  drugie  tak,  jakby  w ogóle  nie  dotyczyły  tego,  co  społeczne,  a  ich

przywołanie  miało  jedynie  na  celu  ustanowienie  obiektywnej  różnicy  między  nowoczesnym

podmiotem wiedzy a nienowoczesnym bricoleurem. 

C. Lévi-Strauss szczerze podziwia jednak osiągnięcia myśli nieoswojonej i sytuuje ją na tyle

blisko myśli naukowej, by w tej ostatniej dostrzec jednak elementy tej pierwszej. Ostatecznie więc

przywołuje  on  potężny  korpus  nowoczesnych  teorii  naukowych  nie  po  to,  aby  ustanowić

nieprzekraczalną  granicę  epistemologiczną  między  nowoczesnym  a  przednowoczesnym

podmiotem,  lecz  po  to,  aby  udowodnić,  że  myśl  nieoswojona  jest  równie  logiczna  co  myśl

naukowa. A brzmi to dosłownie tak,  jakby w praktyce naukowej podmiot wiedzy równocześnie

pojawił się jako swój własny zewnętrzny Inny. Uważam, że należy całkiem serio potraktować ten

37 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, KR, Warszawa 2001, s. 296.
38 Zob. G. Charbonnier, Rozmowy z Claude Lévi-Straussem, przeł.  J. Trznadel, PIW, Warszawa 2000.
39 312 lat to czas od śmieci Kartezjusza do pierwszego wydania Myśli nieoswojonej w 1962 roku.
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postulat i pójść znacznie dalej,  uznając go za odwrócony moment kartezjańskiego zwątpienia  w

świat zewnętrzny.

Postulat naukowej matematyzacji świata fizycznego, jaki wynika wprost z Kartezjanizmu,

należy zatem uznać za błędny i prawdziwy równocześnie. Otóż matematyka jako praktyka naukowa

nie stanowi wyłącznej domeny podmiotu wiedzy nowoczesnej. Technika chińska oparta na praktyce

matematycznego rachowania, matematyka jako kontemplacyjny motyw indyjskich mistyków, czy

matematyczne osiągnięcia kultur arabskich, daleko wyprzedzają przecież koncept nowoczesnego

przyrodoznawstwa,  zarówno w dziedzinie  inżynieryjnej,  jak  i  na gruncie  czysto  abstrakcyjnych

dociekań40. Czyż relacja, jaka łączy Kartezjusza z autorem Myśli nieoswojonej, nie polega zatem na

symetrycznym  odwróceniu.  Zauważmy,  że zwątpienie  w  świat  zewnętrzny  przez  Kartezjusza

zaowocowało  pojawieniem  się  nowoczesnego  podmiotu  wiedzy  i,  w  dalszej  perspektywie,

zniknięciem  świata  zewnętrznego  (transcendentalizm  Kanta,  Fichteańskie  Ja=nie-Ja,  wola  u

Schellinga czy podniesienie substancji świata do poziomu formy podmiotowej u Hegla). Zwątpienie

w  nowoczesny  podmiot  wiedzy  przez  C.  Lévi-Straussa  zaowocowało  pojawieniem  się

nienowoczesnego świata zewnętrznego  (praktyki wyłączonej spod kurateli  samoświadomości) w

obrębie nowoczesnej myśli naukowej.

Czyż świat zewnętrzny (tamta strona) nauk przyrodniczych nie stanowi w tym wypadku

tylko powtórzenia Inności  antropologicznej?  Nawet w wyrafinowanej  antropologii  strukturalnej,

biorącej pod uwagę takie osiągnięcia nauki jak termodynamika oraz mechanika kwantowa41, tkwi

wciąż  jeszcze  Kartezjańsko-Newtonowski  obraz  świata  (tamta  strona),  podobnie  w  samym

Kartezjanizmie skrywa się już Zachodnia antropologia kulturowa (Inny)42.  

40 Doskonałego materiału empirycznego w tej kwestii dostarczają nam antropolog J. Goody oraz historyk nauki John
Needham,  którzy  pokazują,  że  technologiczne  osiągnięcia  wsparte  na  nauce  matematyki,  nie  muszą  równolegle
zakładać podmiotowej samoświadomości w stylu kartezjańskim. (J. Goody, Nowoczesność i kapitalizm. Islam, Chiny,
Indie a narodziny Zachodu, tłum. M. Turowski, Warszawa 2006; J. Goody, Kradzież historii, tłum. J. Dobrowolski,
Warszawa 2010; J. Needham, Wielkie miareczkowanie.  Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, tłum. I.
Kałzyńska, Warszawa 1984).
41 Dla C. Lévi-Straussa pojęcie obiektywności  w antropologii  podlega na podwójnej procedurze,  która równolegle
korzysta z osiągnięć nauk przyrodniczych i humanistycznych. Z jednej strony antropolog jest zobowiązany wznieść się
nie tylko poza wartości badanych przez niego społeczności, ale również poza sposoby myślenia, jakie są dostępne tej
społeczności. Ten warunek dotyczy również społeczeństwa, które zamieszkuje sam badacz. „A zatem antropolog nie
tylko wycisza swoje uczucia. Modeluje nowe kategorie mentalne, przyczynia się do wprowadzenia pojęć przestrzeni i
czasu, opozycji i sprzeczności, tak obcych tradycyjnej myśli, jak niektóre pojęcia spotykane dziś w pewnych gałęziach
fizyki  i  nauk  przyrodniczych”.  (C.  Lévi-Strauss,  Antropologia  wobec  problemów współczesnego  świata,  tłum.  M.
Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2013, s. 28). Z drugiej jednak strony antropolog nie może
formułować  swoich  rezultatów  badawczych  w  języku  abstrakcyjnym,  tak  jak  robi  na  przykład  ekonomia,  czy
językoznawstwo (np. wskaźniki popytu i podaży, deflacja, stopa zwrotu, albo ususy językowe, struktury syntaktyczne
itd.). Dzieje się tak ponieważ samo badanie niejako wychodząc ze świata społecznych relacji musi do niego powrócić,
w taki sposób, by zachować dla niego bliskość i sens.   Na tej podstawie C. Lévi-Strauss twierdzi,  że antropologia
przekracza  ograniczenia  „renesansowej  antropologii  arystokratów”  oraz  „dziewiętnastowiecznej  antropologii
mieszczańskiej”, tworząc coś, co nazywa „humanizmem podwojonej uniwersalności” o zasięgu globalnym. Humanizm
ten ma polegać na tym, że nie będzie już tworzony dla uprzywilejowanych i przez uprzywilejowanych.
42 Warto w tym miejscu zauważyć, że umysł naukowy i szerzej naukowość w ogóle zostają w tym miejscu określone
na  przecięciu  interpretacji  logicznych  (charakterystycznych  dla  filozofii  nauki)  oraz  szeroko  rozumianego
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W jaki więc sposób byt, to, co Inne, toruje drogę poznaniu orientującemu się na niego przez

pryzmat  metodycznie  określonego  myślenia?  Pytanie  to,  jak  zauważyłem wcześniej,  wynika  z

nieokreślonego  ulokowania  działania  praktycznego  w  świecie  i  związków,  jakie  ze  światem

działanie to generuje. Ze względu na tę nieokreśloność uzasadnionym jest zbadanie odstępu, jaki

oddziela metodyczne  nastawienie  podmiotu  wiedzy  do swojego przedmiotu od  nienowoczesnej

myśli nieoswojonej. Oddajmy teraz głos autorowi Antropologii strukturalnej:

Myślenie magiczne, nie jest startem, początkiem, szkicem, ani częścią jeszcze niezrealizowanej całości; tworzy
powiązany system i  pod pewnym względem jest  niezależne od owego innego systemu, jakim jest  nauka. Łączy je
jedynie formalne podobieństwo, dzięki któremu myślenie magiczne może być swego rodzaju metaforą, ekspresją nauki
[…] Przetrwała zresztą wśród nas pewna forma aktywności podwalająca dość dobrze uchwycić na gruncie techniki,
czym – w dziedzinie teorii – może być wiedza […] Jest to forma pospolicie nazwana w języku francuskim bricolage
[…] Dzisiaj ktoś, kto uprawia bricolage to człowiek, który używa własnych rąk, posługując się środkami w porównaniu
do ze środkami zawodowców. Otóż cechą myślenia mitycznego jest wypowiadanie się za pomocą niejednorodnego
repertuaru – choć rozległego, to mimo wszystko ograniczonego; musi ono jednak korzystać z niego, niezależnie od
wyznaczonego sobie celu, nie rozporządza bowiem niczym innym. W ten sposób myślenie magiczne jawi się jako
rodzaj intelektualnego bricolage, co wyjaśnia obserwowane między nimi zależności 43.

Metoda  naukowa  poddaje  redukcji  niejednorodny  repertuar  działań  do  prostej  relacji

poznania  podmiot/przedmiot.  W  ten  sposób  na  przykład  geometryczna  przestrzeń  nie  będzie

definiowana każdorazowo przez praktykę mierzenia,  czyli  przez użycie określonych (kulturowo

zdefiniowanych i skonstruowanych) narzędzi pomiarowych, czyli sytuacyjną aktualizację systemu

miar  (określonych  instytucji  kulturowych),  lecz  odwrotnie  to,  narzędzia  pomiarowe  znajdują

zastosowane  do  pomiaru  matematycznie  określonego  bytu.  Jeśli  więc  ze wszystkimi  rzeczami

możemy postąpić tak samo, czyli zmierzyć, zważyć, a następnie obliczyć, wpisać w jednolity układ

czasu i przestrzeni – słowem określić przedmiotowość przedmiotów w języku czystych stosunków

ilościowych, to znaczy, że wszystkie realne przedmioty z konieczności muszą być poznawalne w

ten sam sposób, niezależnie od uwarunkowań kulturowych, czy politycznych. Czyż nie to miał na

myśli Kartezjusz, przypisując wszystkim rzeczom rozciągłym własności pierwotne w postaci liczb?

To, że dysponuję określoną metodą mierzenia, która daje znakomite efekty poznawcze, nie oznacza

jeszcze, że rzeczy istnieją tylko po to, by je przedstawiać jako matematyczne składniki świata oraz

że w tym przedstawieniu wyczerpują swój sposób bycia. To, że każdą rzecz mogę zmierzyć, wcale

nie  oznacza,  że  wszystko ma  swój,  ciężar,  swoją  długość,  szerokość  itd.,  lecz  to,  iż  mogę się

przemieszczać z artefaktem kulturowym, jakim jest na przykład waga, czy linijka. 

Zupełnie tak jakby nauka od samego początku, była rozszczepiona na to, co myśli, że robi i

na to, co realnie robi. Czyż w tym sensie matematyczny charakter bytu nie jest współzależny44 od

eksperymentalizmu.
43 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona..., dz. cyt., s. 27-33.
44 Nie odwołuje się tu do koncepcji radykalnego konstruktywizmu poznawczego ani zbanalizowanej wersji realizmu,
chodzi mi raczej o pokazanie, w jaki sposób poznanie i byt podlegają procesom symetrycznego współwarunkowania na
poziomie materialnej  praxis. Jeśli zaś chodzi problematykę konstruktywizmu, to odsyłam do tekstu E. Bińczyk Post-
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praktyki mierzenia, a co za tym idzie złożonego repertuaru działań podtrzymującego obiektywny

charakter idei zastosowania? Innymi słowy, to, że świat jest mierzalny, nie oznacza jeszcze, że jest

matematyczny, lecz to, że w taki właśnie sposób jest wykonywany.

Istnieje zatem wyraźne napięcie pomiędzy formalizacją poznania, rozumianą jako metoda

(czyli tym, co myśli się, że się robi) a działaniem praktycznym, którego strona formalna nie jest w

stanie wyartykułować (czyli  tym,  co realnie  się  robi).  Napięcie  to  wyraził  już Hegel  w języku

dialektyki:

Miara jest wprawdzie zewnętrznym sposobem, jakimś mniej lub więcej, ale jest ona zarazem czymś w sobie
refleksyjnym,  określonością  nie  tylko  czysto  zewnętrzną  i  obojętną,  lecz  taką,  która  istnieje  sama  w  sobie,  jest
konkretną prawdą bytu […] Oznacza to nadanie mierze takiej realności, w której odnosi ona siebie do siebie samej i
tym  samym  ustanawia  siebie  jako  coś,  co  jest  momentem.  Jej  bezpośredniość,  podobnie  jak  bezpośredniość  jej
momentów, znika – są one teraz czymś refleksyjnym.45

Miara autonomizuje się przez praktyczne stabilizowanie samej praktyki mierzenia. Można

powiedzieć, że w ten sposób miara nadbudowuje się nad materią działania i staje się w ten sposób

samoistną kategorią bytu, czymś obiektywizującym – czymś w-sobie refleksyjnym. W tym sensie

paradygmat  kartezjańsko-newtonowski  z  jednej  strony różni  się  od  struktur,  które  zwykliśmy

nazywać  przednowoczesnymi  lub  mitologicznymi,  lecz  z  drugiej  pozostaje z  nimi  praktycznie

zintegrowany  na  poziomie  ontologicznym.  To  znaczy  na  poziomie  wytwarzania  przedmiotów

poznania46. Uważam, że takie symetryczne zaczarowanie nowoczesnej rzeczywistości, pozwoli nie

tylko  wprowadzić  znaczącą  korektę  w  obszar  nowoczesnych  technik  poznawczych,  ale  przede

wszystkim umożliwi sproblematyzowanie ontologicznego status myślenia filozoficznego, co wiedza

naukowa od czasów Kartezjusza nauczyła się skutecznie ignorować. 

konstruktywizm na temat technonauki (E. Bińczyk, Post-konstruktywizm na temat technonauki, „AVANT” 2013 nr 4/1,
s. 45-76).
45 G. W. F. Hegel, Nauka logiki, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 2011, tom I, s. 462 -464.
46 Istnieje oczywiście silna tendencja zaadoptowania mitologii na potrzeby filozoficznej nowoczesności, a precyzyjniej
mówiąc jej niechcianych następstw – jakby powiedział A. Giddens. Już w swej romantycznej reakcji na Oświecenie F.
Schlegel wprost upominał się o mit dla racjonalno-naukowego oglądu świata (F. Schlegel, Mowa o mitologii, tłum. K.
Krzemieniowa, w zbiorze: Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, red. A. Kowalczykowa, PWN,
Warszawa  1975).  Dialektyka  Oświecenia  M.  Horkheimera  i  T.  Adorno,  wraz  z  tezą  o  wtórnej  mitologizacji
wyemancypowanych  sfer  ludzkiego  życia,  jest  tutaj  również  klarownym przykładem (T.  Adorno,  M.  Horkheimer,
Dialektyka Oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994). Nierozerwalną więź mitu ze
światem  nowoczesnym podkreślali  również  M.  Eliade  i  R.  Barthes  (M.  Eliade,  Sacrum,  mit  i  historia,  tłum.  A.
Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1993; R. Barthes,  Mitologie,  tłum. A. Dziadek, Aletheia, Warszawa 2000). Sądzę, że
obecność  religijno-mitiologicznej  sfery  w  obrębie  świata  nowoczesnego  można  sprowadzić  do  tych  elementów
rzeczywistości, które z jednej strony nie są w sposób refleksyjny kontrolowane (np. przy użyciu nauki, czy reprezentacji
politycznej) lub po prostu wymknęły się z obszaru takiej kontroli, z drugiej zaś stanowią powszedniość doświadczenia.
W tym sensie „przed-nowoczesność” byłaby identyfikowana z pewnym obszarem doświadczeń, którego nie można
oswoić  za  pomocą  nowoczesnych  instytucji.  Nie  chodzi  mi  jednak  o  poznawczy  wymiar  mitu  w  obrębie
nowoczesności, lecz ontologiczne konsekwencje, jakie niesie ze sobą takie właśnie myślenie.  
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1.1.2 Antropologizowanie filozofii. W kierunku nowoczesnej samowiedzy

„Nomologiczna” struktura rzeczywistości w ramach przednowoczesnych koncepcji miała charakter

ontologiczno-aksjologiczny  i  łączyła  w sobie  wielość  różnych  obszarów ludzkiej  i  nie-ludzkiej

działalności. Struktura ta odwoływała się zatem do całości tego, co istnieje jako z jednej strony

opisu  świata,  z  drugiej  zaś  obowiązującej  normy.  Niezależnie  od  tego,  czy  ujmowane

prawidłowości  posiadały  immanentną  właściwość  samej  przyrody,  czy  były  ufundowane  na

transcendencji Boga, zasadniczym punktem wyjścia i dojścia takiej wiedzy było uprzywilejowanie

ontologicznej  różnorodności  ujętej  jako  zorganizowana  i  samo-odtwarzająca  się  całości  bytu.

Wiedza ta urzeczywistniała się zatem przez działanie praktyczne,  czyli  jako integralna część tej

całości.  Materiału  do  zrozumienia  tego,  czym  jest  splot  wiedzy  i  działania,  dostarcza  nam

antropologia. Przywołajmy ponownie autora Myśli nieoswojonej: 

Modelowanie człowieka według schematów gatunkowych – powiada C. L-Strauss – schematów elementarnych
zjawisk przyrody lub schematów czysto zakresowych pociąga za sobą nie tylko następstwa fizyczne,  lecz również
konsekwencje psychologiczne. Społeczeństwo, które określa swoje segmenty za pomocą przyporządkowania ich górze i
dołowi,  niebu  i  ziemi,  porze  dziennej  i  porze  nocnej,  może  w  tej  samej  strukturze  opozycji  pomieścić  postawy
społeczne czy moralne: zgodę i agresję, pokój i wojnę, wymiar sprawiedliwości i przepisy porządkowe, dobro i zło,
chaos  i  porządek  itd.  Dlatego  społeczeństwo  nie  ogranicza  się  do  kontemplowania  wyabstrahowanego  systemu
odpowiedniości:  dostarcza  indywidualnym  członkom  tych  segmentów  pretekstu  do  wyróżnienia  się  poprzez
zachowanie.47

C. Lévi-Strauss utrzymuje, że tzw. myśl pierwotna, osiąga porównywalny stopień złożoności

poznawczej,  co  poznanie  naukowe.  To  podobieństwo  posiada  jego  zdaniem charakter  czysto

formalny  osadzony  na  strukturalistycznie  identyfikowanej  różnicy  (znaczące/znaczone,

działanie/myślenie), gdzie wzorce działania praktycznego generowane są przez struktury umysłowe

(schematy,  reprezentacje,  reguły,  intencje,  cele)48.  Nawet  segmentacja społeczeństw pierwotnych

działa  tak  samo,  jak  w  społeczeństwach  nowoczesnych  uruchamia  mechanizmy  centrycznej

(kołowej), linearnej oraz binarnej – wrócę jeszcze do tych pojęć – organizacji zasobów, lecz nie jest

jednak ich  w stanie  kontrolować na poziomie  zinstytucjonalizowanej  abstrakcji49.  Argumentacja

47 C. Lévi-Strauss, Antropologia wobec problemów…, dz. cyt., s. 226.
48 Strukturalizm właściwie nie dostrzega, że logika praktyki jest jednocześnie praktyką logiki.  Tym samym uznaje
praktyki  społeczne  jako  wynik  realizacji  odgórnie  założonego  porządku  różnic,  które  są  jedynie  wykonywane.
Znakomicie  o  ograniczeniach  metody  strukturalnej  w naukach  społecznych  pisał  P.  Bourdieu:  „W gruncie  rzeczy
zwykłe praktyki są tym bardziej udane, a więc bardziej nieświadome, im mniej warunki wytwarzania tych dyspozycji,
których są one wytworem, oddalają się od warunków, w jakich funkcjonują. Obiektywne dopasowanie dyspozycji i
struktur zapewnia zgodność z obiektywnymi warunkami i pilnymi zadaniami, które nie ma nic wspólnego z regułą i
świadomą  zgodnością  z  regułą,  jak  również  pozory  celowości,  które  w  żadnym  razie  nie  implikują  świadomego
założenia obiektywnie osiąganych celów. Paradoksalnie więc nauki społeczne nigdy nie sięgają po język reguły tak
często, jak wtedy, gdy jest on zupełnie nieodpowiedni” (P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, tłum. M. Falski, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008, s. 197).
49 Zob. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, zwłaszcza rozdział VII: Czy istnieją organizacje dualistyczne?, tłum.
K. Pomian, ALETHEIA, Warszawa 2008, s. 152.
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francuskiego  etnologa  jest  pouczająca,  między  innymi  dlatego,  że  stanowi  kulminacyjny  punkt

polemiki  z  tezami  filozoficznymi  J.  P.  Sartre'a50 zawartymi  w  pracy  Critique  de  la  raison

dialectique51. W ostatnim rozdziale Myśli nieoswojonej C. Lévi-Strauss pisze tak:

Sartre  słusznie  domniemywa,  że  jego usiłowanie zrozumienia  [myśli  pierwotnej]  będzie płodne tylko pod
warunkiem, iż będzie dialektyczne […] To, że człowiek pierwotny osiąga poznanie złożone, że potrafi analizować i
dowodzić, wydaje mu się jeszcze bardziej nie do przyjęcia niż na przykład  Levy-Bruhlowi. Na temat sławnego, dzięki
dziełu  Deacona,  tubylca  z  Aambrym,  który  potrafił  wyjaśnić  badaczowi  działanie  zasad  małżeństwa  i  system
pokrewieństwa,  posługując się narysowanym na piasku schematem (zdolność wcale nie wyjątkowa,  gdyż literatura
etnograficzna  zawiera  wiele  podobnych  obserwacji),  Sartre  stwierdza: Jest  to  samo  przez  się  zrozumiałe,  że  taka
konstrukcja nie jest myślą; jest to praca rąk, kontrolowana przez niewyrażone poznanie syntetyczne.52

Problem polega  na  tym,  że  C.  Lévi-Strauss  odnajduje  elementy myślenia  naukowego w

strukturze  umysłowości  pierwotnej,  jednocześnie  oddzielając  tę  strukturę  od  działania

praktycznego.  Podczas  gdy J.  P.  Sartre  w działaniu  praktycznym nie  potrafi  w ogóle  odnaleźć

elementów  myślenia  naukowego  –  poznawczej  reprezentacji  w  reprezentacji  znakowej.  W tej

polemice nie pojawia się jednak możliwość symetrycznej analizy struktur umysłowości i działania.

Pod tym względem nowoczesna etnologia i filozofia są ze sobą zgodne. I w jednym i w drugim

przypadku,  przyjmuje  się  za  oczywiste,  że  komponent  refleksyjny powinien  być  przedustawnie

określać sferą działania, którą poprzedza i kontroluje. I jest to ontologiczny fakt, niepodlegający

dyskusji. Inną kwestią jest natomiast to, czy w samym akcie pisania J. P. Sartre dostrzega element

refleksyjności, czy też nie. Refleksja – jak powiedziałby C. Geertz – nie jest tu ani procesem, ani

instytucją społeczną, lecz czynnikiem wyjaśniającym wszystko inne.53 W tym sensie nowoczesny

umysł naukowy może dostrzec w przednowoczesnej strukturze myślenia jedynie swoje lustrzane

odbicie, niezależnie od tego, czy się w nim dopatruje pewnych podobieństw, jak czyni to C. Lévi-

Strauss54, czy też nie, jak czyni to J. P. Sartre. Francuski etnolog mówi zresztą o tym wprost:

50 W tym miejscu chciałbym zasygnalizować istotny dla mnie wątek, który jednak będę rozwijał dopiero w drugiej
części pracy. Lecz warto już teraz zauważyć, że spór francuskiego etnologa z filozofem zasadza się na dystynkcji, którą
P.  Bourdieu  określiłby  jako  różnicę  między  fizyką  społeczną  (strukturalizm)  a  fenomenologią  społeczną
(zsubiektywizowana antropologia).  Zobaczymy w kolejnych  rozdziałach,  że  ta  dystynkcja  znajduje  również  swoje
czysto filozoficzne okreslenia w postaci heglizmu (systemowa konieczność) i Kantyzmu (podmiotowa sprawczość).
51 O słynnym sporze C. L. Straussa i J. P. Sartre pisze ciekawie Małgorzata Kowalewska (M. Kowalewska, Struktury,
historia i praxis. O sporze Sartre'a z Lévi-Straussem z dzisiejszej perspektywy, „Praktyka Teoretyczna” 2016, tom 22, nr
4, s. 105-131).
52 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, dz. cyt., s. 333.
53 C. Geertz, Jak dziś myślimy. Ku etnografii myśli współczesnej, tłum. D. Wolska, w: tegoż, Wiedza lokalna. Dalsze 
eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 157.
54 Warto przytoczyć tu fragment Smutku tropików: „Dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy etnografia nie pociągała mnie,
choć  się  tego  nie  domyślałem,  z  powodu  pewnego  pokrewieństwa  struktury  pomiędzy  cywilizacjami  będącymi
przedmiotem badań a moją własną umysłowością.  Brak mi  zdolności  do rozsądnego uprawiania terenu,  z  którego
rokrocznie  mógłbym  zbierać  plony.  Mam  inteligencję  neolityczną.  Na  kształt  pożaru  w  dżungli  obejmuje  ona
płomieniem obszary często nie zbadane, zapładnia je, być może, po to, aby pośpiesznie zebrać żniwo i pozostawić po
sobie teren spustoszony” (C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, tłum. A. Steinsberg, PIW, Warszawa 1968, s. 18).
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Tym samym została przezwyciężona fałszywa antynomia między umysłowością logiczną a prelogiczną. Myśl
nieoswojona jest logiczna, w tym sensie i w ten sposób co nasza, lecz tak, jak nasza jest nią tylko wtedy, kiedy używana
jest do poznawania wszechświata, w którym uznaje jednocześnie właściwości fizyczne i właściwości semantyczne […]
[Myśl  nieoswojona]  Traktując  postrzegalne  zmysłowo  właściwości  świata  zwierzęcego  i  świata  roślinnego  jako
elementy przekazu, odkrywając w nich podpisy – a więc znaki –  ludzie dokonywali błędnych rozpoznań, element
znaczący nie zawsze był tym, który za takowy uważano […] Dlatego mimo pomyłek w rozpoznaniu co do zjawisk
fizycznych (pomyłek nie absolutnych,  lecz  relatywnych do poziomu,  na którym uchwycono dane zjawisko)  mimo
interpretowania ich jakby to były przekazy, ludzie mogli odkryć niektóre ich właściwości55.

Co  by  się  stało,  gdybyśmy  odwrócili  porządki  i  do  analizy  świata  nowoczesnego,

zastosowalibyśmy przednowoczesny sposób konstruowania rzeczywistości. Jeśli zgodzilibyśmy się

na taką symetryczną analizę, wpierw musielibyśmy zaakceptować fakt, że struktury rzeczywistości,

łącznie ze światem przyrody, wcale nie są poznawczymi reprezentacjami dostarczającymi jedynie

schematów dla praktycznego działania, lecz stanowią performatywny spektakl, w którym zjawiska

fizyczne i  znaki,  działanie  i  myślenie,  podmioty i  przedmioty są ze  sobą zmieszane.  Wówczas

wszelki  rytuał,  zdarzenie  fizyczne,  czy  też  doktryna  jako  przejaw  wiedzy,  nie  mogłyby  być

traktowane  jako  eksplanacyjna  forma  odnoszenia  się  do  rzeczywistości  w  sensie

epistemologicznym – jak chce tego francuski etnolog, mówiąc o pomyłkach w rozpoznaniu. Taka

wiedza nie polegałaby bowiem na wyjaśnianiu, czy dowodzeniu, które miałoby na celu poszerzyć

istniejącą  już  wiedzę,  lecz  na  orientowaniu  się  w zróżnicowanym świecie,  w którym działanie

praktyczne stanowi jedynie część i tylko jako część, bierze udział w odtwarzaniu ładu uniwersum56.

W tym sensie struktury poznania oraz struktury bytu są wykonywane równocześnie, dlatego też

podział na teorię i praktykę, choć funkcjonujący w „strukturach pierwotnych”, nie implikuje wcale

metafizycznej dystynkcji pomiędzy myśleniem a rzeczywistością, lecz odnosi się do odmiennych

sposobów bycia57. Wiedza „przed-nowoczesna” ma zatem wspólną podstawę w tym, co różnorodne;

tym, co ludzkie i tym, co nie-ludzkie, tym, co pomyślane i tym, co wykonane, tym, co polityczne i

tym, co ekonomiczne,  tym, co kulturowe i  tym, co przyrodnicze,  tym, co techniczne i  tym,  co

55 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, dz. cyt., s. 355-356.
56 „Każda rzecz święta powinna być na swoim miejscu – powiada głęboka myśl wyrażona przez pewnego tubylczego
intelektualistę. Można by nawet powiedzieć, że to właśnie czyni ją świętą, gdyby bowiem – choćby w myśli – została
ona usunięta, ległby w gruzach cały porządek wszechświata: tak więc zajmuje należne sobie miejsce , przyczynia się
ona do utrzymania porządku tego świata” (tamże, s. 23).
57 W  kwestii  krytyki  tzw.  wielkich  dychotomii  odsyłam  do  znakomitej  pracy  J.  Goody,  Poskromienie  myśli
nieoswojonej, tłum. M. Szuster, PIW, Warszawa 2011.

34



moralne itd. W tym sensie bycie podmiotem, czy też przedmiotem wiedzy to pewna właściwość58,

która ujawnia się dopiero na gruncie złożonego konglomeratu działań59.

Co  jednak  właściwe  oznacza  wyprowadzenie  „antropologii  z  tropików”,  w  sensie

filozoficznym i  jaki  ma  to  związek  z  ontologiczną  strukturą  świata  nowoczesnego?  Z  punktu

widzenia zasady symetrii należy odwrócić tezę, że myśl nieoswojona jest logiczna tak samo, jak

myśl naukowa, dopiero wtedy, kiedy orientuje się refleksyjnie w stosunku do siebie i do świata. To

znaczy,  wtedy,  kiedy  jest  ona  zdolna  do  bycia  podmiotem  kartezjańskim,  oddzielającym  byt

fizyczny  od  reprezentacji  znakowej,  nie  mieszając  ich  ze  sobą,  albo  wtedy,  kiedy  racjonalnie

ustalony  cel  poprzedza  praktyczną  działalność  –  w  ogóle  wtedy,  kiedy  myśl  nieoswojona

potrafiłaby zrezygnować z tego, co E. Husserl nazywał nastawieniem naturalnym60. Zasada symetrii

odnosi się do sytuacji, w której struktury świata oraz struktury wiedzy, to wzajemnie warunkujący

się  układ  działań.  To  sytuacja,  w  której  praca  poznania  nie  sprowadza  się  wyłącznie  do

reprezentowania przedmiotów, lecz ich praktycznego opracowywania, czy wręcz performatywnego

wytwarzania.  Oznacza  to,  że  produkty  wiedzy  naukowej,  jako  złożone  oraz  ontologicznie

ustabilizowane artefakty, mogą zwrotnie oddziaływać, na podstawowe założenia epistemologicznie

konstruowanych teorii wiedzy, w postaci technologii, tekstów czy instytucji społecznych. Artefakty

te działają zatem jako aktorzy nie-ludzcy, produkują raczej heterogeniczne kłącza, niż multiplikują

dychotomiczne podziały na różnych poziomach wiedzy. W tym sensie samo działanie poznawcze,

nie znajduje swojego ośrodkowego momentu sprawstwa w obrębie klasycznie rozumianej kategorii

podmiotowości, lecz stanowi samo-wytwórczą strukturę, którą można zdefiniować jako  bycie-w-

odniesieniach61.

58 W filozofii oraz w nauce możemy się spotkać z wieloma intuicjami, czy też sposobami myślenia o podmiotach
poznających oraz przedmiotach poznawanych, niezwykle jednak rzadko myślano o nich w kategoriach właściwości.
Niemal zawsze podmioty i przedmioty to ontologicznie stabilne obiekty,  od których rozpoczyna się konstruowanie
wiedzy.  L.  Nowak  we  wprowadzeniu  do  swojego  programu  negatywistycznej  metafizyki  unitarnej sformułował
przykładowy katalog takich intuicji:  „Jest  świat  – (to  intuicja  istnienia świata).  Istnieje  tylko jeden świat  (intuicja
jedności świata); wszystko, co istnieje w świecie, jest jakieś, nie istnieje zatem nicość (intuicja pozytywności istnienia);
co jest jakieś, jest wskutek tego inne (intuicja związków między pozytywnymi stronami istnienia); budulcem świata są
rzeczy,  cała  reszta  to  ich  mniej  lub  bardziej,  pośrednie  charakterystyki  (intuicja  ostatecznej  podstawy);  rzeczy
zachowują się w porządku zmian (intuicja stabilności); ja jestem w świecie (intuicja auto-istnienia), moja myśl o rzeczy
i  sama  rzecz  to  obiekty  całkowicie  odmiennej  natury  –  pierwszy jest  we  mnie,  drugi  na  zewnątrz  mnie  (intuicja
subiektywności  świadomości);  najpierwszą  wiedzę  o  świecie  można  uzyskać  przez  zmysły  (intuicja  empiryzmu);
obserwacja zmysłowa rzeczy  nie zmienia tej  rzeczy (intuicja  akazualności  obserwacji)  –  oto przykładowe intuicje
składające się na naturalny podgląd na świat. Naturalny, a więc taki w który wierzy się bezwarunkowo. Kto kwestionuje
jakieś  z naturalnych intuicji  metafizycznych, a nawet  tylko na serio stawia pytanie i ich zasadność, narusza nasze
poczucie oczywistości u samych jej podstaw” (L. Nowak, Byt i myśl: u podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej.
T. 1, nicość i istnienie, Zysk i S-ka, Poznań 1998, t. I, s. 66).
59 E. V. de Castro,  Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm indiański,  tłum. M. Filip, K. Chlewińska, „Etnografia.
Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2017, nr 3, s.43.
60 Zob. E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Aletheia, Warszawa 1992.
61 Jest to pojęcie Heideggerowskie odnoszące się do narzędziowej struktury rzeczywistości. Motyw narzędziowego
bycia-w-odniesieniach rozwijają w swych pracach: J. Duraj, Krytyka i etyka komunikacji na przykładzie hermeneutyki
Martina  Heideggera,  https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/890,  dostęp  online:  18.05.2020;  B.  Tuchańska,
Ontologia  kulturowa:  kulturowość  bycia,  „Diametros”  2014,  nr  42;  B.  Tuchańska,  Ontologia  kulturowa:  zarys
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Takie podejście nie jest wynikiem eksperymentu myślowego, lecz wyzwaniem postawionym

przez  dynamiczną  strukturę  świata  nowoczesnego,  którą  na  przykład  U.  Beck  określa  mianem

społeczeństwa ryzyka62. Jednakże z punktu widzenia filozofii takie podejście musi zmierzyć się z

pewnym  zagrożeniem,  wynikającym  wprost  z  ograniczonych  możliwości  badawczych  samej

filozofii.  Otóż z jednej strony, antropologia wraz z imperatywem badań terenowych oraz pracą na

materiale  empirycznym  (obok  socjologii  wiedzy),  stanowiła  wzór  dla  sformułowania  zasady

symetrii63.  Z kolei  domeną filozofii  jest  przede wszystkim działanie  na jednorodnym materiale,

jakim są pojęcia, co sprzyja – nawet pomimo przyjęcia określonych założeń – osuwaniu się w toku

badań w epistemocentryczny wymiar rozumienia fenomenu wiedzy. W tym sensie filozofia często

nie ma możliwości dostrzeżenia swoich działań w perspektywie wzajemnego warunkowania świata

i poznania, jakie proponuje zasada symetrii. Można nawet powiedzieć, że w tej sytuacji to materia

pracy filozoficznej, stanowi jej podstawowy problem. Widać to szczególnie wyraźnie, jeśli porówna

się  filozofię  nauki  z badaniami prowadzonymi w ramach antropologii  laboratorium64.  Z drugiej

jednak strony zbyt  daleko idący entuzjazm, towarzyszący wprowadzaniu  myśli  nieoswojonej do

higienicznie  posortowanych  zasobów  świata  nowoczesnego,  może  skutkować  miałkością

postmodernistycznych dywagacji oraz niekończącą się dekonstrukcją wraz z jej umiłowaniem dla

marginesów.65 To podwójne zagrożenie traktuję jednak jako szansę. Jest to – jak sądzę – swoistego

konstrukcji, „Diamatros” 2014, nr 41; G. Harman,  Tool-being. Heidegger and Metaphysics of  Objects,  Open Curt,
Chicago 2002.
62 W koncepcji U. Becka praktyczne efekty zasady symetrii realizują się na przecięciu nauki i społecznych relacji:
„Nauki  są  już  konfrontowane  ze  swoimi  własnymi  produktami,  brakami,  skutkami,  napotykają  więc  drugi  twór
cywilizacji.  Przez fakt, że ekspansja nauki skierowana jest na siebie samą, w ten sposób krytyka jest uprawiana jako
krytyka nauki […]. Ujawnia ona stopień niepewności nauki dotyczącej jej podstaw i oddziaływań, nad czym góruje już
tylko potencjał ryzyka […]. W ten sposób puszczony został w ruch proces demistyfikacji nauk, w czasie którego relacje
między nauką a praktyką i opinią społeczną ulegają gruntownej zmianie. W konsekwencji dochodzi do brzemiennej w
skutki demonopolizacji naukowego roszczenia do poznania” (U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, tłum. S. Cieśla, Scholar,
Warszawa 2002, s. 238-240). Koncepcje późnej nowoczesności oraz społeczeństwa ryzyka będą przedmiotem moich
rozważań pod koniec drugiej części rozprawy.
63 Zob. M. Holbraad, M. A. Pedersen,  The Ontological Turn. An Anthropological Exposition, Cambridge University
Press, Cambridge 2017.
64 W krytyce formułowanej na gruncie socjologii wiedzy filozofia nauki wychodzi z założenia,  że teorie naukowe
(systemy praw) stanowią podstawowy efekt działań poznawczych, który prowadzić ma do finalnego efektu, jakim jest
nowa wiedza. Takie podejście w zasadniczy sposób wyklucza, symetryczny sposób rozumienia nauki jako działania,
które mobilizuje wokół siebie różnorodne zasoby, tworzy heterogeniczne sieci, renegocjuje warunki istnienia swoich
przedmiotów za pomocą aparatury technologicznej itd. Klasyczne prace dotyczące antropologii laboratorium to przede
wszystkim: B. Latour. S. Woolgar,  Laboratory life.  The Construction of Scientific Facts,  Princeton University Press,
New Jersey 1986; J. Low, Organizing Modernity:  Social Ordering and Social Theory, John Wiley&Sons, Cambridge
1988; K. D. Knorr-Cetina,  The Manufacture of Knowledge.  An Essay on the Contructivist and Contextual Nature od
Science, Pergamon Press, Oxford 1981.
65 Postmodernizm, postkolonializm, post-humanizm, a także feminizm, skutecznie rozbiły uniwersalne fundamenty
wiedzy  nowoczesnej,  odsłaniając  jej  społeczne  uwarunkowania.  Nie  do  końca  jednak  nurty  te  potrafiły  dokonać
strategicznych  choćby  fuzji  radykalnych  krytyk  z  projektowaniem  nowych  stabilnych  całości.  Tę  niemożność
znakomicie zdiagnozował S. Shapin: „Często uważa się pracę za zakończoną – powiada Steven Shapin – gdy można
dojść do wniosku, że »nauka nie jest autonomiczna« lub »nauka jest integralną częścią kultury«, lub nawet, że istnieją
interesujące analogie lub pokrewieństwa pomiędzy myślą naukową a strukturami społecznymi. Lecz nie są to wnioski:
są to punkty wyjścia dla dalej idących analiz wiedzy naukowej jako produktu społecznego”. (S. Shapin, Historia nauki i
jej socjologiczne rekonstrukcje, tłum. M. Tempczyk, w zbiorze:  Mocny program socjologii wiedzy, red. B. Barnes, D.
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rodzaju moment uwrażliwienia pracy filozoficznej,  polegający na wypracowywaniu kompetencji

sytuacyjnego dostrzegania możliwości i ograniczeń zarówno na poziomie twardych, ontologicznie

ustabilizowanych struktur świata, jak również ich  kłączowatych podstaw oraz efektów przez nie

wytwarzanych.  W tym  sensie  priorytetem  dla  podejmowanych  tu  dociekań  nie  jest  wyłącznie

krytyka, lecz rozpoznanie66. 

Wrażliwość filozoficzną zbliżoną do tej, którą prezentuję w niniejszej rozprawie, rozwija K.

Abriszewski:

Badając uspójnianie poprzez filozofowanie, należy pytać o różne zjawiska: po pierwsze, w jaki sposób odbywa
się uspójnianie całości kultury? To znaczy, jak nowe gry kulturowe wyrosłe z filozofowania przekształcają »system«
tworząc nową całość?; po drugie, w jaki sposób filozofowanie uspójnia codzienne wytwarzanie kultury?, to znaczy, jak
zapewnia  ciągłość  i  gładkość  »zwyczajnych«  procesów?;  po  trzecie,  w jaki  sposób filozofowanie  uspójniło  nasze
rozmaite  obrazy  całości  –  wyobrażenia,  teorie,  światopoglądy,  a  także,  jak  pomogło  nam  podjąć  zmagania  z
wyobrażeniami konkurencyjnymi […] Analogicznie, poszukując momentów zerwań, należy czynić to w trzech różnych
zakresach;  zerwań jako rozpoznawanych w konfliktach reprezentacji,  którymi się  operuje,  zerwań doświadczanych
egzystencjalnie jako załamań istniejącego porządku; wreszcie zerwań systemowych, zauważalnych dzięki całościowym
modelom kultury, które to rozerwanie mogą doprowadzić dopiero w przyszłości do zmian doświadczeń na poziomie
codzienności67.

Dla K. Abriszewskiego praktyka filozoficzna nie polega zatem na porównywaniu różnych

systemów  filozoficznych,  czy  problematyzowaniu  zagadnień  związanych  z  uprawomocnieniem

wiedzy,  lecz  na uspójnianiu,  swoistego rodzaju kompetencji,  która umożliwia poruszanie się  w

sytuacji  nieprzezwyciężalnej  niepewności  ontologicznej.  A taka  postawa  pozwala  właśnie  na

symetryczną pracę krytyki i projektowania nowych całości, wykrywania tzw. dziur ontologicznych68

oraz ich praktycznego zszywania,  uspójniania,  czy też splatania.  W obrębie filozofii  oznacza to

uprzywilejowanie empirii w odniesieniu do pracy pojęciowej. Wówczas antropologia przekształca

się w metafizykę – filozofię pierwszą:

Weźmy warsztat antropologa, dodajmy pytania filozofa, pomieszajmy etnologiczną wrażliwość na szczegół i
konkret z filozoficznym wyczuleniem na niuanse różnych ontologii i otrzymamy w rezultacie antropologizację filozofii
lub empiryczną metafizykę69.

Bloor,  Wydawnictwo Naukowe IFiS PAN, Warszawa 1993, s.  400).  Radykalna krytyka postmodernistów nie może
jednak  zamienić  wniosków na  punkt  wyjścia  –  jak  zauważa  S.  Shapin.  Dowodziłoby  to  przecież  tylko  tego,  że
postulowany radykalizm nie  jest  aż  tak  radykalny,  a  rezultat  krytyki  niepostrzeżenie  może okazać  się  początkiem
(systemu?) – jak głosi słynna formuła z Nauki Logiki Hegla.
66 Przez rozpoznanie mam tu na myśli to, co powiedział P. Bourdieu w przedmowie do  Zmysłu praktycznego: „Ci,
którzy dziś z lubością bawią się w sędziów i, jako to się mówi, sprawiają sobie przyjemność, chwaląc i oskarżając
socjologów i etnologów [filozofów?] epoki kolonialnej, zrobiliby lepiej, gdyby postarali się zrozumieć, co sprawiło, że
najbardziej przenikliwi i dobrze nastawieni z tych, których oskarżają, nie mogli zrozumieć pewnych rzeczy, później
jasnych już nawet dla najmniej przenikliwych i pełnych złej woli.” (P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, dz. cyt., s. 12).
67 K. Abriszewski, Kulturowe funkcje filozofowania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013, s. 312-313.
68 Pojęcie  dziury  ontologicznej  w  tym  kontekście  odsyła  niespójność  w  ramach  uniwersum  symboliczne,  które
praktyka filozoficzna potencjalnie rekonstruuje. W szerszym kontekście pojęcie to odsyła do filozofii Leszka Nowaka i
w szczególności zaś jego projektu negatywistycznej metafizyki unitarnej.
69 K. Abriszewski, Szansa na powrót do empirii. O antropologizacji filozofii, w zbiorze: Antropologizowanie 
humanistyki, red. J. Kowalewski, W. Piasek, IF UWM, Olsztyn 2009, s. 290.
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Dlatego też filozofia Kartezjusza – szerzej paradygmat kartezjańsko-newtonowski – stanowi

dla mnie istotny punkt,  gdyż jako inauguracyjny moment zawiązywania podstawowych struktur

wiedzy nowoczesnej, wytycza tym samym drogę jej rozwoju. To właśnie główne założenia filozofii

kartezjańskiej,  w  toku  dynamicznych  procesów  modernizacji  podlegają  zarówno  twórczej

kontynuacji,  jak  i  spotykają  się  z  wszechstronną  krytyką.  Fundamentalizm  epistemologiczny,

reprezentacjonizm, substancjalizm w odniesieniu do podmiotu, ahistoryczność prawdy naukowej,

naturalizm, tzw. problematyka ciała i umysłu, to tylko niewielka próbka tematów, które nadawały

ton naukowo-filozoficznym dociekaniom i  do dziś  jeszcze stanowią źródło ożywionych debat  i

kontrowersji.

Proponuję teraz spojrzeć na paradygmat Kartezjańsko-Newstonowska od jej najmocniejszej,

fizykalnej strony, a następnie wpleść go w problematyczny związek z antropologią.

Podstawowe  założenia  funkcjonowania  świata  fizycznego,  w  ramach  paradygmatu

Kartezjańsko-Newtonowskiego, w sposób syntetyczny sformułował L. von Bertalanffy:

Wzajemne oddziaływania między »częściami« powinny być tak słabe, by można je było, dla pewnych celów
badawczych, zupełnie pominąć. Tylko pod tym warunkiem części te dadzą się »zanalizować« w rzeczywistość oraz pod
względem logicznym i matematycznym, a potem »złożyć w całość«. Po drugie, relacje opisujące zachowanie części
powinny  być  liniowe:  tylko  wtedy  zostanie  spełniony  warunek  sumowalności,  co  znaczy,  że  zarówno  równanie
opisujące  zachowanie  całości  ma taką  samą postać  jak  równania  opisujące  zachowanie  części;  procesy  cząstkowe
można na siebie nałożyć, aby otrzymać procesy całościowe itd.70

Określmy teraz  praktyczny wymiar  tej  sytuacji.  Wpierw należy  rozbić  rzeczywistość  na

proste  i  wyosobnione  części,  które  będzie  można  następnie  poddać  matematyzacji,  gdyż  tylko

„czyste”  właściwości  ilościowe  –  powiada  Kartezjusz  –  należą  do  rzeczy  samej.  Te  proste

fragmenty w przebiegu samego badania okazują się czymś pierwotniejszym niż rzeczywistość, z

której zostały  praktycznie wyodrębnione. Dlatego też niejako automatycznie są one pozbawione

jakichkolwiek śladów zewnętrznej ingerencji i jako fundamentalne składniki świata zyskują stabilną

zdekontekstualizowaną (atemporalną71) formę przedmiotową72. W ten sposób wyłania się również

70 L.  V.  Bertalanffy,  Ogólna teoria systemów,  tłum. E. Woydyłło-Woźniak,  PWN,  Warszawa 1984, s.  48. Według
Kartezjusza to,  co  istnieje,  ma  być  zatem  pewnego  rodzaju  zespołem  zagadnień  matematycznych.  Oznacza  to
możliwość,  wyosabniania  rzeczy  z  ich  pierwotnych  związków,  wydzielania  z  nich  podstawowych  elementów i  w
konsekwencji  poddawania procedurze ponownej syntezy. Schemat  takiego działania według H. Lefebvre'a  wygląda
następująco: 1) Rozbijać to, co konkretne i złożone, czyli „analizować”; 2) Sprowadzać to, co konkretne i złożone do
„składników”  prostych,  czyli  bardziej  oderwanych,  a  więc  elementów  pierwotniejszych  w  kolejności  badań;  3)
Odtworzyć to, co rzeczywiste, wychodząc z tych składników (H. Lefebvre, Kartezjusz, tłum. zbior., Książka i Wiedza,
Warszawa 1950, s. 50).
71 Warto również dodać, że według M. Heideggera oraz Yu Tuana składniki te pozbawione są kontekstu przestrzennego
(M. Heidegger, Pytanie o rzecz, dz. cyt.; Y. Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987).
72 W  odniesieniu  do  Newtona  można  powiedzieć,  że  jego  teoria  na  dwa  sposoby  ugruntowywała  ontologiczną
stabilność świata. Pierwszy sposób, który można nazwać teoretycznym, znakomicie opisała A. Jelewska. Drugi sposób,
nazwijmy go socjologicznym, opisał R. Merton: „Absolutny czas i absolutna przestrzeń miały w systemie newtonowski
absolutny charakter  […].  Absolutny czas  i  absolutna przestrzeń,  były  sensorium Dei,  czyli  sposobem, w jaki  Bóg
postrzega  świat  i  dzięki  czemu jest  obecny w całym wszechświecie.  Sensorium to  organon Boga,  dzięki  któremu
dokonywał On mediacji w świecie fizycznym […]. Newton przemeldowując semantykę terminu sensorium, przeniósł je
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pierwotna forma poznawczego stosunku do rzeczywistości, wyrażona w binarnej opozycji podmiot/

przedmiot. Podmiot zyskuje taką samą nienaruszalną formę, co przedmiot. Okazuje się on jednak

odgrodzony od przedmiotów barierą metody. Metoda z kolei pozwala na proceduralne generowanie

faktów  dotyczących  zjawisk  przyrodniczych  oraz umiejscawia  podmiotową  refleksyjność  w

centrum, z którego fakty te czerpią  dopiero swoją niepowątpiewalną obiektywność istnienia oraz

prawdę. W tym sensie ład uniwersum konstytuuje się z jednej strony jako efekt nakładania na siebie

określonych  fragmentów  świata,  czy  jak  mówi  von  Bertalanffy  multiplikacji  procesów

kumulowanych  w  porządku  liniowym,  z  drugiej  zaś  jako  metodologiczna  neutralizacja

podmiotowej partycypacji,  albo też jakby powiedział Heidegger  bycia-w-świecie. Stąd też czysto

ilościowa analiza bytu umożliwia myślenie  o rzeczywistości  jako całości  w kategoriach części,

ponieważ przedmioty w ogóle, niezależnie od stopnia ich złożoności oraz rozmiaru, jawią się jako

skupiska  dużej  ilości  prostych  składników.  Dominacja  części  nad  całością  prowadzi  w

konsekwencji do rewolucji naukowej, gdzie cząstkowe procesy badawcze określają teraz właściwy

kształt całości. Zatem już nie partycypacja w różnorodności, lecz hierarchiczny układ aktywności

staje się wzorcowy dla kształtowania nowej formy kultury, z odseparowaną od świata i szukającą

uniwersalnego  odniesienia  do  rzeczywistości  samowiedzą  na  szczycie  tej  hierarchii.  W

konsekwencji świata w swym bogactwie i różnorodności rozpada się na poszczególne fragmenty,

których wzajemny związek wyznacza teraz przedmiotowa autonomia wyłaniających się dyscyplin

naukowo-badawczych. 

W ten  sposób do projektu  kartezjańsko-newtonowskiego  przypisana  została  segmentacja

wraz z jej trzema mechanizmami organizacji, wyróżnionymi przez C. Lévi-Strauss'a; porządkiem

kołowym  (centrycznym,  kartezjańska refleksyjność  ulokowana  w  centrum),  linearnym

(multiplikacja  procesów  fizycznych  w  porządku  linearnym) oraz  binarnym  (dualna  struktura

poznania podmiot/przedmiot)73. Gdzie świat empiryczny okazuje się materialnym wytworem myśli

z profanum zmysłów do boskiego organon. W jego systemie matematycznym nie było miejsca na błędy i artefakty,
które według współczesnych charakteryzowały ludzką sferę percepcji i doświadczenia. (A. Jelewska. Sensorium. Eseje
o sztuce i technologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 20-21). Transfer sensorium z ludzkiej percepcji
do boskiego organonu, można również przedstawić odwrotnie. Uczynił to R. Merton, łącząc powstanie teorii Newtona z
handlem morskim;  „Istnienie  prywatnych  motywów Newtona  nie  zmienia  faktu,  iż  obserwacje  astronomiczne,  na
których się opierał, były rezultatem pracy Flamsteeda w obserwatorium Greenwich, zbudowanego z rozkazu Karola II
na użytek Marynarki Królewskiej” (R. Merton, Nauka i gospodarka w siedemnastowiecznej Anglii, tłum. E. Morawska,
J. Wernstein-Żuławski, w: tegoż,  Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982, s. 633). Można
zatem  powiedzieć,  że  boskie  sensorium newtonowskiej  nauki  było  skutkiem  ubocznym  sponsorowanego  z
królewskiego skarbca obserwatorium. Wybudowanego nie dla obserwacji astronomicznych, lecz dla ulepszenia technik
nawigacji, które z kolei miały na celu usprawnienie handlu morskiego, a nie budowanie teorii naukowych.
73 Segmentacja  w  Antropologii  strukturalnej  odnosiła  się  do  przestrzennego  rozmieszczenia  chat  w  plemieniu
Winnebago. Kiedy francuski etnolog prosił danego człona plemienia, przyporządkowanego do określonej hierarchii o
narysowania planu swojej wioski, każdy wyobrażał sobie przestrzeń inaczej, szkicują różne plany, które ostatecznie
dotyczyły tego samego miejsca. (C. Lévi-Strauss, Antropologia …, dz. cyt., s. 120-121).
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nieoswojonej – efektem różnorodnego repertuaru działań, wyłączonego spod kurateli przedustawnej

samoświadomości.

Ryc. 1. Segmentacja.

Konfiguracja tych porządków nie jest  jednak dowolna.  Jak pokazał francuski etnolog, w

przypadku społeczeństw pierwotnych porządki te nieustannie się przenikają, przechodzą jedno w

drugie, bez możliwości ich sterowania za pomocą systemów zinstytucjonalizowanej abstrakcji74. W

społeczeństwach  nowoczesnych  jest  inaczej,  lecz  inaczej  nie  oznacza  tu  różnicy  istoty,  ale

określone możliwości dyscyplinarnej koordynacji segmentów.  

Segmentowanie dokonuje się zewsząd i w każdym kierunku. Człowiek to zwierze segmentowe. Segmentacja
jest własnością wszystkich warstw, które się na nas składają [...] Dom jest segmentowany wedle przeznaczenia jego
części; ulice wedle porządku miasta; fabryka – wedle charakteru prac i czynności. Jesteśmy segmentowani binarnie,
wedle dwoistych opozycji, klasy społeczne, lecz także mężczyźni i kobiety, dorośli i dzieci itd. Jesteśmy segmentowani
kołowo, na coraz szerszych kołach, coraz większych dyskach, czy kręgach […] moje sprawy, sprawy mojej dzielnicy,
mojego miasta, mojego kraju, świata... Jesteśmy segmentowani linearnie […] skończyliśmy jeden proces, zaczynamy
inny, zawsze dbając o procedury i zawsze procedurom poddani […] Segmentacja usztywnia się do tego stopnia, że
wszystkie centra współgrają, wszystkie czarne dziury sprowadzają się do jednego punktu akumulacji, swoistego punktu
przecięcia gdzieś za wszystkimi oczami […] Nie ma już  oczu w niebie, w roślinach i zwierzęcych stawaniach się, lecz
tylko centralne zarządzające oko, które promieniuje na wszystkie dziedziny. 75

74 Doskonały przykładem oddolnej segmentacji codziennych działań bez procedury ich nad-kodowania przez system
abstrakcyjny może być matematyka, uchodząca za myśl abstrakcyjną  par excellence.  J. Goody o swoich badaniach
terenowych w północnej Ghanie pisze tak: „Wspomniałem, że większość LoDagaa potrafiła szybciej liczyć duże ilości
muszli. Moja metoda wywoływała pewne rozbawienie, gdyż zauważano, że przekładałem muszle w nieekonomiczny
sposób,  po  jednej.  Później  spostrzegłem,  że  tylko  chłopcy  uczęszczający  do  szkoły,  przyzwyczajeni  do  bardziej
zindywidualizowanych  metod  abstrakcyjnego  liczenia,  posługiwali  się  tą  samą  techniką.  Odliczanie  średnio
dwadzieścia tysięcy porcelanek opłaty za żonę może być czasochłonną procedurą.  LoDagaa stosują więc specjalną
metodę liczenia porcelanek. Polega ona na tym, że przesuwają najpierw trzy, a potem dwie muszle, aby utworzyć kupkę
złożoną z pięciu. Pięć, oprócz tego, że stanowi ułamek dwudziestu, czyli liczbę będącą podstawą dalszych rachunków,
reprezentuje liczbę porcelanek, którą osoba może ogarnąć spojrzeniem, gdy sięga ręką po kolejną porcję […]. Cztery
kupki po pięć muszli łączy się w stertę liczącą dwadzieścia itd., aż doliczy się opłaty za żonę […]. Kiedy pierwszy raz
poprosiłem kogoś, żeby dla mnie policzył, odpowiedź brzmiała: Ale co? Albowiem do liczenia różnych przedmiotów
stosuje  się  różne  procedury.  Liczenie  kroków  jest  czymś  innym  niż  liczenie  porcelanek  […].  LoDagaa  mają
»abstrakcyjny« system numeryczny. Stosują go zarówno do porcelanek, jak i do kroków, a sposoby posługiwania się
tymi pojęciami są zakorzenione w życiu codziennym. Piśmienność i towarzyszący jej proces szkolnej edukacji pociąga
za sobą przejście ku większej »abstrakcyjności«, ku dekonwencjonalizacji wiedzy, ale skrystalizowanie takiego procesu
rozwojowego  w  postaci  absolutnej  dychotomii  nie  pozwala  na  obiektywną  ocenę  ani  realiów  tradycyjnego
społeczeństwa, ani zmieniającego się świata” (J. Goody, Poskromienie myśli…, dz. cyt., s. 33).
75  G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s. 250.
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Nowoczesna segmentacja to zdyscyplinowane kłącze76, które przyjęło postać drzewiastą z

centralnym zarządzającym okiem, jakim jest samowiedza Cogito. Drzewo to samowystarczalna sieć

emisyjna  posiadająca  dwie  podstawowe  cechy.  Pierwsza  to  scentralizowana  produkcja

władzy/wiedzy77,  druga  to  jednokierunkowy  strumień  komunikacji.  Drzewo  może  się  zatem

rozrastać, rozwijając swoje segmenty  (kołowe, linearne, binarne) wokół głównego pnia, któremu

wraz z rozwojem poszczególnych odgałęzień, przypisywana jest coraz większa rola. Stąd też każde

(nowoczesne)  przekształcenie  intymnych  obszarów  świat  życia oraz  wykształcenie  nowych

przestrzeni  dla  działań  praktycznych  nierozerwalnie  związane  jest  z  ich  urefleksyjnieniem w

czystym  Cogito.  Tym samym drzewiasta  struktura  wiedzy  wraz  ze  swym głównym ośrodkiem

nadzoru praktycznie wiąże ontologiczną strukturę nowoczesnego świata w segmenty. Jako pierwszy

zarysowuje ją właśnie Kartezjusz:

Cała  filozofia  jest  jak  drzewo –  powiada  Kartezjusz  –  którego korzeniem jest  metafizyka,  pniem fizyka,
gałęziami  zaś,  które  z  pnia  wychodzą,  są  wszystkie  nauki,  dające  się  podzielić  na  trzy  następne:  na  medycynę,
mechanikę i moralność78.

76  Jak zauważa M. Sahlins, istnieją również przykłady segmentacji odgórnej w społecznościach przed-nowoczesnych.
M. Sahlins nazywa je segmentacjami heroicznymi: „Dawni badacze struktury społecznej zrozumieją różnice między
heroicznymi sposobami formowania lineaży a procesami rozwojowymi klasycznego systemu segmentarnego lineażu.
Lineaż segmentarny reprodukuje się sam od dołu wzwyż: poprzez przyrost naturalny wśród swych najmniejszych grup i
podział wzdłuż bocznych linii o wspólnym pochodzeniu. Jednak takie społeczeństwa jak zuluskie lub hawajskie – lub
ogólnie wodzostwa polinezyjskie i Nguni – są również przykładem odwrotnej ewolucji” (M. Sahlins,  Wyspy historii,
tłum. I. Kołbon, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 56).
77  Jak pokazuje Foucault, struktura władzy/wiedzy rozchodzi się w dwóch kierunkach. Z jednej strony indywidualizuje
u(JA)rzmia,  tworząc  autonomiczne  podmioty  refleksyjne.  Z  drugiej  strony  tworzy  zinstytucjonalizowane  systemy
dyscyplinarne,  złożone  z  segmentów,  których  celem  jest  zarządzanie  populacją.   M.  Foucault  podkreśla  bardzo
wyraźnie,  że  nowoczesny  reżim  władzy/wiedzy  określa  się  przez  splot  praktyk  duszpasterskich  i  nowoczesnej
biurokracji  (M.  Foucault,  Bezpieczeństwo,  terytorium, populacja, tłum.  M.  Herer,  PWN,  Warszawa  2010).  „1)
Widoczna jest zmiana celu jej działania [władzy pastoralnej]. Nie chodzi już o prowadzenie ludzi ku zbawieniu na
tamtym świecie,  lecz raczej  o  gwarancję zbawienia tu  i  teraz.  Pojęcie to  przyjmuje,  w nowym kontekście,  szereg
znaczeń:  zdrowia,  dobrobytu  (odpowiedniej  zamożności  czy  standardu  życia),  bezpieczeństwa,  ochrony  przed
wypadkami.  Cele  światowe  zajmują  miejsce  dawnych,  religijnych  –  wystarczy  pomyśleć  o  opiece  medycznej  i
społecznej, którą przez długi czas zapewniały kościoły katolickie i protestanckie. 2) Odpowiednio do przekształcenia
celu  rozbudowuje  się  urzędowy  aparat  władzy  pasterskiej.  Władzę  tę  sprawują  urzędy  państwowe  albo
wyspecjalizowane instytucje publiczne w rodzaju policji. (Nie zapominajmy, że w wieku osiemnastym siły policyjne
zajmowały się nie tylko utrzymywaniem ładu i porządku lub wspieraniem rządu w walce ze swymi wrogami, lecz
również troszczyły się o gospodarkę miejską, higienę, zdrowie oraz warunki rozwoju rzemiosła i handlu. Czasem jej
instrumentami  stają  się  również  prywatne  organizacje:  stowarzyszenia  opiekuńcze,  zrzeszenia  dobroczyńców  i
filantropów.  Mobilizuje  się  starodawne  instytucje,  takie  jak  rodzina,  nakładając  na  nie  obowiązki  pasterskie.  Do
sprawowania władzy tego typu wykorzystuje się ponadto sektory profesjonalne, np. opiekę medyczną, której usługi są-
z  jednej  strony  –  sprzedawane  na  rynku,  lecz  –  z  drugiej  –  przyjmują  postać  instytucji  publicznych  (szpitale
państwowe). 3) Rozmnożenie celów i instrumentów władzy pasterskiej nadaje wreszcie rozwojowi wiedzy o człowieku
dwa główne kierunki: pierwszy, globalny i ilościowy, obejmuje całą ludność, natomiast drugi, analityczny, skupia się na
jednostce. Wynika stąd, że władza pasterska, która przez długie stulecia – w istocie, dłużej niż przez tysiąclecie – była
związana z określoną instytucją religijną, nagle rozprzestrzenia się w społecznym organizmie – i znajduje narzędzie w
rozlicznych instytucjach. Zamiast dualizmu władzy pasterskiej i politycznej – w pewnej mierze współpracujących ze
sobą,  w  pewnej  zaś  rywalizujących  –  pojawia  się  nadrzędna  taktyka”  (M.  Foucault,  Podmiot  i  władza,  tłum.  J.
Zychowicz, http://www.ekologiasztuka.pl/articles.php?article_id=67 [dostęp online: 26.12.2018]).
78 R. Descartes,  List do księdza Picot, tłum. W. Dobrzycki, w:  tegoż,  Rozprawa o metodzie:  List do księdza Picot;
Reguły do kierowania umysłem, De Agostini Polska, Warszawa 2002, s. 38. Drzewo to również podstawowa kategoria
dla  G.  Deleuza  i  F.  Guattariego:  „To  ciekawe,  jak  bardzo  drzewo  zdominowało  zachodnią  rzeczywistość  i  całą
zachodnią myśl, od botaniki po biologię i anatomię, ale również gnozeologię, teologię, ontologię, wszelką filozofię…:
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Widać wyraźnie, że praktyka wiedzotwórcza i istnienie nie są od siebie odseparowane, tak

że  ontologia  jest  usytuowana  tylko  w  przedmiotach,  a  poznanie  tylko  w  podmiotach.  Wedle

dzisiejszych ujęć uznaje się, że proces badawczy to raczej onto-epistemologiczny79 splot, w którym

struktury poznania oraz struktury bytu podlegają równoczesnej emergencji, co w zasadzie bardzo

zbliża poznanie naukowe do asamblażu działań charakteryzowanych jako przednowoczesne kłącze.

Problem polega jednak na tym – i tu wracamy do aporii, jaką na początku wskazywał Hegel – że

paradygmat kartezjańsko-newtonowski, pozwala na wyartykułowanie tylko epistemicznej strony tej

relacji, redukując tym samym wszelką praktykę do sfery czystego Cogito.

Poznanie,  choć przecież doświadczane jest  przez  podmiot  jako działanie,  i  to  szczególnego rodzaju,  choć
posiada ono z innymi formami aktywności wiele cech wspólnych, w epoce nowożytnej, a zwłaszcza w jej nowoczesnej
postaci, zostało wyposażone w kwalifikacje, które pozwoliły przeciwstawić je działaniu. Działanie od tej pory dawało
się ujmować jedynie jako osobliwy derywat poznania i tylko dlatego, że przyjmowało na siebie inteligibilność samego
poznania skrytą w subiektywności podmiotu i dopiero stamtąd projektowaną na zewnątrz80.

Splot  wielości  działań  tworzących  społeczne  warunki  możliwości  badania  naukowego

opiera się sposobom uprzedmiotawiania świata w ramach monosubiektywnej konstrukcji poznania

ulokowanej w strukturze samowiedzy. Stąd też wymieniając całość na część, w zamian za złożoną

sieć ludzkich i nie ludzkich działań, „metafizyka naukowa” oferuje nam jedynie metodę jako prosty

łącznik  pomiędzy  niezmiennymi  strukturami  podmiotowymi  i  przedmiotowymi.  W ten  sposób

przyjmując  jedynie  perspektywę  wyjaśniania  „nauka  traci  zdolność  myślenia  o  obiektach  w

kategoriach  złożonych  mediacji”81.  Oznacza  to,  że  warunkiem  naukowej  efektywności  nie  jest

wyłącznie metoda jako rozwijająca się  możliwość  urefleksyjnionych działań  organizowanych w

zinstytucjonalizowanych systemach abstrakcji,  ale  również  to,  czego tak  rozumiana metoda nie

uwzględnia.  A  co  może  pojawić  się  dla  niej  już  tylko  jako  przyszłość  jej  własnych

nieprzewidzianych konsekwencji,  które nieustannie wnosi do świata  i których nie  jest  w stanie

zidentyfikować na poziomie własnego metodycznie określonego poznania. Stąd też postęp poznania

naukowego  poczynając  od  Kartezjusza,  nie  gubi  się  w  pogłębianiu  źródłowych  artykułowaniu

własnych założeń, lecz przeocza swój „pozór”, że za pomocą czysto metodycznej artykulacji jest w

stanie  uniknąć  wszelkiego  przed-nowoczesnego pozoru,  który  polega  na  mieszaniu  zasobów

ludzkich i nie-ludzkich.

W tym okrężnym ruchu „czysto” naukowego poznania wyraźnie zarysowuje się Heglowska

struktura istoty jako pozoru w sobie, pozwalająca ująć tę kwestię w kategoriach dialektyki.  

fundament-korzeń, Grunt, roots, fondement. Zachód ma szczególną relację z lasem, podobnie jak z wylesieniem” (G.
Deleuze i F. Guattari, Tysiąc plateau, dz. cyt., s. 21).
79 Zob. M. Kuszyk-Bytniewska, Działanie wobec rzeczywistości…, dz. cyt.
80  Tamże, s. 41.
81 J. Low, After Method. Mess in Social Science, Routledge, Nowy Jork 2004, s. 88.
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Pozór jest całą resztą, która pozostała jeszcze ze sfery bytu. Ale sam pozór zdaje się jeszcze mieć pewną stronę
bezpośrednią, niezależną od istoty i zadaje się być w ogóle  innym istoty. To inne zawiera w sobie w ogóle obydwa
momenty – moment istnienia i nieistnienia. Ponieważ to to, co nieistotne, nie ma już bytu, to z bycia  innym pozostaje
mu tylko czysty moment nieistnienia. Pozór jest tym bezpośrednim nieistnieniem w określoności bytu, które ma swoje
istnienie tylko w odniesieniu innego.82

Istota jako pozór w sobie występuje tu w sposób odwrócony, czyli pozór jako istota w sobie.

To odwrócenie polega na tym, że pozór pojawia się  przed logiczną wykładnią bytu,  lecz tylko

dlatego, że jest  on bytem opróżnionym ze swojej egzystencji,  którą to nadaje dopiero porządek

naukowych dociekań – byt wiedzy. Pozór, czyli to, co nienowoczesne, nieprawdziwe, nieistotne,

pomieszane, powraca więc jako inno-byt w samo centrum artykułowania naukowej prawdy. W tym

sensie  analiza  symetryczna  pokazuje,  że  wiedza  nowoczesna  przyjmująca  formę  podmiotu  jest

nieustannie nawiedzana przez to, co inne, którego nie jest w stanie włączyć w obszar metodycznie

określonego poznania. Odczuwa zatem nieustanną potrzebę czysto formalnego, czy też jak ma to

miejsce u Hegla logicznego, ugruntowania swoich podstaw jako nieuwarunkowanej wykładni bytu.

Tak  określona  dynamika  samowiedzy  nie  napotyka  w  swej  filozoficznej  ewolucji  większych

problemów, począwszy od Kartezjańskiego Cogito, aż do Heglowskiej Nauki logiki:

To właśnie logiczna formalizacja kartezjańskiego  cogito, czyli świadomości rozumianej jako  cogito cogitare
rem,  ujmowania  siebie  jako  ujmowanie  nie-ja.  Heglowskie  określenie  ducha  pozostaje  dobrze  uporządkowane,
przepisane, uregulowane przez epokę kartezjańskiego  cogito  […] Czy Hegel nie widział  w Kartezjuszu Krzysztofa
Kolumba filozoficznej nowoczesności?83

W  tym  sensie  paradygmat  kartezjańsko-newtonowski  jest  przeformułowaniem  nauki  o

zasadach bytu w naukę o zasadach poznania, lecz bez uwzględnienia ontologicznych kosztów tego

przedsięwzięcia. W tym sensie Antropologizowanie filozofii oznacza, że zarówno tamta strona, jak

i to, co  Inne  wcale nie znajdują się na zewnątrz, lecz są tym, co wewnętrzne, które należy teraz

(ponownie) wydobyć w porządku metafizyki empirycznej (filozofii pierwszej). Ukrycie tego faktu,

przez  refleksyjną  strukturę  filozoficznej  samowiedzy zaważyło  na  dalszym epistemocentrycznie

zorientowanym rozwoju wiedzy naukowej oraz filozofii w ogóle. Oznacza to, że po Kartezjuszu

każda  próba  konceptualizacji  tego,  czym  jest  wiedza  naukowa,  będzie  utożsamiać  działanie

praktyczne tylko z intuicją ukierunkowaną ontycznie, ta z kolei może zrealizować się jedynie w

przedmiotowości,  określonej na gruncie auto-referencyjnej struktury myślenia.  Konstrukcja ta w

swej podstawowej i bezpośredniej formie wyznacza kierunek rozwoju dla nowoczesnego porządku

wiedzy, urzeczywistniającego się najpełniej pod postacią rygoru metody. Tę zaś należy rozumieć

jako  systematyczną  refleksję  nad  immanentną  strukturą  samego  myślenia  oraz  jej  związku  z

82  G. W. F Hegel, Nauka logiki, dz. cyt., tom II, s. 12-13.
83 J. Derrida, O duchu. Heidegger i pytanie, tłum. B. Brzezicka, PWN, Warszawa 2015, s. 36.
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rzeczywistością, umożliwiającego dokonywanie obiektywnych oraz powszechnie obowiązujących

charakterystyk tejże.

Tak rozumiany wymiar poznania wyznaczający właściwy charakter badania naukowego sam

w  sobie  odnajduje  podstawę  wszelkiej  wiedzotwórczej  praktyki,  stając  się  tym  samym

transparentnym medium własnego samorozwoju. Umysł naukowy/filozoficzny staje się zdolny do

auto-transgresji,  dokonującej  się  bez  zapośredniczenia  ze  strony  tego,  co  wobec  niego

zewnętrzne/inne. Jednakże to dopiero filozofię transcendentalną afirmującą podstawowe założenia

modelu kartezjański-newtonowskiego można uznać za właściwą inauguracje tej formy samowiedzy,

którą w pełni nazywamy dziś nowoczesną. Samowiedzy, która określi siebie jako nieredukowalny

obszar  badania  warunków  możliwości  wszelkiego  poznania  jako  poznania  przedmiotowego84.

Można  wprawdzie  powiedzieć,  że  tym,  co  ustawia  problematykę  paradygmatu  kartezjańsko-

newtonowskiego wobec transcendentalizmu, jest uzyskanie takiej formy samowiedzy, której celem

jest  przywracania  stabilnej  relacji  poznawczej  pomiędzy  podmiotem  a  przedmiotem,  która

jednocześnie unikałaby z jednej strony metafizycznego dogmatyzmu, z drugiej zaś empirycznego

sceptycyzmu.  Lecz  jest  to  jednak  –  jak  sądzę  –  drugorzędna  opowieść  filozoficzna85,  która

nadbudowuje się nad bazą działania praktycznego rozumianego jako ontologia tut court.  

Moim  zadaniem  jest  więc  opowiedzenie  innej  historii.  Powtórzmy  zatem  wyjściowe

założenie zakreślające konstrukcyjne ramy ustanowienia filozoficznej samowiedzy nowoczesności.

Ramy  te  określa  przestrzeń  od  Kartezjańskiego  czystego  Cogito do  Heglowskiej  dialektyki

spekulatywnej.  Zamierzam zbadać ten moment od strony zantropologizowanej filozofii, dla której

pomocniczym narzędziem badawczym jest onto-epistemologiczna symetria. Będę stosował strategię

podwójnego  pisania,  by  odróżnić  od  siebie  procesy  symetrycznego  warunkowania  działania  i

wiedzy. Opisywał więc będę naprzemiennie praktyczne (ontologiczne) uwarunkowania produkcji

wiedzy oraz epistemologiczne warunki określające dystrybucje praktyk (ontologicznych struktur

świata  nowoczesnego).  Taka  strategia  wynika  z  trudności  i  potencjalnej  nieczytelności

84 Pod  tym  względem  Hegel  miał  rację,  podkreślając,  że  co  do  praktycznego  działania  nauk,  kantowski
transcendentalizm niczego właściwie nie zmienił w ogólnym zarysie metody Kartezjańskiej: „Filozofia Kartezjańska od
tych niedowiedzionych i przyjmowanych za niedowodliwe przesłanek przechodzi następnie do szerzej rozwiniętego
poznania i  w ten sposób dała ona początek naukom czasów nowożytnych.  Natomiast  nowoczesny punkt  widzenia
doszedł do ważnego dla siebie rezultatu, że poznanie, które posuwa się naprzód w obrębie skończonych zapośredniczeń,
poznaje tylko to, co skończone, i  nie zawiera prawdy […]. Przy tym nowoczesny punkt widzenia,  z jednej strony
niczego nie zmienia we wprowadzonej przez Kartezjusza metodzie zwykłego naukowego poznania i całkiem w ten sam
sposób rozwija dalej  wynikłe z niej  nauki  mające za przedmiot to,  co empiryczne i  skończone” (G.  W. F.  Hegel,
Encyklopedia nauk filozoficznych, tłum. Ś. F. Nowicki, PWN, Warszawa 1990, s. 138-139).
85 W  literaturze  przedmiotu  transcendentalizm  przedstawiany  jest  często  jako  rozwiązanie  sporu  pomiędzy
kontynentalną metafizyką szkoły Ch. Wolffa, definiowaną jako dogmatyzm, a wyspiarskim sceptycyzmem D. Hume'a.
Drugorzędność tak opowiedzianej historii filozoficznego myślenia przez samą filozofię pomija szereg przekształceń,
politycznych oraz kulturowych w Europie i na świecie, które zwrotnie oddziaływały na nowe prądy myślowe, w tym
transcendentalizm. W tym sensie rozwiązanie sporu pomiędzy dogmatyzmem a sceptycyzmem jest czymś, co należy
dopiero wyjaśnić, a nie tym, co zostało wyjaśnione.
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równoległego zapisu tych porządków86. Przypomnijmy tylko, że antropologiczna praktyka (filozofia

pierwsza)  polega  na  uwalnianiu  różnicy  (podmiot/przedmiot)  z  syntetycznego  porządku

ontologicznej  struktury  świata,  z  kolei  samowiedza  filozoficzna  dąży  do  pojednania  różnicy

(podmiotu/przedmiotu)  w syntetycznym określeniu samoprzejrzystego działania.  W tym właśnie

miejscu pojawia się podstawowa trudność, jaka towarzyszyła mi przy pisaniu tej rozprawy. Oto dwa

fundamentalne pytania, jakie starał się będę rozwijać: Skoro niemożliwa jest symetryczna analiza

jako równoległy proces badania uwarunkowań i możliwości wiedzy filozoficznej, to, co w takim

razie  pozwala  zestawiać  ze  sobą  ontologię  (praktyka)  i  epistemologię  (wiedza)  na  wspólnej

płaszczyźnie  dociekań  (onto-epistemologia)?  Co  umożliwia  przechodzenie  jednego  porządku  w

drugi i na odwrót, jeśli nie można ich pomyśleć razem w tym samym planie konceptualnym, a

jednak nie można ich również traktować jako niezwiązanych ze sobą? Pytania te muszą pozostać

otwarte,  gdyż należy je  wpierw napełnić  realną treścią  oraz wykazać  w sposób praktyczny ich

zasadność.

Powyższe  trudności  nie  prowadzą  mnie  jednak  do  rezygnacji  z  syntetycznych  form

badawczych, które stanowią najważniejszy komponent pierwszej części rozprawy. Synteza polega

tu  po  pierwsze  na  sformułowaniu  konceptualnych  fundamentów  dwóch  modeli  nowoczesnej

samowiedzy. Będę je nazywał kolejno modelem Kantowsko-Fichteańskim, zbudowanym w oparciu

o konstrukt  podmiotowej  sprawczości oraz modelem Heglowskim, odnoszącym się do poziomu

systemowej konieczności. Po drugie synteza polega tu głównie na rozpoznawaniu kontrowersji, w

których zawierają się podstawowe trudność onto-epistemologicznej analizy. W tym sensie moment

syntetyczny ujęty w takiej właśnie, niepełnej, czy też niedomykającej się formie, ma na celu – co

tyczy się już drugiej części rozprawy – płynne przejście na poziom teorii społecznej.

86 Strategie  podwójnego  zapisu  stosowała  na  przykład  A.  Moll  w  książce The Body  Multipy,  oddzielając  część
filozoficzną od antropologicznej (zob. A. Moll,  The Body Multipy: Ontology in Medical Practice,  Duke University
Press, Durham 2011). Annemarie Moll rozwija swoją koncepcję ontologii na gruncie praktyki medycznej, śledząc różne
sposoby operacjonalizowania arteriosklerozy  (tj.  miażdżycy tętnic kończyn dolnych).  W swojej  pracy wskazuje,  że
wyniki badań dotyczące tego samego schorzenia, przeprowadzone przez specjalistów z różnych dyscyplin nie są ze
sobą  zbieżne.  Również  terapie  zakładają  odmienne,  niekiedy  wręcz  wykluczające  się  ujęcia.  Ostatecznie  ta  sama
arterioskleroza jest  inaczej  diagnozowana, leczona i badana na różnych oddziałach tego samego szpitala.  Jednakże
pomimo tych różnic lekarzom udaje się uzgodnić wielość sposobów bycia arteriosklerozy jako jednego schorzenia.
Konsensus, do jakiego dochodzi konsylium lekarskie, to proces ontologicznego renegocjowania warunków istnienia.
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1.2  TRANSCENDENTALNY ŻYWIOŁ MORZA. KANT I  WYTWARZANIE

NOWOCZESNEJ PRZESTRZENI

„Produkowanie przestrzeni”
ta kombinacja słów nie ma nic wspólnego

ze stosowaniem filozoficznych pojęć87.

Podążając w marcu 1844 roku wzdłuż Rio de los Americanos
amerykański odkrywca John Charles Fremont

natknął się na iglicę pospolitą –
przybysza ze Starego Świata,

podobnie jak on sam i jego wierzchowiec88.

1.2.1 Królewiec jako kapitalistyczne centrum świata

Kartezjanizm to inauguracyjny moment dla określenia nowoczesności w kategoriach filozoficznej

samowiedzy,  która  swój  właściwy,  to  znaczy  całkowicie  logiczny  wyraz,  osiągnie  dopiero  w

dialektyce  spekulatywnej  Hegla.  Powtórzmy  krótko  to,  co  do  tej  pory  ustaliliśmy.  Węzłowym

twierdzeniem  dla  podejmowanych  tu  dociekań  jest  to,  iż  Kartezjusz  uniemożliwił  rozumienie

wiedzy naukowej jako symetrycznie warunkującego się układu odniesień, polegającego na tym, że

potrzebne  do  wytworzenia wiedzy  działanie  określa  się  również  jako  wiedza  w  działaniu. W

poprzednim podrozdziale łącząc, kartezjanizm z antropologią pokazałem, jak należy rozumieć tę

onto-epistemologiczną zależność. Konsekwencją takiego podejścia jest źródłowe poznanie bytu w

czystym  Cogito,  które  równolegle  wykluczało  możliwość  ulokowania  rzeczywistego  wymiaru

praktyki  naukowej  w  świecie.  Przedmiotowość  rzeczy  odsłaniała  się  zatem  Kartezjuszowi  w

zdeterytorializowanym –  jakby  powiedział  G.  Deleuze – obszarze  monosubiektywnej

założeniowości,  gdzie  ostatecznie  prawdziwość  istnienia  bytu  potwierdzała  się  jedynie  przez

wymogi  zastosowania  z  góry  określonej  metody.  Takie  podejście  dyskwalifikowało  wszelkiego

rodzaju  problematyzowanie  kwestii  dotyczącej  ontologicznego  statusu  myślenia  i  tym  samym

ugruntowało osobliwą sytuację wiedzy naukowej oraz kierunek dalszego jej rozwoju.  W ramach

poznanie  nie  jest  więc  widoczne,  że  naukowe  efekty  samego  poznania  powracają  w  centrum

epistemologicznych  konstrukcji  wiedzy,  w  postaci  splotu  działań  związanych  na  przykład  z

implementacją  nowych  technologii,  czy  zracjonalizowanymi  formami  instytucji,  które  zwrotnie

pozwalają  na  przeformułowanie  warunków możliwości  poznania  przedmiotowego,  a  co  za  tym

idzie technicznych sposobów wytwarzania ontologicznych struktur świata. Stąd też ontologiczna

87 H. Lefebvre, Production of space, tłum. D. Nickolson-Smith, John Wiley&Sons, Cambridge 1991, s. 73. (Tłum. z 
ang. moje).
88 A. W. Crosby, Imperializm ekologiczny: biologiczna ekspansja Europy 900-1900, tłum. M. Kowalczyk, PIW, 
Warszawa 1999, s. 170.
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problematyka  samowiedzy  nowoczesności  operacjonalizowana  jest  na  gruncie  filozofii  przede

wszystkim w kategoriach uprawomocniającego wiedzę (nieuwarunkowanego) poznania.

W tym  podrozdziale  zajmę  się  technologicznymi  przekształceniami  filozoficznej  formy

poznania  u  I.  Kanta.  Pokażę,  że  koncepcja  transcendentalizmu,  pozwalająca  na  stabilność

doświadczenia  empirycznego,  stanowi  efekt  sprawnie  działającego  otoczenia,  które  królewiecki

filozof  zdeponował  w  swojej  konstrukcji  podmiotu  wiedzy.  W  tym  celu  skupie  się  przede

wszystkim na  globalnym medium komunikacji,  jakim w  XVIII  wieku  jest  żaglowiec.  Wskażę

punkty,  w  których  technologiczne  łączenia  miejsc  z  poziomu  lokalnej  rutyny  splatają  się  w

heterogenicznych  agregat  działań,  tworząc  tym  samym  społeczne  warunki  możliwości

uniwersalistycznie  zorientowanej  koncepcji  poznania.  Takie  podejście  do  problematyki

transcendentalnej  pozwoli  mi  z  jednej  strony  na  niekonwencjonalne  wpisanie  problematyki

transcendentalnej  jako  twórczej  kontynuacji  paradygmatu  kartezjańsko-newtonowskiego

rozpatrywanej  z  poziomu  antropologizowania  filozofii,  z  drugiej  zaś  umożliwi  wypracowanie

strategii argumentacyjnej dla opisania filozofii krytycznej Kanta od strony teoretycznej, która to

stanie się przedmiotem moich dociekań w kolejnym podrozdziale.  

Podstawowym  celem  niniejszego  rozdziału  będzie  zatem  pokazanie,  w  jaki  sposób  w

ramach filozofii  krytycznej zostaje ugruntowana swoistego rodzaju nieprzekładalność,  pomiędzy

samo-organizującą się strukturą praktyk (ontologia) a podmiotową sprawczością skonstruowaną na

poziomie  transcendentalnym  (wiedza).  Jest  to  również  pierwszy  krok,  który  pozwoli  mi

sformułować fundamentalne założenia modelu nowoczesnej samowiedzy zbudowanego w oparciu o

podmiotową sprawczość.

Rozpocznijmy od pytania:  co dla Kanta stanowi o podmiotowej wolności człowieka? W

1784 roku królewiecki filozof pisze dwa niewielkie, choć niezwykle znaczące artykuły. Pierwszy to

Idee powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, drugi to Odpowiedź na pytanie: czym jest

oświecenie? Uważam, że w nich właśnie znajduje się odpowiedź na tak postawione pytanie. Oto

dwa kluczowe fragmenty:

Dziś stosunki pomiędzy państwami są już tak skomplikowane, iż żadne z nich nie może zdać się tylko na swą
wewnętrzną kulturę […] Co więcej; w dzisiejszych czasach naruszenie wolności obywatelskiej nie może mieć miejsca
bez  negatywnych  następstw  w  dziedzinie  wytwórczości,  zwłaszcza  handlu,  a  przez  to  również  międzynarodowej
pozycji państw. O ile bowiem stwarza się przeszkody dla obywateli, by w odpowiedni dla siebie sposób poszukiwali
źródła swego dobrobytu, tak by nie wchodzili w konflikt z wolnością innych, o tyle osłabia się wolność gospodarczą, a
w efekcie siły całego państwa […] Ponadto wpływ, jaki wywiera wstrząs w poszczególnych państwach naszej  tak
powiązanej więzami gospodarczymi części świata na inne państwa, okazuje się tak znaczący, że państwa te, pod presją
grożącego im niebezpieczeństwa, choćby i bez podstaw prawnych same siebie ofiarują za arbitrów i w ten sposób
pośrednio  przyczyniają  się  do  powstania  w  przyszłości  wielkiego,  nieznajdującego  się  we  wcześniejszym świecie
odpowiednika organizmu państwowego89.   

89  I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, tłum. M. Żelazny, w: tegoż, Rozprawy z filozofii 
historii, Wydawnictwo Antyk, Marek Derewiecki, Kęty 2005, s. 40-41.
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Za  publiczny  użytek  swego  własnego  rozumu  uznaje  się  takie  jego  zastosowanie,  jakie  wobec  całej
publiczności  wykształconego świata (Leserwelt) czyni z niego ktoś, występujący jako uczony. Osobistym użytkiem
nazywam taki, jaki wolno człowiekowi czynić ze swego rozumu na pewnym powierzonym mu publicznym stanowisku
czy  urzędzie.  Dla  wielu  spraw,  które  wpływają  na  interesy  społeczności,  jest  niezbędny  pewien  mechanizm,
utrzymujący  niektórych  członków społeczeństwa  w biernym posłuszeństwie,  tak  aby  dzięki  zaprowadzonej  w  ten
sposób  sztucznej  jednomyślności  rząd  był  w  stanie  realizować  publiczne  cele  lub  chociaż  chronić  je  przed
zaprzepaszczeniem.  Oczywiście  w  takim  przypadku  zastanawianie  się  nie  jest  dozwolone,  tu  raczej  trzeba  być
posłusznym. Dopóki  jednak element  mechanizmu traktuje się  równocześnie jako część pewnej  stanowiącej  całości
społecznej,  a  nawet  wspólnoty światowej,  a  zatem uczonego,  który  za  pośrednictwem swych pism zwraca  się  do
publiczności we właściwym znaczeniu tego słowa, to ten może z pewnością zastanawiać się, nie szkodząc przez to
sprawom, w których jako trybik w maszynie biernie uczestniczy90.

Wyróżnijmy  najpierw dwa istotne  punkty,  które  łączą  argumentację  zawartą  w  obydwu

cytatach.  Punkt  pierwszy,  pojęcie  wolności  jest  ograniczone  do  dwóch  obszarów  ludzkiej

aktywności, szeroko rozumianej działalności gospodarczej91 (Kant mówi tu o indywidualnej trosce

w zapewnieniu sobie dobrobytu) i działalności intelektualnej92 (tu z kolei odnosi się do możliwości

publicznego  użytku  z  rozumu).  Punkt  drugi  to  stwierdzenie,  że  realizacja  tak  rozumianych

obszarów wolności zależy od niezakłóconego przepływu kapitału w skali międzynarodowej oraz od

swobodnego międzynarodowego obiegu wiedzy. Istnieje zatem współzależność pomiędzy lokalną

codziennością działań, splotu biernych trybików – jak powiada Kant, składających się na sprawnie

działający mechanizm społeczny (realizacja  celów publicznych w obszarze instytucjonalnym), a

wyłaniającą się globalną siecią powiązań o charakterze intelektualno-gospodarczym (ogólnie rzecz

ujmując, postęp dokonujący w skali świata). Zwróćmy uwagę na jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze

działania  nawykowe  (mechaniczne)  ujmowane  są,  w  wypowiedziach  Kanta  na  przedłużeniu

refleksyjnej aktywności podmiotów, w której realizuje się wolność, a nie w radykalnym oddzieleniu

od niej. Po drugie bycie wolnym oznacza przede wszystkim bycie umiejscowionym w konkretnej

kulturze oraz konkretnej warstwie społecznej. Wolność nie jest bowiem ideą, która krąży swobodnie

90 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, tłum. T. Kupś, w: Rozprawy z filozofii historii, dz. cyt., s. 45-
46.
91 Należy podkreślić, że aktywność gospodarcza u schyłku XVIII wieku nie oznacza wcale ani wyspecjalizowanych
kompetencji,  ani  działalności  w ściśle  określonym sektorze gospodarki.  Jak zauważa. F.  Braudel:  „Proces podziału
funkcji, modernizacja, zaznaczył się najpierw tylko u podłoża: pracownicy fizyczni, sklepikarze, faktorzy specjalizują
się. Góra piramid nie, bo aż do XIX wieku kupiec wysokiego lotu nie ogranicza się, by tak rzec, do jednej aktywności;
jest owszem kupcem, ale nigdy tylko w jednej branży i zależnie od okazji występuje jako armator, ubezpieczyciel,
kredytodawca,  kredytobiorca,  finansista,  bankier,  a  nawet  przedsiębiorca  przemysłowy  lub  rolny”  (F.  Braudel,
Dynamika  kapitalizmu,  tłum.  B.  Baran,  Aletheia,  Warszawa  2013,  s.  76).  Stąd  też,  jeśli  Kant  mówi  o  wolności
gospodarczej (wolności handlu), mówi tak naprawdę o określonej klasie społecznej.
92 Działalność  intelektualno-naukowa w  XVIII  wieku  nie  odnosi  się  wyłącznie  do  zinstytucjonalizowanych  form
dyskursu, zorganizowanych na przykład wokół uniwersytetu. Pod koniec XVIII wieku naukowcy, artyści, dziennikarze,
czytelnicy, szeroko rozumiani odbiorcy sztuki stają się nowymi aktorami na scenie politycznej. Jest to zupełnie nowy
fenomen. Działalność tych podmiotów mieści się w szerokim spektrum aktywności od poezji, przez agitacje polityczną,
aż do nauki.  Działalność intelektualna staje  się  władzą pośrednią – jak powie na przykład R. Koselleck – zdolną
wpływać na opinię i działania mas, jednakże sama staje się również podatna na interesy i wpływy polityczne. Jak
zauważa  J.  Habermas:  „Szerokie  masy,  dopuszczone  teraz  do  współdecydowania,  mogą  przekładać  antagonizmy
ekonomiczne na konflikty polityczne: ingerencje te po części wychodzą naprzeciw interesom warstw ekonomicznie
słabszych, po części zaś je blokują” (J. Habermas,  Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M.
Łukasiewicz, PWN, Warszawa 2007, s. 285).

48



w obiegu wiedzy i kapitału po całym świecie, lecz właśnie przez to krążenie określa zlokalizowany

repertuar dyspozycji, swoistego rodzaju sposób bycia, polegający na uczestniczeniu w kulturze (czy

też już w geokulturze światowego kapitalizmu), wskazującej na coraz szerszy zasięg oddziaływania.

Dlatego też obok pytania o to, co stanowi dla Kanta o podmiotowej wolności człowieka,

proponuję  postawić  pytanie  pomocnicze;  jaki  rodzaj  relacji  zachodzi  pomiędzy  lokalnością  a

wymiarem globalnym? Kant nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości i w obydwu tekstach mówi o

tym  wprost.  To  uczeni  oraz  podmiot  zwany  Europą  ma  stanowić  właściwe  miejsce

urzeczywistniania się wolności. W takiej sytuacji wymiar tego, co globalne nie odnosi się ani do

perspektywy panoramicznej,  jaką  można  ustanowić  a  priori  (estetyka  transcendentalna),  ani  do

wymiaru spekulatywnego. Widać bowiem wyraźnie, że pojęcie to zostaje określone przez zasięg i

stopień  oddziaływania  podmiotów  lokalnych  „na  zewnątrz”.  Czyli  z  jednej  strony  przez

intensywność, z jaką państwa europejskie wpływają na inne części świata, z drugiej zaś skuteczność

kształtowania „opinii wspólnoty światowej” przez uczonych (tzw. Republika uczonych). W takim

sensie  to,  co  globalne  oznacza  zatem  pewną  zdolność  do  działania  na  odległość,  dyspozycje

kreowania, czy też nadawania nowych form rzeczywistości z pozycji lokalnych. Dalego też pojęcie

globalności winno być definiowane w kategoriach poszerzającej się lokalności albo ujmując rzecz

bardziej precyzyjnie, w kategoriach wytwarzania jednorodnej przestrzeni i jednorodnego czasu. Jak

do tego dochodzi?

Warunkiem możliwości  postawienia pytania o podmiotową wolność człowieka,  w sensie

Kantowskim jest  już  zatem całkiem dobrze  wykształcona  zdolność  określonych  podmiotów do

uczestnictwa w globalnej kulturze, zorganizowanej wokół zjawiska akumulacji wiedzy i kapitału –

czy wprost  nazwał  ten fenomen D.  Harvey akumulacji  przez wywłaszczenie93.  Jaki  jest  jednak

sposób uczestnictwa samego Kanta  jako człowieka  nauki  w kapitalistycznej  geokulturze świata

nowoczesnego?  K.  Karatani  w  swojej  książce  poświęconej  autorowi  trzech  krytyk,  opisuje

Królewiec94 u  schyłku  XVIII  stulecia  jako  duże  i  prężne  miasto  handlowe  ze  stabilną  siecią

połączeń  morskich  oraz  sprawnie  działającym  uniwersytetem.  Nie  jest  to  zatem  peryferia

cywilizowanego  świata,  lecz  jeden  z  liczących  się  gospodarczo-kulturowych  ośrodków

europejskich.  K.  Karatani  czyni  również  lakoniczną  uwagę,  że  Kantowi  zajęłoby  mniej  czasu

dotarcie drogą morską do Londynu niż do Berlina drogą lądową. Przytacza również wypowiedź

samego Kanta na temat Królewca:

93 Zob. D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, tłum. J. P. Listwan, Książka i Prasa, Warszawa 2016.
94 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że duże miasta portowe w porównaniu do interioru państwa stanowiły swoistego
rodzaju autonomiczne byty. Miasta te były często lepiej zintegrowane z innymi miejscami niż z instytucjami państwa,
do  którego formalnie  należały.  Państwowy interior  musiał  poczekać,  aż  do wynalezienia  kolei  żelaznej  by miasta
znajdujące się wewnątrz jego terytorium nabrały podobnej dynamiki, co miasta portowe. Znakomicie opisuje ten temat
w swoich pracach F. Braudel.
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Miasto [...] usytuowane pośród obcych państw, wypełnione różnymi językami i zwyczajami, jest znakomitym
miejscem do uczenia się od innych ludzi, którzy przybywają tu z odległych krajów, można zatem pozyskiwać wiedzę o
świecie bez podróżowania95.

Opis Królewca znakomicie zatem pasuje do konstrukcji podmiotu, zdolnego oddziaływać na

odległość (porządkować świat bez ruszania się z miejsca), a tym samym realizować wolność w

zakresie nauki i handlu międzynarodowego (w oparciu o abstrakcyjne pojęcie wolności). Jednakże

Kant  nie  mówi  tu  wcale  o  działaniu  skierowanym  na  zewnątrz,  wprost  przeciwnie.  W  jego

wypowiedzi oraz opisie Karataniego Królewiec staje się raczej miejscem, do którego przypływają

ludzie, towary, a wraz z nimi wiedza. Chodzi tu o bardzo konkretne zjawisko, polegające z jednej

strony na cyrkulacji oraz dystrybucji słowa pisanego, z drugiej zaś wytwarzanie odbiorców kultury,

których Kant na wyrost nazywa całą ludzkością:

Berlinische Monatsschrift ( w tym czasopiśmie ukazał się tekst Kanta  Czym jest oświecenie) był jednym z
wielu tego rodzaju  czasopism w różnych europejskich  krajach,  których obiegi  zachodziły na siebie,  dzięki  czemu
pojawił się swego rodzaju masowy czytelnik nie tylko samych tych czasopism, lecz również recenzowanych w nich,
bądź wspominanych książek. W niektórych miastach czytelników gromadziły lokalne towarzystwa, oddaleni od siebie
indywidualni  czytelnicy, często podejmowali  długotrwałą korespondencję.  Publiczność,  do której  zwrócił  się  Kant,
stanowiła  więc  sieć  składającą  się  z  prenumeratorów periodyków,  członków klubów i  autorów listów,  w  których
kolektywnej konwersacji był znaczącym czytelnikiem […]  Czytająca publiczność w każdym określonym miejscu i
czasie  to  zawsze  określona,  wysoce  specyficzna  czytająca  publiczność,  z  własnym  zasobem  wspólnych  założeń,
oczekiwań  i  zainteresowań  […]   Zatem  to  nie  tyle  do  ogółu  ludzkości,  co  do  pewnego  społecznie  określonego
„każdego” zwraca się uczony, czyniąc publiczny użytek z rozumu […] Jak czytająca publiczność ma się do innych
publiczności? Kant unika tej kwestii, stawia bowiem znak równości między uważaniem siebie za człon wspólnoty, a
nawet za człon wspólnoty światowej”96.

Zauważmy, że z punktu widzenia wyłaniającego się globalnego kapitalizmu zdolność do

intensyfikowania działań skierowanych na zewnątrz zależy od tego, w jakim czasie i ile jesteśmy w

stanie  zgromadzić  zasobów w toku takiej  właśnie  aktywności.  Zasobów,  które  gwarantują  nam

przewagę.  Dotyczy  to  zarówno  akumulacji  wiedzy,  generującej  publiczność,  jak  i  akumulacji

kapitału,  generującego  władzę.  W tym  sensie  oddziaływanie  oznacza  możliwość  orientowania

innych  miejsc  na  własne  potrzeby,  uzależniania  ich  od  siebie  poprzez  tworzenia  stabilnych

powiązań,  o  jedno  kierunkowym przepływie  korzyści.  Stąd  też  akumulacja  kapitału  potrzebuje

również swojej „miękkiej”, legitymizującej sfery, czyli kulturowo-intelektualnego oprzyrządowania

dla budowania jednorodnych kontinuów, po których krążyć będą określone praktyki97. 

95 K. Karatani, I. Koso, Transkritique on Kant and Marx, The MIT Press, Cambridge 2003, s.135. (Tłum. z ang. moje).
96  A. McIntayre, Kilka projektów Oświecenia na nowo rozpatrzonych, w: tegoż, Etyka i polityka, tłum. A. 
Chmielewski, PWN, Warszawa 2009, s. 253-254.
97 Warto  w tym miejscu  podkreślić  uniwersalistyczny rozmach kapitalizmu,  na  jaki  wskazywała  R.  Luksemburg:
„Produkcja kapitalistyczna, tak pod względem swych form, jak i praw rozwoju, od samego zarania obliczona jest na
całą kulę ziemską jako na skarbnicę sił wytwórczych. W swym dążeniu do przywłaszczenia sił wytwórczych w celach
eksploatacji  kapitał  myszkuje po całym świecie,  zaopatruje  się  w środki  produkcji  ze  wszystkich  zakątków globu
ziemskiego,  zdobywa  je  lub  nabywa  od  wszystkich  ludów,  niezależnie  od  stopnia  ich  rozwoju  kulturowego  i
społecznego” (R. Luksemburg,  Akumulacja kapitału:  przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, tłum.
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1.2.2 Żłobienie  przestrzeni,  czyli  o technologicznym konstruowaniu apriorycznych  form

naoczności

Proponuję w  tym  kontekście  zestawić  przywołane  powyżej  wypowiedzi  Kanta  z  fragmentem

rozdziału jego Krytyki czystego rozumu:  O podstawie podziału wszelkich przedmiotów w ogóle na

fenomeny i noumeny.

Krainę czystego intelektu nie tylko przebyliśmy, nie tylko obejrzeliśmy troskliwie każdą jej część, lecz nadto
przemierzyliśmy ją i wyznaczyliśmy w niej miejsce dla każdej rzeczy. Kraj ten jest jednak wyspą i to przez samą
przyrodę zamkniętą w niezmiennych granicach. Jest to kraj prawdy (urocze to imię!), otoczony szerokim i burzliwym
oceanem, właściwą siedzibą ułudy, gdzie nie jedna ławica mgły i nie jeden rychło topniejący lód kłamliwie udaje nowe
kraje i łudząc żeglarza, błądzącego za odkryciami nieustannie próżnymi nadziejami wikła go w przygody, z których on
nigdy nie może się wycofać ani też ich nigdy do końca przeprowadzić. Zanim jednak odważymy się puścić na to morze,
by przeszukać wszystkie jego szerokości […] będzie rzeczą pożyteczną wpierw rzucić okiem na mapę kraju, który
chcemy właśnie porzucić.98

Dlaczego Kant nie musi pływać po świecie, by ukonstytuować fenomenalną strukturę bytu

jako  ontologicznie  stabilny  zasób  możliwych  empiryczności?  Po pierwsze  dlatego,  że  to  świat

przypływa do Kanta  i  to  w dosłownym tego słowa znaczeniu.  Po  drugie  dlatego,  że  Kant  nie

ruszając  się  z  miejsca,  posiada  zdolność  do  oddziaływania  na  odległość,  skoro  tylko  ustala

uniwersalne procedury konstruowania tego, co może być w ogóle poznane jako zjawisko. Dodajmy

jeszcze, że posługiwanie się  mapą intelektu, udaremnia tu wszelką chęć podróżowania. Wiadomo

bowiem,  że  po  wypuszczeniu  intelektu  na  pełne  może  czystego  rozumu,  autor  trzech  krytyk

odnajdzie tam transcendentalny pozór oraz szereg paralogizmów, które intelekt w takich warunkach

będzie nieuchronnie prowokował99. Innymi słowy, Kant wsiadając na pokład statku, nie odnajdzie

tam niczego, czego już i tak by nie wiedział.

Tej barwnej metaforze żeglarskiej zawartej w pierwszej krytyce umyka zatem – podobnie jak

Kartezjuszowi – istotna kwestia natury materialnej. Wróćmy w tym miejscu do uwagi, jaką poczynił

K. Karatani, że z Królewca do Londynu drogą morską można dostać się szybciej niż do Berlina.

Oznacza to, że mapa staje się wątpliwą reprezentacją matematycznie rozumianej rozciągłości w

sensie kartezjańskim, która musi teraz podporządkować się szybkości środków komunikacji.  Co

właściwie dokonuje się w apriorycznym określeniu czas u Kanta,  który warunkuje ruch, w taki

sposób,  że  nie  jest  on  już  opisem  przedmiotu,  lecz  opisem  przestrzeni,  od  której  należy

abstrahować. Problem polega jednak na tym, że takie ujęcie czasu jest już abstrakcją od działania

zbior., PWN, Warszawa 1963, s. 368).
98 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Wydawnictwo Antyk, Marek Derewiecki, Kęty 2001, s. 256.
99 Warto w tym miejscu zaznaczyć,  że jeśli  chodzi  interpretację  tego fragmentu  Krytyki  czystego  rozumu (chodzi
konkretnie o dialektykę transcendentalną),  to K. Michalski wskazuje na kilka możliwości  ujęć (Zob. K. Michalski,
Przedmowa do pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu; Granice filozofii transcendentalnej, w: tegoż, Zrozumieć
przemijanie, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2011).
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dostarczanego przez materialną infrastrukturę Królewieckiego portu, do którego świat na statkach

przypływa i na statkach odpływa. Ruch statków G. Deleuze i F. Guattari nazywają żłobieniem w

gładkiej przestrzeni morza:

Morze jest  w najwyższym stopniu  powierzchnią  gładką,  a  przez  to  jest  najbardziej  podatna  na  żłobienia.
Problem ten nie pojawia się w pobliżu lądu. Przeciwnie, to nawigacja dalekomorska żłobi morza. Przestrzeń morska
żłobi się w odniesieniu do dwóch naukowych zdobyczy; astronomicznej i geograficznej. Punkt albo położenie, które
uzyskuje się w wyniku szeregu obliczeń, opierającej  się na dokładnej obserwacji  gwiazd i słońca, mapa, na której
przecinają się południki i równoleżniki, długości i szerokości, wytyczając tym samym obszary znane i nieznane […]
Jeszcze zanim wprowadzono długość, istniała koczownicza nawigacja, empiryczna i złożona, która doprowadziła do
wynalezienia  wiatrów i  odgłosów,  kolorów i  dźwięków;  następnie  istnieje  też  nawigacja  ukierunkowana,  zarówno
przed-astronomiczna,  jak  i  już  astronomiczna,  posługująca  się  geometrią  stosowaną,  choć  nie  używająca  jeszcze
szerokości,  a  tym  samym  niezdolna  do  wyznaczania  położenia,  dysponująca  jedynie  portulanami,  której  brak
przekładalnej generalizacji100.

Statek  żłobi  gładką  przestrzeń  morza,  przechodząc  z  jednego  położenia  w  następne.

Przemieszczając  się  w  ten  sposób,  pokrywa  powierzchnię  regularną  siatką  południków  i

równoleżników101. Łącząc ze sobą miejsca, statek wytwarza homogeniczną przestrzeń, swoistego

rodzaju analityczne kontinuum. I nie chodzi tu wcale o coś, w rodzaju poetyki przestrzeni102, lecz o

realny  proces.  Zauważmy,  że  żaglowiec  jako  przedmiot,  właściwie  nie  bardzo  nadaje  się  do

żłobienia matematycznie określonej czasoprzestrzeni. Dzieje się tak ponieważ statek nie porusza się

po prostu z punktu A do punktu B, gdzie łączna trajektoria punktów zyskuje charakter liniowy. Jego

ruch  uzależniony  jest  od  zdolności  podłączenia  się  pod  istniejący  strumień  wiatru,  a  nie

kartograficznie ustalonego położenia. To ostatnie musi być dopiero wytworzone przez samą podróż.

Nie chodzi zatem o matematycznie ustalony punkt początkowy jako źródło ruchu, tak jak ma to

miejsce w mechanice klasycznej (np. dźwignia), lecz sposób podłączenia się do sieci wiejących

pasatów  lub  monsunów.  Pytanie  o  wytwarzanie  globalnej  przestrzeni  nie  brzmi  zatem;  jak

zapoczątkować ruch i ustalić położenie, ale w jaki sposób przejąć siłę strumieni wiatru albo jak

przechodzić z jednej sieci do innej, tworząc nowe wiązania.

Kiedy A. Crosby opisuje wyprawy do Nowego Świata pierwszy marinheiros, zwraca uwagę,

że  ich  działania  są  jeszcze  całkowicie  podporządkowana  magicznym  siłom  przyrody  i  niemal

całkowicie zależą od wiedzy lokalnej:

Odkrywca wyruszający w morze z wiarą,  iż zawsze trafi  na wiatr,  który zaprowadzi  go tam, dokąd chce,
zrozumie, że dopłynie tylko tam, dokąd sam wiatr będzie chciał go zaprowadzić. Narodziny Neo-Europ musiały zostać
odłożone [...]  Problemem, który nadal wymagał rozwiązania, był wiatr. Nie chodziło jednak o wykorzystanie jego siły:
kwadratowe żagle chrześcijan, coraz częściej używane w połączeniu z łacińskim żaglem muzułmanów, były w stanie

100 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, dz. cyt., s. 593-594.
101 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kategoria żłobienia dotyczy siły wiatru i technologii żeglarskiej. Z kolei w
momencie  pojawienia  się  parowców,  przestrzeń  morska  podlega  ponownie  procesom  wygładzania.  (M.  Jasanoff,
Joseph Conrad i narodziny globalnego świata, tłum. K. Cieślik, M. Miłkowski, WP, Poznań 2018).
102 Zob. G. Bachelard, Poetyka przestrzeni: Szuflada, kufry i szafy, tłum. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1976, nr
67/1, s. 233-243.

52



przewieźć Magellana przez Pacyfik równie dobrze w 1421, jak w 1522 roku. Problem w tym, że 1421 roku – wyjątek
stanowił  Ocean  Indyjski  –  nie  dysponowano  zbyt  wielką  wiedzą  na  temat,  tego,  gdzie  i  kiedy  wieją  wiatry  nad
oceanami103.  

Nawet najlepsze  sposoby nawigacji  zawodzą bez  znajomości  lokalnego środowiska.  Precyzyjna

kartografia  i  astronomiczne  formy nawigowania,  wsparte  rachunkiem matematycznym,  działają

tylko wtedy,  kiedy statek potrafi  sprawnie wytworzyć heterogeniczne kłącze złożone z ludzkiej

technologii  i  nie-ludzkiej  energii.  Lokalność  może  być  jednak  całkowicie  ignorowana,  z  tych

samych  powodów,  dla  których  jest  istotna.  Dzieje  się  tak  ponieważ  matematycznie

zoperacjonalizowana  przestrzeń  jest  sposobem  jej  kontrolowania,  które  nie  wymaga

kontekstualnego odniesienia, i dlatego znakomicie nadaje się zarówno do działania na odległość,

jak i do nadawania obiektywnych cech miejscom jeszcze nieodkrytym. Matematyzacja przestrzeni

pozwala bowiem z jednego miejsce decydować o sposobach funkcjonowania innych miejsc, nie

biorąc  pod uwagę ich  lokalnych specyfik.  W ten  sposób również  zdeterytorializowana wiedza,

pozwala  na  traktowanie  nie-Zachodnich  obszarów  świata  jako  amorficznego  zasobu,  któremu

należy  dopiero  nadać  właściwy  kształt.  A.  Crosby  mówi  tu  o  tworzeniu  neo-europejskich

środowisk.  Takie  działanie  pociąga  za  sobą  szereg  konsekwencji,  gdzie  proces  matematyzacji

stanowi jedynie podłoże dla szerokiego spektrum działań o charakterze społeczno-biologicznym:

Organizmy  ze  Starego  Świata mają  przewagę  prawie  zawsze,  o  ile  współzawodnictwo  zachodzi  w  ich
właściwym środowisku. Stąd niewielka liczba neoeuropejskich chwastów, szkodników i chorób naturalizowanych w
Starym  Świecie oraz  zwycięstwo  walizkowego  środowiska  naturalnego  tam,  gdzie  kolonialne  środowisko  zostało
zeuropeizowane? Określenie to odnosi się do stanu ciągłego niszczenia:  zaorywania pól,  równania z ziemią lasów,
ogołacania pastwisk, wyludniania wsi i ekspansji miast, gdy ludzie zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy, które dotąd
rozwijały się oddzielnie, wchodzą ze sobą w bliski kontakt104.

Wytwarzanie  przestrzeni  to  zatem  skomplikowany  konglomerat  relacji  człowieka  z

roślinami,  zwierzętami,  bakteriami  i  wirusami  w ramach  „naturalnego”  społecznie  określonego

habitatu,  który tworzy dopiero  wymiar  globalny,  a  nie  go zakłada.  Z punktu widzenia  kapitału

ekologiczna  przestrzeń  dotyczy  zatem  systemu  ufundowanego  z  jednej  strony  na  określaniu

lokalizacji zasobów naturalnych, z drugiej zaś na interakcjach, które umożliwiają eksploatację tych

zasobów. Dlatego też, wytwarzanie neo-europejskich środowisk – jak dalej wskazuje A. Crosby –

skutkowało tym, że wiele terytoriów kolonialnych zostawało pozbawione złożonych ekosystemów

na  rzecz  rozbudowanych  mono-kultur  agrarnych,  służących zarówno akumulacji  kapitału,  jak  i

zapewnieniu dostaw żywności bardziej rozwiniętym częściom świata. Ujednolicona przestrzeń oraz

ujednolicony czas, służą przede wszystkim niezakłóconej cyrkulacji kapitału oraz asymetrycznym

transferom potencjałów rozwojowych. W dłuższej perspektywie proces ten, jak z kolei wskazuje E.

103 A. Crosby, Imperializm ekologiczny…, dz. cyt., s. 119-120.
104 Tamże, s. 319-320.
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Hobsbawm, całkowicie uzależniał terytoria kolonialne od koniunktur rynkowych, wpływając tym

samym na dynamikę przekształceń stosunków społecznych w skali globalnej105.

Nie sposób zatem oddzielić od siebie przestrzeni fizycznej – w pełni zmatematyzowanej,

ekologicznej i społecznej. Czysto ilościowe właściwości przestrzeni, jak powiada H. Lefebrve, stają

się,  „właściwościami  samej  przestrzeni,  a  nie  właściwościami  wcielonymi  w  przestrzeń.  Takie

właściwości  konstytuują  kulturę  a  w  zasadnie  pewien  »model  kultury«,  który  bardzo  niewiele

wnosi,  do  naszego  sposobu  rozmienia  tego,  czym w zasadzie  jest  przestrzeń”106.  Naturalizacja

przestrzeni  w  abstrakcyjnym języku  matematyki  służy  jedynie  oswojeniu  kłącza.  Dochodzi  do

ponownej  segmentacji,  gdzie  przestrzeń liniowa przechodzi  w porządek centryczny (kołowy),  a

akumulacja wiedzy nadbudowuje się nad cyrkulacją kapitału:

Świat  gospodarczy można określić jako troistą rzeczywistość – powiada F. Braudel – Zajmuje ona pewną
przestrzeń  geograficzną,  ma  więc  granice,  które  go  eksplikują  i  które  się  zmieniają  chociaż  powoli  […]  Świat
gospodarczy  dzieli  się  na  sukcesywne  sfery.  Sercem  region  wokół  centrum,  Londyn  od  lat  80.  XVIII  wieku
definitywnie bierze górę nad Amsterdamem. Dalej następują sfery pośrednie, też wokół centralnego jądra. Na koniec
przychodzą bardzo odległe obrzeża, które przy podziale pracy charakteryzującym świat gospodarczy okazują się raczej
wtórne i zależne niż uczestniczące. W tych peryferyjnych sferach ludzkie życie przypomina często czyściec lub nawet
piekło. A tłumaczącym to powodem jest już samo położenie geograficzne tej sfery107.

Przestrzeń liniowa – przestrzeń geometryczna jest zdeterytorializowana, jest matematyczną

abstrakcją, która nie posiada miejsca, lecz określa co i w jaki sposób może być umiejscowione.

Służy zatem wytwarzaniu jednego świata dla wszystkich, świata obiektywnie ważnego. Przestrzeń

zorientowana centrycznie – (antropo-geografia), wręcz odwrotnie jest definiowana przez dominację

jednego miejsca nad innymi,  tworzy zatem warstwy,  w których gęstość i  regularność połączeń

zbiega się z akceleracją ruchu (handel, produkcja, cyrkulacja pieniądza, transfer siły roboczej). W

ten sposób powstają przestrzenie zaawansowane oraz zacofane (przestrzenie o charakteryzowane w

oparciu podział binarny), aktywnie uczestniczące w historii lub wobec niej wtórne.

Dlatego  też  proces  żłobienia  ma  swoje  dwie  strony,  pozwalające  na  swobodne

przechodzenie pomiędzy segmentami przestrzeni.  Po pierwsze żłobienie to  wytwarzanie kłącza,

nieustanne  splatanie  żywiołów,  technologii,  abstrakcji  matematycznej,  kartografii,  codziennych

praktyk  itd.  Wiązania  te  muszą  być  nieustannie  podtrzymywane,  reprodukowane  oraz

aktualizowane, by nabrały ontologicznej stabilności, a tym samym stały się samo-odtwarzającym

warunkiem  możliwości  własnych  praktyk.  Po  drugie  jest  to  proces  nadbudowywania nad

habitualnym  podłożem  działań  określonych  struktur  wiedzy.  Struktury  te  w  warunkach

105 Zob. E. Hobsbawm, Wiek Imperium 1875-1914, tłum. M. Starnawski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
2015. Szerzej będę omawiał ten proces w drugiej części rozprawy, odwołując się do różnych koncepcji systemowych
(autorstwa między innymi D. Harveya, F. Braudela, M. Hardta, A. Negriego czy I. Wallersteina).
106 H. Lefebrve, Production of Space…, dz. cyt., s. 230.
107 F. Braudel, Dynamika kapitalizmu, dz. cyt., s. 105-106.
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ontologicznej  stabilności,  pozwalają  na  zaistnienie  tego,  co  uniwersalne  w  porządku  czysto

konceptualnym. Co oznacza, że wiedza ulega wyabstrahowaniu  z  warunkujących ją działań. Taka

sytuacja  z  kolei  prowadzi  z  jednej  strony do nałożenia  na złożone i  dynamiczne relacje,  jakie

tworzy  kłącze  „zewnętrznej”  sterowności,  z  drugiej  zaś  sterowność  ta  dokonuje  się  kosztem

dekontekstualizacji. W konsekwencji wzrastające możliwości sterowania działaniem na odległość z

poziomu  zinstytucjonalizowanych  form abstrakcji  (systemów  wiedzy  naukowej)  nierozerwalnie

wiążą się z ignorowaniem lokalnych specyfik oraz lokalnego otoczenia. Stąd też niejako w jednym

ruchu  tak  określona  wiedza  jest  równoległym  procesem  deterytorializacji (epistemologia)  i

reterytorializacji (ontologia).  

Wróćmy  zatem do Kanta.  Usytuowanie  epistemologii  poza  performatywnym spektaklem

onto-epistemologicznego  wytwarzania  rzeczywistości  oznacza  uznanie  inercyjności  myślenia

logicznego za właściwe źródło wszelkiej praktyki – co zresztą jak zobaczymy to, nieco później

wytknie  Kantowi  w  Encyklopedii  nauk  filozoficznych oraz  Nauce  logiki Hegel.  Taka  sytuacja

implikuje zerwanie ze światem społecznych praktyk, które odpowiadają z jednej strony za proces

obiektywizacji  poznania  naukowego,  z  drugiej  zaś  za  wyłączenie  z  tego  procesu  społecznych

warunków  możliwości  wytwarzania  przedmiotów  takiego  poznania.  Warto  przywołać  tu  P.

Bourdieu: „Ćwiczenie myśli  formalnej,  które mówiąc o obojętnie jakich przedmiotach,  pozwala

mówić  o  świecie  społecznym,  tak  jakby  się  o  nim  nie  mówiło,  zakłada  negowanie  świata

społecznego  i  sprzyja  mu”108.  Kantowska  epistemologia  operacjonalizuje  na  przykład

„antropogeografię” w kategoriach temporalnych (historycznych) jako postęp moralny, z kolei świat

przyrodniczy określa jako jednorodny zasób zapewniający obiektywną realność dla realizacji celów

niezdeterminowanej  woli,  czyli  takiego  sposobu  bycia  podmiotów,  który  charakteryzuje  ściśle

określony rodzaj partycypacji w świecie. A zatem negując świat społeczny na poziomie ontologii,

Kant sprzyja mu na poziomie epistemologii, co powoduje utrwalanie struktury dominacji opartej na

deterytorializacji wiedzy jako formie legitymizującej określone praktyki kulturowe, które z kolei

utożsamione zostają z uniwersalnym sposobem bycia podmiotem.

Cele pozostają w bezpośrednim stosunku do rozumu[...] Cele są celami albo przyrody albo wolności. Człowiek
nie może w sposób aprioryczny stwierdzić istnienia celów w przyrodzie, z pewnością może natomiast apriorycznie
stwierdzić,  że  istnieje  w  niej  powiązanie  przyczyn  i  skutków.  A  zatem  odnośnie  do  przyrody  użycie  zasady
teleologicznej jest zawsze uwarunkowane empirycznie. Podobnie przedstawiałaby się w przypadku celów wolności,
gdyby jako podstawa ich określenia musiałby być wpierw w przyrodzie dane przedmioty chcenia (w postaci potrzeb i
skłonności), ażeby następnie rozum poprzez ich wzajemne porównanie oraz łącząc ich sumę, określił, co wyznaczymy
sobie jako cel. Jednak krytyka praktycznego rozumu pokazuje, że istnieją czyste, praktyczne zasady określające rozum
a priori  i  ustanawiający a priori  jego cel.  O ile  zatem użycie zasady teleologicznej  dla objaśnienia,  ponieważ jest
ograniczone do warunków empirycznych, nie może w sposób wystarczający ukazać praprzyczyny celowego związku
ani też określić go ze względu na wszystkie cele, to trzeba tego oczekiwać o od czystej wiedzy o celach (która jest
niczym innym jak wiedzą o celach wolności), której zasada a priori zawierają stosunek rozumu w ogóle do całości

108 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, dz. cyt., s. 65.
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wszystkich  celów  i  jako  takie  mogą  być  tylko  praktyczne.  Ponieważ  jednak  czysta,  praktyczna  teleologia,  tzn.
moralność, dąży do urzeczywistnienia swych celów w świecie, nie będzie pomijać badania ich możliwości, zarówno
danych w nim przyczyn ostatecznych, jak też stosunku najwyższej przyczyny świta, do całości wszystkich celów jako
skutku,  a  zatem  zarówno  w  teleologii  naturalnej,  jak  i  co  do  możliwości  przyrody  w  ogóle,  tzn.  w  filozofii
transcendentalnej.  Wszystko  po to,  ażeby zapewnić  praktycznej,  czystej  wiedzy  o celach  obiektywną realność  dla
realizacji możliwości przedmiotu w praktyce, tzn., celu, jaki zamierza urzeczywistnić w świecie109.    

Tak  zdefiniowane  kompetencje  poznawcze  stanowią  efekt  praktycznego  ugruntowania

zasobów wiedzy wspólnej,  który  umożliwia  kulturowe uczestnictwo w działaniach  zbiorowych.

Bycie  jednością  świadomości110 tak  samo,  jak  bycie  jednością  różnorodności  w  empirycznym

przedstawieniu tego,  co  przedmiotowe  to  repertuar  realizowania  wcielonych  kompetencji

kulturowych,  technologicznie  zintegrowanych  w  podmiocie,  które  nabrały  charakteru

zrutynizowanych czynności i jako takie uległy wyabstrahowaniu, a następnie instytucjonalizacji111.

Rutyna  tworzy bowiem złożoną strukturę  antycypacji  i  oczekiwań,  które  ulegają  praktycznemu

samo-odtwarzaniu. Pozwala ona na odciążenie zdolności poznawczych, w taki sposób, że redukuje

absorbowanie uwagi na złożonych składnikach sytuacji, pozwalając – jak to się powszechnie mówi

– na nabranie dystansu. W ten sposób rutyna generuje strukturę refleksyjnego samo-odniesienia,

wprowadzającą  sterowność  do  działań  rozumianych  jako  autonomizacja  zamierzeń,  celów  i

motywacji, dokonujących się w określonych obszarach życia społecznego112. W tym sensie wymiar

109 I. Kant,  O użytku zasad teleologicznych w filozofii, tłum. D. Pakalski, w:  tegoż, Rozprawy z filozofii historii, dz.
cyt., s. 100-101. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozróżnienie, jakiego dokonuje Kant, na świat kultury i świat
przyrody,  nawet  z  punktu  widzenia  ukształtowanego  później  już  podziału  nauk  na  nauki  humanistyczne  i  nauki
przyrodnicze, jest niezwykle problematyczne. Dyscypliną, która od samego początku nie wpisuje się w taki podział, jest
właśnie  geografia,  nauka zajmująca  się  przestrzenią.  Niezwykle  trudno jest  oddzielić  od siebie  składowe antropo-
geografii: przestrzeń wytwarzaną przez człowieka od tzw. przestrzeni naturalnej, zwłaszcza w kontekście środowisk
walizkowych, o których pisał A. Crosby w Imperializmie ekologicznym.
110 Bycie jednością świadomości można rozumieć na wiele sposobów. P. Dybel zestawia na przykład Kanta i Freuda:
„W jego  ujęciu  [Kanta]  najbardziej  podstawowymi  formami  organizującymi  dane  empiryczne  są  transcendentalne
formy naoczności zmysłowej, czas i przestrzeń, które przy tym swoją porządkującą funkcję mogą spełnić, jedynie przy
współudziale  świadomego siebie  Ja.  Natomiast  u  Freuda kształtowanie  przez jednostkę określonego obrazu świata
dokonuje  się  zrazu  w  nieuświadamianych  przez  nią  pierwotnych  fantazjach,  za  pomocą  których  stara  się  ona
zneutralizować traumatyczną wymowę doświadczanych przez nią we wczesnym dzieciństwie scen pierwotnych. W
rezultacie Freud ujmuje również zupełnie inaczej genealogię i funkcję Ja. W oczach Kanta Ja ma przede wszystkim za
zadanie  powiązać  ze  sobą  w  sposób  trwały  poszczególne  przedstawienia/wyobrażenia  wyrastające  na  podłożu
doświadczeń zmysłowych. Jest to funkcja czysto teoretyczna w tym sensie, że nakłada na się ona na funkcję spełniane
przez  transcendentalne  formy  naoczności  zmysłowej  i  intelekt  jako  ich  niezbędne  logiczne  uzupełnienie,  nadając
ostatecznie  jedność  wszelkim doświadczeniom rzeczywistości  przez  jednostkę.  Natomiast  w  ujęciu  Freuda  Ja  jest
instancją  broniącą  jednostkę  przed  fatalnymi  skutkami  jej  niczym  nieograniczonego  nastawienia  na  uzyskiwanie
przyjemności w jej kontaktach z obiektami. Sytuacja ta jest wynikiem tego, że jednostka nie jest w stanie odróżnić
między obiektami istniejącymi realnie a obiektami wykreowanymi przez siebie halucynacyjnie w wyobraźni” (P. Dybel,
Okruchy psychoanalizy: Teoria Freuda między hermeneutyką a poststrukturalizmem, Universitas, Kraków 2009, s. 59).
111 Na przykład C. Geertz definiuje aktywność umysłu (myślenie) jako akt jawny, który odbywa się „publicznie”:
„[Myślenie]  to  pewna grupa umiejętności,  skłonności,  zdolności,  tendencji,  nawyków […] odnosi  się  do pewnego
aktywnego  i  zawsze  gotowego  tła,  które  tylko  czeka  na  to  by,  zająć  się  wszystkim tym,  co  tylko  zjawia  się  w
horyzoncie. [Myślenie] Jako takie nie jest to ani czynność, ani rzecz, lecz zorganizowany system skłonności i tendencji,
który zostaje zamanifestowany przez pewne czynności i  rzeczy” (C. Geertz,  Rozwój kultury a ewolucja umysłu,  w:
tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2005, s. 76).
112 Kant  myśli  z  wnętrza  ustabilizowanej  oraz  ontologicznie  bezpiecznej  rzeczywistości,  która  w  swych
najogólniejszych zarysach wydaje mu się taka sama, niezależnie od tego, czy jest się na statku, czy nie. Tok życia
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kulturowego  uczestnictwa  w  „uniwersalnych  sposobach  bycia  podmiotem”  jest  tu  poddany

określonym warunkom społecznym oraz technologicznym i w konsekwencji zostaje zarezerwowany

dla pewnego typu praktyk i dyspozycji, w których nie każdy może realizować taki właśnie sposób

bycia. Jest bowiem oczywiste, że utrzymywanie niezdeterminowanych celów moralnych jako celów

właściwie rozumianego działania praktycznego oraz oddzielonych od nich motywacji poznawczych

o naukowej proweniencji może być realizowane dopiero w ramach określonych wytworów kultury,

takich  jak  instytuty  naukowe  (idea  Republiki  uczonych),  techniki  pomiarowe  (abstrakcyjna

metrologia), ekspansja polityczna itd. Wytwory te również są wynikiem zrutynizowanych działań

społecznych, które ze względu na swoją regularność ulegają ontologicznej stabilizacji. Doskonale

ten moment wychwyciła L. Gandhi, odnosząc się kantowskiego humanizmu:

Zamiast  odzwierciedlać  radykalną  różnorodność  natury  ludzkiej,  ogranicza  rzekomo uniwersalne  struktury
istnienia człowieka do normatywnego stanu dojrzałej racjonalności – wartości, która sama wyłania się ze specyficznej
historyczności społeczeństw europejskich. Wynika stąd, że ten opis „ludzkości” wyklucza możliwość dialogu z innymi
sposobami bycia człowiekiem i, w istocie, powołuje do istnienia i wprowadza do obiegu pojęcie »nie-dorosłego« jako
»nie-człowieka«.  Nie  trzeba  dodawać,  że  ten  krok  zapoczątkowuje  i  uruchamia  szczególną,  pedagogikę  i
imperialistyczną hierarchię pomiędzy europejską dorosłością a jej dziecinnym, skolonizowanym Innym113.

Na podobny fakt wskazuje Seyla Benhabib:

Kobiety i niewolnicy, słudzy i pozbawieni własności biali mężczyźni, niechrześcijanie oraz rasy inne niż biała
–  wszyscy  oni  historycznie  rzecz  biorąc,  pozbawieni  byli  prawa  uczestnictwa  w suwerennej  podmiotowości  oraz
projekcie  obywatelskim.  Kant  umieszcza  ich  w  kategorii,  by  użyć  jego  słynnych  słów  zwyczajnych
niewykwalifikowanych wyrobników [metafizyka moralności].114

Czyż w ten sposób nie powróciliśmy do pytania, od którego zaczęliśmy? Czyż powyższe

uwagi nie stanowią ukonkretnienia uniwersalistycznych tez sformułowanych tekstach Kanta? Czas i

przestrzeń nie są wyłącznie warunkami  a priori wszelkiego doświadczenia, wyznaczają również

najogólniejsze  zarys  kulturowo  określonych  działań,  są  zinstytucjonalizowanymi  formami

odnoszącymi  się  do  sposobów,  w  jaki  podmioty  mogą  antycypować  własne  działania,  oraz

oczekiwać bądź wymuszać określone działań od innych. W tym sensie czysto ilościowa określoność

codziennego u Kanta dokonuje się w powtarzalnych sekwencjach czasu, ugruntowanych w kulturowych artefaktach
oraz działaniach innych, od których może on swobodnie abstrahować: „Dokładnie na pięć minut przed piątą, w zimie i
wiosną, Lampe, lokaj Kanta, który wcześniej służył w wojsku, wkraczał do pokoju swego pana z miną wartownika na
służbie i krzyczał głośno wojskowym tonem: »Panie profesorze, już czas«. Na to wezwanie Kant reagował bez chwili
zwłoki jak żołnierz wypełniający rozkaz – nigdy pod żadnym pozorem nie pozwalając sobie na wytchnienie” (T. de
Quincey,  Ostatnie dni Immanuela Kanta, tłum. A. Przybysławski,  Oficyna Literacka,  Kraków 1996, s. 22). Stąd też
działania nawykowe to proces stopniowego przechodzenia określonych działań (które oddelegowane są na różnego
rodzaju artefakty lub innych) poniżej progu świadomości, przy jednoczesnym wyostrzeniu świadomościowej struktury
samo-odniesienia. Takiej sytuacji towarzyszy pojawienie się fenomenu autonomizacji myślenia. Fakt ten ma miejsce
dopiero w świecie nowoczesnym, gdzie tak rozumiana autonomizacja stopniowo wytworzyła odseparowane od siebie
oraz zinstytucjonalizowane formy refleksyjnego regulowania ładów społecznych (pod-systemów społecznych, jakby
powiedział N. Luhmann), takie jak prawo, państwo, edukacja, ekonomia czy nauka.
113 L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, tłum. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 
2008, s. 36.
114 S. Benhabib,  O gościnności.  Nowe odczytanie Kantowskiego prawa kosmopolitycznego, w:  tejże, Prawa Innych.
Przybysze, rezydenci, obywatele, tłum. M. Filipczuk, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 55.
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czasu  i  przestrzeni  jest  zawsze  umiejscowiona  i  zależna  od  technologicznych  sposobów  jej

integrowania i dystrybuowania. Czas i przestrzeń to spontanicznie zorganizowany system łączności

między  miejscami  (określany  przez  gęstość  połączeń  i  akceleracje  mediów  komunikacji  –

papier/żaglowiec),  który wymaga koordynacji  działań w wielu miejscach i  na wielu poziomach

jednocześnie; handel, produkcja, dystrybucja, cyrkulacja, edukacja, praca itd. Stąd też ontologiczna

stabilność  czasu  i  przestrzeni  z  jednej  strony  jest  pewnym  lokalnym  sposobem  bycia,

uczestniczeniem w określonych praktykach,  które  sprawiają,  że  ludzie  stają  się  „mieszkańcami

masowej  wyobraźni”115,  z  drugiej  zaś  składa  się  na  pewną  hegemoniczną  całość  tego,  co  na

przykład  F.  Braudel  nazywałby  „gospodarką-światem”.  Nie  przez  przepadek  centryczność

przestrzennej  struktury  gospodarki-świata  za  swój  punkt  początkowy obiera  właśnie  Europejski

sposób bycia, nie zaś sposób półperyferyjny, czy też peryferyjny. 

Dlatego też przewrót kopernikański Kanta nie polega wyłącznie na tym, że rzeczy zaczynają

krążyć  wokół  podmiotu,  lecz  przede  wszystkim  na  tym,  że  „pieniądz  krąży  wokół  ziemi”116.

Ujmując rzecz w kategoria onto-epistemologii, można powiedzieć, że fakt, iż byt jest zawsze już

określony dla-kogoś,  jest  zjawiskiem, oznacza również że ktoś jest,  zawsze już w jakiś sposób

określony dla-tego-czegoś co jest bytem. Tym samym to, że poznanie coś poznaje, odbywa się jako

obustronna aktywność,  która realizuje się nie tylko ze względu na założoną od strony poznania

nieuwarunkowaną  strukturę  odniesienia,  lecz  również  wtedy,  kiedy  to,  co  poznawane  pozwala

wejść poznającemu myśleniu w określony sposób poznawalności tego, co przedmiotowe.

115 Pojęcie „mieszkańców masowej wyobraźni” zapożyczyłem ze znakomitej – choć już nieco zapomnianej – książki
K. T. Teoplitza o tym samym tytule (Zob. K. T. Toeplitz, Mieszkańcy masowej wyobraźni, PIW, Warszawa 1970).
116 P. Sloterdijk, Kryształowy pałac, tłum. B. Cymbrowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 61.
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1.3  Kant  i  Fichte  teoretyzują  wiedzę,  czyli  od  epistemologii  politycznej  do

polityki epistemologicznej

Pojmowanie przestało już władać,
a wola słuchać swej mądrości117.

Powiedz no, karle-olbrzymie,
Skądże się wzięła, gdzie ma fundamenty

Ta wieża, z której patrzysz wniebowzięty?
Jakieś wszedł na nią? Czyż nagie wyżyny

Nie są tam po to, abyś spoglądał w doliny?118.

1.3.1 Kant – rozdzielać kompetencje, sortować przedmioty

W świetle powyższych rozważań proponuję spojrzeć na filozofię Kanta od strony teoretycznej. Nie

oznacza to odtworzenie struktury argumentacyjnej, na której zbudowana jest filozofia krytyczna.

Wskazywałem  już  wcześniej,  że  istnieje  luka  pomiędzy  epistemologią  (wiedza)  a  ontologią

(praktyka), którą należy zrekonstruować w porządku symetrii. W poprzedniej części wskazałem na

społeczny  proces  wytwarzania  przestrzeni  świata  nowoczesnego,  tym  samym  określiłem

wielowymiarowość  tego  zjawiska.  Następnie skonfrontowałem  tak  określoną  przestrzeń  z

kantowskim konceptem  apriorycznej formy naoczności.  Konfrontacja  ta  miała  na  celu  pokazać

ontologiczne  podłoże  filozofii  krytycznej,  które  pozostawało  niesproblematyzowane,  choć

funkcjonowało w jego obrębie jako ontologiczny (praktyczny) warunek możliwości. Warunek ten

nie był jednak czymś ukrytym, nie funkcjonował jako nieświadomy aspekt podmiotu wiedzy. Wręcz

przeciwnie,  był  on z  jednej  strony czymś „zewnętrznym” w sensie  epistemologii  krytycznej,  z

drugiej  zaś  precyzyjnie  określoną sferą  bycia,  urealnianą w codziennych praktykach,  rytuałach,

działaniach  nawykowych.  Te  zaś  stały  się  na  tyle  stabilne  i  odtwarzalne,  że  można  je  było

zignorować, a następnie uwewnętrznić jako gotową już formę i podstawę do generowania nowego

typu praktyk.  W tym sensie  to,  co  najbardziej  „wewnętrzne”  jest  tak  naprawdę na  „zewnątrz”.

Banalność tego stwierdzenia dorównuje enigmatycznemu zakazowi odnoszenia się do „zewnętrza”,

jako epistemologicznej podstawie refleksyjności krytycznej.

Teraz należy jednak podążyć w inną stronę, to znaczy wyjść od epistemologicznych podstaw

konstytucji wiedzy, aby wykryć w niej dwuznaczny moment spójności, która równolegle pozostaje

otwarta na nowe uwarunkowania lub – jak zobaczymy to w przypadku Fichtego – wprost się z nimi

konfrontuje. Takie podejście zamierzam zrealizować w dwóch ruchach. Po pierwsze, posłużę się

117 J. Milton, Raj utracony, tłum. M. Słomczyński, PIW, Warszawa 1974; Księga Dziewiąta, s. 303.
118 F. Schiller, Metafizyk, tłum. A. Sowiński, w: tegoż, Dzieła wybrane, Poznań 2006, tom I, s. 95.
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interpretacjami M. Heideggera oraz M. Siemka, aby rozwinąć ontologiczną problematykę filozofii

krytycznej oraz zarysować kontrowersje, wynikające z takiego podejścia. Po drugie, pokażę, w jaki

sposób  śmiałe  rozwinięcie  transcendentalizmu  w Fichteańskiej Teorii  wiedzy zderza  się  z

politycznymi  wymogami  filozoficznej  praktyki,  w  kontekście  od  rewolucji  francuskiej  do

imperializmu napoleońskiego. Paradoks będzie polegać tutaj na tym, że im bardziej epistemologia

stara się być niezaangażowana w procesy wiedzotwórcze, tym bardziej staje się polityczna w sensie

ontologicznym. I  odwrotnie,  im bardziej  epistemologia stara się  zbudować fundamenty filozofii

politycznej,  uwzględniając swoje zaangażowanie,  tym bardziej  pozatwierdza swoją ontologiczną

niemoc. Jest to jeden z istotnych momentów ugruntowujących dwuznaczny koncept podmiotowej

sprawczości jako określonego modelu nowoczesności, który staram się tu zarysować.

W tym rozdziale skupiam się na fenomenie polityczności, ponieważ stanowi on istotny, choć

rzadko artykułowany komponent konstrukcyjny filozoficznej samowiedzy. W tym podejściu tkwi

również  element  pragmatyczny,  starający  się  rozbijać  powszechne  przekonanie  o  autonomii

nowoczesnych  pól  wiedzy  (ekonomicznej,  prawnej,  politycznej,  naukowej,  estetycznej  itd.),  co

znajduje swoje rozwinięcie w dalszej części pracy,

Kant  identyfikuje  teoretyczne  napięcia  w  strukturze  wiedzy  epistemicznej

charakterystycznej  dla  paradygmatu  kartezjańsko-newtonowskiego  i  choć  definiując  je  w

kategoriach  krytycznych,  to  czyni  to  zgodnie  z  wyznaczonym  przez  Kartezjusza  kierunkiem

dociekań.  Kierunek  ten  wyznacza  metodycznie  określoną  możliwość  obiektywizacji  istnienia  z

pozycji  subiektywnie określonych wglądów, gdzie  podmiot  ujmowany jest  jako korelat  rozumu

transcendentalnego.  Zabieg  ten  polega  na  epistemologizacji  ontologii119,  która  orientuje  się

wyłącznie  na  nauki  przyrodnicze.  Te  z  kolei  wiążą  się  z  metodologiczną  neutralizacją

subiektywności.  Dlatego  Kant  poszukiwał  niepowątpiewalnych  warunków możliwości  poznania

doświadczalnego, poza obszarem samego doświadczenia przedmiotowego. Określając w ten sposób

drogę swoich teoretycznych dociekań, umożliwił wydobycie z poznawczych przedstawień tego, co

przedmiotowo  obiektywne,  oddzielając  jednocześnie  ową  obiektywność  od  tego,  co  w  umyśle

uniwersalne. Kant przeformułował zatem epistemiczną strukturę poznawczą nakierowaną wyłącznie

na  zewnętrzny  wobec  niego  przedmiot  na  strukturę  epistemologiczną,  odnoszącą  poznanie  do

samego  poznania.  Uchwycił  tym  samym  różnicę  pomiędzy  poznaniem  skończonym  (nauki

119 „Filozoficznej tematyzacji podlega tu bowiem nie tyle  wiedza w swym bezpośrednim i faktycznym istnieniu, ile
raczej  pewien  już  nie-wiedziany fundament  samego  bytu  wiedzy:  pierwotna  realność,  na  której  gruncie  dopiero
konstytuuje się i  ujawnia całokształt wiedzotwórczych aktów i relacji, odróżnień i przeciwstawień – począwszy od
elementarnego przeciwstawienia samej  wiedzy i jej  wiedzianego przedmiotu. Przy takiej tematyzacji – i dopiero przy
niej – filozoficzna problematyka wiedzy przybiera postać e p i s t e m o l o g i i;  epistemologia  znaczy tu dla nas
dokładnie to samo, co  ontologia wiedzy” (M. Siemek,  Idea transcendentalizmu u Fichtego i  Kanta,  PWN,  Warszawa
1977, s. 198).
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przyrodnicze)  a  poznaniem  nieskończonym  (metafizyka  naukowa).  Przypomnijmy  tylko,  że  w

preliminarium  antropologiczno-filozoficznym,  wskazywałem,  że  takie  podejście  nie  bierze  pod

uwagę ontologicznych kosztów epistemologiczne ugruntowania wiedzy.

Kantowski program filozofii transcendentalnej radykalizuje zatem paradygmat kartezjańsko-

newtonowski,  w  kategoriach  epistemologicznych.  W jaki  sposób?  Na  przykład  dla  Heideggera

projekt  krytyczny  oznacza,  że  każde  poznanie  ontyczne,  możliwe  jest  dzięki  ontologicznemu

otwarciu horyzontu, w którego obrębie dopiero coś może się pojawić jako przedmiot, czyli jako coś

bezpośrednio  danego.  Tak  też  każdemu  poznaniu  naukowemu,  które  porusza  się  w  strukturze

wiedzy  epistemicznej  towarzyszy  swoistego rodzaju  przed-rozumienie  tego,  co  w badaniu  nosi

status przedmiotu. Wszelkie poznanie ontologiczne ma zatem postać apriorycznej syntezy, poznanie

zaś  istoty  tej  syntetyczności  jest  ontologią.  Dlatego  zdaniem  Heideggera  w  kantowskim

sformułowaniu „poza zjawiskiem” nie kryje się rzecz sama-w-sobie: „To, co jest »poza zjawiskiem«

jest tym samym bytem co, zjawisko […] »wszystko w zjawisku samym jest znów zjawiskiem«.”120

Za fenomenem nic już nie stoi, fenomen niczego również nie odkrywa, lecz sam może być skryty i

jako taki stanowi nośnik sensu. Stąd też doświadczenie ontyczne, a w szczególności zaś empiryczne

dokonuje się pierwotnie w horyzoncie sensu, to samo dotycz refleksji nad samym poznaniem, które

jest już ontologicznie uwikłane – osadzone w przestrzeni rozumienia. Tym tropem idzie również M.

Siemek:

Refleksja filozoficzna nad poznaniem – powiada Siemek – jest tu jednocześnie i bezpośrednio, refleksją nad
sposobem istnienia  i  podstawowymi  formami  przedmiotowości,  a  więc  tego  »bytu«,  który  prezentuje  się  takiemu
poznaniu  […]  Dlatego  też  pytanie  epistemologiczne  jest  jednocześnie  — i  w tym samym teoretycznym akcie  —
pytaniem prawdziwie ontologicznym: rozumienie wiedzy tworzy się tu zawsze, i tylko, wraz z rozumieniem bytu […]
Ontologia  jest  punktem  wyjścia:  podstaw  prawomocności  nauk  rzetelnych  „czystej  matematyki”  i  „czystego
przyrodoznawstwa” — szukać trzeba zdaniem Kanta w całościowej strukturze świata empiryczno-ludzkiego, którego
przedmiotowość  jest  zawsze  już  współ-dana  wraz  ze  swą  zmysłowo-pojęciową  schematyzacją[...]  Matematyka  i
matematyka fizyczna są teoriami wprawdzie »czystymi«, a więc apriorycznymi, ale obie są zawsze »czystymi« teoriami
możliwych przedmiotów empirycznych. Natomiast »filozofia transcendentalna« i tylko ona, jest teorią ich obu jako
takich właśnie teorii.121

W ten sposób problematyka empiryczna wraz z „czystą matematyką” sytuuję się wewnątrz

takiego  obszaru  poznania,  który  artykułuje  się  na  poziomie  doświadczenia  podmiotowo-

przedmiotowego, z tą różnicą,  że siła ciężkości procesów wiedzo-twórczych, zostaje całkowicie

przesunięta  na  stroną  skończoności  poznania  podmiotowego,  a  w  szczególności  zaś  na  formy

naoczności.  Te z  kolei  są  – jak powiada Heidegger  – ontologicznym, lecz niesensualistycznym

pojęciem  zmysłowości,  wobec  którego  myślenie  pełni  dopiero  rolę  służebną.  To,  co

transcendentalnie  idealne,  czyli  czas  i  przestrzeń  (estetyka  transcendentalna)  oraz  kategorie

120 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B Baran, PWN, Warszawa 1989, s. 40.
121 M. Siemek, Idea transcendentalizmu…, dz. cyt., Warszawa 1977, s. 48.
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intelektu (logika transcendentalna), są zatem realnie empiryczne, dlatego, że poprzedzają wszelkie

doświadczenie  ontyczne  i  jako takie  właśnie  stanowią  niezbywalną  cechę  wszelkiej  „wiedzy  o

czymś”.

Słowem, aby można było w ogóle poznawać coś, jakiś przedmiot to, ów przedmiot musi

wpierw  posiadać  dla  nas  sens.  Idealny  wymiar  poziomu  transcendentalnego  w  strukturze

doświadczenia oznacza zatem, że realnie przedmiotowe efekty poznania empirycznego nie mogą

być już rozumiane metafizycznie, psychologicznie oraz dogmatycznie, czyli nie mogą rościć sobie

prawa ani do absolutności, ani do radykalnego sceptycyzmu gdyż ów idealny poziom warunkuje

doświadczenie jako zawsze już osadzonej w  syntetycznej jedności a priori. Ogranicza się w ten

sposób zasięg poznania do obszaru podmiotowych przedstawień w skończonej naoczności. Słowem

podmiot i przedmiot stanowią syntetyczną jedność a priori w takim sensie, że są określane przez

siebie nawzajem – ani podmiot nie da się już pomyśleć w oddzieleniu od przedmiotu, ani przedmiot

od podmiotu.

Wybrałem  interpretacje  Heideggera  i  Siemka,  ponieważ  są  one  zorientowane

epistemocentrycznie.  Epistemocentryzm  wynika  tu  z  perspektywy  „pierwszoosobowej”,  która

proces syntezy umieszcza po stronie podmiotu, co jak już wskazywałem, kłóci się z postulatem

antropologizowania filozofii, gdzie synteza jest czymś pierwotnym względem różnicy, a podmiot i

przedmiot są dopiero przygodnymi jej właściwościami. W tym sensie Heidegger i Siemek uznają

więc doniosłość problematyki ugruntowania i prawomocności wiedzy jako fundamentalną kwestię

przedsięwzięcia dla projektu filozofii transcendentalnej. Nie dostrzegają przy tym, że podmiotowo

przedmiotowa całość u Kanta nie posiada tylko i wyłącznie formalnej jedności, lecz jak starałem się

to  pokazać w poprzednim rozdziale,  jedność ta  ufundowana jest  w innym planie  ontologicznej

wytwórczości. Dlatego też syntetyczna jedność apercepcji  jest zlokalizowana „gdzie indziej” – na

„zewnątrz”. Fakt ten posłuży mi do określenia politycznego wymiaru, jaki niesie ze sobą projekt

filozofii krytycznej. Pokażmy to na przykładzie trzech krytyk.

Kant,  podobnie  jak  Kartezjusz  powiązał  ze  sobą  poznawcze  kompetencje  podmiotu  z

możliwością dostarczania wiedzy obiektywnej. Przedsięwzięcie to dokonuje się jednak wyłącznie w

odniesieniu do nauk przyrodniczych (dostarczenie fizyce Newtonowskiej struktury apriori), ma to

zasadniczy  wpływ  na  ulokowanie  działalności  praktycznej  w  kantowskim  projekcie  filozofii

transcendentalnej.  Otóż  podmiotowo-przedmiotowa  całość  stanowi  tak  naprawdę  jedynie  część

świata (nauka i technika), która zawsze już jest dana jako formalnie niezmienna (w sensie praw) i

samoistna (w sensie ontologicznym), jako byt przyrody. Nie może być zatem efektem działalności

praktycznej, lecz co najwyżej obszarem powszechnej zrozumiałości w ramach intersubiektywnej

komunikacji.  Zauważmy jednak,  że wraz  z  krytyką  „naukowej  metafizyki”  kontynentalnej  oraz
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wyspiarskiego sceptycyzmu D. Hume'a ciężar dotyczący obszaru uzasadnień porządku świata jako

całości,  nie  tylko  w  sensie  przyrodniczym –  ale  również  w  od-absolutyzowanej  ontologiczno-

aksjologicznej postaci – nie znika, lecz zostaje zepchnięty na matematyczne przyrodoznawstwo. Te

jednak nie  jest  w stanie  sprostać  temu „powołaniu”122.  Poznanie  krytyczne  zaopatruje  myślenie

jedynie w techniczne środki porządkowania zjawisk, lecz nie jest w stanie wyznaczyć ostatecznego

celu tego porządkowania w sensie praktyczno-moralnym.

Dla Kanta rozum na usługach teorii jako zdolność sądzenia podług praw nie jest rozumem

praktycznym,  gdzie  działanie  uzyskuje  swoją  własną  przyczynowość  wewnętrzną,  lecz  już

niezapośredniczoną fenomenalnie123. Problem polega zatem na tym, że sfera moralno-praktycznego

działania,  która  posiada  dla  Kanta  pierwszeństwo  przed  postulatami  filozofii  teoretycznej,

wprawdzie określa cele ostateczne, lecz w oderwaniu od warunków ich urzeczywistnienia. Innymi

słowy, działanie praktyczno-moralne nie dysponuje środkami realizacji własnych celów. Środkami,

które  mogłaby  jej  dostarczyć  obiektywnie  ważna  wiedza  empiryczna.  Dlatego  też  działanie

praktyczno-moralne  określa  się  jako  powinność,  czy  też  obowiązek  bez  realności124.  Z  kolei

filozofia teoretyczna,  odwrotnie,  dysponuje jedynie technicznie określonymi środkami poznania,

lecz nie może ich powiązać z celami ostatecznymi. Poznanie naukowe stanowi zatem realność bez

powinności. W tym sensie poznaniu naukowemu brakuje metafizyki (moralności), moralności zaś

zmysłowego  zapośredniczenia.125 Dopiero  w  Krytyce  władzy  sądzenia pojawia  się  możliwość,

122 Niemalże w Heglowskim duchu pisał o tym Paul de Man w tekście  Zjawiskowość i materialność u Kanta:  “W
zasadach  transcendentalnych  nie  zawiera  się  żadna wiedza  o  świecie  lub czymkolwiek,  oprócz  wiedzy,  że  zasady
metafizyczne, których stają się przedmiotem, same potrzebują krytycznej analizy, zakładają bowiem obiektywność,
która dla zasad transcendentalnych nie jest dostępna a priori. Zatem przedmiotami zasad transcendentalnych są zawsze
krytyczne  sądy,  które  za  przedmiot  obierają  sobie  myślenie  metafizyczne.  Filozofia  transcendentalna  jest  zatem
krytyczną  filozofią  matematyki.  Ideologie,  w  stopniu,  w  jakim  z  konieczności  zawierają  moment  empiryczny  i
ukierunkowane są na to, co leży poza obszarem czystych pojęć, lokują się zatem po stronie metafizyki niż krytycznej
filozofii.  Warunki i  sposoby ich występowania są określone przez krytyczne analizy, do których nie mają dostępu.
Jednocześnie przedmiotem tych analiz mogą być tylko ideologie. Myślenie ideologiczne i krytyczne są współzależne i
każda próba ich rozdzielenia obraca ideologię w zwykły błąd, a krytyczne myślenie w idealizm […]. Filozofie, które
ulegają ideologii, tracą swój epistemologiczny sens, podczas gdy filozofowie próbujący obejść lub zdusić ideologię,
tracą siłę krytyczną i ryzykują, że zostaną przejęte, przez to, co zawłaszczają” (P. de Man, Zjawiskowość i materialność
u Kanta w: tegoż, Ideologia estetyczna, tłum. A. Przybysławski, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000, s. 103-104).
123 Usunięcie tego, co empiryczne, z obszaru praktyczno-moralnego działania ma oczywiście swój strategiczny (nie
tylko  formalny)  powód.  Kant  nie  chciał  bowiem,  aby  moralność  w  żaden  sposób  wiązała  się  z  doznawaniem
przyjemności lub nieprzyjemności, jakie niosą ze sobą treści empiryczne. To wyrzeczenie się przyjemności zmysłowej
w działaniu  moralnym J.  Lacan  zdefiniował  jako  wytwarzanie  nadmiaru  rozkoszy,  mające  swoje  źródło w czysto
formalnym charakterze nakazu imperatywnego (Zob. J. Lacan, Kanta Sadem, tłum. T. Komendant, "Twórczość" 1989,
nr 8.). Również Z. Freud pośrednio wskazywał już na ten mechanizm: „Każde wyrzeczenie się popędu staje się teraz
dynamicznym źródłem sumienia, następnie każde nowe wyrzeczenie wzmaga jego surowość i nietolerancję” (Z. Freud,
Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, KR, Warszawa 1995, s. 77).  
124 „Cel  ostateczny  jest  jedynie  pojęciem naszego  praktycznego  rozumu i  nie  daje  się  wywnioskować  z  danych
doświadczenia dla teoretycznego wydawania sądów o przyrodzie ani odniesienia do poznania. Nie jest możliwe inne
użytkowanie  tego  pojęcia  jak  tylko  dla  praktycznego  rozumu  posług  praw  moralnych”  (I.  Kant,  Krytyka  władzy
sądzenia, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 427).
125 „Dlatego świadomość moralna znajduje raczej powód do narzekań na taki stan nieodpowiedniości między nią a
istnieniem i niesprawiedliwości, która ogranicza ją do tego, że swój przedmiot tylko jako czysty obowiązek, odmawia
jej zaś oglądania przedmiotu i siebie jako czegoś urzeczywistnionego”. (G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, dz. cyt.,
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zmysłowej  mocy urzeczywistnia celów moralnych, lecz możliwość ta nie okazuje się wcale mocą

praktycznego działania w sensie ontologicznym, a jedynie zdolnością do symbolizowania tego, co

moralnie dobre w tym, co piękne. Oto schemat całości:

Krytyka czystego rozumu:
Co mogę wiedzieć?

Krytyka praktycznego
rozumu:

Co powinienem czynić?

Krytyka władzy sądzenia:
Na co mogę mieć nadzieję?

Nauka: podmiotowe warunki 
możliwości poznania 
przedmiotowego. syntetyczna 
jedność a priori/ zjawisko. 
(poznanie dostarczające pojęć 
ogólnych dla tego, co 
różnorodne) Wyznaczanie 
środków dla poznania 
naukowego. (realność bez 
powinności)

Moralność: bezwarunkowe 
samo-określenie woli/ czysta 
powinność/działalność 
praktyczna. Wyznaczanie celów
ostatecznych. (powinność bez 
realności)

Estetyka: poznanie 
dostarczające określeń 
podobieństwa (ogólności) w 
tym, co różnorodne / ważność 
egzemplaryczna/ zmysłowa 
moc urzeczywistniania celów. 
Symbolizacja celów 
ostatecznych w tym, co piękne. 
(powinność i realność 
zdeponowane w symbolicznej 
formie dzieła sztuki).

Tab. 1. Trzy krytyki Kanta.

Samo-determinacja  woli  jako  czysta  powinność  oraz  źródło  ludzkiej  wolności,  mające

urealniać  się  w  działaniu  praktyczno-moralnym  nie  jest  zatem  zorientowane  na  przedmioty

(obiektywne stany rzeczy), lecz wychyla się ku przyszłości, ku temu, co być powinno, a nie jest.

Nie mieści się zatem do końca w epistemologicznym schemacie podmiot przedmiot i można nawet

powiedzieć, że tworzy jedynie projekty bez pokrycia w świecie przedmiotowym. W tym sensie jest

negatywną stroną tego, co istnieje bez możliwości bezpośredniego urealnienia się w pozytywności.

Ta  bowiem,  jak  powiada  Hegel,  jest  zupełnie  obojętna  wobec  czystej  powinności  i  odwrotnie,

przyrodnicza  przedmiotowość  stanowi  ontologiczną  ścianę  dla  urzeczywistnienia  wszelkich

zamierzeń i  motywacji.  Podstawowe pytanie trzeciej  krytyki  (na co mogę mieć nadzieję? albo,

czego  mogę  się  spodziewać?)  wyznacza  zatem  właściwy  kierunek  rozumienia  działania  jako

określonej  dyspozycji  przechodzenia  od  teorii  do  praktyki,  od  czystego  obowiązku  do  świata

empirycznego,  od  tego,  co  idealne,  do  tego,  co  realne.  Jest  to  również  moment  krystalizacji

nowoczesnej  podmiotowości  w ogóle,  możliwości jej  kształtowania w sensie  pedagogicznym, a

więc podmiotowości zdolnej do generowania postępu jako władzy negatywnej wobec świata, czyli

s. 386).  Z kolei w  Zasadach filozofii prawa Hegel powiada tak: „Chociaż jest rzeczą bardzo istotną podkreślać, że
źródłem  wszelkiego  obowiązku  jest  bezwarunkowe,  samookreślenie  woli,  to  jednak  trzymanie  się  tylko  czysto
moralnego punktu widzenia nieprzechodzącego w pojęcie etyczności, degraduje to osiągnięcie do pustego formalizmu,
a naukę moralną do gadaniny o obowiązku gwoli obowiązkach” (G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa,  tłum. A.
Landman, PWN, Warszawa 1969, s. 138).
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do  wprowadzania  nowych  jakości  w  przeróżne  obszary  ludzkiego  życia.  Jednakże  na  gruncie

Krytyki władzy sądzenia ta praktyczna moc urzeczywistnia woli, to znaczy wprowadzania w świat

zjawisk  przyrodniczych  wolności,  okazuje  się  osłabioną  wersją  ontologii,  gdyż  ostatecznie  nie

odnosi się do wytwarzania przedmiotów jako takich, lecz do wytwarzania znaczeń, umiejętności ich

interpretowania  (E.  Cassirer126)  oraz  komunikacji  (J.  Habermas127).  Takie  podejście  posłuży

późniejszym  interpretatorom  Kanta  do  nieustannego  przemieszczania  procedur

uprawomocniających wiedzę.

Stąd  też  radykalnie  subiektywistyczna  oraz  wewnętrznie  sformalizowana  koncepcja

działania praktycznego po pierwsze nie odnosi się do działania, które może być rozumiane jako

wzajemność oddziaływań na siebie (w sensie symetrycznym), po drugie nie odpowiada w ogóle na

pytanie, co powoduje działanie, czy też gdzie realnie zlokalizowana jest sprawczość podmiotów.

Taka  konwencja  stawiania  pytań  jest  w  ogóle  wykluczona  w  porządku  kantowskich  dociekań,

ponieważ z działaniem praktycznym mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy podmiot sam-w-sobie

odnajduje zasadę wprowadzenia określonego celu do świata realnego, i w konsekwencji wytwarza

nowy  stan  rzeczy.  Tylko  w  taki  sposób  może  dokonać  się  postęp,  który  dla  Kanta  oznacza

wyłącznie postęp moralny.

Istnieje tu jednak pewna subtelność. Zauważmy, że Kant neguje poznanie rzeczy-samych-w-

sobie,  lecz jednocześnie nie  neguje istnienia  rzeczywistości  zewnętrznej  jako idei regulatywnej.

Kant neguje możliwość zapośredniczenia zasad moralnych przez treści empiryczne, lecz nie neguje

symbolicznej transpozycji moralności w postaci zmysłowo doświadczanego dzieła sztuki128. Nauka

może być zatem czysto poznawcza przez to, że kieruje się wiarą w istnienie świata zewnętrznego,

lecz nie koniecznie musi ujmować własne działania poznawcze w kategoriach ontologicznych129.

126  Zob. E. Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
127  Zob. J. Habermas, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, tłum. W. Lipnik, Oficyna Naukowa, 

Warszawa 2004.
128W ten sposób dzieło sztuki może pełnić również funkcję polityczną, co pokazuje na przykład F. Schiller: „Ponieważ
jednak mądry prawodawca musi się w pierwszym rzędzie zatroszczyć o to, by spośród dwóch sposobów oddziaływania
na człowieka wybrać ten, który podnosi go wzwyż, nie zadowoli się jedynie zaspokajaniem skłonności narodu; będzie
się również starał posłużyć tą skłonnością, ile można, jako narzędziem wyższych zamierzeń, i zmienić ją w źródło
szczęśliwości; dlatego też wybrał przede wszystkim scenę , które otwiera nieskończone pole spragnionemu działania
duchowi, karmi każdą władzę duszy nie nadwyrężając żadnej i łącząc kształcenie rozumu i serca z najszlachetniejszą
rozrywka. [...]. Jurysdykcja sceny zaczyna się tam, gdzie kończy zakres działań praw świeckich. Kiedy sprawiedliwość
ślepnie pod wpływem złota i tarza się na żołdzie występku, kiedy zbrodnie możnych urągają jej niemocy i strach ludzki
krępuje  ramię  zwierzchności,  scena  przejmuje  miecz  oraz  wagę  i  pozywa  występek  przed  straszny  trybunał”  (F.
Schiller, Teatr jako instytucja moralna, tłum. O. Dobijanka w: tegoż, Dzieła wybrane, dz. cyt., s. 165-166).
129 Naturalnie nie jest zupełnie tak, iż nauka w ogóle pomija problematykę istnienia. Faktem jednak jest, że nauka
pozostaje  obojętna  wobec  tego,  co  „jest”  jako  problematycznego  określenia  tego,  do  czego  odnoszą  się  jej  tezy.
Naukowiec,  podejmując  wysiłek  badania  jakiegokolwiek  wycinka  rzeczywistości,  przyjmuje  po  prostu
zdroworozsądkową  ontologię.  Żywi  więc  pewne  intuicje  dotyczące  rzeczywistości.  Lecz  w  wymiarze
epistemologicznym (teoriocentrycznym), prowadzi to do dość dziwnej konstatacji, jak zauważa L. Nowak: „Wszędzie
mamy do czynienia z ontologicznymi zagadkami, rozstrzyganie których, okazuje się, jest nieistotne dla gromadzenia
pozytywnej wiedzy na temat dziedzin, których dotyczą. Rozwój nauk ścisłych dowodzi, iż można wiedzieć wiele, i
ściśle właśnie, nie rozumiejąc, do czego wiedza ta się odnosi. Ten paradoksalny fakt naukoznawczy trzeba – jak to z
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Czyż nie jest to sytuacja, która pozwala na równoległą akumulacje kapitału i wiedzy, którą opisałem

w  poprzednim  rozdziale  –  sytuacja,  umożliwiająca  realizowanie  celów  politycznych  środkami

obiektywnie konstruowanej wiedzy?  Z kolei moralność może urzeczywistniać się w zmysłowych

aktach  przeżycia  estetycznego,  nie  konstytuując  się  z  konieczności  w  postaci  czysto

imperatywnej130.   Zatem  czysto  formalna  konstrukcja  wiedzy  (moralności  i  sensus  communis)

urzeczywistnia  się  „gdzie  indziej”,  niż  ujmuje  to  filozofia  krytyczna.  I  odwrotnie  uzasadnienie

określonych działań praktycznych konstytuuje się poza wymiarem ontologii (praktyki), to znaczy w

sferze  formalnych  procedur  obiektywizujących.  Pomimo  symetrycznej  struktury

współwarunkowania poziomów ontologii (praktyki) i epistemologii (wiedzy), porządki te nigdy się

ze sobą nie schodzą, a konsekwencje tego są następujące.

Na miejsce substancjalnego pojęcia rozumu, jakie wprowadził Kartezjusz, Kant proponuje

więc pojęcie rozumu rozłożonego na trzy momenty: poznanie teoretyczne, rozum praktyczny oraz

władzę sądzenia. Jedność tych trzech momentów może być teraz pomyślana jedynie formalnie –

choć  w  rzeczywistości  nowoczesnej  nieustannie  się  miesza  –  ponieważ  poznanie  teoretyczne,

rozum praktyczny i władza sądzenia posiadają swój własny fundament, a ich wewnętrzne granice są

nieprzekraczalne. Rozłożenie rozumu na trzy momenty wyznacza również kompetencje dla trzech

dziedzin aktywności intelektualnej, kolejno; nauki i techniki, prawa i moralności, sztuki i estetyki,

które  zakreślają  sferę  wartości  kulturowych,  umożliwiając  tym  samym  proces  uczenia  się

odpowiednio według wewnętrznej prawidłowości problematyki każdej z tych dziedzin.  Sam ten

podział  jest  jednak  problematyczny  z  punktu  widzenia  ontologii,  zwłaszcza  ze  względu  na

pozostawioną przez Kanta „zewnętrzności” w postaci  rzeczy-samej-w-sobie. Rzecz-sama-w-sobie

nie jest  bowiem  „tamtą  stroną”  fenomenu,  nie  jest  również  skrytym  zjawiskiem,  jak  chciał

Heidegger,  lecz  w  sensie  kantowskim  to  najogólniejsza  granicą  dla  ludzkiego  działania,  która

wynika z  epistemologicznej  niemożności  splatania  powinności  i  tego,  co realne,  zmysłowości  i

tego, co ogólne, tego, co ludzkie i nie-ludzkie w samym działaniu131. Stąd też rozum rozłożony na

swoje autonomiczne momenty oraz odpowiadający im podział aktywności stanowi jedynie wynik

sortowania  kompetencji  podmiotowych,  które  uwiarygadniają  się  przez  nadanie  im  stabilnych

faktami – po prostu przyjąć do wiadomości” (L. Nowak. O ukrytej jedności nauk społecznych i nauk przyrodniczych,
„Nauka” 1998, nr 1, s. 29).
130 K. Karatani, S. Kosho, Transcritique on Kant and Marx, dz. cyt., s. 117.
131 Na poziomie  symbolicznym znakomicie opisuje to  S.  Žižek,  nazywając kantowski  transcendentalizm fantazją:
„Fantazja konstytuuje nasze pożądanie,  nadaje mu współrzędne, tzn. uczy nas, jak pożądać. Rola fantazji jest więc
równoważna nieszczęsnej szyszynce w filozofii Kartezjusza, owego pośrednika pomiędzy res cogitans a  res extensa;
fantazja pośredniczy pomiędzy formalną strukturą a pozytywnością przedmiotów, jakie napotykamy w rzeczywistości,
tj.  dostarcza  schematu,  według  którego  pewne  pozytywne  przedmioty  w rzeczywistości  mogą  funkcjonować  jako
podmioty pożądania, wypełniając puste miejsce, jakie zostało otwarte dzięki tej formalnej strukturze symbolicznej” (S.
Žižek,  Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s.
24).   
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struktur, te zaś w swych odpowiednikach przedmiotowych zastygają w oddzielone od siebie zasoby

ontologiczne.  Podmiot poznania naukowego to wyłącznie obserwator zjawisk. Podmiot moralny

redukuje swoją aktywność do obszaru czystej kazuistyki, odseparowanej od świata kontemplacji.

Podmiot estetyczny zastaje samego siebie w uczuciu piękna, jest wyłącznie widzem, publicznością,

interpretatorem  symboli132,  nigdy  zaś  aktywnym  aktorem,  kreującym  zdarzenia.  W tym  sensie

podmiot  orientuje  swoje  działanie  ze  względu  na  apriorycznie  wyznaczone  spektra  swoich

możliwych  kompetencji,  ograniczonych  atemporalną  naturą  (przyczynowość)  i  przynależnością

gatunkową (wolność). Orientacja działań stanowi tu jedynie formalną klasyfikacje kompetencji133,

która realizuje się „gdzie indziej”.  W poprzednim rozdziale pokazałem bardzo wyraźnie,  w jaki

sposób struktura przestrzeni  i  czasu  jako aprioryczna forma naoczności,  zostaje  wytwarzana na

bazie złożonego konglomeratu praktyk.

Zauważmy,  że  utworzenie  uniwersalnego  statusu  poznania  w  naukach  przyrodniczych,

uniwersalności zasad moralnych w samodeterminujących się określeniach woli i wspólnej podstawy

(sensus communis) sądów smaku jako rozdzielonych zasobów, dokonuje się równolegle z rozwojem

systemu kolonialnego, co staje się widoczne dopiero w świetle zasady symetrii,  starałem się to

pokazać w poprzednim podrozdziale. Kapitał potrzebuje uspójnionej wizji świata, by cyrkulować i

akumulować bez przeszkód. Bierna postawa obserwatora zjawisk, kontemplującego moralisty oraz

widza,  to  tylko  odwrotna  „zewnętrzna”  strona  tej  aktywności  świata  zachodniego,  jaka  stoi  za

132 Naturalnie,  w  Krytyce  władzy  sądzenia  pojawia  się  problematyka geniuszu  artystycznego.  Jest  to  jednak,  jak
powiada sam Kant, osobliwość. „Sztuka piękna możliwa jest bowiem wyłącznie jako produkt geniuszu” – Kant podaje
do tego twierdzenia trzy punkty. Ograniczę się do pierwszego i trzeciego: „1) Talent tworzenia tego, na co nie można
podać żadnego określonego prawidła, a nie dyspozycją zręczności do nauczenia się tego, czego można się wyuczyć
wedle jakiegoś prawidła […] 3) […] Twórca, który dzieło zawdzięcza tej genialności, sam nie wie, skąd się biorą u
niego idee do tego dzieła i nie jest też w jego mocy, tego rodzaju idee dowolnie czy planowo wymyślać i przekazywać
innym za pomocą takich przepisów, które pozwoliłyby im tworzyć podobne dzieła”. (I. Kant, Krytyka władzy sądzenia,
dz.  cyt.,  s.  232).  Jeśli  działanie  nie  może być  zidentyfikowane jako  efekt  prostej  założeniowości,  czyli  podmiotu
(apriorycznej struktury podmiotowej) przechodzącego od teorii do praktyki, to musi być to wewnętrzne natchnienie, z
które go nie podobno wyprowadzić transparentnych reguł postępowania. I właściwie tylko w ten tajemniczy (genialny,
twórczy,  artystyczny  itd.)  sposób,  realizuje  się  przejście  od  teorii  do  praktyki.  Dzieło  sztuki  jako  efekt  takiego
natchnionego działania ostatecznie staje się jednak symbolem.
133 Ograniczenia  związane  z  czystą  powinnością  i  sposobami  jej  praktycznej  realizacji  często  próbuje  się
przezwyciężyć  wiążąc postulaty Krytyki praktycznego rozumu z późnymi dziełami politycznymi Kanta. M. Siemek na
przykład łączy tezę o  wewnętrznej  przyczynowości ze słynnym tekstem Kanta  Do wiecznego pokoju.  „Kantowskie
pojęcie osoby – w sensie poczytalnej podmiotowości zarówno moralnej, jak i psychologicznej – opiera się ostatecznie
na tej  szczególnej  jedności  i  tożsamości  mnie ze mną,  której  źródłową formą jest Ja ludzkiej  samowiedzy. To zaś
znaczy,  że  praktyczna  wolność,  wraz  z  całą  swą etyczną  kompetencją  samookreślenia  się  i  stanowienia  własnego
prawodawstwa  (autonomii),  podlega  tym  samym  transcendentalnym  warunkom  pierwotnie  syntetycznej  jedności
apercepcji, które z drugiej strony ugruntowują również logiczną i prawdziwościową ważność teoretycznego poznania”.
(M. Siemek, Wolność, prawo, sprawiedliwość. Filozofia praktyczna Kanta a polityczny etos nowoczesności , w: tegoż,
Wolność,  rozum,  intersubiektywność,  Oficyna  Naukowa,  Warszawa  2002,  s.  117-118).  Taki  pogląd  podzielają  Z.
Kuderowicz (Z. Kuderowicz, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000) oraz A. Przyłębski (A. Przyłębski, Duch czy
życie.  Studia i szkice z filozofii niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011). Z kolei H. Arendt w
Wykładach o filozofii politycznej Kanta  stoi na zupełnie innym stanowisku. Twierdzi, że kwestia moralności daje się
powiązać z filozofią polityczną Kanta,  wyłącznie na gruncie  Krytyki  władzy sądzenia (Zob. H.  Arendt,  Wykłady o
filozofii politycznej Kanta,  tłum. R. Kuczyński, M. Moskalewicz, Fundacja Augusta hr.  Cieszkowskiego, Warszawa
2012).
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pojęciami  ogólnymi,  prawami  moralnymi  i  ważności  egzemplarycznej.  Dlatego  też  Kantowska

praca puryfikacji – jakby powiedział B. Latour, precyzyjnie oddzielająca od siebie zasób natury od

zasobu  kultury,  podmioty  od  przedmiotów  służy  ich  wzmożonemu  splątywaniu  w  porządku

działania  przy  jednoczesnym  wyparciu  tego  procesu.  Tendencje  uniwersalistyczne  w  projekcie

transcendentalnym stają się w ten sposób dwuznaczne, zwłaszcza jeśli ograniczy się kwestię wiedzy

do problematyki formalnych źródeł jej uprawomocnienia. W tym sensie filozofia krytyczna jest w

swej wypartej, „zewnętrznej” określoności w najwyższym stopniu upolityczniona.

Dyscypliny Nauka i technika Prawo i moralność Sztuka i estetyka

Sfera podmiotowych 
kompetencji

Sfera faktów:
pozycja obserwatora

Sfera czystej
powinności: pozycja

kontemplacyjna

Sfera symboliczna:
pozycja

interpretatora

Zorientowanie 
działania ze względu 
na...

Obiektywne stany rzeczy  Interpretacje znaczeń, ustanawianie
wartości. Podmioty jako twórcy i

wytwórcy znaków.

Zasoby ontologiczne134 Zasób przyrody:
atemporalny mono-naturalizm

Zasób kultury:
historyczny multi-kulturalizm

Tab. 2. Kompetencje poznawcze versus zasoby ontologiczne.

1.3.2 Powinność, przyroda, polityka. Fichte wobec nieoczekiwanych konsekwencji Rewolucji

Francuskiej

Najbardziej  kontrowersyjny  moment  w  filozofii  Kanta  mieści  się  zatem w jego  najsilniejszym

miejscu,  to znaczy w spójnej konstrukcji  wywodu, ugruntowującej niezależność podziałów oraz

pozycji,  z  których  są  one  wyprowadzane.  Fichte  tam  właśnie  dostrzega  podstawowy  problem

kantowskiej konstrukcji. Jednakże próbę jego przezwyciężenia podejmuje w duchu Kantowskim.

Koncepcja filozoficzna Fichtego jest dla mnie ważna. Po pierwsze dlatego, że stanowi ona niejako

rewers kantowskiego transcendentalizmu, przeformułowując poznawczą bierność podmiotu wiedzy

na  sposób  aktywistyczny.  Po  drugie,  projekty  filozoficzne  Kanta  i  Fichtego  są  wobec  siebie

komplementarne na poziomie formułowania reguł transcendentalnych, lecz już niekoniecznie na

poziomie sytuacyjnego ich zastosowania, co jak zobaczy, wprowadza zasadniczą kontrowersję w

134 Różnica natura/kultura rozwinięta na gruncie filozofii  transcendentalnej  może być przedstawiana również jako
rozwiązanie tej dystynkcji. Odsyłam tutaj do książki Stefana Amsterdamskiego pod tytułem Nauka a porządek świata
(Zob. S. Amsterdamski,  Nauka a porządek świata, dz. cyt.),  w której zestawia ze sobą dwóch kantystów o odmienny
stanowiskach. Chodzi o Konrada Lorentza, zoologa, i Ernsta Cassirera, filozofa. Pierwszy dowodził, że formy poznania
mogą być aprioryczne w sensie naturalistycznym, drugi z kolei stał na stanowisku anty-naturalistycznym, umieszczając
podmiotowe dyspozycje poznawcze w środowisku kultury symbolicznej.
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odniesieniu  do  całego  projektu  filozofii  krytycznej.  Stąd  też  te  dwa  podejścia  posłużą  mi  w

następnych podrozdziałach do zbudowania jednolitego modelu nowoczesności.

J. G. Fichte twierdził, że w propozycji królewieckiego filozofa wiedza przyjmująca formę

podmiotu, funkcjonuje w taki sposób, jakby była rozszczepiona na dwie zupełnie odrębne osoby,

dwie odrębne struktury Ja. Jedna postrzega rzeczywistość (ja fenomenalne), a druga o niej myśli (ja

noumenalne).  Zupełnie  tak  jakby  istniały  dwa  odmienne  światy,  które  jednak  w  codziennym

doświadczeniu zbiegają się w jeden podmiot. Lecz w obrębie teorii nie istnieje jedno myślenie jako

zdolność mająca zastosowanie zarówno do przedmiotów percepcji (zjawiska), jak i przedmiotów

danych  w  myśleniu  (rzeczy-samych-w-sobie).  Zdaniem  Kanta  taki  stan  rzeczy  nie  daje  się

przezwyciężyć.  Z  kolei  J.  G.  Fichte  dostrzega,  że  w  tym  podejściu  istnieje  zasadnicza

niekonsekwencja. Otóż pojęcie rzeczy-samej-w-sobie jest wewnętrznie sprzeczne. Nie można mieć

świadomości rzeczy, która jest poza świadomością – myśleć o czymś, co jest nie do pomyślenia.

Tym samym nie może pojawić się nauka o myśleniu, czyli logika (myślenie o myśleniu), która

miałby zastosowanie zarówno do zasad konstytuujących przedmioty doświadczenia empirycznego,

jak i zasad konstytuujących przedmioty dane w myśleniu. Jest bowiem oczywiste, że idea nauki

logiki  w  takiej  postaci  byłaby  nie  tylko  przesiąknięta  sprzecznościami,  ale  w  ogóle  myliłaby

pojęcia. Fichtemu chodzi więc o możliwość logicznego rozwinięcia systemu jako teorii wiedzy, tam

gdzie Kant uznawał to za niewykonalne. Właściwy obszar dla swoich dociekań Fichte znajduje w

Krytyce praktycznego rozumu.  Jak zauważa T.  Pinkard,  prowadzi  to  do zasadniczej  zamiany w

rozumieniu tego,  na czym ma opierać się wiedza naukowa w ogóle.  Nie chodzi  już bowiem o

zasadę „faktualności” jako fundamentalnego principium określającego przedmiotowość rzeczy, lecz

o zasadę normatywną związaną z samo-autoryzacją Ja 135.   

Dla  autora  Teorii  wiedzy oczywistym  punktem  wyjścia  nie  może  być  więc  pojęcie

przeciwstawione  jego  przedmiotowi,  myśl  przeciwstawiona  bytowi,  zjawisko  przeciwstawione

rzeczy-samej-w-sobie itd. W przeciwieństwie do Kanta traktuje on pojęcie i przedmiot jako dwie

odmienne postaci tego samego podmiotu, który różnicuje się w sobie na Ja i nie-Ja,  a następnie

powraca  do  siebie.  Ten  ruch  wyraża  logiczna  zasada  tożsamości  (A=A)  oraz  nieodłącznie

towarzyszący jej zakaz sprzeczności. „A=A jest normatywnym stanem rzeczy […] stanem, którego

nie można odkryć w świecie, tak jak nie mogą istnieć fakty w potocznym tego słowa znaczeniu”.136

Fichte  niczym psychoanalityk  zamienia  więc  zewnętrzność rzeczy-samej-w-sobie, na  kantowską

nie-świadomość  tkwiącą  wewnątrz  działań  myślącego  podmiotu.  Tak  powstaje  afirmatywna

struktura, Ja jest Ja, co oznacza, że znika podział na świat zmysłowy i nadzmysłowy. W ten sposób

135  T. Pinkard, German philosophy 1760-1860. The Legacy of Idealism, Cambridge University Press, Cambridge 2002,
s. 111.

136  Tamże, s. 113.
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podmiot ucieleśnia niejako materię obowiązku w rzeczywistości i w tym sensie świat jest efektem

jego  autonomicznych  decyzji.  Porządek  świata  nie  jest  zatem  czymś  na  zawsze  ustalonym.

Wszystkie  bowiem przedstawienia  Ja są  dla  autora  Teorii  wiedzy przedstawieniami  Ja-myślę  i

wprost prowadzą do określenia transcendentalnej samowiedzy jako ontologii świata podmiotowo-

przedmiotowego.  Świadomość staje  się  w ten  sposób właściwym tworzywem rzeczywistości137.

Tym samym znika kantowski postulat rozdziału filozofii na praktyczną i teoretyczną, ponieważ Ja

transcendentalne  zostaje  wyniesione  do  zasady  fundującej  całą  filozofię.  A  zatem  zasady

określającej  nie  tylko  działanie  moralne,  ale  również  struktury  poznania,  czyli  zarówno  stronę

bezwarunkowego obowiązku oraz stronę przedmiotowej realności.  Ja nie wychodzi więc już poza

swój przedmiot, ponieważ jak mówi sam Fichte:

To, czego byt (istota) polega jedynie na tym, że ono samo siebie ustanawia jako istniejące, jest właśnie Ja
rozumiane  jako  absolutny  podmiot  […]  Źródłem  wszelkiej  realności  jest  Ja,  które  to  elementy  są  bezpośrednio
ustanowione.  Pojęcie  rzeczywistości  jest  więc  dane,  wraz  z  pojęciem Ja.  Jednakże  pojęcie  Ja  istnieje,  ponieważ
samostanowi się, a samostanowi się, ponieważ istnieje. Dzięki temu właśnie samostanowienie się i istnienie jest jednym
i tym samym. Również pojęcie samostanowienia się i aktywności w ogóle są także jednym i tym samym. Tak więc –
wszelka czynność jest realnością 138.

Samo-ustanawiający  się  podmiot  stanowi  zatem pierwszą  i  nieuwarunkowaną  zasadę

naczelną teorii  wiedzy, czyli  nauki o nauce.  Ja jako różnicująca się, a zarazem powracająca do

siebie  aktywność  wymusza  na  poszczególnych  naukach  przestrzeganie  dwóch  zasadniczych

procedur.  Po  pierwsze  niezależnie  od  tego,  czy  chodzi  tu  o  mechanikę,  matematykę,  czy

antropologię,  to  dowolnie  ustanowiony przedmiot  danej  dyscypliny,  musi  stać  się  jednocześnie

przedmiotem każdego możliwego badania naukowego. Po drugie oznacza to, że każda nauka w

kwestii dowolnego ustalania własnego przedmiotu musi osiągnąć samowiedzę, w taki sposób, że

określając swój własny przedmiot tak,  jak jest  jej  dany w doświadczeniu,  zarysowuje nie tylko

możliwy przedmiot poznania naukowego w ogóle, ale również strukturę podmiotu, który przedmiot

ten  konstruuje.  W  tym  sensie  nauka  badająca  obiekty,  zmuszona  jest  również  uwzględnić

ontologiczne podstawy ontycznie określonych przedmiotów, którymi się zajmuje. Powstaje zatem

zróżnicowanie  kompetencji  poznawczych  pomiędzy  wiedzą  filozoficzną  a  wiedza  naukową.

Zadanie  filozofii  polega  teraz  na  ugruntowaniu  tej  wiedzy,  którą  nauka  posługuje  się  w  swej

bezpośredniości. Filozofia staje się  nauką nauki,  ponieważ w swym wymiarze transcendentalnym

137 Oto jak Fichte mówi wytwarzaniu przyrody, czyli o przechodzeniu z nie-Ja przedmiotowego do Ja podmiotowego;
„Nauka, która powołała do życia potrzeba, powinna z czasem z większą rozwagą i spokojem wniknąć w niewzruszone
prawa przyrody, przejrzeć całą potęgę przyrody i nauczyć się obliczać możliwe kierunki jej rozwoju; w pojęciu ma się
wytworzyć nowa przyroda,  która ściśle  przylegnie do żywej przyrody […] A każde poznanie,  które rozum wydarł
przyrodzie, ma być zachowane w pochodzie czasu”. (J. G. Fichte,  Powołanie człowieka, tłum. A. Zieleńczyk, PWN,
Warszawa 1956, s. 138).
138 J. G. Fichte, Teoria wiedzy, tłum. M. Siemek, PWN, Warszawa 1996, tom I, s. 90.
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poprzedza wszelkie poznanie naukowe. Tym samym filozofia bada prawomocność tego, co nauka

dopiero zakłada.

A zatem  naukę  o  najogólniejszych  formach  określeń  przedmiotu  Fichte  nazywa  teorią

wiedzy  (nauką  o  nauce).  Z  kolei  logiką  nazywa Fichte  abstrakcyjny schematem działań,  który

nadaje  formę  teorii  wiedzy.  Logika  pyta,  w  jaki  sposób  dzięki  myśleniu  Ja  powstają  dla  Ja

przedmioty,  czyli  jej  nie-Ja.  Innymi  słowy,  logika  to  zespół  sformalizowanych  reguł,  jakie  Ja

uświadamia  sobie  w  przebiegu  własnych  czynności.  Dlatego  też  to  teoria  wiedzy  określa

stosowalność logiki i w tym sensie stanowi jej teściową podstawę. Fichte pokazuje w ten sposób, że

możliwe  jest  zachowanie  tych  samych  reguł  myślenia,  które  są  powszechne  i  konieczne  dla

wszystkich rodzajów nauk.  Istnieje  zatem tylko  jeden właściwy sposób myślenia mający różne

zastosowania,  a  nie  tak  jak  u  Kanta,  gdzie  mamy  do  czynienia  z  dwoma  podmiotami,  które

posługują się różnymi zasadami, ale które mimo wszystko należy nazywać tym samym imieniem.

Kantowska  rzecz-sama-w-sobie  jako  podmiotowe  zewnętrze,  zostaje  dosłownie  wchłonięta  w

obszar  dialektycznej  dynamiki  Ja  i  nie-Ja.  Tym  samym  teoria  wiedzy  Fichtego  umacnia

subiektywny  idealizm  transcendentalny  jako  realizm  wewnętrzny,  który pozwala  „ugruntować

całość  potocznego  i  naukowego  doświadczenia  jako  jednej  realności  znaczącej  i  dostępnej

rozumieniu filozoficznemu”.139

Transcendentalna  samoświadomość  Ja wraz  ze  swoimi  przedmiotami  to  tworzywo

rzeczywistości, jej właściwa dynamika artykułująca się przez ruch auto-dyfrencjacji Ja, w której nie

dochodzi  –  bo dojść już nie  może – do rozdzielenia  środków i  celów działania,  tak jak ma to

miejsce u Kanta. W tym sensie rzeczywistość w koncepcji Fichtego jest ekspresją podmiotowej

wolności, która u samych podstaw zawiera komponent moralno-poznawczy. Nie jest jednak tak, że

zgodność człowieka z samym sobą, a zatem i rzeczy „zewnętrznych”, z praktycznymi pojęciami

określającymi ich normatywną postać (takie,  jakie  być powinno) w istniejących warunkach jest

oczywistością,  pozbawianą  problematyczności  ontologicznej.  Z  jednej  strony  bowiem  podmiot

tworzy obiektywne przedstawienia  przedmiotów według prawa przyczynowości,  na przykład  w

fizyce i optyce. Z drugiej zaś świat ma być realizacją transcendentalnego ideału, według wymogów

praktyczno-moralnych. Ta dychotomia prowadzi do sytuacji, przed którą filozof musi się zatrzymać.

Nie  wiadomo przecież,  w jaki  sposób z  życia  organicznego,  rządzonego przez  fizyczne prawo

przyczynowości  (kartezjańska  maszyna),  wyłania  się  świadomość,  orientująca  się  na  swoje

przedmioty  według  zasad  teleologii.  A takiej  wiedzy  nie  dostarczy  nam ani  absolutne  i  samo-

fundujące się  Ja  (które jest przecież nieuwarunkowanym początkiem wszelkiej wiedzy w sensie

ontologicznym),  ani religijno-metafizyczne wyjaśnienia mówiące o interwencji  transcendentnego

139 M. Siemek, Idea transcendentalizmu…, dz. cyt., s. 233.
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Boga. Przyrodoznawca znajduje się w podobnej sytuacji, co filozof, gdyż staje przed problemem

wyjaśnienia, w jaki sposób z materii nieorganicznej powstało życie. Problem ten naukowiec musi

wyjaśnić na drodze fizykalnej, tak jak filozof winien trzymać się zasad transcendentalnych, przy

wyjaśnianiu  powstałych  kontrowersji.  W ten  sposób  antynomia,  którą  jak  się  zdawało,  Fichte

przezwyciężył  u  Kanta,  odtwarza  się  ponownie,  wewnątrz  absolutnego  Ja.  Ostatecznie  świat,

zamiast  stać  się  ekspresją  ludzkiej  wolności,  stawia  jej  opór  w  postaci  przyrody  jako  czegoś

przypadkowego, jako nieprzewidziany efekt uboczny omnipotentnej władzy podmiotu.

 Absolutny wymiar samowiedzy u Fichtego sprowadza się zatem do auto-iluzji. Dzieje się

tak, ponieważ wraz z nieoczekiwanym pojawieniem się zewnętrza w postaci przyrody, podmiotowej

subiektywności zostaje wytrącony ontologicznie określony impet, czyli źródło jej sprawczości oraz

przedmiotowości jako efektu praktycznego działania. Ta sytuacja rozbija zatem samo-fundujące się

Ja o monolit  bytu przyrodniczego, który w ramach subiektywnie zorientowanego idealizmu nie

może  ulokować  działania  po  stronie  przedmiotowej.  Dlatego  też  niejako  automatycznie

zabsolutyzowane Ja zostaje wyzbyte własnej treści. Staje się  idealnie pustym tworem logicznym.

Jednakże to nie przyroda w swej gotowej formie, sprawia, że monolit Ja musi się rozpaść. To nie

przyrodoznawstwo sprawia, że Fichte będzie zmuszony przeformułować zasady swojej filozofii.

„Zewnętrze” nigdy nie pojawia się tam, gdzie refleksja krytyczna mogłaby się spodziewać.

Zauważmy,  że Teorię  wiedzy podobnie  jak  wczesne  pisma polityczne  Fichtego przenika

entuzjazm  i  żywy  optymizm,  który  niewątpliwie  związany  jest  ideałami  wzniesionymi  na

sztandarach rewolucji francuskiej. Fichte w zasadzie kontynuuje wówczas kosmopolityczną wizję

urzeczywistniania ludzkiej wolności przez doskonalenie moralne, tak jak w Krytyce praktycznego

rozumu zarysował to już Kant. Jednakże w przeciwieństwie do Kanta140, kształtowanie się poglądów

140 Dla Kanta problematyka polityczna skupia się wokół trzech istotnych momentów. Pierwszy to wyprowadzenie
władzy  politycznej  poza  porządek  monarchii  absolutnej.  Drugi  to  dokończenie  procesu  reformacji  i  zwolnienie
sumienia z  sankcji  religijnej.  Trzeci  dotyczy sporu o ugruntowanie naukowego obrazu świata,  jaki  toczyli  ze sobą
zwolennicy metafizyki kontynentalnej i empiryzmu.  Żaden z tych momentów do czasów projektu filozofii krytycznej
Kanta nie spotkał się kompleksowym rozwinięciem w teorii. Niemniej jednak Kant identyfikuje powyższe kontrowersje
na poziomie epistemologicznej legitymizacji władz jako pewną zdolności do prowadzenia sporów. „Krytyka – powiada
Kant – czerpiąca wszystkie rozstrzygnięcia z podstawowych prawideł swego własnego ustanowienia, których powagi
nikt  nie może podać w wątpliwość, dostarcza nam spokoju stanu prawnego, w którym nie powinniśmy prowadzić
naszych sporów inaczej niż w drodze przewodu prawnego [procesu] – pisze Kant w Krytyce czystego rozumu”. Można
zatem  powiedzieć,  że  w  zasadzie  nie  istnieje konflikt  co  do  logicznego  porządku  bytu  pomiędzy  wykładnią
metafizyczną, empiryzmem, a transcendentalizmem. Na przykład D. Hume co do kwestii  ogólności  i  konieczności
poznania nie jest wcale sceptykiem zaś co do wzorców naukowych, to podobnie jak Kant nie starał się ich podważyć.
D.  Hume był  wprawdzie  nieufny  co  do  pojęcia  „naturalnej  konieczności”,  metafizycznego  spoiwa  utrzymującego
obiektywny świat jako zasób logicznie powiązanych relacji, faktów i wydarzeń. Jednakże nie starał się tych powiązań w
żaden  sposób  podważyć  w  sensie  naukowego  badania.  Odrzucał  on  jedynie  apriorycznie zabarwiony  wymiar
empiryzmu,  zmieniając  tym  samym  konieczność  a  priori  zlokalizowaną  w  bezpośredniości  zmysłowych  doznań
podmiotu w matematyczne prawdopodobieństwo de facto. Stąd też kwestią kluczową dla Kanta jest to, po której stronie
usytuujemy  procedury  uzasadnień  określonego  porządku  świata,  a  nie  koniecznie  tego,  jaki  ten  świat  jest.  Jeśli
problematykę  uzasadnień  zdominuje  metafizyka,  kwestia  zmiany  rzeczywistości,  oznaczać  będzie  ingerencję  w
logiczną strukturę bytu, która ustanowiona jest w oparciu o zasady transcendentne i w konsekwencji będziemy mieli do
czynienia  z  herezją.  Z  kolei,  jeśli  problematykę  uzasadnień  ulokuje  się  po  stronie  procedur  probabilistycznych,
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społeczno-politycznych  Fichtego  ma  charakter  dynamiczny.  Dzieje  się  tak,  ponieważ filozofia

polityczna Fichtego jest bezpośrednią konfrontacją z dynamiką rzeczywistości, pojmowaną już nie

jako umiejętność prowadzenia sporów i dokonywania możliwych uprawomocnień. Późne teksty,

takie  jak  Zamknięte  państwo  handlowe,  czy  Mowy  do  narodu  niemieckiego,  są  efektem

ontologicznej  presji,  jaką  na  podstawowe  założenia  transcendentalizmu  wywiera  jej  własna

niewłaściwie zoperacjonalizowana samowiedza.

Radykalny zwrot w filozofii politycznej autora Teorii wiedzy dokonuje się pod hasłem „Jeny

i  Tylży”141.  Pod  wpływem  wydarzeń,  związanych  bezpośrednio  z  życiem  osobistym  oraz

splatających  się  z  nimi  wydarzeń  historycznych  (systemowych)  filozof  dostrzegł,  że  ideały

człowieczeństwa  i  obywatelskości  są  jedynie  formą  realizowania  innego  typu  interesów  niż

uniwersalne interesy całej ludzkości142.

Czy  istniał  tylko  jeden  Fichte?  Dwa  albo  trzy  kolejne  systemy?  Czy  filozof  praktyki,  ideału  moralnego
przemienił się w filozofa Absolutu? Z Fichtego laika stał się Fichtem religijnym? Z Fichtego indywidualisty – Fichtem
organicystą? Z Fichtego będącego teoretykiem prawa naturalnego – Fichtem teoretykiem misji historycznej ludów, a
raczej  jednego,  ściśle  określonego  ludu?  Fichte,  entuzjastyczny  propagandzista  (a  być  może  i  agent)  rewolucji
jakobińskiej i egalitaryzmu, miał stać się Fichtem odwołującym się do autorytetu pruskiej monarchii jako Zwingsherr
jedności niemieckiej? Fichte kosmopolityczny – nacjonalistą?143

Okupacja  Prus  przez  wojska  napoleońskie  stanowi  zatem  dla  Fichtego  antytezę

kosmopolityzmu Kantowskiego, który – jak powiada Balibar – określa już wyalienowaną postać

humanizmu Republiki Uczonych. Fichte doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Francja i Anglia

przekształciły  się  w  „otwarte  państwa  handlowe”,  dla  których  ekonomiczna  ekspansja  oraz

kolonizacja określają istotny motyw budowania ich stabilności politycznej i generowania władzy w

skali  globalnej.  Warto  zauważyć,  że  pojęcie  państwa  handlowego,  używane  przez  Fichtego,

precyzyjnie  określa  sposób  działania  ówczesnych  podmiotów  politycznych.  Jak  zauważa  E.

Hobsbawm:

wówczas zmiana będzie dokonywać się wyłącznie w ramach działań instrumentalnych (technokracja).
141 W Jenie Fichte zostaje oskarżony o ateizm, traci zaufanie władz uniwersytetu oraz władz politycznych. Jednakże
ukrytym  powodem  tego  oskarżenia  był  efekt  działalności,  jaką  filozof  prowadził  przeciwko  arystokratycznym
związkom studentów. Oskarżenia przeciw Fichtemu przekształciły się również w czyny. Powybijano Fichtemu szyby w
domu oraz znieważono jego rodzinę. Filozof musiał wyprowadzić się do Berlina, gdzie przez jakiś czas pozostawał bez
środków do życia i regularnej pensji. Z kolei Tylża związana była z traktatem pokojowym zawartym w 1807 roku
pomiędzy  Francją  i  Cesarstwem  Rosyjskim,  gdzie  strona  rosyjska  uznawała  Francuskie  zdobycze  terytorialne  w
Prusach. Wydarzenie to miało znaczący wpływ na poglądy polityczne Fichtego (Zob. Z. Kuderowicz,  Fichte, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1963).   
142 Jeśli chodzi o sposób przekształcania ideałów rewolucji w realne interesy ekonomiczne, to odsyłam do książki
francuskiego historyka  François  Fureta (F. Furet,  Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej, tłum. B. Janicka, Znak,
Kraków 1994).
143 E. Balibar, Fichte i granica wewnętrzna. W sprawie Mów do narodu Niemieckiego, tłum. A. Staroń, w: tegoż, 
Trwoga mas: polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007, s. 
111-112.
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Niezależnie jednak od faktu, że sztandarowy tytuł słynnego działa A. Smitha z 1776 roku brzmiał Bogactwo
narodów,  naród  jako  jednostka  nie  zajmował  jasno  określonego  miejsca  w  teoretycznej  koncepcji  liberalnego
kapitalizmu, którego zasadniczymi elementami miały być nieredukowalne atomy przedsiębiorczości jednostki lub firmy
motywowane imperatywem maksymalizacji zysków lub minimalizacji strat144.

Fichte czytał A. Smitha oraz fizjokratów, a dzięki sytuacji, w której się znalazł, doskonale

zdawał sobie sprawę z konsekwencji,  jakie niesie ze sobą kapitalizm zarówno dla  wewnętrznej

organizacji  państwa,  jak  i  stosunków  pomiędzy  państwami.  Podporządkowanie  podziału  pracy

własności  handlowej,  liberalnie  rozumiana  wolność  indywidualna,  a  nawet  francuski  wzór

ustanawiania  więzi  społecznych  przez  umowę,  stanowią  teraz  dla  Fichtego  kolportaż  ideologii

władz  imperialnych.  Dla  kapitalistycznie  zacofanych  Niemiec  afirmacja  tego  typu  poglądów  i

praktyk oznacza tak  naprawdę dwie rzeczy.  Po pierwsze  utrwalenie istniejących już  stosunków

dominacji  i  w  konsekwencji  polityczno-ekonomiczną  marginalizację  Niemiec.  Po  drugie  zaś

ideologiczno-kulturową  alienację.  Ze  słownika  filozofii  politycznej  Fichtego  znika  zatem  idea

swobodnego  krążenia  wiedzy,  gdyż  ostatecznie  okazuje  się  ona  tylko  budowaniem przewagi  i

umiejętnością wzniecania konfliktów, a nie jak chciał tego Kant kreowaniem pokoju145. Stąd też w

Zamkniętym  państwie  handlowym pojawiają  się  postulaty  podporządkowania  niemal  każdej

aktywności  gospodarczej  administracji  państwowej,  od wymiany dóbr  i  usług po reglamentacje

zatrudnienia aż po odgórne  sterowanie  cenami146.  „Jedyne całkowite  zamknięcie  granic,  będące

według niego [Fichtego] sposobem zniesienia pieniądza (albo przynajmniej oddzielenia pieniądza

wewnętrznego od pieniądza zewnętrznego, a więc zlikwidowanie światowej przestrzeni akumulacji

kapitalistycznej),  powinno  za  jednym  zamachem  rozwiązać  problem.”147 Taka  działalność

administracji państwowej sprzyjać ma przede wszystkim budowaniu niemieckiej tożsamości. Stąd

też w Mowach do narodu niemieckiego Fichte rozwija motyw edukacji narodowej oraz poszukuje

innego spoiwa dla wspólnoty politycznej niż idea umowy społecznej (Francja) i rynek (Anglia). W

Mowie 13 wieńczącej cały wywód czytamy:

Pierwszymi,  oryginalnymi  i  prawdziwe  naturalnymi  granicami  państwa,  są  bez  wątpienia  jego  granice
wewnętrzne.  Ci,  którzy mówią tym samym językiem, złączeni  są razem jako wspólnota,  niewidzialnymi więziami
natury. Na długo przed powstaniem jakikolwiek trwałych bytów, będących efektem wspólnego działania, mówiący tym
samym językiem posiadają moc wzajemnego rozumienia, coraz bardziej jasnego, stanowiąc tym samym całość, która
jest z natury niepodzielna148.

144 E. Hobsbawm, Wiek imperium…, dz. cyt., s. 66.
145 Szczegółową krytykę kosmopolityzmu kantowskiego, jaką przeprowadził Fichte, znaleźć można w pracy D.Jamesa,
Fichte's Social and Political Philosophy. Property and Virtue, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
146 Zob.  J.  G.  Fichte,  Zamknięte  państwo handlowe i  inne pisma,  tłum. zbior.,  Aletheia,  Warszawa 1996.  Często
przedstawia się ekonomiczną koncepcję Fichtego jako koncepcję Romantyzmu ekonomicznego. Wówczas Fichte staje
obok takich postaci jak A. H. Muller czy F. Baader. Równie często imputuje się Fichtemu strach przed liberalizmem,
którego  nie  próbuje  się  w  żaden  sposób  uzasadnić.  Przykład  takich  interpretacji  odnaleźć  można  w  książce  W.
Stankiewicza, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
147 E. Balibar. Fichte i granica wewnętrzna…, dz. cyt., s. 122.
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Koncepcja narodu w filozofii politycznej Fichtego jest zatem zbudowana „defensywnie”. Z

jednej strony wyklucza ideę umowy społecznej, z drugiej zaś nie daje się wpisać w atomistyczną

wizję wspólnoty, promowanej przez fizjokratów. Naród istnieje w języku, jego substancji duchowej

nie  tworzy  zatem  ani  ethnos,  ani  terytorium,  ani  wola  jednostek,  ani  rynek,  i  dlatego  żadna

zewnętrzna  siła  nie  jest  w  stanie  go  zniszczyć.  Oznacza  to,  że  Fichte  nie  odwołuje  się  już

bezpośrednio  do  opiewania  indywidualnej  wolności  i  przekraczania  przez  podmiot  granicy

przedmiotu, jak miało to miejsce w Teorii wiedzy. Właściwym bytem narodu jest język, możliwość

komunikacji,  która  istnieje  –  jak  podkreśla  Fichte  –  przed  wszelkim działaniem,  i  dlatego  też

stanowi warunek możliwości wszelkiej praktyki. Na początku było zatem słowo, a nie czyn149. W

tym sensie celem moralnym narodu jest pielęgnowanie języka jako właściwego depozytu kultury,

które  przyszłe  państwo  (zamknięte  państwo  handlowe)  ma  jedynie  utwierdzić  w  ramach

instytucjonalnych150. Fichte dokonuje w ten sposób fuzji idei narodowej oraz postępu moralnego,

która paradoksalnie ma wynikać z kapitalistycznego zacofania Niemiec, jego autentycznego bytu.

Autor Zamkniętego państwa handlowego wierzył bowiem, że silnie związana wspólnota narodowa,

nieprzesiąknięta  jeszcze  bezosobowymi  regułami  globalnego  rynku  jest  w  stanie  zapobiec

rozwojowi  stosunków  kapitalistycznych  na  własnym  terytorium.  Powstrzymując  tym  samym

narastanie konfliktów i nierówności społecznych, które stanowią integralną część rozrastających się

kapitalistycznych stosunków społecznych. W tym sensie indywidualna wolność człowieka może

realizować się, dopiero poprzez wspólnotę narodową utożsamianą z jednej strony z językiem, z

drugiej zaś z bytem państwa, które chroni jednostki przed kapitalistyczną tyranią własności i tym

samym  stwarza  możliwość  dla  moralnego  doskonalenia  obywateli.  Tym  samym  problematykę

działania praktycznego Fichte wpisuje teraz w przestrzeń stosunków społecznych oraz możliwości

komunikacyjnego porozumienia, jakie ona stwarza. Innymi słowy, moralność to kwestia polityki, a

nie czystej kontemplacji.

148  J. G. Fichte, Addresses to the German Nation, tłum. R. F. Jones, The open court publishing company, Chicago-
Londyn 1922, s. 223-224. (Tłum. z ang. moje).

149 Konflikt słowa i czynu jest konfliktem religijnym pomiędzy Bogiem słowa (Bóg nowego testamentu) a Bogiem
czynu (Bóg starego testamentu). Konflikt ten – jak pisze M. Berman w swoich komentarzach do Fausta Goethego –
określa właściwy obszar niemieckich zmagań z problematyką nowoczesności: „Czy społeczeństwo niemieckie powinno
zaangażować się  w żydowską aktywność praktyczno-krytyczną,  czyli  rozwój  gospodarczy sprzężony z liberalnymi
reformami politycznymi, na modłę angielską, francuską lub amerykańską? A może powinno zachować rezerwę wobec
przyziemnych problemów i rozwijać hermetyczny germańsko-chrześcijański sposób życia?” (M. Berman, „Wszystko, co
stałe, rozpływa się w powietrzu”: rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. M. Szyster, Universitas, Kraków 2006, s.
60).
150 Warto zwrócić uwagę, że w interpretacji M. Siemka intersubiektywny aspekt w koncepcji narodu Fichtego jest
całkowicie pominięty (zob. M. Siemek, Dwa modele interubiektywności, w: tegoż, Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa,
Warszawa 1998).  Być może jest to podyktowane uniwersalistycznymi ambicjami, jakie M. Siemek łączył z koncepcją
intersubiektywności  w ogóle,  a  być może chodzi  tu  o odcień nacjonalistycznych konotacji,  jakie niesprawiedliwie
przypisuje się filozofii Fichtego.
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 Fichte jest czymś w rodzaju papierka lakmusowego dla refleksji krytycznej. Jego filozofia

polityczna  stanowi  bowiem  sytuacyjnie  określony  obszar  konfrontacji  praktyki  filozoficznej  z

metodycznie  zakreślonym polem teorii  transcendentalnej.  Nie jest  czymś przypadkowym,  że  w

Teorii wiedzy granicą dla praktyki poznawczej jest powracający z „zewnątrz” byt przyrody, jako

logiczny impas samej teorii,  dla filozofii politycznej tym „zewnętrzem” okazuje się imperializm

napoleoński  będący  przecież  konsekwencją  rewolucji  francuskiej,  która  z  kolei  niejako  samo-

zwrotnie stanowi akt założycielski  Teorii wiedz –  opiewającej wolność podmiotu.  W jakim więc

sensie przyroda daje się zamienić na politykę? Odpowiedź nie jest prosta. Otóż w tym kontekście

podmiot  wiedzy  w  rozumieniu  kantowskim,  nie  jest  już  w  pierwszej  kolejności  podmiotem

transcendentalnym w sensie ścisłym, lecz członkiem określonej wspólnoty w sensie Fichteańskim.

Tę lokalność podmiot transcendentalny zawsze nosił w sobie. „Zewnętrzem” dla podmiotu wiedzy

jest  rzecz-sama-w-sobie, czyli coś dla poznania nieprawdopodobnego. Tym zaś, co „zewnętrzne”

dla członka lokalnej wspólnoty, jest byt Innego. Czyż francuski  Inny nie utożsamia dla Fichtego,

uniwersalnej siły kapitału, dominacji pieniądza nad lokalnymi interakcjami, uniwersalnego języka

czystych ilości rozbijającego jakościowy język wspólnoty niemieckiej, ideologii pierwotnej umowy

przeciwstawionej wewnętrznej zrozumiałości języka? I czy nie jest to również ta sam obca siła, co

siła przyrody, która już od środka drążyła już Teorię wiedzy?151 Dlaczego naukowy mononaturalizm

świata  przyrody  powraca  pod  postacią  uniwersalnej  metrologii  kapitalizmu,  czyli  świata

społecznych  praktyk  rynkowych  (pieniądz)?  Dlaczego  przejście  z  pozycji  rewolucyjnych  na

„reakcyjne”152, przerabia w tle byt przyrody?

Aparat  kategorii  założonych,  wywiedzionych  w  oparciu  o  procedurę  naukową  (to  znaczy  oczywiście  o
Newtonowską  naukę o  przyrodzie),  sieć  pojęć,  za  pośrednictwem których  ujmuje  się  przyrodę jest  już  obecny  w
działaniu społecznym, w kacie wymiany towarowej. Zanim myśl przybrała postać czystej abstrakcji, ta jest już zawarta

151 Na aspekt metrologii zwróciłem uwagę w Preliminarium, łącząc koncepcje Kartezjusza, C. Lévi-Straussa, J. Goody
i Hegla. Przypomnę tylko wnioski, jakie wypływają z tego połączenia. Liczba stanowi zarówno abstrakcję, jak i efekt
społecznie  określonych  praktyk.  Metrologia  z  kolei  odnosi  się  do  ustabilizowanej  sieci  praktyk,  które  ulegają
wyabstrahowaniu z obszaru społecznego i stają się, jak powiada Hegel samoistne, funkcjonują jako czyste wytwory
umysłu.  Ustabilizowana ontologicznie  metrologia  pozwala  na  regularne  krążenie  oraz  koordynowanie  innego typu
działań,  na  przykład  wymiany handlowej,  procesów kupna i  sprzedaży,  planowania  podróży,  tworzenia  terytorium
państwa itd. W trzeciej przedmowie do pierwszego niemieckiego wydania Kapitału Marksa, jaką napisał już F. Engels,
znajdujemy taką oto wypowiedź: „Tak samo nie pozwoliłem sobie na sprowadzenie angielskich pieniędzy, miar i wag,
używanych przez cały czas w teście, do ich nowoniemieckich ekwiwalentów. Gdy się ukazywało pierwsze wydanie,
mieliśmy w Niemczech tyleż rodzajów miar i wag co dni w roku, a w dodatku jeszcze aż dwojakie marki […] dwojakie
guldeny i co najmniej trojakie talary, a wśród nich jeden, którego jednostka były  »nowe dwie trzecie«.  W naukach
przyrodniczych panowała metryczna, na rynku światowym – angielska miara i waga. W tych warunkach posługiwanie
się angielskimi jednostkami miary było zrozumiałe w książce, które niemal wszystkie swoje dane faktyczne miała
czerpać z angielskich stosunków przemysłowych. Wzgląd ostatni rozstrzyga jeszcze i dzisiaj, tym bardziej, że odnośne
stosunki na rynku światowym bodaj nie uległy zmianie, w szczególności zaś w decydujących przemysłach – żelaznym i
bawełnianym – angielska skala miar i wag panuje jeszcze dziś niemal wyłącznie.” (F. Engels,  Do wydania trzeciego,
[przedmowa do:]  K.  Marks,  Kapitał,  dz.  cyt.,  t.  1,  s.  38-39).  Słowa te  Engels  napisał  w 1883 roku.  Można sobie
wyobrazić co dla Niemców na początku XIX wieku oznaczała francuska okupacja w sensie metrologicznym.
152 Odsyłam w tym miejscu  ponownie do tekstu E. Balibara,  który broni Fichtego z pozycji  marksistowskich. E.
Balibar. Fichte i granica wewnętrzna…, dz. cyt.).

76



w  społecznych  działaniach  rynkowych.  Wymiana  towarów  implikuje  podwójną  abstrakcję;  abstrahowanie  od
konkretnego towaru w akcie wymiany oraz abstrahowanie od empirycznego i zmysłowego szczególnego charakteru
towaru […] W ten sposób podmiot transcendentalny, tkwiący u podstaw całej sieci  kategorii  apriorycznych,  jest tu
konfrontowany  z  niepokojącym  faktem,  że  w  swojej  formalnej  genezie  zależy  od  wewnątrzświatowego
„patologicznego” procesu. Jest to prawdziwy skandal, coś absurdalnego, niemożliwego z transcendentalnego punktu
widzenia, jako że formalno-ranscendentalne apriori jest z definicji niezależne od wszelkich pozytywnych treści.153

Zestawiając  koncepcje  Kanta  i  Fichtego  widzimy  zatem,  w  jaki  sposób  dochodzi  do

nieustannych  przesunięć  wewnątrz  jednolitej  strategii  transcendentalnego  filozofowania,  ze

względu  na  „zewnętrze”  społecznych  praktyk,  które  paradoksalnie  rozsadzają  projekt  od

„wewnątrz”. Raz przyroda staje się ściśle określonym przedstawieniem, wyprowadzonym zgodnie z

logicznymi zasadami epistemologicznej konstrukcji.  Innym razem jest  bezosobową siłą  kapitału

ucieleśnioną w postaci społecznych praktyk rynkowych lub  Innego.  Raz podmiot jest nosicielem

uniwersalnych  standardów  poznania  naukowego,  a  raz  zorientowanym  na  lokalną  wspólnotę

teoretykiem  państwa,  który  z  poziomu  partykularnych  wzorów  uspołeczniania  pragnie

urzeczywistnienia uniwersalnych wartości. W tym sensie wewnętrznej niestabilności kategorialnej,

epistemologia jest już zawsze epistemologią polityczną i polityczną epistemologią.

Skąd  jednak  biorą  się  te  fluktuacje  w  strukturze  projektu  transcendentalnego?  Gdzie

konstytuuje  się  błąd  i  jak  go  zlokalizować?  W  jaki  sposób  dochodzi  do  podmiotowo-

przedmiotowych przemieszczeń? Proponuje rozwinąć te pytania w innym, bardziej ogólnym planie,

i  będzie  to  już  ostatni  krok  na  drodze  do  sformułowania  spójnego  modelu  Kantowsko-

Fichteańskiego jako ogólnego modelu nowoczesności.

153 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, dz. cyt., s. 30-31.
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1.4  USPOŁECZNIĆ  NATURĘ,  ZNATURALIZOWAĆ  SPOŁECZEŃSTWO.
PRZEDREWOLUCYJNA  FRANCJA  JAKO  NIEOCZYWISTA  GENEZA
FILOZOFII KRYTYCZNEJ154

Regularna forma prostokąta lub koła
umożliwia już to podział na doskonale równe,

przylegające do siebie części,
już to doskonałą symetrię elementów peryferyjnych,

zdominowanych przez wszechwładne centrum;
równość w niepodległości lub równość w podległości.

Wszystko dzieje się tak, jakby wielkie hasła równości przyrodzonej
 lub równości wobec prawa

znajdowały sobie za sprawą linijki lub cyrkla
 natychmiastowy wyraz przestrzenny155.

Granica między tym, co inteligibilne,
i tym, co empiryczne,

prowadzi na wskroś przez empirię156.

1.4.1 Ontologia głodu. Rzecz o politycznym oswajaniu przypadku

H.  Heine  powiedział  kiedyś,  że  idealizm niemiecki  jest  myślowym odpowiednikiem rewolucji

francuskiej157. Przyjmując to powiedzenie jako punkt wyjścia, chciałbym uczynić z rewolucyjnej

sytuacji,  swoistego  rodzaju  laboratorium  filozoficzne  i  pokazać  współzależność  pomiędzy

wyłaniającą się koniecznością zjawisk przyrodniczych, kapitalistycznymi stosunkami społecznymi

a autonomią wiedzy naukowej (określoną z pozycji transcendentalnych). Ta współzależność, jak

starałem  się  pokazać  w  poprzednich  rozdziałach,  określa  nieprzekraczalny  próg  dla

transcendentalnej  koncepcji  Kanta  i  Fichtego,  choć  jednocześnie  stanowi  jego  ontologiczny

warunek możliwości. Celem niniejszego podrozdziału jest odtworzenie procesu, w którym idealizm

niemiecki odnalazł swoją teoretyczną nadbudowę „gdzie indziej”, to znaczy w przedrewolucyjnej

Francji.  Jednakże nie chodzi tu wyłącznie o krytykę podstaw filozofii krytycznej, lecz wpisanie

formalnej konstrukcji transcendentalnej w szerszy kontekst społecznych praktyk. Taki zabieg choć

niemożliwy z pozycji samego transcendentalizmu pozwoli mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego

formalna  geneza  apriorycznych  struktur  poznania  jest  niestabilna,  zarówno  w  odniesieniu  do

podmiotu wiedzy, jak i epistemologicznych konstruktów przedmiotowych.

154 Rozdział ten stanowi zmienioną wersję mojego artykułu (P. Urbański, W obronie rozumu nie do końca 
oświeconego, kilka uwag o refleksyjności i krytyce, „Studia z historii filozofii” 2017, nr 4(8), s. 79-105).
155 J. Starobinski, 1789: emblematy rozumu, tłum. S. Ochab, Czytelnik, Warszawa 1997, s. 33.
156 T. W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1986, s. 294.
157 H. Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, tłum. T. Zatorski, Nomos, Kraków 1997, s. 154.
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Dla klarowności wywodu przypomnijmy tylko podstawową kwestię, od której wyszliśmy.

W celu uproszczenia sformułujmy pytanie: jak to się dzieje, że praktyczne nastawienie (pozbawione

teorii  praktyki)  na  świat  (pozbawione  wyobrażenia  świata),  generuje  wybory,  które  choć  nie

przemyślane są jednak systemowo określone – to znaczy dają się ostatecznie zobiektywizować w

projekcie  mono-subiektywnego  transcendentalizmu?  Zapytajmy  jeszcze  inaczej:  gdzie  i  w  jaki

sposób osadzane  są  cele  –  teleologiczne  orientacje  podmiotów,  gdzie  konstytuuje  się  struktura

sensu,  czym jest  determinizm,  w jaki  sposób powstają  porządki  normatywne? Słowem,  w jaki

sposób  urzeczywistnia  się  sprawczość  podmiotu  nowoczesnego  oraz  bytu  przyrody?  Tak

postawione  pytania  odwracają  problematykę  nowoczesnej  samowiedzy,  jaką  zapoczątkował

Kartezjusz, a którą kontynuowali Kant i Fichte. Moment odwrócenia brzmi następująco; to nie duch

ukryty jest w maszynie i porusza nią zgodnie z określeniami woli, to raczej maszyna jest wnętrzem

dla  ducha.  Innymi  słowy,  to,  co  najbardziej  „wewnętrzne”  i  skryte,  jest  konstruowane  na

„zewnątrz”, a to, co jawne i „zewnętrzne” pozostaje w domenie wnętrza. W tym sensie fluktuacje i

przesunięcia, zachodzące w formalnych podstawach konstrukcyjnych epistemologii, bynajmniej nie

wskazują  na  moment  wewnętrznych  sprzeczności,  lecz  określają  niemożność  utożsamienia  się

podmiotu wiedzy z własnymi przedstawieniami świata. Paradoks polega na tym, że ta niemożność

przykryta zostaje epistemologicznym zakazem produkowania transcendencji („zewnętrzności”), a

zakaz  ten  objawia  się  właśnie  niestabilnością  podmiotu  i  przedmiotu  –  nieustającymi

przesunięciami i fluktuacjami w wymiarze formalnego ugruntowania struktur poznawczych oraz na

poziomie proceduralnych wymogów uprawomocnienia wiedzy. Uważam,  że  taki  też  jest  sens,

słynnej  formuły  B.  Latoura;  nigdy  nie  byliśmy  nowocześni.  Aby  rozwinąć  to  stwierdzenie,  w

preliminarium  zaproponowałem  osobliwe  zestawienie  Kartezjusza  z  C.  Lévi-Straussem,  aby

pokazać, w jaki sposób myśl nieoswojona zostaje wyparta przez reżim metodycznego zastosowania

abstrakcyjnych reguł myślenia. Kant i Fichte kontynuują tę tradycję przez jej formalne rozwinięcia,

dzięki  czemu umacniają  tylko  ten  mechanizm,  który  legł  u  podstaw antropologicznej  definicji

nowoczesności,  jaką  sformułował  autor  Polityki  natury.  Wytwarzanie  przestrzeni  oraz

epistemologia  polityczna,  opisane  w  poprzednich  rozdziałach  stanowią  egzemplifikacje  tej

nieoczywistej logiki, w jakiej konstytuuje się ontologia świata nowoczesnego. Teraz  jednak

zamierzam ponownie zejść na poziom społecznych uwarunkowań filozofii, umieszczając je dobrze

znanym planie interpretacyjnym, jakim jest rewolucja, a w zasadzie przedrewolucyjna Francja.

Refleksja  filozoficzna  nie  ma  nic  innego  na  celu  jak  tylko  usunięcie  momentów

przypadkowych – powiada Hegel. Odo Marquard przytaczając tę myśl Hegla, proponuje niezwykle

interesujący sposób rozumienia tego, co przypadkowe. Stwierdza on, że przypadek jest być może

nieudaną  koniecznością,  w  takim  sensie,  w  jakim  można  postawić  pytanie  o  to,  co
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niezdeterminowane – w ostatniej instancji158. Tak rozumiana konieczność w odniesieniu do świata

społecznego  wymagałaby  raczej  serii  powtórzeń,  procesów  odnawiania  oraz  nieustannego

wykonywania tych samych działań, niż tezy o nieuwarunkowanym poznaniu przedmiotowym, czy

jakieś  metafizycznej  zasadzie.  Pojawienie  się  konieczności  polegałoby  zatem  na  praktycznym

stabilizowaniu zdarzeń określanych jako przypadkowe i nieprzewidywalne. Mówiąc wprost, coś, co

się przydarza się jako konieczność, należałoby dopiero zrobić. Również R. Koselleck zauważa, że

wraz  z  państwową  instytucjonalizacją  przypadku  zmianie  ulega  ludzki  stosunek  do  świata:

„doświadczenie, które było dla nas wskutek zaskoczenia jednorazowe, przemienia się w rosnącą

wiedzę o możliwościach takich jednorazowych zaskoczeń […]. Wszystko, co można powiedzieć o

doświadczeniu powtarzalności  i  radzeniu sobie z  jednorazowością,  odnosi  się  zatem zawsze do

żyjących razem pokoleń, których wzajemna komunikacja pozostaje zrozumiała”159.

Weźmy na przykład nauki matematyczne, rachunek prawdopodobieństwa oraz statystykę,

które w drugiej połowie XVIII wieku pozwalały na sprawne wkalkulowanie przypadku w obszar

świata społecznego, umożliwiając władzy państwowej podejmowanie praktycznych działań, które

oswajały tzw.  zdarzenia rzadkie,  występujące w sposób nieregularny lub niedające się w żaden

sposób przewidzieć. Dzięki matematyce oraz innym powiązanym z nią systemom wiedzy naukowej

zdarzenia  te,  stanowiły pole racjonalnych działań dla  kontrolowania  wielu dziedzin  aktywności

społecznej  oraz nie-ludzkiej  przyrody160.  Epidemie,  niedobory żywności,  klęski  urodzaju,  klęski

żywiołowe, katastrofy handlowe161, migracje ludności, głód – oto podstawowy zestaw fenomenów,

którymi  w  XVIII  wieku  aparat  władzy  może  sterować,  czyniąc  z  przypadku  „zdarzenie”,

podlegające określonym zabiegom ontologicznego stabilizowania162.

158 Zob. O. Marquard, Apologia przypadkowości: studia filozoficzne, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 1994.

159 R. Koselleck, Warstwy czasu, tłum. K. Krzemieniowa, J. Merecki, w: tegoż, Warstwy czasu – studia z metahistorii,
Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 17.
160  Zob. A. Desrosières, Politics of large numbers, tłum. C. Naish, Harvard University Press, Cambridge MA-London 

1998.
161 Peter Sloterdijk odnosząc się do pojawiającej się w XVIII wieku instytucji ubezpieczeń, zauważa, że: „W istotnych
punktach asekuracja zawodów handlowych zajmuje miejsce tego, co dotąd zdawało się być wyłącznie w rękach Boga.
Dotyczy to zwłaszcza zabezpieczenia przed skutkami nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.  Modlitwa jest  dobra,
ubezpieczenie  lepsze.”  (P.  Sloterdijk,  Kryształowy pałac,  dz.  cyt.,  s.  109).  Los nie  znajduje  się  już  w rękach  siły
wyższej, a w rękach posiadacza kapitału, który można ubezpieczyć się od tego, co nieprzewidywalne. W takiej sytuacji
rzeczywistość wydaje się bardziej stabilna – przynajmniej w tym obszarze życia społecznego, który wcześniej zdany
był jedynie na przypadek lub opatrzność boską.  
162 Taka  działalność  wymaga  precyzyjnie  określonej  wiedzy,  pozyskiwania  informacji  oraz  sposobów  jej
porządkowania. W tym kontekście można przytoczyć przykład Condorceta i jego propozycji „spisów powszechnych”, z
których władza królewska korzystała. Condorceta pisze tak: „Aby napisać historię jednostek, wystarczy zebrać fakty;
natomiast  historia  mas może oprzeć się jedynie na obserwacjach, ażeby zaś dokonać ich właściwego wyboru, aby
uchwycić cechy istotne, do tego trzeba już wiedzy, do tego zaś by obserwacje odpowiednio wyzyskać, niemal tyle samo
filozofii. Przedmiotem tych obserwacji są zresztą rzeczy zwyczajne, rzucające się w oczy, które każdy, jeżeli zechce,
może dostrzec” (A. N. Condorcet, Szkice obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje, tłum. E. Hartleb, J. Strzelecki,
PWN, Warszawa 1957, s. 208). George Sorel sugeruje nawet, że Condorcet wymyślił w ten sposób system ankietowy.
Innym ciekawym przykładem „spisów powszechnych” była postać Vicqu d'Azur, królewskiego urzędnika do spraw
zdrowia.  Proponował  on, aby stworzyć medyczną mapę Francji,  która miałaby przedstawiać charakterystyczne dla
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Proponuję skupić się  na zjawisku niedoboru żywności,  dobrze opisanym przez Michaela

Foucaulta, by określić sposób wytwarzania konieczności w wymiarze praktycznym, a tym samym

uchwycić proces konstytuowania się przyrody163 jako porządku społecznego oraz naukowego świata

wiedzy.

Jak  jednak  konkretnie  i  na  poziomie  instytucjonalnym,  na  poziomie  określonych  technik  rządzenia  i
zarządzania polityczno-ekonomicznego, walczy się z owymi niedoborami w społeczeństwie takim jak społeczeństwo
francuskie XVII-XVIII wieku. Otóż funkcjonuje tu, i  to już od dawna, cały system o charakterze,  powiedziałbym,
jednocześnie prawnym i dyscyplinarnym, system przepisów i zarządzeń, mającym zasadniczo na celu zapobieganie
niedoborom żywności […], ograniczenie wzrostu cen, prawo do składowania żywności, aż do jego zakazu, co wiąże się
z koniecznością natychmiastowej sprzedaży, oraz ograniczeniu eksportu, zakaz wysyłania zboża za granicę164.   

I dalej czytamy:

Chłopi nie notując wystarczających zysków, nawet w latach, gdy zbiory są obfite – będą się z konieczności
skłaniać  ku  mniej  intensywnym  zasiewom.  Im  mniejszy  zysk,  tym  mniej  będą  w  stanie  obsiewać  –  to  jasne.
Bezpośrednim zaś skutkiem tej  sytuacji  będzie zależność od najlżejszych anomalii  pogodowych,  najłagodniejszych
oscylacji.  Najmniejszy przymrozek, byle susze czy wilgotność i ilość zboża spada poniżej poziomu wystarczającego do
wyżywienia populacji, w następnym roku pojawia się niedobór. Tak oto owa polityka […] grozi niedoborem i buntem,
którym miała właśnie przeciwdziałać.165

Następnie:

Niedobór w skali globalnej znika pod warunkiem, że dla pewnej liczby ludzi i na określonych rynkach zaczyna
się pewna rzadkość, pewien wzrost cen, że pojawiają się trudności z kupnem zboża, a zatem także głód, w wyniku
czego pewna liczba ludzi może umrzeć. Właśnie pozwalając owym ludziom umrzeć z głodu, czyni się z niedoboru
chimerę  i  zapobiega  się  temu,  by  przybrała  postać  nowej  plagi,  tak  jak  to  się  dzieje  w  przypadku  poprzednich
systemów. Zdarzenie niedoboru zostaje w ten sposób rozmyte. Plaga niedoboru znika, rzadkość jednak, którą sprawia,
że ludzie umierają z głodu, nie tylko nie znika, lecz nawet nie może zniknąć166.

Nadwyżka, jak i niedobór żywności, które były czymś przypadkowym u progu XVIII wieku,

nagle  stały  się  przedmiotem racjonalnych  działań  nastawionych  głównie  na  osiąganie  zysków.

Mniej więcej w tym samym czasie „Akademia nauk nagradza Dransy'ego za jego pracę o młynach,

a  inżynier  ten buduje fabryki  w Corbeil,  w których zaprowadzono nowy sposób mielenia,  tzw.

ekonomiczny”167.  Dzięki  technice  inżynieryjnej  praca  młynów  zaczyna  sprzyjać  akumulacji

kapitału,  ta  z  kolei  pozwala  w  większym  stopniu  zabezpieczyć  się  przed  nieoczekiwanym

wystąpieniem niedoborów żywności na rynku. Nadwyżka i niedobór nie znikają zatem, zmienia się

danego regionu schorzenia.  Wraz z tym pomysłem pojawia się również potrzeba sporządzania spisów dotyczących
urodzeń, zgonów, małżeństw, czy przestępstw. W ten sposób nieokreślona masa ludzi oraz zachowań przekształca się w
dobrze kontrolowany zasób biologiczny zwany populacją.
163 Istnieje  tu  ontologiczna dwuznaczność  pojęcia przyrody.  W Oświeceniu z jednej  strony przyjmuje się  pojęcie
przyrody jako konsekwencji  rozwoju nauki  w paradygmacie kartezjańsko-newtonowskim, to  znaczy przyrody jako
czystej  obiektywności,  materialności  oraz  samoistności  oderwanej  od  tego,  co  społeczne.  Z  drugiej  strony istnieje
pojęcie natury, za którym stoi  subiektywistyczne pojęcie powinności  moralnej,  czy też szerzej  wewnętrznej  natury
/istoty ludzkiej,  na przykład tak, jak pojmował ją J.  J.  Rousseau. O tej  dwuznaczności  uspołecznionej natury oraz
znaturalizowanego społeczeństwa, traktuje niniejszy rozdział.  
164 M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium…, op. cit., s. 52.
165 Tamże, s. 54.
166 Tamże, s. 64.
167 G. Sorel, Złudzenia postępu, tłum. E, Breiter, Vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2015, s. 104-105.
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natomiast  ich  status  ontologiczny.  To  znaczy  z  tego,  co  nieprzewidywalne  stały  się  one

przedmiotem  poznania  i  racjonalnej  manipulacji.  Wydaje  się  zatem,  że  problemem  nie  jest

całkowite  zapobieganie  „zdarzeniom  rzadkim”,  co  właściwie  skoordynowany  system  regulacji

dotyczący dystrybucji oraz cyrkulacji skutków z nimi związanych. M. Foucault twierdzi nawet, że

nie chodzi tu o pełne wykluczenie przypadku, lecz o to, by nim grać w taki sposób, aby sam siebie

neutralizował.  Administracyjna  prewencja  nie  likwiduje  więc  ryzyka  związanego  z

nieprzewidywalnością przyrody (np. niedających się przewidzieć klęsk urodzajów prowadzących

wprost do zjawiska głodu) lecz przezornie się zabezpiecza i ogranicza skutki, a w momencie ich

wystąpienia nierówno rozdysponowuje je pomiędzy poszczególne grupy społeczne.

Władza  rozdziela  to,  co  przypadkowe  w  taki  sposób,  aby  zapobiegać  negatywnym

zdarzeniom w sferze politycznej i społecznej, takim jak bunt, niestabilność rynków czy rewolucja,

co rzecz jasna nie zawsze się udaje. A nie udaje się, dlatego że wzrastający poziom kontroli sił poza

ludzkich staje się odwrotnie proporcjonalny do kontroli życia społecznego, które właśnie w wyniku

politycznego stabilizowania natury powoduje, iż działalność wielu grup społecznych staje się coraz

bardziej współzależna w swym dążeniu do bezpieczeństwa i zaspokajania własnych potrzeb. Zasięg

i  skala  tej  współzależności  dotyczy  ludzi,  którzy  nie  znają  się  osobiście,  nie  tworzą  lokalnej

wspólnoty interesów i nie troszczą się o siebie nawzajem. Można powiedzieć, że łączność pomiędzy

tymi grupami jest przede wszystkim abstrakcyjna w sensie metrologicznym, jaki zapewnia teraz

instytucja  państwa oraz  pieniądz.  W tym sensie  poszczególne  działania  ludzkie  stają  się  coraz

bardziej  działaniami  społecznymi,  czymś  wielokrotnie  złożonym,  co  wykracza  poza  horyzont

bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości, w której się żyje.

Proces politycznego stabilizowania natury jest zatem niezwykle kruchy i niejednoznaczny w

swych  konsekwencjach.  Z  jednej  strony  skutecznie  oswaja  przypadek,  wprowadzając  szereg

regularności  instytucjonalnych,  z  drugiej  zaś  skutkuje  pojawieniem się  problemów w obszarze

społecznym, które z kolei zwrotnie mogą ją destabilizować. Polityczna stabilizacja natury redukuje

wystąpienie buntu, lecz go absolutnie nie wyklucza, poddaje głód cyrkulacji, lecz go nie likwiduje.

Również  ryzyko  związane  z  występowaniem  epidemii  czy  niestabilnością  rynków  podlega  tej

logice.  To,  co  przypadkowe,  staje  się  więc  konieczne  o  tyle  tylko,  o  ile  sama  konieczność

funkcjonuje  w  sposób  wadliwy,  jest  zwyczajnie  nieudana  –  jak  mówi  Marquard.  Nieudana

konieczność  raczej  krąży  po  obszarach  życia  codziennego,  niż  powszechnie  obowiązuje.  Tym

samym  ustanawia  ona  enklawy  bezpiecznych  regularności,  choć  jednocześnie  pozwala  na

rozpraszanie przypadku, w taki sposób, że z punktu widzenia instytucji politycznych oraz procesów

zarządzania staje się on bez znaczenia. Stąd też dla niektórych grup społecznych to, co nazywa się

przyrodą, pomimo swojej „kapryśności” może wydawać się bardziej przewidywalne niż polityka;
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dla niektórych zaś wręcz odwrotnie. Na przykład chłopstwo i  zubożała klasa rzemieślnicza pod

wpływem wzrastającej współzależności z innymi grupami społecznymi stają się o wiele bardziej

podatne  na  wahania  pogody  oraz  abstrakcyjnej  siły  rynków  niż  wcześniej.  Z  kolei  zamożne

warstwy mieszczaństwa mogą w tym samym okresie bogacić się dzięki spekulacjom i wyprzedaży

po zawyżonych cenach zgromadzonych zawczasu zasobów.

Można zatem powiedzieć, że tak zorganizowany świat społeczny jest jeden, lecz sposób, w

jaki poszczególne grupy go zamieszkują, sprawia, że ów jedność można pojmować równie dobrze

jako nieredukowalną do jedności wielość, gdzie każdemu stanowi przyrody odpowiada określony

stan  mikro-społecznej  stabilności  lub  niestabilności.  Tym  samym  sposób  przynależności  do

wspólnego świata społecznego nie przejawia się ani w oficjalnym porządku instytucjonalnym, ani w

strukturach wiedzy abstrakcyjnej. Jeśli bowiem chłopi nie notują zwiększonych zysków nawet w

czas  obfitych  zbiorów  –  jak  powiada  M.  Foucault,  a  całość  ich  pracy,  niepodparta  żadnym

zabezpieczeniem prócz wiary religijnej, zostaje wystawiona na kapryśność sił przyrody i jeszcze

bardziej  nieprzychylnych  im  rynkom,  to  siłą  rzeczy  świat  chłopa  różni  się  od  świata

przedsiębiorczego  mieszczanina.  Tam,  gdzie  pierwszy  zdany  jest  na  łaskę  Boga,  drugi  może

racjonalnie planować inwestycje lub w trosce o własne dobra powstrzymywać się od nich. Tam,

gdzie  pierwszy  patrzy  na  uspołecznioną  naturę  z  bojaźnią  i  drżeniem,  drugi  dostrzega  w  niej

bezpieczny  obszar  działania  i  przestrzeń  dla  własnej  emancypacji.  Stąd  też  bezpośrednie

doświadczenie świata albo daje się wpisać w porządek ufundowany instytucjonalnie, zawierający w

sobie  zbiór  ściśle  określonych  reguł,  które  łączą  ze  sobą  rynki,  produkcje  rolną,  administrację

publiczną, systemy wiedzy naukowej, warunki klimatyczne itd., albo jest stabilizowane na poziomie

religijnym, delegując w ten sposób ową bezpośredniość w obszar  teologicznie rozpoznawanego

zrządzenia losu.  Można powiedzieć,  że przyroda przeciwstawia się woli  chłopa, mieszczanin z

kolei  w przyrodzie odnajduje zasadę działania  swojej  wolnej  woli.  Zarówno mieszczanin,  jak i

chłop dysponują określonym zestawem praktyk i aktywności, które z jednej strony podtrzymują

delikatną tkankę poszczególnych mikroświatów, budując ich odrębną codzienność, z drugiej zaś

tworzą szerszy kontekst życia społecznego jako całości, pozwalający zachować jego jedność.

1.4.2 Transcendentalizm jako świadomość burżuazyjna

Problematyka  przypadku  i  konieczności  dotyczy  zatem  wymiaru  praktycznego.  Nie  można

oddzielić od siebie nauki od państwa, techniki inżynieryjnej od rachunku ekonomicznego, przyrody

od porządku społecznego, wszystkie te obszary są ze sobą splątane, tworząc określone relacje. W

tym sensie konieczność nie tkwi w rzeczywistości w sposób niemy i „globalny”, czekając tylko na
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odpowiednią  epistemologię,  która  umożliwi  jej  wydobycie  za  pomocą  abstrakcyjnych  pojęć.

Konieczność dokonuje się na wielu poziomach złożoności społecznej. Ta z kolei rozumiana jako

nieustanny proces łączenia odmiennych światów życia oraz tego, co ludzkie i nie-ludzkie, krąży po

drogach,  które  przekraczają  zdolności  rozumienia  nie  tylko  określonych  grup  społecznych,  ale

również dysponującej środkami kontroli i nadzoru administracji państwowej oraz samej refleksji

naukowej. Jeśli uznamy ten fakt za pewną ogólną tendencje procesów modernizacyjnych, to nie nic

dziwnego w tym, że Kant tak precyzyjnie oddzielił naukę i technikę od prawa i moralności, te zaś

od estetyki. Podziały te mają więc pragmatyczne uzasadnienie, lecz pozostają problematyczne na

poziomie działania politycznego, co pokazał z kolei przypadek Fichtego.

Złożoność działania społecznego jako całości znacznie wyprzedza więc myślenie o tym, co

społeczne. Słowem, tempo oraz skala dokonujących się zmian w XVIII wiecznej Francji znacznie

przekracza sposób ich rozumienia. Administracja polityczna, korzystająca chętnie z nowoczesnych

systemów wiedzy naukowej,  skutecznie  socjalizowała ryzyko związane  z  nieprzewidywalnością

zjawisk  przyrodniczych,  niejako  delegując  je  w  najsłabsze  obszary  życia  społecznego,  przy

jednoczesnym zawłaszczeniu zysków, będących z kolei efektem stabilizowania przypadku w innych

obszarach życia społecznego. Stąd też w procesie kształtowania się świata mieszczańskiego można

dostrzec  stopniowe  dopasowywanie  się  dyspozycji  praktyczno-poznawczych  do  wymogów

obiektywnych.  Ta  kompatybilność  pozwalała  na  wpisywanie  własnych  oczekiwań,  szans  oraz

działań w szeroki kontekst rzeczywistości społecznej jako ontologicznie stabilnego świata, gdzie

poziom oficjalnego instytucjonalizowania przypadku splatał  się z praktycznym wymiarem życia

codziennego  jako  racjonalnych  sposobów  radzenia  sobie  z  rzeczywistością.  Jednakże  dla

pojawiającego  się  w  XVIII  wieku  mieszczaństwa,  które  dzięki  określonym  rozwiązaniom

politycznym mogło się szybko bogacić,  samo prawo nie gwarantowało w dostatecznym stopniu

bezpieczeństwa  dla  niezakłóconej  akumulacji  kapitału.  Prawo  wydawane  decyzją  suwerena

posiadało bowiem charakter arbitralny i nie opierało się na żadnym obiektywnie obowiązującym

zbiorze  reguł.  Było  raczej  polem  dowolności  niż  obszarem  zapewniającym  przewidywalność.

Prawo stawało się tym bardziej niestabilne i odsłaniało swe arbitralne – historycznie przypadkowe –

oblicze, im bardziej stabilizowanie przyrody sprzyjało multiplikacji złożoności społecznej, a tym

samym  destabilizacji  porządku  państwowego.  W  tym  sensie  prawo  polityczne  mogło  być

postrzegane jako bardziej nieprzewidywalne niż nieprzewidywalna przyroda.

[B]urżuazja pozbawiona była nie tylko realnego wpływu na zarządzanie budżetem państwa, lecz jakichkolwiek
gwarancji finansowych. Często więc zdarzało się tak, że z powodu arbitralnych decyzji króla bogacze tracili cały swój
majątek […] zdobyty dzięki spekulacjom. Totalnym bankructwom w świetle prawa towarzyszyły skrzętnie maskowane
bankructwa częściowe i inne machinacje finansowe. Z pełnomocnictwa suwerena anulowano zawarte przez państwo
kontrakty,  zaprzestano  wypłacać  renty  […].  Jednocześnie  państwo  rozporządzało  pieniędzmi,  które  było  dłużne
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arystokracji finansowej. Co więcej, mogło arbitralnie – a więc całkiem niemoralnie – pozbawić swoich koordynatorów
ich kapitału168.

Dla społeczeństwa mieszczańskiego, którego władza ekonomiczna i kulturowa stawała się

coraz większa, państwo tworzyło podstawę do systematycznego gromadzenia kapitału, niwelując

ryzyko  związane  ze  „zdarzeniami  rzadkimi”.  Z  drugiej  strony  ta  względna  niezależność  od

kaprysów natury była okupiona całkowitą zależnością od polityki prowadzonej przez króla i jego

administrację.  Można  zatem  powiedzieć,  że  znaczenie  ekonomiczne  oraz  kulturowe  świata

mieszczańskiego  było  odwrotnie  proporcjonalne  do  wpływu  na  kształt  polityki  i  zarządzania

państwem.  Oznacza  to,  że  mieszczaństwo  pozbawione  było  możliwości  politycznego

intensyfikowania własnych korzyści. W świadomości mieszczańskiej charakter decyzji suwerena

przybierał  więc  niekiedy  postać  naturalnej  plagi,  uspołeczniona  przyroda  zaś  stawała  się

nieoczekiwanie  stabilną  rzeczywistością,  podstawą  do  planowania  określonych  działań  i

przewidywania  potencjalnych  zysków,  czyli  tego  wszystkiego,  co  Max  Weber  nazwałby

racjonalnością  substancjalną.  Dlatego  też  mieszczaństwo,  w  przeciwieństwie  do  szlacheckiej

arystokracji  czy  duchowieństwa,  nie  musiało  wiązać  własnych  sukcesów  biznesowych  czy

intelektualnych osiągnięć z określoną pozycją w hierarchii społecznej oraz stosunkiem do władzy

państwowej.  Mogło  natomiast  ów  sukces  odnosić  bezpośrednio  do  własnej,  refleksyjnie

ugruntowanej  działalności,  kontestując  tym  sam  szereg  zapośredniczeń  społecznych,  które

paradoksalnie umożliwiały jej tę kontestację.

Dla  świadomości  mieszczańskiej  proces  modernizacji  skutkuje  zatem  radykalnym

rozdzieleniem  świata  zewnętrznego,  czyli  świata  praw  politycznych  oraz  bezpośrednich  relacji

społecznych, od świata wewnętrznego, czyli świata, który Hegel w Fenomenologii ducha nazywa

„refleksyjnym kierowaniem się ku sobie”.169 Polityczna stabilizacja przyrody w ramach porządku

absolutystycznego  umożliwia  zamożniejszym  warstwom  mieszczaństwa  wpisywanie  własnego

doświadczenia  rzeczywistości  w  przewidywalny  obszar  zdarzeń.  W ten  sposób  zabezpieczony

zostaje czas, w takim sensie, że więź między teraźniejszością a przyszłością staje się ontologicznie

uspójniona,  tak  jak  więź  pomiędzy  produkcją  a  reprodukcją,  zarabianiem  pieniędzy  a

inwestowaniem,  działaniem  a  planowaniem,  pojęciem  a  jego  empirycznym  obrazem.  Tak

168 R. Koselleck. Krytyka i kryzys: studium patogenezy świata mieszczańskiego, tłum. J. Duraj, M. Moskalewicz, 
Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, Warszawa 2015, s. 148.

169 „Świat  wyobcowanego  od  siebie  ducha  –  świat  tego  ducha  rozpada  się  na  dwa  światy;  pierwszy  to  świat
rzeczywistości, czyli wyobcowanie ducha jako takie, drugi zaś to świat, który duch, wznosząc się ponad swój pierwszy
świat, buduje sobie w eterze czystej świadomości […]. Duchem tego świata jest przeniknięta przez samowiedzę istota
duchowa, która zna siebie jako bezpośrednią obecną w teraźniejszości, tę oto istniejącą dla siebie, a istotę – jako pewną
rzeczywistość sobie przeciwstawną […]. Świat ten, chociaż jest światem, który powstał dzięki indywidualności, jest dla
samo-wiedzy czymś bezpośrednio wyobcowanym i ma dla niej formę rzeczywistości nieulegającej zmianie” (G.W. F.
Hegel, Fenomenologia ducha, dz. cyt., s. 317).
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skonstruowana  przewidywalność  zmniejsza  presję  warunków  społeczno-ekonomicznych,  które

wcześniej  przymuszały ludzi do tego, by całą swoją uwagę oraz czas poświęcali  trudnej sztuce

utrzymania się przy życiu. Stosunek do świata, jako stosunek poznawczy zaczyna więc przybierać

charakter  „odczasowionej”  teorii,  która  konstytuuje  się  poza  relacjami,  jakie  zachodzą  między

ludźmi,  czy  też  szerzej  –  grupami  społecznymi  i  nie-ludzkimi  „zewnętrznymi”  obiektami.

Refleksyjne kierowanie się ku sobie – to otwarcie pola transcendentalnego, jak powiada w Słowach

i  rzeczach M.  Foucault  –  znajduje  na  swej  drodze  do  świata  tylko  siebie  i  z  tak  określonego

stosunku do siebie wyprowadza sposób ustosunkowywania się do rzeczywistości społecznej. Taka

sytuacja pozwalała na systematyczne wytwarzanie określonych kompetencji praktycznych, takich

jak przewidywanie, zarządzanie, czy też ogólniej rzecz ujmując racjonalne planowanie działań, dla

których podstawą staje się refleksyjne odniesienie do własnych zamierzeń i motywacji. Dopiero w

politycznie ustabilizowanych warunkach egzystencji, które w codziennym odczuciu stają się czymś

naturalnym i do tego stopnia powszednim, że znikają z pola refleksji, człowiek może zacząć myśleć

o sobie jak o rezultacie swojego wolnego, całkowicie autonomicznego wyboru.  Ja może określać

siebie jako podstawę, jako samo-ugruntowujący się zestaw formalnych procedur poznania – jakby

powiedział Fichte. Zawieszając bowiem szereg współzależności ekonomiczno-społecznych, takich

jak społeczny podział pracy, prawo własności, czy konsumowanie zysków, myślenie o społecznych

warunkach  możliwości  samego  myślenia  zostaje  wzięte  w  nawias  jako  coś,  co  przestaje  być

widoczne.

Dlatego  też  wszelkiego  rodzaju  pracę  intelektualną  bardzo  łatwo  więc  daje  się

zinterpretować  w  kategoriach  bezpośredniej  ekspresji,  na  przykład  jako  mówienie,  pisanie,

malowanie,  obserwowanie itd.  W ten sposób samo rozumienie rzeczywistości  staje się  z jednej

strony  zależne  od  czynników  subiektywnych,  z  drugiej  zaś  coraz  bardziej  splata  się  z  takimi

zjawiskami  jak  zabieganie  o  status  społeczny,  akumulacja  kapitału,  czas  wolny,  przynależność

klasowa, dostęp do edukacji, za którą trzeba słono płacić itd. „Pojawienie się rozumu – powiada P.

Bourdieu  –  jest  nierozerwalnie  związane  ze  stopniowym uniezależnianiem się  od  społecznych

mikrokosmosów zbudowanych na przywilejach, w których stopniowo wynajdywano teoretycznie

uniwersalne,  ale  praktycznie  zmonopolizowane  sposoby  myślenia  i  działania”170.  Postawa

refleksyjnego kierowania się ku sobie, wyrażająca się najpełniej w procesach autonomizacji oraz

indywidualizacji  intelektualnej,  uznaje  tym  samym  struktury  inkorporowane  za  swoje  własne

„czyste”  dyspozycje,  nie  rozpoznając  przy  tym  faktu,  że  to  od  stopnia,  w  jakim  podlega  się

politycznym procesom dystrybucji i cyrkulacji nieudanej konieczności, zależy wytworzenie pozycji

neutralnej  wobec  tych  właśnie  procesów.  Zbieżność  struktur  inkorporowanych  ze  strukturami

170 P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 112.
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obiektywnymi  „rodzi  złudzenie  bezpośredniego  pojmowania  –  powiada  P.  Bourdieu  –

charakterystycznego dla praktycznego doświadczania świata bliskiego i zarazem wyklucza też z

tego doświadczenia zapytywanie o jego własne warunki możliwości”171. Politycznie ustabilizowana

natura  w  świadomości  mieszczańskiej  inteligencji  jednocześnie  transcenduje  i  ulega

uwewnętrznieniu  (odczarowaniu).  Na  ontologiczny  proces  uspołeczniania  natury  mieszczańska

filozofia  odpowiada zatem epistemologiczną  naturalizacją  podmiotowości  w historii.  Doskonale

pokazuje ten motyw J. Starobinski w odniesieniu do myśli J. J. Rousseau, który wybudził Kanta, z

moralnej drzemki:

Samopoznanie oznacza reminiscencję,  ale w żadnym razie to nie wysiłkowi pamięci Rousseau zawdzięcza
odnalezienie pierwotnych rysów, chociaż należą one do wcześniejszego świata. Aby odkryć człowieka natury i stać się
jego historykiem, Rousseau nie musiał powracać aż do zarania dziejów; wystarczyło, by odmalował samego siebie i
dotarł do własnego wnętrza, do własnej natury, w ruchu zarazem biernym i czynnym poszukując własnej istoty, oddając
się  marzeniom.  Odwołując  się  do  świata  wewnętrznego,  dociera  do  tej  samej  rzeczywistości  i  odsłania  te  same
absolutne normy, jakie mógłby odkryć, badając najdalszą przeszłość. W ten sposób to, co w porządku historycznym
było pierwsze, jest tym, co najgłębsze w doświadczeniu Jana Jakuba. Dystans historyczny jest już tylko dystansem
wewnętrznym172.

Ta  samo-eksterioryzacja  –  jakby  powiedział  Hegel,  która  w  rzeczywistości  oznacza

kompatybilność  między  dyspozycjami  a  warunkami  obiektywnymi,  jako  postawa  poznawcza

odzwierciedla uniwersalną możliwość antropologiczną. W ten sposób mieszczaństwo odwołując się

do  rozumu,  może  troszczyć  się  o  swoje  interesy  oraz  teoretycznie  je  uzasadniać  w

wysublimowanym języku abstrakcji,  zupełnie  tak jakby tego nie  robiło,  to  znaczy tak jakby w

samym tym działaniu realizowało jedynie naturalny sposób  bycia-w-świecie. W tym sensie cele i

motywacje  działalności  indywidualnej  znajdują  swoje  najgłębsze  uzasadnienie  w  bezpośredniej

samo-wiedzy  jako  bezpośrednim  wyrazie  tego,  co  społeczne.  Fakt  ten  z  kolei  sprzyja

instytucjonalizowaniu  abstrakcji,  kreując nowych aktorów społecznych,  jakimi są  intelektualiści

oraz uczeni, który stopniowo monopolizują wypowiadanie się o tym, co społeczne. Tym samym

czyste  dyspozycje  będące  efektem  społecznie  określonego  strukturyzowania  praktyk,  stają  się

również tym, co strukturyzujące.  Uzyskują swoją moc sprawczą – czy też jakby powiedział  R.

Koselleck,  konstytuują  władzę  pośrednią  –  dzięki  rozrastającej  się  sferze  publicznej173 oraz

rosnącemu  prestiżowi  instytucji  naukowych.  Przypomnijmy,  że  właśnie  ta  grupa  społeczna

(Republika uczonych) była adresatem idei kosmopolityzmu dla Kanta.

Lokalne  zdarzenia, zaobserwowane  tendencje,  osobiste  doświadczenia  czy  diagnozy

dotyczące  świata  w  ogóle  oświecony  rozum  będzie  poddawał  teraz  formalnej  destylacji  jako

171 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, dz. cyt., s. 36.
172 J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz Siedem esejów o Rousseau, tłum. J. 

Wojcieszak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 29.
173 Zob. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia..., dz. cyt.
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abstrakcyjne  charakterystyki  totalne.  Dzieje  się  tak  ponieważ  wszelkie  procesy  oraz  struktury

cząstkowe zachodzące w społeczeństwie stają się widoczne dopiero z punktu widzenia syntetycznej

całości,  którą  gwarantuje  jedynie  uczony  rozum.  Dla  rozumu  bowiem  świat  jest  przedmiotem

dopiero jako całość pojęciowa, czyli w pełni homogeniczna i podzielona na określone kategorie.

Dlatego też sformalizowana produkcja genez zjawisk przyrodniczych, jak i społecznych oznacza

nowy sposób generowania związków z czasem i przestrzenią. Polega to na tym, że mówienie o tym,

co społeczne i o tym, co przyrodnicze, zakłada zawieszenie społecznych warunków możliwości w

porządku  konstruowania  teorii,  a  następnie  odtworzenie  przedmiotowych  podstaw  z  pozycji

poznawczo neutralnych. Ten ruch wprawdzie pozwala na systematyczną organizację wypowiedzi, a

tym samym formowanie się określonych dziedzin przedmiotowych takich jak ekonomia,  prawo,

historia, polityka, antropologia, szeroko rozumiane przyrodoznawstwo itd., ale dzieje się to kosztem

pytania  o  społeczno-ontologiczne  podstawy poznania  naukowego,  a  tym samym konsekwencje,

jakie wnosi takie poznanie do świata społecznego. A jedną z tych konsekwencji jest tu właśnie

zasadnicze odwrócenie, to znaczy uspołecznienie natury i naturalizacja tego, co społeczne.

Prawa natury pozwoliły pierwszym myślicielom oświecenia podważyć słabo ugruntowane ludzkie przesądy.
Stosując  swoje  narzędzia  krytyczne,  w  starych  i  nieprawomocnych  mieszaninach  widzieli  tylko  materiał,  który
powinien zostać poddany puryfikacji, po to, by oddzielić mechanizmy naturalne od nieludzkich namiętności, interesów
i niewiedzy […] Nauki przyrodnicze w końcu zdefiniowały, czym jest natura, i każda nowo pojawiająca się dyscyplina
naukowa widziana była jako totalna rewolucja umożliwiająca wyzwolenie z  przednaukowej przeszłości,  ze starego
porządku. Kto nie czuł piękna tego poranka i nie przeszywał go dreszcz podniecenia w związku z jego obietnicą, nigdy
nie był nowoczesny.174

W  ten  sposób  wracamy  do  samego  początku  naszej  opowieści  o  zjawisku  głodu  i

spostrzeżenia, że społeczne działanie wyprzedza myślenie. Stabilizacja natury oraz destabilizacja

społeczeństwa  okazały  się  ze  sobą  w  sposób  symetryczny  powiązane.  Ponieważ  moment

naukowego  zdefiniowania  natury,  pociągał  za  sobą  nowe,  burżuazyjne  wyobrażenie  tego,  co

społeczne. Z kolei ta nowa znaturalizowana forma wspólnotowej tożsamości, zupełnie niepasującą

do  starych  wymogów  absolutystycznej  integracji  politycznej,  w  ostateczności  doprowadziła  do

rewolucji.  Ta  symetryczna  współzależność  jest  widoczna  z  poziomu  transcendentalnego  w

zniekształcony asymetryczny sposób. Fichte i Kant przejęli wprawdzie idee rewolucji burżuazyjnej,

lecz była ona niedopasowana do społeczno-ekonomicznej bazy w zacofanych krajach niemieckich.

Z  jednej  strony  mamy  kosmopolityzm  Kanta,  wynikający  z  określonego  (relatywnie

uprzywilejowanego)  usytuowania  Królewca  w  strukturze  gospodarki-świata  –  co  starałem  się

pokazać w pierwszym rozdziale, odwołując się między innymi do teorii F. Barudel oraz D. Harveya

–  z  drugiej  zaś  Fichteańską  korektę  reakcyjnej  filozofii  politycznej.  Nie  jest  przypadkiem,  że

174 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, dz. cyt., s. 55.
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znaturalizowane społeczeństwo w dyskursie autora Teorii wiedzy pojawia się nie jako burżuazyjny

ideał – antropologiczny typ idealny – czy nawet, jako wyalienowany fantom Republiki uczonych,

lecz  w  formie  lokalnie  określonej  wspólnoty,  zmuszonej  przez  imperializm  napoleoński  do

lingwistycznej „wewnętrznej” emigracji.

Stąd  też  proponowana  przeze  mnie  równoległa  analiza  struktur  ontologicznych  i

epistemologicznych (onto-epistemologia) pokazuje, że „atemporalna” przyroda oraz „historycznie

konstruowane”  społeczeństwo  są  ze  sobą  nieustannie  konfrontowane.  Z kolei  zagrożenia,  jakie

wynikają  z  tej  konfrontacji,  nie  są  już  zwykłą  niewiedzą,  lecz  paradoksalnie  wpisują  się  w

immanentną  strukturę  rozwoju  systemów  wiedzy  naukowej,  które  coraz  bardziej  multiplikują

złożoność świata społecznego, równolegle dokonując jego podziałów. Zauważmy, że w ten sposób

utrzymywanie  postulatu  autonomii  rozumu  naukowego,  jego  naturalizacji,  znajdującej  w

refleksyjnym kierowaniu się ku sobie uniwersalnych zasad poznania,  sprawia, że coraz bardziej

rozrasta się przepaść pomiędzy tym, co dzięki nauce można zdziałać, a tym, co rozum może sobie

wyobrazić. W tym sensie dynamiczny postęp nowoczesnej nauki w jej epistemologicznej  quasi-

genezie jest wprost proporcjonalny do ubożenia wyobraźni ontologicznej rozumianej w kategoriach

społecznych.

W ten sposób znajdujemy się w samym centrum problematyki transcendentalnej oraz jej

podstawowych kategorii. Widać wyraźnie, że produkcja form, schematów i klasyfikacji, starająca

się tak bardzo trzymać idei figuratywności, powoduje, że złożoność świata nigdy nie może się w

nich pomieścić. W jakiś dziwny sposób zawsze coś ucieka przedstawieniowym ramom poznania

tym bardziej, im staranniej próbują one opanować własne ograniczenia.

Możemy  wreszcie  zarysować  w  sposób  syntetyczny  nowoczesny  model  podmiotowej

sprawczości.
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1.5  KANTOWSKO-FICHTEAŃSKI  MODEL  NOWOCZESNOŚCI  WOBEC
SCHELLINGIAŃSKIEJ KONCEPCJI PRZYRODY

Żeby wywieść przedmioty
z ich królewskiego milczenia,

trzeba albo podstępu albo zbrodni175.

Czyż dystans dzielący naukę szczegółową od ogólnej,
a w związku z tym  hierarcha nauk,

nie powinna być mierzona ilością jej zasad?
Im mniej zasad, tym wyższa ranga dyscypliny176.

1.5.1 Ontologiczne kontrowersje podmiotowego sprawstwa

W tym rozdziale dokonam zapowiadanej wcześniej rekapitulacji powyższych analiz. W ten sposób

zamierzam  naszkicować  podstawowe  ramy  konceptualne  modelu  Kantowsko-Fichteańskiego

(model podmiotowej wolności). Jak zobaczymy model ten w swych fundamentalnych założeniach

oraz niewyartykułowanych kontrowersjach,  które już częściowo opisałem, a które zamierzam tu

uporządkować,  wyrażają  określone  motywy,  jeśli  chodzi  o  definiowanie  tego,  czym  jest

nowoczesność.  Wystarczy  tu  wspomnieć  o  różnych  koncepcjach  emancypacji  i  autonomii

poznawczej, ale również rozwijanych w planie teorii społecznej odniesień interpretacyjnych, jakie

mieszczą się w obrębie hermeneutyki społecznej, interakcjonizmu symbolicznego, czy socjologii

rozumiejącej. Rozwinięcia te wraz dwuznacznym charakterze podmiotowej sprawczości, staną się

dla  mnie  przedmiotem analizy  dopiero  w  drugiej  części  rozprawy.  Ta  sama strategia  dotyczyć

będzie  modelu  Heglowskiego  (systemowej  konieczności),  która  znajdzie  swoje  ideowe

przedłużenia w programie, socjologii pozytywistycznej, strukturalizmie czy funkcjonalizmie. Tutaj

chciałbym tylko zasygnalizować kierunek prowadzonych przeze mnie rozważań.

W tym rozdziale wprowadzę również nowe kategorie, które pozwolą mi na płynne przejście

od modelu Kantowsko-Fichteańskiego (model podmiotowej sprawczości) do modelu Heglowskiego

(model  systemowej  konieczności).  Kategorie  te  staną  się  udziałem Schellinga  i  jego  koncepcji

przyrody. Wybrałem właśnie ten jego aspekt filozofowania, aby zachować spójność wywodu, która

jak  to  już  zostało  wyłożone  powyżej,  zasadza  się  na  niestabilności  fundamentalnych  kategorii

filozofii  krytycznej.  Schellingiański  projekt  Systemu tożsamości,  ustanawia  w  pewnym stopniu

kontinuum między monosubiektywnymi konstrukcjami Kanta i Fichtego (wskazując na ich logiczne

175 Z. Herbert, Pan Cogito, Wydawnictwo a5, Kraków 2008, s. 35.
176 Novalis, Kwietny pył, tłum. K. Krzemieniowa, w: Manifesty romantyzmu…, dz. cyt., s. 181.
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ograniczenia) a  dialektyką  Hegla,  niemniej  jednak  wikła  się  również  we  własne  problemy.  Z

rozwikłania tych ostatnich, będę mógł płynnie przejść do Hegla.

Uważam,  że  w  filozofii  Kantowsko-Fichteańskiej  wyartykułowane  zostaje  pierwsze

systematycznie określone pojęcie nowoczesności177.  Na próżno jednak szukać w tym określeniu

odniesień  do  kontekstu  społecznego-politycznego  jako  momentu  inaugurującego  perspektywę

transcendentalną. Choć tendencja, by nadać wiedzy, która przyjęła formę samoustanawiającego się

Ja, charakter w pełni ugruntowany na podstawie wyłącznie wewnętrzno-racjonalnych uzasadnień,

już u samych podstaw zorientowana jest na zakwestionowanie istniejących instytucji społeczno-

politycznych  oraz  panującej  kultury  duchowej  w  ogóle.  W  tym  rewolucyjnym  sensie

transcendentalizm oznacza ograniczenie świata do prostej i jednorodnej struktury, jaką jest podmiot

wiedzy  i  jego  przedmiot.  Jest  to  również  spełnienie  kartezjańskiej  wizji  panowania  nad

rzeczywistością zewnętrzną, w myśl której podmiot nowoczesny jest podmiotem dopiero wtedy,

kiedy osiąga pełną kontrolę nad res extensa178.

K, Abriszewski nazywa taką postawę fundamentalizmem antropocentrycznym:

Fundament antropocentryczny umiejętnie zredukuje kwestie innowacji do jednostki [podmiotu]. Kluczowe dla
niego w tej materii będą idea, pomysł, iluminacja, natchnienie prowadzące do odkrycia i tym podobne. Dalsze etapy
wiodą niejako z górki  – podstawowa praca, w postaci  pomysłu została wykonana – pozostaje tylko jej wcielenie i
dystrybucja.179

Do listy wymienionej przez K. Abriszewskiego należałoby dodać jeszcze, że wszystko, co

kwestionowałoby  układ  antropocentrycznej  dominacji,  w  przypadku  transcendentalizmu

kwestionowałoby  tym  samym  podstawę  podmioto-przedmiotowej  całości  świata.  Kantowsko-

fichteańskie określenie nowoczesności będzie więc po pierwsze jednostronne, w takim sensie, że

pozwala  wprawdzie  na  wyartykułowanie  warunków możliwości  wiedzotwórczej  praktyki  przez

podmiotowe  samo-poznanie,  lecz  bez  możliwości  symetrycznego  –  to  znaczy  onto-

177 M.  Foucault  w  swoim  tekście  Czym  jest  Oświecenie?,  stawia  tezę,  że  Kant  jest  pierwszym  filozofem
nowoczesności,  w  takim sensie,  że  jako  pierwszy  pyta  o  teraźniejszość,  bez  odwoływania  się  do  przeszłości.  M.
Foucault ponawiając kantowskie pytanie, pisze tak: „Kant nie próbuje zrozumieć teraźniejszości na podstawie totalności
czy przyszłego spełnienia, lecz poszukuje różnicy; jaką różnicę posiada dziś w stosunku do wczoraj […] Nowatorstwo
tego, tekstu [chodzi tu o tekst Kanta: Czym jest Oświecenie] wydaje się polegać na tym, że stanowi refleksję nad dzisiaj
jako różnicą w historii i jako motywem szczególnego filozoficznego zadania”. (M. Foucault, Czym jest Oświecenie?, w:
Tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. tłum. D. Leszczyński, R. Rasiński, PWN, Warszawa, Wrocław, s. 278-
282).
178 „Jest rzeczą możliwą – powiada Kartezjusz – dojść do wiadomości wielce użytecznych dla naszego życia; i że
zamiast  filozofii  spekulatywnej,  której  uczą  w szkołach,  można znaleźć  filozofię  praktyczną,  przy  pomocy której,
znając siłę i działanie ognia, wody, powietrza, gwiazd, niebios i wszystkich innych ciał, które nas otaczają, równie
dokładnie,  jak  znamy rozmaite  warsztaty  rzemieślnicze,  będziemy mogli  podobnie  zastosować  ciała  do  celów,  do
których się nadają,  i  w ten sposób stać się panami i posiadaczami przyrody” (R. Descartes,  Rozprawa o metodzie
właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. T. Boy-Żeleński, Zielona Sowa, Kraków
2004, s. 24).
179 K. Abriszewski, Wszystko otwarte na nowo: Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2010, s. 148.
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epistemologicznego – zbadania tej sytuacji. W poprzednich rozdziałach wykazałem, jak bardzo w

rzeczywistości  ograniczone  są  uniwersalistyczne  propozycje  transcendentalizmu,  do  przestrzeni

lokalnej  oraz lokalnie  określonych grup. Przypomnijmy tylko,  że formy naoczności,  jak i  sama

struktura  refleksyjna  samowiedzy  filozoficznej,  zdolnej  do  samo-ugruntowania  własnych

przedstawień jest w swej konstrukcji wytworem praktyk społecznych. Również samofundujące się

Ja Fichtego, kryje w sobie komponenty lokalnie określonych form uspołeczniania.

Po drugie taki sposób rozumienia fenomenu wiedzy wystawia transcendentalizm na serię

nieprzewidywalnych zwrotów, w których przeważają – by posłużyć się określeniem U. Becka –

niekontrolowane skutki uboczne.  Nie-oczywistość tego mechanizmu opisałem, uznając, że to, co

„zewnętrzne”  jest  najbardziej  „wewnątrz”.  Posłużyłem  się  również  odwróconą  formułą

kartezjańsko,  w  której  to  maszyna  jest  zamknięta  w  duchu,  a  nie  odwrotnie.  W  tym  sensie

zwłaszcza  filozofii  Fichtego,  obserwowaliśmy  nieustanne  konfrontowanie  się  z  tamtą  stroną

(zewnętrznym  bytem  przyrody),  która  przyjmowała  również  postać  Innego  (kapitalistycznych

stosunków  społecznych  przyniesionych  na  barkach  imperializmu  napoleońskiego,  jako  efektu

rewolucji  francuskiej).  Niestabilność  formalnych  kategorii,  decydującej  o  genezie  poznania,

orientuje  więc  epistemologiczną  strukturę  transcendentalizmu  głównie  na  problematykę

prawomocności  oraz  formalno-proceduralnych  sposobów  uzasadniania  swojego  własnego

stanowiska.  Proces  ten  dokonuje  się  równolegle  z  zakazem  produkowania  transcendencji

(„zewnętrzności”),  co  uznałem za  najistotniejszy  aspekt  tej  konstrukcji  filozoficznej.  Kategoria

zewnętrzności  (noumen  w  sensie  Kantowskim),  jest  tu  po  prostu  nie  właściwie

zoperacjonalizowana. 

Podsumowując Kantowsko-Fichteańskie określenie nowoczesności, można zatem wyrazić w

trzech kategoriach: zerwanie, przezwyciężenie i powrót. Rozwińmy je wpierw w ich pozytywnej

treści:

a) Zerwanie odnosi się do sytuacji, w której z porządku uzasadnień musi zniknąć procedura

nadawania  racji  z  zewnątrz  dla  określonych  struktur  rzeczywistości.  Oddzielenie  nauki  od

„metafizyki  naukowej”  oraz  tradycyjnych  sposobów  definiowania  świata,  musi  być  więc

jednoznaczne i  nieodwracalne bowiem o rzeczach danych w naoczności  – jak powiada Kant  –

wszyscy myślą tak samo, lecz co do rzeczy danych w myśleniu (rzecz-sama-w-sobie) istnieje wiele

zasad organizujących. Dlatego też ta część rzeczywistości, którą stabilizowały takie byty jak Bóg,

czy dusza czyli przedmioty dane w bezpośrednim przedstawieniu myślowej konstrukcji, rozpadają

się  na  serię  zrelatywizowanych  projektów  lub  dogmatycznych  twierdzeń,  których  nie  można

dowieść w oparciu o zasady naukowej ścisłości. Przypisywanie im treści empirycznych prowadzi

bowiem wprost do antynomii rozumu. Tym samym procedury uzasadniania porządku świata jako
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całości  w  kategoriach  racji,  nie  mają  obiektywnie  wiążącej  podstawy.  Każda  działalność

intelektualna  (nauka,  prawo,  sztuka  itd.) nie  może dłużej  znajdować się  pod wyłączną  sankcją

aksjologii polityczno-religijnej, lecz wyłącznie w odniesieniu do własnych przedmiotów – a zatem

ustosunkowując  się  krytycznie  do  własnych  przedstawień  –  działalność  ta  winna  poszukiwać

ugruntowania oraz metod właściwego dla siebie postępowania. Modus uzasadnień opiera się zatem

na  auto-referencyjnej  strukturze  samowiedzy,  która  czysto  formalnie  rozstrzyga  (np.  logika  u

Fichtego), co znaczy bycie rozumnym. A wszystko co, rozumne w tym znaczeniu odsyła do statusu

powszechnej ważności. W tym sensie model kantowsko-fichteański zrywa z przeszłością, ponieważ

uwalania proces organizowania rzeczywistości od pozaracjonalnych sankcji,  delegując określone

kompetencje  poznawcze podmiotu  w selektywnie  podzielone  sektory  zasobów przedmiotowych

(kultura/natura, wolność/konieczność, sprawczość/determinizm itd.).

b)  Przezwyciężenie  można  rozumieć  jako  działanie  poznawcze,  któremu  towarzyszy

głębokie  przekonanie  o  możliwości  stworzenia  systemu  wiedzy,  który  uwolniłby  człowieka  od

wszelkiego rodzaju zewnętrznych determinant.  Osiągnięcie takiego poziomu poznania dawałoby

podmiotowi wiedzy pełną kontrolę w kształtowaniu własnego otoczenia i samego siebie, i to do

tego stopnia, że realność wszelkiego bytu stałaby się uprzedmiotowionym kompleksem ludzkich

działań.  Nawet  jeśli  nowoczesny  świat  nie  miałby  być  do  końca  urzeczywistnieniem  czystej

powinności  (czy  też  po  prostu  ludzkiego  czynu  jako  formuły;  Ja jest  Ja),  to  powinność  ta

wyznaczałaby ostateczny cel wszelkiego rodzaju działaniom praktycznym. W tym sensie złożona

problematyka natury społeczno-politycznej zawsze znajduje swoje rozwiązanie i przezwyciężenie w

dziedzinie  czystej  moralności  (słynne  pytanie  Kanta;  Czy  rodzaj  ludzki  zmierza  ku  temu,  co

lepsze?).  Jak  powiada  sam  Fichte:  „Koniec  z  owym  rzekomym  wpływem  na  mnie  i

oddziaływaniem rzeczy zewnętrznych, które w ten sposób miałby udzielać mi wiedzy […] wiedzy,

której w nich nie ma i która też od nich nie pochodzi”180.

c) Powrót oznacza dialektyczne napięcie, jakie pojawia się wraz z postulatami zerwania i

przezwyciężenia. Dzieje się tak ponieważ model Kantowsko-Fichteański jest możliwy wyłącznie w

sytuacji,  w  której  nieustannie  odczuwa  napór  „zewnętrza”.  Stąd  też  zerwanie  nie  jest  aż  tak

oczywiste,  a  przezwyciężenie  aż  tak  jednoznaczne.  Można  nawet  powiedzieć,  że  są  to  jedynie

określenia, pozostające w formie postulatywnej. Jedynie bowiem powrót tego, co zewnętrzne, w

postaci niekontrolowanych skutków ubocznych okazuje się stałym elementem tej konstrukcji. W

tym  sensie  to,  co  M.  Webber  nazwałby  procesem  odczarowywania  świata,  spotyka  się  z

nieustannym  nawiedzaniem  przez  (przed)nowoczesne  konglomeraty  heterogenicznych  działań.

Powtórzmy zatem, jeżeli refleksyjne kierowanie się ku sobie staje się jedyną drogą, na której można

180 J. G. Fichte, Powołanie człowieka, dz. cyt., s. 40.
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pomyśleć procedury ugruntowujące uniwersalność zasad poznania, wówczas rozrasta się przepaść

pomiędzy tym, co dzięki wiedzy naukowej można zdziałać, a tym, co rozum może sobie wyobrazić.

Zatem nic się nie zmieniło, a jednak wszystko uległo zmianie181. Ten paradoks dość dobrze

opisuje sytuację, w której narastanie złożoności świata nowoczesnego, czyli praktycznego splatania

się  różnych  zasobów ontologicznych  identyfikowane  jest  na  poziomie  transcendentalizmu  jako

nieustająca  potrzeba  wprowadzania  porządku  oraz  formalnych  procedur  ich  uzasadnienia.

Nowoczesność  jest  tu  zatem  rozumiana  jako  proces  sortowania  rzeczywistości  na  szereg

autonomicznych  sfer,  które  „formacja  tradycyjna”  nieustannie  ze  sobą  miesza,  uzależniając

moralność od interesów, wiedzę naukową od polityki, przyrodę od technicznych manipulacji itd.

Badanie  o  charakterze  transcendentalnym  polega  bowiem  przede  wszystkim  na precyzyjnym

uchwyceniu różnic w zastanych i gotowych już bytach, rozumianych jako praktyczno-poznawcze

dyspozycje  ulokowane  w  podmiotach,  niż  na  samym  badaniu  interakcji,  z  których  zarówno

przedmioty,  jak i podmioty mogą dopiero się wyłonić.  Taka postawa w założeniu posiada więc

bezpośrednie odniesienie do ontologii wiedzy zoperacjonalizowanej źródłowo jako epistemologia.

Stąd też to, co Kant i Fichte nazywają postępem, odnosi się do sytuacji, w której rzeczywistość

ulega zmianie jedynie w wyniku celowo-racjonalnej działalności człowieka, rozprzestrzeniającej się

na różne obszary jego życia.182

W  poprzednich  rozdziałach,  odnosząc  się,  do  najstabilniejszych  kategorii  filozofii

krytycznej, to znaczy czasu, przestrzeni oraz przyrody, pokazałem, że zarówno aprioryczne warunki

możliwości  doświadczenia  przedmiotowego,  jak  i  atemporalny  zasób  nie-ludzkiej  natury,

dostarczane są podmiotowi przez złożoną konfigurację społecznych praktyk, które są wykluczone z

porządku formalnych rozstrzygnięć transcendentalizmu. Czas, przestrzeń oraz przyroda, mogą być

ontologicznie  stabilne  ponieważ  istnieje  szereg  podtrzymujących  je  praktyk,  które  są

zinstytucjonalizowane, a tym samym koordynowane na poziomie technologicznym i politycznym.

Dopiero z wnętrza tak zorganizowanej rzeczywistości (uspołecznionej natury i znaturalizowanego

społeczeństwa) pojawia się możliwość myślenia w kategoriach autonomii podmiotu, apriorycznych

warunków  możliwości,  koniecznych  praw  przyrody,  czy  tego,  co  nieuwarunkowane  itd.,  jako

181 Warto w tym miejscu odwołać się do polemicznego tekstu Kanta pod tytułem O porzekadle: To może być dobre w
teorii, ale nic nie jest  warte w praktyce,  gdzie argumentuje przeciw tezie Mendelssohna, który uważa, że moralny
postęp ludzkości  nie ma w ogóle miejsca,  a opatrzność troszczy się  o równowagę dobra i  zła  w świecie.  Historia
zdaniem  Mednelssohna  przyjmuje  formę  błędnego  koła,  gdzie  wprawdzie  proporcje  pomiędzy  dobrem  i  złem  są
niekiedy zakłócane, lecz z czasem bilans zostaje wyrównany. Kant stoi na stanowisku przeciwnym: „Założenie bowiem,
że jeśli coś nie udało się dotychczas, to nie uda się też nigdy, nie daje jeszcze podstawy, by odżegnywać się od jakiś
pragmatycznych lub technicznych celów (jak na przykład podróży powietrznych w balonie aeronautycznym), a jeszcze
mniejszym stopniu daje ono podstawę do odżegnywania się od celu moralnego, którego realizowanie, jeśli tylko nie jest
ewidentnie niemożliwe, stanowi obowiązek” (I. Kant, O porzekadle: To może być dobre w teorii, ale nic nie jest warte
w praktyce, tłum. M. Żelazny, w: tegoż, Rozprawy z filozofii historii, dz. cyt., s. 148).
182 Zob. I.  Kant,  Wznowione pytanie.  Czy ludzki  rodzaj stale zmierza ku temu,  co lepsze? ,  w: tegoż,  Rozprawy z
filozofii historii, dz. cyt., oraz J. G. Fichte, Powołanie człowieka, dz. cyt. ( zwłaszcza rozdział 3).
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czegoś bezwzględnie pierwszego, od czego należy wyjść w konstrukcyjnym porządku wiedzy. Stąd

też  im  bardziej  rzeczywistość  jest  porządkowana  za  pomocą  epistemologicznej  struktury

podmiotowo/przedmiotowej, tym bardziej w sposób niekontrolowany produkuje kłączowate efekty,

równolegle  nie  będąc  w stanie  ich  identyfikować jako konsekwencji  własnych działań.  W tym

sensie nowoczesność jako realizacja filozoficznej samowiedzy to struktura,  w której nieustannie

pojawia  się  potrzeba  odnawiania  sposobu  doświadczania  rzeczywistości  jako  racjonalnie

uporządkowanego świata.  Dzieje  się  tak ponieważ czasowy porządek procesu odczarowywania,

czyli  zrywania  z  heterogenicznymi  mieszaninami  jako  własną  przeszłością,  okazuje  się

immanentnie wpisana w ich wytwarzanie. Z jednej strony zatem, nowoczesna „praca hybrydyzacji”

– jakby powiedział B. Latour – pozostaje poza horyzontem poznawczej działalności  Ja  jako jej

ontologiczne uwarunkowania oraz nieprzewidziane skutki uboczne. Z drugiej zaś tylko w obrębie

sfery epistemologii następstwa te mogą zostać ponownie zidentyfikowane, lecz wyłącznie za cenę

ponownego ich wcielenie w strukturę samowiedzy. W tym sensie kłączowate efekty nie pojawiają

się w horyzoncie poznania jako skutki uboczne, lecz jako niewystarczająco zoperacjonalizowana

problematyka  prawomocności  wiedzy  w  ramach  transcendentalnej  struktury  Ja.183 Złożone

konglomeraty praktyk występujące – jak to  już pokazałem – w postaci uspołecznionej natury i

znaturalizowanego społeczeństwa, mogą więc jedynie nawiedzać podstawowe formy i klasyfikacje

lub  pojawiać  się  jako  anomalie.  Trzy  punkty  charakteryzujące  kantowsko-fichteański  model

nowoczesności, które wymieniłem na początku (zerwanie, przezwyciężenie i powrót), można więc

przedstawić jako wzajemnie przenikający się proces odczarowywania i ponownego zaczarowania.

Zerwanie/przezwyciężenie Powrót

 Praca porządkowania/ linearność,
jednostajność, postęp:

jeden czas. Sortowanie, klasyfikacja, podział:
jeden świat (przyroda).

→
odczarowywanie

Wytwarzanie kłącza/ wytwarzanie czasów
przez treści materialne: wielość czasów.

Wytwarzanie przestrzeni przez łączenie miejsc:
wielość światów.  

←
zaczarowanie

(Nowoczesność)           ←         Nowoczesność        →      (Przed-nowoczesność)

Tab. 3. Kantowsko-Fichteański model nowoczesności.

183 Naturalnie strategia oswajania zewnętrza przez nowoczesną samowiedzę nie wynika z jej uniwersalnego charakteru.
Niezależnie  od  tego,  w  jakiej  konfiguracji  ta  samowiedza  będzie  występować,  czy  przekształci  się  z  czasem  w
samowystarczalną  metodologię  badań,  rozum  socjologiczny,  pole  teoretyczne  filozoficznych  dociekań,  autonomię
świata  naukowego  itd.,  to  strategiczna  opłacalność  oswajania  zewnętrza  –  jak  zobaczymy  w  II  części  niniejszej
rozprawy – natrafi na swoje granice dopiero pod koniec XX wieku wraz z kryzysem ekologicznym.
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Jest  to  powód,  dla  którego  nowoczesność  nigdy  nie  może  trwale  osiąść  w  strukturze

filozoficznej  samowiedzy,  ponieważ  dystynkcja  pomiędzy  tym,  co  nowoczesne  a  tym,  co

(przed)nowoczesne  należy  do  samej  nowoczesności,  co  w  zasadniczy  sposób  komplikuje

koordynowanie czasu na poziomie struktur ontologicznym. Antropologia, co starałem się pokazać w

preliminarium, pozwala rozplątać tę kwestię w odniesieniu do pracy empirycznej, ta zaś wskazuje,

że  na  poziomie  performatywnego spektaklu  codziennych praktyk,  mamy do czynienia  raczej  z

mobilizowaniem  różnorodnych  zasobów  ontologicznych  niż  ze  sztywną  ramą  czasowego

odniesienia (nowoczesne/przed-nowoczesne). Rozwijając tezy zawarte w preliminarium, stopniowo

uzupełniałem je  o  aspekt  akumulacji  wiedzy i  kapitału,  który  stanowi  dla  mnie  ukonkretnienie

nowoczesnej  epistemologii,  określenie  jej  praktycznych warunków możliwości.  Idąc tropem, A.

Crosby,  F.  Braudela  i  D.  Harveya  umieściłem  logikę  akumulacji  w  szerokim  spektrum

przedmiotowym,  od  ekologii  (wytwarzanie  neo-Europy  i  środowisk  walizkowych184)  przez

ekonomię (akumulacja przez wywłaszczenie, transfer potencjałów rozwojowych) aż po świat życia

codziennego (praktyki stabilizujące metrologiczny wymiar świata)185 Stąd też temporalna linearność

nowoczesności,  która zakłada ideę postępu, jako procesu odczarowywania świata,  związana jest

bezpośrednio z tym, co za L. Althusserem można nazwać cięciem epistemologicznym. Kant – jak

pamiętamy – podzielił świat na atemporalną przyrodę i historyczną kulturę, na świat konieczności

oraz świat wolności, ale przede wszystkim określił poznawcze wymogi konstytucji nowoczesnej

wiedzy  naukowej,  która  zdawała  sprawę  z  tych  podziałów  jako  niepodważalnego  faktu.  Kant

zabezpieczył swój projekt, oddzielając również dyskurs naukowy od metafizyki (ideologii). W ten

sposób podmiotowi wiedzy nic się nie mogło się wymykać, ponieważ refleksyjnie respektuje on

formalne  warunki  możliwości  poznania  fenomenów,  co  w konsekwencji  niejako automatycznie

wskazuje  na  określenia  „zewnętrzne”  jako  wadę  transcendentnego  użycia  syntezy,  co  łącznie

sprawia, iż pole zjawisk szczelnie domyka się z każdej strony. W toku wywodu wykazałem jednak,

że ów szczelność ma charakter dwuznaczny.

Jednakże opisanie społeczno-praktycznych uwarunkowań filozofii krytycznej, których ona

sama nie potrafi wyartykułować jako własnej podstawy, wcale nie przekreśla jej ważności. Problem

nie polega bowiem na wykazaniu, iż podmiotowa sprawczość jest tylko filozoficznym marzeniem,

lecz na tym, że urealnia się ona w świecie nowoczesnym nieustannie, ale w zupełnie innym planie

niż identyfikuje to epistemologia. Stąd też towarzysząca sprawczości ambiwalencja, która oscyluje

z jednej strony na poziomie zdeponowanej w podmiocie potencji wolności, z drugiej zaś jawi się

niczym iluzja, służąca tylko temu, by ukryć fakt całkowitej bierność wobec biegu świata, co na

184 Zob. A. W. Crosby, Ekologiczny imperializm, dz. cyt.
185 Wprawdzie  koncepcje  te  zostały  w  toku  dotychczasowego  wywodu  zaledwie  zarysowane  w  poszczególnych
rozdziałach, to jednak będą one określać tok dalszych rozważań.
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przykład  Hegel  zwykł  nazywać  świadomością  nieszczęśliwą.  Sądzę,  że  transcendentalne

mechanizmy wiedzy w projektach Kanta i Fichtego – jako pewien całościowo pomyślany program

filozofii – dobrze to pokazuje.   

1.5.2 Byt przyrody a byt wiedzy. Od absolutnej tożsamości do dialektyki

Pytanie o jedność teorii i praktyki (wiedzy i działania) powraca zatem w idealizmie niemieckim

niczym nieustannie. Jest tak dlatego, że ów jedność domaga się wykroczenia poza logiczną zasadę

tożsamości  (Fichteańskie  Ja jest  Ja),  ku  temu,  co  treściowo  realne.  Zobaczymy  teraz,  że  tak

wyłożony  problem,  niejako  sam  z  siebie  wyklaruje  nowe  kategorie,  wskazujące  wprost  na

ambiwalencję  sprawczości.  Określimy  ten  proces  jako  przejście  od  modelu  podmiotowej

sprawczości  do  modelu  systemowej  konieczności,  choć  należy  tu  podkreślić,  że  konfrontacja

Kantowsko-Fichteańskiej  filozofii  z  koncepcją  Schellinga  stanowi  tu  tylko  szczególny  moment

przejścia do właściwego modelu systemowej konieczności, jaką określa dla mnie przede wszystkim

dialektyka Heglowska.

Wyjdźmy od określenia logiki, w której oficjalnie zlokalizowany jest idealistyczny impas

między jej wersją subiektywną a obiektywną. Przypomnijmy tylko, że dla Kanta logika abstrahuje

od wszelkiej treści, tworzy w ten sposób dualizm zasad i w konsekwencji zatrzymuje się przed

dialektyką,  która  z  kolei  ogranicza  się  do  artykułowania  antynomii.  Fichte,  jak  widzieliśmy,

wzorując  się  na  Krytyce  praktycznego  rozumu,  włącza  problematykę  treści  do  logiki  i

podporządkowuje  tę  drugą  działaniu  samo-fundującego  się  Ja,  znosząc  tym samym podział  na

filozofię teoretyczną i praktyczną. Jednakże to, co zniesione w  Teorii wiedzy powraca w postaci

ontologicznego  problemu wpierw jako  zewnętrzne  przyrody (a  potem w filozofii  polityki  jako

władza kapitału). W konsekwencji owo absolutne  Ja przeobraża się w pustą kategorię logiczną.

Dochodzi zatem do sytuacji, w której idealistyczna struktura działania określona wyłącznie przez

źródło mono-subiektywnej założeniowości musi suponować jakiś inny porządek działań, w którym

dopiero  ta  pierwsza  struktura  będzie  mogła  się  odnaleźć  jako  samo-świadomość  Ja,  jako

samowiedza.  Schelling również wychodzi od Kanta, lecz dla niego właściwy korpus problemów

filozoficznych  usytuowany  jest  w  Krytyce  władzy  sądzenia,  gdzie  łączą  się  ze  sobą  kwestie

teleologii,  przyrody  (przyczynowości)  oraz  sztuki.  I  choć  centralny  motyw  fichteańskiego

aktywizmu zostaje w Schellingiańskim Systemie tożsamości zachowany, to odnosi się jednak do
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zupełnie innych doświadczeń186, zabarwionych romantycznym etosem niemieckiego pisarstwa, ale

również naukowo zorientowanym oglądem świata przyrody.

Dla Schellinga – pisze E. Ilienkow – rewolucyjny patos był jedynie stadium, w którym zresztą występował on
jako zwolennik, a nawet uczeń Fichtego. Jednakże podobnie jak twarda rzeczywistość zmusiła do liczenia się z nią
najbardziej zawziętych jakobinów, tak dla Schellinga stało się oczywiste, że w obliczu upartego zewnętrznego świata
głosić wyłącznie nieskończoną twórczą moc Ja, siłę jej moralnego patosu – to walić głową w mur niezrozumienia.187

Zdaniem  Schellinga  praktyka  przekracza  teorię  już  nie  w  rewolucji188,  lecz  w  naukach

przyrodniczych i technice, które w swym postępie systematycznie wyobcowują człowieka z natury.

Tę  rosnącą  przepaść  pomiędzy  światem wiedzy  naukowej  a  podmiotowością,  Schelling  będzie

próbował zasypać – zgodnie z kantowską ideą – przez sztukę. Stąd też centralny motyw Systemu

tożsamości  wyraża się w napięciu pomiędzy postępem naukowym a filozoficznym rozumieniem

życia.

Sposób  filozofowania  autora  Filozofii  sztuki  przypomina  to,  co  dziś  nazwalibyśmy

problematyką  złożoności.  Schelling  zauważa  bowiem,  że  nauki  przyrodnicze  takie,  jak  fizyka,

chemia,  optyka,  anatomia  itd.  są  ze  sobą  połączone  w  organizmie  żywym,  reprezentują  jego

uporządkowaną złożoność. Innymi słowy, nauki te są jednością, w której urealnia się życie. Żywy

organizm można zatem zdefiniować za pomocą wzorów chemicznych, równań matematycznych,

procesów biologicznych itd.189 Jednakże w rozkładającym się  martwym ciele  również zachodzą

procesy fizyko-chemiczne, które można wyrazić za pomocą wzorów i praw, lecz nie wskażą one na

różnicę pomiędzy organizmem żywym a martwym. Suma własności  części  nie  składa się tu  w

prosty  sposób  na  żywą  całość  istoty.  „Przyroda  –  powiada  Schelling  –  integruje  powszechnie

przyrodę nieorganiczną w przyrodzie organicznej za pośrednictwem przeciwstawnej jej jedności. Ta

nieorganiczna  jest  tylko,  czymś  nieskończonym  w  czymś  skończonym”.190 Czyż  nie  jest  to

186 „Filozofia  Fichtego  wyraża  rewolucyjny  aktywizm  tych  czasów  –  pisze  G.  Lukács  –  przeniesiony  na  grunt
idealizmu niemieckiego. Nie przypadkowo pierwsze pisma Fichtego poświęcone były obronie Rewolucji Francuskiej i
obronie prawa do rewolucji.” (G. Lukács,  Młody Hegel:  o powiązaniach dialektyki z ekonomią, tłum. M. J. Siemek,
PWN, Warszawa 1980, s. 438. Zob. zwłaszcza rozdział: Rola Hegla w konflikcie pomiędzy Schellingiem a Fichtem).
187  E. Ilienkow, Logika dialektyczna, tłum. W. Krzemień, Warszawa 1978, PIW, s. 121.
188 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stosunek intelektualistów do przyrody, można podzielić – zgodnie z propozycją
M.  Bermana  –  na  przed  i  po  rewolucyjny.  Intelektualiści  przed  rewolucyjni  traktują  przyrodę jako  obszar  swojej
emancypacji, w niej dopatrują się elementów własnej autentyczności. Burżuazja ustami swoich myślicieli nie znajduje
bowiem innego medium na wyartykułowanie swoich interesów niż natura. A to dlatego, że nie posiada do dyspozycji
instytucji politycznych i państwowych, a jej pozycja ekonomiczna choć silna pozostaje uzależniona od woli władcy
absolutnego. Z kolei intelektualiści porewolucyjni czują się oddzieleni od przyrody. Zawłaszczając instytucje polityczne
i  tworząc  własną  kulturę,  burżuazja  wciąż  czują  się  obco  w swoim własnym świecie.  Przyroda,  która  wcześniej
dostarczała im podstaw do rewolucyjnego zrywu, teraz okazuje się niezwykle problematyczna. Można powiedzieć, że
romantyczny postulat pojednania z przyrodą stanowi zatem próbę kompensacji niechcianych następstw nowoczesności.
(M. Berman, „Wszystko, co stałe rozpływa się…”, dz. cyt. s. 67).
189 Naturalnie jestem świadomy faktu, że dyscypliny naukowe, jakie tu wymieniam, nie istniały jeszcze jako w pełni
autonomiczne obszary badawcze.
190 F. W. J. von Schelling, Filozofia sztuki, tłum. K. Krzemieniowa, Z. Kuderowicz, PWN, Warszawa 1983, s. 171.
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estetyczny  zachwyt  nad  naukowym niedomaganiem nauk szczegółowych,  który  znajduje  swoje

źródło w pojęciu kantowskiej wzniosłości dynamicznej?

Rzeczą najważniejszą jest wszakże to, że sama tylko możność pomyślenia sobie tego, co nieskończone, jako
całości, świadczy o istnieniu władzy umysłu, przekraczającej wszelką władzę zmysłów. Zmysły bowiem wymagałyby
scalenia, które dostarczałoby jako jednostkę takiego miernika, który pozostawałby w odniesieniu do nieskończoności w
pewnym  określonym,  dającym  się  liczbowo  wyrazić  stosunku,  co  jest  niemożliwe.  Do  tego  jednak  aby  daną
nieskończoność móc chociażby pomyśle w wolny od sprzeczności sposób, do tego potrzebna jest w umyśle ludzkim
władza,  która  sama  jest  nadzmysłowa.  Tylko  dzięki  niej  bowiem  i  jej  idei  pewnego  noumenon,  które  samo  nie
dopuszcza  unaocznienia,  ale  jednak  zostaje  podłożone  jako  substrat  pod  naoczność  świata  jako  zjawisko,  zostaje
nieskończoność świata zmysłów w czystej rozumowej ocenie wielkości całkowicie scalona i podporządkowana pod
jakieś pojęcie, choć w ocenie matematycznej za pośrednictwem pojęcia liczby nieskończoność ta nigdy nie może  być w
całości pomyślana. Jako władza, dzięki której można sobie pomyśleć nieskończoność nadzmysłowej naoczności jako
daną (w swym inteligibilnym substracie), przekracza ona wszelką miarę przysługującą zmysłowości i jest tak wielka, że
porównanie z nią nie wytrzymuje nawet władza matematycznego oceniania […] Przyroda jest więc wzniosła z tych
zjawiskach, których naoczność pociąga za sobą idee jej nieskończoności.191

Kantowskie określenie wzniosłości stanowi w tym punkcie podstawową intuicję, dotyczącą

napięcia,  jakie  konstytuuje  się  między  skończonością  a  nieskończonością  ujmowaną  w

doświadczeniu przyrody. Organizm w oczach Schellinga przestaje być więc  maszyną zegarową,

czyli tak jak ujmowali go jeszcze anatom Harvey i filozofowie de La Mettrie i Kartezjusz, lecz staje

się aktywnością nieredukowalną do swoich elementów składowych. Zaawansowana nauka u progu

XIX wieku nie  potrafi  zlokalizować różnicy  pomiędzy martwym mechanizmem (matematyczna

nieprzeliczalność elementów w układzie) a żywym organizmem (złożoność nieprzeliczalna), czyli

tam, gdzie każda rozumna istota identyfikuje ją w mgnieniu oka i  nadaje tej  różnicy określony

sens192. To prowadzi Schellinga do prostej konstatacji, że jedność żywego organizmu jest czymś

pierwotniejszym niż części,  z których się  składa.  Tym samym również w naukach,  które coraz

bardziej ulegają specjalizacji, potrzebna jest idea jedności, która będzie w stanie zespolić ze sobą to,

co  na  potrzeby  techniczno-badawcze  podlega  podziałowi  na  części  i  w  efekcie  uniemożliwia

zrozumienie istoty życia. Postulat ten zostaje dołączony do tezy Fichtego o jedności poznania i bytu

w absolutnym Ja, z tą tylko różnicą, że Schelling pozbawia tę tezę komponentu subiektywnego.193

Ja powiada Fichte, jest swoim własnym czynem, świadomość jest samounicestwieniem – ale Ja nie jest czymś
od  niego  różnym,  lecz  właśnie  samym  tym  samounicestwieniem.  Ta  świadomość  jednak  rozważana  tylko  jako

191 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, dz. cyt., s. 147-148.
192 Ten problem na gruncie pojęcia celowości zdefiniował już częściowo Kanta w Krytyce władzy sądzenia pod nazwą
„teleologii immanentnej”: „Teleologia nie należy do nauki przyrodniczej, której potrzebne są zasady determinujące, a
nie jedynie refleksyjne, aby móc wskazać obiektywne podstawy działań przyrody. I w istocie rzeczy, teoria przyrody,
czyli mechaniczne tłumaczenie jej zjawisk przez ich przyczyny sprawcze, nic nie zyskuje na tym, że rozważa się je
podług wzajemnego stosunku celów. Ustalenie celów przyrody w jej  wytworach, o ile stanowią one system pojęć,
należy właściwie tylko do opisu przyrody opracowanego według pewnej wytycznej, gdzie rozum dokonuje wprawdzie
czegoś wspaniałego, pouczającego i praktycznie pod nie jednym względem celowego, ale nie daje żadnego wyjaśnienia,
co  do  powstania  i  wewnętrznej  możliwości  tych  form,  o co  przecież  chodzi  w teoretycznej  nauce  przyrodniczej”
(Tamże, s. 402).
193 F. W. J. von Schelling, Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i spraw z tym związanymi, tłum. B. Baran, 
Inter Esse, Warszawa 1990, s. 90-91.
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samouchwytywanie lub poznawanie Ja, nie jest nawet czymś pierwszym i jak wszelkie samo tylko poznawanie zakłada
już  rzeczywisty  byt.  Ten  przyjmowany  przez  poznawanie  byt  nie  jest  jednak  żadnym  bytem,  choć  nie  jest  też
poznawaniem. Jest Realnym samounicestwianiem, prawolą i wolą podstawową, która się sama czymś czyni i stanowi
podstawę i bazę wszelkiej istotowości.

Zatem  na  przecięciu  intuicji  wywiedzionej  od  Kanta  oraz  od  Fichtego,  w  których  to

przyroda,  stanowi  jednocześnie  to,  co  realne  (problem  materii  ożywionej  i  nieożywionej  jako

skończoności  w  tym,  co  nieskończone),  jak  to,  co  idealne  (wiedza  naukowa  ufundowana  na

logicznej  zasadzie  A=A),  powstaje  koncepcja  absolutnej  jedność.  Czym  ona  jest  w  sensie

praktycznym?  Absolutna  jedność  to  nie  przyczyna  świata,  jakiś  transcendentny  Bóg,  czy  też

metafizyczna zasada, lecz sam świat, który nie jest ani realny, ani idealny. To indyferencja podmiotu

i przedmiotu, poznania i bytu, pojęcia i rzeczy, wolności i konieczności itd., ale przede wszystkim

jest  to  indyferencja  potencji  i  aktu.  Oznacza  to,  że  absolutna  jedność  jest  czystym działaniem

(nieokreślonym  jeszcze  procesem)  –  albo  lepiej  dzianiem  się.  Realność  (materia  przyrody)  i

idealność  (wiedza)  w  absolutnej  tożsamości  mogą  więc  występować  jako  potencje  o  różnym

natężeniu, czyli jako różnice kwantytatywne nigdy zaś jako różnice istoty. Potencje są określeniami

form bytu absolutnej tożsamości, jej modusami, czy też bezpośrednimi aktami jej działalności, bądź

po prostu zmiennymi sposobami przejawiania się absolutu. Dlatego też rzeczy nie „rozpuszczają”

się  w tym,  co absolutne,  lecz kształtują  się  we własne stabilne formy,  są  samoistnymi  bytami.

Dzięki takiemu sposobowi rozumienia przedmiotowości, Schelling dystansuje się z jednej strony od

fizykalizmu, gdzie to, co działa może mieć charakter wyłącznie mechaniczny i deterministyczny z

drugiej zaś od klasycznej metafizyki, gdzie przedmiotowość przyrody jest emanacją transcendencji.

Samoistny przedmiot, dla Schellinga oznacza po prostu samo-istoczenie się z absolutnej tożsamości.

Problem polega na tym, że intelektualnego wglądu w to, czym jest absolutna tożsamość,

można dokonać jedynie od wewnątrz, to znaczy, że sam wgląd musi być z jednej strony integralną

częścią bezosobowo rozumianego działania przyrody, z drugiej zaś swoją własną – w sensie samo-

świadomościowym – konstrukcją.  Dlatego też  intelektualny wgląd  stanowi  nierozerwalną  część

sposobu intensyfikowania potencji tego, co idealne (wiedzy) i tego, co realne (materia przyrody). W

tym sensie nie jest on istotowo różny od przyrody, lecz w pewnym sensie stanowi kontynuację jej

działania na poziomie nauki i techniki. Dla Schellinga przyroda to bowiem zdolność do tworzenia

coraz  bardziej  złożonych  organizmów,  aż  do  pojawienia  się  człowieka  i  świadomości.  Z  kolei

świadomość  uruchamia  mechanizmy  transcendentalne,  co  następnie  umożliwia  praktyczne

wytwarzanie w samowiedzy tego, co w przyrodzie dzieje się nie-świadomie, czyli bez celu. W ten

sposób  mechanizm i  organizm stają  się  jednością,  gdzie  czysta  przyczynowość  pokrywa się  z

teleologią. Można nawet powiedzieć, że świat nowoczesny jest świadomością odtwarzającego się
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ducha,  który  stanowi  niejako  rewers  nieświadomie  zachodzących  procesów  przyrodniczych.

Człowiek  może  być  zatem wolny  dzięki  ontologicznemu zakorzenieniu  w przyrodzie,  a  nie  w

oddzieleniu  od  niej.  Dzięki  ludzkiej  wolności  dopełnia  się  bowiem  czysty  wymiar  absolutnej

tożsamości. Schelling powiada wprost: „W ostatniej  i najważniejszej instancji  nie istnieje żaden

inny byt prócz woli”.194

Proces  przyrodniczy przez  wielu  interpretatorów Schellinga  rozumiany jest  po  prostu  w

kategoriach Heglowskich, czyli jako negatywna strony Ja. A. Bielik-Robson stwierdza na przykład,

że  w  Systemie  tożsamości przyroda  to,  raczej  depontencjalizacja subiektywnie  kontrolowanej

aktywności.

 Depotencjalizacja – zasada odróżnicowania bytów, wpisana w proces naturalny, pozbawiająca świat  rzeczy
wyrazistych – przedmiotowych konturów – jawiłaby się jako ontyczny ekwiwalent czysto subiektywnej aktywności
[…] Świadomość podlega tu kontrolowanemu upadkowi w sferę rzeczy. Kontrola polega tu na tym, że Ja ma pewność,
iż u podstawy świata przedmiotowego tkwi zasada podmiotowa, a więc upadek, na początku bolesny i grożący redukcją
do stanu uprzedmiotowienia, w istocie przynoś świadomości ulgę. Decydując się na osłabienie swojej podmiotowości,
Ja w rezultacie odzyskuje poczucie utraconej wspólnoty zresztą bytu.195

Samowiedza  nie  jest  zatem  osobliwością,  przypadkowym  wykwitem  na  powierzchni

absolutnej tożsamości. To raczej z góry założony efekt. Dlatego też absolutna tożsamość tego, co

realne i tego, co idealne, ta bezdenna głębia – jak powiada o propozycji Schellinga G. Deleuze196 –

może być określona dopiero retroaktywnie jako efekt samej świadomości, która kompensuje sobie

w ten sposób utratę świata.  Jednakże według Schellinga rezultatem tej kompensacji  nie jest  ani

samo-świadome Ja, ani nauka, ani nawet filozofia, lecz sztuka, spajająca ze sobą moment poznania

i działania, a zatem człowieka jako podmiotu i przyrody jako przedmiotu. Postulat ten był wyraźnie

postawiony już w 1800 roku w Systemie idealizmu transcendentalnego:

Sztuka – powiada Schelling – stanowi jedyny prawdziwy i wieczny  organon i zarazem dokument filozofii,
który wciąż na nowo i nieustannie daje świadectwo czemuś, czego filozofia uzewnętrznić nie może; mianowicie temu,
co w działaniu i wytwarzaniu nieświadomie oraz jego pierwotnej tożsamości z tym, co świadome. Sztuka stanowi więc
dla filozofa wartość najwyższą.197

W ramach romantycznie odczuwanej  potrzeby pojednania człowieka i  przyrody, która w

lanie  idealistycznym  zawsze  wydaje  się  przedsięwzięciem  beznadziejnym,  pozostaje  jeszcze

nierozwiązana  problematyka  wiedzy.  Otóż  absolutna  tożsamość  jest  niepojęciowym warunkiem

możliwości  pojęciowej  artykulacji  wiedzy.  Tym samym realny  proces  przekształcania  tego,  co

obiektywne w to, co subiektywne staje się czymś oczywistym na poziomie metafizyki, lecz już jako

194 Tamże, s. 49.
195 A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Universitas, Kraków 2010, s. 202.
196 G. Deleuze, Logika sensu, tłum. G. Wilczyński, M. Herrer, PWN, Warszawa 2011, s. 145 (Oraz dalej cała seria
piętnasta: O osobliwościach).
197 F. W. J. Schelling, System idealizmu transcendentalnego, tłum. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1979, s. 367.
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poznanie naukowe natrafia na barierę nie do sforsowania. Z jednej strony bowiem przejście z bytu

przyrodniczego do transcendentalnej konstrukcji Ja zachowuje logiczną zasadę tożsamości (A=A),

dokonuje się bowiem w absolutnej jedności tego, co realne i tego, co idealne. Lecz już symetryczna

strona  tej  relacji,  to  znaczy,  wyartykułowanie  niepojęciowego  warunku możliwości  za  pomocą

pojęcia, jest już sprzecznością nie do zaakceptowania od strony wiedzy. Innymi słowy, flozoficzna

samowiedza  nie  jest  w  stanie  na  poziomie  logicznym  odtworzyć  ontologicznych  warunków

możliwości  własnej  konstytucji,  jeśli  nie  umieści  zasady sprzeczności  w samym sercu tego,  co

realne – a jak powszechnie wiadomo zadanie, to będzie należało dopiero do Hegla. Ograniczoność

logiki w tym wypadku, wynikająca z  prawa tożsamości  i  zakazu sprzeczności,  wyraża bowiem

absolutny  warunek  możliwości  myślenia  pojęciowego.  W ten  sposób  Schelling  znajduje  się  w

punkcie wyjścia, czyli w sytuacji, w której Kant zakończył swoje poszukiwania, a Fichte utknął i

przeszedł  na  pozycje  politycznej  reakcji.  Stąd  też  u  wszystkich  trzech  myślicieli  pojawia  się

filozoficzna potrzeba  dyskretnego uzupełnienia poznawczych podstaw wiedzy kolejno w estetyce,

polityce i sztuce.  

Jednakże fakt, iż autor Filozofii sztuki poruszą się drogą wyznaczoną przez Krytykę władzy

sądzenia,  nie  usuwa  problematyki  wiedzy  jako  ontologii  działania  praktycznego.  Hegel  o

Schellingu pisze tak:

Gdy absolut się potknie i z twardego gruntu, po którym sobie spaceruje, wpadnie do wody, to staje się rybą, a
więc czymś organicznym, żywym. Gdy zaś potknie się tak, że wpada w żywioł czystego myślenia – bo przecie i czyste
myślenie też nie ma być jego właściwym gruntem – to pogrążając się w nim, miałby stać się czymś złym, skończonym,
o czym nawet wstyd  by było mówić, gdyby nie powodu urzędowe i wzgląd na to, by nikt nie zaprzeczył, iż jest jakaś
logika. Woda jest tak zimnym i złym żywiołem, a przecież tak dobrze jest w niej życiu. Czyżby więc myślenie miałoby
być czymś o  wiele  gorszym? Czyżby absolut  miałby  czuć  się  w nim tak całkiem źle  i  tak źle  dawał  się  w nim
przedstawić?198

Na początku  Fenomenologii  ducha Hegel powiada wprost,  że piękno to przynęta,  dzięki

której połyka się haczyk.199 Po odjęciu romantycznego pojednania człowieka i przyrody w sztuce

widać wyraźnie trajektorię schellingiańskiej argumentacji i jej dwuznaczność. Otóż zakłada on dwa

różne sposoby rozumienia absolutnej  tożsamości,  epistemologiczny i  ontologiczny.  Schelling na

poziomie analizy epistemologicznej musi wypierać element nie-pojęciowy z pojęciowej konstytucji

wiedzy, by uniknąć sprzeczności logicznej i jednocześnie zachować perspektywę transcendentalną

jako  pierwotną  zasadę  wszelkiego  poznania.  Ale  wówczas  przyroda,  staje  się  ponownie  bytem

zewnętrznym.  Z kolei  na  poziomie  ontologicznym brakuje  mu sprawczego  medium,  to  znaczy

198 Cyt. za: G. Lukács, Młody Hegel, dz. cyt., s. 760.
199 „Piękno, świętość, wieczność, religia i miłość są jakby przynętą, dzięki której połyka się haczyk; nie pojęcie, lecz
ekstaza, nie beznamiętne rozwijanie treści zgodnie z koniecznością zawartą w samej rzeczy, lecz kipiące natchnienie ma
stanowić podstawę poznawczą i środek umożliwiający coraz szersze rozpościeranie się substancji” (G. W. F. Hegel,
Fenomenologia ducha, dz. cyt., s. 17).
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czegoś,  co  łączyłoby  monosubiektywny  wymiar  wiedzy  z  obiektywnym  światem  faktów

przyrodniczych. Wówczas Schelling musiałby jednak uznać, że przyroda, to koncepcja wytworzona

w  teraźniejszości  przy  użyciu  nie  subiektywnych  elementów  działania,  takich  na  przykład  jak

technika  inżynieryjna,  przemysł  maszynowy,  ciała  organiczne  czy  zbiorowa  wola  polityczna,

których nie spina już wyższa świadomość.

Absolutna tożsamość
↨

(oś realizowania potencji)

realność (±)                                                                                (±) idealność

(argumentacja ontologiczna)

Przyroda (nieświadomy/bezcelowy proces)   → → →            Transcendentalna konstrukcja Ja

( niepojęciowe warunki możliwości myślenia pojęciowego: A=A)

(argumentacja epistemologiczna)

Obiektywna wiedza o przyrodzie (nie-Ja)     ←/←/←             Transcendentalna konstrukcja Ja

( A=nie-A)

Sztuka

(Absolutna tożsamość)

Tab. 4. Schelling – absolutna tożsamość.

Schelling podobnie, jak Kant i Fichte nie potrafi uporać się z epistemo-logicznym wymiarem

samej  wiedzy  i  jej  ontologicznych  (społeczno-praktycznych)  uwarunkowań.  Zadanie  to  będzie

należało  już  do  Hegla,  który  z  jednej  strony  uzupełni  filozoficzne  uniwersum  idealizmu,

zamieszkiwane dotąd wyłącznie przez przyrodę do spółki z poszczególnymi podmiotami o wymiar

ekonomii politycznej, z drugiej zaś połączy realną teść świata z logiczną zasadę sprzeczności200.

Innymi słowy, Hegel w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie  będzie opierać się  przed

włączaniem „zewnętrza” w logiczny proces dialektyczny. Moim zadaniem jest teraz pokazać, w jaki

sposób  logika  dialektyczna  splata  się  z  tymi  określaniami,  które  Kant,  Fichte  i  Schelling

200 Dla jasności warto w tym miejscu wspomóc się cytatem z G. Lukácsa: „to, co bezpośrednio nowe w heglowskiej
próbie systemowej, polega na podjęciu zadania ufundowania nowej ontologii  na logice […]. Stanowi to [...]  nowy
moment  w  klasycznej  filozofii  niemieckiej;  Kant,  Fichte  i  Schelling  przejmowali  –  co  prawda  bardzo  różnie  ją
oceniając – logikę formalną przekazaną przez tradycję, ale to, co mieli do powiedzenia w dziedzinie ontologii, wyrażali
zasadniczo w sposób filozoficzny, niezależnie od logiki; dopiero u Hegla logika – dialektycznie na nowo stworzona –
staje się nośnikiem nowej ontologii” (G. Lukács, Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego, tłum. K. Ślęczka, Marek
J. Siemek, PWN, Warszawa 1982, Tom I, część I, s. 301).
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systematycznie usuwali  ze swojego projektu,  a następnie wydobyć z Heglowskiej pracy pojęcia

ogólny model nowoczesności – model systemowej konieczności.
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1.6 DUCH ŚWIATA, CZYLI INNY W KRÓLESTWIE CIENI

Oto wyliczenie zamieszczone przez „Daily Telegraph”
Z Londynu do Suezu przez Brindisi koleją i parostatkiem – 7 dni

Z Suezu do Bombaju statkiem parowym – 13 dni
Z Bombaju do Kalkuty pociągiem – 3 dni

Z Kalkuty do Hongkongu parowcem – 13 dni
Z Hongkongu do Jokohamy statkiem parowym – 6 dni
Z Jokohamy do San Francisco drogą morską – 22 dni

Z San Francisco do Nowego Jorku koleją – 9 dni
Z Noego Jorku do Londynu statkiem i koleją – 9 dni

Razem – 80 dni201.

Naszą historię zawsze piszą inni ludzie,
a my się później tego uczymy.

Wyobrażasz sobie, że nam [Zambijczykom] mówi się w szkołach,
że to Livingstone odkrył Wodospady Wiktorii202.

1.6.1 Logika pisma czy pismo logiki? Czyli o dwóch ontologiach Hegla

Być może bogactwo interpretacyjne narosłe wokół filozofii Hegla, wynika z faktu, że filozofia ta

zawiera w sobie dwie ontologie203. Pierwsza polega na sprowadzeniu logiki do ontologii. Druga zaś

odwrotnie ontologię redukuje do logiki. Jeśli zwykło się mówić o autorze Nauki logiki, jak o twórcy

systemu, to nic dziwnego w tym, że tylko ten drugi wariant wchodzi w grę. Dodajmy jeszcze, że w

wariancie  tym,  Hegel  pojawia  się  od  razu  –  jak  powiada  A.  Koyre  –  uzbrojony  po  zęby  w

fundamentalne  kategorie  dialektyki  spekulatywnej.204 Jeśli  przyjmuje  się  zaś  pierwszy  wariant,

201 J. Verne, W 80 dni dookoła świata, tłum. Z. Florczak, Nasza Księgarnia, Warszawa 1999, s. 15-16.
202 B. Sabela, Afronauci. Z Zambii na księżyc, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017, s.192.
203 O  dwóch  ontologiach  Hegla  pisał  G.  Lukács  we  Wprowadzeniu  do  ontologii  bytu  społecznego:  „Heglowska
ontologia  identycznego  podmiotu-przedmiotu,  posiada  wyraźnie  logiczne  ufundowanie  […]  Pod  względem  tego
nastawienia na ontologię ugruntowaną w logice, a więc ontologię, która swój najadekwatniejszy wyraz  znaleźć może
jedynie w kategoriach i  stosunkach logicznych,  Hegel  zajmuje w rozwoju klasycznej  filozofii  niemieckiej  miejsce
zupełnie wyjątkowe. Prowadzi to z jednej strony do tego, że w związku z tą nową wizją świata Hegel jako jedyny
kładzie fundamenty pod nową logikę – logikę dialektyczną; z drugiej strony o tyle, o ile w tej nowej logice dochodzi do
głosu jego nowa ontologia,  przeładowuje kategorie logiczne treściami ontologicznymi i w niedopuszczalny sposób
wbudowuje ich stosunki relacje ontologiczne, a także często deformuje nowe zdobycze poznawcze z zakresu ontologii,
włączając je przemocą w logiczne formy […]. Logika Hegla – skoro ma być zarazem ontologią (i teorią poznania) –
musi stwarzać pozory, że na jej gruncie przedmioty itd. nie są po prostu przyjmowane li tylko logicznie opracowywane,
ale że jest ona czymś przynajmniej z nimi współistniejącym; przedmioty nie mają w logice ulegać li tylko jakiemuś
specyficznemu dla niej uporządkowaniu, lecz ich rzeczywista istota ma dopiero realnie powstać dzięki dokonującemu
się tu osadzeniu w strukturze logiki. Już to sprawia, że w logice Heglowskiej, obok właściwego jej bogactwa kategorii,
rozpatruje  się  także  przedmioty  rzeczywistości  i  ich związki  jako  przedmiotowość  i  związki  logiczne,  a  chodzi  o
przedmioty,  w  których  to,  co  logiczne,  stanowić  może  co  najwyżej  jeden  z  momentów  ich  wieloaspektowej,
istotnościowej  i  treściowej  charakterystyki”  (G.  Lukács,  Wprowadzenie  do  ontologii  bytu  społecznego,  tłum.  K.
Ślęczka, M. J. Siemek, PWN, Warszawa 1982, tom I, część 1, s. 315-317). Bardzo podobną tezę stawia M. Siemek,
twierdząc, że filozofię Hegla można podzielić po pierwsze na systemowe ujęcie o charakterze spekulatywno-logicznym,
gdzie myślenie dochodzi do właściwej sobie postaci  pojęcia,  po drugie ujęcie systemowe o charakterze ilościowo-
historycznym, w którym konkretyzuje się praca pojęcia. (Zob. M. J. Siemek,  Filozofia spełnionej nowoczesności –
Hegel, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995).
204 A. Koyre, Hegel w Jenie, tłum. P. Herbich, K. Szydłowski, „Kronos” 2014, nr 4, s. 76.
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wówczas widzi się w Heglu, głównie filozofa dziejów, który z materiału ilościowo-historycznego,

wydobył logiczną regułą rozwoju świata. W tym rozdziale proponuje zbadać napięcie, jakie wynika

z tych dwóch możliwości rozumienia ontologii. Uczynię to, w taki sam sposób, jak w przypadku

Kanta i Fichtego, to znaczy, badając zawiłości dialektyki z pozycji onto-epistemologicznej symetrii.

Logiczne  ufundowanie  ontologii  oraz  ontologiczne  ufundowanie  logiki  w  projekcie

Heglowskim proponuję na początku zdefiniować jako problematykę pisma. W tym celu posłużę się

wpierw  dekontrukcjonistyczną  analizą  J.  Derridy,  aby  naszkicować  ogólny  plan  Heglowskiej

semiologii jako żywiołu dialektyki historycznej. Takie podejście pozwoli z jednej strony pokazać

logiczne  ograniczenia  ufundowania  ontologii,  z  drugiej  zaś  umożliwi  odwrotną  perspektywę

ontologicznego ufundowania logiki. Wybrałem tu problematykę pisma z dwóch powodów. Pierwszy

odnosi się do słynnej Derridiańskiej tezy o zamknięciu epoki metafizycznej w nieprzekraczalnym

napięciu między znaczącym a znaczonym, której zwieńczeniem jest właśnie ostatni system Hegla.

Drugi powód koncenrtuje się na przeciwnej tezie związanej z determinizmem technologicznym.

Zakłada  on,  że  logiczne  formy  myślenia  zależą  od  materialnych  środków  komunikacji,  a  w

szczególności technologicznych sposobów utrwalania języka. Z tego pobieżnego zarysu, można już

dostrzec,  że  przeciwstawność  tych  dwóch  paradygmatów,  dekonstrukcyjego  z  jednej  i

technologicznego z drugiej, w innym planie odzwierciedla wewnętrzne napięcie heglizmu w jego

nieoczywistej  postaci.  Tę  nie  oczywistość  zamierzam  następnie  rozpisać  na  gruncie  onto-

epistemologicznej symetrii.

Istnieje jednak jeszcze jeden powód, dla którego problematyka pisma jest dla mnie istotna.

Przypomnijmy tylko, że częściowo już odniosłem się do tej kwestii przy okazji I. Kanta w rozdziale

zatytułowanym  Transcendentalny  żywioł  morza.  Chodziło  wówczas  o  nierozerwalny  splot,  jaki

tworzy się w obrębie cyrkulacji pisma (jako produkcji wiedzy) i akumulacji kapitału. Innymi słowy,

ów  splot  dotyczył  poziomów  legitymizowania  praktyk  przez  wiedzę  (epistemologia)  oraz

faktycznych procesów wytwarzania świata nowoczesnego (ontologiczna struktury rzeczywistości).

Powołując się wówczas na F. Braudela, D. Harveya i H. Lefebvre'a, wykazałem, że wiedza i kapitał,

jest silnie powiązana z wymiarem przestrzennym. Teraz w odniesieniu do Hegla fakt, ten stanowić

będzie dla mnie nie tylko kolejną okazja do powiązania problematyki filozoficznej z antropologią

(jako filozofią pierwszą), ale również możliwość nadania materialistycznej ramy interpretacyjnej

dla formalno-poznawczych procesów wytwarzania wiedzy. Stąd też tak jak I. Kanta umieściłem w

żywiole morza, tak teraz umieszczam Hegla w żywiole pisma. Postępując w ten sposób, będę mógł

domknąć  złożoną  problematykę  idealizmu  niemieckiego,  w  jednej  spójnej  narracji,  której

zwieńczeniem  będą  dwa  odrębne  modele  nowoczesności  Kantowsko-Fichteański  (model

podmiotowej sprawczości) i Heglowski (model systemowej konieczności).
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Zdaniem J. Derridy pojęcie znaku określa horyzont problemowy całej epoki historyczno-

metafizycznej,  w  której  dominuje  tzw.  zasada  obecności205.  Klasyczna  metafizyka  najczęściej

ujmowała zasadę obecność na dwa sposoby. Po pierwsze obecność pierwotna jako przedmiot byt-w-

sobie. Po drugie obecność dla-siebie jako świadomość. W ten sposób znak można było traktować

jako  przejście  z  jednej  obecności  do  drugiej,  gdzie  obecność  pierwotna  zostaje  tymczasowo

zawieszona przez znak, by następnie odzyskać siebie w pojęciu. Znak ujmuje się tu jako medium w

procesie translacji przedmiotu na język, czy też myśli na słowo. W tym sensie znak to również

czasowe odroczenie pierwotnej obecności,  jej  okrężny obieg w formie innej niż  ona sama.  Nie

inaczej  jest  u  Hegla,  gdzie  na  poziomie  ducha,  znak  występuje  jako  abstrakcyjna  neutralność.

Jednakże dla J. Derridy źródłowa obecność w obiegu znaczących, nie polega już na odzyskiwaniu

przedmiotów, a zwłaszcza pojęcia – czyli transcendentalnego znaczonego, gdyż każde znaczone jest

już zawsze znaczące. A „zewnętrze” znaczącego jest nieredukowalną zewnętrznością pisma. W tym

sensie  odzyskiwanie  pojęcia  w  procesie  dziejowym  polega  na  nieustannym  odwlekaniu  tego

odzyskiwania przez cyrkulacje empirycznej inskrypcji,  ta zaś polega na nieustającej multiplikacji

znaczących.

Problem  polega  zatem  na  tym,  że  z  jednej  strony  nowoczesna  wiedza  naukowa,

ukonstytuowała się w ramach metafizycznej logiki odzyskiwania obecności (reprezentacjonizm), z

drugiej zaś procesowi temu towarzyszył równoległy mechanizm marginalizacji pisma jako warunku

możliwości  uprawiania  nauki.  Jest  to  również  problem  usytuowany  w  samym  sercu  logiki,

rozumianej tu jako myślenie o myśleniu – czy jak powie Hegel na samym początku Nauki logiki –

myślącego samo siebie myślenia. Należy w tym miejscu dobrze zrozumieć to, co mówi Hegel. Nie

chodzi tu bowiem o żadną definicję czy też sztywne określenie tego, czym jest myślenie, lecz o to,

by nauka o myśleniu (nauka logiki), została przedstawiona na poziomie samo-rozwijających się

form. Proponuję teraz przedstawić ten problem w obrębie heglizmu ujmowanego jako ontologia

ufundowana na logice.

Teoria znaku u Hegla wpisuje się w trzecią część podziału nauk, to znaczy filozofię ducha,

idei odnoszącej się do siebie. Następnie lokuje się na poziomie ducha subiektywnego, gdzie pojęcie

znajduje  swoje  bycie-u-siebie.  I  w  końcu  w  ramach  ducha  subiektywnego  znak  staje  się

przedmiotem dla psychologii. Ta zaś rozpatrywana jest jako uwewnętrznienie ducha odnoszącego

się  do siebie  w czystym oglądaniu  siebie.  Taki  sposób usytuowania  znaku wcale  nie  wyróżnia

Heglowskiej semiologii od tej, jaką proponował Arystoteles oraz tej, jaką postulował Ferdinand de

205 J. Derrida wymienia szereg dziejowych postaci obecności: „Obecność rzeczy wobec spojrzenia (eidos), obecność
jako  substancja/istota/istnienie  (ousia),  obecność  czasowa  jako  punkt  (stigme)  teraźniejszości,  czy  chwili  (nun),
obecność  dla  siebie  cogito,  świadomości,  subiektywności,  współ-obecność  innego i  mnie,  intersubiektywność  jako
intencjonalny fenomen itd.” (J. Derrida, O gramatologii, dz. cyt., s. 36).

107



Saussure. „Słowa są symbolicznymi znakami wrażeń doznawanych w duszy – Powiada Arystoteles

–  a  dźwięki  pisane  są  znakami  dźwięków  mówionych”206.  Dźwięki  mowy  i  znaki  pisane

oznaczające rzeczy są różne u różnych ludów, lecz doznania w duszy, jakie ów rzeczy wywołują, są

u  wszystkich  ludzi  takie  same.  Doznania  duszy  stanowią  zatem  uniwersalny  język,  który

uzewnętrzniony w formie dźwięków mowy i znaków pisanych wciąż pozostaje w ukryciu. Tym

samym powstały tu układ referencyjny (dusza/myśl – dźwięk – znak pisany) tworzy zaskakujący

fortel  pozwalający  temu,  co  uzewnętrznione  utrzymywać  się  w  formie  inskrypcji  jako  to,  co

wewnętrzne zaś temu, co wewnętrzne uzewnętrzniać się bez żadnej straty dla siebie w naturalnej

ekspresji  mowy.  Oto  dwie  strony  jednej  kartki;  znaczące  i  znaczone  –  powie  później  F.  De

Saussure207. 

Znaczone jest zatem intencją ożywiającą znaczące (inskrypcje). Znaczące służy jedynie jako

„grobowiec tezauryzujący ciało”, który poświadcza, że ma ono ciąg dalszy poza grobem208. W tym

sensie znaczące nie przedstawia siebie samego, lecz odsyła do przedstawienia czegoś innego. Znak

jest  zatem oglądem bez obecności oraz obecnością zawieszoną w znaku; „Treścią,  która zostaje

podniesiona do poziomu oglądów, są jego doznania, a z kolei jego oglądy są tym, co przemienia się

w wyobrażenia,  te  zaś  tym,  co  przemienia  się  w myśli  itd.”209 Dlatego też  ogląd  nieobecności

prowadzi wprost od samoistnie wytwarzającej wyobraźni do myślenia, które w żaden sposób nie

daje  się  powiązać  z  empirycznym wyglądem znaku pisanego,  czy  też  dźwięku mowy.  Dlatego

myślenie jest idealną stroną znaku, a ów brak powiązania jako arbitralność nie jest dla Hegla żadną

wadą, lecz dowodem na działalność wolnego ducha. To właśnie dzięki niemu możliwe staje się

połączenie  elementu  znaczącego  (elementu  graficznego)  i  znaczonego  (pojęcia)  we  właściwej

konfiguracji. Duch odnajduje „właściwą drogę”, gdyż zgodnie z zasadą Arystotelesa, dusza odkłada

się  w  ciele  znaku  (znaczącego);  „Znak  jest  jakimś  dowolnym  bezpośrednim  oglądem,  który

przedstawia pewną treść całkiem inną od tej, którą ma on jako wzięty dla siebie – jest on piramidą,

w którą przenosi się i w której przechowuje się pewną obcą duszę”210. Aby rozjaśnić tę kwestię,

zacytujmy fragment Wykładów o Estetyce Hegla:

Ten  ruch  idealny,  w  którym  za  pośrednictwem  dźwięku  uzewnętrznia  się  niejako  podmiotowość,  dusza
przedmiotów, odbiera ucho również teoretycznie, jak oko kształt i barwę, pozwalając w ten sposób stronie wewnętrznej
przedmiotów stać się czymś dla samej strony wewnętrznej […] Ucho natomiast, nie odnosząc się w sposób praktyczny

206 Arystoteles, Hermeneutyka, tłum. K. Leśnik, w: tegoż, Dzieła wszystkie, Warszawa 1990, tom I, s. 16.
207 Zob.  F.  de  Saussure,  Kurs językoznawstwa ogólnego,  tłum.  K.  Kasprzyk,  PWN, Warszawa 2002;  R.  Barthes,
Podstawy semiologii, tłum. A. Turczyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
208 J. Derrida,  Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla, w:  tegoż,  Pismo filozofii, tłum. B. Banasiak, Inter Esse,
Kraków 1992; P. De Man, Znak i Symbol w Estetyce Hegla, tłum. A. Warmiński, w: tegoż, Ideologia estetyczna, dz. cyt.
s.115.
209 W. G. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, dz. cyt., s. 453.
210 Tamże, s. 470.
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do przedmiotów, słyszy rezultat owego wewnętrznego drgania ciała, drgania, za pośrednictwem, którego dochodzi do
skutku już nie spokojnie, materialny kształt, lecz pierwszy, bardziej idealny przejaw psychiczności211.

Źródłem rozumiejącej odbiorczości jest tu mowa, która słyszy samą siebie. To ona rozkłada

byt na część empiryczną i inteligibilną (to, co zewnętrzne i to, co wewnętrzne / ciało i dusza /

znaczące i znaczone), organizując w ten sposób swój własny system rozumienia. Myśleć, to mówić

do siebie,  czyli  odnosić  się w sobie do samego siebie  – słyszeć własne myśli.  Tym samym w

podejściu do znaku pisanego, pisma w ogóle wszystko jest już rozstrzygnięte. Otóż wszelki tekst

poprzedza prawda i sens uprzednio ukonstytuowanej struktury wnętrza i zewnętrza. Teoria pisma

pojawia się zatem jako korelat mowy, z kolei mowa jako pierwotny żywioł myślenia – Logos. W ten

sposób – zdaniem J. Derridy – znak jako różnica pokrywa się z całą historią metafizyki, której

system określa jako FonoLogoCentryzm212.

Fundamentem systemu językowego jest zatem mowa (system foniczny,  phone pozostające

najbliżej znaczonego), a tym samym prymat mowy nad pismem i w konsekwencji prymat pisma

„fonetycznego”  nad  każdym  innym.  Dzieje  się  tak,  ponieważ,  tylko  za  pomocą  „substancji

fonicznej”, duch może uzewnętrzniać swoje wnętrze, pozostawiając jednocześnie we wnętrzu to, co

uzewnętrzniło.  Dźwięk  jest  tutaj  psycho-semiotyczną  idealnością213 pozwalającą  zaistnieć

znaczonemu  (pojęciu).  Pismo  fonetyczne  (o  ile  w  ogóle  coś  takiego  jest  możliwe),  a  w

szczególności alfabet zdaniem Hegla jest najdoskonalsze, ponieważ za pomocą niewielkiej liczby

fonemów  (najmniejszych  jednostek  dźwiękowych  języka  nieposiadających  znaczenia),  potrafi

przedstawić  poszczególny  dźwięk,  a  następnie  jako  pewna  złożoność  wszystko  to,  co  można

powiedzieć  i  pomyśleć.  Alfabet  jest  zatem  najbardziej  zaawansowaną  techniką  przedstawiania

słowa mówionego – myślenia jako takiego. Inne techniki zapisu mowy nie pozwalają, by wolny

duch  się  w  nich  odnalazł.  Na  przykład,  hieroglify  i  logografy  są  zbyt  mocno  powiązane  z

empirycznym przedstawieniem rzeczy,  odpowiadają przedmiotom, a nie  dźwiękom. Dlatego też

duch blokowany jest tu przez związek podobieństwa przedstawienia z rzeczą i nie może powrócić

przez znak do siebie jako wolny. Myśl nie ma więc szansy na auto-odniesieniowy ruch ku sobie,

gdyż zawsze blokowane jest przez empiryczny przedmiot odpowiedniości. Innymi słowy, logika

(myślenie o myśleniu) poza pismem fonetycznym nie jest w ogóle możliwa.

Celem historii zdaniem Hegla jest świadomość wolności. Uświadomiona wolność to pewien

moment rozwoju ducha, w którym człowiek nie tylko zdaje sobie sprawę ze swojej wolność, ale

przede wszystkim potrafi się do niej stosować. Wystarczy tylko pobieżny rzut oka na sposób, w jaki

Hegel  przedstawia  obce  mu  cywilizacje,  by  bezpośrednio  dostrzec  tu  związek  pomiędzy  ich

211 G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski i A. Landman, PWN, Warszawa 1966, tom II, s. 312.
212 Zob. J. Derrida, O gramatologii, dz. cyt.
213 G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, dz. cyt., s. 438.
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rozwojem myślenia a typem pisma, którym się posługują. Cywilizacja Chin dla Hegla ma charakter

statyczny, co znaczy tyle, że brak w niej przeciwieństwa pomiędzy duchem obiektywnym (prawo,

moralność,  etyczność)  a  subiektywnym  (antropologia,  fenomenologia  ducha,  psychologia).  W

Wykładach z filozofii dziejów czytamy:

Ludy wschodu nie wiedzą tego jeszcze, że duch, czyli człowiek jako taki, jest sam w sobie wolny; ponieważ
tego nie wiedzą – nie są wolne; wiedzą one, że tylko jeden człowiek jest wolny, ale właśnie dlatego wolność taka jest
samowolą... Dlatego jednostka taka jest tylko despotą, a nie wolnym człowiekiem.214

Również indyjski sylabariusz (choć jest to pewna postać pisma „fonetycznego”), podobnie

jak Chińskie pismo logograficzne, są z istoty obarczone widmem historycznego despotyzmu. Ten

pierwszy  za  podstawową  jednostkę  dźwięku  uznaje  bowiem  nieredukowalny  zbitek  fonemów,

reprezentowany  w  graficznym  obrazie.  Ten  drugi  nie  ma  nic  wspólnego  z  przedstawieniem

dźwięków  mowy.  Ponadto  języki  te  zdaniem Hegla  są  polisemiczne  i  grzęzną  w  rozplenieniu

sensów i znaczeń, nie dopuszczając tym samym do głosu wolnego ducha. Innymi słowy, w zapisie

nie  pozwalają  na  to,  aby  duch  rozpoznał  siebie  w  określony  stadium społeczno-historycznego

rozwoju. Oto fragment komentarza do paragrafu 459 w Encyklopedii nauk filozoficznych:

Ze  względu  na  wpływ  hieroglificznego  pisma  chińskiemu  językowi  dźwiękowemu  brakuje  obiektywnej
określoności, którą uzyskuje się w artykulacji dzięki pismu literowemu. Pismo literowe samo w sobie i dla siebie jest
inteligentniejsze. Doprowadzone jest w nim do świadomości i staje się przedmiotem refleksji słowo, które stanowi dla
inteligencji swoisty, najbardziej godny sposób uzewnętrzniania jej przedstawień ... Język hieroglificzny nie powstaje na
podstawie bezpośredniej analizy znaków zmysłowych, jak to jest w przypadku pisma alfabetycznego, ale na podstawie
uprzedniej  analizy  wyobrażeń,  w  związku  z  czym  łatwiej  powiązać  myśl,  że  wszystkie  wyobrażenia  można  by
sprowadzić do ich elementów, tak by następnie z wybranych w tym celu elementarnych znaków (jakimi są w chińskim
koua  zwyczajna  prosta  kreska  i  kreska  złamana  na  dwie  części)  dało  się  utworzyć  przez  ich  zestawienie  język
hieroglificzny215.   

Człowiek jest nie tylko częścią świata przyrody, ale również istotą myślącą. Myśl z kolei

tworzy ogólność. Historia to, dzieje myślącego podmiotu. Treść historii jest dostępna podmiotom

dzięki pojęciom ogólnym takim jak; państwo, naród, społeczeństwo, despotyzm, demokracja itd. To

właśnie dzięki nim człowiek potrafi zrozumieć samego siebie oraz sytuacje społeczno-historyczną,

w  jakiej  się  znajduje.  Prawdziwą  treścią  dziejów  jest  urzeczywistnienie  w  pełni  wolnej

świadomości, nie zaś realizacja partykularnych interesów, potrzeb i pragnień. Ta ogólność określa

byt  człowieka  dziejowego.  Jego  stronę  subiektywną  jako  podmiotu  urodzonego  w określonym

miejscu  i  czasie,  należącego  do  określonej  kultury,  klasy  i  grupy  społecznej  oraz  jego  stronę

obiektywną jako podmiotu myślącego, stanowiącego charakterystyczną scenę rozwoju historii. Lecz

Chińskiemu podmiotowi  brakuje tej  obiektywnej  określoności,  którą uzyskuje się  w artykulacji

214 G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, tłum. J. Grabowski, A. Landman, PWN, Warszawa 1958, tom I, s. 27.
215 G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, dz. cyt. s. 470.
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dzięki „pismu literowemu”. Co jest tu swoistym materiałem myślenia? W piśmie alfabetycznym są

to  znaki  dźwięków  mowy,  czyli  słowa.  Jest  to  „najbardziej  godny”  sposób  uzewnętrzniania

przedstawień dla ludzkiej inteligencji – powie Hegel. Z kolei materiałem w piśmie chińskim są

wyobrażenia przedmiotów, których w żaden sposób niepodobno połączyć z dźwiękami mowy, co

wiąże się z istotą języka chińskiego w ogóle:

Znana jest niedoskonałość chińskiego języka dźwiękowego. Bardzo wiele jego słów ma po kilka całkowicie
różnych  znaczeń  –  do  dziesięciu,  a  nawet  dwunastu,  przy  czym  różnica  zaznaczana  jest  w  mówieniu  wyłącznie
akcentem, intensywnością, mówieniem cicho albo krzykiem216.

Z kolei w przedmowie do drugiego wydania Nauki Logiki Hegel pisze już wprost;

Formy myślenia zostają wyrażone i przedstawione przede wszystkim w mowie ludzkiej. Język przenika we
wszystko,  co  staje  się  stroną  wewnętrzną  człowieka  […]  Bogactwo  wyrażeń  logicznych  (mianowicie  swoistych  i
wyodrębnionych)  służących  do  oznaczania  samych  określeń  myślowych  stanowi  wielką  zaletę  języka.  Już  wiele
przyimków i rodzajników dotyczy takich stosunków, które opierają się na myśleniu. Język chiński nie doszedł ponoć w
swym rozwoju do tego poziomu albo wcale, albo tylko w nieznacznym stopniu217.

Pismo logograficzne jest zatem „głuche” – nie słyszy siebie, co w oczach Hegla oznacza to

fiksacje na poziomie subiektywności. Tym samym logograf nie może stanowić medium dziejów

myślenia (w sensie logiki), które w procesie dialektycznym mogłoby ulec zniesieniu przez składnik

obiektywny.  Stąd też w rozumieniu Heglowskiej  dialektyki  nie  istnieje  tu  logiczna sprzeczność

pomiędzy  duchem  subiektywnym  a  obiektywnym,  wolą  jednostki  a  społecznym  znaczeniem

autorytetu,  która  może  ulec  zniesieniu.  Efektem tego  przeciwieństwa  jest  bowiem nowoczesne

państwo  obywatelskie  i  racjonalny  podmiot  stanowiący  nieodzowną  jego  część.  W  państwie

obywatelskim dochodzi do zobiektywizowania poszczególnych interesów w reprezentatywną formę

woli ogółu, ta zaś wyraża się w zasadach prawa i kultury (duch obiektywny; moralność, prawo,

etyka), w których społeczeństwo i jednostka wzajemnie się rozpoznają. Dokonują w ten sposób

przejrzystego  przekładu  wszelkich  dzielących  je  różnic  na  uniwersalistyczny  obraz  historii.

Dokładnie  tak  jak  w  filozofii  prawa,  gdzie  jednostki  występujące  przeciw  prawu  występują

jednocześnie przeciw samemu sobie. Z kolei dla cywilizacji Wschodnich poziom prawa, moralności

oraz  etyczności  może  uobecnić  się  tylko  w  ramach  poszczególnej  wolnej  woli,  czyli  jako

despotyzm. Podobnie jak w piśmie logograficznym nie dochodzi tu bowiem do przeciwstawienia

sobie  składnika subiektywnego obiektywnemu.  Stąd też samorozumienie historii  nie  przekracza

progu  jednostkowych  interesów,  tak  jak  znak  logograficzny  nie  przekracza  progu  tego,  co

reprezentuje. W tym też sensie na Wschodzie każda zmiana społeczno-historyczna nie będzie miała

charakteru postępowego, gdyż brak logicznej sprzeczności prowadzić może tylko do błędnego koła

216 Tamże, s. 473.
217 G. W. F. Hegel, Nauka logiki, dz. cyt., tom I, s. 12.
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despotyzmu i samowoli. Hegel twierdzi zatem, że Chiny nie należą jeszcze do historii powszechnej.

I  jest  to w szerszym planie różnica pomiędzy umysłem nowoczesnym, otwartym i zdolnym do

kreowania własnej przyszłości a umysłem przed-nowoczesnym statycznym i ograniczonym.218

Struktura FonoLogoCentryzmu pozwala nam więc w ogólnym planie określić „logikę” jako

patologiczny wykwit form poznawczych ufundowany na asymetrycznej relacji pomiędzy (samo-

świadomym) podmiotem wiedzy a Innym jako biernym przedmiotem badania. Ta dychotomiczna

relacja ma jednak swoją drugą storę, która nie należy do porządku epistemo-logiki, lecz ontologii

pisma.  Musimy teraz  wyartykułować tę  drugą  stronę,  to  znaczy zarysować od strony ontologii

(praktyki społecznej) proces fundowania logiki. Odwróćmy więc porządek rzeczy i zapytajmy o

uprzedniość  pisma  względem  mowy219.  Czyż  materia  pisma  nie  jest  warunkiem  możliwości

ukonstytuowania się fonicznej artykulacji,  jako przedmiotu teoretycznego (phone jako najbliższe

znaczone, myślenie jako słyszenie siebie w czystym oglądzie, fonocentryzm jako logika itd.)? Czyż

materia pisma nie funduje dopiero możliwości włączenia logicznej zasady sprzeczności – przed

którą bronili się Fichte i Schelling – do projektu dialektyki historycznej Hegla?

1.5.2 Chiny, Haiti i krążące inskrypcje

Stanowisko, że pismo jest  próbą przedstawienia dźwiękowych form mowy, w świetle obecnych

badań antropologicznych nie wytrzymuje próby teoretycznej. David R. Olson w swojej znakomitej

książce pod tytułem Papierowy świat zauważa, że fonocentryzm w ramach refleksji nad pismem ma

podstawową wadę, taką mianowicie, iż „zakłada to, co powinien wyjaśniać. W szczególności czyni

założenie, że wynalazcy pisma uprzednio znali język i jego budowę – słowa, fonemy i tym podobne

zaś rozwój był wynikiem znalezienia sposobu na jednoznaczne przedstawienie tych struktur”220.

218 Etnocentryzm  ugruntowany  na  poziomie  FonoLogoCentrycznej wykładni  pisma  określa  być  może  najgłębiej
zakorzenioną figurą rozumienia  Innego. Dobrym przykładem jest tu również antropologia pisma, którą proponuje D.
Dringer, autor książki pod tytułem  Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości. Na samym wstępnie badacz pisze tak:
„Alfabet jest ostatnim, najwyżej rozwiniętym, najwygodniejszym i najłatwiej dającym się adaptować systemem pisma.
Systemem alfabetycznym  posługują  się  dziś  powszechnie  ludy  cywilizowane  […].  Żaden  sinolog  nie  zna  80000
znaków chińskich” (D. Diringer,  Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, tłum. W. Hensel, PIW, Warszawa 1972, s.
40).  Również w perspektywie historii nauki pojawia się ten sam problem. Sinolog J. Needham proponuje na przykład
ujęcie  struktur  umysłu  w  formie  dwóch  linii  rozwojowych.  greckiej  (czyli  alfabetycznej),  opierającej  się  na
rozumowaniu  przyczynowo-skutkowym,  charakterystycznym  dla  wiedzy  naukowej  oraz  chińskiej  (czyli
logograficznej),  ujmującej  myślenie jako uniwersum  asocjacyjne,  czyli  najogólniej  mówiąc  skojarzeniowe (Zob.  J.
Needham, Science and Civilisation in China, Cambridge 1956). W tym sensie D. Diringer, J. Nedhaam mówią to samo,
co Hegel.
219 Więcej  na  ten  temat  piszą:  W.  J.  Ong,  Oralność  i  piśmienność,  tłum.  J.  Japola,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011; J. Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej, dz. cyt.; M. McLuhan, Wybór pism, tłum.
K. Jakubowicz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, E. Havelock, Muza uczy się pisać: rozważania
na temat oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, tłum. P. Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2006; D. R. Olson, Papierowy świat: pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, tłum. M. Rakoczy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
220 D. R. Olson, Papierowy świat, dz. cyt., s. 123-124.
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Stąd też D.R. Olson proponuje rozpatrzenie innej hipotezy, która systemów pisma nie taktuje w

kategoriach  reprezentacji,  czy  też  szerzej  myślenia  logicznego,  lecz  w  kategoriach  szeroko

rozumianej  techniki  komunikacji.  Stwierdza  on,  że  jeżeli  przeznaczeniem  wszelkiego  rodzaju

tekstów nie jest tylko to, by było one czytane, to można przyjąć, iż pismo dostarcza modelu dla

języka i myślenia. W tym też sensie pismo poprzedza mowę.221 D. R. Olson, podkreśla również, że

teksty pisane są nie tylko produktami kultury,  ale  również złożonymi agregatami,  które kulturę

produkują. Duch, gramatyka, znak, logika czy pojęcie utkane są z materialnego tworzywa, takiego

jaki papier, druk, nowoczesne systemy edukacji, archiwa, biblioteki, reżimy biurokratyczne itd. Te

zaś  same  stanowią  ontologicznie  ustabilizowane  kompleksy  działań,  które  umożliwiają  formy

abstrakcyjnego myślenia i w konsekwencji tworzenie efektów strukturalnych, takich właśnie jak

abstrakcyjna logika (myślenie o myśleniu). Istnieje zatem sprzężenie zwrotne pomiędzy strukturą

umysłową  a  zinstytucjonalizowanymi  formami  dystrybucji  pisma.  To  prawda,  sposób

kontrolowanego obiegu produktów pracy intelektualnej w formie inskrypcji oraz systematyczna ich

cyrkulacja, zależą w dużym stopniu od wysoko sformalizowanej wiedzy i odkontekstualizowanych

kompetencji  poznawczych,  pozwalających na projektowanie  abstrakcyjnych modeli  zarządzania,

które jednak same są efektem technologii komunikacyjnych222. Jak zauważa B. Latour:

„Biuro” jest  czymś, co można studiować empirycznie i  co tłumaczy, przez swoją strukturę,  w jaki  sposób
określona władza przyznawana jest przeciętnemu umysłowi jedynie w wyniku patrzenia na akta: obszary, które dzielą
duże odległości, stają – literalnie – o centymetry od siebie; domeny, które są zagmatwane i ukryte, stają się płaskie;
tysiące zdarzeń można oglądać synoptycznie.223

Jeśli  więc  chcielibyśmy  teraz  ponownie  zlokalizować  różnicę  pomiędzy  nowoczesnymi

strukturami logicznymi, a „przed-nowoczesnym” myśleniem Innego, to musielibyśmy go poszukać

raczej w technikach komunikacyjnych, które zdolne są nie tylko do wytwarzania przestrzeni – jakby

powiedziałby H. Lefebvre, ale również do oddziaływania na odległość i tym samym definiowania,

innych  miejsc.  Tu  jednak  pojawia  się  kolejny  problem,  ponieważ  takie  podejście  nie  może

sprowadzać się z jednej strony do determinizmu technologicznego, który wyjaśniłby tę kwestię za

221 „Fakt, iż żadna struktura nie działa w nieświadomy sposób poniżej każdego aktu mowy, nie oznacza, iż tkwiący w
gabinetach  lokalni  lingwiści  wyczarowali  ją  z  powietrza.  Oznacza  to,  iż  zapisana  struktura  została  odniesiona  do
wszystkich  aktów mowy,  połączona  czy  też  powiązana z  nimi  według  pewnych sposobów,  które  powinny zostać
odkryte w wyniku przeprowadzonych badań.  Rzecz jasna, gabinet językoznawców może pozostawać w pewnej relacji
do tego, co wypowiada się na zewnątrz,  jednakże w jaki  sposób wyobrażać sobie tę relację,  pomijając nieustanną
wymianę odbywającą się wzdłuż kanałów prowadzących do i z gabinetu? Owe dwustronne relacje są nawet jeszcze
silniejsze, ponieważ poprzez lata edukacji gramatyka stała się dla mówiących codzienną cechą wspólnych interakcji.
Spisana gramatyka należy obecnie na Zachodzie do zasobów każdej matki oskarżającej swoją córkę o niewłaściwy
sposób wyrażania się” (B. Latour,  Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. K.
Abriszewski, A. Derra, Universitas, Kraków 2010, s. 259).
222 Zob. J. Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej, dz. cyt.
223 B. Latour, Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzeczy razem, tłum. A. Derra, M. Frąckowiak, „Avant” 2012, t.
III, nr T, s. 245.
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pomocą  tylko  jednego  czynnika  (np.  cyrkulacji  i  dystrybucji  pisma),  z  drugiej  zaś  do

dekonstrukcyjnego ujęcia pisma jako Różni. W pierwszym przypadku bowiem nie ma możliwości

ustalenia, w jaki sposób wyłania się przewaga  Zachodu  jako nośnika nowoczesności oraz logiki

historycznej, ulokowana na poziomie struktur wiedzy. W drugim z kolei każdy dostarczony materiał

semiotyczny, wskazałby jedynie na etnocentryczną konstrukcję teorii, ugruntowanej w strukturach

języka, lecz nie potrafiłby jej wyjaśnić w sensie ontologicznym (praktyki społecznej)224.  Innymi

słowy, nie chodzi tu o ujawnianie jakieś ukrytej wiedzy, lecz o wytwarzanie efektów strukturalnych,

w której wiedza w ogóle może się ustabilizować jako wymiar epistemo-logiki.

Raz jeszcze przywołajmy B. Latoura:

Jean-François de La Pérouse podróżuje poprzez Pacyfik z misją od Ludwika XVI, by przywieźć z powrotem
lepszą mapę.  Pewnego dnia, przypływając do czegoś, co nazywa Sachalinem, spotyka Chińczyków i stara się od nich
dowiedzieć,  czy  Sachalin  jest  wyspą,  czy  półwyspem.  Ku  jego  wielkiemu zdziwieniu  Chińczycy  całkiem  dobrze
rozumieją geografię. Starszy człowiek wstaje i szkicuje mapę swojej wyspy na piasku w skali i ze szczegółami, których
potrzebuje  La  Pérouse.  Inny,  młodszy,  widząc,  że  nadchodzący  przypływ  wkrótce  zmyje  mapę,  bierze  jeden  z
notatników La Pérouse’a, aby naszkicować mapę raz jeszcze, tym razem ołówkiem […] Ściślej mówiąc, nie ma tutaj
faktycznej różnicy w zdolności do szkicowania czy obrazowania, skoro wszyscy oni szkicują mapy w większym lub
mniejszym stopniu oparte na tej samej zasadzie odwzorowywania, najpierw na piasku, potem na papierze. Zatem być
może nie ma tu żadnej różnicy, a skoro geografie są sobie równe, to relatywizm ma rację? Tak jednak nie jest, ponieważ
La  Pérouse  czyni  coś,  co  wytworzy  ogromną różnicę  pomiędzy  Chińczykami  a  Europejczykami.  To,  co  dla  tych
pierwszych jest  szkicem bez znaczenia,  który zmyje przypływ, dla drugiego jest jedynym przedmiotem jego misji.
Powinniśmy wziąć tutaj pod uwagę sposób utrwalania obrazu. Chińczyk nie musi utrwalać śladu, ponieważ może on
stworzyć wiele map, kiedy zechce, bo urodził się i umrze na tej wyspie. La Pérouse nie zamierza na niej zostać dłużej
niż na jedną noc; nie urodził się tu i umrze daleko stąd. Co zatem robi? Przemieszcza się przez te wszystkie miejsca,
aby przywieźć coś z powrotem do Wersalu, w którym wiele osób oczekuje, że jego mapa rozstrzygnie, kto miał rację, a
kto się mylił co do tego, czy Sachalin jest wyspą, kto będzie posiadał tę część świata i jaką trasą powinny popłynąć
kolejne statki.225

224 Dlatego też dekonstrukcja w sensie teoretycznym jest niezwykle ograniczona, ponieważ otwiera tylko niekończące
się pole krytyki, którego nie potrafi domknąć w szerszym planie. Głębia filozoficzna J. Derridy idzie w parze z jego
krótkowzrocznością. T. Eagleton pisze tak: „W przypadku J. Derridy o wiele trafniejszy wydaje się zarzut, że jest on
zdecydowanie  zbyt  drobiazgowym  odbiorcą  –  takim,  który  stoi  na  tyle  blisko  tekstu,  skrupulatnie  badając  jego
mikroskopijne cechy, że podobnie jak w przypadku obrazu widzianego ze zbyt małej odległości grozi to dekompozycją
na zbiór kresek i smug. To samo można powiedzieć o wielu pisarzach dekonstrukcyjnych” (T. Eagleton, Koniec teorii,
tłum. B. Kuźniarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 91). Nie jest to głos osamotniony, również
Agata Bielik-Robson twierdzi, że w dekonstrukcji nastąpiło zaskakujące zawężenie rozumienia tradycji metafizycznej.
Odwołując się do teorii wpływu Harolda Blooma oraz  duszy czującej Hegla, autorka  Ducha powierzchni pisze tak:
„Derrida powraca na utarte tropy greckie, lokuje głos po stronie logosu; utożsamiając logocentryzm i fonocentryzm,
zaciera najbardziej fundamentalną różnicę obu tradycji, czyli po swojemu, a więc z dekonstrukcyjną nonszalancją, która
nie liczy się z subtelnymi odmianami obecności,  wylewa dziecko z kąpielą […]. »Mowa wyprzedza świadomość«
powiada Derrida w Gramatologii, co oznacza, że Ja już nigdy nie może ukonstytuować się w swej odrębności: kiedy
traci  pierwszeństwo  w  porządku  ontologicznym,  traci  tym  samym  szansę  uformowania  się  w  podmiot.  Rewizja
romantyczna  tymczasem,  sięgając  do  alternatywnego  ujęcia  ludzkiej  podmiotowości  –  poszukuje  go  nie  w  ja
fenomenologicznym, lecz w »duszy czującej«, nie świadomości czystej, lecz świadomości wpływu – to pomiędzy nimi,
by umożliwić negocjację z pojęciem wpływu i osłabić apodyktyczność wyroku, jaki na podmiotowość pada z rozkazu
dekonstrukcjonistów” (A. Bielik-Robson, Duch powierzchni…, dz. cyt., s. 37-43).
225 B. Latour, Wizualizacja i poznanie…, dz. cyt., s. 215. Zjawisko łączenia inskrypcji oraz pakowania rzeczywistości
w słowa, B. Latour określa mianem krążącej referencji: „Gdy tylko poznamy szczegóły praktyk wytwarzania informacji
na temat stanów rzeczy, powinno stać się jasne, jak bardzo nierealistyczna pozostaje większość filozoficznych dyskusji
na temat realizmu […]. Stary porządek (settlement) rozpoczynał się od przepaści między słowami a światem, usiłując
następnie przerzucić nad nią wąską kładkę w postaci ryzykownej korespondencji między czymś, co traktowaliśmy jako
całkowicie odmienne dziedziny ontologiczne – między językiem i naturą. Chcę wykazać, że nie ma ani korespondencji,
ani przepaści, ani nawet dwóch odmiennych ontologicznych dziedzin, lecz, że zachodzi całkowicie odmienne zjawisko:
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Aby wiedza mogła tworzyć przewagę musi być więc materialnie związana z wytwarzaniem

władzy. Akumulacja wiedzy i akumulacja kapitału to ten sam zestaw działań. Wygrywa ten, kto

będzie w stanie zgromadzić, jak najwięcej zasobów w jednym miejscu, ten, kto wytworzy regularne

sieci połączeń, dzięki którym będzie mógł określać i definiować działania innych na odległość. W

tym sensie zdobywanie przewagi to nie absolutne panowanie, lecz przede wszystkim ograniczanie

innych. Na ten sam fakt zwraca uwagę P. Sloterdijk:

Pieniądz jako towar rzuca się na otwarte morze rynków i musi, podobnie jak statki, mieć nadzieję na powrót do
macierzystego portu:  na konto właściciela  […] Powrót  pływającego kapitału z  dalekiej  podróży sprawia,  że obłęd
ekspansji  zmienia  się  w  rozumność  zysku  […]  Coraz  większa  rutynizacja  i  optymalizacja  techniki  żeglarskiej
spowodowały, że żegluga utraciła większą część swych wojujących ekstaz, a wraz z redukcją czynnika awanturniczego
[…] przybliżyła się do zrutynizowanej łączności […] Dopiero powstanie łączności szynowej spełniło w dużej mierze
utopię doskonałej kontroli nad ruchem zwrotnym.226

Oto ruch podstawowy – pieniądz jako towar powracający do siebie w spotęgowanej formie

zysku. Pieniądz występuje tu zarówno jako początek, jak i koniec cyklu wymiany. Przechodzi od

wartości do wartości, ignorując środki i narzędzia, dzięki którym krąży tam i z powrotem, gdyż sam

najlepiej realizuje funkcje zarówno środka płatniczego, jak i  celu samej wymiany, niczym ideał

znakowej  reprezentacji227.  Im  lepiej  ruch  ten  jest  zrutynizowany,  tym  bardziej  pieniądz

autonomizuje  się  jako  czysta  wartość,  jako  ruch  samo-pomnażania228.  Również  forma  logiczna

krążąca referencja. Aby ją uchwycić, musimy nieco zwolnić tempo i odsunąć na bok wszelkie mające nam oszczędzić
czas abstrakcje”. B. Latour, Nadzieja pandory: eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, tłum. zbior., Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 55-56).
226 P. Sloterdijk, Kryształowy pałac, dz. cyt., s. 106-107.
227 Tę zaskakującą metamorfozę form pokazał już Marks. Wartość wymienna towaru realizuje się wtedy, kiedy towar
zostaje wymieniony na pieniądze (T-P), ale również wtedy, kiedy pieniądz zostaje wymieniony na towar (P-T). Pieniądz
może  być  pośrednikiem  w wymianie  towarowej  (T-P-T-P-T...T),  ale  może  być  również  rozpatrywany  jako  punkt
wyjścia i dojścia w obrębie tego procesu (P-T-P-T-P... P). „Sprzedajemy towar nie po to, aby kupić towar, ale po to, by
formę towarową zastąpić formą pieniężną. Ta zmiana formy staje się ze zwykłego środka pomocniczego w wymianie
materii – celem samym w sobie” (K. Marks, Kapitał, dz. cyt., tom I, cz.1, s. 190) Zatem dla schematu T-P-T, punktem
wyjścia i dojścia jest wartość użytkowa. Schemat ten utrzymuje pojęcie pieniądza jako środka w przebiegu wymiany od
jednej rzeczy do innej. Pieniądz rozumiany jako pośrednik, czy też środek płatniczy nie zmienia więc formy przebiegu
odniesień, jaka dokonuje się w cyklu wymiany. Celem jest tu zaspokojenie określonej potrzeby (wartość użytkowa), a
pieniądz  stanowi  narzędzie  jej  realizacji.  Z  kolei  schemat  P-T-P,  zasadza  się  na  założeniu,  że  realizacja  wartości
użytkowych dokonuje się pierwotnie jako wartość. Coś musi być najpierw sprzedane lub kupione – czyli pierwotnie
wyrażone jako wartość pieniężna, by mogło być używane i jako takie określone jako możliwość zaspokojenia potrzeby.
Kapitalista sprzedaje i kupuje towary, nie tylko po to, by zaspokajać swoje potrzeby – realizować wartość użytkową,
lecz po to, by mieć więcej pieniędzy. Pieniądz w tym przypadku nie jest zatem tylko niewinnym mediatorem w procesie
wymiany, radykalnie przekształca odniesieniowy schemat wymiany w proces akumulacji – ruch, w którym pieniądz
ostatecznie powraca do siebie.  W ten sposób schemat  wymiany towarowo-pieniężnej prowadzący od pieniądza do
pieniądza  (od  wartości  do  wartości)  staje  się  samoczynnie  działającym  podmiotem.  Samo-pomnażającą  się  siłą
obiektywną i powracającą do siebie substancją myślenia. W Schemacie P-T-P realizuje się najpełniej podmiotowość
burżuazyjna, która wychodzi od zawsze już gotowej formy pieniężnej i do niej powraca, nieustannie oddzielając od
siebie materialne przejawy bogactwa i społecznie złożonych sposobów jego wytwarzania od logiki kapitału, nadając tej
operacji abstrakcyjny charakter.
228 Ze względu na swą jakość, czyli formę, pieniądz nie zna granic, tzn. jest ogólnym przedstawicielem materialnego
bogactwa,  ponieważ  jest  bezpośrednio  wymienialny  na  każdy  towar.  Ale  jednocześnie  każda  rzeczywista  suma
pieniędzy  jest  ilościowo  ograniczona,  ma  więc  tylko  ograniczoną  siłę  nabywczą.  Ta  sprzeczność  między  granicą
ilościową a brakiem jakościowych granic pieniądza popycha wciąż zbieracza skarbu do syzyfowej pracy gromadzenia.
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wiedzy znajduje swoją realną stronę w procesie akumulacji. Jedynie pieniądz (cyrkulacja pieniądza)

i  wiedza  (cyrkulacja  pisma),  w  tak  jednoznaczny  sposób  redukują  złożoność  świata  praktyk

społecznych  do  jednorodnej  formy  czystych  określeń,  obojętnych  wobec  lokalnych  specyfik.

Pieniądz utrzymuje więc w towarach, podobnie jak  epistemo-logika w rzeczach, zawarte w nich

praktyczne kompleksy odniesień w jedności istoty, czyli w taki sposób, że cecha „pieniężności”,

tak, jak cecha poznania zaczyna być przedustawnie obecna w każdej rzeczy229. Pieniądz i logika

nadają zatem abstrakcyjną równość wszelkim przejawom ludzkiej i nie-ludzkiej aktywności.

Jeśli stawką, o jaką toczy się gra, jest zgromadzenie w jednym miejscu wystarczającej liczby sojuszników, by
zmieniać określone przekonania i zachowania we wszystkich innych miejscach, to pieniądz jest słabym zasobem tak
długo, jak pozostaje w izolacji. Staje się przydatny, kiedy jest powiązany z innymi urządzeniami inskrypcyjnymi. Różne
punkty świata stają się wtedy rzeczywiście transportowane w poręcznej postaci do jednego miejsca,  które staje się
centrum. Tak jak w przypadku maszyny drukarskiej [...] stanowiącej jeden czynnik, który wszystkim innym pozwala
łączyć się  ze sobą,  tym, co się liczy,  nie jest  kapitalizacja pieniądza,  ale  kapitalizacja wszystkich kompatybilnych
inskrypcji.230

Pieniądz  i  wiedza  to  najdoskonalsze  media  oddziaływania  na  odległość.  Są  one

najdoskonalsze  dlatego,  że  w samym procesie  wymiany,  (pojęcia  na  znak pisany,  pieniądza  na

pracę)  dochodzi  do  niwelacji  materialności  praktyk  na  rzecz  logiki  samej  wymiany.  Praktyka

wiedzotwórcza nie polega na generowaniu reprezentacji tego, co „zewnętrzne”, wręcz przeciwnie,

praktyka od „wewnątrz” wywarza to, co ma być dopiero reprezentowane jako zawsze już gotowa

forma tego, co istnieje. Zanim globalny kapitalizm zaczęto więc wyjaśniać za pomocą naukowego

pojęcie „rachunku kapitałowego”, będącego efektem logicznie przemyślanych działań nowoczesnej

podmiotowości231, to Heglowski duch świata zdążył już wielokrotnie okrążyć ziemię pod właściwą

sobie postacią (pisma i pieniądza). Tym samym dystans dzielący znaczone (pojęcie) od znaczącego

(obraz graficzny), nie może być krótszy niż na przykład trasa z Berlina do Szanghaju i z powrotem.

Nie jest to zatem – jak sugeruje J. Derrida232 – dystans dziejowej metafizyki, ale raczej przestrzenny

Dzieje się tak jak ze zdobywcą świata, który za każdym nowym podbojem zdobywa tylko nową granicę. (Tamże, s. 60).
229 Zob. G. Simmel, Filozofia pieniądza, tłum. A. Przyłębski, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
230 B. Latour, Wizualizacja i poznanie…, dz. cyt., s. 250.
231 „Kapitalistycznym aktem gospodarczym nazwijmy przede wszystkim taki akt, który opiera się na oczekiwaniu
zysku  przez  wykorzystanie  szansy  wymiany,  a  więc  na  (formalnie)  pokojowych  szansach  zarobkowych.  Zarobek
uzyskany w drodze przemocy (formalnie i faktycznie) urzeczywistnia się na podstawie swoich praw i nie jest rzeczą
celową (jakkolwiek nie można tego nikomu bronić)podciągać go pod tę samą kategorię, co działanie wykorzystujące
(ostatecznie)  szanse  zysku  płynącego z  wymiany.  Ilekroć  racjonalnie  dąży  się  do  kapitalistycznego typu zarobku,
tylekroć odpowiednie działanie zorientowane jest na rachunek kapitałowy. Oznacza to, że jest ono podporządkowane
planowemu zastosowaniu  rzeczowych lub  osobowych  świadczeń  użytkowych jako  środków zarobku”.  (M.  Weber,
Szkice z socjologii religii, tłum. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 74-75).
232 Należałoby w ogóle zbadać, w jaki sposób filozofia Hegla dociera do J. Derridy. Wiadomo bowiem, że los filozofii
Heglowskiej we Francji był bardzo skomplikowany, naznaczony wieloma zwrotami oraz nieporozumieniami. Na ten
temat pisali między innymi: V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej 1933-1978, tłum.
B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1996; M. Kwiek, Dylematy tożsamości. Wokół auto-wizerunku filozofa
w powojennej myśli francuskiej, Wydawnictwo Naukowe IFiS UAM, Poznań 1999; M. Kwietniewska, Dialektyka poza
dialektyką. Od Batille'a do Derridy, Aletheia, Warszawa 2001.
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wymiar technologicznie integrowanego kapitalizmu. W tym sensie duch nie schodzi do poziomu

czasu historycznego (logiki faz rozwojowych), lecz możliwości akumulacji przez łączenie miejsc, a

tym samym przez ich strukturyzacje w planie materialnej praxis. Spirytualność ducha oznacza więc

produkcje przestrzeni, uspójnianie działań komunikacyjnych na bazie innych działań – abstrakcji

logiki (myślenia o myśleniu) i pieniądza. To właśnie ta konstrukcja stabilizuje przygodność filozofii

dziejów Hegla, jej koniecznych faz rozwoju, których tysiąclecia mieszczą się zaledwie w pierwszej

połowie  XIX wieku. W tym sensie  historia  zdeponowana  w piśmie  to  nie  dzieje  zbawienia233,

joachimicko-teologiczna  kontynuacja  ducha  świętego  na  Ziemi234,  semiologiczny  próg  nie  do

przeskoczenia235, dwuznaczny humanizm236 czy wolność jako zasada nowoczesności237.

Ale  czy  ta  konstrukcja  nie  jest  zbyt  prosta?  Skoro  sprzeczność  logiczna  określająca

dialektyczno-historyczny ruch rozwoju świata nowoczesnego, sama ufundowana jest na ontologii

(praktyce społecznej),  to,  w jaki  sposób w ogóle logiczna sprzeczność pojawia się w projekcie

Heglowskim? Powtórzmy raz jeszcze wnioski, jakie wynikają z faktu tego ufundowania. Wygrywa

ten, kto będzie w stanie zgromadzić, jak najwięcej zasobów w jednym miejscu, ten, kto wytworzy

regularne sieci  połączeń,  dzięki  którym będzie  mógł  określać i  definiować działania  innych na

odległość. Czyż określać działania innych nie oznacza tu po prostu wytwarzać innych jako Innych,

zmuszać ich do tego, aby postrzegali siebie przez pryzmat wiedzy produkowanej „gdzie indziej”?

Czyż  wytwarzać  przewagę  nie  oznacza  transferu  potencjałów  rozwojowych  do  Europy238,

urealniając w ten sposób różnicę między „nami” a „nimi”, między historycznie „zaawansowanym”

a „zacofanym” miejscem? Zauważmy,  że to  syntetyczna  jedność praktyk (akumulacja  wiedzy i

kapitału) uwolniła dopiero różnicę pomiędzy nowoczesnym podmiotem wiedzy a nienowoczesnym

233 Zob. K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia: teologiczne przesłanki filozofii dziejów, tłum. J. Marzęcki,
Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.

234 Zob. J. Taubes, Zachodnia eschatologia, tłum. A. Serafin, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016.
235 Zob. J. Derrida, O gramatologii, dz. cyt.
236 Zob. A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, tłum. Ś. F. Nowicki, Aletheia, Warszawa 1999.
237 Zob. M. Siemek, Filozofia spełnionej nowoczesności, dz. cyt.
238 W pierwszych fazach kolonializmu, które J. Kieniewicz nazwał „docieraniem i kontaktem”, Europejczycy, poza
wątpliwym blaskiem majestatów własnych państw, wnieśli niewiele do innych kultur. Zresztą u schyłku średniowiecza
oraz na początku epoki nowożytnej wymiana handlowa ze Wschodem, co podkreśla również J. Goody, przypominała
raczej  relacje pomiędzy trzecim a pierwszym światem, gdzie rolę  trzeciego świata odgrywała Europa. Początkowo
zapotrzebowanie krajów Zachodnich na towary orientalne były pokrywane w drogocennych kruszcach wydobywanych
na terenach europejskich. Ich ograniczony zasób powodował jednak systematyczny odpływ kapitału w postaci złota i
srebra na Wschód, a coraz bardziej opustoszałe królewskie skarbce odbijały się na najbiedniejszej warstwie chłopstwa,
a tym samym na całej strukturze społecznej. Również M. Małowist w swoich badaniach często podkreślał, że Europa u
schyłku średniowiecza przypominała dzisiejsze kraje Trzeciego świata, w których bogactwo sąsiadowało z ogromem
niewyobrażalnej nędzy. Dostęp do rynków światowych Zachód uzyskał dopiero z możliwością eksploatacji złóż złota w
Ameryce południowej. Można oczywiście mówić o wielkim rozkwicie zachodniej nauki i techniki w tym okresie, lecz
należy  również  pamiętać  o  tym,  że  po  pierwsze  miał  on  ograniczony  zasięg  nawet  w  samej  Europie,  po  drugie
możliwość  finansowania  wielu  osiągnięć  naukowych  była  możliwa  dzięki  nadwyżkom  płynącym  z  kolonii
południowoamerykańskich oraz transferze technologii ze Wschodu, w tym przede wszystkim z Chin i terenów Arabii
(Zob.: M. Małowist, Konkwistadorzy portugalscy, PIW, Warszawa 1976; M. Małowist, Europa i jej ekspansja XIV-XVII
wiek, PWN, Warszawa 1993; J. Kieniewicz, Od ekspansji do dominacji, Czytelnik, Warszawa 1986; J. Goody, Kradzież
historii, tłum. J. Dobrowolski, PWN, Warszawa 2009).
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Innym,  pomiędzy zaawansowaną  Europą  a  zacofaną  resztą  świata239.  Różnica  ta  tworzy  logikę

historyczną, gdzie normatywny wymiar rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jego przeszłe formy

ujawnia się teraz w porządku geograficznym jako różnica kulturowa. Nie jest więc przypadkowe, że

Inni nie wchodzą w tryb dialektyki historycznej. Logicznie rzecz biorąc, jest to w oczywisty sposób

niemożliwe,  ale  tylko  dlatego,  że  w  sensie  ontologicznym  proces  ten  został  performatywnie

ugruntowany w wymiarze strukturalnym – został  realnie wytworzony na poziomie przestrzenni,

zanim  jeszcze  Hegel  określił  podstawowe  ramy  logiki  historycznej.  W  tym  sensie

zuniwersalizowanie logiki (która w zamierzeniu miała być również ontologią i teorią poznania w

jednym),  jest  więc  równie  niemożliwe,  co  jej  sprowadzenie  do  lokalnych  form  kulturowej

wyobraźni (relatywizmu  epistemo-logicznego). Oto paradoks, który należy teraz rozpisać; logika

dialektyczna Hegla jest  uniwersalna właśnie dlatego, że stanowi lokalny wytwór kulturowy, dla

którego uniwersalnym gwarantem jest Inny.

Najbardziej  uderzającym  przykładem,  który  opisuje  tę  zależność,  jest  tu  oczywiście

dialektyka pana i niewolnika z  Fenomenologii ducha – a jest to przykład najbardziej uderzający

właśnie dlatego, że był on chyba najczęściej eksplorowanym motywem filozofii Hegla, jeśli chodzi

o konceptualizowanie fenomenu nowoczesności od strony logicznej. Walka o uznanie pomiędzy

panem  i  niewolnikiem  –  jak  pokazała  w  swojej  książce  S.  Buck-Morss  –  nie  jest  tylko

skonkretyzowaną  eksplikacją  pojęciową  bardziej  złożonej  i  uniwersalnej  teorii  postępu

społecznego. Susan Buck-Morss wskazała, gdzie znajduje się „scena pierwotna” tej koncepcji i jak

bardzo  jej  czysto  abstrakcyjne  formy eksplorowania  związane  były  z  zacieraniem historyczno-

empirycznych wątków, które się z nią wiązały:

W XVIII wieku niewolnictwo stanowiło źródłową metaforę zachodniej filozofii polityki, konotującą wszystko,
co  złe  w  relacjach  władzy.  Jego  pojęciową  antytezę,  wolność,  oświeceniowi  myśliciel  uważali  za  najwyższą
uniwersalną wartość polityczną. Niemniej jednak metafora ta zaczęła przyjmować się dokładnie w tym samym czasie,
kiedy  niewolnictwo  jako  praktyka  gospodarcza  –  bardzo  złożony,  kapitalistyczny  system  zniewolenia  nie-
Europejczyków jako siły roboczej w koloniach – obejmowało coraz większą liczbę ludzi i nasilało się do tego stopnia,
że w połowie XVIII  wieku stało się  gwarantem całego systemu gospodarczego Zachodu,  paradoksalnie ułatwiając
szerzenie  na  całym świecie  tych  samych ideałów oświecenia,  które  były jego  fundamentalnym zaprzeczeniem. Ta
jaskrawa rozbieżność  między myślą  a  praktyką  naznaczyła  okres  przechodzenia  globalnego kapitalizmu od  formy
merkantylnej  do  protoprzemysłowej.  Oczywiście,  można  by  pomyśleć,  że  nie  powinna  ona  umknąć  żadnemu
racjonalnemu oświeconemu myślicielowi. Tak się jednak nie stało. 240  

239 Pojęcie zacofania jest tu nieprawdą. J. Goody za J. Needhamem wymienia szereg technologicznych rozwiązań,
które Zachód zaimportował z Chin. Wymienię tu tylko kilka najbardziej znaczących: śluza kanałowa, tylny ster, kompas
magnetyczny, porcelana, papier, druk, kusza, latawiec, młyn przenośny, młyn wodny, taczka, transport żaglowy, uprząż
dla zwierząt (uprząż piersiowa), dmuchawa metalurgiczna napędzana wodą, krosno chwytakowe, maszyna jedwabnicza
itd. (J. Goody, Kradzież historii, dz. cyt., s. 47).
240 S. Buck-Mors, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, tłum. K. Bojarska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2014, s. 31.
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 Chodzi  tu  przede  wszystkim o  cukier  i  rewolucję  haitańskich  niewolników,  która  była

szeroko komentowana w prasie europejskiej;

Cukier przekształcił kolonialne plantacje w Zachodnich Indiach. Angażująca duże nakłady zarówno kapitału,
jak i pracy produkcja cukru była w istocie protoprzemysłowa i spowodowała gwałtowny wzrost importu afrykańskich
niewolników oraz brutalne nasilenie ich wyzysku podyktowane koniecznością nasycenia nowego – i, jak się zdawało,
niemożliwego do  zaspokojenia  –  europejskiego  popytu  na  uzależniającą  słodycz  cukru.  Na Karaibach  przodowała
francuska kolonia San Domingo, gdzie w 1767 roku wyprodukowano 63000 ton cukru.241

 S.  Buck-Morss  pyta;  „Dlaczego  tak  długo  ignorowano  kwestę  związku  Hegla  i  Haiti.

Badacze nie tylko nie odpowiedzieli na pytanie o ten związek, ale przez ostatnie dwieście lat nie

udało im się go nawet postawić?”242. Przekształcając to pytanie na potrzeby niniejszej pracy, można

by  równie  dobrze  zapytać  o  to,  dlaczego  Hegel  jako  przedmiot  badań  tak  długo  wymykał  się

nowoczesnej  antropologii?  Haiti  w  przeciwieństwie  do  przykładu  Chińskiego  pozostaje

niewyartykułowaną  kontrowersją  logiki  Heglowskiej.  Wielkie  teorie  mogą  upaść  pod  naporem

drobnych oczywistości, na przykład takich jak kolportaż prasy na przełomie XVIII i XIX wieku.

Artykuły z Minervy [czasopism, z którego zdaniem autorki Hegel czerpał wiedzę na temat sytuacji na Haiti]
przechwytywane były przez niezliczone gazety (pomimo restrykcji związanych z własnością intelektualną komunikacja
miała otwarty, kosmopolityczny charakter, który można chyba porównać jedynie z początkiem internetu) […] Do 1798
nakład wynosił 3000 egzemplarzy, a do 1809 liczba ta miała się podwoić.243

To  właśnie  poranna  prasa,  będąca  –  jak  powiada  sam  Hegel,  modlitwą  nowoczesnego

człowieka otwiera tu właściwe pole problematyzacji,  gdzie kapitał  i  pismo splatają się w jedną

spójną całość. Prozaiczna czynność czytania gazet – szerzej zaś ujmując tę kwestię, krążenia pisma

– stanowi źródło filozoficznie wysublimowanej figury, jaką jest dialektyka pana i niewolnika:

Stajemy wobec następującej alternatywy; albo Hegel był największym ślepcem wśród wszystkich filozofów
ślepych filozofów wolności w oświeconej Europie, bijąc na głowę Locke'a i Rousseau w umiejętności wypierania tego,
co miał dosłownie przed nosem (tekst, który trzymał przed oczami, jedząc śniadanie), albo też świetnie wiedział, co się
dzieje  –  wiedział  o  prawdziwych  niewolnikach,  buntujących  skutecznie  przeciwko  swoim  prawdziwym  panom,  i
wypracował dialektykę pana i niewolnika, świadomie czerpiąc z tego współczesnego sobie kontekstu.244

Oto  paradoks,  jaki  chcę  tu  rozwinąć.  Umieszczenie  figury  pana  i  niewolnika  w  poza

europejskiej rzeczywistości empirycznej świadczy o niewłaściwym ulokowaniu struktury pojęcia

nowoczesności w czysto logicznej formie wiedzy, jaką proponował Hegel. Okazuje się bowiem, że

dialektyka  pana  i  niewolnika  nie  odnosi  się  wcale  do  antropologicznej  identyfikacji  granicy

pomiędzy pożądaniem ludzkim a pożądaniem zwierzęcym, jak chciał tego na przykład A. Kojève,

ani  do  uniwersalnego  schematu  urzeczywistniania  idei  wolności  na  gruncie  intersubiektywnie

241 Tamże, s. 40.
242 Tamże, s. 69.
243 Tamże, s. 56-59.
244 Tamże, s. 62.
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prowadzonego  dialogu,  jak  chciał  M.  Siemek.  Nie  bardzo  nadaje  się  również  jako teoretyczna

matryca nowoczesności, dla rozbijania wszelkiego rodzaju systemów panowania w nietzscheańskim

stylu jak chcieli tego G. Deleuze245 i J. Derrida. Podobnie rzecz się ma z Honnethowską propozycją

walk o uznanie, która stanowi jedno z najbardziej popularnych rozwinięć Heglowskiej dialektyki

pana i  niewolnika. Monika Bobako sformułowała pięć zarzutów, jakie niesie ze sobą koncepcja

Honnetowska w odniesieniu do pojęcia  nowoczesności.  Zarzuty te  w mniejszym lub większym

stopniu możemy uznać za reprezentatywne dla wymienionych powyżej interpretacji:

a)  Ujmuje  ona  rozwój  społeczny  jako  liniowy proces,  który  prowadzi  od  społeczeństw

tradycyjnych do nowoczesnych.

b) Implikuje  mocne  przeciwstawienie  tradycji  i  nowoczesności,  zgodnie  z  którym

nowoczesność  identyfikowana  jest  z  indywidualizmem,  uniwersalizmem,  egalitaryzmem,

emancypacją, a także np. świeckością.

c) Prowadzi również do etnocentryzmu, który zakłada uniwersalny telos walk o uznanie, to

bliżej niesprecyzowane społeczeństwa nowoczesne, które realizują zachodnią trajektorię rozwoju i

w maksymalnym stopniu ucieleśniają zasadę indywidualizacji i inkluzji. Rozwój jawi się przy tym

jako zdeterytorializowany i zuniwersalizowany.

d) Sprzyja  omijaniu  odmienności  tradycji  prawnych,  wzorów  socjalizacji,  modeli

obywatelstwa  i  wspólnotowych  więzi,  a  także  specyfiki  konfliktów  społecznych,  cechujących

społeczeństwa zachodnie.

e) Nie  podejmuje  kwestii  skomplikowanych  zależności  między  wzorami  rozwoju

społeczeństw zachodnich a społeczeństwami peryferyjnymi246.

245 Znakomicie motyw zdeterytorializowanej teorii uchwyciła G. C. Spivak, pisząc w kontekście debaty Foucaulta z
Deleuzem na temat intelektualistów posiadających twardą walutę: „Odwołanie właśnie do walki robotniczej jest zgubne
przez swoją niewinność, nie działa ono bowiem w globalnym kapitalizmie: w czasach produkowania w Centrum (w
ramach ideologii państwa narodowego) podmiotu-pracownika i podmiotu-bezrobotnego; w czasach odbierania klasie
pracującej  na  peryferiach  wartości  dodatkowej  i  w  związku  z  tym  odsuwania  jej  od  humanistycznego treningu
konsumpcyjnego. W czasach znaczącej obecności parakapitalistycznej pracy oraz strukturalnego zróżnicowania statusu
rolnictwa  na  peryferiach  ignorowanie  międzynarodowego  podziału  pracy,  czynienie  Azji i  czasem również  Afryki
zrozumiałą samą przez się (chyba że jako podmiot zostaje skazany jako Trzeci Świat), ponowne ustanawianie prawnej
podmiotowości  uspołecznionego  kapitału  –  to  właśnie  są  problemy  zarówno  znacznej  części  teorii
poststrukturalistycznych, jak i tych ,zwykłych (odwołanie do kobiety jest w aktualnej sytuacji równie problematyczne).
Dlaczego  takie  zgrzyty  miałyby  być  dopuszczalne  akurat  u  tych  intelektualistów,  którzy  są  naszymi  najlepszymi
prorokami w zakresie heterogeniczności innego? Odniesienie do walki robotniczej mieści się w pragnieniu wysadzenia
władzy w powietrze w dowolnym punkcie jej  wykonywania.  Za bardzo wygląda to na pozytywne wartościowanie
każdego pragnienia  skierowanego przeciw ja  jakiejkolwiek  władzy  […].  W związku z  tym opisane  w  Anty-Edpie
pożądanie jako katachreza nie zakłóca wyjątkowości podmiotu (lub efektu podmiotu powstałego z resztek), związanej
ze specyficznymi uwarunkowaniami pożądania empirycznego. Powstający skrycie efekt podmiotu bardzo przypomina
uogólniony ideologiczny podmiot teoretyka. Może to być prawny podmiot uspołecznionego kapitału (ani pracy, ani
zarządzania), posiadający dobry paszport, używający dobrej lub twardej waluty i mający z założenia niekwestionowany
dostęp do sprawiedliwego procesu” (G. C. Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, tłum. E. Majewska,
„Krytyka polityczna” 2010, nr 24-25, s. 197-199).
246 M. Bobako,  Zaklinanie  nowoczesności.  Axel  Honneth  i  moralna  gramatyka  filozoficznych  przemilczeń,  w: A.
Honneth, Walka o uznanie, tłum. J. Duraj, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2012. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na intelektualną postawę M. Siemka, który jako uczony z peryferii potrafi  zidentyfikować swoją kulturową
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Proponuję  potraktować  te  punkty  jako  uogólnienie  powyższej  argumentacji,  dla  której

filozofią pierwszą okazała antropologia (a w zasadzie antropologizowanie filozofii). W tym sensie

każda taka próba zdeterytorializowanej interpretacji, niezależnie od tego, czy jest ona subwersywna,

czy  afirmatywna,  prowadzi  wprost  do  ukrywania  na  poziomie  ontologicznym,  ekonomicznych

zależności  pomiędzy  Zachodem  a  jego  peryferiami.  Zależności,  które  w  sposób  praktyczno-

materialistyczny  określają  strukturalną  dynamikę  świata  nowoczesnego  na  poziomie  wiedzy  i

kapitału247. Jak zauważa H. Bhabha: „Ruch znaków i towarów obraca się w błędnym kole wartości

dodanej łączącym kapitał  Pierwszego świata z rynkami pracy  Trzeciego świata poprzez łańcuchy

międzynarodowego podziału pracy”248.

Czyż  moment  deterytorializacji logiki  nie  wynika  tu,  z  banalnie  prostej  przyczyny,

mianowicie z przeoczenia tego, co Hegel robił codziennie przy śniadaniu, to znaczy z faktu, że

dzięki  porannej  prasie  potrafił  on  zgromadzić  w  jednym  miejscu;  globalny  obieg  kapitału,

niewolniczej  siły  roboczej  i  dane  na  temat  produkcji  cukru,  a  następnie  nadać  tym  realnym

procesom abstrakcyjną formę o charakterze uniwersalnym? Jeśli jednak mielibyśmy zlokalizować

miejsce, w którym realizuje się nowoczesna idea wolność, to bynajmniej nie jest to rewolucyjna

Francja (gdzie ponad dwadzieścia procent mieszczaństwa pozostawało w zależności od działalności

komercyjnej powiązanej z niewolnictwem na Karaibach)249, lecz właśnie Haiti. To tam bowiem, po

raz pierwszy, ludzie uwolnieni (przez kolonialne zniewolenie) od związków etnicznych, klasowych,

rasowych, kulturowych oraz płciowych, jednym głosem wypowiadają słowa; Wolność, Równość,

Braterstwo.

peryferyjność    w  stosunku  do  Zachodu  jedynie  na  poziomie  mentalnym:  „Dla  europejskich  krajów  post-
komunistycznych istotę modernizacji stanowi rozbiórka Wschodu, który jest w nas. To w nim bowiem koncentruje się
dziś i symbolicznie wyraża wszechobejmująca niedojrzałość tych krajów i ich niemoc wobec wyzwań XXI wieku. Otóż
ten Wschód – rozumiany jako kwintesencja zaściankowego prowincjonalizmu,  nietolerancji  i  agresywnej wrogości
wobec obcych, nacjonalizmu źle skrywanego za narodową lub bogoojczyźnianą demagogią, ideologicznego uporu i
zaślepienia w życiu społecznym i duchowym – jest zakorzeniony w mentalności ludzkiej, o wiele głębiej niżby się
mogło wydawać. Dlatego to właśnie on stanowi największą przeszkodę na drodze modernizacji” (M. Siemek, O nowej
Europie  i  Wschodzie  w  nas,  w:  tegoż,  Wolność,  rozum,  intersubiektywność…,  dz.  cyt.,  s.  325).  W  tym  sensie
odpowiedzialność za cywilizacyjne zacofanie ponosi wyłącznie samoistna świadomość peryferyjna, a nie systemowo
(przestrzennie) rozumiany kapitalizm.
247 F. Braudel o dynamicznej strukturze nowoczesnego świata w kontekście długiego trwania pisał tak: „Europejski
świat  gospodarczy  jest  już  w  połowie  XVII  wieku  konglomeratem,  koegzystencją  społeczeństw  od  już
kapitalistycznych jako społeczeństwo holenderskie po oparte na poddaństwie i, u krańca skali, na niewolnictwie. Ta
jednoczesność, ta synchornia przywraca wszystkie problemy naraz.  Istotnie,  kapitalizm żuje z tego, ustopniowania:
sfery  zewnętrzne  karmią  środkowe,  a  zwłaszcza  centrum.  A czym  jest  centrum,  kapitalistyczną  nadbudową  całej
konstrukcji: tak jak centrum zależy od zaopatrzenia przez peryferie, tak też peryferie zależą od potrzeb centrum, które
dyktuje  peryferiom  swoje  prawa.  To  zatem  zawsze  Europa  Zachodnia  przenosi  i  niejako  wynajduje  na  nowo
niewolnictwo w starożytnym stylu dla Nowego Świata oraz wskutek wymogów swojej gospodarki wprowadza drugie
poddaństwo w Europie Wschodniej. (F.  Braudel, Dynamika kapitalizmu, dz. cyt., s. 118-119)
248 H. Bhabha, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 

20.
249 S. Buck-Mors, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, dz. cyt., s. 40.
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Pomiędzy rewolucją Haitańską a Francuską świadomością burżuazyjną funkcjonuje ta sama

różnica, jaką wyartykułowałem na samym początku w odniesieniu do Kartezjusza. Jest to różnica

między  działaniem pojmowanym filozoficznie  a  działaniem określonym w planie  antropologii.

Przypomnijmy  tylko,  pierwszy  typ  działania  odsyła  do  samoodniesieniowej  formy  myślenia

(samowiedza), dla której właściwym ekstraktem jest abstrakcyjna logika (dla Kartezjusza był to

motyw  zastosowania  metody).  Z  kolei  działanie  w  sensie  antropologicznym  wskazuje  na

wytwarzanie  sieci,  heterogenicznych  powiązań  i  konfiguracji.  Można  zatem  powiedzieć,  że

pierwszy typ, mówi nam o tym, co ludzie myślą, że robią (różnica dąży do syntezy, gdzie podmiot

jest  źródłem działania),  drugi  typ  zaś  odwrotnie  określa,  co  ludzie  rzeczywiście  robią  (synteza

uwalnia różnicę, gdzie podmiot jest właściwością zbioru działań). Relację pomiędzy tymi dwoma

typami  działania,  zoperacjonalizowaną  na  gruncie  onto-epistemologii  określiłem  również  jako

odwróconą  symetrię.  W tym  sensie  Haitańczycy  robią  to,  co  Francuzi  tylko  myślą,  że  robią.

Mieszczaństwo  francuskie  nie  identyfikuje  się  bowiem  z  tym,  co  rzeczywiście  robi  (handluje

cukrem, czerpiąc korzyści z niewolnictwa, integruje swoją władzę instytucjonalną, ustanawia nową

intelektualną hegemonię itd.), lecz z tym, co myśli, że robi (ustanawia uniwersalne prawa, realizuje

ludzką wolność, buduje nowoczesne państwo itd.). Kiedy jednak Haitańczycy powołują się na te

same wartości i  ideały, co Francuzi,  ci  drudzy odmawiają im wszelkich praw. Dlaczego tak się

dzieje? Otóż Haitańczycy swoim aktem rewolucyjnym pokazali Francuzom, że warunki możliwości

Europejskiej  wolności,  są  umiejscowione  „gdzie  indziej”  niż  na  poziomie  myślenia,  to  znaczy

działania związanego zasadą podmiotowej samoświadomości, i mogą być podważone, przy użyciu

tego samego myślenia i  tej  samej logiki,  czyli  w „czystym” działaniu,  które dopiero ustanawia

podmiot jako właściwy podmiot nowoczesności.

Widzimy teraz dokładnie, dlaczego uniwersalność wytworzona w Europie nie może być ani

wprost  fałszywa,  ani  wprost  sprowadzana  do  różnicy  epistemo-logicznej (relatywizmu

kulturowego).  Nie  może  być  fałszywa,  ponieważ  realizują  ją  Haitańscy  Inni,  którzy

urzeczywistniają  Europejskie  ideały  poza  Europą,  gdyż  tylko  tam  mogą  być  rzeczywiście

realizowane.  Podczas  Gdy  Francuzi  w  imię  uniwersalnych  wartości,  tworzą  jedynie  zręby

panowania  klasowego,  co  paradoksalnie  sytuuje  serce  Europejskiej  nowoczesności  w  formule

„Chińskiej samowoli” – jakby ujął to Hegel. Uniwersalność nie może być również zredukowana do

nieprzekraczalnej inności Innego, gdyż sama inność jest już efektem kapitalistycznej syntezy miejsc

poza  ograniczeniem  kulturowym,  gdzie  różnice  kulturowe  dopiero  się  pojawiają  jako

epistemologicznie nieprzekraczalne.  

Jeśli rzeczywiście jest tak, że w filozofii Hegla funkcjonują dwie ontologie, to trudno uznać

jedną z nich za fałszywą, a drugą za prawdziwą (tak twierdzi na przykład G. Lukács), albo jedną z
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nich  określić  jako konkretyzację  drugiej  (to  teza  M. Siemak).  W istocie  relacja,  jaka  zachodzi

pomiędzy logiką (logiką zredukowaną do ontologii) a ontologią (zredukowaną do logiki), jest o

wiele bardziej złożona i wymaga raczej analizy przestrzennej niż refleksyjno-historycznej. W tym

rozdziale na przykładzie Chin i Haiti jedynie zarysowałem ten aspekt w stopniu, w jakim będę mógł

go w pełni rozwijać dopiero na gruncie teorii społecznej. Tutaj należy tylko zauważyć, że z jednej

strony Hegel w swym określeniu logiki doprowadził do granic możliwości wątek kartezjański, który

zakładał  nierozerwalny  związek  praktyki  naukowej  i  podmiotu  w  strukturze  samowiedzy.

Przypomnijmy słynną deklarację z  Fenomenologii ducha: „Cała rzecz sprowadza się do tego, by

prawdę ująć nie tylko jako substancję,  lecz w tym samym stopniu również jako podmiot”250.  Z

drugiej  jednak strony wątek  ten  uzupełniony o  wymiar  praktyki  antropologicznej  jako filozofii

pierwszej  odsłania  szereg  kontrowersji,  jakie  nieustannie  pojawiają  się  w  odniesieniu  do  tak

rozumianej  linii  rozwojowej  nowoczesności.  Kontrowersje  te  należy  teraz  uwzględnić  w

Heglowskim modelu nowoczesności i będzie to już ostatni rozdział pierwszej części rozprawy.

250 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, dz. cyt., s. 24.
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1.7 HEGLOWSKI MODEL NOWOCZESNOŚCI I NARODZINY TEORII 

SPOŁECZNEJ

Ale poruszanie się dialektycznie
jedynie w wymiarze przestrzeni absolutnej

jest o wiele mniej wdzięczne
niż wglądy wynikające z odwoływania się

do innych ram czasoprzestrzeni251.

Historia studiów filozoficznych
to przykład tego, w jaki sposób

doświadczenia kolonialne wykluczono z opowieści,
która zachodnia myśl snuje o sobie samej252.

1.7.1 Logika jako autokrytyczny mechanizm nowoczesności

Heglowska  logika  jest  rozwinięciem  podmiotu  kartezjańskiego,  który  w  rozlicznych

problematyzacjach  stopniowo  wyzbywał  się  swoich  subiektywnych  określeń,  jak  i  ograniczeń

związanych z „tamtą stroną” (różnica podmiotu i przedmiot). Podmiot ten zrównał się tym samym z

substancją  świata,  a  następnie  został  określony  jako  logika  pojęcia  (jedność  podmiotu  i

przedmiotu). Nie jest jednak tak, że w sensie linia rozwojowa wiodąca od Kartezjusza do Hegla

wyznacza spójne określenie filozoficznej samowiedzy nowoczesności. Spójność ta niekoniecznie

konstytuuje się przez sam ruch myślenia.  W moim przekonaniu tym, co rzeczywiście wytwarza

koherentny  wymiar  tak  rozumianej  formacji,  urealnia  się  dopiero  na  poziomie  ontologicznych

kontrowersji,  jakie  nieustannie  wymuszają  nowy  sposób  wiązania  praktyki  naukowej  z

samoświadomością  podmiotu.  Każdorazowo  powstająca  w  ten  sposób  figura  podmiotu  wiedzy

naukowej,  łączy w sobie paradoksalny moment zaangażowania i neutralności wobec uniwersum

świata jako przedmiotu, które dla Hegla stanowią jedność.

251 D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz. cyt., s. 198.
252 S. Buck-Morss, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, dz. cyt., s. 25.
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Działanie

↑
wolność

Moralność,
(estetyka)

KANT
fenomen

Moralność
(Ja noumenalne)

FICHTE
Ja/nie-Ja: zasada

tożsamości i zakaz
sprzeczności

Moralność,
przyroda,
sztuka

SCHELLING
system

tożsamości

Duch

HEGEL
dialektyka

zewnętrze
↓

rzecz-sama-w-
sobie

(przyroda),
społeczeństwo społeczeństwo

brak
„zewnętrza”

Opór rzeczywistości

Tab. 5. Idealizm niemiecki i znikające zewnętrze.

Czym zatem jest uniwersum, w którym porusza się wiedza naukowa, a zwłaszcza jej czysto

myślowy  ekstrakt  w  postaci  logiki.  W  przypadku  Kanta  splot  praktyki  naukowej  i  podmiotu

umożliwia dostęp do świata, dzięki zapewnieniu fizyce Newtonowskiej apriorycznych podstaw w

strukturze  subiektywnego  doświadczenia.  W rozdziałach  poświęconych  Kantowi  oraz  Fichtemu

wykazałem, że wymiar uniwersum, projektowany na gruncie nauki (przyrodoznawstwa) pokrywa

się w ten sposób z wytwarzaniem kapitalistycznego rynku światowego. Dla Kanta, Fichtego, ale

również dla Schellinga, co starałem się pokazać w poprzednich rozdziałach, ufilozoficzniona, czy

też  wprost  poddana  estetyzacji  praktyka  nauk  przyrodniczych  nie  pozawalała  na  logiczne

zoperacjonalizowanie  struktur  świata.  Tym,  co  uniemożliwiało  kategorialne  spięcie  uniwersum,

każdorazowo  odsyłało  bowiem  do  tego,  co  społeczne  (uspołeczniona  natura).  Z  kolei  to,  co

społeczne nie mogło być właściwie wyartykułowane na gruncie przed-heglowskiego idealizmu ze

względu na brak właściwych kategorii  (znaturalizowane społeczeństwo).  Kluczowym zatem dla

Heglowskiej  filozofii  jest  określenie  nowoczesnego  uniwersum  przez  włączenie  (obok

przyrodoznawstwa)  ekonomii  politycznej  w  spektrum  pracy  dialektycznej. Fakt  ten  należy  do

obiegowej  wiedzy  na  temat  twórczości  autora  Fenomenologii  ducha.  Istnieje  spora  ilość  prac

hegloznawczych, badających wybrane wątki filozofii Hegla z pozycji materialistycznej253. Dla mnie

253 Do klasyki gatunku należy tu monumentalne studium o młodym Heglu autorstwa G. Lukácsa (G. Lukács,  Młody
Hegel.  O  powiązaniach  dialektyki  z  ekonomią,  dz.  cyt.).  Warto  w  tym  miejscu  przytoczyć  również  cytat  z
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jednak istotne  jest  coś  innego.  Chciałbym zapytać  o to,  w jaki  sposób,  na  poziomie  ontologii,

ekonomia polityczna (powiązana z przyrodoznawstwem) wyznacza logiczne spektrum ujmowania

uniwersum świata nowoczesnego?

Proponuję rozpatrzeć ten problem od strony tych kategorii, które w zasadzie już pod koniec

XVIII  wieku,  znajdowały  dla  siebie  precyzyjnie  wyznaczaną  dziedzinę  zjawisk.  W  tym  celu

chwilowo oddajmy głos M. Foucault i jego archeologii nauk humanistycznych:

Zmienia  się  sama  wiedza  jako  przed-ustawny  i  niepodzielny  sposób  bycia  poznającego  podmiotu  wobec
przedmiotu poznania[...] Homo oeconomicus to wcale nie ktoś, kto przedstawia sobie własne potrzeby i obiekty zdolne
je zaspokoić; on wiedzie, wykorzystuje i traci życie, aby wymknąć się rychłej śmierci. To byt skończony: i jak od Kanta
kwestia  skończoności  stała  się  ważniejsza  od  analizy  przedstawień  (skoro  ta  druga  była  już  tylko  pochodną  tej
pierwszej)  [...]  Ekonomia  XVIII  wieku ustanowiła ogólną  naukę o wszelkich możliwych porządkach w relacji  do
mathesis;  ekonomia  XIX  wieku  będzie  się  odwoływała  do  antropologii  jako  dyskursu  o  naturalnej  skończoności
człowieka.254

Ekonomia polityczna wyłania się przede wszystkim na przecięciu analizy bogactw i teorii

wartości,  które  diametralnie  zmieniają  swoją  postać  i  znaczenie  w końcówce  XVIII  wieku.  W

nowej odsłonie akumulacja  bogactw wyodrębnia się  wzdłuż linearnego układu zdarzeń,  z  kolei

wartość określona zostaje na podstawie warunków oraz sposobów produkcji, a tym samym wiąże

się bezpośrednio z problematyką pracy. Z kolei pojęcie pracy staje się nie tylko kategorią  quasi-

transcendentalną określoną przez rys antropologiczny, ale przede wszystkim na poziomie wiedzy

ekonomicznej pojawia się możliwość zwrotnego wpisywania tej podstawowej działalności ludzkiej

w historyczny łańcuch zmieniających się sposobów produkcji.  Tym samym złożona kompilacja

pojęć,  która  pojawia  się  w  obrębie  zainteresowań  ekonomii  politycznej,  i  która  organizuje

temporalną dynamikę ciągłości i zerwań w porządku pracy oraz określonych modusów produkcji,

pozwala zatem na jednoczesną analizę wydarzeń historycznych  oraz różnych form ekonomicznej

organizacji  społeczeństw,  zanim  jeszcze  historia  i  socjologia  zdążyły  to  zrobić  jako  w  pełni

autonomiczne dyscypliny naukowe.

Problem polega jednak na tym, że aby badaniom ekonomicznym nadać liniowy wymiar w

porządku temporalnym, odtwarza się modele rozwoju społecznego na podstawie integrującej się

przestrzeni  światowego kapitalizmu. Ten zaś w swej kolonialno-ekspansywnej postaci dostarcza

antropologicznego  materiału255.  Ten  podwójny  proces  wypływa  z  samej  idei  nowoczesnej

naukowości. Przypomnijmy, że praktyka wiedzotwórcza od czasów Kartezjusza lokalizowana jest

Wprowadzenia do ontologii  bytu społecznego,  aby zobrazować w czym rzecz:  „Hegel  […] przeładowuje kategorie
logiczne treściami ontologicznymi i w niedopuszczalny sposób wbudowuje w ich stosunki relacje ontologiczne, a także
deformuje nowe zdobycze poznawcze z zakresu ontologii,  wtłaczając je  przemocą w logiczne formy […].  Logika
zmierza [...] do zachowania w sobie, na wyższym poziomie dialektyczności, swoistości każdej poszczególnej logiki,
czyli  do  wyrażenia  w  medium  czystej  myśli  skrajnie  uogólnionych  związków  rzeczywistości”  (G.  Lukács,
Wprowadzenie do ontologi bytu społecznego, tłum. K. Ślęczka, Warszawa 1982, tom I, cz. 1, s. 316).
254 M. Foucault, Słowa i rzeczy…, dz. cyt., s. 229.
255 W następnej części zobaczymy, jak teza ta zostaje wzmocniona na poziomie ewolucjonizmu.
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w podmiotowej  (samo)świadomości,  ta  zaś  zdolna  jest  dopiero  na  bazie  czystych  pojęć  nadać

spójność różnorodnym przestrzeniom życia społecznego (formacjom ekonomicznym). Stąd też już

w pracach Malthusa można odnaleźć coś w rodzaju komparatystyki historycznej zestawiającej ze

sobą Orient z Okcydentem, gdzie analiza porównawcza opiera się głównie na badaniu zależności

pomiędzy  dostępnością  zasobów  naturalnych,  zmienną  strukturą  pracy  a  wielkością  populacji.

Podobny motyw odnaleźć można u A. Smitha256. W tym sensie ekonomia polityczna krystalizuje się

jako przestrzeń teoretyczna, w której splatają się różnorakie przedmioty, a tym samym otwierają

nowe możliwości syntez wiedzy.  Hegel wykorzystuje tę możliwość.

Można zatem powiedzieć, że począwszy od Kantowskich prób dostarczenia filozoficznych

podstaw  naukom  przyrodniczym,  aż  do  włączenia  ekonomii  politycznej  w  strukturę  podmiotu

zrównanego u Hegla z substancją świata, tworzą się wyraźne zręby nowoczesnej teorii społecznej.

Naturalnie, filozofia społeczna istniała już wcześniej, lecz dopiero u Hegla w tak systematyczny

sposób powiązany zostaje ze sobą porządek społeczny ze sposobami zaspokajania potrzeb, te zaś z

możliwościami  kontrolowania  przyrody za  pomocą racjonalnych  form gospodarowania,  pracy  i

rzecz  jasna  poznania  naukowego.  W  tym  sensie  historycznie  ujmowany  rozwój  struktur

społecznych  można  było  wyobrażać,  jako  prostą  multiplikację  środków  (techniki,  narzędzia,

instytucje)  określonych  w odniesieniu  do  podstawowych  celów (motywacje,  interesy,  potrzeby,

moralność), gwarantujących przetrwanie oraz reprodukcje. Na przykład pomiędzy prostą zwierzęcą

potrzebą  pożywienia,  występującą  u  „człowieka  gatunkowego”  i  łączącą  go  bezpośrednio  ze

światem  przyrody,  dziejowo  rozwija  się  szereg  środków  uskuteczniających  zaspokojenie  tejże

potrzeby. Doskonale opisał ten rozrastający się łańcuch zapośredniczeń Georg Simmel:

Wystarczy  pomyśleć  o  zdobywaniu  pożywienia,  o  prostocie  zamierzeń  wystarczających  w  prymitywnej
kulturze do zdobycia chleba – które mimo to okazuje się niewystarczające – oraz rozgałęzieniach niezliczonych akcji,
aparatów, systemów komunikacyjnych, dopiero dzięki którym nowoczesny człowiek znajduje chleb na swoim stole. Na
skutek owej dalekowzroczności szeregów celowych, czyniącej życie problemem technicznym, pojawiają się tysiące
przeszkód,  uniemożliwiających  nam  zachowanie  w  świadomości  końcowego  członu  każdego  szeregu  w  każdym
momencie. Dzieje się tak po części dlatego, że nie jesteśmy w stanie ich objąć, że każdy tymczasowo następny krok
wymaga całej koncentracji naszych psychicznych energii, świadomość potyka się o środki, a ostatecznie cele, nadające
sens i  znaczenie całemu temu rozwojowi,  zbliżają się  do horyzontu naszego wewnętrznego spojrzenia,  by za nim
ostateczni zniknąć[...] Celowe systemy życia uległy takiemu skomplikowaniu, szeregi działań i myślenia stały się tak
wieloczłonowe,  interesy  i  poruszenia  życia  tak  rozległe  i  uzależnione  od  wielu  uwarunkowań,  że  niespokojne
poszukiwanie  celu  i  znaczenia  życia  w  ogóle  ujawniło  się  zarówno  w  otępiałych  instynktach  masy,  jak  i
samorefleksyjnej świadomości filozoficznej257.

Nie  przez  przypadek  przytaczam  tutaj  G.  Simmla,  gdyż  powyższy  fragment  doskonale

pokazuje  wtórność  dystynkcji  między  nieświadomością  zbiorową  a  refleksyjną  świadomością.

Dystynkcja ta bowiem wprost implikuje symetrycznie odwrócony schemat modelu podmiotowej

256 Zob. J. Goody, Nowoczesność i Kapitalizm, dz. cyt.
257 G. Simmel,  Schopenhauera i Nietzschego pozycja w umysłowym krajobrazie epoki, tłum. W. Kunicki, „Kronos”
2019 nr 1, s. 5-4.
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sprawczości (Kant, Fichte), gdzie struktura refleksyjności ostatecznie okazuje się nieświadomością

zbiorowego człowieka, nieświadomość zbiorowości zaś rozumnością tego, co ogólne, podniesioną

następnie do poziomu podmiotu (jedność podmiotu i przedmiotu). Zanim jednak zobaczymy, w jaki

sposób  logika  Hegla  mieści  w  sobie  wszystkie  te  określenia,  splatając  je  ze  sobą  na  gruncie

przyrodoznawstwa  oraz  ekonomii  politycznej,  zanim  ustalimy  punkt  reterytorializacji  pojęć,

musimy choćby pobieżnie zarysować strukturę samej logiki jako własciwej konstrukcji uniwersum

świata.

Forma tego, co logiczne posiada trzy poziomy: „1) poziom abstrakcyjny, czyli rozsądkowy,

2) dialektyczny, czyli negatywny, 3) spekulatywny, czyli pozytywnie-rozumowy”258. Choć te trzy

poziomy mają  charakter  historyczny  –  co  zaraz  się  okaże  –  to  jako  sposób  wykładu  tego,  co

logiczne  należy  je  traktować  również  jako antycypacje.  Oznacza  to,  że  ów podział  odpowiada

historycznie  wyodrębnionym  formom  myślenia  kolejno:  dogmatyzmowi,  sceptycyzmowi  oraz

jedności  ich  sprzecznych  określeń.  W  tym  sensie  pełne  rozwinięcie  tego,  co  logiczne

charakteryzowane  zostaje  w  wieńczącym  akcie  krytycznej  reinterpretacje  dwóch  pierwszych

momentów. Łącznie zatem trzy poziomy tego, co logiczne układają się w trzy aspekty jednego

systemu logicznego. W konsekwencji myślenie dialektyczne osiąga poziom pracy samo-krytycznej,

co oznacza, że w swej dynamice ani ograniczoność dogmatyzmu, ani jałowość sceptycyzmu – choć

stanowią one teraz integralne momenty rozwoju logicznej formy wiedzy – nie są już przeszkodą dla

systemowo-afirmatywnych określeń samej filozofii w jej dziejowym (samo)rozwoju. Hegel chce

przez to pokazać, że wszelkie formy myślenia są nierozerwalnie związane z ograniczeniami, czyli

różnymi  postaciami  pozoru.  Nauka  logiki polega  zatem  na  możliwości  zracjonalizowania

logicznych  ograniczeń  wiedzy,  nie  wyłączając  z  tego  przedsięwzięcia  jej  „błędów”  i  „ślepych

zaułków”. Pozór  stanowi dla Hegla integralną część kategorii  logicznych zarówno na poziomie

logiki obiektywnej, jak i nauki o pojęciu.259 Logika musi więc zakładać immanentnie określony ruch

„krytyki”,  różnicy  prawdy  i  pozoru  (jako  jedności),  która  zostaje  przezwyciężona  w  miarę

systematycznego konstruowania samej  logiki.  W tym sensie  logika – jak powiada Hegel  –  jest

praktyką stosowaną w sobie samej, jest królestwem cieni.260

W ten sposób określony zostaje zewnętrzny, czyli formalny już podział logiki na: 1) naukę o

bycie, 2) naukę o istocie, 3) naukę o pojęciu i idei. Tak określony zostaje również systemowy i

najbardziej ogólny, to znaczy, wymagające już konkretyzacji – czyli jakby powiedział M. Siemek

258 G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych,, dz. cyt., s. 140.
259 G. W. F. Hegel, Nauka logiki, dz. cyt., tom II s. 12-18.
260 Tamże,  s.  52.  Przypominam  tylko,  że  w  pierwszym  rozdziale  powołując  się  na  kategorię  pozoru  u  Hegla,
zauważyłem, że nie pracuje ona w taki sposób, że system logiczny sam się naprawia, lecz określa pewną resztkę, której
logiczny obieg dialektyki nie jest w stanie w siebie wchłonąć.
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ilościowo-historycznej  eksplikacji261 –  sposób  rozumienia  nowoczesności.  Charakterystycznym

elementem pojęcia nowoczesności jest właśnie samo-krytyka jako immanentny mechanizm logiki

dialektycznej, czy też szerzej nowoczesnego rozumu, który sam sobie dostarcza metodologiczno-

konceptualnych form262 dla konstruowania ilościowo-empirycznego kontinuum rozwoju wszelkiej

wiedzy. Innymi słowy, kategorie logiczne nie są tu ujmowane wyłącznie jako określenia myślowe,

ale  również  jako  składniki  istotnego  ruchu  rzeczywistości  (problematyczność  jedności  logiki  i

ontologii).  Oznacza to, że utożsamienie pracy dialektycznej z dynamiką zmian zachodzących w

świecie, prowadzi do cesji ontologii na rzecz logiki.  Stąd też logiczny mechanizm samo-krytyki

jest szczególnie istotny, zwłaszcza że badacze, eksplorujący logiczną stronę heglowskiej filozofii,

którzy  wydobyli  ze  spekulatywno-dialektycznego  momentu  element  intersubiektywnej

komunikowalności (mam tu na myśli przede wszystkim, M. Siemka, A. Kojève'a, J. Habermasa, A.

Honnetha) praktycznie w ogóle nie naruszyli struktury pojęcia nowoczesności, które systemowo

zakładało  właśnie  krytyczną  auto-katalizę działań  wewnątrz  świata  społecznych  napięć  i

konfliktów. M. Siemek pisze nawet wprost:

Nowoczesność  ze  swą  kulturą  (Bildung)  jest  bezwzględnie  samowystarczalna  i  niewywrotowa:  wszelka
krytyka kultury jest w jej ramach możliwa tylko jako jej własna samo-krytyka, a więc ostatecznie jeszcze jedna postać
samoafirmacji.263

Również Dialektyka Oświecenia T. Adorna i M. Horkheimera podąża za tą argumentacją:

Zwierzchnicy  doświadczają  istnienia,  z  którym ni  e  muszą  się  już  stykać,  tylko  jak  o  substratu,  a  sami
zastygają w formie komenderującej  jaźni.  Człowiek pierwotny doświadcza rzeczy należących do natur  tylko jak o
wymykającego mu się przedmiot u pożądania, »pan natomiast, wsunąwszy między siebie a rzec z niewolnika, wiąż się
tylko z niesamoistnością rzeczy i w sposób czysty korzysta z rzeczy i rozkoszuje się nią. Samoistną stronę rzeczy
pozostawia on niewolnikowi, który formuj ją swoją pracą«264.

261 M. Siemek, Filozofia spełnionej nowoczesności…, dz. cyt., s. 34.
262 Pojęcie  systemu należy poszerzyć  tu  o zasadę  holizmu metodologicznego,  która  silnie oddziaływała  na  teorie
socjologiczne i w konsekwencji również na teorie modernizacji. Jak pisze R. Merton „Każdy osiemnastowieczny i z
początku dziewiętnastego wieku filozof z prawdziwego zdarzenia musiał  zbudować swój system filozoficzny […].
Każdy system był osobistą zapowiedzią ostatecznego uporządkowania uniwersum materii, natury i człowieka. Właśnie
owe czynione przez filozofów próby stworzenia systemów całościowych stały się wzorem dla wczesnych socjologów i
dlatego wiek dziewiętnasty był wiekiem systemów socjologicznych. Niektórzy twórcy socjologii – jak Comte i Spencer
– byli przesiąknięci espirit de systeme, wyrażającym się tak poprzez ich socjologię, jak i poprzez ich szerszą filozofię”.
(R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 1982, s.
66).  Warto  jednak  zwrócić  uwagę  na  symetryczne  wytwarzanie  deficytów  w  tej  materii.  Otóż  nauki  społeczne
odziedziczyły bowiem po filozofii idealistycznej (od Kartezjusza do Hegla) ideał poznania niezaangażowanego, który
niósł  ze  sobą  ontologiczny  ciężar  z  jednej  strony  figury  czystego  Cogito,  z  drugiej  zaś  systemu  –  wystarczy  tu
wspomnieć  choćby  o  neutralności  aksjologicznej  Maxa  Webera,  czy  faktach  społecznych  Emila  Durkheima  –  w
konsekwencji  nauki  te  z  konieczności  musiały  łączyć  ugruntowaną  filozoficznie  metodologię  ze  społecznymi
warunkami możliwości poznania, które stanowiły właściwy obszar ich badań. Taka sytuacja wywoływała nieustanny
deficyt  refleksji  filozoficzno-ontologicznej  w  empirycznych  badaniach  tego,  co  społeczne.  Podobnie  filozofia
odczuwała – i jak sądzę, do dziś odczuwa – deficyt refleksji ugruntowanej społecznie w badaniu warunków możliwości
poznania przedmiotów w ogóle.
263 M. Siemek, Filozofia wobec wyzwań społecznej modernizacji, w: tegoż, Hegel i filozofia, dz. cyt., s. 144.
264 T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia, dz. cyt., s. 51.
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Logiczna strona nowoczesnej rzeczywistości sama-w-sobie zakładała więc struktury samo-

emancypacji. W tak określonym świecie podmiotowa sprawczość realizuje się wyłącznie jako „pas

transmisyjny” dla głębszych procesów społecznych, dokonujących się niejako za plecami tychże

podmiotów.  Oznacza  to,  że  podmiot  może  rozpoznać  dynamiczny  proces  konstytuowania  się

rzeczywistości (przedmiotowości świata) jedynie post factum, czyli dopiero wtedy, kiedy nie ma na

niego już żadnego wpływu (jedność podmiotu i przedmiotu). Tak określona konstrukcja nosi miano

chytrości rozumu.

1.7.2 Od chytrości rozumu do nawyku. Post-metafizyczne inklinacje heglizmu

Najciekawiej Hegel wyłożył kwestię chytrości rozumu w drugim tomie  Nauki logiki, w rozdziale

dotyczącym mechanizmu i teleologii. Proponuję zbadać ten wątek. W teleologii – powiada Hegel –

zawsze odnajdujemy jakiś rozsądek, jakiegoś sprawcę, słowem jakąś strukturę założeniową, która

określa samą siebie według autonomicznie wyznaczonych celów. Struktura ta domaga się zatem

wolności, zarówno na poziomie ustanawiania celów, jak i realizacji celów w działaniu. Modelowym

przykładem, jest  tu oczywiście kantowski podmiot moralny. Z kolei  w mechanizmie nie można

znaleźć  takiej  samookreśloności.  Mechanizm  pozostaje  –  jeśli  można  tak  powiedzieć  –

przedmiotowością „zewnętrzną”, w której manifestuje się „ślepa” działalność, „ślepy” proces. Na

przykład  działalność  przyrody.  Cel  jest  zatem  określeniem  przeciwstawnym  i  subiektywnym

(wewnętrznym) w odniesieniu do mechanizmu, realizuje się w dążeniu, by ustanowić się jako coś

„zewnętrznego”. Taka sytuacja jest jednak możliwa tylko wtedy, kiedy, subiektywność zakłada już

istnienie obiektywnego świata (zewnętrzność). Zatem cel nie może zrealizować się bezpośrednio w

samym tym założeniu, nie może być również tożsamy z obiektem, czymś „zewnętrznym”. Cel musi

uzewnętrznić  się  za  pośrednictwem czegoś  innego  oraz  urealnić  się  w czymś  innym.  I  jest  to

dopiero  pierwszy ruch,  w którym podmiot  ustala  dopiero  środek ku temu,  by  powiązać  to,  co

„wewnętrzne” z tym, co „zewnętrzne”, aby się urzeczywistnić swój cel. „Cel wiąże się poprzez

pewien środek z obiektywnością, a w niej z sobą samym”265. Środek jest zatem czymś obojętnym w

odniesieniu do celu, a tym samym jest wobec niego czymś zewnętrznym. Wszystko ulega jednak

zmianie w momencie, kiedy podmiot rzeczywiście zrealizuje swój cel przy użyciu środków, które

uważa za obojętne. Hegel podaje tu przykład narzędzia rolniczego, jakim jest pług:

Ponieważ cel jest czymś skończonym, ma on – następnie – skończoną treść. Tym samym nie jest on niczym
absolutnym, czyli niczym takim, co jest samo w sobie i dla siebie bezwzględnie rozumowym. Środek natomiast jest
zewnętrznym terminem średnim wnioskowania przedstawiającego realizację celu. W środku rozumowość przejawia się
jako tego rodzaju rozumowość, która polega na tym, by w tym zewnętrznym innym i to właśnie dzięki tej zewnętrzności

265 G. W. F. Hegel, Nauka logiki, dz. cyt., tom II, s. 551.
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zachować siebie. O tyle też środek jest czymś wyższym niż skończone cele zewnętrznej celowości – pług jest czymś
bardziej godnym poważania niż bezpośrednie pożytki, których dostarcza i które są celami. Narzędzie zachowuje się, a
bezpośrednie pożytki przemijają i zastają zapomniane. W swoich narzędziach człowiek posiada władzę nad przyrodą
zewnętrzną, chociaż jest nawet w swych celach przyrodzie raczej podporządkowany266.

W zrealizowanym celu tkwi zatem zasadnicze przemieszczenie struktur ontologicznych –

owa chytrość. Otóż to, nie refleksyjność podmiotów, czyli wolny – w sensie braku zapośredniczania

– sposób, w jaki podmioty te wyznaczają sobie cele do zrealizowania, ustala ogólną rozumność

świata.  Wręcz  przeciwnie.  To  środki,  czyli  narzędzia,  niejako  za  plecami  podmiotów  tworzą

ontologiczną  strukturę  rzeczywistości,  dzięki  której  określone  cele  –  subiektywnie  określona

struktura założeniowości – mogą się dopiero ukonstytuować w autonomiczny sposób. W tym sensie

cel  jest  czymś  wtórnym  w  odniesieniu  do  technicznych  zapośredniczeń,  choć  podmiotowa

refleksyjność  rozkłada  tę  sekwencję  w  odwróconym  porządku.  Można  zatem  powiedzieć,  że

rozumność rozumu, urzeczywistnia się również od strony przedmiotowej materii świata, nie tylko

jedności podmiotu i przedmiotu, ale również jedności przedmiotu i podmiotu. Chytrość rozumu

polega tutaj  na tym, że,  obojętne i zewnętrzne wobec podmiotu narzędzie, medium za pomocą,

którego cel zostaje zrealizowany, tworzy stabilne rusztowanie ontologiczne. Dzięki temu podmioty

mogą  się  dopiero  zakorzenić  w  tym,  co  ogólne  i  jako  rezultat  tej  ogólności.  Ostatecznie;

„Zewnętrzne działanie  celu poprzez swe środki  musi  się  określić  jako zapośredniczenie i  samo

siebie znieść”267.

Widzimy  teraz  dokładnie  jak  refleksyjny  podmiot,  realizując  własne  cele  i  interesy,

przekształca się w nieświadomy przedmiot obiektywnego procesu rzeczywistości społecznej.  To

właśnie  miał  na  myśli  Simmel,  kiedy  mówił  o  relacji  celów  i  środków  w  nowoczesnym

społeczeństwie. Hegel przeciwnie dostrzega w refleksyjnej strukturze podmiotów moment czystej

praktyczności,  urealnionej  w  wymiarze  materialnych  zapośredniczeń.  Wygląda  to  tak,  jakby

warunkiem  możliwości  związania  praktyki  i  podmiotu  w  strukturze  samoświadomości

(Kartezjańska  teza  inaugurująca  nowoczesność),  było  ich  rozwiązanie  w  czymś  innym  (w

narzędziu), co oznacza tyle, że podmiot nie jest wcale źródłem działania, lecz jego właściwością,

niczym swój własny Inny. W tym sensie problematyka dotycząca samo-świadomości nie musi być

zawsze ulokowana w podmiocie,  ale może dotyczyć również takich form myślenia,  które są w

pierwszej kolejności zintegrowane z materialnym otoczeniem. Zauważmy, że proces ten może się

dokonywać również w odwrócony sposób, czyli jako jedność przedmiotu i podmiotu – podmiotu

podniesionego  do  poziomu  substancji.  Pokażmy  to,  konfrontując  naszą  tezę  z  innymi

konceptualizacjami tej problematyki.

266 Tamże, s. 558.
267 Tamże, s. 555.
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Weźmy na przykład G. Lukácsa, który chytrość rozumu opisuje w ten oto sposób:

»Elastyczność sprężyn w zegarze, działanie wody, wiatru itp. – do tego, by w swym zmysłowym istnieniu
czyniły coś zupełnie innego, niż to, co same chciałyby czynić; że tedy ich ślepe działanie zostaje przekształcone w coś
celowego, a więc przeciwieństwo samego siebie, a człowiek pozwala trudzić się przyrodzie, a sam spokojnie przygląda
się i z niewielkim tylko wysiłkiem kieruje całością«. [G. Lukács komentuje ten fragment Hegla tak oto] Godne uwagi
jest to, że tak ważne później w Heglowskiej filozofii dziejów pojęcie chytrości rozumu pojawia się tu, może po raz
pierwszy, w toku analizy pracy. Hegel trafnie dostrzega tu dwie strony tego procesu: z jednej strony, że założenie
teleologiczne wykorzystuje tu tylko własne działania przyrody, z drugiej strony, że przeobrażenie tych działań zmienia
je  w  przeciwieństwo  samych  siebie.  Ta  aktywność  naturalna  zmienia  się  zatem –  bez  przyrodniczo-ontologicznej
zmiany w samych swych podstawach – w założoną […].  Ponieważ jednak może się  to  odbywać wyłącznie  przy
równoczesnej ontologicznej niepodważalności praw przyrody, jedyna zmiana kategorii przyrodniczych polegać tu może
tylko na tym, że stają się one – w sensie ontologicznym – założone […]. Tak więc z przyrody i pracy, środka i celu
wytwarza się w ten sposób coś, co jest w sobie homogeniczne; proces pracy, a w końcu produkt pracy268.

Pojęcie  przyrody  w  świecie  nowoczesnym  pojawia  się  zatem  jako  ontologiczny  zasób

pozostający w ścisłym związku z bytem społecznym. Niemniej jednak związek ten ma charakter

wyłącznie logiczny, a nie ontologiczny. Zauważmy, że zmiana ontologicznego porządku przyrody,

to znaczy przejście od mechanizmu do teleologii,  dokonuje się tylko w jednym kierunku. To w

odniesieniu do podmiotowej formy heterogeniczne układy tego, co ludzkie i nie-ludzkie ulegają

przekształceniu  w  homogeniczny  proces  pracy.  W tym  przejrzystym projekcie  artykułowanych

celów,  znika  jednak  kluczowy  moment  zapośredniczenia  przez  środki  techniczne.  Istnieje

wprawdzie  asymetryczna  relacja  pomiędzy  mechanizmem  przyrody,  technicznymi  środkami,  a

refleksyjnie  kontrolowanym procesem pracy,  dla  którego właściwą  formą jest  wyłącznie  forma

podmiotowa.

W taki sam sposób A. Kojève otwiera swoje wykłady wprowadzające do filozofii Hegla, z tą

tylko różnicą, że zwierzęcy proces asymilacji (filozofia przyrody) od razu zamienia na kategorię

walki o uznanie, w której to człowiek jest człowiekiem, właśnie dlatego, że nie ogranicza się w

swym  działaniu  wyłącznie  do  biologicznego  samo-zachowania  (pożądanie  nakierowanie  na

zewnętrzny przedmiot),  lecz zdolny jest  podjąć walkę na śmierć i  życie  z  drugim człowiekiem

(pożądanie nakierowane na inne pożądanie) w celu symbolicznego choćby uznania269. Środkiem jest

tu zatem wyłącznie język, za pomocą którego artykułuje się właściwa struktura pożądania. W ten

sposób Kojève włącza również dialektykę pana i niewolnika ustanawiając antropologiczny punkt

zero, z którego wyłonić ma się dopiero dojrzały podmiot nowoczesności. Jest to, jak sądzę zbyt,

268 G. Lukács, Wprowadzenie do ontologii…, tom I, cz. II, dz. cyt., s. 23-24.
269 Zob. A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, tłum. Ś.F. Nowicki, Aletheia, Warszawa 1999. Taki sam pogląd tyle,
że w odniesieniu do pojęcia praktyki, forsuje G. Lukács: „Praktyka, która stała się świadomością dzięki dokonywaniu
założeń  teleologicznych (a  więc  –  ściśle  rzecz  biorąc  –  jedyna praktyka  właściwie  rozumiana),  może się  pojawić
dopiero  wówczas,  gdy  świadomość  działającego  człowieka  uwolni  się  od  tych  biologicznie  bezpośrednio  danych
zależności,  które  wytwarzają  się  spontanicznie  w trakcie  jego  stosunków życiowych z  otaczającym go światem i
krzepną w świadomości jako instynktowne nań reakcje.” (G. Lukács.  Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego,
tłum. K. Ślęczka, PWN, Warszawa 1984, tom II, s. 551). Lukács buduje swoją teorię praktyki w opozycji do życia
zwierząt, ich instynktownych reakcji na zagrożenia, które nigdy nie przechodzą w świadome działania.
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pośpieszne  przejście,  nawet  jeśli  zabezpiecza  je  seria  dobrze  ugruntowanych  dystynkcji

filozoficznych takich, jak przyczynowość/teleologia albo konieczność/wolność.

Z  kolei  M.  Siemek  chytrość  rozumu  definiuje  w  odniesieniu  do  teorii  nowoczesnego

uspołeczniania, które przeciwstawia klasycznie rozumianej filozofii społecznej:

Model  [Hegla]  –  pod  względem  poznawczym  wyraźnie  góruje  nad  późniejszymi  konstrukcjami
alternatywnymi, jakie rozwinęli z jednej strony Locke i oświeceniowi utylitaryści, a z drugiej Rousseau – opiera się na
śmiałym i dalekowzrocznym rozpoznaniu, że rozbieżność konfliktowość partykularnych interesów jednostkowych nie
stanowi dla rozumnego uspołeczniania po prostu jakieś zewnętrznej  bariery,  którą można i  należy usunąć,  tak lub
inaczej  pojętym „kontraktem”, lecz przeciwnie;  sama już jest  właściwością i  niezbywalną formą czysto społecznej
więzi między ludzkiej, poprzedzającej i dopiero umożliwiającej ukonstytuowanie się samych jednostek jako takich. W
nowoczesnym indywiduum trzeba więc widzieć zgoła nie podmiot ani stronę socjalizującej umowy, lecz właśnie jej
wynik; nie twórcę, lecz wytwór właściwego uspołeczniania, które ostatecznie znosi (przechytrza) pierwotną walkę i
przemoc panującą w stanie natury całego świata przednowoczesnego270.

Właściwy  moment  nowoczesnego  sposobu  uspołeczniania  urzeczywistnia  się  zatem  za

plecami  świadomie  działających  podmiotów.  M.  Siemek  porównuje  nawet  interesowność  oraz

egoizm  nowoczesnego  indywiduum  do  konceptu  „aspołecznej  towarzyskości”  Kanta,  która

realizuje  się  jako  przyroda.  Rozum  historyczny,  to  znaczy  duch,  równie  dobrze  może  więc

występować  pod  postacią  mechanizmu  przyrody,  z  tą  tylko  różnicą,  że  to,  co  nie-ludzkie

(aspołeczne) w podmiocie (pożądanie, egoizm, interesowność itd.) w chytry sposób zamienia na

korzyść  ogólnej  struktury  nowoczesnego  uspołeczniania.  Ponownie  zatem  cała  struktura

argumentacyjna podnosi substancję świata do poziomu formy podmiotowej (refleksyjności).

Przykłady G.  Lukácsa  (praca)  i  A.  Kojève'a  (antropologia  filozoficzna)  oraz M. Siemka

(uspołecznienie) pokazują, w jaki sposób tworzy się określoną trajektorię pojęć, która wyłącznie od

strony logicznej, określa brak zewnętrza, a tym samym właściwy sposób rozumienia nowoczesności

w filozofii Hegla. Logicznie rzecz ujmując, nowoczesna rzeczywistość jest tu samo-naprawcza, i

jako  taka  daje  się  ponownie  wpisać  w  podmiot  wiedzy  naukowej.  Dzieje  się  tak  ponieważ,

przyszłość  (w  tak  określonej  auto-krytycznej  strukturze  rozwoju  świata  nowoczesnego)  może

zaistnieć wyłącznie jako powtórzona przeszłość w swej odwróconej formie, to znaczy tylko wtedy,

kiedy  przyszłość  przychodzi  jako  przeszłość  rozpoznana  post  factum271.  W tym sensie  również

podmiot wiedzy zakłada to, co i tak już go określa. Zupełnie jakby formy wiedzy konstruowały się

same w kierunku odwrotnym do sposobu, w jakim mogą być wyartykułowane272. Już nie, założenie

270 M. Siemek, Filozofia wobec wyzwań społecznej modernizacji, w: Hegel i filozofia, dz. cyt., s. 162.
271 Motyw powtórzenia w Heglowskiej filozofii był mocno krytykowany przez M. Heideggera i S. Kierkegaarda. Ten
pierwszy  określa  powtórzenie  jako  niewłaściwy  modus  czasowości,  wyrażony  w  oczekiwaniu  na  śmierć  (w
przeciwieństwie do bycia ku śmierci) (M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2005), ten drugi zaś
ujmuje  powtórzenie  jako  niemożliwość  (S.  Kierkegaard, Powtórzenie.  Przedmowy,  tłum.  B.  Świderski,  W.A.B.,
Warszawa 2000). Dziś doskonale widzimy, że powtórzenie nie wymaga wcale czysto filozoficznej krytyki. W późnej
nowoczesności – jakby powiedział U. Beck – powtórzenie dokonuje się bez momentu idealizacji, to znaczy, że nie daje
się ubrać w żaden logicznie identyfikowalny schemat.
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okazuje się rezultatem, lecz raczej każdorazowo rezultat okazuje się założeniem273. Prowadzi to do

sytuacji, w której wbudowana w logikę krytyczna auto-kataliza, w gruncie rzeczy przekształca się

w bezkrytyczną wiarę w nowoczesny postęp. 

Zauważmy,  że  w  ten  właśnie  sposób  poziom  ogólności,  wyrażony  w  nowoczesnych

instytucjach, regułach prawa, państwie narodowym, modelu pracy najemnej, strukturach poznania

itd., uzyskuje swoistą autonomię normatywną i bezosobową sprawczość, która samoistnie działa i

oddziałuje  na  jednostki.  Taka interpretacja  jest  interpretacją,  jakiej  potrzebuje  sama europejska

nowoczesność, wyznaczająca wzór zarówno rozwoju historycznego, jak i model uspołeczniania w

ogóle,  które  później  będą  rozwijać  szeroko  rozumiana  teoria  społeczna,  a  zwłaszcza  teoria

modernizacji. Nie-europejski Inny w projekcie teorii społecznej będzie miał więc z góry określone

zadanie, powtarzanie przeszłości zachodu, która w strukturze czysto logicznej jest uniwersalna. Ten

określony nurt interpretacyjny, wraz ze wszystkimi konsekwencjami teoretycznymi, jakie ze sobą

niesie, nazywam właśnie modelem Heglowskim, modelem systemowej konieczności. Jest to jednak

model wyzbyty swej wewnętrznej, czyli ontologicznej problematyzacji.

Pokazałem w poprzednim rozdziale, w jaki sposób deterytorializacja logiki określa jej drugą

stronę  w  postaci  reterytorializcji, usprawiedliwiającej  określone  działa  oraz  formułowanie

obiektywistycznych tez historycznych. Jednakże to nie w ramach historycznie określonego rozwoju,

lecz  przestrzennie  integrowanego  porządku  kapitalistycznego  ujawnia  się  właściwa  forma

substancji świata podniesionej do poziomu podmiotu. Proponuję teraz pójść tropem odwróconej

symetrii  i  pokazać,  że  Hegla  równie  dobrze,  co  filozofa  absolutu,  można  czytać  jako  filozofa

techniki. Innymi słowy, chcę pokazać, że absolutny horyzont, w którym podmiot zostaje pojednany

z przedmiotem ma również swoją drugą (symetrycznie odwróconą) stronę.

Oto fragment Encyklopedii nauk filozoficznych, a konkretnie moment przejścia od Filozofii

przyrody do Filozofii ducha.

Nawyk,  podobnie  jak  pamięć,  stanowi  w organizacji  ducha  pewien  trudny  punkt.  Jest  on  mechanizmem
poczucia  siebie,  podobnie  jak  pamięć  jest  mechanizmem  inteligencji.  Naturalne  jakości  i  przemiany  związane  z
okresem życia oraz ze snem i czuwaniem są czymś bezpośrednio naturalnym. Nawyk jest określonością czucia, która
została  uczyniona  czymś naturalnie  istniejącym,  mechanicznym […] nawyk  słusznie  został  nazwany  drugą  naturą
[...]Człowiek stoi tylko dlatego, że tego chce, i tylko tak długo, jak długo chce tego w sposób bezwiedny. Tak samo
widzenie itd. jest konkretnym nawykiem, który w jednym prostym akcie łączy bezpośrednio wiele określeń doznania,
świadomości, oglądu i rozsądku itd. Również całkowicie wolne i obracające się w czystym elemencie samego siebie
myślenie potrzebuje nawyku i wprawy, tej formy bezpośredniości, dzięki której jest ono w nie napotykającym na żadne
przeszkody i całkowitym posiadaniu mojej jednostkowej jaźni […] W naukowym rozpatrywaniu duszy i ducha zwykle

272 Zob. S. Žižek, Tarrying with the negative. Kant, Hegel ant the critique of ideology, Durham N.C., Duke University 
Press, 1993.

273 „Ponieważ jednak dopiero rezultat okazuje się absolutną podstawą i racją, postępujący ruch naprzód tego poznania
nie jest ani niczym prowizorycznym, ani niczym problematycznym i hipotetycznym, lecz musi być określony przez
naturę samej rzeczy i treść. Początek nie jest ani niczym dowolnym i tylko chwilowo przyjętym, ani czymś, co zjawia
się przypadkowo i zostaje tylko w wyniku nagleń uznane za założenie – jak się następnie okazuje – słusznie zostało
uznane za początek” (G. W. F. Hegel, Nauka logiki, dz. cyt., tom I, s. 73).
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pomija się nawyk, być może jako coś godnego pogardy, choć zapewne wiąże się to raczej z tym, że należy on do
określeń najtrudniejszych.274

Nawyk  umieszczony  jest  na  poziomie  ducha  subiektywnego,  w  dziale  antropologii

następującej  zaraz  po  filozofii  przyrody.  Jak  zauważa  C.  Malabou:  „nawyk  nie  jest  wcale

oddzieleniem od przyrody,  lecz  reduplikacją  procesu,  przez  który  duch  konstytuuje  siebie  jako

drugą naturę”275. Co jednak właściwie oznacza, że proces ulega reduplikacji? Druga natur określa

spektrum  biologicznych  potrzeb  i  pożądań  w  kategoriach  kulturowych.  Mówiąc  wprost  to,  co

naturalne staje się uspołecznione, dlatego może być wyartykułowane w porządku wiedzy naukowej

jako  coś  czysto  przyrodniczego.  I  odwrotnie,  podobnie  jak  sama  natura,  będąc  efektem

matematyzacji, czyli uspołecznionym efektem nowoczesnej techniki, daje się dopiero określić jako

znaturalizowany byt społeczny. W poprzednich rozdziałach pokazałem, na czym dokładnie polega

ten symetryczny ruch uspołeczniania natury i naturalizacji społeczeństwa. W nawyku nie mamy

zatem  do  czynienia  z  różnicą:  przyczynowość/teleologia,  konieczność/wolność,  natura/kultura.

Różnica ta nie stanowi praformy działania, która oddziela byt tego, co ludzkie od tego, co nie-

ludzkie, byt od myślenia, podmiot od przedmiotu. Nawyk stanowi coś w rodzaju śladu pierwotnej

syntezy,  z  której  podmiot  (kultura)  i  przedmiot  (natura)  dopiero  się  wyłonił  (synteza  uwalnia

różnice).  S.  Žižek  i  M.  Gabriel  w książce  Mythology,  Madness,  and Laughter:  Subjectivity  in

German Idealism,  wskazują  na motyw nawyku jako kategorii  rozwiązującej  dystynkcje  narosłe

wokół tzw.  różnicy antropologicznej.  S.  Žižek przyrównuje pojęcie nawyku do popkulturowego

fenomenu zombie:

Zombie  to  ludzie,  którzy  już  nie  wyglądają  i  nie  działają  jak  ludzie  […]  Na  najbardziej  podstawowym
poziomie  naszej  ludzkiej  tożsamości,  wszyscy  jesteśmy  zombie.  Nasza  „wyższa”  i  „wolna”  aktywność  może  być
realizowana, tylko w takim stopniu, w jakim jesteśmy ugruntowani w naszych nawykach – w tym, jak bardzo jesteśmy
zombie.  Bycie zombie oznacza poziom zero człowieczeństwa, to nasz nieludzki/mechanistyczny rdzeń. Szok spotkania
zombie  to  nie  szok  spotkania  z  obcą  istotą,  lecz  konfrontacja  z  naszym  własnym  wypartym  fundamentem
człowieczeństwa.276

Podstawowym atrybutem nawyku jest plastyczność277, czyli zdolność do otrzymywania, jak i

nadawania  formy  tego,  co  ludzkie  i  nieludzkie.  W tym  sensie  nawyk  nie  stanowi  właściwej

problematyki dla samo-świadomej konstrukcji nowoczesnego podmiotu (motyw rozwijany przez

274 G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, dz. cyt., s. 434.
275 C. Malabou, Future of  Hegel. Plasticity, temporality and dialectic, tłum. L. During, Routledge, Abingdon 2005, s. 

69. (Tłum. z ang. moje).
276 M. Gabriel, S. Žižek, Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Idealism, Continuum, London 
2009, s. 100. (Tłum. z ang. moje).
277 Pojęcie plastyczności nawiązuje oczywiście do analiz C. Malabou. Jednakże konsekwencje teoretyczne wynikające
z  lektury  Future  of  Hegel nie  stanowią  dla  mnie  właściwego  punktu  odniesienia.  Analizy  te  ująłbym  raczej  w
kategoriach filozoficznej inspiracji niż punktu, który określałby kierunek moich dociekań. C. Malabou odwołuje się do
spekulatywnego rozumienia kategorii plastyczności oraz umiejscowienia jej przede wszystkim w obszarze sztuki, co nie
odpowiada przyjętej przeze mnie argumentacji.
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Kartezjusza  i  kontynuowany w przez  Kanta  oraz  Fichtego),  a  jednak jest  od  niej  uzależniony.

Dlaczego? Zauważmy, że nawyk – jako bezwiedna czynność, automatyczne wykonywanie zadań,

rutyna itd.  –   paradoksalnie  może  być  ujmowany  jako  praktyczna  (ontologiczna)  podstawa

realizowania podmiotowej wolności, co wprost sugeruje Hegel:

W nawyku  człowiek  istnieje  na  sposób  naturalnej  egzystencji  i  dlatego  w  swym  nawykowym  działaniu
człowiek nie jest wolny, choć, z drugiej strony, jest właśnie wolny ze względu na to, że za pośrednictwem nawyku
naturalna określoność odczuwania zostaje zepchnięta do poziomu jego prostego bytu i w wyniku tego nie pozostaje on
już względem niej w stosunku różnicy, a to znaczy w stosunku zainteresowania, zajmowania się i uzależniania […]
Istotnym określeniem jest uzyskiwane przez człowieka za pośrednictwem nawyku wyzwolenia od doznań, o ile jest on
przez nie niepokojony.278

Można  zatem  powiedzieć,  że  tak  jak  figura  chytrości  rozumu,  pozwalała  zamienić

autonomiczny  podmiot  wiedzy  na  bezosobową  ogólność,  tak  pojęcie  nawyku  z  powrotem

umożliwia zmianę ogólności na autonomiczny podmiot wiedzy. Czym jest bowiem wolność, jeśli

nie  możliwością  odciążenia  podmiotu  od  tych  codziennych  czynności,  które  są  niezbędnym

komponentem przeżycia (jedzenie, dach nad głową, praca, zdrowie itd.), a następnie oddelegowanie

tych codziennych czynności  na inne podmioty (nowoczesny system potrzeb rozumieniu Hegla).

Wprowadzenie  ontologicznej  stabilnej  świata  w postaci  nawyku umożliwia  dopiero  podmiotom

swobodne  działanie  i  myślenie  w  odniesieniu  do  wewnętrznych  zamierzeń  i  motywacji

(refleksyjność).  Czym  jest  ogólność,  jeśli  nie  delegowaniem  działań  na  podmioty,  która

skonkretyzowała się w określonym artefakcie, urządzeniu, instytucji itd. Innymi słowy, podmiot jest

wolny wtedy, kiedy inni działają za niego, dostarczają mu określonej podstawy dla realizowania

siebie  jako  podmiotu.  I  odwrotnie  podmiot  staje  się  przedmiotem  wtedy,  kiedy  inni  delegują

działania  na podmiot,  a  ten wypełnia  swoją rolę  społeczną (np.  jako pracownik,  rodzic,  klient,

konsument, urzędnik itd.) Czyż nie tym jest właśnie Heglowski system potrzeb, który jednostkową

biologiczną potrzebę jedzenia zamienia w złożony ciąg zapośredniczeń? Nawyk jest – jak powiada

Hegel – rozumnym wyzwoleniem się spod władzy pożądania.

Innymi słowy, podmiot otrzymuje wolność od innych, którzy zmieniają jego codzienność w

stabilny  konglomerat  rutynowych czynności,  nawyków niewymagających zaangażowania  uwagi

poznawczej  (czyli  realizujących  się  poniżej  progu  świadomości),  dzięki  czemu  może  ona  się

refleksyjnie  kierować  ku sobie.  I  odwrotnie  podmiot  daje  innym wolność,  ponieważ realizując

własne  potrzeby i  interesy  (w strukturze  nowoczesnego społeczeństwa),  staje  się  w ten  sposób

nośnikiem  struktury  ogólności  (chytrość  rozumu).  Problem  jednak  w  tym,  że  warunkiem

możliwości  delegowania  działań,  a  więc  wytwarzania  ogólności,  jak  i  wolności  są  właśnie

techniczne środki  (urządzenia  techniczne,  środki  komunikacji,  instytucje  społeczne itd.).  Te zaś

278 G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, dz. cyt., s. 434.
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same  są  określonymi  działaniami,  umiejętnie  spakowanymi  szeregami  zapośredniczeń,  które

pozwalają  oddziaływać  na  odległość  (wytwarzanie  przestrzeni  i  czasu),  ale  również  kreować

„wewnętrzną” strukturę refleksyjności. W tym sensie nawyk nie jest tylko inną nazwą dla automatu,

jest  przede  wszystkim niewyartykułowanym sposobem identyfikacji  z  materialnym otoczeniem,

pozwalającym wpisywać  określone  struktury  działania  (planowanie,  przewidywanie,  rzutowanie

szans)  w  politykę  tożsamości  kulturowej,  która  jest  zrośnięta  z  określoną  przestrzenią  oraz

możliwością jej koordynowania na wielu poziomach.

Weźmy  przykład  rewolucji  haitańskiej  z  poprzedniego  rozdziału,  gdzie  emancypacyjna

świadomość  francuskiej  burżuazji  i  jej  uniwersalistyczne  wartości,  były  możliwe  jako  efekt

delegowania określonych praktyk (ekonomicznych) „gdzie indziej”. W związku z czym, w ramach

kapitalistycznie integrowanej przestrzeni (akumulacja kapitału i wiedzy) ujawniło się dialektyczne

napięcie  pomiędzy  tym,  co  burżuazja  myślała,  że  robi  w  swym  refleksyjny  samookreśleniu

(uniwersalne  wartości  ludzkie),  a  tym,  co  rzeczywiście  robiła  (wytwarzanie  niewolnictwa).

Ostatecznie  więc  mieliśmy do czynienia  z  nieoczywistym przekształceniem Heglowskich  form,

gdzie prawdziwym podmiotem nowoczesności  (realnym pojednaniem podmiotu i  przedmiotu w

czystej  idei)  okazał  się  haitański Inny,  z  kolei  francuska  burżuazja  w  czynie  rewolucyjnym

ostatecznie odtwarzała jedynie kompromitujący sojusz szabli i habitu279 – by posłużyć się zgrabnym

określeniem  K.  Marksa.  Burżuazja  stała  się  w  ten  sposób  nienowoczesnym  innym, który

nieświadomie  reprodukuje  tylko  przeszłość.  Funkcjonuje  tutaj  również  odwrócona  zależność,

określona  przez  koncept  nawyku.  Otóż  im  bardziej  świat  francuskiej  burżuazji  może  być

ustabilizowany,  dzięki  korzyściom  płynącym  z  kolonii,  tym  bardziej  mieszczaństwo  postrzega

siebie jako czysty efekt refleksyjnie podejmowanych przez siebie działań. 

Można  zatem  powiedzieć,  że  nawyk  funkcjonuje  w  dwóch  wymiarach.  W  wymiarze

horyzontalnym,  który  polega  na  delegowaniu  działań  na  „zewnątrz”,  czyli  wytwarzaniu  oraz

stabilizowaniu przestrzeni,  niezbędnej  do transmisji  innych praktyk.  W wymiarze wertykalnym,

gdzie  proces  delegowania  kieruje  się  do  wewnątrz  i  wyzwala  refleksyjne  bogactwo wytworów

wyobrażeniowych, interpretacyjnych, bogactwo stylów życia, czy też po prostu sposobów bycia,

orientujących  się  na  określony  format  społeczno-kulturowej  partycypacji,  w  jakiej  uczestniczą

indywidualne podmioty.

Możemy  teraz  powrócić  do  przykładu  G.  Simmla  i  nanieść  go  na  Heglowską

problematyzację formy podmiotu nowoczesnego. Po pierwsze, życie społeczne staje się problemem

technicznym,  ze  względu  na  wzrastającą  złożoność  zapośredniczeń  (narzędzi),  dzięki  którym

279 Zob.  K.  Marks,  Osiemnasty Brumaire'a  Ludwika Bonaparte, w:  K.  Marks,  F.  Engels,  Dzieła wybrane,  tom I,
Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 232.
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realizowane są cele. Zapośredniczenia te mają charakter przestrzenny, a nie refleksyjno-historyczny.

Jednakże sama ta złożoność wytwarza określoną sytuację, gdzie multiplikacja środków (narzędzi)

narasta  do  tego  stopnia,  że  wymyka  się  konceptualizacyjno-empirycznym  możliwością

całościowego ich objęcia przez partykularny podmiot wiedzy. Tym samym relacje zapośredniczania

zamazują  również  strukturę  autonomicznej  celowości  (teleologii).  W ten  sposób  splot  praktyki

naukowej i podmiotowej świadomości, jaki ustanowił Kartezjusz, zostaje rozwiązany na poziomie

nawyku (delegowanie działania), a następnie ponownie przywrócony w wyższej formie podmiotu,

powracającej  jako chytrość rozumu.  Mamy więc poziom realnego działania,  to znaczy łączenia

heterogenicznych komponentów i wytwarzanie sieci działań (na przykład wytwarzanie przestrzeni),

dla których podmiot i przedmiot to jedynie właściwości. Jest to poziom ontologii, gdzie synteza

uwalnia  różnice.  Mamy  również  poziom  refleksyjnego  działania,  gotowych  już  podmiotów  i

przedmiotów świata,  które należy ze sobą dopiero złączyć.  Jest  to poziom epistemologii,  gdzie

różnica  dąży  do  syntezy.  W  ten  sposób  powracamy  do  początku  niniejszej  rozprawy,  gdzie

nowoczesny Kartezjański podmiot wiedzy okazuje się również przed-nowoczesnym  Innym  (myśl

nieoswojona).  Jeśli  Kartezjusz musiał zwątpić w prawdziwość świata zmysłowego, aby uzyskać

pewność jego przedstawień w strukturze podmiotowej samoświadomości, tak Hegel sugeruje aby

podmiot wiedzy (występujący tu w różnych odsłonach od Kanta przez Fichtego aż do Schellinga)

sam  zwątpił  w  swoją  samookreśloność  (autonomiczną  konstytucję)  i  odzyskał  w  ten  sposób

realność świata. Ten odwrócony kartezjanizm stanowi antropologiczny komponent heglizmu, który

można wyrazić również prowokacyjnymi słowami B Latoura, że nigdy nie byliśmy nowocześni.

Nawyk  pozwala  wykształcić  strukturę  podmiotowej  refleksyjności  (w  nawyku  jesteśmy

wolni). Z kolei refleksyjny podmiot, działając na podstawie własnej samookreśloności, pozostaje

bezwiednym egzekutorem ogólności w schemacie chytrości rozumu. Chytrość rozumu pojawia się

zatem wówczas, kiedy podmiot jest (samo)świadomy tego, co robi, nie dostrzegając jednak tego, co

realnie  robi,  gdyż  jego  działania  uwarunkowane  są  przez  sieci  materialnych  zapośredniczeń,

których nie jest w stanie w żaden sposób objąć i kontrolować w ramach wiarygodnej syntezy. Kiedy

zaś bezrefleksyjnie oddaje się nawykowej strukturze swojego otoczenia, realizuje swoją wolność,

każdorazowo uzyskując ją od innych.

W tym sensie – jak słusznie zauważa A. W. Nowak – nauki społeczne od samego początku

pozostają  w  teoretycznym klinczu,  gdyż  ta  nieoczywista  struktura  nowoczesność  (Kartezjański

postulat  splatający  praktykę  naukową  z  podmiotem  w  strukturze  samoświadomości)  wymagać

będzie od nich utrzymywania fikcji  wszechmocnego (a zarazem bezsilnego) podmiotu,  z jednej

strony,  oraz  wszechmocnego  (a  zarazem  bezsilnego)  systemu,  z  drugiej280.  Naturalnie  teoria

280 A. W. Nowak, Podmiot, system, nowoczesność, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011, s. 7.

138



społeczna początkowo nie występuje w tak zawiłej i problematycznej formie. Wpierw pojawia się w

swej pozytywistycznej odsłonie jako „proces bez podmiotu”281– by nieco nadużyć tu pojęcia L.

Althussera – który paradoksalnie jednak może być wyartykułowany jedynie przez podmiot wiedzy

naukowej. Takie podejście, za P. Bourdieu będę nazywał fizyką społeczna. Z drugiej strony zaś

teoria społeczna ukonstytuuje się jako fenomenologia społeczna (pojęcie to, również zapożyczone

od  P.  Bourdieu,  szczegółowo  rozwinę  w  drugiej  części  pracy,  w  tym  miejscu  wystarczy

konceptualny  rys,  określający  kierunek  prowadzonych  badań  w  tymże  paradygmacie)  i  będzie

postulować,  że  to  właśnie  podmiot  jest  źródłem  wszelkiego  działania  i  myślenia  (model

Kantowsko-Fichteański),  ignorując  przy  tym  strukturalne  warunki  określonych  procesów

społecznych.  Zatem  każda  z  tych  propozycji,  zarówno  fizyka  społeczna,  znajdująca  swe

przedłużenie  w  modelu  systemowej  konieczności  (model  Heglowski),  jak  i  fenomenologia

społeczna,  odnosząca  się  do  modelu  podmiotowej  sprawczości  (Kant  i  Fichte),  znajduje  się  w

otwartym spektrum Heglowskich problematyzacji. Naturalnie nie oznacza to, że całkowicie się w

nią wpisuje.

281 Zob. L. Althusser, W imię Marksa, tłum. M. Herrer, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
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Część II

Od teorii społecznej do nowoczesnej

refleksyjności
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2.1 PRELIMINARIUM FILOZOFICZNO-ANTROPOLOGICZNE

Myśl czeka,
że pewnego dnia wspomnienie

 rzeczy zaniechanych
obudzi ją i przemieni w naukę282.

Pierwsza zasada filozofii głosi,
że uniwersalia niczego nie wyjaśniają,

lecz same powinny być wyjaśnione283.

Na pierwszy rzut oka filozoficzna samowiedza nowoczesności w swej auto-referencyjnej

(refleksyjnej)  strukturze  jawi  się  jako  wyłączny  atrybut  świadomości.  W  obrębie  idealizmu

niemieckiego  twierdzenie  to  wprost  określa  proces  porządkowania  rzeczywistości  jako  domenę

myślenia. Niezależnie od tego, czy wiedza rozumiana jest w kategoriach sztywnej reprezentacji, jak

ma to miejsce u Kanta, czy w wymiarze aktywistycznym, jaki zapoczątkował Fichte, to w każdym z

tych ujęć praktyka  wiedzotwórcza prowadzi  do asymetrycznego ujęcia  epistemologii  względem

struktur  świata  (ontologia).  Rzeczywistość  funkcjonuje  tu  zatem  jako  przedmiotowość,  której

jedynym  przeznaczeniem  jest  to,  by  mogła  być  ona  poznana.  Oznacza  to,  że  przedmioty  są

kształtowane w samym akcie poznania i  jako takie stanowią jego bierny korelat.  Można zatem

odnieść wrażenie, że w obrębie filozofii (idealizmu subiektywnego) świat nowoczesny to jedynie

auto-odniesieniowa  struktura  myślenia,  w  której  podstawowym  procesem  jest  wydobywanie

procedur logicznych, równolegle określających w sposób abstrakcyjny konstytuowanie się tego, co

rzeczywiste.  Tym  samym  problematyka  ontologiczna  daje  się  przedstawić  jako  określona

konstytucja  rzeczywistości,  wyprowadzona  z  logicznej  konstytucji  jaźni  ujętej  jako  formy  jej

procedowania, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z samo-fundującym się  Ja  Fichtego

(podmiotowa sprawczość), czy  duchem świata  Hegla  (systemowa  konieczność).  Innymi  słowy,

realne jest to, co poznanie może opisać jako realne. Tę refleksyjną strukturę można ująć w trzech

punktach:

a) Poznanie  (struktura  poznania)  dochodzi  do  siebie  wyłącznie  przy  użyciu  aktów

świadomości, czyli myślenia o samym myśleniu.

b) Świadomość przeciwstawia się obiektom, które są efektem przedstawiającej aktywności

myślącego poznania.

c) Relacja  między  podmiotem  a  przedmiotem,  to  nieredukowalny  poziom  artykulacji

struktury poznawczej, jako auto-referencyjnego obiegu samego myślenia (refleksyjność).

282 T. Adorno, Minima Moralia, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 91.
283 G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000, s. 14.
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Stąd też dla Kanta wiedza naukowa jest możliwa o tyle tylko, o ile intelekt wyznacza prawa

przyrodzie jako zjawisku – postulat intelektu jako prawodawcy. Tym samym, zrozumiałość świata

wynika z właściwości syntezy, jaka dokonuje się w ramach władzy intelektu. Hegel z kolei stoi na

stanowisku,  że  rozumnie  możemy  poznawać  tylko  to,  co  samo  jest  rozumne.  W  tym  sensie

wytwarzanie wiedzy urzeczywistnia się tylko wtedy, gdy rozum rozpoznaje własne struktury w tym,

co  poznawane,  czyli  poprzez  pracę  samego  rozumu.  Jeśli  zatem  Kant,  poprzez  zakaz

transcendentnego  użycia  syntezy  wyznacza  nieprzekraczalny  horyzont,  dla  możliwości

ukonstytuowania się nowoczesnej wiedzy naukowej, to dla Hegla tak rozumiany horyzont znika,

ponieważ  dialektyka  spekulatywna  zna  jedynie  ruch  „tam i  z  powrotem”.  Ruch  ten  to  przede

wszystkim dynamika auto-dyferencjacji myślenia na swój własny innobyt. A zatem myślenia, które

zdolne jest powracać do siebie ze swojego innobytu i tym samym zacierać uprzednio wyznaczoną

linię horyzontu przez dyferencję. Ufundowanie bytu na logice dialektycznej, polega więc na tym, że

Hegel jest  w stanie opisać ten ruch również jako fundamentalną konstrukcję rzeczywistości.  To

znaczy jako jedności myślenia i bytu, co w porównaniu do kantowskiej koncepcji może wydawać

się reontologizacją filozofii.  

Samowiedza i byt są tą samą istotą; są nie przy zewnętrznym porównaniu, lecz same w sobie i dla siebie. Tylko
jednostronny fałszywy idealizm każe znowu tej jedności stanąć po jednej stronie, a temu, co samo w sobie – naprzeciw
niej. Ale ta kategoria,  czyli prosta jedność samowiedzy i bytu ma w sobie różnicę; jej istotą jest właśnie to, że w
innobycie,  czyli  w abstrakcyjnej  różnicy,  jest  bezpośrednio  równa  sobie.  Dlatego  różnica  jest,  ale  jest  całkowicie
przejrzysta i występuje jako pewna różnica, która zarazem nie jest żadną różnicą284.

Filozoficzna samowiedza nowoczesności  polega więc na docieraniu do fundamentalnych

pojęć, zakreślających ramy właściwego, czyli naukowego oglądu świata jako świata nowoczesnego.

Polega ona również na dochodzeniu do nieredukowalnego progu myślenia, na którym znajdują się

tzw. głębokie struktury, zdolne dostarczyć wszelkiemu poznaniu samouzasadniających się procedur

i  metod,  które  z  kolei  wprost  prowadziłby  do  formuł  uprawomocniających  podmiotowe formy

wiedzy.  Pokazałem,  że  tak  określona  samowiedza  odpowiada  dwóm  modelom  nowoczesności.

Nawałem je kolejno modelem Kantowsko-Fichteańskim, który znajduje swój najpełniejszy wyraz w

podmiotowej  sprawczości  oraz  modelem  Heglowskim,  odnoszącym  się  do  systemowej

konieczności. Tyle, jeśli chodzi o oficjalne wyłożenie problematyki idealistycznej. Teraz czas na

kontrowersje.

W  pierwszym  rozdziale  dokonując  rekonstrukcji  nowoczesnej  epistemologii  w  jej

najbardziej  wysublimowanej  postaci,  jaką  jest  idealizm  niemiecki,  wykazałem,  że  jest  ona

warunkowana przez złożone sieci działań społecznych, których nie sposób rozpoznać w procesie

284 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, dz. cyt., s. 166.
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auto-referencyjnego (refleksyjnego) konstytuowania się jej własnych struktur. Był to, jak starałem

się pokazać główny powód, dla którego równoległa analiza świata społecznego (podmiotu) i świata

przedmiotowego (przyrody), była niemożliwa. Chodziło o to, by pokazać, że filozoficznie uchwytna

nowoczesność  jest  nie  do  pomyślenia,  bez  możliwości  przekształcania  złożonych  sieci  działań

społecznych  w  epistemologicznie  konstruowane  samo-uzasadnienia.  Brak  ontologicznej

problematyzacji  poznania,  odtwarzającej  się  wewnątrz  filozoficznej  samowiedzy,  prowadził  do

sytuacji w której, same wytwory wiedzy (w postaci instytucji, technologii, środków komunikacji,

natury itd.) zwrotnie powracały, w „autonomiczny” obszar epistemologicznych struktur znacząco je

przekształcając. Proces ten ze względu na epistemocentrycznie zorientowaną formę refleksyjności

dawał się uchwycić jako nieustannie powracające komplikacje w ustaleniu właściwej relacji między

podmiotem poznania a jego przedmiotem.

Dlatego też uznałem, że właściwym opisem dla symetrycznej relacji współwarunkowania

struktur  wiedzy i  struktur świata,  będzie nie  tyle możliwość opisu tego, procesu w kategoriach

reprezentacji,  która  w  wymiarze  epistemocentrycznym  nierozerwalnie  łączyła  się  z  praktyką

wiedzotwórczą ale również w kategoriach wytwarzania. Rozszerzyłem w ten sposób problematykę

działania praktycznego o refleksję ontologiczną. W konsekwencji nieredukowalne a tym samym

fundamentalne kategorie epistemologiczne, takie jak podmiot, przedmiot, doświadczenie, wiedza,

świat, przyroda itd., rozpadają się na szereg działań społecznych, których źródłem ontologicznej

stabilności jest samo-odtwarzające się działanie. Dlatego też już na samym początku pierwszego

rozdziału  postawiłem  mocną  tezę,  wskazując  na  potrzebę  antropologizacji  filozofii  i  uznaniu

antropologii za filozofię pierwszą.

Aby uczynić mój wywód bardziej klarownym, zaproponowałem, aby sformułowaną przez

B. Latoura zasadę symetrii, uzupełnić o pojęcie onto-epistemologii społecznej, które stworzyła M.

Kuszyk-Bytniewska. Onto-epistemologia, pozwoliła mi z jednej strony na wydobycie ontologicznej

problematyki poznania filozoficznego i odniesienie tej problematyki do nauk społecznych, z drugiej

jednak  strony  umożliwiła  mi,  utrzymanie  argumentacji  w  granicach  namysłu  filozoficznego.

Wyrazistość  tego  podwójnego  ruchu,  starałem  się  podkreślić,  nawiązując  do  książki  K.

Abriszewskiego  Kulturowe  funkcje  filozofowania,  w  której  to  filozoficzna  umiejętność

lokalizowania  miejsc  ontologicznego  rozpadu  (dziury  ontologiczne)  nierozerwalnie  łączy  się  z

praktyczną  umiejętnością  jego  „zszywania”  na  nowo,  czyli  –  jak  określa  to  sam  autor  –

kompetencją projektującą. Innymi słowy, taki ruch umożliwił mi odtworzenie fundamentalnych dla

filozofii  kategorii  jako  praktycznych  konstruktów  praktyki  społecznej  oraz  na  ulokowanie  w

świecie  momentów filozoficznej  sprawczości.  Jednakże momenty  te  z  racji  braku symetrycznej

operatywności (onto-epistemologia) – w stosunku do swoich własnych wytworów – ostatecznie
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jawiły się jako niekontrolowany proces, którego siła wypływa wyłącznie z inercji poznawczej. W

tym sensie  fenomen nowoczesności,  wskazywał na wysoki  poziom ambiwalencji,  co w sposób

paradoksalny  odzwierciedlało  się  w  różnorodnych  formach  „gruntowania”  wiedzy  jako

podmiotowej samosterowności (Kant-Fichte) lub uniwersalnych prawach rozumu (Hegel).

Stąd też pojawiła się zasadnicza sprzeczność w opisanych przeze mnie dwóch modelach

nowoczesności.  Modele  Kantowsko-Fichteański  oraz  Heglowski  akcentowały  bowiem

przeciwstawne sobie wartości. Z jednej stromy podmiotowej sprawczości (podmiotowa wolność) i

systemowej bierności z drugiej zaś odwrotnie systemowej konieczności i podmiotowej bierności.

Cechą charakterystyczną tych modeli jest  to, że nie funkcjonowały one w zadeklarowany przez

siebie  sposób.  Istotny  element  ich  dysfunkcjonalności  tkwi  w  ich  epistemo-logicznym

(samo)ugruntowaniu.  Modele  te,  jak  starałem  się  pokazać,  mogły  bowiem  zakreślać

uniwersalistyczny  horyzont  poznania  wyłącznie  w  odniesieniu  do  ekspansywnej  infrastruktury

globalnego  kapitalizmu  (poziom  praktyk  społecznych),  co  w  konsekwencji  oznaczało,  że

filozoficzna samowiedza nowoczesności posiadała w rzeczywistości wymiar lokalny (Europejski), a

jej  postulowana  uniwersalność  konstytuowała  się  przestrzennie,  a  nie  czasowo.  Aby  pokazać

równoległy  proces  formowania  się  wiedzy  filozoficznej  oraz  przestrzennej  przewagi  Europy,

wskazywałem  na  zjawisko  kolonializmu.  Refleksyjny  wymiar  filozoficznej  samowiedzy

pozbawiony  problematyki  ontologicznej  to  znaczy  włączający  wszelką  zewnętrzność  w  auto-

referencyjny  obieg  epistemologicznych  samo-uzasadnień,  pozwalał  budować  abstrakcyjne  ramy

poznawcze,  umożliwiające  badanie  odmiennych  światów  kulturowych  jako  swoją  własną

przeszłość.  W  tym  sensie  proces  kolonialnego  podboju  sprawił,  że  filozoficzna  perspektywa

dostrzegła  we  własnej  przeszłości  uniwersalny  proces  historyczny,  którego  sama  była

zwieńczeniem. Wystarczy pomyśleć tu o Kantowskim określeniu kultury jako celu przyrody. Albo o

Heglowskim pojęciu ducha,  którego spirytualność mogła być nieustannie  detyrytorializowana w

swej czysto-logicznej formie i obejmować świat jako proces historyczny. Przypomnijmy tylko, że

ten  sam  duch  już  jako  realizacja  władzy  rozumu  w  realnym  świecie  ulegał  nieoczekiwanej

reterytorializacji, stając się wyrazem szczególnych preferencji i upodobań285.

285 Doskonale obrazuje to stanowisko cytat  z  Wykładów z historii  filozofii,  w którym można już dostrzec fakt, że
pojęcia Heglowskie wpisują  się  w instytucjonalny proces  formowania  się  państwa narodowego:  „Historia  filozofii
pokaże nam, że w innych europejskich krajach, w których z gorliwością i powagą uprawia się nauki i rozwija kulturę
rozsądkową, utrzymała się jeszcze, w prawdzie nazwa filozofia, lecz ona sama znikła, zginęła, nie pozostawiając po
sobie niczego, co by przywodziło na myśl jakiekolwiek jej wspomnienie lub dawała jakieś jej przeczucie, a zachowała
się ona jako pewna osobliwość, jedynie w narodzie niemieckim. Otrzymaliśmy z natury wyższe powołanie, żeby być
strażnikami tego świętego ognia, tak jak ród Eumolpidów w Atenach miał za zadanie sprawować pieczę na d misteriami
eleuzyńskimi,  wyspiarzom z Samotraki przypadło w udziale zachowanie i praktykowanie pewnych wyższych form
kultu  religijnego  i  tak  jak  wcześniej  duch  dziejów  powszechnych  wybrał,  jako  naród  obdarzony  najwyższą
świadomością Żydów, żeby wyjść spośród nich jako nowy duch” (G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, tłum. Ś. F.
Nowicki, A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1994, tom I, s. 16).
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Z  jednej  strony  mamy  więc  do  czynienia  z  praktyczno-materialnym  procesem  łączenia

miejsc (przestrzenne zagęszczanie sieci działań), czyli budowaniem przewagi przez systematyczną

mobilizację zasobów (wytwarzanie struktur zależności w obrębie procesów akumulacji kapitału i

wiedzy)  i  wytwarzanie  skali  globalnej,  z  drugiej  zaś  mamy  serie  narracji,  które  dążyły  do

dyskursywnej esencjalizacji Zachodniego panowania jako dziejowej (systemowej) konieczności lub

kulturowej  (podmiotowej  sprawczości)  wyższości  człowieka  Zachodniego.  W  konsekwencji

moment  ukonstytuowania  się  filozoficznej  samowiedzy  nowoczesności  uwarunkowany  zostaje

przez brak możliwości powiązania ze sobą praktyk społecznych i struktur wiedzy.

Najbardziej  charakterystyczną  cechą  nowoczesności  jest  rozdział  pomiędzy  praktykami  fundującymi
nowoczesność a poziomem narracji, uzasadniania tych praktyk […] Oznacza to tyle, iż europejska nowoczesność nigdy
nie zbliża się nawet do stanu, który przedstawia jako normatywnie pożądany opis rzeczywistości.  Ten ostatni miał
bowiem postać pewnego pozoru, niezbędnego jednakże, aby uzasadniać poziom praktyk […] Ścisły podział na świat
ludzki oraz świat czynników pozaludzkich, ścisłe od siebie rozdzielonych, ma swoje powtórzenie w podziale na Europę
i poza-Europę. Analogicznie jak czynniki  pozaludzkie,  mimo iż konstytuowały nowoczesność, nie mogły zostać w
nowoczesnej opowieści  uwzględnione,  dotyczy to owych „gorszych”,  „niepełnych” ludzi.  Powtórzenie podziału na
świat ludzi i tego, co pozaludzkie jest widoczne choćby w niemieckiej tradycji wyróżniania Kulturvolk od Naturvolk.
Ludy pozaeuropejskie dosłownie stały się w tym ujęciu elementem przyrodniczym, przynależnym pozaludzkiej stronie
kantowskiego równania. Ludy pozaeuropejskie w jak najbardziej dosłownym sensie stały się czynnikiem pozaludzkim
(non-humans), który gwarantuje sukces nowoczesnego, czyli we własnej definicji modernistów jedynego prawowitego
ludzkiego (humans) sprawstwa286.

Dla  precyzyjnego  opisania  tej  sytuacji  użyłem  dwóch  narzędzi  konceptualnych,  które

zapożyczyłem od A. W. Nowaka i B. Latoura. A. W. Nowak w swojej książce  System, podmiot,

nowoczesność  stwierdza, że  strukturalnym  wymogiem  nowoczesności  jest  utrzymywania  fikcji

wszechmocnego (a zarazem bezsilnego) podmiotu, z jednej strony, oraz wszechmocnego (a zarazem

bezsilnego) systemu z drugiej. W pierwszej części opisałem tę sytuację rozwijając kontrowersje w

odniesieniu  do  dwóch  modeli  nowoczesności,  Kantowsko-Fichteańskiego  (podmiotowa

sprawczość)  oraz  Heglowskiego  (systemowa  konieczność).  Z  kolei  B.  Latour  tak  uchwyconą

sprzeczność artykułuje na poziomie dystynkcji tego, co naturalne (systemowa konieczność) i tego,

co społeczne (podmiotowa/społeczna wolność), które łącznie zostają określone jako nowoczesna

konstytucja złożona z trzech gwarancji.

286 A. W. Nowak, Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”, „Nowa Krytyka” 2011, nr 26-27,
s. 261.
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Pierwszy paradoks

Natura nie jest naszą konstrukcją: jest
transcendentna i przekracza nas nieskończenie.

Społeczeństwo jest naszą konstrukcją opartą na
naszej wolnej woli. Jest immanentna wobec

naszych działań.

Drugi paradoks

Natura jest naszym sztucznym wytworem
stworzonym w laboratorium; jest immanentna.

Społeczeństwo nie jest naszym wytworem, jest
transcendentne i przerasta nas nieskończenie.

Konstytucja

Pierwsza gwarancja:
chociaż tworzymy naturę,

natura istnieje tak, jak gdybyśmy jej nie
tworzyli.

Druga gwarancja:
 chociaż nie tworzymy społeczeństwa,
 istnieje ono tak, jakbyśmy je tworzyli.

Trzecia gwarancja:
 natura i społeczeństwo muszą pozostać

całkowicie oddzielone; praca puryfikacji musi być
 całkowicie oddzielona od pracy mediacji.

Tab. 6. Nowoczesna konstytucja287.

Starając się  zejść z  poziomu analizy pojęciowej  (filozoficznej),  wyjaśniając  i  rozwijając

powyższe  kategorie,  w  pierwszym  rozdziale  zaproponowałem  antropologię  jako  właściwą

dyscyplinę,  która  może  to  uczynić.  Chciałbym  w  tym  rozdziale  powtórzyć  ten  ruch,  lecz  w

odwrotnym  kierunku  i  pokazać,  że  filozoficzna  praca  pojęć  stanowi  nieodzowny  moment

sprawnego posługiwania się narzędziem onto-epistemologicznej symetrii. W zasadzie symetrii nie

chodzi tylko o ustanowienie równości zasobów (władza, wiedza, kapitał, natura itd.) i pokazanie, że

wszyscy jesteśmy tacy sami, lecz – jak powiada B. Latour – o wyzerowanie skali i skalibrowanie

jej,  w  taki  sposób,  by  wykryć  techniki  wytwarzania  asymetrycznych  powiązań.  Innymi  słowy,

różnice społeczno-kulturowe powinno wyjaśniać się na podstawie rozmiarów przestrzeni, nad którą

dana  naturo-kultura  jest  w  stanie  zapanować.  Tworząc  na  przykład  centra  kalkulacyjne  oraz

materialną infrastrukturę, służącą delegowaniu działań i w konsekwencji możliwości oddziaływaniu

na odległość.  Wszystkie  kultury  bowiem mieszają  to,  co kulturowe i  to,  co naturalne (matryca

antropologiczna), ale różnią się rozmiarem (zakres mobilizacji zasobów). W tym miejscu pojawia

się również problem natury filozoficznej. Praca antropologiczna, która stanowi podstawę badawczą

w  odniesieniu  do  problemu  onto-epistemologicznej  symetrii,  sprzyja  jedynie  odtwarzaniu

praktycznych  sposobów,  w  jakich  dochodzi  do  stabilizowania  struktur  świata,  czyli  asymetrii

władzy/wiedzy,  co  w  wymiarze  ontologicznym  w  prosty  sposób  można  potraktować  jako

287 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, dz. cyt., s. 51.
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legitymizację  tego,  co  istnieje.  Takie  podejście  zostaje  więc  pozbawione  potencjału

emancypacyjnego, jaki stanowił integralną część nowoczesnego ethosu wiedzy.

Dlatego  też  w  pierwszym  rozdziale  zasadę  symetrii,  świadomie  ograniczyłem  i

potraktowałem  bardziej  jako  wymóg  strategiczny,  który  teraz  mam  zamiar  przetestować  w

odniesieniu do pojęcia filozoficznej refleksyjności (auto-referencja). To początkowe ograniczenie,

wynikało  z  prostego faktu.  Otóż  filozoficzny krajobraz  idealizmu niemieckiego,  na  którym się

skupiłem, historycznie poprzedzał zarówno teoretyczne, jak i instytucjonalne ukonstytuowanie się

nauk społecznych. Niezwykle trudno byłoby odtworzyć skomplikowany korpus metod i praktyk,

jakie  systematycznie  rozwijały  się  przynajmniej  od  połowy XIX wieku (jeśli  nie  wcześniej),  a

następnie wskazać na ograniczenia samej filozofii, jakie wyklarowały się w odniesieniu do tego

procesu. Zważywszy na to, jak bardzo tradycja filozoficzna powiązana jest z pojęciem nauki w

ogóle, nie sposób było w pierwszym rozdziale dokonać precyzyjnych podziałów i systematyzacji,

które  legły  u  podstaw  procesu  formowania  się  nauk  przyrodniczych,  społecznych  i

humanistycznych oraz ich wzajemnych odniesień.  Stąd też podjąłem ryzykowną decyzję, by nie

przywoływać  od  razu  skomplikowanego  kontekstu  historycznego.  Postanowiłem  obejść

problematykę  filozoficzną  i  za  pomocą  środków  antropologii  podjąć  trud  wyartykułowania  jej

epistemologicznych  ograniczeń  (zantropologizowana  filozofia).  Uczyniłem  tak  dlatego,  że

antropologia  potrafiła  wypracować  własne  pojęcia  i  na  nowo zdefiniować  takie  konstrukty  jak

doświadczenie,  świat,  wiedza,  podmiot,  przedmiot  itd.,  uprzednio  zarezerwowane  dla  filozofii

epistemocentrycznej.  W ramach  praktyki  antropologicznej  konstrukty  te  nie  są  ufundowane  na

normatywnych pojęciach filozofii (np. racjonalność, prawdziwość, reprezentacja, prawomocność,

intersubiektywność,  rozum  itd.,),  lecz  zostają  osadzone  w  empirii  i  zaangażowanej  pracy

badawczej. Doskonale tę kwestię wyłożył Tomasz Rakowski:

Miejsce  badań  antropologicznych  przestaje  być  wyobrażane  jako  przestrzeń  monolityczna,  »gotowa  do
badań«, a »teren« coraz bardziej  wydaje się również czymś bardzo biograficznym i politycznym. Wiąże się z nim
proces tworzenia wzajemnych relacji, kontekstów i miejsc, nigdy nie jest natomiast czymś »czekającym na odkrycie«.
W  tej  perspektywie  proces  »tworzenia  terenu«  staje  się  otwarty,  przypadkowy,  plastyczny,  przekracza  wszelkie
»zastane« czy »naturalne« powiązania między ludźmi, ale polega na nowych więzach pokrewieństwa, znajomości i
zależności288.

Z kolei M. Palaček i  M. Risjord dokonują na tym polu istotnego przeglądu stanowisk:

Dla  antropologii  interpretatywnej,  całkowity  projekt  badań  etnograficznych  identyfikowany  jest  z  analizą
znaczeń,  nawet  za  cenę  wykluczenia  ze  spektrum  własnego  zainteresowania  materialnych  aspektów  kultury.
Antropologia kognitywna otwarcie nawiązuje do orientacji materialistycznej, jednakże antropologiczne z gruntu pytania
rozpatruje  z  pozycji  epistemologicznych  (reprezentacjonizm,  gdzie  niektóre  reprezentacje  poznawcze  definiuje  w

288 T.  Rakowski,  Etnografia  przed-tekstowa.  Fenomenologiczne  korzenie  interpretacji  antropologicznej,  „Teksty
Drugie” 2018, nr 1, s. 19.
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kategoriach struktur mentalnych osadzonych w określonej grupie) [...] Z kolei dla antropologii nastawionej na ontologię
[…] można wyróżnić cztery podstawowe motywy:

1.  W badaniach  etnograficznych  nawet  najbardziej  abstrakcyjne  kategorie  zlokalizowane  są  na  poziomie
praktyk kulturowych. (Np. osoba, relacja, władza, własność itd.)

2. Gotowość do przyjęcia teoretycznej lekcji, dzięki pojęciom używanym przez grupę badaną oraz włączenia
tych pojęć do teorii antropologicznej.

3. Odrzucenie reprezentacjonizmu.
4.  Przyjęcie hipotezy o umyśle rozszerzonym289.

Uważam,  że  to  właśnie  moment  symetrycznego  warunkowania  poznającego  i  tego,  co

poznawane,  który  dopiero  w  ramach  zaangażowanej  pracy  empirycznej  uzyskuje  właściwe

rozwinięcie  dla pojęciowych konstruktów, takich jak podmiot,  przedmiot,  świat,  doświadczenie,

wiedza itd., sytuuje antropologię w szczególnym miejscu na mapie nauk społecznych290. Stopniowa

emancypacja  spod  dominacji  epistemocentryzmu  nie  tylko  w  antropologii,  lecz  w  naukach

społecznych  w  ogóle,  zaowocowała  nowymi  sposobami  rozumienia  pojęć  uprzednio

opracowywanych  oraz  zarezerwowanych  wyłącznie  dla  filozofii.  Można  zatem  powiedzieć,  że

potraktowałem antropologię jak filozofię, która udała się w podróż291.

Między innymi dlatego właśnie nieokreślony dystans, jaki w pierwszym rozdziale sztucznie

wykreowałem  między  filozofią  a  antropologią,  traktując  tę  drugą  jako  filozofię  pierwszą

(metafizyka empiryczna), pozwoliłem sobie zredukować do zasady symetrii.  Dystans ten należy

teraz doprecyzować oraz uzupełnić o historyczny kontekst powstania teorii społecznej292.

289 M. Paleček,  M. Risjord, Relativism and the Ontological  Turn within Anthropology,  „Philosophy of  the  Social
Sciences” 2013, nr 43(1), s. 4. (Tłum. z ang. moje).
290 Należy jednak zwrócić uwagę, że nie tylko antropologia określa swoje podstawowe pojęcia w ten sposób. Na
szczególną uwagę zasługuje tu socjologia wiedzy: „Nasza wiedza, zależy od złożonych okoliczności społecznych. Z
drugiej strony, tak szeroko rozumiana wiedza oddziałuje też na ludzki świat […] Wkroczenie socjologii wiedzy na teren
nauki  stworzyło  nową  sytuację  teoretyczną.  Przede  wszystkim  zakwestionowało  roszczenia  nauki  do  wiedzy
niepodważalnej z zewnątrz. Pytania socjologii wiedzy nakazywały wyjście poza tradycyjne normy pracy badawczej i
żądały uwzględnienia dodatkowych elementów, przede wszystkim społecznego kontekstu poznania […] Socjologia
wiedzy jest ze swojej istoty dyscypliną pogranicza. Nie sposób, na przykład, w jej obrębie uniknąć pytań dotyczących
zagadnienia prawdy, które zaprząta epistemologię, albo kwestii różnorodności kultur, którymi zajmuje się antropologia
kulturowa. Coraz częściej wskazuje się też na jej związki z psychologią społeczną”. (J. Niżnik,  Socjologia wiedzy.
Zarys historii i problematyki, Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s. 10-11).
291 A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2006, s. 22.
292 Stawiając problem w ten sposób, jestem zmuszony wytłumaczyć się z pojęcia antropologizacji, które w naukach
społecznych i humanistycznych jest już dobrze zdefiniowanym zjawiskiem. Powszechnie mówi się o antropologizacji
historii, gdzie porzucenie narratywistycznych i postnarratywistycznych orientacji zaowocowało wielością perspektyw
(odniesienia teologiczne, psychoanalityczne, dekonstrukcjonistyczne itd.) w tym perspektywą badań etnologicznych,
skupiającą się na problematyce mikrohistorii, światów życia codziennego, etnohistorii, spotkań kulturowych, czy tzw.
historii oddolnych. Również w literaturoznastwie odnajdujemy podobny trend, ciekawie opisany choćby w książce pod
znaczącym tytułem Czym jest antropologia literatury? Wofganga Isera. Na tym nie koniec, zjawisko antropologizacji
dotyczy między innymi takich dyscyplin jak ekonomia, językoznawstwo, politologia, geografia czy socjologia wiedzy.
Z kolei sami przedstawiciele antropologii dostrzegają w zjawisku antropologizacji innych dyscyplin wiele zagrożeń i
pozostają  raczej  sceptyczni  wobec  tego  zjawiska.  Rafał  Kleśta-Nawrocki  w  tekście  pod  tytułem  Antropolodzy  o
antropologizowaniu wymienia  szereg  kontrowersji.  Wymieńmy tylko niektóre:  łatwość,  z  jaką  zagarnia  się  obszar
dyscyplinarny do innych dziedzin badawczych bez właściwego przygotowania antropologicznego, wypychanie pojęć
wypracowanych  na  gruncie  antropologii  poza  jej  zakres  i  nadawanie  im  odmiennych  znaczeń  oraz  sensów,  idea
współpracy między dyscyplinami, która po macoszemu traktuje osiągnięcia antropologii  kulturowej  itd. (R. Kleśta-
Nawrocki, Antropologowie o antropologizowaniu, w: Antropologizowanie humanistyki…, dz. cyt., s. 41-48.). To tylko z
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W  niniejszym  rozdziale  czeka  nas  zatem  podwójna  praca.  Po  pierwsze  określenie

wewnętrznych ograniczeń filozofii epistemocentrycznej w odniesieniu do rozwoju teorii społecznej

oraz sposobów, w jakich teoria ta konceptualizuje świat. M. Kuszyk-Bytniewska za P. Bourdieu

mówi tu dyspozycji scholastycznej:

W nowożytności zostały podcięte ontologiczne korzenie metarefleksji filozoficznej nad naukami społecznymi.
Zapytania o prawomocność poznania w odniesieniu do pewnej dziedziny przedmiotowej, z góry określonej w swym
statusie ontycznym z innymi dziedzinami bytu, zdominowały filozofię na tyle, że kwestie dotyczące sposobu istnienia
rzeczywistości  społecznej uznawano za wtórne i marginalne.  Profesjonalizacja i instytucjonalizacja nauki,  zjawisko
zainicjowane w epoce nowożytnej, wzmocniły jedynie wykształconą dyspozycję scholastyczną.293

Po  drugie  wskazanie  na  projekt  refleksyjnego  samo-odniesienia,  jaki  towarzyszy  od

pewnego  czasu  teorii  społecznej,  która  stawia  swoją  epistemologię  wobec  globalnej  dynamiki

zmian (globalizacja i osłabienie państw narodowych, pojawienie się zjawiska wielokulturowości,

zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, międzynarodowy podział pracy itd.). Innymi słowy,

interesować nas będzie określenie  wewnętrznych ograniczeń teorii  społecznej  w odniesieniu do

struktur świata artykułowanych na gruncie filozoficznej auto-referencji.

Znakomita większość produkcji nauk społecznych – pisze I. Wallerstein – przypada, przynajmniej do 1945
roku, na zaledwie pięć krajów; Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy i Stany Zjednoczone. Nawet dziś, mimo że
jako pewna praktyka upowszechniły się na całym świecie, zdecydowana większość badaczy społeczeństwa to wciąż
Europejczycy. Nauki społeczne wyłoniły się w odpowiedzi na europejskie problemy, gdy Europa dominowała w całym
systemie-świecie.  Wybór  przedmiotu,  sposób  teoretyzowania,  metodologia  i  epistemologia  odzwierciedlały
ograniczenia towarzyszące ich narodzinom294.

Powiedzmy tylko, że refleksyjność teorii społecznej, o której pisze I. Wallerstein, stała się

możliwa  dzięki  częściowemu przekierowaniu  uwagi  badawczej  na  poziom „świata  życia”  oraz

wyłonieniu się nauk humanistycznych, inspirowanych dociekaniami filozoficznymi (neokantyzm,

filozofia  życia  Diltheya,  fenomenologia  Husserla,  ontologia  fundamentalna  Heideggera,

Hermeneutyka  P.  Ricouera  itd.,).  W  ten  sposób  praktyka  wiedzotwórcza  w  obrębie  nauk

niektóre z wątpliwości, jakie zebrał R. Kleśta-Nawrocki w swoim artykule. Proces antropologizacji opisywany jest na
różne sposoby, od interdyscyplinarnego entuzjazmu (wyzwolenie z ograniczeń danej dyscypliny) związanego przede
wszystkim z postulatami powrotu do empirii i badań terenowych, po krytyczne charakterystyki dostrzegające w tym
zjawisku raczej teoretyczny eklektyzm, podkreślając przy tym, że sama antropologia nie posiada precyzyjnych metod
pozyskiwania  danych  (np.  wywiady,  dzienniki,  notatki,  zdaniem  sceptyków  przypominają  raczej  literaturę  niż
prowadzenie badań naukowych) oraz sposobów weryfikacji badanych przez siebie faktów. W myśl tak sformułowanych
zarzutów przedmiotem badań etnologicznych może stać się wszystko laboratorium, miasto, uśmiech modelki, befsztyk
z frytkami, niepiśmienne wspólnoty Indian z Amazonii itd. W konsekwencji zjawisko antropologizacji prowadzić ma to
do relatywizowania narzędzi poznawczych oraz dobrze ugruntowanych metodologii w obrębie innych dyscyplin i w
konsekwencji do zacierania granic pomiędzy określonymi dyscyplinami. Powyższe kontrowersje mieszczą jednak się w
repertuarze  epistemocentrycznych  odniesień,  które  swojego  czasu  zdominowane  zostały  przez  prominentnych
przedstawicieli świata nauki takich jak R. Rorty, C. Geertz, S. Lukes czy F. Lyotard.
293 M. Kuszyk-Bytniewska, Epistemocentryzm  jako  epistemologiczna  przeszkoda  nauk  społecznych,  „Zagadnienia
naukoznawstwa” 2011, nr 2(188), s. 173.
294 I. Wallerstein, Europocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych, tłum. A. Jelonek, 

http://www.iwkip.org/lewanoga/15/1_3.htm?0.5423163361847401, dostęp online: 26.05.2020.
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społecznych   mogła  dokonać  przestrzennej  auto-lokalizacji  oraz  wyjść  z  gorsetu  abstrakcyjno-

obiektywistycznych  narracji,  tworząc  tym  samym  swoje  relatywistyczne  orientacje.  Nauki

społeczne  stały  się  lokalnymi  praktykami  kulturowymi.  Powoli  zaczęły  dostrzegać  negatywne

konsekwencje uniwersalistycznych projektów, jakie formułowały i których nie mogły już traktować

w kategoriach błędów logiczno-metodologicznych, gdyż konsekwencje te ujawniały się zarówno na

poziomie  codzienności,  jak  i  w  skali  globalnej.  W tym  sensie  pojęcie  refleksyjności  w  teorii

społecznej  odsłania  się  zatem  nie  jako  władza  rozumu,  czy  prawodawczy  intelekt,  lecz

samoświadomość badawcza rozszerzona o wymiar praktyczny, który musi mierzyć się ze skutkami

własnej  działalności  rozumianej  jako  nieustanne sprzęganie  tego,  co  P.  Bourdieu  nazwa fizyką

społeczną  (wytwarzanie  systemowej  konieczności)  oraz  fenomenologią  społeczną  (podmiotową

sprawczością). Takie podejście implikuje wprost problematykę ontologiczną, odnoszącą się z jednej

strony do jednego świata społecznego, rządzącego się obiektywnymi prawami rozwoju, z drugiej

zaś  do  wielości  światów  życia,  niepodlegającego  żadnym  redukcjonistycznym  procedurom

teoretycznym.  To  właśnie  w  tym  miejscu  dyspozycja  scholastyczna  najwyraźniej  styka  się  z

refleksyjnością oraz presją onto-epistemologicznej symetrii.

Czyż  nauki  społeczne,  stopniowo  uwalniając  się  spod  hipoteki  wszelkich  możliwych

centryzmów (etno,  fallo,  teorio,  logo, teksto...centryzmów itd).,  w swej formalnej strukturze nie

przypominają  właśnie  filozoficznej  refleksyjności  (auto-referencji),  której  podmiotowy  format

określał właściwe procedury filozofowania? Czy nie powróciliśmy w ten sposób do początku? Czyż

pojęcie refleksyjności nie przywodzi na myśl tradycji idealizmu niemieckiego, zdolności myślenia

do ujmowania samego siebie w procesie poznania (świadomość świadomości)? Moja propozycja

dotyczy tylko pośrednio metodologicznych zależności  między filozofią  a naukami społecznymi,

bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób na skrzyżowaniu filozofii i teorii społecznej rozumiano

fenomen  nowoczesności.  Dlatego  też  moim  celem  nie  będzie  systematyczna  rekonstrukcja

klasycznie  rozumianej  teorii  społecznej  wraz  z  jej  wewnętrznymi  problemami,  lecz  próba

uchwycenia  momentu,  w  którym  strukturalne  napięcie  między  reprezentowaniem  (struktury

wiedzy) a wytwarzaniem (struktury świata), staje się dla nauk społecznych nie tylko możliwe do

wyartykułowania, ale również możliwe do zlokalizowania jako obszar ontologicznych kontrowersji.

Ustalmy więc porządek wywodu:

a) Na tym etapie rozważań wychodzę z założenia, że podstawową cechą nowoczesności jest

dialektyczne  napięcie,  jakie  zostało  wyartykułowane  między  podmiotową  sprawczością  (Kant,

Fichte) a systemową koniecznością (Hegel). Refleksyjną (auto-referencyjną) strukturę tych dwóch

modeli  nowoczesności  można  uchwycić  w  rozlicznych  problematyzacjach,  jakie  zostały

przemycone w obręb  nauk społecznych.  W ten sposób również podstawowe problemy filozofii
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epistemocentrycznej  znajdują  swoje  rozwinięcie  poza  własną  dziedziną.  W moim  przekonaniu

najlepiej to dialektyczne napięcie na gruncie nauk społecznych rozpoznał P. Bourdieu, dokonując

ich  podziału  na  fizykę  społeczną,  której  scjentystyczno-pozytywistyczna  orientacja  odtwarza

strukturę  argumentacyjną  systemowej  konieczności  oraz  na  fenomenologię  społeczną,  kładącą

nacisk  na  autonomiczną  oraz  twórczą  aktywność  podmiotu  w  obrębie  życia  społecznego.  Jak

zobaczymy rozwinięcie  tej  dystynkcji,  prowadzi  do wyartykułowania  formalnych różnic  – albo

jakby powiedział J. Goody wielkich dychotomii – jakie rządzą epistemologią nauk społecznych.

b) Wykształcenie  się  w  obrębie  teorii  społecznej  dwóch  bloków analitycznych,  kolejno

fizyki  społecznej  zorientowanej  obiektywistycznie  oraz  fenomenologii  społecznej  zorientowanej

subiektywistycznie,  doprowadziło  do  sytuacji,  w  której  starano  się  stworzyć  teorię  będącą

swoistego  rodzaju  klinem wbitym między  systemowe  wymogami  określające  wzory  ludzkiego

zachowania  a  wymiarem  podmiotowej  sprawczości.  Zaczęto  więc  dążyć  do  wyartykułowania

ambiwalencji  (konieczność/wolność,  natura/kultura,  tradycyjne/nowoczesne,

kolektywne/indywidualne  itd.),  jaka  zaczęła  się  pojawiać  w  ramach  szeroko  rozumianej  teorii

społecznej. Uznano więc, że domknięcie ambiwalencji w teoretyczną całość stanowi nierozerwalny

element porządku społeczno-kulturowego oraz systemów wiedzy, które z jednej strony starają się

ów porządek badać i  opisywać,  z  drugiej  zaś  stanowią jego integralną częścią.  K.  Abriszewski

odwołując się do książki Z. Baumana Kultura jako praxis, w taki oto sposób definiuje ten problem:

Nasze dzisiejsze zadanie teoretyczne nie polega już na uporządkowaniu znaczeń wpisanych w pojęcie kultury
[…]  Nie polega ono też na tworzeniu bardziej wyrafinowanego systemowego modelu kultury ani nawet na jeszcze
radykalniejszym jego porzuceniu po to, by przyjąć na przykład jakieś wartościujące „wysokie” rozumienie kultury.
Teoretyczne wyzwanie jest innego rodzaju: skonstruujmy taką teorię kultury, która uchwyci ambiwalencję, a nie będzie
przed nią uciekała295.

Ambiwalencja stała się w ten sposób nieredukowalnym poziomem poznania, które uznało

byt natury i kultury (konieczności i wolności) za gotowe zasoby ontologiczne świata, z którymi

epistemologia musi się uporać. Zauważmy od razu, że moment wyartykułowania ambiwalencji jako

konstytutywnej cechy opisującej porządek społeczno-kulturowy, a zatem odnoszący się również do

jego  wewnętrznej  dynamiki  reprodukcyjnej,  prowadzi  wprost  do  odtworzenia  w  obrębie  teorii

społecznej  auto-referencyjnego  wymiaru  refleksyjności,  który  stanowił  modus  operandi

idealistycznej spekulacji.

c)  Przejście od ambiwalencji do refleksyjności w teorii społecznej przyjęło wiele postaci.

Najczęściej  jednak  refleksyjność  operacjonalizowana jest  jako sprzęganie  się  dwóch poziomów

analizy  pokrywających  się  z  epistemologicznymi  wymogami  fizyki  społecznej  i  fenomenologii

295 K. Abriszewski, Teoria aktora sieci jako teoria kultury, w zbiorze: Kultura nie-ludzka, red. A. Kil, J. Małczyński,
D. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s.104
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społecznej. W swojej pracy chciałbym zwrócić uwagę na pięć sposobów, w jakich można rozumieć

to  auto-referencyjne  zapętlenie.  Pierwsza  propozycja  dotyczy  teorii  sformułowanej  przez  A.

Giddenasa i J. Habermasa. Traktuje ich badania łącznie, choć zdaje sobie sprawę z teoretycznych

różnic, jakie dzielą obydwu badaczy, to jednak rezultaty ich dociekań – jak zobaczymy – dają się

wpisać  w  uogólniający  schemat  refleksyjnego  zapętlenia  zorientowanego  epistemocentrycznie.

Schemat ten porusza się w dwóch wymiarach, dostrzegając tylko jeden kierunek możliwych zmian.

Po pierwsze chodzi o rozumienie nowoczesność w kategoriach temporalnych (historycznych), po

drugie refleksyjność realizuje się wyłącznie jako ruch z góry na dół (wykorzenianie i kolonizowanie

światów życia przez system). Druga propozycja odnosi się do systemów społecznych N. Luhmanna,

który w zupełnie odmienny sposób rozumie fenomen nowoczesnej refleksyjności. Wyzbywa się on

myślenia  historycznego  na  rzecz  różnicy  system/środowisko  oraz  odwraca  kierunek  „krążenia”

refleksyjności  (auto-referencji),  który  urzeczywistnia  się  spontanicznie  i  oddolnie.  Trzecia

propozycja to  materializm przestrzenny D.  Harveya.  Wychodząc  od akumulacji  kapitalistycznej

jako problematyki globalnej,  bada on osadzanie się materialnych procesów społecznych w sieci

życia.  Uzupełnia w ten sposób kategorię refleksyjności o komponent geograficzno-przestrzenny.

Kolejną czwartą propozycją jest  program zantropologizowanej socjologii  P. Bourdieu.  Francuski

socjolog ujmuje problematykę refleksyjności jako nieustającą konwersję logiki praktyk na praktykę

logik, opisując ją jako antropologiczną przestrzeń, która wypełnia epistemologiczną lukę między

zobiektywizowanymi  formami  nauk  społecznych  a  fenomenologią  życia  codziennego.  Ostatnia

propozycja  odnosi  się  do  pojęcia  refleksywności  U.  Becka,  obejmującego  ontologiczne

konsekwencje procesów modernizacji. Tym samym prowadzi do zwieńczenia pojęcia refleksyjności

w jego epistemocentycznych odsłonach.

Oto  kierunek  obranych  przeze  mnie  rozważań.  Po  pierwsze,  wewnętrzne  pęknięcie  w

naukach społecznych, ujęte – za P. Bourdieu – jako fizyka społeczna i fenomenologia społeczna.

Pęknięcie to implikuje problematykę epistemologiczną (konieczność systemowa vs. podmiotowa

sprawczość) oraz ontologiczną (istnieje jeden obiektywny świat społeczny oraz prawa nim rządzące

vs. wielość światów życia). Po drugie równoległa problematyzacja obu stron tego pęknięcia dająca

się  uchwycić  jako  ambiwalencja,  która  domyka  i  utrzymuje  przeciwstawne  sobie  strony  w

określonej  całości  społeczno-kulturowej,  równolegle  reduplikując  tradycyjne  dychotomie

(natura/kultura,  zewnętrze/wnętrze,  inne/to  samo  itd).  Po  trzecie  refleksyjność  wprowadzająca

samo-zwrotną dynamikę sprzęgającą ze sobą obszar fizyki społecznej i fenomenologii społecznej.
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2.2  FIZYKA  SPOŁECZNA.  MIĘDZY  WYTWARZANIEM  SKALI  A

ZASIĘGIEM TEORII

Pieniądz;
swoim hukaniem napełnia bezmiar

przedpołudniowej godziny narodu jedna myśl złota;
zysk plus system w sumie to pewność jutra;

ów klosz, okruszyna, krosta z pozłotą,
owa Idea wzniesiona, zawisła jak balon, jak omen,

 jak chmura burzowa nad tym, co było niedawano wabiącą,
przyciągającą oczy świata puszczą296.

Podmiot i przedmiot dobrze przybliżyć myślenia.
Myślenie nie jest ani nicią rozpiętą między podmiotem a przedmiotem,

ani obracaniem się jednego wokół drugiego.
Myślenie dokonuje się raczej w relacji z terytorium i ziemią297.

2.2.1 Ontologia  pary.  Kapitalizm  i  technologiczne  konstruowanie  kategorii  analityczno-

empirycznych

Celem  niniejszego  rozdziału  jest  zarysowanie  społecznego  procesu  wyłaniania  się  nauk

społecznych jako zobiektywizowanych oraz zuniwersalizowanych struktur poznawczych. Uważam,

że proces ten konstytuuje się przede wszystkim na przecięciu dwóch powiązanych ze sobą zjawisk.

Pierwsze  to  praktyczno-technologiczny  wymiar  nauk  przyrodniczych  uwolnionych  spod

filozoficznej sankcji  pojęć, która umożliwia również naukom społecznym zbudowanie własnego

korpus  epistemologicznych  uprawomocnień  i  obiektywizacji.  Drugie  odnosi  się  do

ukonstytuowania  globalnych  sieci  zależności  generowanych  przez  logikę  kapitalistycznej

akumulacji.  W ramach  tej  logiki  nauki  społeczne  konstruują,  to  co  J.  Goody   nazywa wielką

dychotomią298, pozwalającą na dyskursywną, to znaczy poznawczą esencjalizację różnic społeczno-

kulturowych oraz realny transfer potencjałów rozwojowych.

Na podstawie onto-epistemologicznej symetrii, która stanowi dla mnie podstawową formę

analizy w niniejszym podrozdziale, wykażę, że te dwa punkty są ze sobą ściśle powiązane i to w

taki sposób, który ruguje ze struktury argumentacyjnej pytanie o pierwszeństwo kulturowych lub

ekonomicznych  podstawy  dominacji  świata  zachodniego.  Pokażę,  że  proces  formowania  się

296  W. Faulkner, Wielki las, tłum. Z. Kierszys, J. Zawadzki, PIW, Warszawa 1967, s. 8.
297 G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, dz. cyt., s. 97.
298 O wielkiej dychotomii pisałem w poprzednich rozdziałach. Chodzi tu o ustrukturyzowanie nauk społecznych jako
myślenia zorientowanego na opozycje binarne: tradycyjne/nowoczesne, kolektywne/indywidualne, statyczne/twórcze,
rozwinięte/zacofane, pre-logiczne/logiczne itd.
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globalnego  wymiaru  europejskiej  hegemonii,  polega  na  współkonstytuowaniu  się  porządków

działania  praktycznego  (ontologia)  i  myślenia  (epistemologia).  Z  kolei  samo  pojęcie  fizyki

społecznej konstytuuje się na przedłużeniu problematyzowania filozoficznej refleksyjności, którą w

pierwszym rozdziale opisałem jako dwa modele nowoczesności. W ten sposób fizyka społeczna

odpowiada  dwóm  stosowanym  przeze  mnie  odniesieniom  teoretycznym.  Po  pierwsze  jako

epistemologiczna konstrukcja oparta na idei systemowej konieczności (model Heglowski),  która

sprowadza podmiotową sprawczość do poziomu determinowanego elementu w przerastającej go

strukturze  działań  (a  zatem  w  naturalny  sposób  takie  podejście  przeciwstawia  się  modelowi

Kantowsko-Fichteańskiemu,  który uprzywilejowuje podmiot  jako element  strukturotwórczy).  Po

drugie  stosuje  się  do  określenia  nowoczesnej  konstytucji  sformułowanej  przez  B.  Latoura:

Społeczeństwo  jest  naszą  konstrukcją  opartą  na  naszej  wolnej  woli  (pierwszy  paradoks).  Jest

immanentna wobec naszych działań. Społeczeństwo nie jest naszym wytworem, jest transcendentne

i przerasta nas nieskończenie (drugi paradoks).299 Obydwa te odniesienia teoretyczne (idealistyczne

i socjologiczne) swoją problematyczność określają w opozycji do bytu przyrody. 

Zdefiniujmy zatem , czym jest fizyka społeczna. Świat społeczno-kulturowy rozpoznawany

w ramach fizyki społecznej jest skonstruowany na wzór świata fizycznego. Oznacza to, że świat

ludzkich relacji jest jeden a procesy w nim zachodzące muszą być wszędzie takie same. Jest to

zatem  świat  faktów  obiektywnych,  wydobytych  za  pomocą  uniwersalnych  metod  i  narzędzi

poznawczych. W tym sensie określonym z góry celem badawczym jest uchwycenie systemowej

konieczność stosunków społecznych,  która reprodukuje się na bazie  zaobserwowanych praktyk.

Socjolog  podchodzi  więc  do  swojego  przedmiotu,  tak,  jak  fizyk  ustosunkowuje  się  do  faktów

przyrodniczych.  Wówczas  to,  co  społeczne  funkcjonuje  jedynie  jako  pewien  wzór  zachowań,

pozwalając  rejestrować  wyłącznie  z  góry  określone  formy:  normy,  fakty  społeczne,  wartości,

kosmologie,  stosunki,  obyczaje  itd.  „[Jest  to]  punkt  widzenia  charakterystyczny  dla  wysokich

pozycji w strukturze społecznej, skąd świat społeczny wygląda jak wyobrażenie – w rozumieniu

filozofii idealistycznej, ale też malarstwa czy teatru – i skąd praktyki jawią się jako role teatralne,

wykonywanie  partytury,  bądź  zastosowanie  planów.”300 Dominujące  cechy  takiego  podejścia  P.

299 Odwoływałem się do tego paradoksu na samym początku drugiej części rozprawy. Przypomnijmy jednak całą tę
konstrukcję, która stanowi to, co Latour nazywa Nowoczesną Konstytucją:
(1)  Pierwszy  paradoks:  Natura  nie  jest  naszą  konstrukcją:  jest  transcendentna  i  przekracza  nas  nieskończenie.
Społeczeństwo jest naszą konstrukcją opartą na naszej wolnej woli. Jest immanentna wobec naszych działań. (2) Drugi
paradoks: Natura jest naszym sztucznym wytworem stworzonym w laboratorium; jest immanentna. Społeczeństwo nie
jest naszym wytworem, jest transcendentne i przerasta nas nieskończenie.  (I)  Pierwsza gwarancja: chociaż tworzymy
naturę, natura istnieje tak, jak gdybyśmy jej nie tworzyli. (II) Druga gwarancja: chociaż nie tworzymy społeczeństwa,
istnieje  ono tak,  jakbyśmy je tworzyli.  (III)  Trzecia gwarancja:  natura i  społeczeństwo muszą pozostać całkowicie
oddzielone;  praca  puryfikacji  musi  być  całkowicie  oddzielona  od  pracy  mediacji.  (B.  Latour,  Nigdy  nie  byliśmy
nowocześni, dz. cyt., s.52)
300 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, dz. cyt., s. 72.
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Bourdieu  odnajduje  w  funkcjonalizmie  B.  Malinowskiego,  funkcjonalizmie  strukturalnym  T.

Parsonsa, w neofunkcjonalizmie R. Mertona, socjobiologii E. O. Wilsona, socjologii E. Durkheima,

socjologii  rozumiejącej  M.  Webera,  strukturalizmie  C-Lévi-Straussa.  Przedmiotem  badania  w

ramach tych projektów są kolektywne praktyki, które z założenia mają prowadzić do reprodukcji

określonych  porządków,  dla  których  z  kolei  badacze  starają  się  znaleźć  obowiązującą  regułę.

Reguła  ta  wcale  nie  musi  określać  rezyduów  możliwości  uświadamianych  oraz  świadomie

wybieranych przez badane podmioty, może równie dobrze odnosić się do ich  epistemologicznej

nieświadomości konstytuującej się na bazie społecznych przymusów (systemowych konieczności).

Obiektywizm,  który  zakłada  projekt  obiektywnych  regularności  (struktur,  praw,  systemów  relacji  itd.)
niezależnych od indywidualnych świadomości i woli, wprowadza nieciągłość pomiędzy wytyczoną między poznaniem
uczonym a poznaniem praktycznym, uznając za racjonalne pojęcia wrodzone bądź ideologie mniej lub bardziej jawne
wyobrażenia, którymi się posługuje301.

Tego  rodzaju  podejście  prowadzi  zdaniem  P.  Bourdieu  do  postrzegania  i  rozumienia

określonych struktur jako trwałych bytów, które są jedynie biernie odtwarzane i reprodukowane

poza  wymiarem ich  praktycznego  konstytuowania.  Wyłaniający  się  w  ten  sposób obiektywizm

poznawczy prowadzi  do zerwania ze  światem praktyk społecznych i  ugruntowywania się  logik

rządzących ludzkimi działaniami. Tym samym rozpoznanie określonych stosunków i relacji często

ulega procesom hipostazowania. Formy naoczności u Kanta i formy klasyfikacji u Durkheima są

tego  dobrym  przykładem.  W  konsekwencji  dominacja  form  logicznych  (które  są  właściwie

presuponowaną  możliwością  wszelkich  empirycznych  identyfikacji  i  nigdy  nie  zostają  wprost

wyartykułowane jako takie)  wprowadza zasadnicze zniekształcenie w obszar obserwacji  – czyli

tego, co uchodzi za fundament obiektywistycznych projektów w naukach społecznych. P. Bourdieu

zauważa bowiem, że obserwowalne są tylko ludzkie zachowania, poszczególne działania zupełnie

prozaiczne i  banalne,  lecz to nie one w ramach fizyki społecznej stanowią właściwy przedmiot

opisu dla badacza. Tym przedmiotem są rytuały, stosunki, relacje, obyczaje, fakty, kosmologie itd.,

które nie są przecież w ogóle obserwowalne, lecz stanowią dopiero rezultat zbiorowych działań.

Dochodzi więc do swoistego rodzaju odwrócenia, gdzie to określona kosmologia rządzi praktykami,

a nie w praktykach ukonstytuowana zostaje określona forma kosmologii.  Odwrócenie to można

nazwać naturalizującym momentem obserwacji. P. Bourdieu pisze tak:

Intelektualizm to – jeśli można tak powiedzieć – intelektualocentryzm. Prowadzi on do uznania stosunku do
świata społecznego, jaki charakteryzuje obserwatora, a przez to relacji społecznej umożliwiającej obserwację, za zasadę
analizowanej praktyki; dochodzi do tego, za sprawą wyobrażeń konstruowanych po to, by ją wyjaśnić (reguły, modele
itp.). Projekcja teoretycznego i niezobiektywizowanego stosunku na praktykę, którą usiłuje się zobiektywizować, stoi u
źródła ogółu wzajemnie powiązanych błędów naukowych (tak że postęp stanowiłby już poprzedzanie każdej uczonej
wypowiedzi  na  temat  świata  społecznego  znakiem,  który  czytano  by;  „wszystko  dzieje  się  tak  jakby...”  ;

301 Tamże, s. 36.
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funkcjonowałby  on  podobnie  do  kwantyfikatorów  w  logice  i  stale  przypominałby  o  epistemologicznym  statusie
dyskursu uczonego302.

Fizyka  społeczna  niemal  całkowicie  ruguje  więc  ze  swojego  obszaru,  podmiotową

sprawczość,  zdolną  do  ingerowania  i  przekształcania  badanych  struktur  jako  obiektywnych

przedmiotów analizy  naukowej.  W ten  sposób świat  społeczny zostaje  skonstruowany na  wzór

świata  przyrody,  gdzie  każde wtargnięcie  w deterministyczny porządek zdarzeń,  miałoby swoje

konsekwencje  w  zniesieniu  jedności  doświadczenia,  na  której  opiera  się  złożony  proces

obiektywizacji  struktur  poznania.  Fizyka  społeczna  wprowadza  tym  samym  nieprzekraczalną

granicę  między  poznaniem  uczonym  a  światem  praktyk  społecznych  zorientowanych  na

negocjowanie warunków z nieustannie zmieniającymi się wymogami nowoczesnej rzeczywistości.

Tym samym uznanie doświadczenia świata społecznego za coś bezpośredniego i oczywistego dla

obiektywizującej  metody  nauk  społecznych  jest  możliwe  tylko  dzięki  wykluczeniu  „pytania

kantowskiego” o warunki możliwości tego doświadczenia.

Chciałbym teraz  postawić  pytanie  o  społeczne  warunki  możliwości  ukonstytuowania  się

fizyki społecznej jako określonej praktyki poznawczej w naukach społecznych. W odróżnieniu od P.

Bourdieu prześledzę ten proces nie tylko w kontekście krytyki epistemologii, lecz poszerzę go o

dwie  dodatkowe  ramy  analizy.  Po  pierwsze  powyższe  pytanie  osadzę  w  kontekście  procesów

instytucjonalizacji technonauki określonych na poziomie praktyk materialnych, po drugie praktyki

te  odniosę  do  wytwarzania  struktur  zależnościowych  w  skali  globalnej,  co  pozwoli  mi  na

przedstawienie temporalnie określonej problematyki nowoczesności w kategoriach przestrzennych.

Rozważania te stanowią jedynie początkowy zarys tych kwestii i problemów, które poruszałem w

pierwszej części, i które będę rozwijał i uzupełniał w dalszych podrozdziałach niniejszej pracy.

Analizę wpływu nauk przyrodniczych na rodzące się nauki społeczne, proponuję rozpocząć

od momentu ukształtowania się poglądu mechanistycznego, który stał się dla nauk przyrodniczych

realnie dominujący dopiero po roku 1849, kiedy to H. Helmholtz i R. Mayer sformułowali zasadę

zachowania  energii.  Ich  dokonania  naukowe  zapoczątkowały  wówczas  nie  tylko  rozwój

termodynamiki  (która  definiowana  była  początkowo  w  kategoriach  mechaniki  klasycznej),  ale

przede wszystkim pozwoliły na rozciągnięcie naturalistycznego sposobu wyjaśniania zjawisk na

inne dziedziny wiedzy. Zauważmy, że jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, zarówno biologia,

jak i  chemia były naukami,  które realizowały swoje podstawowe zadania głównie w badaniach

porównawczo-morfologicznych oraz klasyfikacyjnych, nie wiązały się więc ani metodologicznie,

ani praktycznie z fizykalno-mechanistycznym obrazem świata. Innymi słowy, chemia i biologia nie

302 Tamże, s. 39-40.
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posługiwały  się  jeszcze  naturalistycznym  sposobem  wyjaśniania  zjawisk,  które  badały303.  To

prawda, w biologii  istniała  już od dawna dzięki  kartezjanizmom głęboko zakorzeniona tradycja

myślenia o istotach żywych jako układach mechanicznych.  Brakowało jednak w samej biologii

właściwych narzędzi i metodologicznych podstaw, by urzeczywistnić taki pogląd na gruncie badań

empirycznych304. Również chemia – zwłaszcza od czasów Lavoisiera i Priestleya, była szczególnie

zainteresowana procesami spalania (Lavosier jako pierwszy dostrzegł,  że oddychanie jest  formą

spalania tlenu), lecz nie mogła określać siebie w kategoriach chemii fizycznej.

Zasada sformułowana przez Helmholtza i Mayera dotyczyła sposobów przeobrażenia energii

w  układach  zamkniętych.  Materialną  egzemplifikacją  tej  zasady  była  maszyna  parowa,  której

powstanie  w  sposób  praktyczny  poprzedzało  sformułowanie  fizycznej  teorii  dotyczącej  jej

działania.  Narodziny  termodynamiki  pozwoliły  na  takie  uspójnienie  metodologii  i  zasad

poznawania w obszarze przyrodoznawstwa, które nie  było już tylko i  wyłącznie utożsamiane z

fizyką teoretyczną,  lecz przede wszystkim wiązało się  z  technicznym wymiarem kontrolowania

procesów fizycznych. Proces ten miał również przełożenie na procesy społeczne (industrializacja,

urbanizacja,  pojawienie się  proletariatu itd.).  Ontologiczny wymiar  pary  powiązał  ze sobą  pola

bawełny uprawiane przez niewolników sprowadzonych z Afryki do południowych części Stanów

Zjednoczonych  z  siecią  Brytyjskich  przędzalni  oraz  ze  sposobem  „noszenia  się”  angielskiego

dżentelmena.  Ostatecznie  zaś  wpłynął  zaś  na  kształt  globalnego  układ  sił.  Jak  zauważa  E.

Hobsbawm:

Od zarania dziejów Europa zawsze więcej importowała ze Wschodu, niż eksportowała w tamtym kierunku, a
działo się tak dlatego, że Orient nie potrzebował wiele od Zachodu w zamian za wysyłane tam przyprawy, jedwab,
kaliko kamienie szlachetne. Produkcja tkanin bawełnianych na fali rewolucji przemysłowej po raz pierwszy odwróciła
te relacje, dotychczas zrównoważoną przez połączenie eksportu i importu kruszców w sztabach i rabunku305.

Dynamika  industrializacji  oraz  towarzyszący  jej  szereg  procesów  modernizacyjnych  nie

tylko przekształciła wewnętrzną strukturę społeczeństw Europejskich, ale również splotła Europę z

nie-europejskimi  terytoriami  nowymi  więzami  zależności.  Ekonomiczna  eksploatacja  kolonii

prowadziła  do  przekształcania  ich  gospodarek  w mono-agrarne  lub  mono-przemysłowe kultury

303 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że na przykład medycyna unaukowiła się bardzo późno. Dopiero badania
Pasteura i Kocha uczyniły badania laboratoryjne czymś powszechnym w szpitalach.
304 Być może biologia (historia naturalna) stanowi tu od samego początku pewien wyjątek. Jak zauważa M. Foucault,
biologia już za czasów Cuviera wymaka się prostym schematom mechanistycznym: „Krótko mówiąc, przez cały wiek
klasyczny życie wchodziło w zakres ontologii, rozpatrującej w taki sam sposób wszystkie byty materialne obdarzone
rozciągłością, wagą i ruchem; w tym sensie wszystkie nauki o naturze, a o istotach żywych w szczególności, miały
głębokie  skłonności  mechanistyczne.  Poczynając  od  Cuviera,  istota  żywa  wymyka  się,  przynajmniej  w  pierwszej
instancji, ogólnym prawom bytu rozciągłego; biologiczny byt regionalizacje się i autonomizuje; życie na obrzeżach
bytu staje się tym, co wobec bytu zewnętrzne, aczkolwiek w nim się manifestuje”.  (M. Foucault,  Słowa i rzeczy, dz.
cyt., s. 247).
305 E. Hobsbawm, Wiek rewolucji 1789-1848, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa 2013, s. 59.
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funkcjonalnie  zorientowane  na  potrzeby  modernizacyjne  metropolii,  co  czyniło  te  pierwsze

bezsilnymi  wobec  dynamiki  rynkowych  koniunktor.  Nowoczesne  struktury  społeczeństwa

europejskiego  systematycznie  włączając  pozostałości  formacji  feudalnych  (rolniczo-

rzemieślniczych) w obszar żywiołowych procesów industrializacji, zmuszone były oddelegować te

sektory działalności gospodarczej, których z jednej strony nie były w stanie już podtrzymywać na

własnym terytorium, z drugiej strony zaś sektory te będące gwarancją społecznej reprodukcji oraz

przemysłowej  innowacyjności,  znajdowały  swe  przedłużenie  poza  Europą.  Postępująca

koncentracja  kapitału,  wiedzy  i  ludzi  w  nowoczesnych  miastach  Europy  ściśle  wiązała  się  z

imperialną ekspansją dokonywaną w wymiarze horyzontalnym, której przedmiotem były głównie

ziemia, praca i zasoby naturalne. Raz jeszcze przywołajmy Hobsbawma:

Wspólna  cechą  większej  części  rolnictwa  na  całym  świecie  było  uzależnienie  tej  gałęzi  gospodarki  od
światowej  gospodarki  przemysłowej.  Wymogi  tej  ostatniej  spowodowały  ekspansję  krajowych (za  sprawą rozwoju
miast)  i  międzynarodowych  komercyjnych  rynków  produktów  rolnych  –  głównie  artykułów  żywnościowych  i
surowców z branży tekstylnej, jak również mniej znaczących produktów o zastosowaniu przemysłowym. Technologia
przemysłowa dzięki kolejom i parowcom umożliwiała włączenie do rynku światowego nieeksploatowanych dotychczas
regionów. Wstrząsy społeczne, które towarzyszyły przejściu rolnictwa do modelu kapitalistycznego, a przynajmniej
skomercjalizowanego i masowego, osłabiały tradycyjne związek ludzi z ziemią przodków, zwłaszcza gdy ludzie ci w
ogóle nie posiadali własnej ziemi lub mieli jej zbyt mało, aby utrzymać rodzinę306.

W tym sensie pola bawełny uprawiane przez niewolników (podobnie jak zaprzęganie całych

wspólnot  do  uprawy  cukru,  ryżu,  czy  kauczuku),  nie  są  zacofanymi  formami  produkcji,  lecz

urzeczywistniają nowoczesne struktury kapitalizmu. Podobnie jak Brytyjskie przędzalnie napędzane

siłą pary.  Ogólnie rzecz ujmując materialna egzystencja społeczeństw europejskich,  nie zależała

wyłącznie  od lokalnie  wytwarzanego bogactwa.  Ta geograficzno-przestrzenna współzależność  –

jakby  powiedział.  D.  Harvey  –  pociągała  za  sobą  również  jednokierunkowy  transfer  wartości

dodatkowej,  pozwalając na wyróżnicowanie się autonomicznych systemów społecznych (system

naukowy, ekonomiczny, polityczny, państwowy itd.), zdolnych do obsługi coraz bardziej złożonych

procesów zachodzących wewnątrz społeczeństw zachodnich oraz na zewnątrz nich. W ten sposób

kolonie  systematycznie  pozbawiano  ich  wewnętrznego  potencjału  rozwojowego,  który  mógł

realizować  się  gdzie  indziej,  czyli  w  Europie.  Z  kolei  sama  idea  postępu  stała  się  dla

Europejczyków elementem tożsamościowej ich auto-definicji.

W tym sensie  analiza procesów fizycznych z udziałem ciepła  określa  przede wszystkim

związek maszyny z jej globalnym otoczeniem, przekształcając określone formy produkcji (maszyny

parowe,  praca  abstrakcyjna,  globalny  podział  pracy)  oraz  komunikacji  (kolej  żelazna,  między

kontynentalne statki parowe).

306 E. Hobsbawm, Wiek kapitału 1848-1875, tłum. M. Starnawski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014,
s. 248.
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Maszyna parowa była pierwszym motorem, który sam sobie wytwarza siłę napędową,  spożywając wodę i
węgiel,  i  którego potencjał  pozostaje pod zupełną kontrolą  człowieka;  poruszająca  się  i  będąca zarazem środkiem
lokomocji, miejska, a nie wiejska jak koło wodne, umożliwia koncentrację produkcji w miastach, zamiast – jak koło
wodne – rozpraszać ją po wsiach; uniwersalna, jeśli chodzi o jej techniczne zastosowanie; łatwa do umiejscowienia bez
względu na jakiekolwiek warunki lokalne.307

Działanie maszyny to nie tylko określoność układu na podstawie położeń i prędkości jej

części składowych, lecz proces przekształcania energii, który uwalnia struktury społeczne od ich

lokalnego  zakorzeniania  (deterytorializacja)  i  pozwala  zawiązywać  nowe  relacje  oraz  tworzyć

złożone heterogeniczne układy o zwielokrotnionych siłach oddziaływania (reterytorializacja).  K.

Marks w  Kapitale,  zauważył,  że  węgiel  jest  zdecentrowanym źródłem energii,  umożliwiającym

koncentracje kapitału. Wcześniej źródła nieludzkiej energii, wykorzystywane w procesie produkcji,

były nierozerwalnie zrośnięte z lokalnym środowiskiem, wiatr w przypadku wiatraka, koło wodne

w  przypadku  rzeki.  Węgiel  jest  mobilny,  można  go  transportować  na  dalekie  odległości  oraz

składować  w  dowolnych  ilościach.  W tym  sensie  decentralizacja  źródeł  energii,  podobnie  jak

deterytorializacja struktur,  w  innym  planie  pociąga  za  sobą  zjawisko  przeciwne. Tym  samym

stosunki  produkcji  reprodukują  się  równolegle  z  intensywnymi  przekształceniami  przyrody  i

porządków społecznych w sakli,  wyznaczonej  przez  zasięg  rynku oraz  określonej  przez  proces

akumulacji. Dziś doskonale wiemy, że intensywna eksploatacja rud węgla, jakiej wymaga proces

industrializacji, powoduje, że przyroda sama z siebie nie będzie w stanie odtworzyć zasobów w

tempie, jaki zaczęła wytyczać jej akumulacja kapitału. Stąd też maszyna cieplna jest czymś więcej

niż  tylko  urządzeniem do  transmisji  energii  mechanicznej,  zmienia  ona  ontologiczną  strukturę

świata  w  dosłownym  tego  słowa  znaczeniu.  W  tym  sensie  można  powiedzieć,  że  to  nie

epistemologiczne formy znalazły swój najpełniejszy wyraz w mechanistycznym obrazie świata, lecz

odwrotnie, to ontologiczna struktura świata została wykonana w taki sposób, że ów formy osadziły

się w niej, jako właściwy sposób reprezentowania tego, co istnieje.

Jednakże  w  sferze  naukowego  poznania  proces  ten  oznaczał,  coś  zupełnie  odwrotnego,

mianowicie redukcję obserwowalnych zjawisk przyrody do praw sformułowanych przez Newtona,

co właściwie stało się podstawowym celem nauk drugiej połowy XIX wieku. Jak twierdził sam

Helmholtz:  „Zjawiska  przyrody  winny  być  sprowadzone  do  ruchów  cząsteczek  materialnych

obdarzonych  niezmiennymi  siłami  powodującymi  ruch,  zależnymi  wyłącznie  od  warunków

przestrzennych.”308 Za  podobnym  podejściem  zaczęli  opowiadać  się  badacze  reprezentujący

307 K. Marks, Kapitał, tłum. zbior., Hachette, Warszawa 2010, tom I, cz. 2, s. 112
308 [Cyt. za:] I. Prigogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi: nowy dialog człowieka z przyrodą, tłum. K. Lipszyc,
PIW, Warszawa 1990, s. 110. Naturalnie pomijam tutaj kwestię tego, że termodynamika przyczyniła się ostatecznie do
obalenia mechaniki jako fundamentalnej torii świata fizycznego. Opis tego procesu, znakomicie przedstawił również M.
Tempczyk w książce Świat harmonii i chaosu na przykładzie matematyki.  Warto też podkreślić niezwykle dynamiczny
proces naukowego rozwoju w XIX, w którym równolegle wyłaniały się alternatywne teorie. Na przykład już w 1831 N.
Łobaczewski i J. Bolyai opracowali zasady nieeuklidesowej geometrii, czyli ponad dziesięć lat wcześniej niż Helmholtz
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różnorodne dziedziny wiedzy naukowej. Na przykład fizjolog Claude Bernard, którego stanowisko

znakomicie opisał L. Kołakowski:

Uwolnienie  biologii  od  metafizycznych  zasad  życiowych,  od  szukania  przyczyn  celowych  i  od  jałowych
sporów definicyjnych nad pojęciem życia od przywiązania do jakichkolwiek systemów, systemów i doktryn, pozwoli
zdać  sobie  sprawę  z  zasadniczej  jednorodności  zjawisk  i  jednorodności  metody,  która  je  opisuje.  Rozdział  duch
porządków poznawczych i bytowych – organicznego i nieorganicznego – jest dziełem przesądu witalistycznego. Życie
nie jest w oczach nauki żadnym odrębnym rezultatem utajonej siły: jest stałym procesem spalania i przyswajania, a
chociaż rządzi się prawidłowościami, których nie objaśniają fizyczne i chemiczne prawa […] to jednak prawidłowości
te  stwierdzalne  są  tylko  w  taki  sam  sposób,  jak  w  jakiejkolwiek  innej  dziedzinie  empirycznej:  jako  sukcesja
przekształceń morfologicznych i chemicznych309.

W ramach symetrycznego wytwarzania struktur wiedzy i struktur świata, mamy zatem do

czynienia z podwójnym ruchem. Z jednej strony wszelkie zmiany natury przyrodniczej mają być

zredukowane do zmatematyzowanych relacji przestrzennych, które można zaobserwować. Dotyczy

to zarówno złożonych procesów życia,  jak i  procesów fizycznych.  W ten sposób samo pojęcie

przestrzeni  kurczy  się,  ponieważ  zostaje  sprowadzone  do  określonych  związków zachodzących

między „czystymi” wartościami ilościowymi, gdzie części składowe określonego układu powtarzają

tylko  jego  całość.  Owo kurczenie  się  podlega  również  transferowi  do  obszaru  bezpośredniego

doświadczenia.  Na  przykład  podróż  koleją  żelazną310,  całkowicie  wyosabnia  możliwość

ukonstytuowania  się  różnych  form  zażyłości  z  lokalnym  otoczeniem,  stanowiącym  już  tylko

dystans (przestrzeń między punktem rozpoczęcia podróży a punktem docelowym) do przebycia.

Przestrzeń występująca między punktami podroży (początkiem i celem), dosłownie zmienia się w

analityczno-empiryczny proces opracowywania tego, co można zobaczyć. Nic bowiem nie łączy już

tych  punktów  poza  możliwością  technologicznie  zapośredniczonego  doświadczenia,  którego

jedność  skonstruowana  jest  w oparciu  o  matematyczne  kontinuum.  Z drugiej  jednak  strony  to

kurczenie  się  przestrzeni  w  wymiarze  analityczno-empirycznym  zostaje  określone  w  ramach

praktycznego rozszerzania oraz zagęszczania się przestrzeni przez globalny rynek kapitalistyczny

(transport, handel, turystyka, praca, wymiana informacji itd.), który wymaga regularnych połączeń.

I odwrotnie z udziałem technologicznych mediatorów kapitalistyczna ekspansja zyskuje możliwości

skuteczniejszego  oddziaływania  na  odległość.  Określenie  przestrzeni  geometrycznej  stanowi

bowiem równoległe jej rozciągnięcie w obiegu handlowym.  Jak zauważa S. Žižek:

i Mayer sformułowali swój materialistyczny postulat.  
309 L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna: od Hume’a do Koła Wiedeńskiego, PWN, Warszawa 1966, s. 84-85.
310 Równie dobrze mógłbym w tym miejscu podać przykład pracy abstrakcyjnej, pieniądza, mapy, pisma itd., które
wprowadzają  sekwencyjność  doświadczenia.  Czyż  te  przykłady  nie  przypominają  podstawowego  założenia
dotyczącego dogmatyzmu atomistycznego, jakim kierowała się mechanika klasyczna? Założenie to mówi o tym, że
właściwości wszelkich całości złożonych mogą być określane przez ich wyosobnianie z szerszego układu powiązać, z
kolei właściwości części składowych danej całości sumują się, określając w ten sposób właściwość tejże całości.  

160



Zanim myśl ludzka sformułowała pojęcie określenia czysto ilościowego, owego  sin qua non współczesnego
przyrodoznawstwa,  pojęcie  to  było  już  obecne  w  pieniądzu,  w  owym  towarze,  który  pozwala  mierzyć  wartość
wszystkich innych towarów niezależnie od ich określeń jakościowych. Zanim fizyka mogła sformułować pojęcie czysto
abstrakcyjnego  ruchu  w  przestrzeni  geometrycznej,  niezależnego  od  wszelkich  jakościowych  określeń  obiektów
ruchomych, społeczny akt wymiany już urzeczywistnił tego rodzaju czysty abstrakcyjny proces, który nie narusza w
niczym konkretno-zmysłowych własności przedmiotu w nim uczestniczącego.311

W  tym  sensie  ekspansja  kolonialna  jest  przykładem  dialektycznego  napięcia  między

kurczeniem się przestrzeni (wymiar epistemologiczny) a jej rozszerzaniem (wymiar ontologiczny).

Przypomnijmy sobie w tym miejscu Hegla i jego pojęcie nawyku jako delegowaniu działań, które

opisałem pod koniec pierwszej części pracy. Jednakże ani nauka, ani filozofia nie zdają sprawy z

dynamiki  tego procesu.  Jeśli  bowiem epistemologiczny wymiar  nauki  deterytorializuje wszelką

praktykę  materialną  do  poziomu  analityczno-empirycznego  określenia,  tak  praktyka  re-

terytorializuje epistemologię na poziomie przestrzennym, osadza strukturę empirii w tym, co już

dobrze  rozpoznane.  Podobnie  jak  zdecentrowane  bogactwo  przyrody,  zostaje  zredukowane  do

geometrycznej  przestrzeni,  pozwalającej  na  jej  koncentrację  w  jednym  miejscu.  Procesy  re-

terytorializacji nie oddzielają się więc od przestrzeni, lecz ją wytwarzają, poszerzają, zagęszczają,

dokonując przekształceń na poziomie ontologicznym. Dlatego też struktura globalnego kapitalizmu

może dzielić  się  na centra  kalkulacyjne,  gdzie  produkuje  się  „bezinteresowną”,  „obiektywną” i

„prawdziwą” wiedzę o świecie, oraz na peryferie, gdzie wiedzy się nie produkuje, lecz wyłącznie

stosuje.  I  odwrotnie  globalny  zasięg  wiedzy  naukowej  konstytuuje  uniwersalistyczne  centra

kalkulacyjne, które reprodukują się i rosną w siłę obiektywizacji poprzez nieustanne rozszerzanie

jej praktycznej stosowalności „gdzie indziej”.

2.2.2 Uczasawiając przestrzeń. Epistemologia nauk społecznych wobec Innego

Nowoczesna  filozofia,  która  mogła  jedynie  na  poziomie  pojęciowym  legitymizować

mechanistyczny obraz przyrody jako całości – dostarczając fizyce niezbędnego a priori –  a tym

samym,  sama  siebie  pojmować  jako  naukę,  traci  teraz  swój  dominujący  status.  Wraz  z

uprzywilejowaniem badań  empirycznych,  podstawowy  wymiar  metodologii  naukowej  przypada

teraz indukcji312. Wszelkie prawa, które mogłyby być uznane za aprioryczne, uchodzić teraz będą za

311 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, dz. cyt., s. 30.
312 Warto jednak zwrócić uwagę na  to,  że na gruncie  epistemologii  samouzasadnienie  formy naukowej  jest  dość
niestabilnym przedsięwzięciem. Niezależnie od tego,  czy opowiadamy się  za dedukcyjnym sposobem prowadzenia
badań czy indukcją jako pewnymi wzorami naukowości. W tym sensie debatę między zwolennikami określonej metody
daje się sprowadzić do logiki samouzasadnień. Często zdarza się bowiem – jak zauważa Jerzy Kmita – że zespół norm i
dyrektyw  metodologicznych,  które  mają  determinować  pojęcie  nauki  nie  może  zostać  w  wystarczający  sposób
uzasadnione,  tylko  w  odniesieniu  do  nich  samych,  zwłaszcza  wtedy,  kiedy  istnieje  kilka  konkurujących  ze  sobą
metodologii.  Przestrzeń  ich  konstytuowania  musi  znajdować się  gdzieś  indziej.  Chcąc  zatem rozstrzygać  problem
prawomocności  nauki na gruncie samej tylko nauki, naukowcy zmuszeni są do podejmowania jałowych debat.  Na
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uogólnienia,  wyprowadzone  w  toku  obserwacji.  Badanie  indukcyjne  polega  zatem  na

systematycznej niwelacji fundamentalnych przeciwieństw metafizycznych tego, co ogólne i tego, co

szczególne  (a  zatem  w  ostatecznym  rozrachunku  również  prawa  i  faktyczności)  do

jednowymiarowego określenia wiedzy naukowej, która konstytuuje się na bazie treści zmysłowych.

Innymi słowy,  pojęciowy komponent  tworzenia  praw zostaje  zredukowany do elementów bytu,

jakie są już zawarte w wiązaniach określonych przez dane naoczne. Istnieje tu zatem silne założenie

ontologiczne polegające na tym, iż formy, w jakich ukazują się rzeczy, determinowane są przez

sposób, w jaki  istnieje  świat.  Taka postawa utożsamiana była często z  materializmem, który w

miejsce  Heglowskiej  pracy  pojęcia  obsadza  „czyste”  doświadczenie  „tego,  co  zewnętrzne”,

rezygnując z krytycznego opracowywania danych doświadczenia jako danych samych przez się.

Sądzę  jednak,  że  wielką  niesprawiedliwością  byłoby  określenie  metody  indukcyjnej

wyłącznie jako ograniczenia wobec nastawienia krytycznego. Na przykład W. V. O. Qiune zauważa,

że ten rodzaj badania jest związany z określonymi możliwościami, jakie się otwierają w odniesieniu

do praktycznego  wymiaru  oczekiwań żywionych  wobec  świata.  W tym sensie  indukcję  można

rozumieć nie tylko jako metodę,  ale również jako praktyczno-techniczny sposób odniesienia do

świata,  który  ogólnie  rzecz  ujmując,  jawi  się  jako  pozbawiony  większego  oporu  zasób  do

przekształcania313. Oznacza to, że wiedza dysponuje takimi środkami technicznymi, że praktyczny

wymiar  organizowania  świata  po  prostu  sprzyja  formułowaniu  ogólnych  twierdzeń  z  poziomu

bezpośredniości doświadczenia. Analityczno-empiryczny wymiar doświadczenia obraca się zatem

jedynie w elemencie czystego poznania, co równolegle określa jej wewnętrzną strukturę w sposób

negatywny. To znaczy jako niemożliwość zapytywania o ontologiczne warunki  możliwości,  tak

ukonstytuowanej struktury bezpośredniości.

Prześledzę  teraz  konsekwencje  tak  przyjętego  determinizmu,  to  znaczy  określenia  bycia

tego,  co  istnieje  przez  rodzącą  się  „normę”  naukowości.  Następnie  rozszerzę  tę  problematykę

bezpośrednio  o  pojęcie  fizyki  społecznej,  która  starała  się  budować  swoje  podstawy

teoretycznopoznawcze w oparciu o nauki przyrodnicze. Interesować mnie będzie zatem moment

przykład  takich,  w  których  faworyzują  indukcjonistyczno-fenomenalną  wykładnię  metodologiczną  względem
dedukcjonizmu lub odwrotnie, nie powołując się na żadne zewnętrzne wobec nich kryterium, twierdząc po prostu, że
albo jedna jest lepsza od drugiej, albo opowiadają się po stronie pragmatyki, co w oczywisty sposób podważa „czysto”
naukowe określenie samej nauki. J. Kmita mówi w tej sytuacji o „nie operatywność koncepcji uprawomocnienia nauki”
na gruncie normatywno-epistemologicznym.  Stąd też wydaje się, że normy i dyrektywy metodologiczne nigdy nie są
czymś po prostu danym, lecz czymś, co wykształca się na poziomie intuicyjnego działania w praktyce badawczej.
Naturalnie, powyższe przykłady nie wyczerpują problematyki dotyczącej określenia nauki, wskazują jednak na pewien
ważny moment w odniesieniu do procesów jej konstytuowania. Moment ten dotyczy jej wewnętrznej nieokreśloności,
w której ścisłość oraz intuicyjność nierozerwalnie współzależą od siebie. Parafrazując Hegla z Fenomenologii ducha,
można  by  powiedzieć,  że  intuicja  praktyczna  bez  intuicji  metodologicznej byłaby  pustą  szerokością  zaś  intuicja
metodologiczna bez intuicji praktycznej pustą głębią. (J. Kmita,  Czarnoksięstwa humanistów,  red. G. A. Dominiak, J.
Grad, B. Kotowa, Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity, Poznań 2015).
313 Zob. W. V. O. Quine, Sprawy faktów, tłum. B. Stanosz w: tegoż, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, PIW, 
Warszawa 1986.

162



przekładalności określonych struktur poznania naukowego na język rodzącej się teorii społecznej, a

następnie osadzenia tej teorii w kontekście problematyki onto-epistemologicznej symetrii.

Pojęcie  doświadczenia zarówno w filozofii  nowoczesnej,  jak i  w nauce było od samego

początku  nowożytności  niestabilne  i  oscylowało  między  sformalizowanym  określeniem  treści

zmysłowych  (tzw.  filozofia  kontynentalna)  a  treściowym uprzywilejowaniem danych względem

form logicznych  (filozofia  empiryczna).  W momencie  stopniowego  oddzielania  się  filozofii  od

nauki,  prymat  zyskuje  to  drugie  podejście.  Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  fundamentalne

określenie doświadczenia ukonstytuowane zostaje niemal wyłącznie w oparciu o zmysł wzroku (np.

formy  naoczności,  obserwacja,  postrzeganie,  perspektywa  itd.)  jako  zdolność  do

niezaangażowanego oraz selektywnego rejestrowania elementów rzeczywistości i zachowań tych

elementów w celu ustalenia między nimi określonych relacji  i  zależności.  W tym sensie bierne

odtwarzanie tego, co dane, które nie wybiega w swym szczegółowym opracowaniu poza treść tego,

co  zmysłowe,  zapewnić  ma  klarowne  i  adekwatne  przedstawienie  rzeczywistości.  W  nurcie

pozytywistycznym  tak  określone  doświadczenie  znajduje  swój  najpełniejszy  wyraz,  czego

przykładem może być słynne stwierdzenie R. Mayer:

Nie wiem, czym jest ciepło, elektryczność i tak dalej, gdy idzie o ich wewnętrzną istotę, podobnie nie wiele
wiem o wewnętrznej istocie materii czy jakiejkolwiek rzeczy w ogóle. Wiem jednak, że widziałem powiązania między
zjawiskami o wiele wyraźniej, niż wcześniej je widziano i że mogę podać dobre i jasne pojęcia tego, czym jest siła314.

Pojęcie  doświadczenia  całkowicie  redukuje  więc  złożoność  stosunków  pomiędzy

podmiotem doświadczającym a doświadczanym przedmiotem. Taka redukcja jest  możliwa tylko

wtedy,  kiedy  uznaje  się  esencjalne  właściwości  rzeczy  (pierwotne  jakości)  za  nierozerwalny

komponent czystych treści zmysłowych. Dlatego też empiria w ujęciu pozytywistycznym nie może

uzyskać,  tak  jak  miało  to  miejsce  w  dialektyce  Hegla,  refleksyjnego  samookreślania  w  sferze

obiektywnych praw rozumu. Z Heglowskich form logicznych nie daje się bowiem wydedukować

zasadniczych  treści  przynależnych  przedmiotom  obserwacji.  W  związku,  z  czym  idealizm

obiektywny nie posiada również możliwości poznawania rzeczy takimi, jakimi są. Funkcjonuje on

zupełnie odwrotnie, nieustanie odsuwa od siebie stabilność przedstawień zmysłowych, wtłaczając je

natychmiast w wir dialektycznej procedury negacji. Z kolei pozytywizm scedował spekulatywno-

logiczną  funkcję  rozumu na rzecz empirii,  dokonując  tym samym całkowitej  jego formalizacji.

Procesualny wymiar rzeczywistości zostaje więc zastąpiony przez stabilność form, które podlegają

poznawczemu  reżimowi  reprezentacji.  W ten  sposób  już  nie  negacja,  lecz  tylko  obserwacja  i

eksperyment  może  teraz  dostarczyć  nowej  wiedzy.  Stąd  też  dopiero  wiedza  wyprowadzona  na

314 R. Mayer, Bemarkungn uber das mechanische Aquivalent der Warme, tłum. J.J Weyuraucha, Stuttgart 1893, s. 235-
293.Cyt. [za] E. Cassirer, Substancja i funkcja, tłum. P. Parszutowicz, Kęty 2008, s. 152. 
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podstawie  „czystego” doświadczenia empirycznego pozbawionego momentu  krytycznego mogła

zostać  utożsamiona  przez  nauki  pozytywne  z  modelem  racjonalnego  działania  oraz  ideałem

badawczego podejścia do świata.

Epistemocentryczne supozycje w ramach pozytywistyczno-scjentystycznej orientacji ujmują

więc całość rzeczywistości jako ontologiczny zasób podlegający tej samej zasadzie organizującej,

co  jego badane  części.  W tym sensie  paradygmat  Kartezjańsko-Newtonowski  zostaje  nie  tylko

sprowadzony  do  form bezpośredniej  obserwacji,  ale  również  rozdzielony  na  szereg  dyscyplin,

których nie łączy już pojęciowa jedność, lecz fenomenalna różnorodność. Zauważmy jednak, że

nauka, która wyraźnie dystansuje się w ten sposób od filozofii, nawet nie próbuje określić w sensie

poznawczym swojej  specyfiki  względem myślenia  spekulatywnego,  lecz  wprost  przejmuje  i  w

sposób selektywny wykorzystuje dla siebie podstawowe kategorie filozoficzne, takie jak, wiedza,

doświadczenie,  prawda  itd.,  których  ontologiczną  problematyczność  zamazuje  przez  ich

usytuowanie wyłącznie po stronie treści zmysłowych. Taka postawa poznawcza często spotykała się

z  krytyką.  Na  przykład  Z.  Bauman  twierdził,  że  podstawowa  cecha  pozytywizmu  wynika  z

alienującej formy kultury, która ją zrodziła.

[Pozytywizm]  za  cnotę  uważa  roztopienie  się  poznającego  podmiotu  w  transcendentalności  poznawczego
przedmiotu. W wyidealizowanym świecie umysł odtwarza to, co zdążyło się już urzeczywistnić w realnej kondycji
ludzkiej; autorytarną kontrolę nad większą częścią podmiotu i uznanie jego pozostałej części za pozbawioną znaczenia.
Spójność pozytywistycznej wizji poznawczego aspektu relacji człowieka ze światem z wyalienowaną rzeczywistością
jej aspektu praktycznego wyjaśnia zapewne, skąd bierze się moc przekonywania argumentacji pozytywistycznej […]
Jego epistemologiczne korzenie, a także aksjologiczne popędy wnikają w samą strukturę ludzkiego procesu życia w
wyalienowanym społeczeństwie315.

Nie  wdając  się  w  szczegóły  tego  twierdzenia,  zauważmy,  że  tego  rodzaju  krytyka  po

pierwsze  nie  uwzględnia  korzyści  poznawczych  płynących  z  faktu  ograniczenia  podmiotu

refleksyjnego jako ośrodkowego punktu praktyki poznawczej. Jak zauważa P. Bourdieu:

Należy w ślad za typowo pozytywistyczną tradycją krytyki  introspekcji,  zgodzić się  ze stwierdzeniem, że
najbardziej skuteczna refleksja polega na obiektywizacji podmiotu obiektywizacji. Pragnę przez to powiedzieć, że jest
to refleksja, która pozbawiając podmiot poznający przywileju, zwykle sobie przez niego przyznawanego, wykorzystuje
wszystkie możliwe narzędzia obiektywizacji (badanie statystyczne, obserwacja etnograficzna, badanie historyczne itp.),
w celu wydobycia na światło dzienne ukrytych założeń, wynikających z jego włączenia w przedmiot poznania316.

Po drugie Baumanowska krytyka właściwie zamazuje charakterystyczną dla pozytywizmu

sprawczość, jaką generuje na poziomie praktyczno-technicznej implementacji teorii naukowych w

struktury ontologiczne świata.

Koncepcja ujednoliconego świata poddanego systematycznym i  bezwyjątkowym prawom, dopuszczającego
wszelkie badania, oferuje nieskończone możliwości nowych kombinacji środków, gdzie nie ma na wstępie żadnych

315 Z. Bauman, Kultura jako praxis, tłum. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2012, s. 304-305.
316 P. Bourdieu, Medytacje Pascaliańskie, dz. cyt., s. 20.
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granic ani przewidywań: nic nie jest zakazane i dopiero świadectwa empiryczne okażą, jak rzeczy się mają i jak można
je ze sobą łączyć, by osiągnąć pożądane cele […] nowy świat cechuje moralna inercja i brak różnorodności317.

Nauka  nie  przekształca  przecież  rzeczywistości,  za  pomocą  pojęć  abstrakcyjnych  oraz

metodologii,  w  których  sama  chętnie  widziałaby  ściśle  wytyczony  obszar  własnych  praktyk

poznawczych.  Nauka  potrzebuje  ku  temu  innych  jeszcze  działań,  materialnych  środków

komunikacji, takich jak, przyrządy pomiarowe, papier, mapy, statki handlowe, pieniądze itd.,  by

móc sprawnie działać.  Nauka potrzebuje stabilnego otoczenia instytucjonalnego,  uniwersytetów,

dobrze  wyposażonych  laboratoriów,  zorganizowanych  w ramach  państw  narodowych,  sprawnie

działającego  systemu edukacji  by  móc  systematycznie  się  rozwijać.  Nauka  potrzebuje  również

ekonomicznie  stabilnych  procesów cyrkulacji  i  akumulacji  kapitału  o  wymiarze  globalnym,  by

czynić przyrodę bytem uniwersalnie przeliczalnym, na modłę matematycznego przyrodoznawstwa,

o czym wiedział już doskonale K. Marks:

[Kapitalisty] nic nie kosztuje wprzęganie do procesów produkcji sił przyrody, jak woda, para itd. […] Z nauką
jest tak samo, jak z siłami przyrody. Prawo odchylenia igły magnetycznej w polu działania prądu elektrycznego lub
prawo, że prąd elektryczny dookoła sztaby żelaznej wzbudza w niej magnetyzm – nazajutrz po odkryciu nie kosztuje
już ani szeląga. Lecz eksploatacja tych praw w dziedzinie telegrafu itp., wymaga kosztownego i rozległego aparatu.318

Marks  zauważył,  że  nasycenie  nowoczesnych  procesów  integracji  społecznej  naukowo-

technologicznymi rozwiązaniami, wymaga określonego podziału pracy w wymiarze globalnym, co

nie  pozwalało  mu  na  teoretyczne  zastosowanie  procedury  demarkacji,  oddzielającej  materialne

wytwory  praktyki  społecznej  od  czystych  produktów  naukowych  teorii319.  Instytucjonalizacja

postępu w ramach państwa narodowego, polegająca na uruchomieniu nowych form uczestnictwa

społecznego – M. Weber powiedziałby tu z pewnością o formach celowo-racjonalnych – wymaga

splotu  tych  obszarów  praktyki,  które  w  porządku  dociekań  naukowych  pozostają  po  prostu

zignorowane. Tak jak praktyczne unaukowienie rzeczywistości potrzebuje materialnych nośników

społecznej praktyki, tak też krążący po świecie kapitał wymaga ujednolicających form naukowej

metrologii, by móc swobodnie się poruszać. Równolegle materialność praktyk wymaga obszarów

zdeterytorializowanych na poziomie epistemologicznym, którego węzłowym nośnikiem są systemy

naukowe ukształtowane w obrębie państw narodowych. „Kapitalizm funkcjonuje jako immanentna

317 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hałówka, Warszawa 1983, PIW, s. 34
318 K. Marks, Kapitał, dz. cyt., tom I, cz. II, s. 125-126.
319 Marks w Kapitale z zażenowaniem komentuje spostrzeżenia Johna S. Milla na temat maszyny i jej wpływu na życie
codzienne robotników. J. S. Mill był bowiem zawiedziony tym, że maszyna cieplna wbrew jego oczekiwaniom wcale
nie ulżyła robotnikom w ich ciężkiej pracy, lecz dołożyła tylko nowych obowiązków i problemów. W końcu zastąpienie
pracy  mięśni  pracą  tłoków i  przekładni  wydawała  mu  się  tylko  prostym przeniesieniem ruchu  (jak  w mechanice
klasycznej),  a  tym  samym  prostym  sposobem  na  zwielokrotnienie  efektów  ludzkiej  pracy,  bez  zwiększonego
wydatkowania jej energii.  „Matematycy i mechanicy – a ich poglądy tu i ówdzie powtarzają ekonomiści angielscy –
uznają narzędzie za prostą maszynę, maszynę – za narzędzie złożone. Nie widzą żadnej istotnej równicy między nimi i
nawet proste układy mechaniczne, jak dźwignię, równię pochyłą, śrubę, klin, nazywają maszynami” (Tamże, s. 104).
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aksjomatyka  zdekodowanych  strumieni  (strumienia  pracy,  pieniędzy,  produktów...).  Państwa

narodowe  nie  są  paradygmatami  nadkodowania,  lecz  modelami  realizacji tej  immanentnej

aksjomatyki”320.

Można zatem powiedzieć, że z jednej strony istnieje wyraźna granica oddzielająca praktykę

materialną (ontologię) od czystej analizy epistemologicznej. Z drugiej strony jednak tej granicy nie

ma,  ponieważ  teoretyczna  autonomizacja  epistemologii  i  jej  problemów  nie  dostrzega

ontologicznych  warunków możliwości  własnej  konstytucji.  Stąd  też  ono-epistemologia  nie  jest

dostrzegalna  z  pozycji  czystych  wytworów  wiedzy  takich  jak  teorie,  prawa,  modele,  języki,

paradygmaty, czy pojęcia. Nie tam zatem gdzie dokonuje się „właściwych” rozstrzygnięć epistemo-

logicznych,  lecz  tam  gdzie  pojawiają  się  konflikty  i  kontrowersje,  możemy  dostrzec  moment

symetrycznego współkonstytuowania się myśli i bytu. Można w tym miejscu sparafrazować Hegla i

powiedzieć, że jedność tych dwóch skrajnych biegunów, ontologicznego i epistemologicznego, jest

jednością niespokojną. A niespokojność ta charakteryzuje się tym, że niezależnie od tego, w jaki

sposób pada pytanie o naukę, czy to od strony filozofii, czy to z wnętrza samej nauki, to sposób jej

praktykowania nie znajduje właściwego dla siebie miejsca w żadnej z tych dziedzin.

Paradoks  polega  więc  na  tym,  że  w  ramach  orientacji  pozytywistyczno-scjentystycznej

praktyczne  zastosowanie  teorii  w  zasadzie  całkowicie  ulega  uteoretycznieniu.  W konsekwencji

sama praktyka poznania naukowego rozumiana jako filozoficzna refleksja nad nauką nie jest w

stanie  dostrzec,  że  ontologiczną  stabilność  swoich  przedmiotów  wytwarza  głównie  przez

eksperymentalne manipulowanie rzeczami, a poznawczą obiektywność twierdzeń zapewnia sobie

za pomocą precyzyjnych urządzeń pomiarowych321. Nie dostrzega również, że ów technologiczne

uwarunkowania  pozwalają  jej  na  skuteczne  zarządzanie  sporami  naukowymi,  a  tym  samym

umożliwiają  koncyliacyjne  wypracowywanie  stanowisk  i  wzajemne  uznawanie  osiągnięć  w

zinstytucjonalizowanej formule wspólnoty uczonych, jaką jest uniwersytet. Zatem tak jak filozofia

konstruując swoje pojęcia,  omijała  złożoną sieć społeczno-materialnych zapośredniczeń,  tak też

nauka konstruując swoje przedmioty empiryczne, powtarza ten sam ruch322. I tu, i tu dochodzi do

320  G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, dz. cyt., s. 120.
321 Warto  dodać,  że  w  toku rozwoju  refleksji  nad  nauką  zostanie  to  dostrzeżone  m.in.  w  ramach  nowego
eksperymentalizmu, który odrzuca paradygmat reprezentacji w ramach poznania naukowego.  Na przykład I. Hacking
w  swej  książce  Representing  and  Intervening  dowodzi,  że  badania  laboratoryjne  polegają  na  manipulowaniu,
przekształcaniu i interweniowaniu w rzeczywistość (I. Hacking,  Representing and Intervening:  introductory topics in
the philosophy of natural science, Cambridge University Press, Cambridge 1983). Na polskim gruncie badaczem, który
nawiązuje do nowego eksperymentalizmu, jest  P.  Zaidler.  W swoich praca dostrzega,  że na gruncie filozofii  nauki
głównym punktem odniesienia była przede wszystkim fizyka teoretyczna, a nie praktyka laboratoryjna. (Zob. P. Zaidler,
D. Sobczyńska, Nowy eksperymentalizm a teoretycyzm. Spór o przedmiot i sposób uprawiania filozofii nauki, w zbiorze:
Nowy eksperymentalizm – teoretycyzm – reprezentacja,  red.  D. Sobczyńska, P. Zaidler,  Wydawnictwo Naukowe IF
UAM, Poznań 1994).
322 A. W. Nowak nazywa taki proces przeskokiem ontologicznym: „Przez przeskok ontologiczny rozumiem świadomy
lub  nieświadomy  zabieg,  który  pomija  etap  bądź  kilka  etapów  w  długim  łańcuchu  translacji”  (A.  W.  Nowak,
Wyobraźnia ontologiczna: filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM,
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jednostronnego  procesu  epistemologizacji  ontologii  i  jednoczesnego  wyparcia  momentu  onto-

epistemologicznej symetrii. Doskonale obrazuje ten proces opis postawy uczonego, jaki zarysował

F. Znaniecki:

Postawa  uczonego  pozytywisty  –  pisze  F.  Znaniecki  –  specjalisty  w  dowolnej  dziedzinie,  jest  jednolicie
realistyczna. Zawsze zmierza on do tego, by najdokładniej, jak to możliwe poznać rzeczywistość taką, jaka ona jest,
niezależnie  od  niego  […]  Jeśli  dostrzeże,  że  jego  doświadczenie  i  działalność  mimo  wszystko  mają  wpływ  na
zgromadzone dane, traktuje to jako źródło błędu, którego należy się wystrzegać. Tak więc astronom bierze poprawkę na
swoje równania osobiste w obserwacjach, psycholog i socjolog stara się nie wywierać osobistego wpływu na osoby,
których zachowanie bada […] Nawet jeśli  określony system został  sztucznie i intencjonalnie skonstruowany przez
ludzi, jak układ eksperymentalny w laboratorium fizycznym bądź system ekologiczny roślin uprawianych na pewnym
obszarze,  naturalistę  nie  interesuje  doświadczenie  i  działalność  tych,  którzy  taki  system  sporządzili,  lecz  jedynie
naturalne cechy elementów, których użyto do jego skonstruowania, siły naturalne, które spajają te elementy po tym, jak
system został skonstruowany, oraz procesy naturalne, które w nim zachodzą323.

Punktem,  który  na  poziomie  metodologicznym  miał  zespolić  nauki  społeczne  z

przyrodoznawstwem, podobnie jak zasada zachowania energii pozwoliła rozszerzyć naturalistyczny

sposób  wyjaśniania  zjawisk  na  inne  dyscypliny  naukowe,  był  ewolucjonizm324.  Ewolucję  i

termodynamikę  rozumiano  początkowo  jako  uogólnioną  mechanikę  uzupełnioną  o  komponent

temporalny.  Najogólniej  rzecz  ujmując,  fuzja  czasu  i  bytu,  polegała  tu  na  uhistorycznieniu

atemporalnej  materii.  Takie  podejście  pociągało  za  sobą  określone  konsekwencje  natury

poznawczej. Przede wszystkim determinizm przyczynowo-skutkowy został rozszerzony o wymiar

gradacji  czasowej,  w  taki  sposób,  że  rozkład  poszczególnych  oddziaływań  dokonywał  się  w

odwracalnym porządku liniowym. Mówiąc słowami Marksa, anatomia człowieka stała się kluczem

do anatomii  małpy.  Stąd  też  poszczególne  formy bytu  określone  według teorii  ewolucji  mogły

zarysowywać  właściwe  prządki  rozwojowe  nie  tylko  w  obrębie  samej  biologii  czy  fizyki  (np.

geologia), ale również odnosić się do różnorodnych postaci bytu społeczno-kulturowego. Postaci te

można  było  więc  ułożyć  hierarchicznie  jako  określone  stadia  rozwojowe  oraz  przebadać  w

porządku, jaki gwarantował odwracalny czas fizyki klasycznej. W tym sensie praktyki społeczne,

można było zredukować do całkowicie kontrolowanych następstw, gdyż obserwowane podmioty

ujmowano jak zbiorowiska atomów, poruszanych przez niezaznane sobie mechanizmy. Struktury

działań  zbiorowych  stają  się  w  ten  sposób  przewidywalne  albo  historycznie  odtwarzalne  na

podstawie nomotetycznego modelu. Z kolei badacz dzięki swoistego rodzaju „fizyce społecznej”,

zostaje obdarzony spojrzeniem, obecnym w każdym cyklu czasowych następstw. Jak zauważył P.

Sloterdijk:

Wydawnictwo Naukowe IBL PAN, Poznań, Warszawa 2016, s. 144).
323 F. Znaniecki. Metoda socjologii, tłum. E. Hałas, PWN, Warszawa 2008, s. 66-67.
324 W  tej  kwestii  odsyłam  do  tekstu:  A.  Kroeber,  Historyczna  rekonstrukcja  rozwoju  kulturowego  i  ewolucji
organicznej, w: tegoż, Istota kultury, tłum. P. Sztompka, PWN, Warszawa 2002.
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Oznacza to, że żadna z lokalnie przekazywanych form życia wyłącznie przy pomocy własnych środków nie
dorosła do sytuacji. Jedność ludzkości w jej rozproszonym gatunku opiera się teraz na tym, że wszyscy ludzkie we
wszystkich regionach i historiach, zostali zsynchronizowani, zdalnie dotknięci, zawstydzeni, rozdziawieni, dołączeni i
przeciążeni  –  stali  się  ośrodkami  witalnej  iluzji,  adresatami  kapitału,  punktami  w homogenicznej  przestrzeni  […]
bardziej widziane niż widzące, bardziej pojmowane niż pojmujące, bardziej osiągane niż osiągające325.

Tak  precyzyjnie  rozpoznawana  materia  działania  społecznego  wymaga  jednak

odczasowionej  teorii  naukowej,  która  nie  bierze  pod  uwagę  materialnych  procesów  własnej

konstytucji, co w zasadniczy sposób pozwala jej wytworzyć epistemologiczną obiektywność, ta zaś

właściwie  unika  nie  tylko  dialektycznego  napięcia  między  epistemologicznym  kurczeniem  się

przestrzeni  a  jej  ontologicznym  poszerzaniem,  ale  również  między  synchronią  czasów

zwielokrotnionych  a  ich  porządkiem  diachronicznym. Dzieje  się  tak  ponieważ  intelektualne

spojrzenie na ludzką praktykę staje się spojrzeniem fizyka, gdzie praktyka rodzi się tylko z praktyki

i  dla  praktyki,  nigdy  nie  stając  się  w  pełni  autonomicznym  wyrazem  woli  oraz  realizacji

świadomych  celów.  Rola  praktyki  ogranicza  się  do  podtrzymywania  czy  też  reprodukowania

określonych z góry wzorów zachowań, postrzeżeń, myśli oraz stanów rzeczy. Wiedza praktyczna z

racji tego, że jest nabywana, wykonywana, a następnie z powrotem przekazywana, funkcjonując

niemal zawsze w formie niezwerbalizowanej, nie niesie w sobie twórczego potencjału. Tym samym

z punktu widzenia  pracy  naukowej  nie  jest  postrzegana w ogóle  jako wiedza,  lecz  mechanizm

działania.  Praca naukowa w przeciwieństwie do zanurzonej  w świecie  życia  praktyki  postrzega

własne  produkty  jako  realizację  uprzednio  ustanowionej  autonomii,  zawieszającej  wszelkie

możliwe formy społecznego zaangażowania. W ten sposób buduje epistemologiczny monopol na

wypowiadanie  się  o  świecie  społecznych  praktyk.  Tworzy  swój  własny  przedmiot  tego,  co

społeczne,  znajdując  w  samej  sobie  zasadę  rozumienia  i  wyjaśniania  tego  przedmiotu,  nie

odczuwając przy tym potrzeby ani czasowego, ani przestrzennego usytuowania własnej praktyki

poznawczej. Czyż nie jest to poczęści postulat kartezjański, wiążący ze sobą praktykę naukową z

podmiotem w strukturze samoświadomości, jaki opisywałem w pierwszej części?

Nie  przez  przypadek  antropolog  Johannes  Fabien  twierdzi,  że  od  samego  początku

epistemologia nauk społecznych starająca się uchwycić dynamikę zmian i przeobrażeń kulturowych

polega głównie na uczasawianiu przestrzeni, a nie na uprzestrzennieniu czasu:

Czas jest immanentnie wpisany w rzeczywistość, to znaczy, że z nim współistnieje[...] Relacje, które wiążą
świat w jednolity zasób ontologiczny (niezależnie od tego, czy mowa o zjawiskach przyrodniczych, czy fenomenach
społeczno-kulturowych)  można  rozumieć  jako  relacje  czasowe  […]  Rozprzestrzenianie  w  przestrzeni  oznacza
bezpośrednio   co nie znaczy wcale, że w sposób prosty i oczywisty   pewną sekwencję czasu326.

325  P. Sloterdijk, Kryształowy pałac, dz. cyt., s. 183.
326 J. Fabian, Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object, Columbia University Press, Nowy Jork 1983,
s. 11-12.
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J. Fabien pisze o odmowie jednoczesności dwóch porządków temporalnych, nowoczesnego i

przed-nowoczesnego. Odmowa ta zasadza się na strukturalnej jedności czasu jako sztywnej ramie

poznawczej,  w której  pojawiają  się wszelkie  możliwe zjawiska.  Pozwala to  na identyfikowanie

niektórych elementów rzeczywistości jako anachronizmów (czy też, jak powiedzieliby zwolennicy

teorii  modernizacji,  porządków  zacofanych)  a  niektórych  jako  elementów  wiodących  lub

zaawansowanych. Współistnienie nieprzystających do siebie porządków rozwojowych zostaje więc

zniesione na rzecz ewolucyjnych form stadialnych: „A) Ewolucja ekonomiczna: zbieracze/łowcy/

koczownicy/hodowcy/rolnicy/przemysłowcy;  B)  Ewolucja  etologiczna:  koczownicy/pół-

koczownicy/osiadli; C) Ewolucja ekologiczna: rozproszona autarkia rozproszonych grup/ wioski i

osady/  miasta/  państwa.  Wystarczy  nałożyć  analityczno-empiryczne  wymogi  doświadczenia  na

strukturalny wymiar współzależności globalnych (porządek ontologiczny), by społeczeństwa nie-

europejskie ułożyły się w stosunku do Europy w linearnym porządku hierarchii rozwojowych.”327

Jednakże  w  porządku  geograficzno-przestrzennych  współzależności  sytuacja  prezentuje  się

zupełnie odwrotnie. Dzieje się tak ponieważ, regularnie od XVI wieku społeczeństwa zachodnie

uzależniały od siebie pozostałe części świata, wpływając tym samym na kształt i kondycję tych

kultur i cywilizacji, które przecież znacznie później, bo dopiero pod koniec XIX wieku, stały się

przedmiotem badań dla teorii społecznej (zwłaszcza socjologii i antropologii). Ta zaś od samego

początku  definiowała  swój  przedmiot  w  kategoriach  „nienaruszonych  skamielin  historycznej

przeszłości”.  

Można zatem powiedzieć, że struktura podmiotowo-przedmiotowa, jaka wyłania się z tak

zarysowanego projektu  badawczego,  wyraźnie  zakreśla  horyzont  możliwości  poznawczych oraz

stosowalności metod dla nauk społecznych, które niejako z gruntu dążą do nomologicznego modelu

wyjaśnianiu  zjawisk.  Świat  społeczno-kulturowy nigdy nie  pojawia  się  zatem w tak  określonej

perspektywie naukowej jako kategoria wyjaśniająca, lecz jako coś, co ma być dopiero wyjaśnione

za pomocą ściśle wyznaczonych metod i narzędzi.  Z kolei sam sposób wyjaśniania polega tu na

wykrywaniu stałych związków przyczynowo skutkowych oraz na współwystępowaniu fenomenów,

które należy wydobyć z materiału empirycznego, a następnie sformułować w postaci ścisłych praw.

Dlatego też na przykład H. Taine w swej  Filozofii sztuki potrafi wykazać związek pomiędzy rasą,

środowiskiem naturalnym a ekspresją artystyczną, zarysowując w ten sposób teoretyczne pole dla

historii sztuki. C. Lombroso, może tworzyć nowoczesną psychiatrię oraz kryminologię w oparciu o

badania fizjologiczne (frenologia), a nawet meteorologiczne. G. Le Bon niemal w ten sam sposób

określa dziedzinę psychologii społecznej. A. Schleischaft teorię ewolucji jest w stanie wykorzystać

327 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, dz. cyt., s. 523.
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na potrzeby językoznawstwa, a H. Spencer na podstawie takich kategorii, jak selekcja i walka o byt

określa zręby dziewiętnastowiecznej socjologii. Jak zauważa historyk E. Hobsbawm:

W szczytowym okresie liberalnej wiary w postęp wydawało się, że większość nauk społecznych – etnografia,
antropologia,  filologia,  językoznawstwo,  socjologia  oraz  kilka  ważniejszych  szkół  ekonomii  –  ma  podstawę
teoretyczno-badawczą wspólną dla nich i  dla nauk przyrodniczych.  Podstawą taką miałby być ewolucjonizm. Jako
centralne  zagadnienie  nauk  społecznych  traktowano  wówczas  przemiany  człowieka  od  stanu  prymitywnego  do
współczesności, a także akcentowano znaczenie dążeń do racjonalnego zrozumienia owej współczesności. Proces ten
ujmowano  na  ogół  jako  przechodzenie  ludzkości  przez  kolejne  stadia,  przy  czym  marginalizowano  przeżytki
wcześniejszych  etapów,  traktując  je  na  podobieństwo  żywych  skamielin.  Badanie  społeczeństwa  było  więc  nauką
pozytywną,  tak  jak  każda  inna  dyscyplina  oparta  na  ewolucjonizmie,  od  geologii  po  biologię.  Całkiem naturalne
wydawało się opublikowanie pracy na temat warunków postępu opatrzonej tytułem Fizyka i polityka, czyli refleksja nad
zastosowaniem zasad doboru naturalnego i dziedziczenia w badaniach społeczeństwa politycznego , tak jak naturalne
było, że książka taka ukazała się w latach 80 XIX wieku w londyńskiej serii naukowej International Scientific Series
obok takich dzieł jak Zachowanie energii, Studia z analizy widmowej, Studium socjologii, Fizjologia ogólna mięśni i
nerwów oraz Pieniądz i mechanizm wymiany328.   

Na związek liberalnego postępu i rozwoju nauk społecznych wskazuje również R. Connell:

Zaproponowanemu przez socjologię rozwiązaniu dylematów liberalizmu często przypisywano status nauki.
Mill i Comte w swoich programowych tekstach podkreślali, że socjologia musi formułować prawa [...] Prawom postępu
społecznego przydano aury naukowości przez nawiązanie do prestiżowych dyscyplin – geologii i biologii ewolucyjnej.
Dlatego  też  w  traktatach  socjologicznych  często  objaśniano  zasady  ewolucji  organicznej,  a  niekiedy  wręcz
rozpoczynano je od omówienia ewolucji gwiazd i Układu słonecznego329.

Etatyzacja biologiczności330 – jakby powiedział Foucault – to nie tylko fala wznoszącą się na

entuzjazmie liberalnego postępu, ale również symetrycznie powiązany z nią szereg instrumentów

klasowego  i  kolonialnego  dyscyplinowania331.  Liberalizm  ze  swoją  ideą  wolności  rynkowej,

rynkowej konkurencji  oraz indywidualizmem tworzą w XIX wieku z teorią  ewolucji  swoistego

rodzaju jedność doktrynalną. Nie jest tajemnicą, że Karol Darwin ukuł pojęcie selekcji naturalnej w

analogii  do  modelu  kapitalistycznej  konkurencji,  który  zapożyczył  od  Malthusa332.  Jedność

doktrynalna  polega  tu  na  bezpośrednim  sprzężeniu  sprawczości  polityczno-ekonomicznej  z

biologiczno-fizyczną konstytucją  bytu ludzkiego333,  gdzie podstawowym kryterium działania  nie

328  E. Hobsbawn, Wiek imperium 1875-1914, dz. cyt., s. 410.
329 R. Connell, Teoria z globalnego Południa: w stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie, tłum. P. Tomanek, 
Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2018, s. 25-26.
330 W istocie teoria ewolucji rozumiana w szerokim sensie – to znaczy nie tyle teoria Darwina, co zbiór pakiet jej pojęć
(hierarchia  gatunków na  wspólnym drzewie  ewolucji,  walka  o  życie  między  gatunkami,  selekcja,  która  eliminuje
najgorzej przystosowanych) – w ciągu kilku lat w XIX stała się w sposób całkowity nie tylko sposobem tłumaczenia
dyskursu politycznego na język biologiczny, nie tylko sposobem ukrywania dyskursu politycznego pod płaszczykiem
naukowym, ale naprawdę całym sposobem myślenia o stosunkach kolonialnych, o konieczności wojen o przestępczości,
o zjawiskach szaleństwa i choroby umysłowej, o historii społeczeństw z jej różnymi klasami itd. Inaczej mówiąc, za
każdym razem,  gdy dochodziło do konfliktu,  zabijania,  walki,  ryzyka śmierci,  było się  dosłownie  zmuszonym do
myślenia o tym w formie teorii ewolucji”. (M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w College de France,
1976, tłum. M. Kowalska, KR, Warszawa 1998, s. 254).
331 Zob. E. Black, Wojna przeciw słabym, Muza, Warszawa 2004.
332 E. Hobsbawm, Wiek rewolucji 1789-1848, dz. cyt., s. 431.
333 Warto  w tym miejscu  zaznaczyć,  że  fizyczno-biologiczna  konstytucja  bytu  ludzkiego wprost  odwołuje  się  do
pojęcia rasy, pod którym – jak dziś wiadomo – naukowcy byli w stanie umieszczać wiele różnych rzeczy. Na przykład
dystynktywną kategorią rasy miało być kolejno: kształt czaszki, grupa krwi, kolor skóry i geny. C. Lévi-Strauss w
znanym  eseju  Kultura  i  rasa prześledził  wszystkie  sposoby  konstruowania  pojęcia  rasy,  ustalając,  że  nie  można
wyznaczyć jednokierunkowego porządku determinacji  od rasy  do form kultury:  „W ciągu całego XIX i  pierwszej
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może być już ani prawo, ani moralność (sfera ducha), lecz skuteczność w realizacji pragnień oraz

interesów  (materia  działania).  Oczywiście,  pragnienia  i  interesy,  nie  są  tu  rozumiane  jako

zsubiektywizowane  kategorie,  lecz  obiektywne  możliwości  określone  przez  porządek  przyrody.

Przyroda występuje tu bowiem nie tylko jako „naga” siła, ale również racjonalny porządek rzeczy,

który zawiera w sobie właściwe wzory postępowania. Poznanie naukowe, które pozwala odkrywać

te  wzory,  oraz  działanie  polityczno-ekonomiczne,  które  odnajdują  w  nich  swoją  podstawową

motywację i uzasadnienie, czyni z poznających ludzi zachodu nie tylko zwycięzców w walce o byt,

ale również urzeczywistnienie uniwersalnej możliwości antropologicznej. Tym samym zakłada się,

że  asymetryczne  stosunki  społeczne  (stosunki  klasowe  i  płciowe),  a  zatem  również  relacje

pomiędzy kolonizującymi i kolonizowanymi ufundowane są na organicznej całości, ucieleśniającej

to, co prawdziwe i wartościowe w porządku naturalnym.

Tak uformowana fizyka społeczna, tak samo, jak filozofia, stawia naprzeciw siebie podmiot

i  przedmiot,  pomiędzy  którymi  nie  zachodzi  żaden  rodzaj  praktycznych  negocjacji.  Jedyna

łącznością,  jaka jest  tu  możliwa do pomyślenia,  to łączność epistemologiczna.  W konsekwencji

różnica między Europą a resztą świata w perspektywie naukowej stała się tak oczywista, że nie

próbowano jej nawet zgłębić, uznając taki stan rzeczy za fakt empirycznie oczywisty. Jak zauważa

R. Connell:

W  ostatnim  dziesięcioleciu  XIX  wieku,  kiedy  proces  instytucjonalizacji  socjologii  dobiegł  końca,  za
najważniejszy dowód postępu – a więc główny fundament intelektualny nowej nauki – przyjmowano różnicę między
społeczeństwami metropolii i krajów skolonizowanych. Socjologowie nie spierali się o wagę tych różnic, dyskutowali
natomiast nad tym, jak należy je interpretować – jako przejaw fizycznej ewolucji od niższych do wyższych typów
człowieka, czy jako wyraz ewolucji umysłu i form społecznych […] Tematy poruszane przez reprezentantów nowej
dyscypliny są wymowne. Nauka społeczna oparta na relacjach społecznych w imperium musi podejmować kwestie
rasowe, a nauka społeczna zainteresowana postępem ewolucyjnym i hierarchiom i grup społecznych musi podejmować
kwestie płci i seksualności334.

W  ramach  tak  określonych  ram  badawczych  –  R.  Connell  nazywa  je  etnografią

panoramiczną  –  dla  których  dominującą  cechą  staje  się  wyjaśnianie  określonych  fenomenów

społecznych  przez  ustalanie  najczęściej  jedno-czynnikowych  kierunków  determinacji335,  narasta

połowy XX wieku zadawano pytanie, czy rasa wpływa na kulturę i jakimi sposobami. Stwierdziwszy, że tak postawiony
problem jest  nierozstrzygalny,  widzimy teraz,  że  dzieje  się  odwrotnie:  to  formy  kultury  przejmowane  w różnych
miejscach przez ludzi,  ich taki czy inny tryb życia dominujący w przeszłości lub do dzisiaj, określają w ogromnej
mierze ich ewolucję biologiczną i jej ukierunkowanie. Nie potrzebując już pytać, czy kultura jest, czy nie jest pochodną
rasy, odkrywamy, że rasa – albo to, co powszechnie rozumie się przez ten termin – jest jedną z funkcji kultury” (C.
Lévi-Strauss, Kultura i rasa, tłum. W. Grajewski, w: tegoż, Spojrzenie z oddali, tłum. zbior., PIW, Warszawa 1993, s.
39).
334 R. Connell, Teoria z globalnego Południa, dz. cyt., s. 25-26.
335 Tego przykładem może być  darwinizm społeczny H. Spencera. W  Zasadach socjologii pisał on tak: „W całym
świecie istot ożywionych walka o byt była niezbędnym środkiem rozwoju. Spostrzegamy, że nie tylko w zapasach
jednostek  tego  samego  rodzaju  pozostanie  przy  życiu  najzdatniejszych,  od  początku  sprzyjało  rozwojowi  typów
wyższych, ale widzimy nadto, że zarówno wzrost, jak i organizację zawdzięczać należy głównie nieustannej walce
gatunków”. (H. Spencer, Zasady socjologii, tłum. H. Krahelska, PWN, Warszawa 1967, s. 338).
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wprawdzie szereg problemów i kontrowersji, które pojawiają się na styku teorii i empirii, lecz są

one wtórne wobec funkcji legitymizującej, jaką nauki społeczne pełnią wobec metropolii. Funkcja

ta pozostawała nieuświadomionym elementem praktyki badawczej, gdyż naukowcy nie dostrzegali

szeregu  globalnych  współzależności,  jakie  zachodziły  między  eksploatacją  obszarów  nie-

europejskich  a  ukonstytuowaniem  się  europejskiej  nowoczesności,  czy  też  nowoczesnego  bytu

społecznego. Im bardziej światowy system kapitalistyczny stawał się zintegrowany, generując tym

samym dysproporcje rozwojowe, tym bardziej doszukiwano się w nim porządkujących dystynkcji,

które następnie ulegały dyskursywnej esencjalizacji.

Chciałbym w tym miejscu  się  zatrzymać  i  pokazać,  że  powyższa  analiza  nie  jest  tylko

historyczną  rekonstrukcją  określonych  struktur  poznawczych,  które  na  gruncie  „żywej”  teorii

społecznej pozostają nieaktualne. W tym celu posłużę się dwoma krótkimi przykładami. Pierwszy

przykład dotyczy „ojców założycieli nowoczesnej socjologii  E. Durkheima i M. Webera, którzy

przyczynili się do metodologicznej autonomizacji nauk społecznych, a ich teorie wciąż pozostają

inspirujące dla wielu badaczy. Drugi przykład nawiązuje do innowatorów w dziedzinie antropologii

M.  Sahlinsa  i  C.  Lévi-Straussa,  dla  których  podstawowym  odniesieniem  epistemologicznym

pozostawały nauki przyrodnicze. Pokażę, że pomimo dynamicznego rozwoju teorii społecznej, jaka

dokonała  się  na  przełomie  wieków  oraz  później,  pomimo  różnic  epistemologiczno-

metodologicznych  pojawiających  się  w  ramach  tej  dynamiki,  to  w  dużej  mierze  filozoficzny

epistemocentrym wciąż organizuje (analityczno-empiryczną) strukturę doświadczenia w naukach

społecznych,  umożliwiając  w  ten  sposób  konstytuowanie  się  właściwego  dla  tak  rozumianego

doświadczenia przedmiotu.

W tym samym czasie,  kiedy  E.  Durkheim pisał  O podziale  pracy  społecznej i  Zasady

metody socjologicznej,  gdzie z jednej strony posługiwał się przykładami Algierskich Kabyli  dla

określenia podstawowych – czyli najprostszych – form organizacji społecznej, z drugiej zaś starał

się  zapewnić,  że  socjologia  winna być  nauką obiektywną,  badającą  wyłącznie  fakty  społeczne,

francuska armia kolonialna prowadziła szeroko zakrojone działania wojenne wobec muzułmańskich

wspólnot w afrykańskim interiorze. Z kolei Max Weber, który w swej socjologii opowiadał się za

nauką wolną od aksjologicznego zaangażowania, napisał swój słynny esej o kulturowej wyższości

Europy nad resztą świata w szczytowym momencie Europejskiej ekspansji kolonialnej, trwającej

wówczas  już  od  trzystu  lat336.  Jeśli  więc  podstawowym  zainteresowaniem  socjologii  i  nauk

społecznych w ogólności (a E. Durkheima i M. Webera są tutaj istotni nie tylko jako „ojcowie

założyciele  socjologii”,  ale  przede  wszystkim  ze  względu  na  bogactwo  materiałów

336 Chodzi rzecz jasna o esej pod tytułem Osobliwość kultury Zachodniej, w: M. Weber, Szkice z socjologii religii, dz.
cyt.
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antropologicznych oraz historycznych, jakimi się posługiwali), jest badanie rozwoju (postępu?) czy

ogólnie rzecz ujmując zmian społeczno-kulturowych, to można powiedzieć, że u samych podstaw

teoria społeczna przeocza coś, co powinno być dla niej najistotniejsze.

Taka narracja znajduje również swoje przedłużenie w późniejszej antropologii, która zdołała

wprawdzie  przyswoić  sobie  różnicę  między  mechaniką  a  termodynamiką  i  zastosować  ją  dla

własnych  potrzeb,  lecz  tylko  po  to,  by  odtworzyć  stare  uprzedzenia.  Antropolog  M.  Sahlins

zauważył, że postęp można mierzyć ilością energii, jaką społeczeństwu dostarczana jest w ciągu

określonego odcinaka czasu. Zazwyczaj taką energie wytwarza ludzka praca. Jednakże w sytuacji,

kiedy fizyczna praca ludzi zostaje zmultiplikowana przez energię wytwarzaną z maszyny cieplnej,

społeczeństwa zmuszone są do bardziej  efektywnego jej  przetwarzania  i  w konsekwencji  same

ulegają przekształceniu:

Tak jak w obrębie życia organicznego ociągnięcia termodynamiczne mają swój odpowiednik organizacyjny –
wyższe szczeble integracji. Organizacyjnym wyrazem postępu ogólnego są; wzrost elementów materialnych, podział
pracy rozwijający się w postępie geometrycznym, zwielokrotnienie liczby grup i podgrup społecznych, wyłonienie się
specyficznych sposobów integracji – politycznych jak wodzostwo i państwo, filozoficznych, jak uniwersalne religie
etyki i nauka337.

Doskonałą  egzemplifikacją  takiego  podejścia  jest  również  słynne  stwierdzenie  C.  Lévi-

Straussa,  który  zdefiniował  wspólnoty  niepiśmienne  (przed-nowoczesne)  jako  proste  zegary,  w

których przeważają zjawiska mechaniczne nad statystycznymi. Z kolei społeczeństwa nowoczesne

porównywał  do  maszyny  termodynamicznej,  działającej  na  zasadzie  kontrastu  potencjałów,

generującej  dużo  „chaosu”,  czyli  postępu338.  Zauważmy,  że  różnica  ta  –  pomimo  wyraźnie

zarysowującej się multilinearności dróg rozwojowych – nie oznacza nic innego jak powtórzenie

starego  stwierdzenia,  iż  z  jednej  strony  niektóre  społeczeństwa  reprezentują  archaiczne  formy

organizacji, wskazując tym samym na zerowy potencjał modernizacyjny (są to tzw. społeczeństwa

bez historii), z drugiej zaś istnieją złożone formy społeczne, które niejako same z siebie generują

postęp. C. Lévi-Strauss rozszerza ten sposób argumentacji również o struktury umysłowe. W Myśli

nieoswojonej czytamy:

Gdyby inspirujący  go  rozum,  podobnie  jak  wszystkich  jego  poprzedników,  był  dokładnie  taki  sam jak  u
współczesnych, to w jaki sposób mielibyśmy rozumieć fakt,  że rozum ten zatrzymał się w działaniu, że pomiędzy
rewolucją neolityczną a współczesną nauką pojawił się interwał – tysiąclecia stagnacji?339

C. Lévi-Strauss wyjaśnia tę czasową różnicę (temporalny interwał), odwołując się do dwóch

rodzajów poznania rozwijających się równolegle. Dla opisania tego fenomenu tworzy postać przed-

337 M. Sahlins,  Ewolucja konkretna  i  ogólna,  w:  red.  E.  Nowicka,  M. Głowacka-Grajper,  Świat  człowieka,  świat
kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, WP, Warszawa 1973, s. 367.
338 Zob. G. Charbonnier, Rozmowy z Claude Lévi-Straussem, dz. cyt.
339 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, dz. cyt., s. 29-30.
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nowoczesnego  bricoulera i  nowoczesnego  inżyniera,  by  opisać  odmienne  sposoby

ustosunkowywania  się  do  świata  fizycznego.  Jak  zauważa J.  Goody,  który  komentuje  ten  sam

fragment Myśli nieoswojonej, autorowi w ogóle nie przychodzi do głowy, że bricouler w otoczeniu

nowoczesnych  instytucji  z  łatwością  stanie  się  inżynierem,  z  kolei  inżynier  pozbawiony

nowoczesnych instytucji  przekształci  się  w  bricoulera340.  Na samym początku pierwszej  części,

wykazałem już,  że autor  Antropologii  strukturalnej,  sytuuje się  w paradygmacie Kartezjańskim,

dostrzegając różnicę pomiędzy „nimi” a „nami” w strukturach umysłowych.

Na  tych  dwóch  przykładach  widać  bardzo  wyraźnie,  że  pod  powierzchnią  „fizyki

społecznej” funkcjonuje silny komponent filozofii epistemocentrycznej, nawet wtedy, kiedy wydaje

się on być zniesiony. Aby wyjaśnić kategorię różnic rozwojowych, redukuje się uwarunkowania

globalnego  kapitalizmu  do  teorio-poznawczej  relacji  podmiot/przedmiot,  która  z  założenia  ma

posiadać nieredukowalną podstawę dla neutralnych twierdzeń naukowych, z których wyprowadza

się  określone  wyjaśnienia.  Dlatego  też  ani  M.  Weber,  ze  swoją  tezą  o  nauce  wolnej  od

wartościowania, ani E. Durkheim, z koncepcją faktu społecznego, ani M. Sahlins i C. Lévi-Strauss,

uzbrojeni w najnowsze zdobycze fizyki, biologii i językoznawstwa, nie są w stanie powiązać w

sposób strukturalny zależności między dynamiką rozwojową społeczeństw nowoczesnych (złożony

podział pracy, wykształcenie demokratycznych instytucji politycznych, nauki, systemy prawne itd.)

a „niedorozwojem” społeczeństw nie-europejskich, a następnie określić tę zależność na poziomie

poznawczym. W zamian za to otrzymujemy socjologiczno-antropologiczne wielkie dychotomie –

jakby powiedział J. Goody – w postaci wspólnot mechanicznych i organicznych, racjonalnych i

nieracjonalnych, naukowych i magicznych, nowoczesnych (odczarowanych) i „zaczarowanych” itd.

Czy nie jest tak, że w globalnym królestwie krążących kapitałów, od samego początku –

mówiąc słowami P. Sloterdijka – pęd wyprzedza racje, egzekwowanie legitymizację, a siły wyższe

stają się faktami?341 Cały problem z „fizyką społeczną” polega więc na tym, iż w odniesieniu do

epistemologii oddzielenie formy od treści (teorii od praktyki) przedstawia się w odwrócony sposób.

Wpierw na poziomie praktyki wytwarza się określona infrastrukturę materialną,  którą następnie

uznaje się za zewnętrzną i obiektywną formę rzeczywistości, wyprowadzoną z bezpośredniej relacji

podmiot/przedmiot. W ten sposób forma staje się tym aspektem poznawczej struktury obserwacji,

który wydaje się nie tylko logicznym spoiwem tego, co istnieje, ale również tym, co biernie czeka,

by zostać adekwatnie odwzorowane w określonym powiązaniu danych naocznych. Na przykład

określanie poszczególnej treści – czyli faktów społecznych jakby powiedział E. Durkheim – nie

może polegać ani na zdrowym rozsądku, ani na refleksji. Oznacza to, że materiał badawczy ma

340 J. Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej, dz. cyt., s.54.
341 P. Sloterdijk, Kryształowy pałac, dz. cyt., s. 171.
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znaczenie  tylko  wtedy,  kiedy  można  się  do  niego  ustosunkować  w  sposób  obiektywny  –

niezaangażowany. Dlatego też E. Durkheim już w przedmowie do  Zasad metody socjologicznej

informuje czytelnika, że socjolog powinien wprawić się w taki stan ducha jak fizyk lub chemik i

podchodzić do swoich przedmiotów w taki sposób, w jaki miałby do czynienia z czymś absolutnie

mu  nieznanym342.  W ten  sposób  starając  się  naśladować  nauki  przyrodnicze,  nauki  społeczne

wyostrzają  wprawdzie  swoją  świadomość  metodologiczną  oraz  udoskonalają  metodykę  badań

empirycznych,  lecz przy jednoczesnym zubożeniu praktycznych podstaw wytwarzania teorii.  W

konsekwencji  uniemożliwia  to  teorii  społecznej  w  pełni  autonomiczne  określenie  przedmiotu

swoich  zainteresowań,  a  tym  samym  swojej  własnej  specyfiki.  Innymi  słowy,  cała  złożoność

praktycznych odniesień składających się na ukonstytuowanie obiektywności doświadczenia zostaje

niejako  wtłoczona  w  przedmiot  obserwacji,  o  czym świadczy  choćby  fakt,  że  każda  możliwa

interpretacja  różnic rozwojowych, jak za dotknięciem magicznej  różdżki  zamienia się  w czystą

epistemologię pozbawioną społeczno-materialnych zapośredniczeń.

Teoria  społeczna  przedstawiając  sobie  ontologiczny  aspekt  własnej  wytwórczości  w

odwrócony, to znaczy epistemologiczny sposób, gwarantuje sobie tym sam prawomocny dostęp do

opisów  świata  społecznego.  Dzieje  się  tak  ponieważ  gwarancja  ta,  polega  na  wykluczeniu

naukowego poznania nauki osadzonej w żywiole lokalnych praktyk. Uprzywilejowanie empirii w

teorii społecznej odzwierciedla zatem w sposób paradoksalny odmowę praktyczno-empirycznego

badania genez samej empirii. Podobnie rzecz się ma z uprzywilejowaniem logiki. Niezależnie więc

od tego, czy treści zmysłowe mogą być nieredukowalną podstawą dla formułowania teorii, czy rola

fundamentów wiedzy przypada logice jako nierozkładalnemu pierwiastkowi struktury poznawczej,

to przecież każda z tych opcji z punktu widzenia praktyki jest wysoce problematyczna dla nauk

społecznych. Nie chodzi również o to, w jakiej konfiguracji możemy połączyć ze sobą pojęciowy

(matematyczno-logiczny) i doktrynalny (dotyczący prawdy empirycznego wymiaru reprezentacji)

składnik  poznania.  Umieszczając  te  dwa  porządki  w  różnych  rejestrach  rozwoju  wiedzy,  nie

jesteśmy  w  stanie  określić  swoistej  dla  teorii  społecznej  przestrzeni  samouzasadnień.  Tę

problematykę zniesie i na nowo rozpisze dopiero fenomenologia społeczna.

342 Patrz. E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, tłum. J. Szacki, PWN, Warszawa 2000.
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2.3  FENOMENOLOGIA  SPOŁECZNA.  PYTAJĄC  O  SPOŁECZNE
WARUNKI MOŻLIWOŚCI DOŚWIADCZENIA SPOEŁCZNEGO

Samolot nauczył nas linii prostych.
Ledwie wystartujemy, a porzucamy drogi biegnące do wodopojów

 i obór czy wijące się od miasta do miasta.
Zerwawszy więzy słodkiej niewoli, wyzwoleni z pragnienia źródeł,

 bierzemy kurs na dalekie cele.
Wówczas dopiero z wysokości naszych prostolinijnych tras odkrywamy fundament zasadniczy,

geologiczne warstwy skał, pisaku i soli.
Gdzie życie ośmiela niekiedy rozkwitnąć jak kępka mchu w załomie ruin.

Zmieniliśmy się w fizyków, w biologów, badaczy tych cywilizacji,
które zdobią dna dolin górskich, a niekiedy – rozkwitają jak parki byle gdzie,

tylko znajdą sprzyjający klimat.
I wydajemy sąd o człowieku sąd w skali kosmicznej,

obserwując go przez okno samolotu jak przez instrumenty badawcze.
Odczytujemy na nowo historię ludzkości343.

Człowiek może myśleć,
o ile ma po temu możliwość.

Sama możliwość nie poręcza nam jeszcze, że potrafimy myśleć.
Potrafimy bowiem tylko to, co lubimy.

Naprawdę zaś lubimy to, co samo nas lubi344.

2.3.1 Z powrotem do podmiotu. Epistemologiczna implozja teorii społecznej

Od samego początku nauki przyrodnicze narzucały teorii społecznej ramy konstrukcyjne. Czyniły

to zarówno, jeśli chodzi o aspekt poznawczy, jak i czysto metodologiczny. Przede wszystkim jednak

nauki przyrodnicze określały wzór samej naukowości, do którego nauki społeczne winny dążyć345.

Proces ten miał miejsce również wtedy, kiedy między przyrodoznawcami i badaczami społecznymi

zarysowały  się  już  znaczące  różnice,  a  nauki  społeczne  osiągnęły  instytucjonalną  autonomię.

Wszelako autonomia ta nie oznaczała jeszcze ukonstytuowania się właściwego dla teorii społecznej

doświadczenia.  Powodem takiej  sytuacji  był  fakt,  że  sam przedmiot  doświadczenia,  czyli  świat

343 A. De Saint-Exupéry, Samolot i planeta, tłum. W. Z. Bieńkowscy w: tegoż, Ziemia, planeta ludzi; Pilot wojenny;
List do zakładnika, PIW, Warszawa 1977, s. 42.
344 M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Aletheia, Warszawa 2017, s. 11,
345 Poznańska szkoła metodologiczna problematykę demarkacji  między naukami społecznymi, humanistycznymi a
przyrodniczymi objaśnia głównie na poziomie metodologicznym. L. Nowak na przykład pisał wprost o ukrytej jedności
nauk przyrodniczych i społecznych. Zestawiając ze sobą Darwina i Marksa, pokazał, że ich metody badawcze są ze
sobą zbieżne na poziomie metodologicznych wymogów idealizacji (L. Nowak, O ukrytej jedności nauk społecznych i
przyrodniczych,  „Nauka”  1998,  nr  1,  str  11-42).  Również  J.  Kmita  dostrzegał,  że  „ontologiczna  absolutyzacja
przyrodoznawczego obrazu świata, zapominająca o tym, iż stanowi rezultat potocznego bądź teoretyczno-naukowego
opracowania – wykorzystywanego lub wytwarzanego w praktyce społecznej aspektu natury, także nie zasługuje na
zaufanie” (J. Kmita,  Czarnoksięstwa humanistów,  dz. cyt., s. 92). Niemniej jednak tezy te utrzymują się w granicach
epistemologii i z punktu widzenia epistemologii problematyzują zagadnienia naukoznawstwa. Moje propozycja stara się
uchwycić problematykę praktyk społecznych z nieco innej strony, uwzględniającej również aspekt ontologiczny.
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społeczny, w przeważającej mierze był skonstruowany przez podstawowy korpus metod i narzędzi

stworzonych  poza  teoretyczno-praktyczną  ramą  nauk  społecznych.  Jak  zauważa  M.  Kuszyk-

Bytniewska.

August Comte, Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Webber – wszyscy oni, nie bez istotnych między ich
teoriami  różnic,  chcą  tworzyć  socjologię  naukową.  I  choć  wszyscy,  a  szczególnie  dwaj  ostatni,  głęboko  pojmują
specyfikę przedmiotu socjologii, to podporządkowanie imperatywowi naukowości jest w ich teoriach tak bardzo silne,
że  konstruują  empirycystyczną  strategię  pozwalającą  akceptować  w  duchu  scjentyzmu  ich  programy  naukowe:  u
Durkheima stanowisko to przybiera postać nakazu metodologicznego („badać fakty społeczne jak rzeczy”), a u Webera
realizuje się w postulacie „socjologii wolnej od wartościowania346.

W poprzednim podrozdziale  za  P.  Bourdieu  wskazałem na  istotną  dla  fizyki  społecznej

cechę,  która  polegała  na  praktycznej  niemożności  naukowego  przebadania  własnej  praktyki

naukowej.  Nie  twierdziłem  jednak,  że  taka  orientacja  poznawcza  jest  całkowicie  pozbawiona

samoświadomości  badawczej.  Wręcz  przeciwnie  wskazywałem,  iż  jej  ścisły  związek  z

przyrodoznawstwem, a tym samym skuteczność w wymiarze praktycznym skutkowała wysokim

stopniem jej epistemologicznej neutralności, co równolegle ograniczało możliwości wykształcenia

się w jej ramach zintegrowanych procedur auto-krytycznych. Pokazałem również, że tendencja do

uniwersalistycznego ujmowania struktur poznania w ramach nauki w ogóle, była ściśle powiązana z

wykształceniem się złożonych sieci współzależności o zasięgu globalnym (horyzontalny wymiar

akumulacji),  które  należy  rozumieć  jako  onto-epistemologiczne  zapętlenie.  Polega  ono  na

strukturalnym  współwarunkowaniu  procesów  nowoczesności,  które  w  oparciu  o  równoległą

akumulację kapitału i  wiedzy wytwarzają przewagę w wymiarze przestrzennym. Gdzie z jednej

strony  wiedza  naukowa  pozwalała  obsługiwać  imperialno-kapitalistyczną  ekspansję  państw

Europejskich w zobiektywizowanych kategoriach naukowych, z drugiej zaś to właśnie kolonialny

wyzysk społeczeństw nie-europejskich oraz eksploatacja przyrody, ufundowały dynamikę procesów

modernizacyjnych  w  samej  Europie  w  tym,  wytworzenie  się  nowoczesnych  systemów  wiedzy

naukowej.  Struktury epistemologiczne  oraz struktury  ontologiczne świata  konstytuują  się  zatem

równolegle, nieustannie ulegając zapętleniu. Skutkiem tego stał się globalny podział przestrzeni na

obszary,  w  których  wytwarza  się  wiedzę  naukową,  zdolną  reprezentować  świat  w  sposób

„adekwatny” i  miejsca,  gdzie  się jej  nie  wytwarza,  lecz stosuje lub naśladuje347.  Innymi słowy,

346 M. Kuszyk-Bytniewska, Działanie wobec rzeczywistości…, dz. cyt., s. 55-56.
347 K. Abriszewski opisuje fenomen naśladowania  za pomocą pojęcia nauki walizkowej: K. Abriszewski,  Nauka w
walizce, „Zagadnienia naukoznawstwa” 2016, nr 1(207), s. 87-111. Również A. Prasad porusza ten problem z poziomu
wytwarzania przestrzennej przewagi (A. Prasad, Imperial Technoscience: transnational histories of MRI in the United
States, Britain, and India, The MIT Press, Cambridge MA 2014). Na uwagę zasługuje również praca D. Chakrabartego
Prowincjonalizacja Europy.  Warto przytoczyć tu fragment tej  pracy „Słowo Europa nie zaprzątało mojej  uwagi w
dzieciństwie i młodości […] Dziedzictwo Europy (lub też brytyjskiej władzy kolonialnej, gdyż tak właśnie Europa
weszła  do  naszego  życia)  było  wszędzie:  w zasadach  ruchu drogowego,  w skargach  dorosłych,  że  Indusom brak
jakiegokolwiek poczucia obywatelskości,  w piłce nożnej i  krykiecie,  w moim szkolnym mundurku,  w bengalskich
esejach i poezji w duchu nacjonalizmu krytykujących nierówności społeczne, a zwłaszcza w tak zwany system kastowy,
w pośrednich i  bezpośrednich debatach na temat małżeństw z miłości  i  małżeństw kojarzonych,  w towarzystwach
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miejsca  zaawansowane kulturowo (nowoczesne)  oraz miejsca  zacofane (tradycyjne).  Pokazałem

również, że przestrzenny wymiar nierównego dystrybuowania wiedzy jest powiązany z nierówną

dystrybucją  potencjałów  rozwojowych.  Z  kolei  rozdzielenie  porządków  epistemologii  od

porządków ontologii w naukach społecznych oraz nadanie temu pierwszemu prymatu, od samego

początku  sprzyjało  ukształtowaniu  się  tzw.  wielkiej  dychotomii  (J.  Goody348),  która  rządzi

epistemologią nauk społecznych aż do dziś.

Fenomenologia społeczna w przeciwieństwie do fizyki społecznej dokonuje zasadniczego

przesunięcie w samym przedmiocie zainteresowania i w konsekwencji zmuszona jest w odmienny

sposób spleść ze sobą epistemologiczną relacje podmiotu i przedmiotu. Fizyka społeczna określa

swoją  epistemologię  najczęściej  w  kategoriach  reprezentacji,  lokując  w  ten  sposób  aspekt

prawdziwościowy relacji poznawczej po stronie przedmiotowej. Tym samym realizuje procedury

obiektywizacji  (charakterystyczne  dla  nauk  przyrodniczych),  które  zorientowane  są  albo

realistycznie,  albo  funkcjonują  jako  struktura  powszechnego  obowiązywania.  Ponadto  fizyka

społeczna  zakłada,  że  istnieje  tylko  jeden  świat  społeczno-kulturowy,  a  dokonujące  się  w nim

procesy  wszędzie  zachodzą  w  taki  sam sposób  i  można  je  uchwycić  za  pomocą  uniwersalnej

aparatury poznawczej349. W tym sensie celem fizyki społecznej jest rozpoznawanie mechanizmów

społecznych (systemowych konieczności), które rządzą ludzkim działaniem, a tym samym określają

właściwe modele postępu społecznego. Kondycję tak rozumianej orientacji znakomicie opisał P.

Bourdieu:

W istocie  nic  oprócz  kilku  efektów językowych nie  różni  intelektualnego determinizmu od  determinizmu
mechanicznego – choć ten pierwszy bywa definiowany w opozycji  do tego drugiego – redukującego działanie do
mechanicznej  reakcji  na  mechaniczne  zdeterminowanie,  a  czynniki  ekonomiczne  do  niedostrzegalnych  cząstek
podlegających  prawom  mechanicznej  równowagi.  Rzeczywiście,  jeśli  wybór  uzależnia  się  z  jednej  strony  od
przymusów strukturalnych (technicznych, ekonomicznych, bądź prawnych) wyznaczających ogół działań, z drugiej zaś
od preferencji uznanych za uniwersalne i świadome – albo podlegające uniwersalnym zasadom – oznacza to, że jedyna
wolność,  jaką  pozostawia  się  agnesom,  których  oczywistość  racji  logiczna  konieczność  zmusza  do  „racjonalnego
rachunku”,  to  wolność  opowiedzenia  się  za  prawdą  (czyli  po  stronie  obiektywnych  szans)  albo  za  błędem myśli
subiektywnej, a więc cząstkowej i stronniczej350.

Subiektywność może być zatem wyłącznie nośnikiem aberracji poznawczych, ponieważ nie

podlega proceduralno-normatywnym ustaleniom epistemologii  naukowej.  Z kolei  fenomenologia

społeczna, ponownie stawiając pytanie o warunki możliwości doświadczenia świata społecznego,

określa  swoją  epistemologię  w  odniesieniu  do  kategorii  interpretowania,  rozumienia,  czy  też

literackich i klubach filmowych. W praktyce, świadome nazywanie codziennej żywej Europy czy dyskutowanie o niej
nie  stanowiło  większego  problemu”  (D.  Chakrabarty,  Prowincjonalizacja  Europy:  myśl  postkolonialna  i  różnica
historyczna, tłum. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 7).
348 Zob. J. Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej, dz. cyt.
349 Przypomnę tylko, że w poprzednim rozdziale wyraźnie podkreśliłem ten motyw, odnosząc się do ewolucjonizmu,
który różnorodność kulturową sprowadzał do historii stadiów rozwojowych o charakterze liniowym.
350 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, dz. cyt., s. 64.
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przeżywania, których postawą są właśnie różnorodne odniesienia podmiotowe; „Sposób poznania,

który można nazwać fenomenologicznym – pisze P. Bourdieu – czyni przedmiotem swej refleksji

doświadczenie  z  definicji  niepodlegające  refleksji,  pierwotną  relację  zażyłości  ze  środowiskiem

znanym – w ten sposób wydobywa on na jaw prawdę owego doświadczenia; i choć może się ono

wydawać  złudne  z  obiektywnego  punktu  widzenia.  Mimo  to  jest  doskonale  pewne  jako

doświadczeniem.”351 W ten sposób aspekt prawdziwościowy poznania ulokowany zostaje po stronie

subiektywnej,  czyli  po  stronie  podmiotu,  który  nie  podlega  wyłącznie  uwarunkowaniom

strukturalnym, lecz wykazuje na zdolności do ich twórczego interpretowania we właściwym tylko

sobie  języku.  Stąd  też  fenomenologia  społeczna  znajduje  filozoficzne  przedłużenie  w  modelu

podmiotowej  sprawczości  (model  Kantowsko-Fichteański).  Jak  powiada  P.  Ricoeur  „Relacje

społeczne nie zastępują zdolności do działania, której nosicielem są jednostki”352. Fenomenologia

społeczna  zakłada  więc  możliwość  istnienia  wielu  światów  społecznych,  które  nie  mogą  być

ujmowane  przez  zuniformizowany  wymiar  epistemologii,  jaki  reprezentuje  fizyka  społeczna.

Można zatem powiedzieć, że takie podejście jest po prostu odpowiedzią na ograniczenia związane z

koncepcją  tzw.  przesocjalizowanego  podmiotu,  podlegającego  wyłącznie  systemowym

koniecznością  (ekonomicznym,  technologicznym,  społecznym  itd.).  Zobaczymy  jednak,  że

zestawienie ze sobą fizyki społecznej i fenomenologii społecznej nie jest prostym porównaniem

dwóch różnych od siebie epistemologii353.

W tym miejscu chciałbym się zatrzymać i podkreślić, że formuła stosowana dla określenia

fizyka społeczna i fenomenologia społeczna jest formułą wysoce uproszczoną354. W rzeczywistości

teoria  społeczna  w  swych  różnorodnych  przejawach  jest  o  wiele  bardziej  zniuansowana  i

metodologicznie  wysublimowana.  Epistemologiczne  orientacje  związane  z  procesami

obiektywizacji  oraz  subiektywizacji  występują  w  naukach  społecznych  w  skomplikowanych

układach i zestawieniach (wystarczy pomyśleć w tym miejscu choćby o socjologii rozumiejącej M.

Webera355,  antropologii  interpretatywnej  V.  Turnera,  czy  marksizmie  H.  Lefebrve’a),  lecz  nader

często  w  pozycji  przeciwstawnej  do  siebie,  bardzo  rzadko  zaś  jako  współ-uzupełniające  się

351 Tamże, s. 35-36.
352 P. Ricoeur, Drogi rozpoznania: wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, tłum. J. Margański, Znak, Kraków 

2004, s. 256.
353 W tym miejscu można odnieść się do pracy A. W. Nowaka  Podmiot, system, nowoczesność,  w której autor nie
uwzględnia momentu onto-epistemologicznego zapętlenia i  niejako od razu zestawia ze sobą dwie różne ontologie
systemowe. (A. W. Nowak, Podmiot, system, nowoczesność, dz. cyt.). Z kolei na drugim biegunie skrajności jest praca
Z.  Krasnodębskiego  pt.  Rozumienie  ludzkiego  zachowania,  który  stara  się  w  ramach  fenomenologii  społecznej
ugruntować epistemocentryczny wymiar wytwarzania wiedzy (Z. Krasnodębski, Rozumienie  ludzkiego zachowania:
rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych, PIW, Warszawa 1986).
354 Podobnie jak pod określeniem fizyka społeczna można zmieścić tak odmienne podejścia jak funkcjonalizm czy
strukturalizm, tak też pod określeniem fenomenologia społeczna znajdują się takie konstrukcje teoretyczne, które z
fenomenologią łączy stosunek krytyczny np. filozofia życia, hermeneutyka, neokantyzm, konstruktywizm językowy czy
interakcjonizm  symboliczny.  Nie  chodzi  zatem  o  jakiś  precyzyjny  podział  nauk  społecznych,  lecz  o  wydobycie
pewnych tendencji epistemologicznych, jakie się w nich wykształciły.
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elementy  wiedzotwórczej  praktyki  (krytycznego  wymiaru  refleksyjności  socjologicznej),  co

sugeruje  właśnie  zantropologizowana  socjologia  P.  Bourdieu.  Niemniej  jednak  to  właśnie  ten

podział  określił,  podstawowe  ramy  sporu  wewnątrz  epistemologicznej  problematyki  nauk

społecznych.356 Stąd też nie traktuję podziału na fizykę społeczną i fenomenologię społeczną jako

czegoś w rodzaju klasyfikacji zasadniczej. Jest to dla mnie raczej narzędzie idealizacyjne, które

pozwoli  mi  na  ułożenie  argumentacji  w  taki  sposób,  abym  mógł  równolegle  wyartykułować

zarówno ograniczenia, jak i możliwości konstytuujące się na styku filozofii i nauk społecznych,

które  uformowały  te  dwie  orientacje,  a  następnie  odnieść  je  do  problematyki  onto-

epistemologicznej symetrii.

W  tym  podrozdziale  pokażę,  że  fenomenologię  społeczną  można  potraktować,  jako

swoistego  rodzaju  epistemologiczną  implozję,  czyli  jako  skierowany  do  wewnątrz  projekt

teoretycznej  odnowy  poznawczych  podstaw  doświadczenia  świata  społecznego.  Chodzi  tu  o

określenie nowej przestrzeni środków produkcji społecznej, która pozostawała nie wyartykułowana

na poziomie procesów identyfikowanych jako deterministyczne.  Częściowo zarysowałem już tę

kwestię w odniesieniu do Heglowskiego nawyku, który pozwalał na zewnętrzną oraz wewnętrzną

(refleksyjną) dystrybucję działania. Podczas gdy fizyka społeczna skupia się niemal wyłącznie na

elementach  „zewnętrznych”,  czyli  obiektywnych  (czy  też  zobiektywizowanych)  wobec

subiektywnego  wymiaru  relacji  społecznych,  to  fenomenologia  umiejscawia  podmiotową

refleksyjność jako właściwy punkt dla wymiaru regulowania praktyk. Pokażę, że ruch ten związany

jest ze skutkami ubocznymi – jeśli można posłużyć się w tym miejscu określeniem U. Becka –

procesów  modernizacyjnych  urzeczywistaniących  się  w  wymiarze  światów  życia,  jak

355 Na przykład dla socjologii, gdzie przedmiotowość świata społecznego zostaje nieustannie zakłócana przez sam
proces społeczny (instytucjonalizacja,  industrializacja,  urbanizacja,  alienacja  itd.).  Odzwierciedla  się  to  nie tyle  na
poziomie empirycznie rejestrowanych faktów, ale przede wszystkim w obrębie samookreślenia praktyki badawczej jako
problem, przed którym stają sami naukowcy będący członkami badanego przez siebie społeczeństwa. Problematyczne
stało się zatem nie tylko ustanowienie przedmiotu badań, ale również społeczno-historyczne usytuowanie podmiotu
poznającego oraz umieszczenie go w strukturze produkcji wiedzy. Taki stan rzeczy wyraźnie dostrzegał już M. Weber,
dla którego procesy instytucjonalizacji nauki warunkowane były w dużej mierze stopniem rozwoju kapitalistycznych
stosunków produkcji, które sprzyjały naukowej specjalizacji i tym samym stawały się coraz bardziej kompatybilne z
wymogami uprzemysłowienia i globalnej przewagi świata zachodniego. Postępujący zaś w tym kierunku rozwój nauk
przyczyniał się do przekształcenia samego ethosu wiedzy naukowej. Niemiecki socjolog zdefiniował ten fenomen jako
przejście od nauki jako wykształcenia do nauki jako zawodu (M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, tłum. M.
Holona, A. Kopacki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011).
356 Widać to bardzo wyraźnie w debacie na temat hermeneutyki i historii, jaką prowadzili ze sobą R. Koselleck i H. G.
Gadamer.  Ten  pierwszy  zakładał,  że  pytania  o  warunki  możliwości  historii  nie  da  się  sprowadzić,  ani  do
Heideggerowskiej ontologii fundamentalnej (skończoności jestestwa), ani do języka. Ten drugi z kolei poskreślał, że
obiektywistyczne podejście do historii, zakładające dystans poznawczy, musi również presuponować zniesienie tego
dystansu, który odnosi się do „rozpoznania nas samych.” (R. Koselleck,  Warstwy czasu, dz. cyt., s. 84-104). Dobrze
znaną i opisaną w literaturze przedmiotu debatą jest również spór C. Lévi-Straussa i J. P. Sartre’a, który można określić
jako konflikt strukturalizmu (fizyki społecznej) z „wyobrażoną antropologią subiektywizmu”, jaką francuski filozof
postulował  choćby w  Bycie i  nicości (C. L. Strauss,  Myśl  nieoswojona,  dz.  cyt.,  s.  325-361).  Kolejnego istotnego
przykładu dostarczyć nam może polemika,  jaką P. Ricoeur prowadził  (z  pozycji  hermeneutycznej)  z  B.  Lepetitem
(kontynuatorem historycznej szkoły  Annales, uczniem F. Braudela) odnośnie praktyk społecznych (P. Ricouer,  Drogi
rozpoznania…, dz. cyt., s. 57-135).
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wykraczających  poza  nie.  Orientacja  fenomenologiczna  rezultaty  tych  procesów  będzie

konsekwentnie  identyfikowała  jako  coraz  mocniej  zarysowujący  się  problem  niedopasowania

struktur wiedzy i struktur świata357, paląca zaś potrzeba ich ponownego zintegrowania, zaowocuje

postawieniem  w  nowym  świetle  starego  pytania  o  warunki  możliwości  doświadczenia  świata

(społecznego). Choć brak kompatybilności między tym, co poznawane a tym, co istniejące stanowi

nieodzowny motyw towarzyszący historii nowoczesnej (wystarczy wspomnieć tu o utracie więzi z

przedmiotem pracy,  który  Marks  określił  mianem alienacji,  o  reifikacji  procesów społecznych,

odczuwanych  często  jako  powrót  fatum,  o  bez  przedmiotowym  lęku,  jako  charakterystyce

egzystencjalnej,  którą  proponował  Heidegger,  czy  o  samotności  i  obojętności  życia  w wielkim

mieście,  które  stanowiły  przedmiot  analizy  dla  G.  Simmla),  to  dopiero  u  progu  XX  wieku

dostrzeżono,  potencjał  podmiotowej  refleksyjności  jako  nośnika  określonych  właściwości  życia

społecznego,  które  mogą  funkcjonować  jako  katalizator  dla  różnego  rodzaju  patologii

rozwojowych.  Niemniej  jednak  ponowne  pytanie  o  warunki  możliwości  pojawia  się  przede

wszystkim w ramach  zorientowanego  subiektywistycznie  namysłu  filozoficznego,  neokantyzmu

(szeroko  rozumiana  problematyka  wartości),  przedstawicieli  filozofii  życia  (egzystencjalna

problematyka  przeżywania  świata),  fenomenologii  (problematyka  świata  życia  jako  tego,  co

najbliższe),  hermeneutyki  (problematyka  języka  i  szeroko  rozumianej  komunikacji)  i  w

konsekwencji  ich  socjologiczno-antropologicznych  przedłużeń358.  Fenomenologia  w  sensie

357 K.  Abriszewski  w  swojej  książce  Kulturowe  funkcje  filozofowania za  Leszkiem  Nowakiem  definiuje  ów
niedopasowanie struktur wiedzy i struktur świata jako dziury ontologiczne, których możliwość ponownego „zszycia”
dokonuje się w wymiarze subiektywnych odcieni świata życia oraz codziennych praktyk (K. Abriszewski,  Kulturowe
funkcje filozofowania, dz. cyt.).
358 Dobrym przykładek takiego przedłużenia filozoficzno-socjologicznego jest neokantyzm i socjologia rozumiejąca
M. Webera. H. Rickert kontynuował filozoficzne badania Windelbanda nad tzw. zwrotem aksjologicznym. Jednakże w
przeciwieństwie do Windelbanda odnosił problematykę wartości do zagadnienia bytu. Zdaniem Rickerta epistemologia
jako teoria poznania sama w sobie nie może być nauką, która pyta o warunki możliwości poznania przedmiotowego,
ponieważ  możliwość  tę  musi  już  zakładać  skoro  tylko  o  nią  pyta.  Dlatego  właściwe  pytanie  w  odniesieniu  do
epistemologii  zdaniem  Rickerta  powinno  brzmieć  tak;  co  nadaje  myśleniu  charakter  poznania  prawdziwego?
Odpowiedź okazuje się banalnie prosta. Tym czymś jest przedmiot, lecz odpowiedź ta zawiera w sobie również ukryte
komplikacje. Po pierwsze dlatego, że przedmiot zgodnie z idealizmem kantowskim, ma charakter immanentny i stanowi
integralną treść świadomości.  Po drugie dlatego,  że pytanie,  co nadaje myśleniu charakter  poznania prawdziwego,
wskazuje jednoznacznie,  iż samo poznanie winno mieć oparcie w czymś zewnętrznym – transcendentnym. W tym
miejscu Rickert formułuje krytykę zarówno idealizmu subiektywnego, jak i naiwnego realizmu. Idealizm subiektywny
w ustalaniu sądów prawdziwościowych zadowala się przedmiotem wyłącznie jako treścią świadomości, a nie rzeczą
samą  w  sobie.  Z  kolei  realizm  odwrotnie,  dopatruje  się  prawdy  w  poznaniu  jedynie  po  stronie  zewnętrznego
przedmiotu.  Właściwą  problematyzacją  tych  dwóch  stanowisk  dla  Rickerta  nie  jest  kwestia  ontologii,  to  znaczy
rozpatrywanie  czy  przedmiot  rzeczywiście  istnieje,  czy  też  nie,  lecz  w jaki  sposób transcendencja  ujawnia  się  w
immanencji samego myślenia. Innymi słowy, chodzi o wydobycie komponentu transcendencji ze struktury poznawczej.
Zdaniem  Rickerta  tym  komponentem  może  być  jedynie  wartość  samego  poznania,  czyli  prawda.  W ten  sposób
problematyka  przedmiotowa  staje  się  kwestią  powinności,  całkowicie  niezależną  od  subiektywnych  przedstawień.
Przedmiot  poznania  określony  zostaje  w  transcendencji  powinności.  Ta  bardziej  Fichteańska  niż  Kantowska
interpretacja odcisnęła teoretyczny piętno na teorii  społecznej M. Webera.  W  Szkicach z socjologii  religii czytamy:
„Interesy  decydują  bezpośrednio  o  działaniu  człowieka,  ale  obrazy  świata wykreowane  przez  idee  bardzo  często
wytyczały tory, po których dynamika interesów popychała ludzkie działania” (M. Weber, Szkice z socjologii religii, dz.
cyt.,  s.  126).  Stąd też subiektywnie określoną dążność do realizowania interesów należy pojmować jako realizację
transcendentnych wartości, które posiadają – jakby powiedział Rickert – powszechne obowiązywanie. W ten sposób
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filozoficznym wprost pytając o warunki możliwości doświadczenia świata społecznego (co często

przybiera postać pytania o Innego lub możliwości intersubiektywnego komunikowania), zaczyna od

podmiotu (podmiotowo określone struktury poznawcze) i z konieczności musi do niego powrócić,

ze wszystkimi tego konsekwencjami. Na przykład, że świat społeczny dany jest podmiotowi w taki

sam sposób, jak podmiot dany jest sam sobie i to z uwzględnieniem – co na przykład postuluje

Dilthey  w  koncepcji  przeżycia,  lub  Gadamer  w  określeniu  przesądu  –  wszystkich  zakłóceń  i

„niezgodności”,  które  uniemożliwiają  powrót  do  przejrzystej  struktury  samowiedzy,  jakie

postulował na przykład Kant i Fichte. Takie podejście niweczy w oczywisty sposób każdą próbę

zbudowania czysto naukowego konstruktu na bazie wyłącznie subiektywnie określonych odniesień.

Z  kolei  socjologia  zorientowana  fenomenologicznie  pytając  o  społeczne  warunki  możliwości

doświadczenia społecznego, wychodzi od relacji społecznych i również w odniesieniu do nich musi

zakończyć  swoją  pracę  rozumienia.  W tym  ujęciu  świat  społeczny  nigdy  nie  jest  więc  dany

podmiotowi w taki sam sposób, jak podmiot dany jest sam sobie359. Ostatecznie dostęp do świata

społecznego (jako przedmiotu badania) z pozycji fenomenologicznych, podobnie, jak w przypadku

choćby Heideggera może przybrać, postać mistyczną, jakąś formę wtajemniczenia, dzięki której

rzeczywistość staje się tekstem do odczytania. Jak pisze P. Bourdieu: „Jeśli język dominuje nad

filozofem zamiast filozof nad językiem, to dlatego, że każda gra słów jest językiem Bycia – onto-

wartości  stają  się  zapośredniczane  przez  pragnienia  poszczególnych  członków społeczeństwa.  Dla  Webera  jednak
aksjologia, to nie kwestia filozofii, czy religii lecz praktyki stąd też wartości, które nie są realizowane w działaniu, nie
mają  znaczenia  dla  prowadzonych  przez  socjologa  badań.  „Metoda  socjologii  rozumiejącej  jest  racjonalistyczna.
Postępowania  tego  nie  należy  w  żadnym  razie  uważać  za  przejaw  racjonalistycznego  przesądu  socjologii,  lecz
wyłącznie za środek metodyczny, a więc i utożsamiać z wiarą w faktyczną dominację racjonalności w życiu. Bo nie
mówi ono nic o tym, w jaki stopniu w rzeczywistości racjonalne szacowanie celowości określa faktyczne działanie” (M.
Weber, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, PWN, Warszawa 2002, s. 7).
W ten sposób typ idealny określa hipotetyczny model, który może zaistnieć przy spełnieniu przez działający podmiot
optymalnych warunków, co w rzeczywistości nigdy nie zachodzi. W tym sensie ponownie możemy odnieść tę intuicję
do Kanta i jego metodycznie rozumianego racjonalizmu. W wersji Webera racjonalizm nie jest już ujmowany jako
model  kategoryczno-dedukcyjny,  lecz  nabiera  wymiaru  hipotetyczno-dedukcyjnego,  który  pozwala  dostarczać
badaczowi teoretycznego budulca dla określeń aproksymacyjnych w odniesieniu do materiału empirycznego.   
359 Nie zmienia to jednak faktu, że praktyczny proces konstytuowania się struktur wiedzy do złudzenia przypomina
idealistyczny sposób filozofowania. Jest to ruch po kole, który prowadzi do czegoś w rodzaju platońskiej anamnezy
źródeł. Sprawiając, że wszelkie pytania kierowane w stronę świata społecznego dotyczą tego, co już i tak wiemy. I nie
chodzi tutaj o to, w jaki sposób coś może być nam dane w doświadczeniu, lecz o samą strukturę donacji, która sens
doświadczenia lokuje na poziomie podmiotu wiedzy. P. Bourdieu powiada tak: „Fakt, że można myśleć o społecznych
warunkach możliwości  myślenia,  sprawia,  że myślenie może zostać  wyzwolone od tych  warunków” (P.  Bourdieu,
Medytacje  pascaliańskie,  dz.  cyt.,  s.  169).  I  rzeczywiście  dzieje  się  tak  za  każdym  razem,  gdy  deklarowana
pierwotności praktyk społecznych (czy to jako język, czy to, przeżycie, czy procesy socjalizacji, intersubiektywnego
komunikowania, czy interakcji), zostaje odtworzona w porządku hermeneutycznej struktury rozumienia, to znaczy w
odwróconym porządku niż zadeklarowany. Nic więc dziwnego w tym, że sprawy świata społecznego w dyskursie nauk
humanistycznych toczą się zgodnie z tokiem myślenia (rozumienia) o tym, świecie, a nie w porządku praktyk, które go
konstytuują.  Dialektyczna struktura rozumienia nie ponosi  ontologicznych kosztów tego odwrócenia.  Zupełnie tak,
jakby  rozumienie  stanowiło  uniwersalną  struktura  poznania,  która  sama  sobie  powierzyła  problematykę  tego,  co
uniwersalne w doświadczeniu.
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logii.  Wówczas  filozof  staje  się  akolitą  świętości,  a  wszystkie  jego  werbalne  inkarnacje  są

przygotowaniem do ponownego przyjścia (paruzji)”360.  

Jeśli  jednak fenomenologia  społeczna,  polega  na  wydobyciu  pierwotnego doświadczenia

zażyłości ze światem, wiążąc się tym samym z wyeksponowaniem zdolności badanych podmiotów

do twórczego interpretowania lokalnego otoczenia, to należy zauważyć – co wyraźnie podkreśla P.

Bourdieu  –  że  takie  podejście  często  pomija  szereg  wymogów  strukturalnych,  obiektywnych

zależności (ekonomicznych, technologicznych, społecznych, kulturowych itd.), konstytuujących się

poza horyzontem subiektywnych możliwości interpretacyjnych (niezależnie od tego, czy użyjemy

tu słowa interpretacja, rozumienie, przeżycie, język itd.), lecz mających istotny wpływ na ich kształt

oraz formy doświadczenia. To lokalno-kulturowe zawężenie problematyki poznania społecznego,

jakie  postule  fenomenologia  społeczna,  można  bardzo  wyraźnie  pokazać  na  przykładzie

Heideggera.

Weźmy choćby pojęcie narzędzia z Bycia i czasu, czyli coś bardziej pierwotnego niż rzecz,

czy  przedmiot.  Otóż  jeśli  rzeczy  mają  być  czymś  bliskim,  oswojonym  w  codzienności  i

sensownym,  to ów  sens  –  zdaniem  Heideggera  –  nie  stanowi  obiektywnej  cechy  (zestawu

koniecznych zależności pomiędzy bytami), jaką możemy odkryć w poszczególnych manifestacjach

przedmiotu.  To,  co czyni  rzecz  sensowną,  to  dopiero  jej  bycia-w-odniesieniach  jako narzędzie.

Odniesieniowa  struktura  narzędzia  –  jak  podkreśla  na  przykład  B.  Tuchańska  –  czyni  rzecz

użyteczną  do  „tego  oto”  konkretnego  działania,  ale  również  odwrotnie.  Sensowność  struktury

polega bowiem też na tym, że czyni narzędzie zdatnym do wejścia w określony układ odniesień361.

W tym sensie  Dasein napotyka określone byty nie tylko jako ich wytwórca i ktoś, kto tylko ich

używa. Narzędzia to również przedmioty, które są wykonane przez innych. Dasein nie tylko więc

rozumie świat, w taki sposób, w jaki spotyka byty, ale również sposób, w jaki je spotyka, czyni go

również  rozumianym i  spotykanym przez innych.  Dlatego  też  rozumienie  tego,  czym jest  byt,

dokonuje  się  w  stopniu,  w  jakim  Dasein potrafi  go  używać,  w  używaniu  zaś  świat  zwrotnie

wpisywany zostaje w strukturę  Dasein  jako  bycie-z-innymi.  Tym samym  Dasein  ma możliwość

rozumienia  siebie  o  tyle  tylko,  o  ile  rozumienie  to,  co  zostaje  ugruntowane  w  obszarze

współbytowania z innymi. „Jestem nie ja w sensie własnego Siebie, lecz inni w postaci Się. Od jego

360 P. Bourdieu, The Political Ontology of Martin Heidegger, dz. cyt., s. 101. Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku
innych  pracach,  które  z  pozycji  refleksji  zorientowanej  społecznie  podejmują  krytykę  podstawowych  kategorii
heideggerowskich. Uważam, że należy tu wymienić przede wszystkim książkę M. Herrera, w której to podejmuje próbę
wydobycie wątków społeczno-politycznych z fundamentalnych pojęć Bycia i czasu (M. Herrer, Filozofia aktualności:
za Nietzschem i Marksem,  PWN, Warszawa 2012). Na uwagę zasługuje również praca B. Tuchańskiej pod tytułem
Dlaczego prawda? Wykorzystuje ona Heideggera do stworzenia swojego własnego projektu ontologii kulturowej (B.
Tuchańska, Dlaczego prawda?: prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2012).  Kolejną  pracą  jest  niepublikowany  doktorat  Jakuba  Duraja  Krytyka  i  etyka  komunikacji  na  przykładzie
hermeneutyki Martina Heideggera (1919-1929), dz. cyt.
361 B. Tuchańska, Ontologia kulturowa. Zarys konstrukcji, „Diametros” 2014, nr 41, s. 127-151.
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strony  i  jako  ono  staję  się  sobie po  raz  pierwszy  dany.”362 Struktury  przeciętnego  rozumienia

realizują się w ramach  współ-bycia jako  Się,  wyznaczają one horyzont samorozumienia, którego

gruntem nie może być perspektywa egzystencjalna, czy (pierwszo)osobowa. Stąd też narzędziowe

bycie-w-odniesieniach wiąże się pierwotnie ze wspólnotami ludzkimi oraz kształtem ich lokalnego

materialnego  otoczenia,  ich  instytucjami,  urządzeniami,  przyrodą,  technikami,  tradycjami,

praktykami,  interpretacjami itd.  Bycie-w-świecie oznacza więc przede wszystkim bycie-z-innymi.

Ludzie i rzeczy bytują zawsze już w określonych relacjach, są spotykani na przykład „przy pracy”,

wewnątrz  określonego świata.  W tym sensie  również  Dasein jest  bytem uspołecznionym, który

spotyka innych i który jest przez innych spotykany.

Widać wyraźnie, czemu przeciwstawia się tak rozumiana fenomenologia społeczna. Autor

Bycia i czasu rozpatruje nowoczesny świat jako domkniętą i nieprzekraczalną strukturę bytu, którą

opisuje  na  wiele  różnych  sposobów:  zestaw,  światoobraz,  nastawianie,  urobek,  (wy)zysk,

pozywanie. Jest to świat będący efektem kalkulacyjnej racjonalności, redukujący wielość sposobów

bycia do powszechnej i abstrakcyjnej przeliczalności. Naukowo techniczny sposób „nastawiania”

bytu sprawia, że sam byt staje się „bez-światowy”, pozbawiony „bliskości” i „dali”, wykorzeniony

ze znaczeń i sensów, na których gruncie  Dasein urzeczywistniało swoje zatroskanie jako współ-

bytowanie z innymi.  Wraz z  utratą  świata,  utracony zostaje  również autentycznie wspólnotowy

impuls,  który  może  się  w  tej  uprzedmiotowionej  rzeczywistości  realizować363.  Również  nauki

362 M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 166.
363 Uważam, że nie można w tym miejscu nie zauważyć, że ten aspekt Heideggerowskiej krytyki nauk pozytywnych
można  odwrócić.  Weźmy  dla  przykładu  dwa  cytaty:  „Gdy  fizyka  przedstawia  najogólniejsze  i  powszechnie
obowiązujące  prawa  przyrody  oparte  na  tożsamości  materii  i  energii,  to  coś  tak  fizykalnie  przedstawionego  jest
wprawdzie samą przyrodą, ale niewątpliwie tylko przyrodą jako dziedziną przedmiotową, której uprzedmiotowienie
określa dopiero i specjalnie wystawia fizykalna obróbka. Dla współczesnej  nauki przyroda objawia się i  stawia do
dyspozycji  naukowej  obróbce”.  (M.  Heidegger,  Namysł  i  nauka,  w:  tegoż,  Odczyty  i  rozprawy,  tłum.  J.  Mizera,
Wydawnictwo Baran i  Suszczyński,  Kraków 2002, s. 54).  W pytaniu o technikę czytamy z kolei:„Urabianie,  które
wzywa energię przyrody, jest urabianiem w podwójnym sensie.  Urabia,  gdy udostępnia i wystawia.   Urabianie jest
wszakże z  góry nastawione na inny jeszcze  urobek,  tzn.  na bieg wciąż przed  siebie,  ku maksimum pożytku przy
minimum nakładu” (M. Heidegger, Pytanie o technikę, w: tegoż, Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane, tłum. K.
Michalski, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 231). W powszednim bytowaniu Dasein nie spotyka już przyrody. Bycie bytu
przyrody nie jest bowiem w ogóle tym, co można jeszcze spotkać, w sensie narzędziowej bliskości, lecz tym, o czym
należy myśleć jak o bliżej nieokreślonym zasobie, który można urobić. Obok burżuazyjnej – jakby powiedział Marks –
fascynacji  przyrodą  jako  przedmiotem  estetycznego  zachwytu,  prym  w  „urabianiu”  wiedzie  naukowo  techniczny
sposób uprzedmiotawiania.  Heidegger w swoich pracach podaje całą serię przykładów, co znaczy urabiać i czym jest
urobek: uprawa roli, samolot transportowy, zwały węgla, siłownia wodna na Renie, most w Heidelbergu, przystanek
kolejowy,  autostrada,  fabryka  itd.  Przyrodę  urabia  się  tak  jak  wszystko  inne.  Nauka  wystawia  byt  przyrody  jako
matematycznie przeliczalny zasób, który dopiero w rękach inżyniera i urzędnika, staje się autostradą, fabryką, siłownią
wodną,  terytorium  itd.,  te  z  kolei  ponownie  urabiają  i  wystawiają  ów  zasób  na  jeszcze  innego  rodzaju  urobek.
Odniesieniowy  charakter  urabiania,  charakteryzuje  się  więc  przez  nieustanne  udostępnianie,  tego,  co  urobione  ku
jeszcze dalej rozwiniętym przebiegom urabiania. Istotny jest sam cel, jaki określa ten proces. Celem jest zysk. Lecz nie
chodzi wyłącznie o ekonomie, choć wyraźnie zarysowuje się tu logika kapitalistycznej akumulacji, to odniesieniowy
charakter  urobku  nie  przyjmuje  postaci  ani  cyrkulacji,  ani  towarowo  określonej  wymiany,  w  której  zysk
urzeczywistniałby się jako kapitał. Heideggerowi chodzi raczej  o praktyczny sposób zabezpieczania odniesień jako
naukowo technicznego panowania, czyli pełnej regulacji bytu od strony przed-stawienia. Zauważmy, że odniesieniowa
struktura narzędzia,  nie tylko przypomina strukturę wartości  użytkowej,  można nawet powiedzieć,  że ją rozwija w
kierunku,  który  dla  Marksa  był  niedostępny.  Jednakże  w  przeciwieństwie  do  narzędzia  wartość  użytkowa  nie
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społeczne, pytając o istotę tego, co wspólne, poruszają się w ramach kalkulacyjnej racjonalności,

sprzyjają w ten sposób „nastawianiu” bytu ludzkiego do właściwych sobie form podmiotowości,

którymi można administrować. Komponent krytyczny w Heideggerowskiej argumentacji wypiera tu

jednak  fakt  współwarunkowania  porządków  przed-rozumiania  (współ-bycia  z  innymi) i  świata

obiektywnych  zależności,  jako  dialektycznie  splecionych  określeń  konstytuujących  nowoczesny

wymiar  doświadczenia364.  Problem polega więc na tym, że analiza fenomenologii  społecznej  (a

Heidegger  został  tu  przywołany  jako  reprezentatywne  exemplum)  prześlepia  moment

funkcjonowania  systemowych  konieczności,  w  ramach  konstruowania  własnych  założeń

teoretycznych i w tym znaczeniu podziela los fizyki społecznej.

Z jednej  strony badacze  poruszający  się  w obrębie fizyki  społecznej  określając  wymogi

strukturalnych  przymusów,  jakim podlegają  badane  przez  nich  podmioty,  zmuszeni  są  pomijać

wymiar  ich  lokalnego  sprawstwa,  który  tak  dogłębnie  wyłożył  Heidegger.  To  znaczy  zarówno

możliwości negocjowania i renegocjowania warunków reprodukcji porządków społecznych, jak i

praktycznych  sposobów  wytwarzania  potężnych  mechanizmów  władzy/wiedzy,  których

ontologiczna  stabilność  tkwi  właśnie  w  codziennych  praktykach  oraz  systematycznym  ich

delegowaniu  „gdzie  indziej”365.  W ten  sposób  fizyka  społeczna  nie  dostrzega  różnicy  między

praktycznym wytwarzaniem przewagi przez produkowanie skali globalnej (akumulacja wiedzy i

kapitału  realizowana  praktycznie)  a  postulowaniem  dyskursywnej  esencjalizacji  zachodniego

panowania. Z drugiej strony zaś uwzględniając bogactwo i twórczy charakter lokalnych sposobów

radzenia  sobie  z  rzeczywistością  (interpretacje,  rozumienie,  przeżycie  itd.),  fenomenologowie

wyczerpuje się w strukturze odniesień. Dla Heideggera narzędzie nieustannie odsyła do czegoś innego. Dla Marksa z
kolei  wartość  użytkowa  stanowi  tylko  jedną  stronę  „przejawiania  się”  formy  towarowej.  W  systemie  produkcji
kapitalistycznej kompleksy odniesień, w których urzeczywistnia się wartość użytkowa, jest nierozerwalnie związana z
wartością  wymienną.  Wówczas  struktura  odniesień  ulega  radykalnej  metamorfozie  w  sensie  epistemologicznym.
Zmienia się „istota” produktów pracy oraz samej praktyki pracy, w tym też warunków, na jakich człowiek wymienia
materię z przyrodą. „Istota” nie wyraża się już jako  bycie w-odniesieniach, lecz w procesach wymiany i cyrkulacji,
którymi zarządza akumulacja kapitału. (M. Eldered,  Capital and Technology: Marx and Heidegger,  https://www.arte-
fact.org/capiteen.html, dostęp online: 18.02.2020).
364 W koncepcji  Heideggerowskiego  narzędzia  pobrzmiewa  echo  Heglowskiego  motywu środka  jako  negującego
zapośredniczenia oraz nawyku. Widzimy teraz wyraźnie w jaki sposób koncepcja Heglowska daleko wykracza poza
analizy z Bycia i czasu. Autor  Nauki logiki  jest w stanie wpisać poszczególne narzędzie, takie jak pług rolniczy oraz
nawykowe  bezwiedne  działanie,  w  proces  konstytuowania  się  świata  społecznego  jako  całości,  podczas  gdy  u
Heideggera ta możliwość jest w zasadzie wykluczona.
365 Koncepcja fizyki społecznej oraz jej odniesienia do podmiotowego sprawstwa nie implikują jednak sprzeczności.
Warto  przywołać  w tym miejscu  teoretyczną  zbieżność  socjologii  interpretatywnej  uprawianej  przez  A.  Schütza  z
ekonomią liberalną i neoliberalną, jaką uprawiali, jego uniwersyteccy przyjaciele von Mises i Hayek. Jeśli bowiem nie
istnieje żadna nadrzędna struktura regulująca wielości światów życia, wówczas samoregulujący się rynek może spełniać
tę  funkcję.  F.  A.  von  Hayek  w  debacie  ze  zwolennikami  gospodarki  planowej  używał  na  przykład  argumentu  z
dziedziny  fenomenologii  społecznej  mówiąc,  że  działania  podmiotów  na  rynku  obarczone  są  niewyartykułowaną
wiedzą (wiedza ukryta),  której nie można poddać kwantyfikacji. „Niewidzialna ręka rynku” i podmiotowa wolność
mogą więc zawrzeć ze sobą strategiczny sojusz. W sprawie bliskości austriackiej szkoły ekonomii oraz fenomenologii
społecznej  Schütza  warto  sięgnąć  po tekst  Petera  Kyrrilda-Klintgaarda,  który  szczegółowo opisuje  te  koneksje:  P.
Kurrild-Klitgaard,  The Viennese Connection: Alfred Schütz and Austrian School, „The Quarterly Journal of Austrian
Economics” 2003, nr 2(t. 6), https://cdn.mises.org/qjae6_2_2.pdf, dostęp online: 28.05.2020.

185



społeczni  dokonują  czegoś  odwrotnego.  Mianowicie  pomijają  szereg  strukturalnych  wymogów,

jakie  ograniczają  interpretacyjne  spektra  rozumienia  tego,  co  najbliższe,  tworząc  z  ludzkiej

codzienności  szczelny  kokon odporny  na  uwarunkowania  zewnętrzne366.  Tym samym postulują

istnienie wielości światów społecznych – jak robi to np. A. Schütz – które mogą być połączone ze

sobą  co  najwyżej  w  ramach  epistemologicznej  komparatystyki,  implikującej  w  ostateczności

relatywizm kulturowy367. Badacze zorientowani fenomenologicznie, często pomijają więc w swych

analizach  takie  zjawiska  jak  międzynarodowy podział  pracy,  walki  klasowe,  wzrost  zależności

ekonomicznych, korupcje podmiotowości, ekologie jako zjawiska warunkujące formy podmiotowej

ekspresji,  a tym samym określające geograficzno-przestrzenne warunki możliwości wytwarzania

wiedzy i lokalnych form refleksyjności368.

366 „Życie  prywatne  staje  się  w  gruncie  rzeczy  igraszką  osiągnięć  teorii  naukowych  lub  publicznych  sporów  i
konfliktów.  Kwestie  z  odległego  świata  wzorów  chemicznych  rozbłyskują  śmiercionośną  powagą  w  najbardziej
skrytych zakamarkach życia prywatnego, przybierając formę pytań o własne ja, tożsamość czy istnienie, których nie da
się zignorować [...]  Doświadczenie »naturalnego losu« wytwarzane przez cywilizację,  w której  kultura refleksyjnej
jaźni  doświadcza trwałego charakteru technologicznej  struktury i  jej  globalnego społeczeństwa oraz z  ich powodu
cierpi. Mikrokosmos życia prywatnego zostaje połączony z makrokosmosem niemożliwych do rozwiązania problemów
globalnych. Aby można było swobodnie zaczerpnąć powietrza, w ostatecznym rozrachunku trzeba – lub powinno się –
odwrócić porządek świata do góry nogami” (U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja
i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2009, s. 69-70).
367 Warto w tym miejscu zauważyć, że relatywizm poznawczy jako relatywizm kulturowy to spoglądanie w lustro,
które można przedstawić –  jak robi to na przykład James Clifford – jako klarowanie lokalnych epistemologii, które
raczej  implodują  w  wyniku  naukowej  instytucjonalizacji  oraz  specjalizacji  niż  wskazują  na  jakiś  progres  wiedzy,
rozumianej w kategoriach reprezentacji: ”Pod koniec XIX wieku etnograf nie miał a priori zagwarantowanego statusu
najlepszego  interpretatora  tubylczego  życia  –  w  przeciwieństwie  do  podróżnika,  a  zwłaszcza  misjonarza  i
administratora, którzy spędzali znacznie więcej czasu w terenie, mieli lepsze kontakty i znajomość miejscowego języka
[…].  To,  co  wyłoniło  się  po  sukcesie  profesjonalnych  badań  terenowych  w  pierwszej  połowie  XX  wieku,  było
rezultatem ogólnej  teorii  badań  opartych  na  doświadczeniu,  analizy  kulturowej  z  opisem etnograficznym.  Badacz
terenowy-teoretyk zastąpił dawniejszy podział na człowieka na miejscu (używając słów Jamesa Frazera) i socjologa lub
antropologa w metropolii […]. Zalecany relatywizm odróżniał badacza terenowego od misjonarzy, administratorów i
innych,  których  stosunek  do  tubylców  był  przypuszczalnie  bardziej  emocjonalny  i  którzy  byli  bardziej  zajęci
rządzeniem i nawracaniem” (J. Clifford,  Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum.
zbior., KR, Warszawa 2000, s. 34-38).
368 Jeśli  bowiem  świat  rozpoznawany  w  ramach  fizyki  społecznej jest  jeden  i  niepodważalny,  z  kolei  świat
fenomenologii społecznej jest pluralistyczny i najczęściej odwołuje się do kategorii różnicy lub wielości światów życia,
to każde z tych podejść wymaga nie tylko innej epistemologii, ale również innego typu badacza. Żeby posłużyć się
słynnym określeniem Z. Baumana, fizyka społeczna potrzebuje raczej prawodawców, fenomenologia społeczna zaś
tłumaczy.  Tę  pierwszą  postawę  charakteryzuje  tendencja  do  hipostazowania  form  i  reguł  rządzących  światem
społecznym,  co  niejako  wprost  określa  epistemologiczny  kierunek badań zorientowany na  rozpoznawanie  szeregu
wpływów i determinacji, ujmując w ten sposób sam dyskurs naukowy jako określone nomos.  Dla tej drugiej postawy
hipostazie ulega moment podmiotowej sprawczości (wielorako pojmowanej), co z kolei nastawia aparat poznawczy na
analizy językowe (świata społeczny jako dyskurs i  komunikacja) lub procedury wydobywania tzw. sensotwórczych
praktyk  (przed-rozumienie).  Badacz  staje  się  wówczas  tłumaczem,  umiejącym  przemierzać  wielość  światów
społecznych i który jest  również na tyle wrażliwy teoretycznie,  że dostrzega zagrożenia wynikające z alienujących
formuł unifikacji epistemologicznej, jakie stosuje fizyka społeczna. Nietrudno jest zatem dostrzec, że pozycje i postawy,
jakie  przyjmują  naukowcy,  same  są  wynikiem  dynamicznych  procesów  społecznych,  takich  jak  globalizacja,
multikulturalizm, upadek państw narodowych, neoliberalizm itd., które samozwrotnie wpływają na ukonstytuowanie się
określonych  struktur  poznawczych.  Dlatego  też  stoję  na  stanowisku,  że  epistemologia  nauk  społecznych  wymaga
ontologizacji, a nie coraz bardziej posuniętej relatywizacji.
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Ryc. 2. Fizyka społeczna versus fenomenologia społeczna.

Uniwersalizm fizyki społecznej legitymizuje więc globalną hegemonię świata zachodniego,

z  kolei  implikacje  relatywizmu  poznawczego  skutecznie  ją  ukrywają.  Uniwersalizm  pozwala

pominąć generowanie strukturalnych różnic w dynamikach rozwojowych poszczególnych naturo-

kultur, wskazując na obiektywne prawa rozwoju historii, czy ekonomii. Relatywizm zaś skupiając

się  na  kategorii  nieprzekraczalności  różnicy  epistemologicznej,  pozwala  zapomnieć  o  tym,  że

Zachód ma cokolwiek wspólnego z realnymi hierarchiami społecznymi. Obydwa podejścia nie są

zatem w stanie osadzić własnych projektów w przestrzennie wytyczonych ramach współzależności

konstytuujących się między nowoczesnością świata zachodniego a niedorozwojem terytoriów nie-

europejskich. Nie potrafią powiązać ze sobą lokalności (podmiotowego sprawstwa) i globalności

(systemowej  konieczności)  inaczej  niż  za  sprawą  pojęciowej  ekwilibrystyki.  Skutkiem  zaś  tej

niemożności  jest  nieustanne  oscylowanie  teorii  naukowych  między  realizmem a  relatywizmem

poznawczym oraz różnymi jego wcieleniami.

Z  kolei  onto-epistemologiczna  symetria  postuluje,  że  czysta  epistemologia ma  swoje

konkretne miejsce, wytworzoną przez siebie przestrzeń, złożoną z sieci ustabilizowanych praktyk,

generujących przewagę na poziomie wiedzy i kapitału. Jak przekonująco udowodnił H. Bhabha,

nawet  uchwycenie  tego  fenomenu  w  krytycznych  kategoriach  „logocentrycznej  etnologii”,  nie

wyzwala efektu hegemonicznej  niwelacji,  tego stanu rzeczy.  Wręcz przeciwnie,  utrwala jedynie

asymetrie władzy, jaką jest określona produkcja i dystrybucja wiedzy.

Turecki  despota  Monteskiusza,  Japonia  Barthes'a,  Chiny  Kristevej,  Indianie  Nambikwara  Derridy,  czy
pogańscy Cashinahua Lyotarda, stanowią część strategii zawłaszczania, w której tekst innego funkcjonuje zawsze jako
egzotyczny horyzont różnicy, nigdy zaś jako czynny podmiot artykulacji  […] Inny traci  swą zdolność oznaczania,
negowania, wzbudzania swojego historycznego pragnienia, tworzenia własnego instytucjonalnego dyskursu. Choć treść
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innej kultury dała się poznać bardzo dogłębnie, choć udało jej się przedstawić jako dyskurs antyetnocentryczny, to i tak
jej położenie jako domknięcie wielkich teorii, jak również wymóg, aby w kategoriach analitycznych kultura ta była
właściwym przedmiotem wiedzy i uległym przekładem różnicy, powiela relację dominacji i stanowi najpoważniejszy
zarzut wobec instytucjonalnej władzy teorii krytycznej369.

Nie  można  asymetrii  władzy/wiedzy  pokonać  asymetrią  władzy/wiedzy,  wzbogaconą  o

estetykę dyskursu teoretycznego lub etyczną antropologię innego. Brak tu jakiejkolwiek symetrii,

którą Anna Adamowicz skwitowałaby zdaniem:  Ty też jesteś inny dla innego370. Rzecz nie polega

bowiem  na  prostym  zestawieniu  dwóch  radykalnie  odmiennych  światów.  Uniwersalizm

postulowany przez fizykę społeczną i relatywizm będący konsekwencją fenomenologii społecznej

są  zdeterminowane  wewnętrznie  –  by  posłużyć  się  pojęciem Hegla.  Oznacza  to,  że  określenie

każdej  z  tych  postaw  realizuje  się  przez  wzajemne  odniesienie,  podobnie  jak  w  idealizmie

niemieckim  relacja  między  naturą  (mononaturalizm)  a  podmiotem  (multikulturalizm),  światem

materii i światem symboli, koniecznością i wolnością służyła sortowaniu zasobów w celu bardziej

wydajnej akumulacji kapitału i wiedzy. Jak zauważa B. Latour:

Relatywiści skłonni wrzucać kultury do jednego worka i postrzegać je wszystkie jako arbitralne kodowanie
natury (nie dając jakichkolwiek wyjaśnień jej wytwarzania) nie są wstanie dostrzec walki kolektywów o dominację. Z
kolei uniwersaliści nie są w stanie zrozumieć głębokiego braterstwa kolektywów, ponieważ dostęp do natury rezerwują
dla ludzi Zachodu, a innych zamykają w więzieniu kategorii społecznych, z którego uciec mogą tylko pod warunkiem,
że staną się naukowi, nowocześni i zachodni […] Nowoczesne nauki charakteryzuje rozszerzanie się spirali i zakresu
uwikłań, nieustanne poszerzanie obszaru, z którego rekrutują się byty, a nie jakieś cięcia epistemologiczne odcinające
jej od przed-naukowej przeszłości 371.

Można zatem odnieść wrażenie, że w takiej sytuacji to, co konieczne oraz to, co twórcze i

wolne, to, co globalne i to, co lokalne sprowadza się do arbitralnego wyboru metody badawczej lub

co  najwyżej  –  trzymając  się  Popperowskiego  języka  –  dwóch  oddzielnych  porządków  świata

wiedzy.  W  tym  sensie  praktyka  wiedzotwórcza  nauk  społecznych  określa  się  przez  władzę

poznawania  i  jej  społecznie  konstruowalną  neutralność,  która  sama  sobie  dostarcza  form

podmiotowych i przedmiotowych. Dlatego też zarówno fizyka społeczna, jak i fenomenologia są

określane przez porządek epistemocentryczny.

2.3.2 Światy życia jako lokalność z drugiej ręki

W pierwszym rozdziale powiązałem fizykę społeczną z horyzontalnym wymiarem kapitalistycznej

akumulacji.  Polegało  to  na  tym,  że  koncentracja  kapitału  oraz  wiedzy generowała  dynamiczny

proces industrializacji państw Europejskich,, który jednakowoż wymagał ekspansji przestrzennej,

369 H. Bhabha, Miejsce kultury, dz. cyt., s. 16.
370 Ty też jesteś inny dla innego, wywiad zbiorowy (rozm. przepr. A. Adamowicz), http://czaskultury.pl/artykuly/ty-tez-

jestes-inny-dla-innego/, dostęp online: 28.05.2020.
371 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni, dz. cyt., s. 154-155.
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zawłaszczającej przede wszystkim ziemię, pracę i zasoby naturalne terytoriów nie-europejskich372.

Było to spowodowane między innymi dynamiką zmian społecznych w państwach kapitalistycznego

centrum, w których doszło do znacznej redukcji zaplecza agrarnego oraz powstania przemysłowej

siły roboczej. W konsekwencji państwa te nie potrafiły po pierwsze w pełni zaspokoić wymogów

szeroko  rozumianej  reprodukcji  społecznej,  po  drugie  obsłużyć  wymogów  rozwojowych  przy

wykorzystaniu  własnych  zasobów  populacyjnych  oraz  terytorialnych.  Taka  sytuacja  dotyczyła

głównie  żywności,  ale  również  surowców  przeznaczonych  do  produkcji  przemysłowej,  jak  i

pozyskiwania  nadwyżek  w celu  sprostania  wymogom nowoczesnego  rozwoju.  Jak  zauważa  D.

Harvey:  „Gdyby  państwa  nie  istniały,  kapitalizm  musiałby  je  wynaleźć.  W  praktyce,  władza

burżuazji  zdefiniowała świat terytorialnie.  W wielu wypadkach odbyło się to przez wykrawanie

terytorialnych  struktur  administracyjnych  do  potrzeb  rządów  kolonialnych.”373 Wytwarzanie

kolonialnych mono-kultur agrarnych (np.: Malaje i Kongo oznaczały kauczuk, Brazylia kawę, Chile

saletrę,  Urugwaj  mięso,  Kuba  cukier  i  cygara374)  miało  zatem  na  celu  obsłużenie  dynamiki

rozwojowej  państw europejskich  oraz  utworzenie  rynków zbytu  dla  artykułów przemysłowych.

Wygenerowane  zaś  w  ten  sposób  zyski  były  z  powrotem  reinwestowane  w  państwach

kapitalistycznego centrum:

Wpływ gospodarczy imperializmu był znaczący, ale, rzecz jasna, najważniejsza była głęboka nierówność jego
oddziaływania  –  stosunki  między  metropoliami  i  obszarami  zależnymi  cechowała  wyraźna  asymetria.  W  pływ
pierwszych na drugie był spektakularny i  zdecydowany, nawet gdy dany kraj  nie znajdował  się  pod bezpośrednią
władzą metropolii […] sytuacja Kuby zależała od wahań cukru oraz od polityki importowej Stanów Zjednoczonych,
jednak nawet niewielkie kraje rozwinięte – na przykład Szwecja – nie odczułyby poważnie zniknięcia karaibskiego
cukru z rynku, ponieważ import tego produktu nie opierał się tylko na tamtejszych dostawach […] Na przestrzeni XIX
wieku  około  80  procent  handlu  europejskiego  –  eksportu  i  importu  –  obejmowało  wymianę  z  innymi  krajami
rozwiniętymi. To samo dotyczy europejskich inwestycji zagranicznych. Poza kontynentem inwestycje były kierowane
przede  wszystkim do kilku  szybko rozwijających  się  gospodarek  krajów zamieszkałych  głównie  przez  osadników
pochodzenia europejskiego – Kanady, Australii, Afryki południowej, Argentyny i tak dalej – a także, oczywiście do
Stanów Zjednoczonych.  W tym sensie epoka imperializmu wygląda zupełnie inaczej  z  perspektywy Nikaragui  czy
Malajów niż z perspektywy Niemiec lub Francji375.

372 Pojęcie terytoria nie-europejskie oznacza w tym miejscu regiony związane stosunkami zależności z państwami
kapitalistycznego centrum. Nie można rzecz jasna precyzyjnie zdefiniować geograficznego obszaru zwanego Europą i
nie-Europą. Po pierwsze ze względu na dynamikę stosunków kapitalistycznych. Jak pisał F. Braudel „Ilekroć następuje
decentracja, pojawia się recentracja, tak jakby świat gospodarczy nie umiał żyć bez punktu ciężkości, bez bieguna. Te
de- i recentracje są rzadkie przez co tym ważniejsze. […] Na początku XVI wieku mamy gwałtowny i gigantyczny
przeskok z Wenecji do Antwerpii, a potem w latach 1550-1560 powrót na Morze Śródziemne, ale tym razem do Genui;
wreszcie w okresie 1590-1610 następuje przejście do Amsterdamu, gdzie centrum sfery europejskiej utrwali się na
prawie dwa stulecia. W latach 1780-1815 przemieści się do Londynu. W 1929 przekroczy Atlantyk i ulokuje się w
Nowym Yorku […] W każdym przypadku centracja, decentracja, recentracja wydają się zwykle związane z długimi
kryzysami  gospodarki”  (F.  Braudel,  Dynamika  kapitalizmu,  dz.  cyt.,  s.  111-113).  Jeśli  jednak  podchodzimy  do
problematyki zależności w kategoriach ekologicznych, to jak pokazałem, posługując się w drugim rozdziale teorią A.
Crosby,  terytoria  nie  europejskie  można  określić  mianem neo-Europy  ze  względu  na  strukturalne  przekształcenia
środowiska. Co z resztą również było uwarunkowane dynamiką gospodarczą (A. Crosby,  Imperializm ekologiczny…,
dz. cyt.).
373 D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz. cyt., s. 152.
374 E. Hobsbawm, Wiek imperium 1875-1914, dz. cyt., s. 103.
375 Tamże, s. 116-117.
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Proces  ponownego  inwestowania  zysków  w  Europie  jeszcze  bardziej  zwiększał  presję

procesów  modernizacyjnych,  tym  samym  prowadził  do  multiplikacji  złożoności  struktur

społecznych,  te  z  kolei  wymagały  nowej  instytucjonalnej  integracji  w  ramach  nowoczesnych

państw  narodowych.  Złożoność  ta  polegała  na  wertykalnym  rozroście  poziomów  społecznej

egzystencji, sposobów ich koordynowania oraz stabilizowania procesów reprodukcji w wymiarze

instytucjonalnym.  Proces  ten  urzeczywistnia  się  w  rozbudowie  biurokracji  państwowej,

zapotrzebowaniu  na  systemy  wiedzy  dotyczące  zarządzania  populacją  (medycyna,  socjologia,

psychologia itd.), przekształceniu się prywatnych przedsiębiorstw w potężne korporacje, pojawieniu

się nowych form kulturowej partycypacji czy wyłonieniu się tzw. finansjery, która dzięki operacjom

rynkowym przestała wiązać swój interes z konkretnym terytorium376. Słowem pojawiły się nowe

grupy  społeczne,  które  chciały  realizować  określone  interesy,  lecz  nie  dysponowały  jeszcze

instytucjonalnymi mediami, za pomocą których mogłyby osiągać wyznaczone cele lub budować

strategiczne sojusze. E. Hobsbawm tak opisuje te przemiany na przykładzie Wielkiej Brytanii:

Wielka  Brytania  w kulminacyjnym momencie  swojego  rozkwitu  dominowała  w  gospodarce  światowej  ze
śmiesznie małym nakładem pracy biurowej: w 1851 roku na około 9,5 miliona zatrudnionych było jedynie 67 tysięcy
urzędników sektora publicznego oraz 91 tysięcy w branżach komercyjnych. Do roku 1881 liczba zatrudnionych w
biurach  i  w pracy  usługowej  w  przedsiębiorstwach  komercyjnych  wzrosła  już  o  360 tys.  (i  wciąż  byli  to  niemal
wyłącznie  mężczyźni),  ale  w  sektorze  publicznym jedynie  o  120  tysięcy.  Jednak  w roku  1911  branża  handlowa
zatrudniała  już  prawie  900  tyś.  osób,  z  czego  17  procent  stanowiły  kobiety,  zaś  zatrudnienie  w  sektorze  usług
publicznych zwiększyło się trzykrotnie377.

Dynamika  procesów  modernizacyjnych,  łącznie  z  jej  negatywnymi  skutkami,  które

kojarzone są przeważnie z pozytywizmem378, nie pozostawała obojętna na kształtowanie się teorii

społecznej. Wraz ze wzrostem aparatów biurokratycznych oraz celowo-racjonalnymi regulacjami –

jakby powiedziałby M. Weber – jakie wnikały coraz głębiej w życie codzienne różnych warstw

społecznych,  podstawowym  doświadczeniem  nowoczesności  staje  się  alienacja  oraz  utrata

sensowności  działań.  W  konsekwencji  coraz  częściej  przedmiotem  zainteresowania  filozofii  i

376I. Wallerstein. Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz. M. Starnawski, Wydawnictwo 
Akademickie Dialog, Warszawa 2007, s. 67.
377 E. Hobsbawm, Wiek imperium 1875-1914, dz. cyt., s. 86.
378 Dobrym przykładem anty-pozytywistycznej  postawy jest  filozofia  Husserla.  J.  Maliński  w swojej  interpretacji
Kryzysu nauk europejskich tak oto opisuje stanowisko krytyczne Husserla: „Nauka i płynące z niej poznanie – powinno
zostać ponownie poddane namysłowi rozsądkowemu (fronetycznemu), a nie opierać się jedynie na intelekcie. Samo
zmatematyzowane przyrodoznawstwo i jego sens są paradoksalne. Z jednej strony  bowiem technonauka jest czysto
instrumentalna – nowe formuły i obliczenia służą jedynie tworzeniu kolejnych formuł i obliczeń (które przekładają się
na artefakty techniczne).  Z drugiej  strony natomiast  zapomniano,  że formuły i  obliczenia są instrumentalne wobec
czegoś innego – ich sensu […]. Poprzez powrót do uprzedniego względem zmatematyzowanego przyrodoznawstwa
świata  życia,  Husserl  pragnie  rozwiązać  problem,  który  powstał  wraz  z  rozwojem nowoczesnej  technonauki”  (J.
Maliński, Technika jako zjawisko historyczne w myśli K. Marksa, E. Husserla i M. Heideggera, „Filo-Sofija” 2016, nr
1(32), s. 169).
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socjologii staje się już nie sam rozwój, lecz patologie rozwojowe379. Jednocześnie, co nie pozostaje

bez związku, od końca lat 80 XIX wieku struktura współzależności między Europą a jej koloniami

zaczyna ulegać wyraźnej zmianie. Jak zauważa E. Hobsbawm, pod koniec XIX wieku zabrakło już

białych  plam  na  mapie.  Gospodarki  kapitalistycznego  centrum  uzależnione  od  horyzontalnie

rozumianej  ekspansji  zaczynają  bardzo  wyraźnie  odczuwać  to,  co  Marks  nazwał  spadkową

tendencją stopy zysku. Na rynkach coraz częściej występuje zjawisko nadprodukcji i silne wahania

cen. Na przykład Oswald Spengler opisuje tę sytuację w kategoriach upadku cywilizacji:

Trzeci  najpoważniejszy symptom zbliżającego się upadku tkwi jednak w tym, co nazwałbym zdradzeniem
tajemnic techniki. Idzie tu o rzecz każdemu znaną, której jednak nie dostrzegano w kontekście ujawniającym dopiero
fatalne  znaczenie.   Olbrzymia  przewaga  Europy  Zachodnie  i  Ameryki  Północnej  w  II  połowie  XIX  wieku,
przejawiająca  się  w  potędze  wszelkiego  rodzaju;  gospodarczej,  politycznej,  militarnej,  finansowej,  polegała  na
bezsprzecznym monopolu  przemysłowym.  Wielki  przemysł  istniał  tylko  w powiązaniu  ze  złożami  węgla  w  tych
właśnie  nordyckich  krajach.  Reszta  świata  stanowiła  rynek  zbytu,  a  polityka  kolonialna  była  stale  skierowana  na
udostępnianie nowych rynków zbytu i złóż surowców, nie zaś na tworzenie nowych regionów produkcyjnych. Węgiel
istniał także gdzie indziej, ale jedynie biały inżynier potrafiłby go udostępnić. Wyłącznie my posiadaliśmy nie surowce,
lecz metody i umysły przygotowane zawodowo do ich stosowania […] Właśnie wówczas, u schyłku stulecia, ślepa
wola mocy zaczyna popełniać błędy. Zamiast trzymać w tajemnicy wiedzę techniczną, przedstawiono ją chełpliwie
całemu światu na wszystkich wyższych uczelniach, słowem i piórem, pyszniono się przy tym podziwem Hindusów i
Japończyków  […]  Zamiast  eksportu  produktów  rozpoczyna  się  eksport  tajemnic,  procedur,  metod,  inżynierów  i
organizatorów380.

Nowa  sytuacja  wymusiła  znaczące  przesunięcie  ciężaru  procesów  kapitalistycznej

akumulacji  z  horyzontalnej  na  wertykalną381.  Wymiar  wertykalny  nie  dotyczy  już  wyłącznie

przyrody,  pracy  fizycznej  i  ziemi,  lecz  wzmożenia  produktywności  w  odniesieniu  do  zasobów

kulturowych,  płciowych,  intymnych  relacji  oraz  ich  przeżywania,  emocjonalności,  „treningów

konsumpcji”, świata symboli czy życia psychicznego382. Wertykalny wymiar akumulacji wiąże się

379 Ponownie w tym miejscu można przywołać analizy Hegla: „Ponieważ w potrzebach społecznych jako połączeniu
potrzeb bezpośrednich, czyli naturalnych, z potrzebami duchowymi wyobrażenia, potrzeby duchowe, jako ogólne, stają
się czynnikiem przeważającym, przeto w tym momencie społecznym zawarty jest moment wyzwolenia, polegający na
tym, że ścisła naturalna konieczność potrzeby zostaje przesłonięta [...]. Wyzwolenie, o którym mowa, jest formalne, o
ile leżącą tu u podstaw treścią pozostaje szczegółowość celów. Właściwa społeczeństwu tendencja do nieokreślonego
uwielokrotniania i różnicowania potrzeb, środków i sposobów używania, tendencja, która podobnie jak różnica między
potrzebą naturalną a kulturalną nie ma granic – luksus – jest równie nieskończonym pomnażaniem zależności i nędzy”
(G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, dz. cyt., s. 194-197).
380 O. Spengler, Człowiek i technika, tłum. A. Kołakowski, w: tegoż,  Historia, kultura, polityka:  wybór pism, PIW,
Warszawa 1990, s. 80-81.
381 Pojęcie akumulacji wertykalnej rozwija zarówno J. W. Moore (J. W. Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology
and the Accumulation of Capital, Verso, Londyn 2015), jak i D. Harvey. Łączy ich nie tylko teoria marksistowska jako
jeden  z  głównych  punków odniesienia  dla  prowadzonych  przez  nich  badań,  ale  również  fakt,  że  obydwoje  są  z
wykształcenia są geografami. J. W. Moore kontynuuje pracę w paradygmacie systemowym historycznej szkoły Annales.
Tak jak F. Braudel pojmował globalną gospodarkę kapitalistyczną jako całościowy system, który nazywał gospodarką-
światem (a  I. Wallerstein systemem-światem), tak J. W. Moore globalny kapitalizm nazywa ekologią-światem. J. W.
Moore  poszerza  analizę  systemową o  wymiar  ekologiczny.  Twierdzi,  że  relacja  władzy,  pracy  i  kapitału  są  silnie
sprzężone z przekształceniami natury. W tym sensie nowoczesne sprzeczności można równie dobrze rozpoznawać na
poziomie natury,  jak  i  społeczeństwa.  Z kolei  teoria  akumulacji  D.  Harveya będzie  przedmiotem mojej  analizy w
dalszej części mojej pracy.
382 Na przykład motyw wprzęgnięcia psychologii do praktyk ekonomicznych oraz proces utowarowienia emocji w
kontekście wyłaniających się społeczeństw dyscyplinarnych (M. Foucault) znakomicie opisała E. Illouz  „Kapitalizm
emocjonalny jest kulturą,  w której dyskursy emocjonalne i ekonomiczne oraz praktyki kształtują siebie wzajemnie,
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również  ze  zwiększeniem ilości  usług  państwowych oraz redystrybucją  finansową (świadczenia

emerytalne,  opieka  zdrowotna,  prawa  pracownicze,  edukacja  szkolna),  która  stwarza  stabilne  i

przewidywalne warunki dla reprodukcji „miękkich zasobów” społecznych, pozwalając tym samym

włączyć świat życia codziennego w logikę akumulacji. Z jednej strony mamy zatem złożony szereg

instytucji, umożliwiający uprzedmiotawianie podmiotu (M. Foucault podaje trzy charakterystyczne

przykłady uprzedmiotowienia; na bazie języka: w ramach filologii i lingwistyki, na bazie pracy –

analiza bogactw i ekonomia oraz na podstawie biologii: fakt życia383), z drugiej jednak strony w

ramach społeczeństw nowoczesnych funkcjonuje spory obszar auto-refleksyjnie skoordynowanych

działań,  pozwalających  nie  tylko  na  kontrolowanie  i  regulowanie  mikro-praktyk  od  strony

subiektywnej, ale również tworzenia się ognisk oporu i subwersji.  Ogniska te – jak pokazał M.

Foucault – stanowią węzłowe miejsca stratyfikacji, odnawiających się bez końca stosunków władzy,

stosunków, którym nie chodzi już o żadne ograniczenia, lecz o to, by „lepiej wyłudzać i więcej

pobierać”384.  Innymi  słowy,  nowoczesny  podmiot  musi  teraz  działać  na  bazie  własnego  samo-

odniesienia,  indywidualnej świadomości  nasyconej produktywnością  samowiedzy,  którego drugą

stroną jest uprzedmiotowienie.

Stąd też wertykalność kapitalistycznej akumulacji ujawnia się z jednej strony na poziomie

uwewnętrznienia form władzy (upodmiotowienie, czy też ujarzmianie), z drugiej zaś jako proces

urzeczywistnia  się  w separacji  od instytucji  państwa oraz procedur  normalizujących.  Dynamika

akumulacji  pozwala  zagarnąć  tym więcej,  im  więcej  wyklaruje  różnic,  które  możne  następnie

przekroczyć.  Dlatego też zmodernizowane czasoprzestrzenie zachodnich fabryk, szpitali,  szkół i

więzień  wciąż  pozostają  obszarami  antropologicznie  ciekawymi,  wypełnionymi

niesformalizowanymi  praktykami,  swoiście  rozumianą  codziennością  (G.  Deleuze  nazwałby  tę

ciekawość metastabilnością), która swoją autonomię czerpie z faktu, iż nie wtłoczono jej jeszcze w

logikę  generowania  zysku  (utowarowienia).  Jedyną  granicą  jest  tu  bowiem  sam  kapitalizm385.

Jednakże istnieje również – jeśli można zaryzykować w tym miejscu sprzeczne określenie – druga

strona tej granicy, bardziej mroczna, przestrzennie rozproszona i często pozostająca w cieniu dla

teoretyków, którzy pragną zachować autonomię świata życia. Tę drugą stronę można określić za A.

W. Nowakiem jako produkcja Homo nyama (ludzkie mięso):

Chciałbym zaproponować pojęcie homo nyama na określenie człowieka jako ciała, którego los jest wynikiem
przemian kapitalistycznych. Homo nyama to ukryty warunek leninowskiego imperialnego stadium kapitalizmu, ofiara

wytwarzając  coś,  co  widzę  jako  szeroki,  znaczący  ruch,  w  którym  afekty  stanowią  istotny  aspekt  zachowań
ekonomicznych i  w którym życie  uczuciowe respektuje  logikę  stosunków ekonomicznych i  wymiany”.  (E.  Illouz
Uczucia w dobie kapitalizmu, dz. cyt., s. 11).
383 M. Foucault, Słowa i rzeczy, dz. cyt.
384 M. Foucault, Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Aletheia, Warszawa 1998, s. 167.
385 D. Deleuze, Stawanie się i kontrola, tłum. M. Herrer, w: tegoż, Negocjacje: 1972-1990, Wydawnictwo Naukowe 

DSWE TWP, Wrocław 2007, s.177.
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nagiej przemocy, śmierć bezimienna, z głodu, w wyniku powodzi, to śmierć tak „nieważna”, że nawet niedostrzegalna
przez  biopolityczną  aparaturę  władzy  demograficznej.  Homo  nyama umiera,  często  nawet  niepoddany  formalnej
przemocy, opresji państwa. Homo nyama to właściwie efekt, ukryty warunek rozwijającej się nowoczesności, to dramat
nagiego życia, mięsa, poddanego władzy głodu, zimna, chorób, niewolniczej pracy na plantacji, opresji w  cienistym
wnętrzu gospodarstwa domowego, bycie sprowadzonym do roli wyzyskiwanego, bitego, gwałconego mięsa386.

Oto ciało,  którego losem nie jest  już bycie utowarowionym lub ujarzmionym (w sensie

Foucaltowskim),  lecz  bycie  zdegradowanym.  Homo  nyama stanowi  zatem  rewers  wertykalnie

rozumianej  akumulacji  kapitału,  lecz  równolegle  pozostaje  z  nią  w  przestrzennie  określonym

związku. Na poziomie antropologicznym zjawisko to znakomicie opisał również T. Rakowski jako

etnologię człowieka zdegradowanego:

Wałbrzych to miejsce, które najdotkliwiej odczuło skutki przemian dokonujących się po 1989 roku [….]Temu
olbrzymiemu bezrobociu w Wałbrzychu towarzyszą także prace zbierackie, na wysypiskach i na starych osiedlach –
czyli  zbieranie  odpadów,  zbieranie  cennych  śmieci:  złomu metali  kolorowych,  butelek,  ubrań,  szmat,  makulatury,
wszystkiego, co może mieć jakąś wartość. Część bezrobotnych zajmuje się odzyskiwaniem elementów drewnianych,
konstrukcji na opał, niektórzy też kradną i wynoszą węgiel z taboru kolejowego, czy świeżo wypalony koks wprost z
koksowniczej rampy.  Jednocześnie wielu trudni się zbieraniem jagód, grzybów, gałęzi brzeziny, kory kruszyny, ziół,
tego wszystkiego, co pracownicy opieki społecznej określają utartą nazwą runo. Pogórnicze miasto – można by tak rzec
– pogrążyło się uogólnionej rozbiórce i jednocześnie w zbieractwie387.

Zbieractwo to  nie  powrót  do  przed-nowoczesnych praktyk,  wyraz  kulturowej  niemocy i

zacofania,  lecz konsekwencja neoliberalnych zmian,  hiper-nowoczesnej  rzeczywistości,  w której

człowiek zdegradowany zmuszony jest się odnaleźć, odtworzyć na nowo swoje  bycie-w-świecie:

„Lwia część tej rzeczywistości [jak dalej pisze T. Rakowski, powołując się na filozofię M. Merlau-

Ponty]   jest  zatem  sama  w  sobie  jeszcze  przedwerbalna  i  przedlingwistyczna  […]  świat  tak

rozumianej etnograficznej wiedzy nie jest zatem przedmiotem, którego prawa konstytucyjne byłby

mi znane.388” Nie jest  przypadkowe to,  że fenomen  Homo Nyama  i  człowieka zdegradowanego

pojawia się w przestrzeni peryferyjnej.  

Na zakończenie tego podrozdziału chciałbym przedstawić syntetyczną analizę pojęcia czasu

(tej nazbyt często obiektywnej i obiektywizującej dyskurs nauk społecznych kategorii). Syntetyczną

w  takim  sensie,  że  uruchamia  ona  podstawowe  założenia  zarówno  fizyki  społecznej,  jak  i

fenomenologii społecznej. Analiza ta ma na celu pokazanie, w jaki sposób zarysowana powyżej

argumentacja  znajduje  swoje  odzwierciedlenie  na  poziomie  filozoficzno-socjologicznej

konceptualizacji, która unika ślepych zaułków klasycznych dychotomii (subiektywne/obiektywne,

relatywne/uniwersalne, lokalne /globalne, kulturowe/naturalne itd.)

Fenomenologia,  zwłaszcza dzięki teorii  Husserla,  uwolniła się od fizykalnego rozumiana

czasu.  W  Wykładach  z  fenomenologii  wewnętrznej  świadomości  czasu,  Husserl  zaproponował

386 A. W. Nowak, Europejska nowoczesność…, dz. cyt., s. 276.
387  T. Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, dz. cyt., s. 127-128.
388  Tamże, s. 32. 
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określenie  czasu  jako  strumienia  świadomości,  które  zawiesza  wszelkie  obiektywne  określenia

temporalne,  wskazujące  na  liniową  sekwencyjność  następstwa389.  Z  kolei  A.  Schütz  wzbogacił

dociekania niemieckiego filozofa o kategorie społeczne:

Badania  Husserla  oraz  Bergsona  podkreślają  znaczenie  naszych  poruszeń  cielesnych  dla  konstytuowania
świata zewnętrznego oraz jego perspektywy czasowej. Doświadczamy naszych poruszeń cielesnych równocześnie na
dwóch różnych płaszczyznach; o ile są to poruszenia w świecie zewnętrznym, spoglądamy na nie, jak na zjawiska
zachodzące w przestrzeni i czasie uprzestrzennionym, które są mierzalne w sensie ścieżki przemierznago odcinaka;
natomiast  o  ile  doświadczane  są  z  perspektywy  zachodzących  zmian,  jako  przejawy  naszej  spontaniczności
przynależące do strumienia świadomości, uczestniczą one w czasie wewnętrznym. Wydarzenia zachodzące w świecie
zewnętrznym przynależą do tego samego wymiaru czasu, w którym zachodzą zjawiska natury nieożywionej. Mogą one
być  rejestrowane  za  pomocą  odpowiednich  urządzeń,  jak  również  mierzone  dzięki  chronometrom.  Jest  to  czas
uprzestrzenniony i  homogeniczny,  który  stanowi  uniwersalną  formę czasu  obiektywnego,  czy  też  kosmicznego.  Z
drugiej strony istnieje czas wewnętrzny czy też  duree, w obrębie którego nasze aktualne doświadczenia łączą się z
doświadczeniami minionymi za pośrednictwem wspomnień i retencji, jak również z doświadczeniami przyszłymi, przez
protencje  i  antycypacje.  W trakcie  (i  za  pośrednictwem)  naszych  zewnętrznych  poruszeń  dokonujemy przejścia  z
naszego  duree do  czasu  uprzestrzennionego,  czy  też  kosmicznego,  tak  więc  nasze  działanie  (working  action)
uczestniczy w obydwu. Jednocześnie doświadczamy naszych czynnych działań jako ciągu wydarzeń zachodzących w
czasie wewnętrznym i zewnętrznym, łącząc obydwa wymiary w jeden strumień, który nazwiemy żywą teraźniejszością.
Zatem żywa teraźniejszość łączy się w punkcie przecięcia czasu duree i czasu kosmicznego390.

Nie  wdając  się  w  dalsze  rozważania  można  od  razu  postawić  pytanie,  dlaczego  czas

wewnętrzny i czas zewnętrzny są, czymś już z góry danym, co podmiot ujmuje jako duree lub w co

zmuszony  jest  się  wpisać391?  Dlaczego  duree  jest  niepodzielne  i  żywe  a  czas  kosmiczny

charakteryzuje się przez pozbawioną elastyczności sekwencyjność? Dlaczego na przecięciu tych

układów  temporalnych  w  sposób  asymetryczny  rozdystrybuowana  zostaje  sprawczość?

Argumentacje A. Schütza można przecież przedstawić w odwrócony sposób. Weźmy na przykład

pięć określeń czasu zewnętrznego (kosmicznego), jakie proponuje Barbara Adam:

1) Kreacja. Ludzkie życie, przestrzeń i materia w ramach nowoczesnej nauki zostają nierozerwalnie splecione
ze sobą przez czas. Jednocześnie splot ten ulega dekontekstualizacji i staje się zewnętrzny – transcendentny. W ten
sposób czas splata ze sobą różnorodne miejsca, bądź to w porządku synchronii bądź diachronii.

2) Utowarowienie, polega na tym, że czas można wymieniać na pieniądze. Oznacza to, że czas potrzebny do
wytworzenie określonego towaru sam staje się towarem, który posiada wartość. Innymi słowy, czas to pieniądz.

3) Kompresja. Kiedy czas został już zredukowany do formy pieniężnej, szybkość stała się istotną wartością
ekonomiczną.  Im  szybciej  produkt  może  przejść  drogę  od  produkcji  do  konsumpcji,  tym  większy  zysk  może
wytworzyć. Kompresja czasu wytwarza presję wydajności przy niezmieniających się kosztach produkcji, co de facto,
zwiększa zakres pracy nieopłaconej, a tym samym zysk osiągany z pracy.

389 E.  Husserl  tak  oto  opisuje  punkt  źródłowy  czasu:  „Każdorazowo  jako  teraźniejsza  obecna  jest  tylko  faza
punktualna, podczas gdy pozostałe, dołączają się niczym retencjonalny warkocz […]. Modi przemijania mają pewien
początek, pewien, by tak rzec, punkt źródłowy. Jest to ten modus przemijania, od którego obiekt immanentny zaczyna
istnieć. Scharakteryzowany jest on jako teraz” (E. Husserl,  Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu,
tłum.  J. Siodrek, A. Półtawski, PWN, Warszawa 1989, s. 42-59).
390 A. Schütz, O wielości światów: szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. B. Jabłońska, Nomos, Kraków 2008, s. 

23-24.
391 Warto w tym miejscu podkreślić, że dla A. Schütza źródłem czasu (durée), podobnie jak źródłem rzeczywistości,
jest subiektywność. A. Schütz wprost powołuje się w swej koncepcji na W. Jamesa i jego „mikroświaty”. Jeden ze
swoich słynnych esejów o Don Kichocie Schütz kończy, pozostawiwszy czytelnika w punkcie wyjścia: „Czym jest
szaleństwo, czym jest mądrość w świecie, który jest sumą wszystkich naszych mikroświatów – trza nam tylko Bogu się
polecić  i  zdać  na  los  by  nas  prowadził,  jak  najlepiej –  powiada  Sanczo,  który  trwa  –  mimo  wszelkich  pokus
transcendencji  –  głęboko zakorzeniony w dziedzictwie  zdrowego  rozsądku”  (A.  Schütz,  „Don Kichot”  i  problem
rzeczywistości, tłum. D. Lachowska, „Literatura na świecie” 1985, nr 2, s. 269)
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4) Kolonizacja. Czas to najbardziej efektywny sposób kolonizowania  innego. Dzieje się tak dlatego, że sam
czas staje  się  medium dla imperialnych celów. Zdekontekstualizowany czas  jako uniwersalne medium nie podlega
dyskusji. Jest również niekwestionowalną ramą dla organizacji społeczeństw (produkcja, administracja, komunikacja).
Stąd  też  wprowadzanie  temporalnych  standardów  przez  administracje  kolonialną,  sprawia,  że  zarówno  praca
(aktywność życiowa) innego, jak i jego środowisko naturalne ulegają utowarowieniu. Zaczynają funkcjonować według
globalnej metrologii kapitału.

5) Kontrola.  To określenie obejmuje cztery pozostałe pojęcia czasu, które daje się sprowadzić do różnego
rodzaju praktyk, jakie są wykonywane w różnych obszarach życia (rytuał,  nawyk, zaufanie itd.). Czas stabilizuje i
umożliwia  przewidywanie  zdarzeń,  pozwala  zatem  kształtować  przyszłość.  Na  przykład  przez:  planowanie  i
kontrolowanie już istniejących zasobów, poszerzanie zasięgu działań, inwestowanie, stwarzanie nowych szans itd392.

Kapitalistyczna metrologia czasu polega zatem na technologicznym unaukowieniu tego, co

społeczne i uspołecznieniu nauki, w celu uskuteczniania kapitalistycznej akumulacji. Proces ten, jak

powiadają G. Daleuze i F. Guattari, nie jest stały, podlega nieustanym przemieszczeniom do tego

stopnia, że moc kapitalizmu jest większa niż jego własna aksjomatyka393. Na poziomie poznawczym

oznacza  to,  że  te  dwa porządki  (unaukowionego społeczeństwa i  uspołecznionej  nauki)  zostają

odseparowane od siebie, tak jak subiektywne doznania zostają odseparowane od obiektywnej ramy,

w  której  zachodzą  wszystkie  możliwe  zdarzenia  fizyczne394.  Ta  różnica  implikuje  również

dystynkcję między naukami przyrodniczymi (natura) a naukami społecznymi i humanistycznymi

(to, co społeczne). Widać jednak wyraźnie, że czas nie jest tu ani abstrakcyjną kategorią, ani czymś

z  góry  danym,  lecz  skoordynowanym  konglomeratem  praktyk,  obsługującym  zarówno  sferę

codzienności, jak i systemowy wymiar rzeczywistości. Zauważmy, że zdolność do podmiotowego

działania zostaje tutaj zdeterminowana systemowo, lecz sposób dopasowywania się do wymogów

systemowych odnosi się raczej do poszczególnych dyspozycji, osadzonych na poziomie lokalnych

wymogów kulturowych, klasowych, płciowych itd. Jak powiada P. Bourdieu:

Kiedy  władza  jest  podzielona  nierówno,  świat  ekonomiczny  i  społeczny  nie  przedstawia  się  w  postaci
uniwersum możliwości dostępnych na równi dla każdego możliwego podmiotu, a więc stanowisk do zajęcia, studiów
do skończenia, rynków do zdobycia, dóbr do spożycia, właściwości do wymiany itp. Przybiera raczej postać świata
oznakowanego, usianego nakazami i zakazami, oznakami własności i wykluczenia, nakazem ruchu w jedną stronę czy
niemożliwymi do przekroczenia granicami395.

Wystarczy  ukonkretnić  problematykę  refleksyjnych  zdolności  do  odtwarzania  lub

ekstrapolacji  możliwości  działania,  by  przekonać  się,  że  nie  jest  ona  uniwersalnym  źródłem,

392 B. Adam, Time, Polity Press, Cambridge 2004, s. 124-147. (Tłum. z ang. moje).
393 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, dz. cyt., s. 563.
394 Subiektywne doświadczenie czasu odnosi się bezpośrednio do możliwości działania, te zaś konstytuuje się na bazie
wewnętrznych określeń (np. retencji lub protencji, jakby powiedział E. Husserl), co pociąga za sobą taką koncepcję
podmiotu, dla której to, co wykonywane każdorazowo ma swoje źródło w samoświadomości. Nic w tym dziwnego, od
czasów Kanta niemal każda teoria praktyki definiuje się w opozycji do heteronomii. Jest to jeden z powodów, dla
którego  wszystko,  co  nie  poddaje  się  procedurom refleksyjności,  jest  albo  czystym afektem,  albo  siłą  fizyczną.  I
odwrotnie obiektywne określenie czasu, stara się usunąć wszystkie komponenty mające zabarwienie subiektywne, gdyż
te nie pozwalają na spójne określenie, jakiegokolwiek działania o zasięgu społecznym. Na przykład, w jaki sposób
ludzie są w stanie przychodzić do pracy o tej samej godzinie, choć wcześniej się ze sobą nie dogadywali w tej kwestii.
395 P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, dz. cyt., s. 322.
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urzeczywistnia  określonych  dyspozycji396.  Na  przykład  fenomen  kompresji397,  czyli  akceleracja

czasu  zewnętrznego,  lub  ramowy  czas  wiedzy  obiektywnej,  jakie  opisuje  B.  Adam,  nie  musi

określać  wszystkich  możliwości  podmiotowego  działania  w  taki  sam  sposób,  choć  może

obejmować wszystkie te działania. Czym innym będzie czas dla właściciela fabryki, czym innym

dla  pracownika  tymczasowego,  czym  innym  dla  skolonizowanego  rolnika,  a  czym  innym  dla

kolonialnego  administratora.  Bycie  „żywą  teraźniejszością”  –  punktowym  teraz jak  powiada

Husserl  –  zakłada  bowiem,  minimalny  poziom ontologicznej  stabilności  czasu,  związanego  na

przykład  z  zabezpieczeniem w postaci  umowy o  pracę,  ubezpieczeniem,  ochroną  zdrowia,  nie

wspominając już o czasie wolnym, dachu nad głową, czy stałym dostępie do pożywienia. Bez tych

zabezpieczeń podmiot, w swych działaniach lawiruje tylko po nieokreślonych wymiarach czasu,

choć równolegle może funkcjonować w obiektywnej ramie odniesienia, na przykład dzieląc swój

czas wyłącznie na pracę (produkcja)  i  odpoczynek(reprodukcja).  Ontologiczna stabilność czasu,

pozwalająca  na  refleksyjne  żywienie  pewnych  aspiracji,  planowania  długotrwałych  działań,

przewidywania, rzutowania szans itd., sama jest więc wytworem określonego konglomeratu praktyk

społecznych.

„Władza nad obiektywnymi szansami – powiada P.  Bourdieu – steruje aspiracjami czyli

stosunkiem do przyszłości. Im większą ma się władzę nad światem, tym więcej posiada się dążeń

dopasowanych do szans na ich realizację”398.  W ontologicznie ustabilizowanym świecie, który w

codziennym odczuciu staje się czymś naturalnym i do tego stopnia powszednim, że znika z pola

widzenia,  człowiek może zacząć myśleć  o sobie  jak  o rezultacie  swojego wolnego,  całkowicie

autonomicznego wyboru (czasowym źródle wszelkich antycypacji i zrealizowanych możliwości).

Jednocześnie określone aspiracje oraz zdeponowane dyspozycje jako otwierające określone spektra

możliwych  działań  dla  podmiotu  są  strukturyzowane  „gdzie  indziej”.  To  „gdzie  indziej”  to

nowoczesne  instytucje,  takie  jak  państwo  narodowe,  nauka,  technika,  architektura,  pieniądz,

pozycja społeczna, kapitał itd., które same są złożonymi splotami działań i nawarstwionych historii,

urzeczywistniającymi abstrakcyjną równość (czasu, przestrzeni, wymiany itd.) – która zmniejsza

napięcie  między złożonością  świata  a  możliwością  dokonywania  w nim określonych wyborów.

Jednostki i społeczeństwa pozbawione tej stabilności odwołują się raczej do przeznaczenia, czy też

396 Innymi  słowy,  epistemologiczna  autonomia  podmiotu  wiedzy  uniwersalnej  zasadza  się  na  mechanizmie
zawieszenia ontologii w refleksyjnej strukturze fundującej podmiot wiedzy. Dzieje się tak ponieważ praktyka nie jest
prostym uszczegółowieniem refleksyjności. Refleksja nie ma ciała, nie odnosi się do materii praktyki oraz jej złożonych
konglomeratów,  lecz  stanowi  ich  wyraźne  zaprzeczenie.  W  tym  sensie  to,  co  zostaje  odtworzone  w  strukturze
refleksyjnego rozumienia, jest wyłącznie przedstawieniem pracy samej refleksyjności. Stąd też podmiot wiedzy jest
sam  dla  siebie  zawsze  utracony,  lecz  nie  dlatego,  że  nie  domyka  się  w  strukturze  auto-referencyjnego
(samo)rozumienia, ale dlatego, że jego sposób bycia jest u siebie dopiero w innobycie – jakby powiedział Hegel.
397 Zob. A. W. Nowak, Myśleć globalnie, badać lokalne. Tyrania chwili, przemoc strukturalna a nowoczesny system-
świat, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013, nr 2(16), s. 148-166.
398 P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, dz. cyt., s. 323.

196



bliżej  niezidentyfikowanych  sił,  które  za  nich  otwierają  możliwości  działania  lub  je  zamykają:

„ Kiedyś było wszystko – powiada jeden z rozmówców T. Rakowskiego – jak dzieci się pojawiły, to

już żłobek, już przedszkole, już na dzieci ołówkowe dostawałem, byle tylko człowiek pracował […]

Wtedy  budowali  wszystko,  przydzielali,  jak  pracował  […]  niech  mi  teraz  ktoś  pokaże  jedno

przedsiębiorstwo, które zapewnia mieszkanie swoim pracownikom, które cokolwiek wybudowało

[…] wtedy było wszystko399.  Te stwierdzenia, wskazują na dobrze rozpoznany w motyw w ramach

antropologii post-socjalizmu, jak zauważa M. Buchowski:

W czasach socjalizmu dominacja władzy, ucieleśniona w członkach nomenklatury i jej delegatów, nie była
skrywana, lecz jawna – zarówno w sferze politycznej, jak i zakładów pracy. Dziś przez przesunięcie jej działania z
domeny  politycznej  do  rzekomo  naukowej  i  racjonalnie  sankcjonowanej  rzeczywistości  (władza  płynie  raczej  z
wytworzonych i zaakceptowanej wersji rzeczywistości niż przymusu), otwarcie ideologicznych formacji czy brutalnej
siły i dlatego władza taka jest mniej widoczna, a przez to trudniejsza do podważenia400.

Problem polega więc na tym, że uniwersalne porządki czasu i przestrzeni nie schodzą się ze

sobą na gruncie czegoś, co można by nazwać wspólnotowym uniwersum doświadczeń, jakie można

pomieścić w podmiocie, języku, samoświadomości, czy naukowych strukturach poznania. Porządki

te  pozostają  bowiem  wystawione  na  rynkowy  dryf,  ku  ulotnym  trendom,  jakie  wyznacza

akumulacja  kapitału.  Czas  i  przestrzeń  nie  układają  się  w spójną  całość  zarówno na  poziomie

potężnych struktur globalnych (rynków, kultury symbolicznej, technologii komunikacyjnych, czy

przyrody),  jak  i  lokalnych  form  działania.  W  tym  sensie  fenomenologia  społeczna,  pomimo

emancypacyjnego oraz krytycznego charakteru, jaki ze sobą niesie (problematyka alienacji, praktyk

sensotwórczych,  autentyczności,  egzystencji,  twórczości  itd.),  wytwarza  również  podstawowe

struktury wiedzy, pozwalającej odpowiednio skonfigurować logikę akumulacji i dopasować ją do

określonych zasobów afektywnych opartych na zindywidualizowanej refleksyjności. Nie oznacza to

jednak, że horyzontalny wymiar „akumulacji przez wywłaszczenie” – jakby ujął to D. Harvey –

całkowicie znika.  Wręcz przeciwnie mamy tu raczej do czynienia z zazębiającym się procesem

wielopoziomowej  penetracji  kapitału,  której  podstawą  jest  lokalność  praktyk,  nieustannie

odtwarzanych oraz stabilizowanych w quasi-standardy, których globalność obowiązywania jest –

jakby powiedział  B. Latour –  lokalnym wszędzie401.  Fenomenologia społeczna musi zostać więc

wpisana  w  logikę  akumulacji  kapitału,  zarówno  jako  efekt  ukonstytuowania  się  nowego  typu

399 T. Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, dz. cyt., s. 134.
400 M. Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

2017, s. 62.
401 „Standardy i metrologia praktycznie rozwiązują problem względności, który zdaje się straszyć wielu ludzi: Czy
możemy uzyskać jakiegoś rodzaju zgodę powszechną? Oczywiście, że tak! Pod warunkiem, że znajdziemy sposób, aby
jakieś lokalne instrumentarium podpiąć pod jeden z licznych łańcuchów metrologicznych, których materialna sieć może
zostać w pełni opisana, a koszt określony. Pod warunkiem, że nigdzie w przekazie nie pojawi się żadne przerwanie,
uszkodzenie, luka ani jakakolwiek niepewność” (B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne, dz. cyt., s. 332).
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zależności  (wymiar  systemowy),  ale  również  jako komponent  sprawczy (wymiar  podmiotowy),

który otworzył możliwości jego wygenerowania na poziomie praktyk wiedzotówrczych.    

W następnym podrozdziale pokażę, w jaki sposób poziomy analizy fizyki społecznej oraz

fenomenologii społecznej zostają zorganizowane w strukturę nowoczesnej ambiwalencji i będzie to

już ostatni krok na drodze do ujęcia procesu społecznego jako refleksyjności.
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2.4 OD NOWOCZESNEJ AMBIWALENCJI DO NOWOCZESNEJ 

PERYFERYJNOŚCI

...Z dnia na dzień tkaninę tkamy
wzorzystą dla pokolenia.

Chciałbym i blask naszej lampy
ocalić od zapomnienia402.

Nasz naród był wielki!
A zrobili z niego handlarzy i spekulantów

… sklepikarzy i menedżerów403.

2.4.1 Ambiwalencja jako próba przezwyciężenia ograniczeń teorii społecznej

Dla potrzeb niniejszej pracy (oraz tego podrozdziału), załóżmy, że jeśli w naukach społecznych

rozstrzygnięcia  natury  epistemologiczno-metodologicznej  decydują  o  ontologii  badanego

przedmiotu,  to  można  powiedzieć,  że  pomiędzy  fizyką  i  fenomenologią  społeczną,  nie  ma

możliwości  ustanowienia  kontinuum poznawczego,  które  pozwalałoby  złączyć  ze  sobą  te  dwie

orientacje w jeden spójny system teoretyczny. Również z punktu widzenia ontologii nie sposób

ustalić  choćby  minimalnego  poziom  mediacji  między  fenomenologicznie  ujmowaną  strukturą

przed-rozumienia a obiektywną rzeczywistością faktów naukowych. Z jednej strony bowiem fizyka

społeczna  zakłada,  że  dysponując  zbliżoną  metodologią  do  nauk  przyrodniczych,  może  badać

określone systemy społeczne z pozycji niezaangażowanego obserwatora, czyli de facto lokalizując

swój  aparat  poznawczy  na  zewnątrz  przedmiotu,  który  bada.  Z  kolei  supozycje  tworzące

podstawowy korpus narzędzi fenomenologii społecznej postulują całkowicie odmienne podejście,

umiejscawiając poznawczy punkt wyjścia niejako wewnątrz badanego przedmiotu. Naturalnie, tak

skonstruowane wyidealizowane założenia mają swoje mocne i słabe strony. W przypadku fizyki

społecznej  aparat  poznawczy  umieszczony  na  zewnątrz  badanego  przedmiotu  nie  może

zagwarantować uzyskania pełnej wiedzy o tym przedmiocie. Niemożliwością jest bowiem opisanie

przedmiotu z zewnątrz i równoczesne zrozumienie siebie jako badacza (tego, co robimy; posługując

się  określonym  aparatem  poznawczym,  wykonując  określone  czynności  przy  rejestrowaniu  i

gromadzeniu materiałów, stosując wypracowane już wcześniej metodologie itd.) będącego częścią

opisywanego  przedmiotu.  Ontologiczne  konsekwencje  tego  podejścia  są  takie,  że  struktura

przedmiotowa  świat  społecznego,  jest  zawsze  już  dana  w  gotowej  postaci  i  biernie  czeka  na

402 K. I. Gałczyński, Pieśń IV, w: tegoż, Zachłysnąć się Tobą, Prószyński i S-ka, Warszawa 2016, s. 391.
403 S. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, tłum. J. Czech, Czarne, Wołowiec 2014, s. 54
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właściwą  sobie  epistemologię.  W  drugim  przypadku  jest  odwrotnie,  ponieważ,  będąc  częścią

badanego  przedmiotu,  aparat  poznawczy  fenomenologii  społecznej  automatycznie  zostaje

pozbawiony dostępu do wiedzy obiektywnej o tym przedmiocie i w konsekwencji w ogóle traci

możliwość  opisu  tego  przedmiotu  jako  przedmiotu  naukowego w sensie  ścisłym.  Ontologiczna

budowa świata  społecznego sprowadza się  więc w tym przypadku do określonych form przed-

rozumienia,  które  należy  wyeksplikować  z  pierwotnego  poziomu  zaangażowanej  w  świat

subiektywności404.

W poprzednich rozdziałach, dotyczących zarówno fizyki, jak i fenomenologii społecznej,

wykazałem , że ani w jednym, ani w drugim przypadku struktury wiedzy i struktury świata nie

spotykają  na  poziomie  symetrycznie  rozumianej  onto-epistemologii.  Mówiąc  wprost  różnice

między tymi dwoma orientacjami – które są ujmowane często jako podział na nauki nomologiczne i

idiograficzne405 – nie implikują problematyki ontologicznej, lecz nieustannie ją epistemologizują,

utrzymując  się  w  paradygmacie  reprezentacjonistycznym lub  nie  wychodząc  poza  ich  krytykę.

Twierdziłem również, że nie chodzi tu o błędne zoperacjonalizowanie komponentów poznawczych,

lecz o ich praktyczną aplikacje w odniesieniu do wytwarzania przestrzennie rozumianej przewagi

(akumulacja wiedzy i kapitału). Przypomnę, że fizyka społeczna poruszą się w schemacie jedności

świata  społeczno-kulturowego  i  dyskursywnej  esencjalizacji  różnic,  co  sytuuje  ją  w  obszarze

uniwersalizmu  epistemologicznego406.  Z  kolei  fenomenologia  społeczna  operuje  kategoriami

wielości  światów  społecznych  oraz  różnicy  kulturowej  (jako  różnicy  epistemologicznej),  nie

pozwalając  tym  samym  na  systemowe  osadzanie  procesów  społecznych,  które  różnice  te

wytwarzają407.

404 Pojęcie  przed-rozumienia  zarówno  od  strony  filozoficznej  jak  i  społecznej  rozwijają  G.  Woroniecka  (G.
Woroniecka,  Interakcja  symboliczna  a  hermeneutyczna  kategoria  przed-rozumienia,  Oficyna  Naukowa,  Warszawa
1998) oraz B. Tuchańska (B. Tuchańska, Dlaczego prawda?…, dz. cyt).
405 Nie  będę  w  tym  miejscu  rozwijał  kwestii  podziału  nauk,  dlatego  odsyłam  do  ciekawej  pozycji  M.  M.
Bogusławskiego  Humanistyka  z  perspektywy ontologii  kulturowej,  która  w  niekonwencjonalny  sposób  rozwija  tę
problematykę  (M.  M.  Bogusławski,  Humanistyka  z  perspektywy ontologii  kulturowej,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2018).
406 J. Goody w książce Nowoczesność i kapitalizm opisuje ten problem, odnosząc się do różnych dyscyplin naukowych
takich jak historia, ekonomia, geografia, politologia czy socjologia (J. Goody, Nowoczesność i kapitalizm…, dz. cyt.).
407 Na  przykład  uznanie  języka  za  centralny  punkt  hermeneutyki  społecznej  to  szczególny  moment  naukowej
anamnezy – jak powiedziałby P. Bourdieu – zwłaszcza jeśli zwróci się uwagę na globalny kontekst, w jakim zrodziła się
sztuka interpretacji. Przypomnijmy tylko, że F. Schleiermacher zapoczątkował nurt zwany hermeneutyką, gdy napotkał
trudności w przetłumaczeniu tekstu pod tytułem An Account of English Colony in New South Wales. Praca ta dotyczyła
spotkania kolonizatorów z australijskimi aborygenami. F. Schleiermacher zastanawiał się, czy możliwe jest zrozumienie
kogoś, kto jest od nas całkowicie różny pod względem kulturowym. Od tego momentu losy hermeneutyki potoczyły się
w dość zadziwiający sposób, ponieważ z łatwością wyzbyła się ona szeregu obiektywnych przymusów ekonomiczno-
politycznych, pod którymi mogła w ogóle zaistnieć jako dyscyplina. Podobnie zatem jak obiektywizująca obserwacja w
obrębie  fizyki  społecznej,  tak  subiektywizująca  interpretacja  fenomenologii  społecznej  może  być  tym,  czym  jest,
dopiero za cenę epistemologicznego samougruntowania oraz społecznego zerwania. Obydwa te podejścia postulują te
same rozstrzygnięcia epistemologiczne, choć podążają w przeciwnych kierunkach.
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W tym osobliwym zestawieniu po raz kolejny odnajdujemy figurę myślową Hegla. Polega

ona na możliwości równoległego uchwycenia różnicy jako syntetycznie rozumianej jedności oraz

jedności  jako  różnicy.  Przekładając  tę  Heglowską  intuicję  na  kategorie  symetrycznej  onto-

epistemologii, można powiedzieć, że zarówno uniwersalizm epistemologiczny związany z krytyką

relatywizmu, jak i relatywizm epistemologiczny związany z krytyką uniwersalizm są przywiązane

do konkretnej przestrzeni geograficzno-politycznej i pomimo silnie obecnego elementu krytyki w

obydwu tych  podejściach  nie  są  one  w stanie  ów przywiązania  wyartykułować  w kategoriach

praktyczno-ontologicznych.

W tym sensie kanon408 zachodnich nauk społecznych opiera się na strukturalnym wypieraniu

sytuacji,  w której  wytwarzanie  normatywnych  wymogów rozwojowych,  takich  jak  nowoczesne

obywatelstwo,  podmiot  wiedzy,  społeczeństwo obywatelskie,  instytucja  państwa itd.,  są  jedynie

lokalnym efektem szerszego wymiaru współzależności. To samo dotyczy momentu krytycznego,

który można przedstawić – tak jak robili to wypomniani przeze mnie w poprzednim podrozdziale H.

Bhabha i J. Clifford – jako klarowanie lokalnych epistemologii, które raczej implodują w wyniku

naukowej  instytucjonalizacji  oraz  dyscyplinarnej  specjalizacji,  niż  wskazują  na  jakiś  progres

wiedzy,  rozumianej  w kategoriach zwiększającego się  zasięgu reprezentacji.  Fakt  ten został  już

zdiagnozowany. Na przykład Z.  Bauman pisze tak:

Daleko  posunięta  erozja  globalnej  struktury  dominacji  zapewniające  w  okresie  narodzin  nowoczesnych
intelektualistów  stan  faktyczny,  na  którym  budowała  się  pewność  siebie  Zachodu  i  jego  rzeczników.  Ludzka
rzeczywistość  podlega  niewzruszonym  prawom,  a  silniejsze  postępowe  wartości  zastąpią  lub  zlikwidują  słabsze.
Historycznie daną pewność wyrażano z perspektywy intelektualnej jako uniwersalność norm prawdy, sądu i smaku.
Dziś nie ma nikogo kto wierzyłby w zachodni sposób życia w trybie intelektualnym. Poszukiwanie uniwersalnych norm
zawisło w próżni. Bezużyteczność spowodowała spadek zainteresowania.409

 Nie  zamierzam się  wpisywać  w  nurt  auto-krytyczny.  Chodzi  mi  raczej  o  zarysowanie

problemu od strony ontologicznej. Kryzys epistemologii społecznej pojawia sięwięc jako problem

natury praktycznej, który można sformułować tak oto; w jaki sposób połączyć ze sobą niepasujące

do  siebie  elementy  zakładanych  epistemologii  i  ontologii  (w  ramach  orientacji  fizycznej  i

fenomenologicznej), tak aby zakreślić występujące w nich sprzeczności jako spójne teoretycznie

instrumentarium.  Istnieją  tu,  jak  sądzę,  dwa  poziomy  analizy,  które  można  sprowadzić  do

408 Pojęcie kanonu rozumiem analogicznie do definicji,  jaką w ramach literaturoznawstwa nakreślił  P.  Czapliński:
„Kanon to dziwna góra lodowa. W trzech znaczeniach: po pierwsze, jest znakiem orientacyjnym w bezkresie; po drugie,
jest tworem odpornym na najtwardsze ataki; po trzecie, to, co widać (w kanonie i w górze lodowej) jest mniej ważne od
tego, co niewidoczne. A dziwność tej góry polega na tym, że choć stworzona przez ludzi – przez niezliczone pokolenia
zamieszkujące różne przestrzenie i różne epoki – stała się od ludzi silniejsza”.  Kanon, albo o tym, czego nie widać.
Rozmowa z Przemysławem Czaplińskim, (rozm. przepr. J. Bednarek, D. Gostyński),  http://www.zamekczyta.pl/kanon-
albo-o-tym-czego-nie-widac-rozmowa-z-przemyslawem-czaplinskim/, dostęp online: 28.05.2020.
409 Z. Bayman,  Czy istnieje postmodernistyczna socjologia?,  w:  Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska
Kania i in., Scholar, Warszawa 2006, tom I , s 144.
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równoległego  ujęcia  lokalności  (przed-rozumienia)  i  globalności  (wymogi  systemowe).  Poziom

pierwszy to  połączenie  zawsze  już  gotowego świata  społecznych regularności  (ontologia  fizyki

społecznej)  z  subiektywnym  wymiarem  aktywnego  uczestnictwa  w  nim  (epistemologiczny

komponent  fenomenologii  społecznej).  Poziom drugi  to  połączenie  subiektywnie  zabarwionych

form  przed-rozumienia  (zakładana  ontologia  fenomenologii  społecznej)  z  niezaangażowanym

wymiarem epistemologii (założenia epistemologii fizyki społecznej).

Ryc. 3. Nowoczesna ambiwalencja.

Widać wyraźnie, że równoległe występowanie onto-epistemologicznych porządków będzie

tu implikowało synchroniczne pojawianie się sprzecznych określeń jako paradoksalnych jedności.

Na  przykład  wtedy,  kiedy  podmiotową  sprawczość  (lokalność)  należy  zestawić  z  „twardą”

rzeczywistością  świata  społecznego  (porządkiem  globalnym)  na  tej  samej  płaszczyźnie

praktycznego  działania  albo  wtedy,  kiedy obiektywistycznie  zorientowaną  epistemologie  należy

połączyć  z  obszarem  przed-rozumenia,  uznając  przestrzenny  zasięg  ich  obu  bez  odgórnie

wyznaczonego porządku skalowania na mikro i  makro analizę.  Wyartykułowanie w taki sposób

wewnętrznych napięć nie jest niczym nowym dla teorii społecznej, jest to raczej powiedzenie w

inny sposób tego, że świat społeczno-kulturowy jest jednocześnie mechanizmem porządkującym,

jak  i  przestrzenią  urzeczywistniania  ludzkiej  wolności,  miejscem  powtarzalności,  jak  i

oryginalności,  rutyny  i  kreatywności,  teleologii  i  przyczynowości,  samostanowienia  i  kontroli

normatywnej  itd.  Jest  to  również  reduplikacja  problematyki  idealizmu  niemieckiego,  która  jak

opisywałem to w pierwszej części pracy, nieustannie odczuwała potrzebę oddzielenia, konieczności

od  wolności,  przyrody  od  kultury  oraz  ontologii  z  epistemologii410.  Ujawnienie  tych  napięć

410 Znakomitym przykładem ujęcia  ambiwalencji  jako  nieredukowalnego  poziomu analizy  jest  strukturalizm.  Oto
fragment przedmowy do książki R. Jacobsona Six lecons sue le son et le sens autorstwa C. Lévi-Straussa: „Upływ czasu
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świadczy o tym, że teoria społeczna od (kiedy?)miała problemy nie tylko z określeniem dynamiki

zmian  społecznych  (systemowa  konieczność,  czy  podmiotowa  sprawczość),  ale  również  ze

zdolnością do obiektywizacji własnych twierdzeń.

Ze względu na paradoksalną jedność wyżej podanych określeń w ramach teorii społecznej

będę  je  nazywał  nowoczesną  ambiwalencją411.  W poprzednich  rozdziałach  starałem  się  opisać

genealogię konieczności oraz wolności, argumentując że podmiotowa wolność jest zbudowana na

złożonym procesie delegowania działań w „inne miejsca”, oraz, że kategoria przyrody jest oparta o

metrologiczny konstrukt, który sam w sobie jest społecznie skomplikowanym fenomenem. W tym

sensie  uznanie nowoczesnej  ambiwalencji  za  nieredukowalny  próg  teoretyzowania  tego,  co

społeczne jest decyzją metodologiczną, która polega na uznaniu jedności przeciwstawnych sobie

określeń jako statycznych elementów, które jako rama analityczna podlegają bazowym procesom

społecznego konstytuowania lub komunikacyjnej mediacji.

W odniesieniu do fenomenu peryferyjności struktura ambiwalencji związana jest z jednej

strony  z  pragnieniem  bycia  sprawczym  (fenomenologia  społeczna)  wobec  obiektywnie

spowodował, że dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek rozumiem tematy wykładów, które wtedy uderzyły mnie najbardziej.
Przy całej odmienności pojęć takich jak fonem czy zakaz kazirodztwa, rola przypisywana przez lingwistów pierwszemu
inspirowała  mnie  w  momencie,  gdy  tworzyłem  koncepcję  związaną  z  tym  drugim.  Tak  jak  fonem,  element  bez
własnego  znaczenia,  służy  do  tworzenia  znaczeń,  zakaz  kazirodztwa  stał  się  dla  mnie  ogniwem  łączącym  dwie
dziedziny.  Formowaniu  dźwięku  i  sensu  odpowiada,  w  innym  planie,  mechanizm  związany  z  naturą  i  kulturą.
Analogicznie do fonemu, formy danej we wszystkich językach, by służyła jako uniwersalny środek, tworzący podstawę
ludzkiej komunikacji werbalnej, zakaz kazirodztwa – równie uniwersalny, jeśli brać pod uwagę jego aspekt negatywny
–  także  tworzy  formę  pustą,  lecz  niezbędną,  by  stało  się  równocześnie  możliwe  i  konieczne  połączenie  grup
biologicznych  za  pomocą  siatki  wymiany,  która  uruchamia  komunikację  między  nimi”  (C.  Lévi-Strauss,  Lekcja
lingwistyki, tłum. J. Kordys, w: tegoż, Spojrzenie z oddali, dz. cyt., s. 237-238). Oddzielenie ontologii od epistemologii
to również oddzielenie tego, co ludzkie i nie-ludzkie, kultury/znaczenia i natury/fizyczności dźwięku („fonem”), która u
francuskiego badacza najpełniej uobecnia się w zakazie kazirodztwa jako uniwersalnym „punkcie zero” dla każdego
społeczeństwa.  Innymi słowy,  to ambiwalencja niepodlegająca dalszej  redukcji.  Zakaz kazirodztwa jest  wymogiem
biologicznym obecnym w każdym społeczeństwie.  Forma  zakazu  jest  zatem uniwersalna.  Lecz  treść  tego  zakazu
przejawia się w tak bogatej różnorodności kulturowej, że nie sposób sprowadzić jej wyłącznie do formy biologicznej.
W  tym  sensie  zakaz  posiada  również  aspekt  normatywny,  czyli  kulturowy.  Podobnie  jest  w  przypadku  struktur
umysłowych, gdzie różnica pomiędzy racjonalnością naukową a myślą nieoswojoną zostaje wyjaśniona przez interwał
czasowy,  rozdzielający  jednocześnie  poznanie  konkretne  (zmysłowość)  od  poznania  wysoce  sformalizowanego
(abstrakcja).
411 Formuła nowoczesnej ambiwalencji chyba najefektowniej rozwinięta została w znakomitej książce M. Bermana
„Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. M. Berman pisze w niej tak:
„Istnieje takie fundamentalne doświadczenie – doświadczenie czasu i przestrzeni, samego siebie i innych, możliwości
zagrożeń, jakie niesie życie – które wspólne jest milionom ludzi żyjących dziś na całym świecie. Będę nazywał to
złożone doświadczenie nowoczesnością. Być nowoczesnym to znaleźć się w otoczeniu, które obiecuje przygodę, siłę,
radość,  rozwój,  przemianę  nas  samych  i  świata  –  ale  równocześnie  grozi  zniszczeniem  wszystkiego,  co  mamy;
wszystkiego,  co  wiemy;  wszystkiego,  czym  jesteśmy.  Nowoczesne  środowiska  i  doświadczenia  nie  znają
geograficznych,  etnicznych,  klasowych,  narodowych,  religijnych,  ani  ideologicznych  barier  –  i  w  tym  sensie
nowoczesność jednoczy całą ludzkość. Jest to wszakże jedność paradoksalna, jedność w braku jedności; nowoczesność
wciąga nas bowiem wir nieustannego rozpadu i ponownych narodzin, sprzeczności i walki, udręki i niepewności. Być
nowoczesnym to należeć do świata, w którym – jak powiada Marks – wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”
(M. Berman, „Wszystko, co stałe…”,   dz. cyt., s. 78). Jednak mój problem z książką Bermana jest taki, że możliwość
wyartykułowania  ambiwalencji  nie  wiąże  się  u  niego  bezpośrednio  z  problematyką  teorii  społecznej.  Autor  sam
dystansuje  się  od  wszelkiego  rodzaju  „systemowych”  odczytań  marksizmu,  osadzając  fenomen  nowoczesnej
ambiwalencji na poziomie podmiotowym, a konkretniej – poziomie interpretacji literackiej.  
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ustrukturyzowanych form zależności (np. bycie kolonizowanym), które ów sprawczość niwelują. Z

drugiej strony zaś fenomen peryferyjność odnosi się do pragnienia, ustanowienia nowego porządku

zależności  (fizyka  społeczna)  odwołując  się  do  (uniwersalnego)  nowoczesnego  konceptu

podmiotowej  sprawczości.  Widać  od  razu,  że  nieprzekraczalność  poziomu  systemowego  i

podmiotowego,  sprowadza  się  w  tym  wypadku  albo  do  poziomu  samoświadomości,  gdzie

peryferyjną sprawczość można osiągnąć niemal  wyłącznie jako wyartykułowanie strukturalnych

ograniczeń, albo jako proces samokolonizacji, czyli modernizacji imitacyjnej. W tym sensie uznanie

podmiot peryferyjny nieustannie oscyluje pomiędzy aspiracją do bycia podmiotem nowoczesnym

(sprawczym) i jednoczesną odmową uznania siebie za takowy.412 Proces ten można opisać różnie i

na  wielu,  na  przykład  M.  Bobako  proponuje  określenie  urasowienie,  by  uchwycić  związek

nowoczesnej ambiwalencji i peryferyjności:

Mechanizm ten da się wytropić w wielu dyskursach transformacyjnych, które akcentują kwestie mentalności,
posiadanych wartości, „kompetencji cywilizacyjnych”, cech osobowościowych i intelektualnych, i które głoszą, iż to
właśnie one są przyczyną sukcesu lub porażki ekonomicznej jednostek. Ten typ dyskursu funkcjonuje zarówno na
gruncie  publicystyki,  w  wypowiedziach  prasowych  i  gazetowych  interpretacjach  zjawisk  społecznych,  jak  i  w
akademickich dyskusjach socjologicznych. Mam tutaj na myśli narracje, które w odniesieniu do przegranych polskiej
transformacji (na przykład pracowników byłych pegeerów) stwierdzają, że są oni ludźmi, którzy „zatrzymali się w
procesie ewolucji do kapitalistycznej normalności”, „nie nauczyli się pracować”, nie dorastają do kapitalistycznych
standardów pracy, są roszczeniowi, cechuje ich alkoholizm, skłonność do kradzieży i innych patologii.413

Konstruowanie niedomagań modernizacyjnych w kategoriach rasy, wynika w dużej mierze z

niemożliwości  tworzenia  własnych  narracji  tożsamościowych  oraz  definiowania  celów

rozwojowych.  Niemożność  ta opiera  się  głównie  na  wytworzonych  „gdzie  indziej”  strukturach

wiedzy,  często  nieodpowiadających  konkretnym  sytuacjom  społeczno-kulturowej  integracji.

Prowadzi to do błędnego identyfikowania potencjałów sprawczości oraz  interpretowania działań

(często  określanych jako  znaturalizowane  patologie)  i  w  konsekwencji  inercyjności  struktur

instytucjonalnych, tworzących zręby nowoczesności.  Ponadto ambiwalencja sprzyja naturalizacji

patologii  rozwojowych  po  stronie  peryferii,  a  tym  samym  generuje  proces  auto-normalizacji

„centrów kalkulacyjnych” produkujących wiedzę.  Taka sytuacja implikuje niechęć przyjmowania

oddolnej perspektywy badawczej414. 

412 Zob. A. Kubia, Peryferyjna samosterowność i ambiwalencja, „Teksty Drugie” 2015, nr 1, s. 96-107.
413 M. Bobako, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek Polski po 1989 roku, 
http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0108Bobako2011.pdf, [dostęp online: 28.05.2020].
414 Doskonałym przykładem jest pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. Michał Buchowski pisze o tym w taki oto
sposób:  „Waga  przywiązania  do  tworzenia  sieci  społecznych  poza  systemem  oficjalnych  instytucji  państwa  oraz
wysiłek wkładany w budowę społeczeństwa obywatelskiego od podstaw, był ufundowany na błędnych założeniach o
istnieniu zatomizowanego społeczeństwa socjalistycznego. Reżim [komunistyczny] z definicji miał doprowadzić je do
stanu całkowitej anomii. Takie widzenie stanu rzeczy wykluczało wiele istniejących więzów społecznych i instytucji z
kategorii obywatelskich przedsięwzięć tylko dlatego, że nie mieściły się w ramach na modłę zachodnią pojmowanego
społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem w kontekście realnego socjalizmu pełniły one nieraz te same funkcje co
organizacje pozarządowe na Zachodzie.  Na myśl przychodzą sieci  powiązań rodzinnych i  towarzyskich,  instytucje
religijne i przykościelne, a także finansowane przez państwo organizacje, takie jak kluby sportowe, organizacje kobiece
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Na  przykład  w  Polsce,  gdzie,  jak  dowodzi  M.  Buchowski,  uznanie  kultury  i  wartości

zachodnich  przedstawia  się  jako  bezalternatywne  źródło  emancypacji  i  postępu,  co  sprzyja

imitowaniu rozwiązań modernizacyjnych:

Dążenie do doganiania Zachodu nie dotyczyły tylko systemu ekonomicznego, politycznego i poziomu życia,
ale i – jak to się dziś mówi – doskonałości naukowej. Chodziło o absorpcję teorii, która niekiedy sprowadzała się do
naśladownictwa,  czy  wręcz  recyklingu  idei  […]  Dostosowywanie  się  do  oczekiwań  Zachodu  […]  była
samokolonizacją, w szczególności umysłów415.

Po 1989 roku proces  dostosowywania  był  tożsamy z ideologią neoliberalną,  postulującą

drastyczne  cięcia  socjalne  oraz  prywatyzacje  państwowych  zakładów.  Nowa  rzeczywistość

sprawiła,  że  na  poziomie  codzienności,  jednostki  konfrontowane  były  z  jednej  strony z  „post-

socjalistyczną” nieprzejrzystością świata społecznego i jego rozpadających się instytucji, z drugiej

zaś z bezpośredniością ryku kapitalistyczne, gdzie odnajdywały nowe wzory zachować i postaw

społecznych416.  W tym sensie można powiedzieć,  że kondycja peryferyjna to niekontrolowany i

asymetryczny  splot  systemów  abstrakcyjnych  –  żeby  posłużyć  się  określeniem  A.  Giddensa  –

działających zgodnie z logiką globalnego kapitału oraz lokalnych praktyk życia codziennego. Splot

ten wyznacza horyzont sensowności nowoczesnego doświadczenia417, który konstytuuje strukturę

w rodzaju Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowe Zespoły Sportowe, stowarzyszenia skupiające
hobbystów,  związki  twórcze  i,  co  w  polskim  przypadku  okazało  się  najbardziej  brzemienne  w  skutki,  związki
zawodowe. Na lokalnym poziomie grupy takie mobilizowały ludzi do działania, aktywizowały lokalne społeczności,
podejmowały pożyteczne akcje ułatwiające codzienne życie. Równocześnie stanowiły przeciwwagę dla wszechobecnej
władzy państwowej i przeciwdziałały totalnej  penetracji  sfery publicznej przez zideologizowaną politykę. Uznać je
można często za sponsorowane przez samą władzę ośrodki rzeczonego codziennego oporu, przyjaciółki niezależności i
samorealizacji obywatelskiej. Należy więc mieć na uwadze, że w zależności od kontekstu, pod pojęciem społeczeństwa
obywatelskiego kryć się mogą różne treści i formę tę wypełniać mogą różne aktywności w zależności od czasu, miejsca
i  okoliczności  historycznych.  Nie  wszystkie  wcielenia  społeczeństwa  obywatelskiego  przystają  do  norm
wypracowanych w społeczeństwach i dla społeczeństw Zachodu, w których zresztą też przybiera ono różne postacie”
(M. Buchowski, Czyściec. Antropologia…, dz. cyt., s. 54-55).
415 M. Buchowski, Czyściec. Antropologia…, dz. cyt., s. 33.
416 J. Sowa, Fantomowe ciało Króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011, s. 157.
417 Sądzę,  że  istnieją  dwa  poziomy  definiowania  doświadczenia.  Pierwszy  poziom  mówi  o  kształtujących
doświadczenie  czynnikach,  które  poddają  się  analitycznym  procedurom  kwantyfikacji,  a  tym  samym  ulegają
obiektywizacji jako wiarygodne dane naukowe. Są to, jak mi się wydaje głównie czynniki  ekonomiczne, takie jak
poziom zamożności, możliwość dysponowanie środkami produkcji, stosunki własności, dostęp do instytucji kultury,
miejsce  w  strukturze  podziału  pracy,  dziedziczenie  itd.  Wyznaczyć  trajektorię  doświadczenia  oznacza  tu,  określić
punkty  oddziaływania  i  zależności  pomiędzy  tymi  czynnikami  oraz  dokonać  empirycznej  aproksymacji  założeń
wstępnych, według których owe zależności były pierwotnie konstruowane. Wówczas podmiot jako splot społecznie
uwikłanych zapośredniczeń, rozumie oraz działa w taki to, a taki sposób, prezentuje takie to, a takie poglądy, wykazuje
takie to, a takie postawy. Doświadczenie jest tu wypadkową sił zewnętrznych, a podmiotowa sprawczość oraz akty
auto-ekspresji  sprowadzają  się  do  strukturalnie  określonych  ram działania,  wyznaczających  tym samym spektrum
możliwości przeżywania świata, który z kolei stanowi jednak tylko epifenomen dla samego procesu badawczego. Drugi
poziom  określenia  tego,  czym  jest  doświadczenia,  odnosi  się  do  bardziej  subtelnych  definicji,  pozwalających
uwzględnić  wpływ  czynników  miękkich,  na  przykład  takich,  które  P.  Bourdieu  nazywa  kapitałem  społecznym  i
kulturowym. Uwzględnienie tych czynników w znaczący sposób redefiniuje relację pomiędzy strukturą a działaniem,
określając  w odmienny sposób spektrum przeżyć  i  doświadczeń świata  jako elementów generujących  podmiotową
sprawczość. Proponuję postawić kilka pytań, aby unaocznić to przesunięcie akcentów: W jaki sposób urzeczywistnia się
możliwość lub też niemożliwość konwersji miękkich kapitałów (kulturowych symbolicznych) na kapitał twardy (kapitał
pieniężny)?  Czy  sztywna  kategoria  odnosząca  się  do  miejsca  w  podziale  pracy,  mówi  coś  o  doświadczeniu  i
przeżywaniu świata w sytuacji, kiedy kapitał kulturowy nie daje się w żaden sposób zamienić na kapitał pieniężny
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podmiotowej subiektywności jako wewnętrznie i zewnętrznie rozbitą i tym samym niezdolną do

autonomicznej  obsługi  rzeczywistości.  Stąd  też  podstawowy  problemem,  mówienia  o

peryferyjności z pozycji peryferyjnych odnosi się do braku własnej opowieści o tym, czym jest

nowoczesność, o sposobach jej przeżywania (poziom podmiotowej sprawczości) oraz definiowania

w  ramach  wytwarzania  geograficzno-przestrzennych  sieci  zależności  (poziom  systemowej

konieczności).  Jednakże  ta  wiedzotwórcza  inercyjność,  ma  swoją  drugą  stronę.  To  właśnie

nowoczesna kondycja peryferii wyraźnie odsłania wewnętrzne sprzeczności (zachodniego) kanonu

nauk społecznych, za pomocą którego bezskutecznie stara się wyrazić418.

 

2.4.2 Peryferyjna modernizacja spisana oddolnie

Analizę  nowoczesnej  ambiwalencji  zacznę  od  problematyki  związanej  z  określeniem  struktur

peryferyjnych  w  wymiarze  przestrzennym.  W tym celu  wybrałem koncepcję  systemu-świata  I.

Wallersteina oraz  drugie to propozycję teoretyczną przedstawioną w  Imperium M. Hardta i  A.

Negriego.  Wybór  ten  został  podyktowany  tym,  że  już  w poprzednich  rozdziałach  czerpałem z

rozwiązań teoretycznych, jakie oferowały te dwie orientacje. 

Teoria  systemu-świata stara się wyjaśnić zjawiska nierówności i zacofania w kategoriach

ponadregionalnych zależności ekonomiczno-społecznych, jakie kształtują się w obrębie globalnego

kapitalizmu.  Wymiar  globalny  teoria  ta  rozumie  dwuaspektowo,  po  pierwsze  odnosząc  się  do

obszarów  geograficznych,  wyznaczonych  przez  powiązania  natury  gospodarczej,  po  drugie

powiązania te rozpatruje jako rozłożone w czasie procesy. Stąd też podział na centrum i peryferie,

pomija  państwo narodowe i  czynniki  kulturowe jako główne jednostki  analityczne,  traktując je

(środki  utrzymania)? Czy doświadczenie nie nabiera wówczas istotnego czynnika,  kształtującego działanie? Czy w
takiej sytuacji świat przeżywany ma wpływ na wytwarzanie obiektywnie uchwytnych struktur, które jednak nie poddają
się tak łatwo kwantyfikacji? Czy działanie jest tu jedynie spektaklem urzeczywistniającym z góry określone struktury,
czy wręcz odwrotnie struktura działania to performatywny spektakl, nabierający cech stabilnego przedmiotu tylko z
perspektywy prowadzonych badań? Pytania te jak sądzę, problematyzują dystynkcję pomiędzy strukturą a działaniem,
czy też ujmując rzecz bardziej filozoficznie, pomiędzy potencją a aktem. Ponadto dystynkcja pomiędzy strukturą a
działaniem, tak znacząca w kontekście splotu doświadczenia i peryferyjności stanowi tylko wcielenie innych różnic,
które w różnych obszar badawczych pełnią taką samą funkcję. Istotna jest tu, jak sądzę, również dystynkcja pomiędzy
historią  a  pamięcią,  lub  też  dokumentem  a  świadectwem  (Zob.  D.  LaCapra, Historia  w  okresie  przejściowym:
doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, tłum. K. Bojarska, Universitas, Kraków 2009).
418 „Zastanawiające, że ten ogromny wysiłek empiryczny opisania i pojęciowego opanowania dziejowych wydarzeń
nie przyniósł teorii postsocjalizmu, która wzbudziłaby tyle zainteresowania, co teorie i perspektywy postkolonialne. O
tych ostatnich mówi się dość powszechnie, że wygenerowały robiące wrażenie analizy społeczeństw i tekstów. Tatjana
Thelen pisze wprost,  iż wpływ antropologicznych analiz postsocjalizmu na bardziej  ogólne tematy teoretyczne był
ograniczony.  Przyczyn  tego  upatrywała  w  ekonomizmie  podejścia  do  zmian,  w  szczególności  ujęcia
neoinstytucjonalnego,  koncentracji  na  własności  i  stosunkach  produkcji,  a  pomijaniu  czynników  kulturowych  i
społecznych oraz  de facto ignorowaniu percepcji zmian przez uczestników wydarzeń. Wszystko to doprowadziło do
postrzegania socjalizmu w paradygmatycznych kategoriach Zachodu – jako anomalie projektu modernistycznego. Po
przeprowadzeniu reform rynkowych i przeszczepieniu bądź zainstalowaniu nowych instytucji, jako anormalnych z kolei
zaczęto postrzegać wschodnioeuropejskich aktorów, którzy okazali się nieprzystosowani do nowoczesności, jawili się
jako nieuleczalnie chore przeżytki komunizmu”. (M. Buchowski, Czyściec. Antropologia…, dz. cyt., s. 33).
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raczej jako epifenomeny złożonych procesów zachodzących w bazie ekonomicznej. Aby uchwycić

przestrzenno-czasową dynamikę przekształceń globalnych, teoria systemu-świata odwołuje się do

koncepcji długiego trwania, którą sformułował F.  Braudel i która odrzuca kategorię wydarzenia

historycznego.  Sam  Braudel  w  swojej  książce  Historia  i  trwanie podkreśla,  że  wydarzenie

historyczne,  to  coś,  co  jedynie  „wybucha  wysokim  płomieniem”419,  lecz  ma  znikomą  moc

eksplanacyjną i nie mówi nic prawdziwego o procesach społecznych, których wydarzenia są tylko

znikomą manifestacją.420 Jedność systemu-świata jako przedmiot badań konstytuuje się zatem w

wyniku  złożonych  interakcji  dotyczących  takich  kwestii  jak  wymiana  dóbr,  produktów,  usług,

przepływów pracy, czy problemów ekologicznych, generowanych przez zjawisko nieograniczonej

akumulacji kapitału. Zdaniem I. Wallersteina jedność nowoczesnego systemu-świata kształtowała

się na przestrzeni ok. 500 lat, wyznaczając tym samym dynamikę podziału na centrum i peryferie,

jaką możemy zaobserwować w aktualnym porządku globalnych zależności.

Teoria nowoczesnego systemu-świata podziela zatem z marksizmem pogląd, o wtórności

struktur polityczno-kulturowej nadbudowy względem procesów zachodzących w bazie. Niemniej

jednak trudno propozycję Wallersteina nazwać stricte marksistowską. Nie sposób również przypisać

tej  koncepcji  zarzut  klasycznie  rozumianej  teorii  modernizacji,  która  zakłada,  z  jednej  strony

historyczną  powtarzalność  cykli  rozwojowych,  z  drugiej  zaś  definiuje  nowoczesność  jako

uniwersalno-historyczny  proces,  immanentnie  wyposażony  w  samo-emanycpujące  się  struktury

działań, gdzie podmiotowe sprawstwo, określa sposób, w jaki uniwersalność ta dokonuje jedynie

systemowej  aktualizacji  swoich  własnych  założeń.  Dla  I.  Wallerstina  pojęcie  tak  rozumianej

uniwersalności wpisuje się raczej w retorykę władzy, legitymizującą porządek zależności pomiędzy

centrum  a  peryferiami.421 Nie  jest  więc  tak,  że  teoria  nowoczesnego  systemu-świata, daje  się

zredukować z jednej strony do determinizmu ekonomicznego w stylu ortodoksyjnie rozumianego

419  F. Braudel, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa 1971, s.17.
420 Warto w tym miejscu odnotować, że M. Janion wielokrotnie podkreślała, powołując się na F. Braudela, iż taki
sposób spojrzenia na historię niemalże całkowicie przeciwstawia się polskiej historiografii i  literaturze historycznej
podszytej  romantycznym  ethosem  zrywów  niepodległościowych,  spektakularnych  porażek  oraz  teologicznego
imaginarium (M. Janion,  Artysta romantyczny wobec narodowego sacrum, w: tejże,  Czas formy otwartej:  tematy i
media romantyczne, PIW, Warszawa 1984, s. 91-92).
421 Zob. I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa 2007; oraz: I. Wallerstein, Koniec świata
jaki znamy,  tłum. zbior., Scholar, Warszawa 2004. Z kolei w tekście Nowoczesny system-świat a ewolucja Wallerstein
pisze tak: “Tworzenie geo-kultury oznaczało usprawiedliwienie dominującej ideologii politycznej w strukturach wiedzy.
Uniwersalizmowi liberalnemu nadany został status ontologiczny przez uznanie dominacji moralnej nowoczesnych nauk
jako  jedynej  racjonalnej  formie  dyskursu  analitycznego.  To  znowu  oznaczało  odnowienie  światowego  systemu
uniwersyteckiego,  stworzenie  nowoczesnej  struktury  dyscyplin,  zastosowanie  newtonowskiej  analizy  liniowej  i
odrzucenie przez nią organizującej odpowiedniości czasu (przestrzeni) w przypadku wszystkich rejonów dyskursu (a
zwłaszcza w naukach społecznych), i oczywiście świeckiego stanu i moralnej neutralności nauczycieli”. I. Wallerstein,
Nowoczesny  system-świat  a  ewolucja,  [brak  inf.  o  tłum.],  http://www.turowski.uni.wroc.pl/wallerstein.htm,  [dostęp
online: 29.05.2020].
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marksizmu z drugiej zaś do klasycznych teorii modernizacji, raczej wytycza swoją własną drogę

poza kanonem i na marginesie świata akademickiego.

Tym jednak, co dla mnie jest interesujące w koncepcji I. Wallersteina to fakt, że nie uznaje

on  istnienia  bloku  komunistycznego  za  odrębny  system  w  obrębie  kapitalistycznego  systemu-

świata.  Twierdzi  on,  że  istniały  wprawdzie  państwa  komunistyczne  (blok  komunistyczny),

działające  wbrew  logice  kapitału,  lecz  za  działalność  tą  musiały  zapłacić  wysoką  cenę.  W

perspektywie długiego trwania komunizm był więc jego zdaniem zaledwie odchyleniem od normy

wewnątrz globalnego porządku kapitalistycznego422. Choć sformułowanie „odchylenie od normy”

może być tu mylące, ponieważ państwa komunistyczne, a w zasadzie partie nimi rządzące były

wyłącznymi właścicielami środków produkcji i tym samym odgrywały rolę „jedynego kapitalisty”

na rynku wewnętrznym, urzeczywistniając tym samym logikę kapitalistycznej akumulacji w nieco

odmienny sposób. Można zatem powiedzieć, że działalność partii miała charakter „perwersyjny”

gdyż  de facto  realizowała  kapitalistyczną  fantazję  o  rynkowym monopolu  na środki  produkcji.

Akumulacja  bogactwa w krajach  określanych  eufemistycznie  jako  „demoludy”  dokonywała  się

zatem bardzo podobnie jak w państwach kapitalistycznych. Wyzysk i alienacja klasy robotniczej

wbrew oficjalnym deklaracjom ideologicznym była szarą codziennością ludowej demokracji.  Na

przykład Jan Sowa, nawiązując do teorii I. Wallersteina, pisze o partyjnej nomenklaturze wprost jak

o państwowym kapitalizmie423.

Państwa  bloku  komunistycznego  wpisują  się  zatem  w  ogólną  logikę  kapitalistycznej

akumulacji,  podobnie  jak  kolonializm,  imperializm  czy  niewolnictwo.  Innymi  słowy,  państwa

komunistyczne nie są tu definiowane jako aberracja nowoczesności,  podobnie jak niewolnictwo

kolonialne  nie  należy  do  poza  nowoczesnych  form  wyzysku.  Wręcz  przeciwnie  wytwarzanie

obszarów z tanią lub darmową siłą roboczą o zasięgu globalnym jest efektem ekspansji kapitału, a

422 Warto odesłać w tym miejscy do badań prowadzonych z pozycji systemu-świata: A. Gagyi, Coloniality of Power in
Ester Central Europe: External Penetration as Internal Force in Post-Socialist Hungarian Politics, „Journal of World-
System  Research”  2016,  nr  2(22);  A.  Gagyi, Socialism  and  development:  seven  theses  on  global  integration,
https://www.criticatac.ro/lefteast/socialism-and-development-six-theses-on-global-integration%ef%bb%bf/,  [dostęp
online: 29.05.2020].
423 Zob. J. Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, Grupa Wydawnicza Foksal,
Warszawa  2015.  Naturalnie,  podejście  systemowe  wcale  nie  wyklucza  możliwości  różnicowania
wewnątrzsystemowego. Warto przytoczyć w tym miejscu słynną pracę C. Offe pod tytułem Drogi transformacji, który
na  samym początku  książki  pisze tak:  „Naukowy socjalizm, który  jest  dominującą teorią  społeczeństw socjalizmu
państwowego,  traktuje  zdolności  społeczeństwa  do  planowania  własnej  struktury  i  zmiany,  jak  również  poddania
całości życia społecznego kontroli społeczeństwa z hiperracjonalnym patosem. Tymczasem społeczeństwom socjalizmu
państwowego brakuje najprostszych przesłanek do realizacji rzetelnego i dokładnego automonitoringu. Są one w sposób
oczywisty  o  wiele  mniej  dostępne  samoobserwacji  niż  społeczeństwom liberalno-demokratycznym,  które  zdołały
doprowadzić  do  perfekcji  techniki  penetracji  swych  najdrobniejszych  nawet  zakątków  i  zakamarków  bez
wykorzystywania uzyskanej w ten sposób wiedzy jako dźwigni rozmyślnej autotransformacji globalnego typu. Może
bowiem jest tak, im więcej się wie, tym mniej jest się w stanie zdziałać, im większą ma się zaś ambicję działania, tym
bardziej  unika  się  rzetelnej  informacji?”  (C.  Offe,  Drogi  transformacji:  doświadczenia  wschodnioeuropejskie  i
wschodnioniemieckie, tłum. Z. Pucek, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 2-3).    
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tym samym konstytuowania się asymetrycznych relacji między centrum a peryferiami. F. Braudel w

taki oto sposób opisuje ten proces:

Ustalmy punkt odniesienia w połowie XVII wieku centrum świata jest mała Holandia, a nawet Amsterdam.
Strefy pośredniczące, wtórne,  stanowi bardzo aktywna reszta Europy, tzn. są to kraje nadbałtyckie, kraje znad morza
Północnego, Anglia, Niemcy znad Renu i Łaby, Frnaca, Portugalia, Hiszpania, Italia na północ od Rzymu. Regionami
obrzeży są na północ Szkocja, Irlandia, Skandynawia, Europa na wschód od linii Hamburg-Wenwcja, Italia na południe
od  Rzymu  (Neapol,  Sycylia),  wreszcie,  za  Atlantykiem,  zeuropeizowana  Ameryka,  margines  par  exellance.  Jeśli
pominąć Kanadę i pierwsze kolonie Angielskie w Ameryce, Nowy świat jako całość jest pod znakiem niewolnictwa.
Obrzeże Europy Środkowej aż po Polskę i dalej jest z kolei sferą drugiego poddaństwa, tj. poddaństwa chłopów, które
znikając tam stopniowo jak na  Zachodzie,  zostało przywrócone  w XVI wieku.  Krótko mówiąc,  europejski  świat
gospodarczy jest  w połowie XVII wieku konglomeratem, koegzystencją społeczeństw od już kapitalistycznych jak
społeczeństwo  holenderskie  po  oparte  na  poddaństwie  i,  u  krańca  skali,  na  niewolnictwie.  Ta  jednoczesność,  ta
synchronia  przywraca  wszystkie  problemy naraz.  Istotnie,  kapitalizm żyje  z  tego  ustopniowania:  sfery  zewnętrzne
karmią  środkowe,  a  zwłaszcza  centrum.  A czym  jest  centrum,  jeśli  nie  punktem  dominującym,  kapitalistyczną
nadbudową całej konstrukcji.[...] Tak jak centrum zależy od zaopatrzenia przez peryferie, tak też peryferie zależą od
potrzeb  centrum,  które  dyktuje  peryferiom  swoje  prawa.  To  zatem  zawsze  Europa  Zachodnia  przenosi  i  niejako
wynajduje na nowo niewolnictwo w starożytnym stylu dla Nowego świata oraz wskutek wymogów swojej gospodarki
„wprowadza” drugie poddaństwo w Europie wschodniej424.

Relacja ta uzupełniana jest o komponent kulturowy i polityczny, który służy symbolicznej

legitymizacji  systemu.  Logika  kapitalistycznej  akumulacji  umożliwia  zatem systematyczny oraz

kompleksowy drenaż społecznych, kulturowych i  naturalnych zasobów należących do obszarów

zwanych zależnymi. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają państwa pół-peryferyjne, które z

jednej  strony  są  wyzyskiwane  przez  centrum,  z  drugiej  zaś  same  dysponują  wystarczającymi

zasobami ekonomicznymi, by wyzyskiwać słabsze od siebie peryferie. Szczególna rola tych państw

polega na tym, że z jednej strony aspirują one do grona hegemonów, często naśladując państwa

kapitalistycznego rdzenia, z drugiej zaś nieustannie zagrożone są osunięciem się w peryferyjność,

co sprawia, że swoimi działaniami stabilizują całość systemu i w pewnym sensie równoważą jego

sprzeczności.

424 F. Braudel,  Dynamika kapitalizmu,  dz. cyt.,  s. 118-119. Nie przypadkowo przytaczam w tym miejscu słowa F.
Braudela,  a  nie  I.  Wallersteina.  Propozycja  F.  Braudela  nawiązywała  bowiem  do  fenomenologicznie  rozumianej
koncepcji życia codziennego. Kiedy więc Braudel pisze o wtórnym poddaństwie, to wydaje się, że ma na myśli również
te praktyki, które pomimo „tradycyjnych” form wyrazu były już zapośredniczone przez formuujący się kapitalistyczny
rynek  globalny.  Jednak  autor  Dynamiki  kapitalizmu inaczej  traktuje  ten  problem  w  odniesieniu  do  państw
kapitalistycznego centrum, a inaczej w odniesieniu do peryferii. W tym pierwszym przypadku zachowuje on autonomię
światów  życia.  „Wędrowny  rzemieślnik,  który  od  targu  do  targu  oferuje  swe  skromne  usługi  wikliniarza  lub
kominiarza, choć jest bardzo mizernym konsumentem, należy do świata rynku; musi na nim zarabiać na chleb. Jeśli
zachował więź ze swoją rodzinną wioską i w porze żniw lub winobrania wraca tam, by na powrót stać się wieśniakiem,
przekracza  granicę  rynku  w  przeciwną  stronę”  (F.  Braudel,  Dynamika  kapitalizmu,  dz.  cyt.,  s.  27-28).  Dobrym
przykładem wtórnego poddaństwa jest  kształtowanie  się  etosu inteligenckiego w II  Rzeczpospolitej.  Warto w tym
miejscu przytoczyć znakomity tekst  T. Boy-Żeleńskiego z 1936 roku, pod tytułem  Burżuazyjne szlachectwo:  „Jako
orężem szlachectwa  była  niegdyś  szabla,  tak  orężem mieszczaństwa  stała  się  inteligencja,  wykształcenie.  Dlatego
wykształcenia  stworzono  różne  stopnie,  wedle  których  podzielono  społeczeństwo;  bariery,  których  niepodobno
przeskoczyć, ominąć ani podejść. Najbardziej zasadniczą z nich stał się egzamin dojrzałości, który podzielił ludzi na
dwa  wielkie  stany.  Podział  ten  był  poniekąd  bezwzględniejszy  od  dawnego.  Bo  niewątpliwie  łatwiej  było  w
szlacheckim ustroju ominąć brak szlachectwa niż w nowym burżuazyjnym nadrobić brak matury […]. Tak więc podział
oparty na wykształceniu był dwoisty: na pozór demokratyczny przez to, że – w zasadzie – wykształcenie było niby
wszystkim dostępne; ale antydemokratyczne przez to,  że wykopał przepaść między obywatelami.  Nie tyle dobierał
zdolności, ile utrwalał przywileje kasty. Stał się czymś w rodzaju mieszczańskiego szlachectwa” (T. Żeleński (Boy),
Burżuazyjne szlachectwo, w: tegoż, Reflektorem w mrok: wybór publicystyki, PIW, Warszawa 1984, s. 395-396).
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Nie  jest  jednak  tak,  że  system  jako  całość  nie  ulega  zmianie,  a  każda  próba  jego

przebudowania musi podzielać losy rewolucji socjalistycznej. Trwanie systemu ma swój kres, który

objawia się jako niestabilność podstawowych struktur  rządzących całością  systemu.  Zdaniem I.

Wallersteina kapitalistyczny system-świat znajduje się obecnie w swojej końcowej fazie rozwoju.

Charakteryzuje  się  ona  brakiem  możliwości  dalszej  ekspansji,  pozwalającej  na  nieograniczoną

akumulację kapitału.  Państwa oraz korporacje tworzące kapitalistyczne centrum, zdaniem autora

Utopistyki, dokonały już niemal całkowitego drenażu zasobów znajdujących się na tzw. peryferiach.

Słowem,  nie  ma  już,  gdzie  i  czego  łupić.  Z  jednej  strony  peryferie  traktowane  przez  kapitał

wyłącznie  jako  zasoby  naturalne  oraz  rezerwuar  taniej  siły  roboczej  powoli  się  wyczerpują,  z

drugiej  zaś  eksternalizacja425 kosztów  towarzysząca426 akumulacji  kapitału,  doprowadziła  do

sytuacji,  w której  nieograniczona eksploatacja  środowiska stała  się  globalnym problem.  Koszty

eksternalizacji  występują bowiem w postaci ponad regionalnych zagrożeń, takich jak ocieplenie

klimatu,  zanieczyszczenie  środowiska,  czy  problematyka  związana  z  uchodźstwem.  W  takiej

sytuacji kapitał ponownie zaczyna intensywnie poszukiwać nowych obszarów akumulacji również

„u  siebie”  w  centrum  (wertykalny  wymiar  akumulacji).427 Fenomen  ten  daje  się  streścić  w

neoliberalnej  formule:  uspołecznia  kosztów  i  prywatyzacji  zysków.  Nowoczesny  system-świat

charakteryzuje się więc coraz większymi sprzecznościami, jakie narastają w jego obrębie, a zatem

musi mierzyć się z nieustającą presją chaosu, z którym nie może sobie poradzić, korzystając dłużej

z  logiki  akumulacji,  decydującej  o  stabilności  systemu  i  utrzymującej  podział  na  centrum  i

peryferie.  Taka  sytuacja  skutkuje  tym,  że  najmniejsze  czynniki  destabilizujące  system  mogą

spowodować jego całościową zmianę.

Teoria  I.  Wallersteina  stoi  w  opozycji  do  projektu  Imperium M.  Hardta  i  A.  Negriego.

Autorzy  Rzeczpospolitej  twierdzą,  że  rynek  globalny  w  pełni  wyłonił  się  dopiero  po  upadku

imperiów kolonialnych oraz obaleniu muru berlińskiego. Taki stan rzeczy pozwolił ich zdaniem na

425 Pojęcie eksternalizacji kosztów, które źródłowo wywodzi się z dziedziny ekonomii, należy rozumieć szerzej jako
kapitalistyczny mechanizm, towarzyszący procesom akumulacji, który może być opisany na wiele różnych sposobów.
Na  przykład  U.  Beck  definiuje  eksternalizację  w  kategoriach  medycznych  i  nazywa  ją  skutkami  ubocznymi
nowoczesności, z kolei B. Latour używa psychologicznej kategorii wyparcia. W każdym z tych określeń, chodzi jednak
o  to,  że  ów  proces  pozostawał  nie  tematyzowany  w  ramach  teorii  społecznej  dopóki,  dopóty  społeczeństwa
kapitalistycznego centrum same nie zaczęły go dotkliwie odczuwać.
426 Zob. T. Warczok, T. Zarycki, Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Scholar, 
Warszawa 2016.
427 To zjawisko jest również analizowane z pozycji marksistowskich. Na przykład J. Tittenbrun pisze tak: „Zakres
obejmowany  przez  prawo  patentowe  stale  się  rozszerza,  doprowadzając  do  tego,  że  podlegają  tej  formie
monopolistycznej własności prywatnej nawet algorytmy równań różniczkowych […]. General Electric opatentowało
genetycznie zmodyfikowany mikroorganizm, posiadający zdolność pochłaniania plam rozlanej ropy, doprowadzając do
patentowalności  materii  organicznej,  w  tym  wyizolowanych  fragmentów  ludzkiego  organizmu,  takich  jak  geny  i
sekwencje” (J. Tittenbrun, Kolonizacja nauki i świata przez kapitał: teoria światów równoległych w wydaniu socjologii
wiedzy, Zyska i S-ka, Poznań 2015, s. 177-178). W tym sensie intensyfikacja procesów akumulacji w obrębie państw
kapitalistycznego rdzenia, dotyczy, nie tylko cięć w zakresie polityki socjalnej (ubezpieczenia, zasiłki, służba zdrowi
itd.), ale również dotyka problemów związanych z bioinżynierią i poziomem molekularnym organizmów żywych. 
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wyzwolenie  kapitalistycznej  gospodarki  z  ograniczających  ją  więzów  ideologii  politycznych,

umożliwiając  tym samym nieskrępowany proces  globalizacji.  Nie oznacza  to  jednak zmierzchu

suwerenności  państw  narodowych.  Pojęcie  Imperium  odnosi  się  do  nowej  formy  suwerennej

władzy, nadającej kształt oraz regulującej przepływy kapitału, pracy, usług i towarów w ramach

nowej  dynamiki  globalnej.  Imperium to  układ  narodowych  i  ponadnarodowych  organizacji

tworzący nową logikę rządzenia, która jest a-terytorialna i zdecentralizowana.428 Dla opisania tej

nowej formy władzy autorzy  Rzeczpospolitej posługują się aparatem pojęciowym wypracowanym

przez  G.  Deleuze  i  F.  Guattariego429,  którzy  określają  stosunki  panowania  w  kategoriach

procesualnych jako nieustanną  deterytorializację  oraz  re-terytorializacje  porządku.  Dynamika  ta

odnosi się do złożonych i wielo-poziomych procedur różnicowania i ujednolicania ładu globalnego,

który nigdy nie przybiera regularnych kształtów. Władzę w sensie geograficznym charakteryzuje

zatem rozmyty podział na centrum i peryferie, dotyczy to zarówno poziomu hegemonii kulturowej,

politycznego sprawstwa, jak i gospodarczej dominacji: „Przemieszczeniu uległ podział przestrzenny

trzech światów – Pierwszego, Drugiego i Trzeciego – tak że odnajdujemy nieustannie elementy

Pierwszego  w  Trzecim  świecie,  Trzeciego  w  Pierwszym,  a  drugiego  już  niemal  nigdzie.”430 

Wyłonienie się  rynku globalnego oznacza zmianę  kapitalistycznego sposobu produkcji  z

porządku  przemysłowego  do  porządku  postmodernizacji,  który  autorzy  określają  również  jako

proces informatyzacji. Zmiana ta nie oznacza, że przemysłowe struktury produkcji przestają istnieć,

lecz  to,  że  ulegają  one  przekształceniu  na  wzór  zinformatyzowanych  procedur  zarządzania.

Podstawowym przejawem procesów postmodernizacji, jest transfer pracy z sektora przemysłowego

do  sektora  usług,  którego  główne  zadanie  polega  na  manipulowaniu  informacją,  wytwarzaniu

potrzeb i stylów życia. Taki sposób produkcji pokrywa się zatem z wytwarzaniem, dystrybucją i

cyrkulacją  wiedzy.  W  konsekwencji  środki  produkcji,  czyli  kanały  informacyjne  oraz  sieci

komunikacji stają się zarówno towarem, bogactwem, jak i zwykłym medium przekazu. Przejście od

struktury przemysłowej do porządku informatyzacji nie jest jednak prostą transformacją systemu.

Przejście  to  charakteryzuje  się  nieokreślonością,  z  jednej  strony  bowiem  informatyzacja  jest

428 Nieoczywisty przykład analizy nowego sposobu działania suwerennej władzy podają K. Wolański i  J. Sowa w
książce  Sport  nie  istnieje.  Autorzy  analizują  między  innymi  finansowe  powiązania  państw  z  międzynarodowymi
organizacjami sportowymi takimi jak MKOL, FIFA, UEFA itd. Pokazują na przykładach RPA, Brazylii  czy Polski w
jaki sposób podczas organizacji wielkich imprez sportowych, dochodzi do utrwalania sytuacji peryferyjnej, poprzez
transfer kapitału z lokalnych i narodowych budżetów do „prywatnych kieszeni” wielkich korporacji. (Zob. J. Sowa, K.
Wolański, Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2017).
429 Szczegółowe zestawienie szkoły Annales z rizomatycznym modelem Deleuze’a i Guattariego z pozycji historii
gospodarczej  przeprowadził  J.  Swianiewicz  w  pracy  Możliwość  makrohistorii.  Braudel,  Wallerstein,  Deleuze (J.
Swaniewicz,  Możliwość  makrohistorii.  Braudel,  Wallerstein,  Deleuze,  Wydawnictwo Naukowe UMK, Fundacja  na
Rzecz Nauki Polskiej, Toruń-Warszawa 2013). Z mojej perspektywy jest to jednak niewiele znacząca praca. Chciałbym
jednak odnotować, że zestawienie ze sobą tych dwóch orientacji ma swoje podstawy w badaniach wykraczających poza
filozoficzne rozpoznanie.
430 M. Hardt, A, Negri, Imperium, tłum. A. Kołbaniuk, S. Ślusarski, W.A.B., Warszawa 2005, s. 9.
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zjawiskiem demokratycznym i odnosi się do modelu sieci, czy też kłącza, które jest pozbawione

centrum i w którym potencjalnie każdy ma takie same szanse na sukces. Z drugiej jednak strony

podstawowym  sposobem  funkcjonowania  takiej  sieci  jest  model  emisyjny,  nazwany  przez  M.

Hardta i A. Negriego oligopolistycznym.

Sieć  emisyjna  posiada  dwie  podstawowe cechy,  pierwsza  to  scentralizowana  produkcja,

druga  to  jednokierunkowy  strumień  komunikacji.  Schemat  działania  tego  modelu  przypomina

zatem drzewo, z pniem głównym jako emisyjnym centrum oraz licznymi jego rozgałęzieniami jako

punktami odbioru. Cały przemysł kulturowy „pierwszej nowoczesności” był zorganizowany w taki

właśnie sposób; dystrybucja książek, kaset video, gazet, radia, telewizji itd. Dziś wszystkie te media

funkcjonują  również  za  pośrednictwem  internetu  (który  umożliwia  nie  tylko  odbieranie

wiadomości,  ale  również  ich  aktywne  wytwarzanie),  lecz  pozornie  tylko  zyskują  cechy

demokratycznego  kłącza.  Zdaniem  autorów  Imperium faktyczny  sposób  zarządzania  siecią

globalnej produkcji kulturowej jest  hybrydą kłącza i emisji,  deterytorializacji i  reterytorializacji,

demokratyzacji  i  formy  oligopolistycznej.  Dobrym  przykładem  są  tu  potężne  korporacje

międzynarodowe, których sposób działania dokładnie odzwierciedla ten fenomen. Korporacje te

(M.  Hardt  i  A,  Negri  wymieniają  głównie  Microsoft  oraz  AT&T)  rozpadają  się  na  pozornie

niezależne  od siebie  organizacje,  realizujące  różne  zadania,  posiadające  różne  loga  i  odmienną

otoczkę  symboliczną,  w  rzeczywistości  jednak  przyjęcie  modelu  kłącza  pozwala  im  na

skuteczniejszą  koncentrację  kapitału  i  władzy.  Ta  kłączowatość  systemu  zdaniem  autorów

Imperium odwraca zależność pomiędzy bazą ekonomiczną a jej kulturowo-polityczną nadbudową.

Informacje przenoszą przez swe sieci zarówno bogactwa, jak i dowodzenie produkcją, niwecząc dawne pojęcie
wnętrz i zewnętrza, ale też redukując uprzednią progresję czasową pierwotnej akumulacji. Innymi słowy, akumulacja
informacyjna (tak samo jak analizowana przez Marksa akumulacja pierwotna) dezintegruje, a przynajmniej pozbawia
struktury  zachodzące  procesy  produkcji,  ale  (w odróżnieniu  od  Marksowskiej  pierwotnej  akumulacji)  natychmiast
włącza je do własnych sieci, generując w różnych dziedzinach produkcji wydajność na najwyższym poziomie. Czasowa
sekwencja rozwoju zostaje więc zredukowana do natychmiastowości, zaś całe społeczeństwo zmierza do włączenia się
w ten czy inny sposób w sieci produkcji informacji. Rewolucja akumulacji informacyjnej wymaga więc ogromnego
skoku naprzód w kierunku dalszej socjalizacji produkcji.431

 Możemy więc zaobserwować pokrywanie się ekonomicznej bazy i polityczno-kulturowej

nadbudowy. Te dwa poziomy stają się w zasadzie nieodróżnialne, co polega mniej więcej na tym, że

zjawiska zachodzące w bazie  są  teraz manifestacją  procesów techno-kulturowego usieciowienia

rzeczywistości.  Dla  nas  istotna  jest  kwestia,  w jaki  sposób w ramach  tak  określonej  struktury

teoretycznej przemieszczeniu ulega relacja między centrum a jego peryferiami. Fakt, że relacja ta

staje się coraz bardziej rozmyta, nie znaczy przecież, że w ogóle znika. Oto przykład:

431 Tamże, s. 279.
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Fabryka Forda w Brazylii w latach dziewięćdziesiątych nie będzie więc zbudowana w oparciu o technologię
Forda  z  Detroit  z  lat  trzydziestych,  ale  w  oparciu  o  najnowsze  i  najbardziej  wydajne  technologie  komputerowo-
informatyczne,  jakie  istnieją.  Sama  technologiczna  infrastruktura  wpisze  ją  jednoznacznie  w  ramy  gospodarki
informatycznej [...]  Obie fabryki są w odmiennym układzie dominacji  w odniesieniu do globalnej  gospodarki jako
całości.  Fabryka  samochodów  w  Detroit  w  latach  trzydziestych  lokowała  się  na  szczytach  globalnej  gospodarki,
zajmują dominującą pozycję i wytwarzając najwyższą wartość, fabryka samochodów z lat dziewięćdziesiątych w Sao
Paulo, Kentucky czy Władywostoku zajmuje w globalnej gospodarce pozycję podrzędną – podrzędną w stosunku do
wysokowartościowej produkcji usług [...] Geograficzne zróżnicowanie gospodarki globalnej nie oznacza współistnienia
różnych stadiów rozwoju, tylko poszczególnych linii nowej, globalnej hierarchii produkcji.432

Możliwe zatem jest współwystępowanie obok siebie struktur pół- czy też neo-feudalnych,

przemysłowych oraz informatycznych433.  Wydaje się,  że  właśnie tego rodzaju melanż skrajnych

wobec siebie porządków charakteryzuje kondycję peryferii. Ta nieokreśloność sprawia, iż procesy

modernizacyjne zachodzące na obszarach zależnych, nie są wcale powiązane ze sobą w sposób

liniowy, czyli tak, że na przykład szybki rozwój gospodarczy pociągałby za sobą automatycznie

procesy demokratyzacji. Jest wręcz przeciwnie. Zwiększenie efektywności pracy, znaczący wzrost

wskaźnika PKB, czy poprawa szeroko rozumianej infrastruktury mogą wprawdzie dokonywać się

dzięki informatyzacji,  lecz w tym samym stopniu umacniać struktury neo-feudalne na poziomie

zarządzania. Fakt, że kłącze stanowi cechę całego Imperium, nie zmienia jednak faktu, iż skrajność

występujących obok siebie  struktur  stanowi domeną peryferyjności,  w której  stabilne instytucje

pierwszej (czyli przemysłowej) nowoczesności są zbyt słabe, by oprzeć się presji z jednej strony

wzmożonej wydajności, jaką na pracę nieustannie wywiera kapitał, z drugiej zaś „archaicznym”

stosunkom panowania, kompatybilnym zarówno z logiką lokalnych kultur, jak i nieograniczonej

akumulacji.

M. Hardt i A. Negri twierdzą jednak, że funkcjonowanie Imperium wcale nie musi oznaczać

wyzysku i niesprawiedliwości. W swej „rewolucyjnej” propozycji są zaskakująco klasyczni, żeby

nie powiedzieć konserwatywni. Wyznają bowiem dobrze znaną zasadę, którą sformułował poeta

Holderlin: tam, gdzie zagrożenie tam i ratunek. Autorzy  Rzeczpospolitej, stoją na stanowisku, że

wystarczy  rozpoznać  zasady  funkcjonowania  Imperium,  a  następnie  przekierować  strumienie

przepływów, tworząc tym samym egalitarną przestrzeń komunikacji i wymiany. Podmiotem takiej

432 Tamże, s. 307-308.
433 Dobrym przykładem przenikania się tych struktur jest Polska. Warto w tym miejscu zacytować książkę A. Ledera:
“Recydywę  tego  rodzaju  mentalności  folwarcznej  w  dzisiejszej  Polsce  można  zaobserwować  w  stosunku  kadry
zarządzającej do pracowników w firmach i korporacjach. Poczucie, że nie mamy do czynienia ze stronami umowy
dokonującymi  ekwiwalentnej  wymiany  pracy  na  pieniądze,  lecz  raczej  z  zarządcami  folwarku  i  podległymi  im
wyrobnikami, którym z niewiadomych przyczyn trzeba płacić i – na dodatek – okazywać szacunek, jest bardzo częstym
doświadczeniem ludzi pracujących w warunkach polskiego kapitalizmu” (A. Leder, Prześniona rewolucja: ćwiczenie z
logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 100-101).
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zmiany, a raczej modyfikacji przepływów ma być biedota434, która nie jest już zlokalizowana poza

centrum, ale równomiernie pokrywa całą przestrzeń zglobalizowanego świata.

Choć  propozycje  Systemu-świata oraz  Imperium odwołują  się  do  bliskiej  mi  tradycji

marksistowskiej,  to  inaczej  rozkładają  akcenty.  Nie  zmierzam jednak  tu  roztrząsać  tej  kwestii.

Koncepcja Systemu-świata oraz Imperium, to propozycje teoretyczne, które zostały opracowane w

kapitalistycznym centrum, a nie na peryferiach, co sprawia, że sam fakt systemowego opisu pozycji

peryferyjnej  pozostaje  tu  poza  spektrum  możliwości  usytuowanego  rozpoznania.  Tym  samym

perspektywa ta nie  do końca bierze pod uwagę fakt,  że  mikro-praktyki lokalnych wspólnot nie

poddają się całkowicie narzuconym z góry ramom kapitalistycznej akumulacji, o czym świadczy

choćby  występowanie  lokalnych  form  kapitalizmu.  Autonomia  ta  realizuje  się  w  ramach

wielopoziomowych struktur władzy powstających na styku abstrakcyjnych systemów zarządzania i

świata życia, co sprawia, że lokalność nabywa z jednej strony określonej dla siebie specyfiki, z

drugiej  zaś  nie  pozostaje  poza  wpływami  globalnego  kapitału.  W tym  sensie  również  kultura

symboliczna Zachodu przyjmująca wobec peryferii rolę wielkiego Innego nie musi pełnić wyłącznie

funkcji  legitymizacji  systemu,  jak  u  I.  Wallersteina,  albo  wytwarzać  permanentną  presję

usieciowionej  władzy (M. Hardt,  A.  Negri)  nad  tym, co  lokalne.  Lokalność  może do pewnego

stopnia  modyfikować czy też  przekształcać to,  co  wobec niej  „zewnętrzne” przez swój własny

zestaw  wyobrażeń  i  praktyk.  Dlatego  ani  jedność  świata  jako  systemu  kapitalistycznego,  ani

bezkształtna dynamika kłączowatej rzeczywistości nie oddają w pełni ontologii, która pasowałaby

do opisu kondycji byłych „demoludów”.

 W tym sensie  lokalna afirmacja  systemowych zależności,  bez uwzględnienia  lokalnych

form  sprawczości  pozwalałaby  jedynie  na  formułowanie  analogii  historycznych.  Import  teorii

oznacza po prostu wtórną peryferyzację. Oto przykład:

Analogia  między  Polską  a  odległą  rzeczywistością  kolonialno-peryferyjną  Trzeciego  Świata  jest  silna  i
obejmuje wiele  wymiarów. Jeśli  chcemy lepiej  zrozumieć  swoją  historię,  powinniśmy przyglądać  się  mniej  losom
państw zachodnio-europejskich, a więcej temu, co działo się i dzieje w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej. Zwłaszcza
ta ostatnia jest  do Polski  podobna.  Składa się na to doświadczenie dominacji  kolonialnej,  podobieństwa w historii
gospodarczej  (w  Rzeczypospolitej  pańszczyzna  i  folwarki,  w  Ameryce  Łacińskiej  niewolnictwo  i  plantacje),
analogiczny, peryferyjny sposób integracji z rynkiem światowym czy – last but not least – duża rola religii katolickiej w
życiu publicznym. Pod każdym z tych względów Polska jest jednocześnie radykalnie odmienna od zachodu Europy, a
zwłaszcza od jego lepiej rozwiniętych państw.435

W innym miejscu Fantomowego ciała króla czytamy:

434 „Jedynym nielokalnym pospolitym imieniem czystej różnicy we wszystkich epokach jest imię biedoty. Biedota jest
pozbawiona środków do życia, wykluczona, represjonowana, wyzyskiwana – a jednak żyje! To wspólny mianownik
życia, podstawa rzeszy […]. Tylko biedota żyje życiem radykalnie aktualnym i teraźniejszym, w nędzy i cierpieniu, i
dlatego  tylko  biedota  ma  zdolność  do  odnowienia  życia.  Teologia  rzeszy  biednych  nie  wskazuje  na  żadną
transcendencję. Przeciwnie, to tu i tylko tu, na tym świecie, w egzystencji biednych jest przedstawiona, skonsolidowana
i otwarta dziedzina immanencji. Biedota jest bogiem na ziemi” (M. Hardt, A. Negri, Imperium, dz. cyt., s. 173).
435 J. Sowa, Fantomowe ciało króla, dz. cyt., s. 434.
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Kulturę  warto  uwzględnić  w  badaniach  rozwoju,  zacofania  i  zależności  przede  wszystkim  dlatego,  że
przypadłości te objawiają się w kulturze tak samo silnie, jak w gospodarce.  Zjawisko, które we wstępie nazwałem
„postkolonialnym syndromem peryferyjnym”,  nie dotyczy bynajmniej  tylko i  wyłącznie  niskiego PKB, wysokiego
bezrobocia  czy  ograniczonej  długości  życia  w krajach  zacofanych.  Człowiek  ma nie  tylko potrzeby biologiczne  i
konsumpcyjne, ale również niezwykle ważną potrzebę uznania. Nie zrozumiemy szczególnego rodzaju nacjonalizmu
panującego  na  peryferiach  lub  specyficznych  relacji  między  byłymi  koloniami  a  byłymi  metropoliami,  jeśli  nie
weźmiemy pod uwagę tej właśnie potrzeby, która wyrazić może się wyłącznie w kulturze i poprzez nią.436

Konsekwentne pozostawanie przy analogii  historycznej  jest  współmierne twierdzeniu,  że

zależności gospodarcze wyrażają się przez kulturę. Oznacza to, że lokalność stanowi różnorodne

medium przejawiania się logiki kapitału, nawet jeśli jest to wyraz oporu i krytyki. W tym sensie

rozpoznawanie  relacji  zależności  staje  się  samo-rozpoznaniem inercyjności,  która  symetrycznie

implikuje auto-normalizacyjną sprawczość aktorów sytuujących się w kapitalistycznym centrum.

Jak trafnie ujmuje to Kacper Pobłocki:

Mówienie, że pańszczyzna to „polskie niewolnictwo”, przypomina mówienie, że piłkarz Radosław Majdan i
piosenkarka Doda to „polscy David i Victoria Beckhamowie” albo że aktor Maciej Zakościelny to „polski Brad Pitt”.
Niewiele się w ten sposób dowiadujemy o samym piłkarzu Majdanie czy aktorze Zakościelnym, a jedynie na chwilę
pozbywamy się niemiłego odczucia, iż jesteśmy ludźmi bez historii. Jeśli uniwersalna historia jest pisana gdzie indziej,
przez kogo innego i o kim innym, to my wpisujemy się w nią, po prostu odnajdując lokalne zjawiska, które stanowią
analogię zjawisk globalnych.437

Wraz z teoretyczną możliwością identyfikowania obiektywnych mechanizmów globalnego

kapitalizmu jako właściwych determinant określających kształt lokalnych stosunków społecznych

znika  możliwość  ich  opisu  z  pozycji  oddolnych,  które  zwrotnie  na  mechanizmy  te  mogą

oddziaływać. Analogia historyczna i perspektywa globalna formułowane z pozycji teorii zależności,

są  z  pewnością  przydatne  jako  pewna  forma  „wyobraźni  globalnej”,  ale  równocześnie

wywłaszczają  operatywność  badawczą  z  kontekstu,  który  nie  jest  przecież  tak  po  prostu  dany

zarówno tym wielkim, jak i tym małym graczom polityki światowej. Realna przestrzeń świata nie

jest przecież jednolita, pod względem zasobów przyrody, pracy, czy światów życia, które to logika

kapitalistycznej akumulacji całkowicie niweluje. Niemniej jednak peryferyjna sprawczość nie może

być  definiowana  w  kategoriach  niezdeterminowania,  wolnego  wyboru,  czy  hermeneutycznej

swobody w interpretowaniu zjawisk tak, jak ma to miejsce w tradycji fenomenologicznej. Definicja

taka wprost prowadziłaby do „patologiczności esencjalnej”438, ujmującej kondycję peryferyjności

dosłownie  jako  istotowo  zdegradowaną,  która  mając  do  dyspozycji  te  same  „dyspozycje

humanistyczne”, co przedstawiciele Zachodu, nie potrafi się samodzielnie wyartykułować.

436 Tamże. s. 342.   
437 K. Pobłocki, Niewolnictwo po polsku, „Czas Kultury” 2016, nr 3, s. 64.
438 Zob. A. Kubiak, „Stąd do globalności” - „patologiczne” spojrzenie lokalne, „Studies in Global Ethics and Global 

Education” 2015, nr 3, s. 29-44.
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Paradoksalnie,  ilekroć  teoretycy  są  świadomi  tej  sytuacji  i  starają  się  odnaleźć  element

praktycznej  „autentyczności”  w  tym,  co  nie-zachodnie,  to  przeważnie  doszukują  się  jedynie

mechanizmów „patologiczności adaptacyjnej.” Przenoszą w ten sposób problematykę zależności z

poziomu  przestrzennego  na  poziom  psychologiczny.  Patologiczność  adaptacyjna  polega  na

wsobnym  odtwarzaniu  podporządkowania  przez  zinternalizowanie  wartości  i  wiedzy,  które

wytwarzane się „gdzie indziej”.    

Powtórzenie  czy  też  reprodukcja  ujawnia  się  poprzez  pewną kombinację  mniej  lub  bardziej  świadomych
procesów,  takich  jak  edukacja,  ale  również  praktyki  krytyczne,  w  tym  różne  praktyki  oznaczania,  które  mogą
dokonywać zmiany na tym, co się dziedziczy, oraz świadome lub mniej kontrolowane procesy, takie jak identyfikacje
czy mimetyzm, w tym inkorporacja i symptomatyczne rozgrywanie w działaniu lub kompulsywne powtarzanie efektów
post-tramatycznych [...] Kiedy przeszłość przeżywa się w sposób niekontrolowany, wydaje się, jakby między nią a
teraźniejszością  nie  było  żadnej  różnicy.  Bez  względu  na  to,  czy  przeszłość  odgrywana,  czy  powtarzana  z  całą
dosłownością, doświadcza się jej, tak jakby się tam znowu było, ponownie przeżywając to wydarzenie, a odległość
między tu i tam, wtedy i teraz - znika 439

Post-traumatyczność oznacza, że nie trzeba być bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń, które

się odtwarza. Również sposoby działania społeczeństw peryferyjnych, odtwarzane są wewnątrz jej

własnej  struktury,  bez  bezpośredniej  (traumatyzującej)  obecności  „kolonizatora”.  W tym sensie

przeszłość jest wytwarzana w teraźniejszości poprzez praktyki, wyobrażenia oraz przeżycia, które

stanowią swoistego rodzaju materialne kontinuum, pozwalając na nieustanną translację pomiędzy

„tam” i „teraz”, „tu” i „wtedy”. Translacja ta nie dokonuje się zatem wyłącznie za pośrednictwem

oficjalnych  dokumentów,  instytucji,  czy  struktur  ekonomicznych,  lecz  także  w  wymiarze

doświadczeń i przeżyć w obrębie codziennie wykonywanych czynności. Andrzej Leder w książce

Prześniona rewolucja opisuje na przykład historyczną dystynkcje pomiędzy „panem” a „chamem”,

która ujawnia się w rytualnym spożywaniu sushi przez klasę średnią. Zglobalizowana potrawa z

dalekiego wschodu uruchamia więc praktyczne kontinuum, pozwalające w nowej formie odtwarzać

lokalne  patologie  rozwojowe,  choć  te  są  już  efektem uwikłania  w szerszym wymiarze  (wtórne

poddaństwo w strukturach gospodarki-świata opisywanych przez F. Braudela).

Widać  teraz  bardzo  wyraźnie  dlaczego  struktura  ambiwalencji  jako  podstawa

teoretyzowania tego, co społeczne nie pracuje w peryferyjnej przestrzeni. Dzieje się tak dlatego, że

nie  do  utrzymania  jest  poziom  nierozstrzygalności  w  obrębie  założeń  epistemologicznych  i

ontologicznych, jakie niosą ze sobą fizyka oraz fenomenologia społeczna. Nie sposób wiarygodnie

operować tymi  założeniami,  dostrzegając  jednocześnie,  że  z  poziomu peryferii  zarówno obszar

systemowy (systemowa konieczność), jak i obszar sprawczości (podmiotowa sprawczość) nie dają

się ze sobą zestawić, bez wzajemnych naruszeń. Ambiwalencja wprawdzie potrafi wyartykułować

439  D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym…, dz. cyt., s. 140-156.
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ontologiczne  kontrowersje  epistemologicznej  nierozstrzygalności,  lecz  nie  potrafi  ich  spleść,  w

innym planie teoretycznego badania. Zupełnie inne światło na te kwestie rzuca antropologia.

Jak zauważa M. Buchowski antropologia Europy środkowo wschodniej (Polska, Czechy,

Węgry, kraje byłej Jugosławii) od samego początku nie wpisywała się w utrwaloną na Zachodzie

dystynkcję  pomiędzy  etnologią  a  socjologią,  gdzie  etnologia  zajmowała  się  tzw.  „wspólnotami

dzikimi”,  a  socjologia  społecznościami  nowoczesnymi.  Dystynkcja  ta  miała  wyraźny  rys

europocentryczny i rasistowski, upowszechniając tym sam w naukach społecznych to, co J. Goody

nazwał wielką dychotomią440.  Etnologia Europy środkowo wschodniej w dużej mierze skupiona

była  głównie  na  badaniu  zróżnicowanego  życia  lokalnych  wspólnot  (w  szczególności  kultur

chłopskich), co powszechnie określane było mianem folkloru. Stąd też od początku narodzin w

XIX,  dyscyplina  ta  sankcjonowała  raczej  „budowania  tożsamości  narodowych”,  niż  budowaniu

imperium oraz jego licznych form legitymizacji w oparciu o kategorie (etnicznego) innego441. Nie

istniał więc tu absolutny podział na badania prowadzone w obrębie terytoriów zamorskich i obcych

kulturowo wspólnot oraz na badania prowadzone w kraju.  Z tego samego powodu etnolodzy z

Zachodu  uważali  pracę  swoich  kolegów  ze  Wschodu  za  zorientowaną  nacjonalistycznie.

Skutkowało to, jak zauważa M. Buchowski, ignorowaniem lokalnych badań etnologicznych przez

naukowców zza Odry, którzy po drugiej wojnie światowej starali się uchwycić specyfikę realnego

socjalizmu. Również po upadku muru berlińskiego społeczeństwa post-socjalistyczne były na wiele

sposobów orientalizowane, a ich tożsamości reifikowane, co rzekomo miała potwierdzić wojna na

bałkanach  i  rozpad  Jugosławii.  Obnażając  tym  samym  ukryty  nacjonalizm  wspólnot

zamieszkujących ten region Europy.

W tym sensie antropologia post-socjalizmu w przeciwieństwie do teorii  post-kolonialnej,

teorii  zależności,  czy  psychoanalizy  jest  „u  siebie  w  domu”,  co  sprawia,  że  zmaga  się  z

uniwersalizmem wiedzy zachodniej w nieco inny sposób.

W  rewolucyjnym  duchu  w  krajach  postkolonialnych  wypracowano  intelektualne  alternatywy  dla
utożsamianego  z  kolonializmem  kapitalizmu  bądź  starano  się  pokazać,  jak  system  ten  reprodukuje  zależności
globalnego Południa względem globalnej  Północy. Pogląd ten dotyczy także rozwijanych teorii  naukowych  i  stąd
nieprzypadkowo funkcjonuje - na przykład - grupa radykalnych „dekolonizatorów” epistemologicznych. Tymczasem w
Europie  Środkowo  wschodniej  podważenie  europocentrycznych  kategorii  myślenia,  europejskiej  wiedzy
niekwestionowanej episteme, nie wchodziło w grę, ponieważ sama w sobie tradycja ta jest prowincją tejże episteme [...]
W odniesieniu do ekonomii, tak rodzimi badacze zjawisk politycznych i społecznych formułowali pytania i dawali
odpowiedzi dotyczące kondycji regionu przez kontrastowanie ich ze standardami zachodnimi [...] Dostosowanie się do
oczekiwać Zachodu było oczywiste.442  

440 J. Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej, dz. cyt., s 12-35.
441 Naturalnie taka forma nie jest wolna od postrzegania „prostego ludu” jako „swojego Innego”. W zasadzie folklor
powstał jako zbiór cech i właściwości, które klasa wyższa dostrzegała w warstwach ludowych. Cechy te często były
identyfikowane jako  egzotyczne (zob. A.  Kutrzeba-Pojnarowa, Kultura  ludowa i  jej  badacze:  mit  i  rzeczywistość,
Ludowa  Spółdzielnia  Wydawnicza,  Warszawa  1977).  Jednakże  jeśli  uwzględnilibyśmy  nie  tylko  wewnętrzny,
dyscyplinarny motyw etologii, ale również jej przestrzenny wymiar, czyli na przykład rolę, jaką pełniła w spóźnionym
projekcie modernizacji (w odniesieniu do Zachodu), to jej funkcja ujawnia nowe właściwości.
442 M. Buchowski, Czyściec. Antropologia…, dz. cyt., s. 33-32.
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Antropologia post-socjalizmu odwołuje się do konkretnej sytuacji polityczno-gospodarczo-

kulturowej  i  kładzie  nacisk  na  splot  lokalnych  wzorów  działania  z  globalną  logiką  kapitału,

przyjmując jednocześnie perspektywę oddolną. W przypadku książki M. Buchowskiego splot ten

dokonuje się przede wszystkim w przełamywaniu dominujących w naukach społecznych dystynkcji

takich jak działanie/struktura, system/świat życia codziennego, praktyka/teoria itd. Autor  Czyśćca

adaptuje  również  perspektywę  klasową, zwracając  uwagę  na  to,  że  logika  kapitalistycznej

akumulacji  nie  prowadzi  bezpośrednio  do  homogenizacji  stosunków  społecznych  i  sposobów

myślenia,  lecz  wchodzi  z  tymi  stosunkami  w  złożone  relacje.  Wykształcając  tym  samym

specyficzne dla określonych kultur i klas społecznych porządki panowania, legitymizacji i oporu.

Nie jest więc tak, że odziedziczone po poprzednim systemie wzory działań zostały tak po prostu

zastąpione  przez  nowe  globalne  formy  organizacji  życia,  wyrażające  się  najczęściej  w

zideologizowany wartościach klasy średniej. Albo że opór wielu grup społecznych wobec efektów

transformacji  był  po  prostu  naleciałością  dawnych  przyzwyczajeń homosovieticusa.  Ten ostatni

fakt, potwierdziły również terenowe badania etnologiczne T. Rakowskiego opublikowane w książce

Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy oraz pracy E. Dunn pod tytułem Prywatyzując Polskę. Badania

te wskazywały, że tzw. „grupy podrzędne”, które w wyniku neoliberalnych reform znalazły się na

marginesie  życia  społecznego  i  zawodowego,  tak  naprawdę  wykazują  niezwykłe  zdolności

przystosowawcze do nowych warunków, tworząc swoisty dla siebie świat praktyk. Ich aktywność,

często odwołująca się do ethosu wspólnotowości i przywiązania do miejsca sprawia, że w oczach

nowej klasy średniej jawą się jako coś anachronicznego coś, co generuje „roszczeniowość” jako

pozostałość z poprzedniej epoki:

W polskiej  pamięci zbiorowej zawartej  w przekazach publicystycznych, dziennikarskich czy akademickich
pojawia  się  nieustannie  wrażenie,  że  środowiska  bardziej  peryferyjne,  takie  jak  mieszkańcy  wsi,  nowe  grupy
robotników i migrantów zarobkowych, nie wnoszą do świadomości historycznej własnych form rozumienia przeszłości.
Ten stosunek do ludzi działających poza głównym nurtem środowisk publicystycznych w szczególny sposób wydobywa
jednak ukryte napięcia i tlące się wciąż konflikty społeczne. Choć problemy te obecne są od dawna, to ich historia
wciąż  dla  wielu  pozostaje  niewidoczna.  Jest  ona  związana  z  pewnym  syndromem  wstydu  społecznego,  głęboko
tkwiącego w Polakach, przy czym doświadczenie to wyrasta obecnie głównie z czasów PRL-u i jest w dużym stopniu
doświadczeniem masowych migracji do miast i transformującej się już wtedy tkanki społecznej [...]  klasę średnią jako
w większości wywodzącą się z wiejskich migrantów, staje się miejscem narodzin wielu „inteligenckich” form pamięci,
obciążających  niewidoczne  społeczeństwo  pewnym  defektem,  pewną  niekompetencją  czy  jeszcze  mocniej  –
niedojrzałością kulturową. Jest to więc nic innego jak forma pamięci  dominującej, zachowującej prawo do oceny i
interpretacji,  budującej  obrazy  całych  grup  (ludzi  migrujących  do  miast  ze  środowisk  wiejskich)  jako  środowisk
pełnych niechęci do instytucji, do państwa, do dbania o dobro wspólne, za to przesiąkniętych ciasnymi, grupowymi
egoizmami i skłonnością do gromadzenia dóbr materialnych.443

Na gruncie porządku post-socjalizmu wytworzyły się zatem odmienne zestawy praktyk oraz

mikro-praktyk, które decydują o specyfice doświadczeń różnych klas i grup społecznych. Z kolei

443 T. Rakowski, Etnografia, pamięć, eksperyment: w stronę alternatywnej historii społecznej, „Teksty Drugie” 2016, 
nr 6, s. 268-269.
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lokalność  złożonych  procesów  wykluczania,  czy  też  jakby  powiedział  M.  Buchowski

orientalizowania swojego innego, ujawnia się w różnych kontekstach i układach formujących się na

przedłużeniu globalnych zależności. Na przykład wspominana już dystynkcja między „panem” a

„chamem” (o której autor Czyśćca tylko wspomina, przywołując badania K. Pobłockiego) stała się

w pełni widoczna w takiej właśnie postaci dopiero w ramach nowych sposobów zarządzania, w

kontekście tworzenia się szeroko rozumianego środowiska korporacji, czy zjawiska menageryzmu.

W  tym  sensie  również  pojawienie  się  homosovieticusów,  „chamów  ze  wsi”,  „słoików”,

„roszczeniowej  biedy”,  czy  też  „białych  murzynów”444,  stanowi  nie  tylko  domenę  „polskiego

małego piekiełka”,  lecz  znajduje  swoje  źródła  na przedłużeniu  zależności  przestrzennych445.  To

właśnie globalnie określone wymogi rynkowe sprawiały, że lokalne procesy orientalizacji zaczęły

funkcjonować na wielu polach jednocześnie, często układając się w skomplikowane mechanizmy

hierarchii, wykluczeń i dyskursywnych esencjalizacji.

Taka sytuacja wiąże się również w dużej mierze z fenomenem, który T. Rakowski nazywa

wykluczonymi formami rozumienia przeszłości,  czyli  potężnym obszarem praktyk i  wyobrażeń,

które nie są właściwie brane pod uwagę w oficjalnych opowieściach o nowoczesności. Choć formy

te w zasadniczo odmienny sposób wyznaczają ciągłość pomiędzy „starym” a „nowym” porządkiem

społeczno-gospodarczym, często całkowicie redefiniując rozumienie tego, czym jest praktyka i w

jaki sposób łączy się ona z ustabilizowanym porządkiem instytucji oraz władzy.

444 „Kategorie rasy, rasizmu klasowego i kulturowego oraz urasowienia mogą stanowić użyteczne narzędzie analizy
powstawania  różnic  klasowych  w  Polsce.  Pozwalają  one  na  pogłębione  zrozumienie  procesów  społecznego
segregowania  i  hierarchizowania  ludzi  we  współczesnych  kapitalistycznych  społeczeństwach  oraz  uchwycenie
sposobów, na jakie hierarchie społeczne są stabilizowane i uzyskują legitymizację oraz status niekwestionowanej często
oczywistości.  Wymaga to jednak wykroczenia poza  potoczne rozumienie  rasizmu jako patologicznego zachowania
niewyedukowanych, marginesowych grup czy jednostek, które można łatwo zidentyfikować i ukarać. Rasizm jest tutaj
raczej  mechanizmem  wytwarzania  i  narzucania  określonym  grupom  definicji,  które  sytuują  je  w  pozycji
podporządkowania bądź wykluczenia społecznego i które są funkcjonalne dla określonych reżimów władzy – również
tych  istniejących  w  społeczeństwach  formalnie  demokratycznych”  (M.  Bobako, Konstruowanie  odmienności
klasowej…, dz. cyt., s.11 )
445 Klasa inteligencka, która niemal całkowicie zawładnęła polem symbolicznym, jeśli chodzi o narracje historyczne,
również sytuuje się w perspektywie skutków wtórnego poddaństwa, lecz na przeciwległym jej biegunie: „Inteligenci
zwyciężyli spór o przywództwo w polu władzy nie tylko z ziemiaństwem, ale z bogatą burżuazją. Ta ostatania grupa,
poczynając od XIX wieku, chętnie przyjmowała ziemiański tryb życia, zawierając z ziemianami sojusze finansowe, ale
także  kulturowe  i  matrymonialne.  Instytucjonalnym  przypieczętowaniem  inteligenckiego  zwycięstwa  nad  tymi
środowiskami było ustanowienie w 1918 roku inteligenckiej republiki, za jaką można uznać II Reczpospolitą. Została
ona symbolicznie ufundowana przez odwołanie do spuścizny czy też mitu I Rzeczpospolitej, rozumianej jako republika
szlachecka,  ale  już  w  formie  zdefiniowanej  przez  inteligencje  […].  Zaś  inteligencka  elita,  rozumiana  jako  elita
obywatelska, de facto pełni funkcje nowej – wszelako należy dodać specyficznej – polskiej arystokracji. Choć oparta
jest  dziś  na  demokratycznych  ideałach,  to  w  jej  etos  wpisane  zostało  wiele  szlachecko-rycerskich  ideałów,  które
odróżniają ją od typowego mieszczaństwa. Jednocześnie nie brak w szeregach inteligenckiej elity wielu przedstawicieli
rodzin  szlacheckich  o  zróżnicowanym  historycznie  statusie.  Owo  szlacheckie  pochodzenie  części  współczesnej
inteligencji nie jest dziś głównym kapitałem, ale pozostaje ważnym czynnikiem statusowym i zasobem symbolicznym,
uznawanym  jako  atut,  zwłaszcza  w  środowiskach  elitarnych”  (R.  Smoczyński,  T.  Zarycki,  Totem  inteligencki:
arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej, Scholar, Warszawa 2017, s. 238-239).
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Podobnie jest również w przypadku świetlicy we wsi Zaława (gdzie swoją siedzibę ma zresztą koło gospodyń
wiejskich):  świetlica  jest  częścią  państwowej  instytucji,  powstała  jednak  dzięki  działaniu  społecznemu –  sołtys  z
przyjacielem  znaleźli  na  złomowisku  grzejniki,  za  pomocą  których  zrobiono  ogrzewanie;  własnymi  siłami
przebudowano także samo pomieszczenie. To, co ktoś mógłby uznawać za coś instytucjonalnego, „państwowego”, ma
tutaj swój niezwykle silny komponent oddolny. Instytucje i ich zaplecze są tworzone przez ludzi, w ich wolnym czasie i
to częściowo z materiałów, które uznalibyśmy za odpady. Instytucje państwowe są w ten sposób wypełniane oddolnie –
to odzwierciedla pewien typ myślenia, z którym stoi w sprzeczności wszelka, zakładana często przez publicystów i
badaczy, „roszczeniowość” wsi446.

 Wykluczone  formy  rozumienia  przeszłości,  stanowią  otwarcie  nowych  sposobów

praktycznej  translacji  pomiędzy  „tu”  i  „wtedy”,  „tam” i  „teraz”.  Inne  sposoby pamiętania,  jak

kontynuuje T. Rakowski, pozwalają również na rozwijanie niezależnej wyobraźni społecznej, która

daje sposobność do „pozszywania” niepasujących do siebie kawałków rzeczywistości, powstałych

w wyniku tragicznej przeszłości oraz neoliberalnej „terapii szokowej”. W tym sensie doświadczenie

peryferyjności nie tylko może być postrzegane jako nośnik traumy, czy samokolonizacji.

Z  punktu  widzenia  peryferii  wyraźnie  widać,  że  produkcja  wiedzy  ma  charakter

przestrzenny, a nowoczesna ambiwalencja, która miała być antidotum na problemy obiektywizacji

poznania  w  naukach  społecznych,  nie  jest  w  stanie  sprostać  wymogom  lokalnych  praktyk

adaptacyjnych. Symetryczne naruszenie teoretycznego sojuszy fizyki i fenomenologii społecznej,

jakim była  nowoczesna  struktura  ambiwalencji,  wynika  z  jednej  strony  z  niedowartościowania

peryferyjnych kultur oraz ich zdolności do renegocjowania narzucanych im warunków, z drugiej zaś

z  traktowania  wymogów  systemowych  jako  dziejowej  konieczności  lub  naiwnie  rozumianego

obiektywizmu. Teoria społeczna będzie więc zmuszona w zupełnie innej konfiguracji zestawić ze

sobą  założenia  fizyki  (obiektywność/globalność)  i  fenomenologii  (subiektywność/lokalność)

społecznej,  tym razem uwzględniając ich obustronną współzależność.  Konfigurację tę  nazywam

refleksyjnością społeczną.

446 T. Rakowski, Etnografia, pamięć, eksperyment…, dz. cyt., s. 272.
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2.5 PIĘĆ MODELI NOWOCZESNEJ REFLEKSYJNOŚCI

Przyszłość jest inaczej obecna niż kiedykolwiek przedtem,
szybciej się przybliża i jest świadomie przywoływana.

Jej zagrożenia są naszym najbardziej własnym dziełem;
podobnie nadzieje.

 Rzeczywistość przyszłości rozdwoiła się:
po jednej stronie zagłada, po drugiej dobre życie.

Jedno i drugie istnieją równocześnie w świecie i w nas447.

                          A, co jeśli to nie marksizm jest przestarzały,
                           lecz kapitalizm?448 .

Wzajemne  sprzęganie  obszarów  fizyki  i  fenomenologii  społecznej,  które  określiłem  mianem

ambiwalencji,  było  wynikiem  niemożności  wyartykułowania  nowoczesnej  dynamiki  zmian

społecznych w kategoriach przestrzennych. Niemożność ta, jak starałem się pokazać w poprzednim

rozdziale,  dotyczyła  praktyk  wiedzotwórczych  oraz  ich  zdolności  do  obiektywizacji  świata

społecznego.  W  analizowanym  przeze  mnie  przykładzie  polskiej  peryferyjności,  praktyka

antropologiczna  bardzo  wyraźnie  wskazywała  na  ograniczenia  ambiwalencji,  jako

nieredukowalnego  poziomu  epistemologii,  gdzie  przeciwstawne  sobie  elementy,  tworzące

paradoksalną jedność, nie podlegały praktykom społecznego konstruowania, lecz tworzyły gotową

podstawę odniesień poznawczych, implikując tym samym nowy zestaw problemów.

Antropologia  symetryczna  (skonstruowana  na  bazie  zwrotu  ontologicznego),  tak  jak

definiuje ją M. Holbraad i M. Pedersen zakłada, że ontologiczna struktura świata nie może składać

się  z  więcej  niż  dwóch  zasobów  ontologicznych  (podmiot  i  przedmiot,  umysł  i  materia,

reprezentacja i rzeczywistość, kultura i natura, znaczenie i rzecz, język i odniesienie itd.). Ponadto

zasoby te nie  mogą być monolitami,  zawsze już gotowymi przedmiotami czekającymi tylko na

badaczy, mających je w sposób właściwy opisać lub zdefiniować, a następnie włączyć w określone

struktury epistemologii. M. Holbraad i M. Pedersen postulują również, że błędem jest twierdzenie

jakoby różnorodne zasoby ontologiczne, nie mogły się ze sobą mieszać, albo, że tylko wyróżnione

obiekty (np. ludzkie podmioty) obdarzone są zdolnością do działania (sprawczość)449. 

Antropologii symetryczna nie zakłada więc ontologi jako danej, lecz jako coś, co należy

dopiero zrobić. W konsekwencji podejście to zakłada, że istnieje tyle różnych światów ile sposobów

447 E. Canetti, Realizm a nowa rzeczywistość, tłum. M. Przybyłowska w: tegoż, Sumienie słów: eseje, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2011, s. 95.

448 T. Eagleton, Dlaczego Marks miał rację, tłum. B. Kuźniarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 
17.

449 Zob. M. Holbraad, M. Pedersen, The Ontological Turn…, dz. cyt.
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działania, gdzie każdy z tych sposobów uwalania właściwy dla siebie obszar możliwości istnienia,

utrzymywania ontologicznej stabilności oraz wyznaczania kolejnych horyzontów modyfikacji. Na

przykład  Annemarie  Moll  w swojej  książce  Body multiplay  przekonująco pokazuje,  że  wielość

światów nie implikuje od razu radykalnego pluralizmu. 

Istnieje wiele różnych arterioskleroz w jednym szpitalu – powiada A. Moll – lecz pomimo tego różnice te są ze
sobą splatane. Arterioskleroza jest wykonywana jako więcej niż jedno – ale mniej niż wiele. Przedmiot jest namnażany,
lecz nie podlega fragmentaryzacji. Nawet jeśli przedmiot zostaje namnożony w wyniku serii różnych praktyk, to i tak
różnice te są utrzymywane razem i występują jako jedno.450

W tym sensie wielość światów wskazuje raczej na fakt, że w ramach określonego działania,

przedmioty są wprawdzie w różny sposób wykonywane, lecz fakt ten sprzyja w równym stopniu

potrzebie wspólnego negocjowania warunków możliwości ich istnienia, jakie zachodzą pomiędzy

wieloma formami materialnej aktywności, co potrzebie dyferencjacji i ustalaniu sztywnych granic.

Pomiędzy pluralizmem a ontologiczną wielością zachodzi więc taka różnica, że pluralizm mnoży

jedynie  punkty  widzenia,  różnicuje  i  wyznacza  granice  epistemologiczne,  pozostawiając

ontologiczną strukturę rzeczywistości w nienaruszonym stanie. Takie stanowisko A. Mol nazywa

perspektywizmem451. 

Jednakże antropologia symetryczna,  podobnie jak zwrot ontologiczny posiadają  swoje je

ograniczenia.  Najczęściej  bowiem  badają  dobrze  ustabilizowane  środowiska  pod  względem

cyrkulacji  działań.  Takim  środowiskiem  jest  na  przykład  laboratorium,  które  składa  się  z

wykwalifikowanych pracowników, urządzeń,  oraz uporządkowanych łańcuchów referencji.452 To

samo można powiedzieć o badaniu relatywnie zamkniętych wspólnot o strukturze plemiennej albo

precyzyjnie wykrojonych obszarach rzeczywistości, takich jak metrologia, praktyka artystyczna czy

komunikacja publiczna453. Z kolei filozofia poruszająca się w ramach zwrotu ontologicznego skupia

się  przeważnie  na  spekulatywnym  wymiarze  dociekań,  oscylując  często  między  kwietyzmem

poetycznego języka a naukami ścisłymi454. Ostatecznie mamy więc do czynienia albo ze studiami

przypadków, które same w sobie są dobrze ustabilizowanymi mikroświatami (najczęściej chodzi

450 A. Mol, The Body Multiply, Ontology…, dz. cyt., s. 55.
451 Zob. A. Mol, Ontological politics. A word and some questions, w: Actor Network Theory and After, red. J. Low, J.
Hassard, Blackwell, Oxford 1999.
452 Obok prac A. Mol  Body Multiply… czy  Logic of Care,  można wymienić również klasyczne już prace z zakresu
antropologii  laboratorium takie  jak:  B.  Latour,  S.  Woolgar  Laboratory  Life.  The  Construction  of  Scientific  Facts,
Prinston University Press 1979,  J. Low,  Oranizing Modernity,  Cambridge University Press 1994, czy K. D. Knorr-
Cetina, The Manufacture of Knowladge, Pergamon Press 1981.
453 Wspomniana już praca M. Holbaard, M. Pedersen, The Ontological Turn: An Anthropological Exposition, dz. cyt..
Ale również warto sięgnąć do zbiorówki  Thinking Throught Things. Theorizing Artefacts ethnographically,  edit. A.
Henare, M. Holbraad, S. Westell, Nowy Jork 2007.
454 K. Barad, Meeting the Universe Halfway, Duke University Press 2007, The Speculative Turn, edit. L. R. Bryant, N.
Srnicek, G. Harman, Melbourne 2011, L. Bryant, Democracy of Objects, University of Michigan 2011, Q. Meillasoux,
Po skończoności, tłum. P. Herbich, Warszawa 2105. Q. Meillasoux, Liczna i syrena. Rozszyfrowanie rzutu Rzutu kości
S. Mallarmego, tłum. P. Herbich, Warszawa 2019.
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bowiem o laboratoria, instytuty badawcze, wąskie grupy społeczne lub konkretne technologie, czy

artefakty  kulturowe),  albo  z  wysublimowaną  postacią  spekulatywnych  badań  (równie  często

odnoszących się do nauk ścisłych). 

Moja  propozycja  symetrycznej  onto-epistemologii  stara  się  opanować  zarówno  żywioł

spekulacji,  jak i precyzji antropologicznego badania w spójnej strategii filozoficznego myślenia.

Zauważmy, że od samego początku niniejszej rozprawy mamy do czynienia z pewnym nadmiarem,

czymś,  co  można  by  równie  nazwać  obszarem niezdeterminowania.  Kiedy  w pierwszej  części

rozprawy  rozpisywałem  filozofie  Kanta  w  myśl  koncepcji  wykorzystania  zarówno  elementów

symetrycznej antropologii, jak i myśli spekulatywnej, zawsze pojawiał się problem, polegający na

niedomykaniu  się  poziomów  onto-epistemologicznej  współzależności.  Pomiędzy  strukturami

wiedzy  (epistemologia)  oraz  strukturami  świata  (ontologia)  istniała  luka,  odsyłająca  do  innego

obszaru  praktyk,  który  nie  był  widoczny  dla  myśli  transcendentalnej.  Tym  obszarem  były

oczywiście  uwarunkowania  systemowe,  wykraczające  poza  poziom  podmiotowej  sprawczości

(model Kantowsko-Fichteański). Jednakże, kiedy u Hegla rozpoznaliśmy ów systemowy wymiar,

ponownie  pojawił  się  obszar  niezdeterminowania,  tym  razem  należący  do  podmiotowej

sprawczości.  W  tym  sensie  filozoficzna  refleksyjność,  czy  też  filozoficzna  samowiedza

nowoczesności, niezależnie od której strony je rozpatrywać pozostają otwarte na to, czego nie są w

stanie zoperacjonalizować zarówno w ramach zakładanych epistemologii, jak i ontologii. 

Zauważmy,  że  podobna  sytuacja  dotyczy  fizyki  oraz  fenomenologii  społecznej.  Ilekroć

próbują  one  określić  obiektywne  warunki  poznania  lub  otworzyć  się  na  wielość  możliwych

interpretacji  świata,  tym bardziej  przemawia  przez  te  orientacje,  nie  to,  czego  nie  są  w stanie

rozpoznać, lecz to, co odrzucają jako swoje przeciwieństwo. Tak też było, jeśli chodzi o strukturę

nowoczesnej ambiwalencji. Starała się ona ustalić punkt epistemologicznej nierozstrzygalności, jaki

wynikał  z  niemożności  jednoczesnego  przekroczenia  teoretycznych  wymogów  fizyki  i

fenomenologii  społecznej.  W  tym  sensie  ambiwalencja  określała  paradoksalną  jedność  świata

społeczno-kulturowego,  która  tworzyła  teoretyczny  horyzont  dla  nauk  społecznych  i

humanistycznych. Jednakże osadzenie ambiwalencji w kontekście świata peryferyjnego generowało

osobliwą alternatywę. Przypomnijmy tylko, że chodziło tu o sytuacje, w której teoria społeczna

dawała  możliwość  uzyskania  podmiotowego  sprawstwa  albo  przez  samoświadomość  bycia

skolonizowanym, uzyskaną przez krytyczne rozpoznanie warunków strukturalnych, produkujących

podmiotowe formy zależności. Albo określenie podmiotu jako sprawczego, przez to, co na przykład

J. Sowa nazywał imitacją modernizacyjną, polegającą na naśladowaniu, czy też dostosowywaniu się

do norm i wzorców wytwarzanych „gdzie indziej”. 
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W strukturze nowoczesnej ambiwalencji, zupełnie został więc pominięty aspekt antropologii

symetrycznej.  Odnosząc  się  do  prac  M.  Buchowskiego,  T.  Rakowskiego  i  K.  Pobłockiego,

wykazałem, że bieguny fizyki społecznej (systemowej konieczności)  i  fenomenologii  społecznej

(podmiotowej  sprawczości)  podlegają  procesom  równoległego  wytwarzania  na  poziomie  onto-

epistemologii. W konsekwencji okazało się, że porządek systemowej konieczność nie jest wcale

koniecznością  w  sensie  obiektywnym,  a  podmiotowa  sprawczość  świadomym  siebie  aktem

wolności. Obydwa te określenia muszą się raczej ukonstytuować w złożonym obiegu materialnej

praxis.

 

Ryc. 4. Nowoczesna refleksyjność.

Nowoczesna refleksyjność,  która stanowi przedmiot  ostatniego rozdziału,  wychodzi  więc

naprzeciw problemom,  jakie  ujawniły  się  na poziomie  ambiwalencji.  W pewnym sensie  jest  to

powrót do początku niniejszej rozprawy, choćby przez sam fakt wyrysowanie trajektorii biegnącej

od filozofii do nauk społecznych. I choć – o czym zaraz się przekonamy – refleksyjność w naukach

społecznych  rozumiano  bardzo  różnie,  to  przeważnie  jednak  była  ona  operacjonalizowana  w

odniesieniu  do  tradycji  filozoficznej  niż  praktyki  antropologicznej.  Moim  zadaniem  jest  teraz

rozpisać tę zależność od strony ontologicznych kontrowersji, które nieustannie pojawiały się przy

opracowywaniu poprzednich tematów. 

W tym rozdziale chciałbym przeanalizować pięć modeli nowoczesnej refleksyjności, które

w  różnych  konfiguracjach  opisują  stosunki  obustronnych  naruszeń  fenomenologii  i  fizyki

społecznej jako praktyk wiedzotwórczych. Oto ogólny schemat, jaki będę analizował na przykładzie

pięciu modeli.

Model pierwszy, który nazwałem modelem „dualizmem odgórnym” dotyczy koncepcji A.

Giddensa i J. Habermasa. Poświęcam mu najmniej czasu, a to z racji tego, że prace tych autorów w

środowisku filozoficznym są bardzo dobrze znane oraz eksploatowane na wiele różnych sposobów.
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Dlatego też w tym przypadku ograniczam się tylko do wyartykułowania podstawowego założenia,

jakie kryje się w projektach badawczych obydwu teoretyków. Po pierwsze jest  to założenie,  że

świat społeczny składa się z dwóch oddzielonych od siebie poziomów rzeczywistości społecznej.

Dla J. Habemasa są to system (utożsamiany najczęściej z rynkiem kapitalistycznym) i światy życia,

w  przypadku  zaś  A.  Giddensa  można  mówić  o  systemach  eksperckich  (abstrakcyjnych,

symbolicznych)  i  „hermeneutyce  społecznej.”  Po  drugie  –  i  tu  ujawnia  się  właściwa  struktura

nowoczesnej  refleksyjności  –  kierunek  oddziaływania  tych  poziomów  na  siebie  jest

jednowymiarowy.  Postępuje  bowiem tylko  w jednym kierunku,  z  góry  na  dół,  co  oznacza,  że

system (np. pieniądz i  rynek kapitalistyczny) kolonizuje świat życia lub,  że systemy eksperckie

(zdekontekstualizowana wiedza obiektywna) wykorzeniają obszary lokalnych codzienności.

Model drugi nazywam modelem „dualizmem oddolnym”. Niklas Luhmann, bo to właśnie

jego teoria systemów społecznych stanowi podstawę drugiego modelu, całkowicie odwraca sposób

myślenia  o  generowaniu  struktur  nowoczesnej  refleksyjności455.  Teoria  systemów  społecznych

wymyka się wszelkim stabilnym klasyfikacjom do jakich przywykła klasycznie rozumiana teoria

społeczna. Projekt N. Luhmanna z jednej strony, w założeniu ma ambicje bycia teorią socjologiczną

w sensie totalnym (w czym podziela przekonanie fizyki społecznej, że istnieje tylko jeden, świat

społeczno-kulturowy). Z drugiej  jednak strony propozycja systemowa jest na tyle rygorystyczna

pod względem formalnym, iż określa świat nowoczesny jako spontanicznie samo-organizującą się

rzeczywistość,  pozbawioną  struktury  fundującej  (co  można  określić,  jako  metodologiczny

policentryzm, bliski założeniom fenomenologii społecznej456).

Model trzeci to model „dialektyki przestrzeni”, którego twórcą jest D. Harvey. Koncepcja

autora The Limits to Capital do pewnego momentu stanowi klasyczną wykładnię Kapitału Marksa,

skupiającą  się  głównie  na  pojęciu  akumulacji.  Kiedy  jednak  D.  Harvey  zaczyna  analizować

kryzysową  logikę  kapitalistycznych  zawirowań  w kategoriach  geograficznych,  a  nie  wyłącznie

historycznych  fundamentalne  pojęcia  marksistowskie  nabierają  aktualności  i  antropologicznego

zacięcia.  Z  kolei  powiązanie  ze  sobą  problematyki  dotyczącej  akumulacji  (pojmowanej  jako

akumulacja  przez  wywłaszczenie)  oraz  przestrzeni  (jako  produkcji  społecznej)  pozwala  na

określenie  nowoczesnej  refleksyjności  w  kategoriach  onto-epistemologicznej  symetrii.

Wspomagając się na socjologii H. Lefebvre autor Limits to Capital, nazywa ten proces osadzaniem

455 Debata J. Habermasa z N. Luhmannem, jak powszechnie wiadomo, na dłuższy czas zdominowała socjologię w
Niemczech. Toczyła się ona zarówno przed, jak i po zwrocie autopojetycznym w teorii systemów. Nie zamierzam tu
jednak odnosić się do tej kwestii. Moim celem jest zarysowanie określonych struktur refleksyjności, czyli pewnego
wycina teorii, a nie dokonywanie systematycznych porównań czy zestawień.   
456 Naturalnie istnieje tu wyraźne ograniczenie, ponieważ „policetryzm”, jaki postuluje N. Luhmann, nie dotyczy w
ogóle  podmiotów,  lecz  procesów autopojezy  i  różnicowania  na  system i  środowisko.  Jest  to  więc  socjologia  bez
człowieka. Szczegółowo o tej kwestii pisze K. Matuszek (K. Matuszek,  Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2017).
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materialnych procesów społecznych w sieci życia. Dlatego też propozycji D. Harvey poświęcam

najwięcej uwagi.

Model czwarty nazywam modelem „zantropologizowanej socjologii”, a jej przedstawicielem

jest P. Bourdieu. Podstawowym tematem, jakim zajmuje się w tym modelu, jest konwersja logiki

praktyk na praktykę logik. Autor Zmysłu praktycznego wskazuje, że teorie, sposoby badań, postawy,

języki  itd.,  jakimi  posługują  się  naukowcy,  same  są  wynikiem  dynamicznych  procesów

społecznych,  które  samo-zwrotnie  wpływają  na  konstytuowanie  się  określonych  struktur

poznawczych.  Dlatego  też  epistemologia  nauk  społecznych  wymaga  raczej  ontologizacji

(zbudowania praktycznych podstawa teorii naukowych oraz teoretycznych podstaw realizowania

praktyk poznawczych) niż epistemologicznej relatywizacji. 

Model piąty odnosi się do ukutego przez U. Becka pojęcia refleksywności. Tak jak pierwszy

model był związany bezpośrednio z tradycją filozoficzno-socjologiczną, drugi odwoływał się do

czystej  abstrakcji,  trzeci  do geografii,  a  czwarty do antropologii,  tak podstawy modelu  piątego

określa  socjologia  wiedzy.  U.  Beck  podobnie  jak  N.  Luhmann  przeciwstawia  się  pojmowaniu

refleksyjności w kategoriach samoświadomej jaźni, dla obu z nich jest to raczej złożony proces

społecznych  interakcji.  W przypadku  refleksywności  podstawowym komponentem  jest  ryzyko,

którego nie sposób włączyć w strukturę auto-referencyjnego odniesienia. Jeśli tradycja Oświecenie

nauczyła nas  postrzegać przyszłość jako potencjalność ukrytą w teraźniejszości, tak ontologiczny

status  ryzyka  tkwi  właśnie  w  przyszłości  (nieistniejący  stan  świata  jako  nieustannie  obecne

zagrożenie  katastrofą),  która  paraliżuje  teraźniejszość,  a  tym  samym  wymazuje  możliwość

planowania, jak i zapobieganie. 

Model I. Dualizm odgórny (A. Giddens, J. Habermas)

Zacznijmy od sposobu, w jaki A. Giddens definiuje wewnętrzne pęknięcie w ramach teorii

społecznej.

Funkcjonalizm i  strukturalizm, mimo istotnych różnic między nimi są pod pewnymi względami do siebie
podobne. Obydwa te kierunki opowiadają się za naturalizmem i obiektywizmem. Wedle funkcjonalizmu, poczynając od
Comte'a, dyscypliną najbliższą naukom społecznym miała być biologia. Poprzez odwoływanie się do mechanizmów
adaptacji, miała ona dostarczać wskazówek co do konceptualizacji struktury i funkcjonowania systemów społecznych
oraz  analizowania  procesów  ewolucji.  Strukturaliści,  przede  wszystkim,  Claude  Lévi-Strauss,  odrzucali  w  swych
pracach ewolucjonizm i  nie odwoływali  się do analogii  biologicznych.  Homologię między naukami społecznymi a
przyrodniczymi upatrywali głównie w płaszczyźnie poznawczej: jedne i drugie miały odpowiadać konstytucji umysłu.
Zarówno funkcjonalizm, jak i funkcjonalizm kładły nacisk na prymat całości społecznych wobec ich części składowych
(to  jest  wobec  aktorów,  podmiotów  ludzkich).  Tradycja  hermeneutyczna  kładzie  natomiast  nacisk  na  zasadniczą
odrębność  nauk  społecznych  i  przyrodniczych.  Na  tym  miał  polegać  humanizm,  któremu  tak  zdecydowanie  i
nieustępliwie przeciwstawiał  się strukturalizm. W hermeneutyce,  jak powiedział  Dilthey, nieprzekraczalna przepaść
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dzieli podmiot społeczny i obiekt. Subiektywność jest warunkiem wstępnym do doświadczenia historii i kultury, to też
ma być ona fundamentem nauk społecznych i humanistycznych457.

Definicja ta nie odbiega zatem daleko od tego, co zaproponował P. Bourdieu (podział na

fizykę  i  fenomenologię  społeczną).  Zdaniem  A.  Giddensa  wiedza  charakteryzowana  jako

obiektywna,  uznająca,  że  istnieje  tylko  jeden  świat  społeczny,  często  przyjmuje  postać

bezosobowego  systemu  twierdzeń,  który  oderwany  od  lokalnych  kontekstów  życia  przyjmuje

znamiona systemu eksperckiego. Odpowiednikiem fizyki społecznej w słowniku A. Giddensa są

więc systemy abstrakcyjne lub symboliczne, które w swym praktycznym wymiarze prowadzą do

wykorzeniania wielości światów życia z właściwego im kontekstu: „Przez wykorzenienie rozumiem

wyrwanie  stosunków  społecznych  z  lokalnych  kontekstów  interakcji  oraz  ich  ponowne

skonstruowanie  na  nieokreślonych  obszarach  czasoprzestrzeni”458.  Nieokreślone  obszary

czasoprzestrzeni to spektra zjawisk, które dzieją się poza sferą codzienności, choć nieustannie ją

przekształcają.  Na  przykład  dynamika  rynków  finansowych,  wprowadzenie  technologicznych

ułatwień  komunikacyjnych,  decyzje  polityczne  podparte  naukowymi  badaniami  itd.,  mogą

prowadzić  do  sytuacji,  gdzie  spora  część  codzienności  będzie  strukturowana  poza  obszarem

przynależnych jej praktyk. Doświadczenie tej czasoprzestrzennej nieokreśloności, chyba najlepiej

wyraził już M. Heidegger w jednym ze swoich wczesnych esejów:

Mała odległość nie jest od razu bliskością. Duża odległość nie jest jeszcze dalą [...] Czym jest bliskość, skoro
została ona wręcz wyparta przez nieustanne usuwanie oddaleń? Czym jest bliskość, skoro z jej barkiem, brakuje także
dali? Co się dzieje, skoro wskutek usuwania dużych odległości wszystko znajduje się równie daleko i równie blisko?
Czym  jest  ta  równomierność,  w  której  wszystko  nie  jest  ani  daleko,  ani  blisko,  lecz  poniekąd  pozbawione  jest
dystansu.459

Nieokreśloność czasoprzestrzeni polega więc na tym, że to, co nam bliskie może okazać się

tym, co dalekie, a to, co dalekie tym, co bliskie.

Systemy, w skład których wchodzi wiedza ekspercka, w sposób ciągły wpływają na wiele aspektów tego, co
robimy. Zwyczajnie siedząc w domu, uczestniczę w jakiś systemie eksperckim albo całej ich serii, pokładając w nich
zaufanie. Nie boję się wychodzić na piętro domu, choć w zasadzie wiem, że konstrukcja mogłaby się zawalić. Bardzo
niewiele wiem o regulaminach rządzących wiedzą architekta i budowniczego, którzy zaprojektowali i wznieśli mój
dom; mimo to jednak „wierzę” w to, co zrobili460.    
 

Wzajemne  sprzęganie  poziomów fizyki  społecznej  i  fenomenologii  społecznej,  zwrotnie

oddziałuje  również  na  epistemologię  nauk  społecznych,  ponieważ  przekształca  ona  przedmiot

badań,  który  opisuje.  Rezultaty  badań  i  teorie  nieustannie  krążą  po  świecie  społecznym,

457 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań 
2003, s. 38-39.

458 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2008, s. 15.

459 M. Heidegger, Rzecz, w: tegoż, Odczyty i rozprawy, dz. cyt., s. 145-146.
460 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, dz. cyt., s. 20.
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(ucieleśniane w instytucjach, prawie, technologii,  światopoglądach itd.),  do którego się odnoszą,

powodując  tym  samym,  że  ludzie  pod  ich  wpływem  modyfikują  swoje  zachowania  często  w

zupełnie nieprzewidywalny sposób, co z kolei zwrotnie prowadzi do dezaktualizacji przedmiotu

poznania naukowego oraz sposobów prowadzenia badań.  Myślenie naukowe dokonuje się  więc

wstecz i wiedzie od nieoczekiwanych skutków do przyczyn; „Jedną z głównych przyczyn jest fakt,

że przewidywania,  prognozy i planowania same stają się częścią uniwersum wydarzeń, których

dotyczą.”461 A. Giddens podając w tym kontekście przykład katastrofy klimatycznej, polemizuje ze

słynnym stwierdzeniem Marksa, że ludzie stawiają przed sobą tylko takie problemy, które mogą

rozwiązać. Wiedza nie działa bowiem w taki sposób, że przenika do świata praktyk społecznych,

stopniowo zwiększając poziom indywidualnej racjonalności i instytucjonalnie pojmowanej kontroli

społecznej.  Wręcz przeciwnie produkcja,  dystrybucja i cyrkulacja wiedzy nieustannie podkopują

stabilność  praktyk  społecznych,  które  sama  wytwarza.  Poszerza  w  ten  sposób  obszar  zjawisk,

których  nie  jest  w  stanie  już  kontrolować.  Oto  schemat  tego  procesu  rozpisany  od  strony

specjalizacji wiedzy;

Wyspecjalizowana  nowoczesna  ekspertyza  sprawia,  że  nowoczesność  wymyka  się  analizie  […]  miarą
skuteczności  ekspertów  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  staje  się  często  ich  umiejętność  dostarczania
przejrzystych i precyzyjnych definicji (co z kolei prowadzi do dalszej specjalizacji). Jednakże im ostrzej zarysowany
jest dany problem, tym bardziej zamazują się sąsiadujące z nim obszary wiedzy, a co zatym idzie, trudniej jednostkom,
które sięgają po te rozwiązania, trudniej przewidzieć konsekwencje jego wdrożenia wybiegającego poza specyficznie
wyróżnioną dziedzinę jego zastosowania462.

Do podobnych wniosków dochodzi również J. Habermas, nazywając fenomen refleksyjności

kolonizowaniem świata życia przez system:

Im  szerszej  naukowej  obiektywizacji  ulegają  praktyki  właściwe  światu  życia,  w  całej  ich  funkcjonalnie
zróżnicowanej,  historycznej  i  kulturowej  rozmaitości  –  i  im  szerszemu  unaukowieniu  ulegają  ze  swej  strony
obserwowane  praktyki  –  tym  silniej  analizy  te  popychają  do  przejścia  od  rozumienia  hermeneutycznego  do
rekonstrukcyjnego, i do tego, by utworzyć formalne pojęcie świata życia w ogóle, które można uzyskać już tylko na
drodze refleksji463.

W innym miejscu J. Habermas pisze tak:

Zracjonalizowany świat  przeżywany zapewnia ciągłość sensu raczej  przez  nieciągłe  środki  krytyki;  dba o
integrację  społeczną  ryzykownymi  środkami  indywidualizującego  uniwersalizmu;  środkami  skrajnie  indywidualnej
socjalizacji sublimuje przemożną władzę związków genealogicznych do postaci kruchej, wrażliwej ogólności. W miarę
jak zróżnicowane struktury świata przeżywanego coraz bardziej abstrakcyjnie operują w coraz bardziej partykularnych
formach  życia,  rozumny  potencjał  działania  nastawionego  na  porozumienie  rozwija  się  tylko  za  pomocą  tych
środków464.

461 A. Giddens, Katastrofa klimatyczna, tłum. M. Głowacka-Grajper, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 111.
462 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Sulżycka, 

PWN, Warszawa 2010, s. 50.
463 J. Habermas, Od obrazów świata do świata życia, tłum. A. Romaniuk, w: „Filozofia i Nauka” 2013, nr 3, s. 33.
464 J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2000, s. 388
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Epistemologiczna  więź  pomiędzy  rozumem  a  pewnością  (w  pierwszym  rozdziale

pokazałem,  że  więź  ta  na  poziomie  teoretycznym  ukształtowała  się  w  paradygmacie

Kartezjańskim), która miała być gwarantem uniwersalności wiedzy naukowej, zdaniem A. Giddensa

i Habermasa została naruszona. Sposób rozumienia wiedzy jako reprezentacji, zakłada bowiem, że

celem badań naukowych jest dążenie do adekwatnych opisów rzeczywistości i właściwego sposobu

rozumienia  określonych  faktów,  w  które  sama  praktyka  wiedzotwórcza  nie  jest  bezpośrednio

zaangażowana.  W  ten  sposób  nauka  utrzymywała  swój  przedmiot  w  nienaruszonej  formie,

obudowując  go  zbiorem  stabilnych  reguł  i  metodologii  jako  neutralnych  narzędzi  w  ustalaniu

prawdy.  W  tym  sensie  wiedza  naukowa  mogła  być  prawodawcza  i  w  sposób  refleksyjny

uprawomocniana.  Z kolei  naukowcy, spoglądając na świat z neutralnych pozycji,  mogli  uważać

siebie  za  prawodawców –  jak  powiedziałby  Z.  Bauman.  Kategoria  nowoczesnej  refleksyjności

zburzyła  stabilną  relację  pomiędzy  podmiotem  poznania  a  jego  przedmiotem  (rozumem  a

pewnością),  w  taki  sposób,  że  przedmiot  (referent,  odniesienie,  rzecz,  obiekt  itd.)  całkowicie

zniknął  w  autoreferencyjnym obiegu  społecznych  praktyk,  stawiając  tym samym pod  znakiem

zapytania  wszelkie  procedury integracji  społecznej,  będące  gwarantem ontologicznej  stabilności

procedur  poznawczych.  Jak  zauważa  A.  Giddens  w  odniesieniu  do  własnej  profesji:  „Wiedza

socjologiczna ma charakter spirali zanurzającej się w świat życia społecznego i zeń wychodzącej,

przy  czym zawsze  w  trakcie  tego  procesu  konstruuje  ona  na  nowo  zarówno  siebie,  jak  i  ten

świat”465. Nic więc dziwnego, że rola społeczna intelektualistów uległa zmianie, z prawodawców

porządku stali się oni zaledwie – by posłużyć się ponownie określeniem Z. Baumana – tłumaczami

procesów,  które  zachodzą  również  w  ich  własnym  środowisku.  J.  Habermas  formułuje  te

wątpliwości w kategoriach filozoficznych:

Czy ślady transcendującego rozumu giną w piasku uhistorycznienia i kontekstualizacji, czy też ucieleśniony w
historycznych kontekstach rozum zachowuje wewnętrzną moc transcendencji? Czy współpraca zdolnych do uczenia się
podmiotów w ich  za  każdym razem językowo artykułowanym świecie  życia  zachowuje  swoją  moc  dokonywania
rewizji i racjonalnie motywowanej zmiany interpretacji. Czy rozum zdany jest na otwierające świat wydarzenie języka,
czy pozostaje zarazem siłą, która wprawia świat w ruch?466

J.  Habermas  znajduje  autonomiczne  pole  rozstrzygnięć  epistemologicznych  oswajające

dynamikę  nowoczesnej  refleksyjności  (rozumianej  tu  w  kategoriach  kontekstualizacji  i

uhistorycznienia), polegające na przesunięciu transcendentalnych procedur uprawomocniających na

poziom językowy, co w zasadzie tylko odwraca właściwy charakter refleksyjności. Delegując tym

samym możliwe rozstrzygnięcia w przestrzeń postmodernistycznej symulacji, co nie stawia wcale

465 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, dz. cyt., s. 11.
466 J. Habermas, Działanie komunikacyjne…, dz. cyt., s. 7.
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teorii  działania  komunikacyjnego  aż  tak  daleko  od  projektu,  jaki  proponuje  A.  Giddensa.  K.

Abriszewski sugeruje, że taka sytuacja przypomina pochód symulakrów, jaki opisał J. Baudrillarda:

Praktycznie  najdrobniejsza  nawet  czynność,  najmniejsze  zdarzenie  w  rzeczywistości  życia  codziennego
stanowią przedmiot ingerencji systemów abstrakcyjnych, a w wyniku ich wcześniejszych oddziaływań, opierających się
na pętlach refleksyjności,  już zmieniła się jego natura tak, że aby ją rozpoznać, nie wystarczy już kontemplacyjne
zanurzenie w świecie na wzór klasycznych epistemologii, a potrzeba wgryzania się w nieprzejrzysty świat systemów
eksperckich i środków symbolicznych, przy czym również zdani jesteśmy jedynie na modele467.

Refleksyjność oznacza  w  tej  sytuacji  raczej  aktywne  wytwarzanie  kontyngencji  niż

ustanawianie  koniecznych  praw,  destabilizowanie  stabilnych  praktyk  społecznych  niż

konstruowanie epistemologicznej pewności, co z kolei paradoksalnie wywołuje nieustanną potrzebę

stabilizacji i  bezpieczeństwa, którą można wprowadzić jedynie środkami, które wywołują skutki

odwrotne od zamierzonych. Wówczas dystans wobec wszelkiego rodzaju sztywnych klasyfikacji,

musi  ulec  rozmyciu,  ze  względu  na  brak  obiektów  podlegających  klasyfikacji.  Dzieje  się  tak

ponieważ poznawcze klasyfikacje zamieniają się w abstrakcyjne modele podlegające nieustannym

przesunięciom. Praktyki społeczna wymykają się więc socjologicznemu rozróżnieniu na strukturę i

działanie,  ponieważ  samo  działanie  jest  wyrazem refleksyjności,  która  posiada  cechy  zarówno

ustrukturyzowane, jak i strukturyzujące. Destabilizacji ulegają mechanizmy socjalizacji polegające

na wprowadzaniu nieciągłości (np. „zagadkowe dzieci” M. Mead468),  komplikując w ten sposób

instytucjonalnie zorganizowane form reprodukcji. Na przykład generują niedającą się przewidzieć

przyszłość,  niepewność  psychologiczną,  rozpad  bezpieczeństwa  ontologicznego,  czy  też  brak

możliwości  pokoleniowego  przekazywania  wiedzy  jako  wiedzy  obowiązującej  i  mającej

zastosowanie praktyczne. W konsekwencji sztywne epistemologiczne rozróżnienie pomiędzy tym,

co subiektywne (fenomenologia społeczna), a tym, co obiektywne (fizyka społeczna) w systemach

wiedzy  naukowej  zostaje  podkopane  przez  relatywizację,  ta  zaś  wiąże  się  z  nieustającą

problematyzacją  relacji  między rozumem a pewnością,  jaka  odzwierciedla  się  w coraz bardziej

skomplikowanym  koordynowaniu  procesów  społecznych  opartych  na  wiedzy.  Proces  ten

przypomina zatem błędne koło.

Wywody A. Giddensa i J. Habermasa dotyczące nowoczesności refleksyjnej, choć różnią się

między sobą, to można je sklasyfikować jako projekty, skupione wokół dynamiki refleksyjności

rozumianej historycznie (przejście od pierwszej do późnej nowoczesności)  oraz dokonującej się

tylko w jednym kierunku (z góry na dół). To bowiem systemy abstrakcyjne zawsze wykorzeniają i

kolonizują  światy  życia.  Te  drugie  pozostają  albo  biernym  obszarem  absorbującym  w  siebie

zewnętrzne  (systemowe)  rozwiązania,  działając  wyłącznie  w  trybie  reaktywnym,  albo  –  jak  w

467 K. Abriszewski, Kulturowe funkcje filozofowania, dz. cyt., s. 169.
468 Zob. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka, PWN, Warszawa 

2001.
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przypadku  Habermasa  –  światy  życia  zachowują  swoją  autonomię,  uzyskując  w  ten  sposób

zdolność  negocjowania  warunków,  na  podstawie  których  egzystują.  Oto  alternatywa;  albo

socjologicznie konstruowana reaktywność, albo sztucznie podtrzymywana autonomia. Ponadto nie

poddanym  tematyzacji  obszarem  refleksyjności  w  obydwu  przypadkach  pozostaje  również

tematyka kolonialna i postkolonialna (problematyka przestrzeni) jako warunek ukształtowania się

określonej formy auto-referencji nowoczesnego świata wiedzy469. Nie będę rozwijał tego tematu,

gdyż sprzęganie teorii społecznej w wytwarzaniem przestrzenie rozumianej zależności (zarówno w

wymiarze  systemowym,  jak  i  w  wymiarze  codzienności)  wystarczająco  obszernie  opisałem  w

poprzednich rozdziałach.

Model II. Dualizm oddolny (N. Luhmann)

Teoria  N.  Luhmanna  jest  systematyczną  próbą  uchwycenia  nowoczesnego  świata

pozbawionego figury fundującej,  transparentnego centrum, czy też zasady organizującej.  Celem

teoretycznym,  jaki  stawiał  sobie  autor  Systemów  społecznych,  jest  sytuacja,  „w  której  to,  co

normalne udaje się uchwycić jako nieprawdopodobne.”470 Już samo to stwierdzenie, sugeruje, że

epistemologiczne  napięcia  wynikające  z  immanentnej  struktury  nowoczesnych  zdarzeń  N.

Luhamnn, będzie starał się oswoić, przez uznanie, że normalność (stabilność systemowa) jest tylko

pewnym  przejawem  tego,  co  przygodne   i  w  ten  sposób  nie  podlega  ani  procedurom

uprawomocnienia,  ani  zewnętrznej  podstawie  teoretycznego  uzasadnienia,  ani  nawet

wysublimowanym formom auto-krytyki. Jak zauważa William Rasch: „Jeśli świat nowoczesny jest

światem  poddanym  nieustannej  dyferencji,  definiowanej  przez  funkcjonalność  i  relacyjność

[epistemologia],  a  nie  przez  kategorię  istoty  [ontologia],  wówczas  nowoczesny  rozum  jest

469 R. Connell w książce pod tytułem Teoria z globalnego Południa bardzo szczegółowo opisuje wypieranie wątków
kolonialnych z teorii socjologicznej A. Giddensa  (R. Connell, Teoria z globalnego Południa…, dz. cyt.).
470 N. Luhmann,  Systemy społeczne:  zarys ogólnej teorii, tłum. M. Kaczmarczyk, „Nomos”, Kraków 2007, s. 116.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że teoria systemów społecznych w dużej mierze czerpie z dokonań naukowych T.
Paronsa. T. Parsons zaadoptował pomysł, aby społeczeństwo potraktować jako zamknięty system organiczny. Takie
podejście,  nie  było  wcale  oryginalnym posunięciem teoretycznym.  Dla  T.  Parsonsa  państwo i  prawo  jako  system
określają  funkcjonalne  działania  integracyjne  podsystemów,  kolejno  gospodarczego  (sterowanego  przez  medium
pieniądza) i politycznego porządku panowania (sterowanego przez medium administracyjne), które oddzieliły się od
siebie  w  wyniku  procesów  modernizacyjnych.  Państwo  i  prawo  zapewnia  zakorzenienie  pieniądza  i  władzy
(podstawowych  mediów sterujących  procesami  różnicowania  podsystemów systemu społecznego)  w  świecie  życia
codziennego  przez  ich  ujarzmienie  na  poziomie  prawnej  instytucjonalizacji  rynków  oraz  prawnej  organizacji
biurokracji. Tym samym wszelkiego rodzaju konflikty i interesy integrujące wspólnotę, które były w społeczeństwach
tradycyjnych  regulowane  na  przykład  przez  obyczaj,  rytuał,  czy  strukturę  lojalności  grupowej,  ulegają  teraz
zapośredniczeniu przez bezosobową instancję prawa. Prawo z kolei konstytuuje nowoczesne społeczeństwo jako spójną
całość – właściwy przedmiot badań socjologa. A zatem bardzo podobnie jak u Hegla, gdzie państwo i prawo zapewniały
efemeryczną łączność pomiędzy tym, co jednostkowe, a  tym, co ogólne,  zakreślając tym samym ramy dystrybucji
społecznych działań i realizowania wartości.
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różnicującym  się  w  sobie  i  samo-odróżniającym  się  od  siebie  rozumem.”471 Można  nawet

powiedzieć, że to, co w strukturze refleksyjnej umożliwia utrzymywanie jedności przeciwstawnych

sobie elementów, w teorii systemów zoperacjonalizowane jest jako proces multiplikacji tego, co

nieprawdopodobne. Dzieje się tak ponieważ „nowoczesny rozum” dokonując nieustannie procedur

dyferencji oraz funkcjonalnych nawiązań, realizuje jedynie mechanizm samo-opisu tego, co sam

robi. N. Luhmann pisze tak:

O  refleksyjności  (auto-referencji  procesualnej)  mówić  chcemy  wtedy,  gdy  podstawą  autoreferencji  jest
rozróżnienie między przedtem a potem. W tym przypadku jaźń, która się odnosi, nie jest momentem rozróżnienia, lecz
ukonstytuowanym przez nie procesem […] Refleksyjność wykorzystuje jak widać, budowę jedności obejmującej wiele
elementów (często niezliczonych) – jedności,  do której  przypisuje się sama autoreferencja […] Autoreferencja jest
korelatem presji  złożoności  świata.  Nigdzie  w  świecie  złożoność  świata  nie  może  być  adekwatnie  odwzorowana,
opracowana i kontrolowana, ponieważ w odpowiednim stopniu podwyższałoby to tę złożoność. Zamiast tego kształtuje
się autoreferencja, która może być respecyfikowana na potrzeby przetwarzania złożoności […] W systemach możliwe
jest tylko ustanawianie różnic472.

Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  cała  ta  konstrukcja  teoretyczna  ma  charakter

uniwersalistyczny.  Jak pisze jeden z interpretatorów N. Luhmanna:

Teoria systemów społecznych obserwuje siebie jako jeden z wielu przygodnych samoopisów nowoczesnego
społeczeństwa,  z  których  żaden  nie  jest  uprzywilejowany,  choć  niektórym  z  nich  wydaje  się,  że  objaśniają
rzeczywistość  w  sposób  jedynie  właściwy  i  wiążący  dla  wszystkich.  Jeśli  więc  początkiem teorii  Luhmanna  jest
rozróżnienie system/środowisko, to mamy do czynienia ze swoistym decyzjonizmem. Pozostaje uzasadnienie poprzez
efektywność, czyli potencjał eksplanacyjny teorii. Luhmann zdaje się mówić:  Ja zaczynam tak. Oto efekty. Zrób to
lepiej, jeśli potrafisz!473

Nie  zamierzam  tu  jednak  referować  całości  koncepcji  N.  Luhmanna,  zarysuję  tylko  te

elementy, które wydają mi się istotne dla uchwycenia pojęcia refleksyjności. Proponuje wyjść od

prostego pytania, czym jest system? System społeczny to nic innego jak zbiór aktów komunikacji, a

komunikacja stanowi nierozkładalny element tego systemu: „Na bazie podstawowego wydarzania

się komunikacji […] system społeczny konstytuuje się jako działanie. Wytwarza on w samym sobie

opis  siebie,  aby  sterować  dalszym  biegiem  procesów,  reprodukcją  systemu”474.  Systemy  są

pozbawione  wewnętrznej  tożsamości,  gdyż  funkcjonują  w  dwóch  wymiarach  jednocześnie,  w

odniesieniu do siebie (struktura systemu) i w odniesienia do środowiska (odniesienie funkcjonalne).

Strukturalny  wymiar  samo-odniesienia  (auto-referencja)  jest  podporządkowany  wymogom

funkcjonalnym.  To podporządkowanie  sprawia,  że w teorii  systemów społecznych nie  możemy

mówić o jednym systemie będącym ostatecznie systemem systemów, który obejmuje szereg swoich

podsystemów. W konsekwencji podstawa określającą czym właściwie jest system, nie odnosi się do

471 W. Rasch, Niklas Luhmann's modernity: the paradoxes of differentation, Stanford University Press, Standford, 
Calif. 2000, s. 12. (Tłum. z ang. moje).

472 N. Luhmann, Systemy społeczne…, dz. cyt., s. 412-413,
473 K. C. Matuszek, Niklasa Luhmanna socjologia…, dz. cyt., s. 112.
474 N. Luhmann, Systemy społeczne…, dz. cyt. s. 156.
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żadnego stałego komponentu struktury systemu (auto-referencja), lecz do procedury dyferencjacji

(różnicowania),  ujmującej  strukturę  i  funkcję  w  jednoczesnym  ruchu  auto-referencji.

„Różnicowanie się systemów – powiada N. Luhmann – nie jest niczym innym jak powtarzaniem

różnicy między systemem a środowiskiem wewnątrz systemów. System całościowy używa przy

tym samego siebie jako środowiska dla własnych procesów tworzenia podsystemów, a na poziomie

podsystemów osiąga wyższe nieprawdopodobieństwo za sprawą wzmożonych skutków filtrowania

informacji  pochodzących  od  niekontrolowanego  środowiska.”475 Różnica  pomiędzy  systemem a

środowiskiem oznacza zatem, że system może stanowić środowisko dla innego systemu, tak samo

środowisko może stanowić system różnicujący się od środowiska. Systemy nie są zatem bytami

substancjalnymi,  które  można  poznawać  z  perspektywy  niezaangażowanego  obserwatora.

Obserwator bowiem również stanowi system auto-referencyjnego odnoszenia się względem tego, co

obserwuje.

Dlatego też procesy autopojezy476 nie wytwarzają ostatecznych granic, lecz stanowią formę

o  dwóch  stronach,  gdzie  „zewnętrzność”  systemu pozostaje  utrzymana  jako  „zewnętrzność”  w

ramach „wewnętrznego” procesu auto-referencji. „Teoria systemów auto-referencyjnych mówi, że

różnicowanie się systemów może dość do skutku tylko przez samo-odniesienie, to znaczy przez to,

że konstytuując swe elementy i swe elementarne operacje systemy odnoszą się do samych siebie

(do elementów operacji lub jedności systemu).”477 Powtórzmy zatem, że opis wewnętrzny systemu

podsiada charakter strukturalny, z kolei opis zewnętrzny jest funkcjonalny i określa system przez

jego relacje z otoczeniem. Stąd też różnicę pomiędzy systemem a środowiskiem daje się określić

jako wewnętrzną reduplikacją samej siebie, która dokonuje się w taki sposób, że system nigdy nie

nabiera kształtu zamkniętej całości, lecz zawsze pozostaje w stosunku odniesienia do środowiska,

475 Tamże, s. 14.
476 Proces autopojezy można zdefiniować jako wewnętrzną zdolność systemów do samoodtwarzania komponentów, z
których się składają. Sam ten proces jest jednocześnie sposobem, w jaki systemy poznają rzeczywistość stanowiącą
środowisko ich funkcjonowania. Jednakże systemy pozostają poznawczo zamknięte na swoje otoczenie. Oznacza to, że
nie  odzwierciedlają  one  bezpośrednio  stanów  środowiska,  lecz  przetwarzają  je  w  obiegu  auto-referencji,  czyli
nieustannego samo-odnoszenia się do siebie. Obraz świata, jaki powstaje w ten sposób wewnątrz systemu, jest efektem
redukcji,  dokonywanym  według  charakterystycznych  dla  danego  systemu  kodów.  Praca  kodowania  polega  na
selekcjonowaniu, czy też filtrowania zewnętrznych impulsów w ramach gotowych schematów. Stąd też obraz,  jaki
wytwarza sobie system o otoczeniu, pozostaje relatywnie ubogi. Dzieje się tak, ponieważ system może dostrzegać tylko
to, co umożliwia mu jego własna wewnętrzna konstrukcja.  Każdy system działa w jakimś otoczeniu i odczuwa presję
złożoności tego otoczenia. Złożoność świata jest daną obiektywną, z którą każdy system radzi sobie na swój sposób. To
znaczy, że każdy system organizuje zestaw zewnętrznych impulsów według odmiennych kodów i czyni to zawsze w
horyzoncie sensu. Na przykład system ekonomiczny posługuje się binarnym kodem zysk/strata, system prawny legalne/
nielegalne,  system naukowy prawda/fałsz,  system religijny  dobry/zły.  Kody binarne  stanowią  najprostsze  operacje
przetwarzania złożoności, które w rzeczywistości mogą być o wiele bardziej skomplikowane. Na przykład wtedy, kiedy
system ekonomiczny nie może w pełni korzystać z kodu zysk/strata i jest zmuszony uzupełniać go „kodem moralnym”
doby/zły. Oznacza to, że to, co dostaje się do wnętrza systemu, zostaje poddane określonym systemowo warunkom
istnienia, czy też stosowalności. Każdy system autopojetyczny dysponuje więc innymi warunkami stosowalności tego,
co przetwarza.  Tym samym, poznanie jest po prostu działaniem systemu poznającego i choć przez system ten jest
generowane, to nie można powiedzieć, że jest w nim zlokalizowane.
477 N. Luhmann, Systemy społeczne…, dz. cyt., s. 16.
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czyli swojej „zewnętrzności.” Można również powiedzieć, że odniesienie funkcjonalne pozostaje

horyzontem analizy systemowej (struktura/funkcja).

Zauważmy, że w ten sposób teoria systemów społecznych uniemożliwia problematyzowanie

struktury  jako  trwałej  i  niezmiennej  podstawy  funkcjonowania  systemów.  Innymi  słowy,

dyferencjacja jako podstawowa czynność poznawcza nie jest ulokowana po żadnej ze stron różnicy.

Różnica nie ma swojego miejsca, ona dosłownie staje się w akcie różnicowania. Oznacza to, że

system i środowisko mogą się zmieniać do tego stopnia, by nie utrwaliła się w nich żadna struktura. 

Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  struktura  systemu  funkcjonuje  przez  nieustanne

dokonywanie  procedur  auto-referencji  i  tylko  w  ten  sposób  nabiera  stabilności.  W tym sensie

„legitymizacja”  porządku  społecznego  jest  po  prostu  funkcjonalnym  reprodukowaniem

podsystemów  społeczeństwa.  (np.  systemu  prawnego,  politycznego,  gospodarczego  itd.),  które

wyróżnicowały się w żywiołowych procesach modernizacji.  Jednakże nastawienie na uzyskanie

stabilności, ma również swoją drugą stronę. N. Luhmann opisuje tę podwójną grę tak oto: „System,

który  musi  zagwarantować rozstrzygalność  wszystkich  pojawiających się  problemów,  nie  może

jednak  zagwarantować  słuszności  rozstrzygnięcia.  Funkcjonalna  specyfika  w  jednym  kierunku

wyklucza  funkcjonalną  specyfikacje  w  drugim”.478 Tym  samym  w  systemach  społecznych  nie

istnieje  konsensus  co  do  wartości  i  norm,  takich  jak  dobro,  prawda,  sprawiedliwość  itd.  N.

Luhmann odrzuca możliwość wyjaśniania działania systemów społecznych w oparciu o wartości i

cele.  Również  komunikacja  pomiędzy  systemami  nie  określa  się  przez  porozumienie,  lecz

permanentne zakłócenia i niezgodę, które wymuszają współpracę oraz szukanie nowych sposobów

systemowej koordynacji (w tym punkcie wydać bardzo wyraźnie różnicę między stanowiskiem N.

Luhmannem a  Teorią  działania  komunikacyjnego Habermasa).  Stabilność  systemów jest  zatem

gwarantowana przez  reprodukcje własnych elementów przez system tych elementów  (autopojeza).

Taka reprodukcja wymaga nie tylko redukcji złożoności i odniesienia do środowiska, ale również

nieustannie  odnawiającej  się  perspektywy wewnątrz  systemowej,  a  więc  zdolności  systemu  do

uczenia się.

W  tym  sensie  systemy  społeczne  podobnie  jak  systemy  organiczne  są  systemami

ewolucyjnymi. Stąd też niestabilność systemów, która wymaga również nieustannej stabilizacji, w

ramach procesów autopojezy wiąże się z zasadą „podwójnej kontyngencji”, czy też podwójnego

nieprawdopodobieństwa. 

Kontyngentne jest coś, co nie jest ani konieczne, ani niemożliwe, a więc coś, co takie jest (było, będzie) może
być, ale jest też możliwe w inny sposób. Pojęcie to oznacza zatem, to, co dane (doświadczone, oczekiwane, pomyślane,
wyobrażone)ze względu na możliwe innobycie; oznacza przedmioty w horyzoncie możliwych modyfikacji.479

478 N. Luhmann, Legitimation durch Verfaheren, Frankfurt 1983 w: tegoż, Systemy społeczne, tłum. M. Kaczmarczyk,
Kraków 2007, s. 31.
479 N. Luhmann, Systemy społeczne, dz. cyt., s. 104.
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Zasada  podwójnej  kontyngencji  wynika  z  „nadmiernej”  złożoności  środowiska,  której

system nigdy nie jest w stanie adekwatnie opracować. Złożoność musi zatem nieustannie ulegać

redukcji. Kontyngencja potrzebna jest systemom po to, by mogły dostosowywać się do środowiska i

odwrotnie  proces  dostosowywania  musi  zakładać  kontyngencje.  Dlatego  też  niestabilność  nie

oznacza  tu  amonali  systemowej,  lecz  swoistość  systemu.  Kontyngencja  jest  bowiem  efektem

wsobnej  dynamiki  dyferencjacji  systemu i  dlatego odnosi  się  do  niewystarczającej  koordynacji

zdarzeń  ze  strukturami  podsystemów systemu  społecznego,  a  nie  na  przykład  do  braku  jakieś

podstawowej  przyczyny.  Porządek  systemowy  nie  posiada  zatem zewnętrznej  ani  wewnętrznej

zasady  organizującej.  Według  N.  Luhmanna,  stabilność  porządku  to  nie  uniwersum  gotowych

rzeczy, lecz coś, co samo z siebie się wytwarza i aby trwać musi nieustannie podtrzymywać szereg

procesów autopojetycznych.

Procesy  stabilizacji  systemów  nastawione  są  na  bezpieczeństwo  i  kontrolę  własnych

struktur, odpowiadają w ten sposób funkcjonalnym przeobrażeniem społeczeństw nowoczesnych, z

których  wyodrębniały  się  stopniowo  określone  podsystemy  mające  gwarantować  sterowność

systemów.  Wyodrębnianie  się  podsystemów  społecznych,  takich  jak  system  polityczny,

gospodarczy,  naukowy,  prawny  itd.,  wyraża  zdaniem  N.  Luhamann  przejście  od  różnicowania

stratyfikacyjnego do różnicowania funkcjonalnego. Używając bardziej opisowego języka, chodzi tu

o przejście  od różnicowania wertykalnego implikującego transcendencje Boga,  do różnicowania

horyzontalnego  implikującego  wyłącznie  immanentny  horyzont  rozstrzygnięć.  Nie  jest  to  więc

narracja  sytuująca  procesy  modernizacyjne  w  perspektywie  historycznej,  lecz  systemowej,

definiującej  nowoczesność  jako  postępujący  mechanizm  wsobnej  dyferencjacji  na  system  i

środowisko.

Tak więc w sprawach miłości komunikacja stała się wyraźnie refleksyjna – fakt, że i w jaki sposób komunikuje
się o miłości (włączając w to zdecydowane zachowania cielesne), jest zarazem dowodem miłości) i nie ma zdanych
dowodów  poza  tą  auto-referencją.  Inny  przykład  to  wychowanie  wychowawców.  Proces  wychowawczy  staje  się
refleksyjny przez to, że prowadzić go mogą jedynie wykształceni wychowawcy – ci „urodzeni” (a więc ojcowie i matki)
nie mogą już sprostać wymaganiom. Kolejnego przykładu dostarczają stosunki wymiany. Gdy tylko pieniądz zaczyna
odgrywać rolę, stosunki wymiany stają się refleksyjne. Czy się tego chce, czy nie to w wymianie pieniężnej komunikuje
się o procesach wymiany i to nie ogólnie (wzmiankując o nich), lecz precyzyjnie i odpowiednio do procesu, czyli
wymieniając je. Odkąd można rozróżnić rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie od efektów precedensu i odkąd trzeb
jednocześnie decydować o jednym i o drugim, prawnicy stanęli przed podobną koniecznością refleksyjności w ramach
dokładnie  zakreślonych  przez  typikę  procesu,  zwanych  stosowaniem  prawa.   Można  tu  również  wspomnieć  o
stosunkach władzy. Władza staje się refleksyjna przez to, że stosuje ją do samej władzy, a więc że w sposób dokładny i
precyzyjny skoncentrowana jest na ukierunkowywaniu środków władczych będących w cudzej dyspozycji […] Tego
rodzaju zjawiska zaczęły się mnożyć we wczesnej nowożytności i wydaje się, że wraz z tym, jak poszczególne procesy
stawały  się  refleksyjne,  wzmacniało  się  też  wyodrębnienie  się  odpowiednich  dziedzin  funkcjonalnych.  W końcu
musiała do tego dojść budowa systemów nadająca specyfikacji  procesów niezbędną normalność i powtarzalność,  a
zarazem zwiększając  własną  złożoność  procesów oraz  ich  kontyngencję  oraz  ich  zapotrzebowanie  na  stabilność  i
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kontyngencje. Wyjaśnia to, dlaczego przejście od zróżnicowania (głównie) funkcjonalnego rozszerza znacząco paletę
procesów refleksyjnych480.

Multiplikacja  różnic  wewnątrz  systemów  multiplikuje  również  złożoność  systemów,

zwiększając ich nieprawdopodobieństwo, a tym samym auto-referencje w postaci refleksyjności, co

jest szczególnie widoczne w społeczeństwach tzw. późnej nowoczesności. Nieprawdopodobieństwo

powoduje  bowiem  systematyczne  przesuwanie  się  rozwiązań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i

sterowności (które jako efekty pierwszej nowoczesności były wynikiem funkcjonalnych powiązań

między systemami) na poszczególne jednostki. Jest to więc punkt, w którym N. Luhmann mówi

zbliżonym językiem do A. Giddensa i J. Habermasa.

Społeczeństwo ma pewne cechy strukturalne,  kulturowe oraz kognitywne, poznawcze. Te ostatnie w teorii
systemowej […] określone są jako zwielokrotniona kontyngencja, zwielokrotnione ryzyko nieporozumień i niejasności
w  komunikacji  oraz  zwielokrotnione  możliwości  wyboru  postępowania,  wielość  opcji  o  nieprzewidywalnych
konsekwencjach. Z drugiej strony, jest to też społeczeństwo, w którym coraz większego znaczenia nabierają procesy
samoobserwacji i autorefleksji. Charakteryzuje je zatem wzrastająca niepewność i ryzyko, a także rozszerzający się
obszar nieoznaczoności.481

Jednakże,  tam  gdzie  J.  Habermas  dostrzega  moment,  w  którym  niepewność,  ryzyko  i

konflikt  mogą zostać oswojone w żywiole racjonalnej  komunikacji,  N. Luhmann widzi  jedynie

nieprawdopodobieństwo dokonywania jakichkolwiek normatywnie zorientowanych rozstrzygnięć.

Spektrum poszerzających  się  możliwości  działania  oparte  na  zasadzie  refleksyjności  zmniejsza

bowiem  prawdopodobieństwo  ustanowienia  trwałych  instytucji,  które  akceptowałyby  wybory

(procedury selekcji) podejmowane przez poszczególne jednostki. Uogólnione media komunikacji w

nowoczesnym  świecie  są  więc  zarówno  przyczyną,  jak  i  skutkiem  sytuacji  konfliktowych

(nieprawdopodobieństwo  rozstrzygnięć),  a  nie  miejscem  ich  rozwiązywania.  Teoria  systemów

pojmuje zatem jedność całości nie jako porządek zorganizowany na jakimś wyższym poziomie, lecz

jako sieć nieustannie komponowanych połączeń – czy jak powie N. Luhmann nawiązań – które

480 Tamże, s. 422.
481 G. Skąpska, Prawo w ponowoczesnym społeczeństwie, w: „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 4(6), s. 55. Powołując
się  na  teorię  N.  Luhmanna,  Małgorzata  Jacyna  stawia  tezę,  że  pierwszym  dobrze  opisanym  przykładem  auto-
refleksyjnego zagubienia jednostki w nowoczesnym świecie są pamiętniki Daniela P. Schrebera, którego badał Freud.
„Historia załamania się Schrebera zaczęła się, można powiedzieć, niewinnie – od bezsenności i hipochondrycznych
niepokojów, które pojawiły się natychmiast po otrzymaniu nowej zaszczytnej funkcji. Przykre doznania pochodzące z
ciała  wiązał  on  początkowo  z  rozmiękczeniem  mózgu  i  wewnętrznym  gniciem.  Antropologiczna  i  socjologiczna
perspektywa w tych urojeniach hipochondrycznych pozwala zobaczyć, jak ciało urefleksyjnione, uczynione źródłem
myślenia  o  sobie,  odrywa  się  od  wyobrażeń  zbiorowych  –  „technik”  (o  których  pisał  Mauss)  i  „praktycznej
świadomości” (o której pisał Bourdieu), i zaczyna niejako zjadać samo siebie. Obolałe ciało, które wypada z systemu
symbolicznego, staje się jakością czysto biologiczną i fizycznym zjawiskiem – wnętrzności Schrebera zaczynają się
psuć.  Podczas  pobytu w klinice wciąż przybywały nowe dolegliwości.  Schreber  czuł,  że  jego  wnętrzności  zostają
wymienione na „gorsze organy żydowskie” oraz że jego ciało przemienia się w ciało kobiety.  Skóra przestała być
barierą. Ciało Schrebera nie zawierało organów, ale było nimi zaledwie naszpikowane; mogły być one wykradane i
wymieniane”. (M. Jacyna, Anatomia nowoczesnej refleksyjności, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, t. IX, nr. 3, s.
46-47.
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wskazują na tendencję do oddolnej oraz spontanicznej samoorganizacji systemów. Koncepcja N.

Luhmann  w  swym  ogólnym  zarysie  przypomina  więc  konstrukcje  „ciała  bez  organów”,  jaką

zaproponowali G. Deleuza i F. Guattariego (z tą różnicą, że koncepcja N. Luhmanna jest całkowicie

pozbawiona  zacięcia  krytycznego).  I  tak  jak  ciało  bez  organów  nie  przeciwstawia  się  innym

organom482,  lecz  organizmowi  –  z  góry  określonej  organizacji  –  tak  też  w  teorii  systemów

społecznych system nie przeciwstawia  się  zorganizowanej  całości,  lecz  innym systemom,  które

traktuje jako „zewnętrzne” wobec siebie środowisko. Dlatego też jedność całości w teorii systemów

nie odzwierciedla żadnego schematu, czy zasady, choć sama teoria jest teorią uniwersalistyczną.

Dzieje się tak, ponieważ złożoność świata nie podlega funkcjonalnym wymogom całości. Systemy

tworzą się więc spontanicznie (emergentnie) i oddolnie.

Pokażmy to  na  przykładzie  teorii  polityki  i  skontrastujmy ją  z  klasycznym przykładem

porządkowania  systemu,  który  dokonuje  się  „od  góry”.  W  tym  celu  przywołajmy  krytykę

liberalizmu,  jakiej  dokonał  Carl  Schmitt.  Pisze  on  tak:  „Myśl  liberalna  systematycznie  i

konsekwentnie  lekceważy  lub  pomija  państwo  i  politykę,  natomiast  z  wyjątkowym  uporem

nawiązuje do dwóch, wyraźnie spolaryzowanych, heterogenicznych sfer, do etyki i gospodarki.”483

Zdaniem C. Schimtta liberalizm nawiązuje do tych antagonistycznych wobec siebie sfer, wierząc w

to, że politykę można przekształcić w etykę, doprowadzając tym samym do pojednania tego, co

spolaryzowane (a więc prawie tak jak dzieje się to w teorii sprawiedliwości J. Rawlsa). Podczas gdy

myśl  konserwatywna  dostrzega  tu  jedynie  moment  nierozstrzygalności,  swoistego  rodzaju

teoretyczny  impas  prowokujący  szereg  niestabilności  strukturalnych,  które  można  przywrócić

wyłącznie za pomocą tzw. silnej władzy (odwołanie do racja stanu). Tylko bowiem decyzyjna siła

lokująca swoje źródło racji  „na zewnątrz”,  zdolna jest  na nowo skoordynować stosunki między

antagonistycznymi systemami. Nie wiem, czy N. Luhmann zgodziłby się z krytyką liberalizmu,

jakiej dokonał C. Schmitt, lecz wychodząc od podobnie sformułowanych przesłanek, udzielił innej

odpowiedzi niż teoria decyzjonizmu politycznego:

O  teoriach  refleksji  mówić  można  wtedy,  gdy  tożsamość  systemu  w  ramach  różnicy  dzielącej  go  od
środowiska nie tylko je oznacza (tak iż wiadomo, co ona znaczy), lecz jest tak opracowywana pojęciowo, że mogą do
niej nawiązać porównania i ustanawianie relacji. W ten sposób od XVII wieku powstają teorie państwa skoncentrowane
na problemie nadrzędności najwyższej władzy politycznej nad wszystkimi siłami na danym terytorium, władzy, która
musi być zdolna do rozstrzygnięcia każdego konfliktu, ale mimo to musi wystrzegać się arbitralności. W rezultacie

482 „Sąd Boży, sądownictwo Boga, system teologiczny, to właśnie chwyt tego, który ustanawia organizm, organizację
organów zwaną organizmem, nie może ono bowiem znieść ciała bez organów, gdyż ściga je, prześladuje, rozpruwa, by
się przez nie przepchnąć i przepchnąć organizm. Organizm to już zawsze to samo, sąd boży, z którego korzystają i
czerpią swe władze lekarze […]. Niszczenie organizmu nigdy nie oznaczało samobójstwa, lecz otwieranie organizmu
na  połączenia  wymagające  całego  układu,  obiegów,  sprzężeń,  spiętrzeń,  stopni  i  progów,  przejść  i  rozkładów
intensywności” (G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, dz. cyt., s. 190 - 192)
483 C. Schmitt, Pojęcie polityczności, w: tegoż, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Znak, Fundacja 

im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 2000, s. 241
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narodziła się teoria nowoczesnego państwa konstytucyjnego, która z uwagi na ten problem funkcjonalizuje swe części
składowe, na przykład podział władz, reprezentację polityczną, ochronę praw podstawowych484.

W  teorii  systemów  takie  pojęcia  jak  zakłócenia,  konflikt,  konfrontacja,  destabilizacja,

polaryzacja,  przypadek są integralną częścią  systemu, a ich operacjonalizowanie nie kończy się

tylko pojawieniem się problemu nierozstrzygalności. W nierozstrzygalności N. Luhamnn dostrzega

raczej  nowy  horyzont  możliwości  koordynowania  struktur  systemów  wewnątrz  systemów,  a

możliwość ta pojawia się emergentnie. Tym był właśnie Monteskiuszowski podział władz, który z

czasem nabierając autonomii, stał się podstawą nowoczesnych demokracji. Chodzi zatem o oddolną

samoorganizację systemów pozbawionych centrów decyzyjnych, a nie odwoływanie się do decyzji

wynikającej z racji stanu, w której sterowność systemu przywrócona zostaje niejako „z góry”. W

tym sensie teoria C. Schmitta wpisuje się w klasyczne perypetie nowoczesnej refleksyjności, gdyż

stara  się  określić  pewne  rozstrzygnięcia  w  polu  polityki,  wiedząc  doskonale,  że  gwarancji

słuszności tych rozstrzygnięć na tym samym polu nie da się uzyskać. Stąd też teologiczny wymiar

rozważań  C.  Schmitta,  który  szuka  źródłowych  rozwiązań  problemów  w  średniowieczu,  czyli

różnicowaniu  stratyfikacyjnym  –  jakby  powiedział  N.  Luhmann.  Przypomnijmy  tylko  na

marginesie,  że  dla  C.  Schmitta  nowoczesne  formy  konceptualizowania  teorii  politycznych  są

jedynie zeświecczonymi kategoriami teologicznymi. Z kolei do systematyczności systemów należy

to,  że  nie  stają  się  one  swoją  własną  totalnością,  poza  którą  można  wyjść,  lecz  ulegają  coraz

bardziej skomplikowanym układom odniesień funkcjonalnych. Mówiąc wprost, systemy (w tym,

systemy wiedzy naukowej) nigdy nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby w pełni kontrolować

rzeczywistość,  którą  przetwarzają,  stąd  zmuszone  są  szukać  innych  sposobów  systemowej

koordynacji (przez dyferencjację), by zapewnić sobie relatywny poziom stabilności.

Propozycja N. Luhmanna pozostaje jednak wysoce problematyczna, gdyż jej wysoki poziom

abstrakcyjności,  charakteryzuje  się  bardzo  słabą  aplikowalnością  do  poszczególnych  sytuacji.

Inaczej  mówiąc,  problematyczność  tkwi  tutaj  w relacji  pomiędzy wiedzą  teoretyczną  a  wiedzą

skontekstualizowaną.  Tę  problematyczność  dodatkowo  utrudnia  fakt,  że  teoria  systemów

społecznych praktycznie w całości  nastawiona jest  na odtwarzanie samego procesu systemowej

dyferencjacji, co w zasadniczy sposób pozbawia ją kompetencji krytycznej. Mówi zresztą o tym

wprost  sam N.  Luhmann:  „Bezowocna pozostaje  także  postawa krytyczna,  ponieważ implikuje

ulepszalność w kierunku takiego sensu, który musiałby prowadzić poza koło refleksji. We wszelkiej

refleksji może jednak chodzić tylko o to, by stworzyć to koło, wzbogacić je, nadać mu sensowne

cechy,  które  dostarczają  lepszych  (bardziej  adekwatnych  do  złożoności)  szans  ciągle

484 N. Luhmann, Systemy społeczne, tłum. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007, s. 425-426.
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współdokonującej  się  samoobserwacji  systemów  złożonych”485.  Niemniej  jednak  pojęcie

refleksyjności  w  świetle  teorii  systemów  społecznych  umożliwia  nowy  sposób  rozumienia

nowoczesności. W odróżnieniu bowiem od A. Giddensa i J. Habermasa, którzy refleksyjność widzą

raczej w perspektywie historycznej oraz jako proces dokonujący się wyłącznie od góry (systemy

kolonizują i wykorzeniają świat życia codziennego), tak propozycja N. Luhmanna kładzie nacisk na

wewnętrzną  dynamikę  dyferencjacji  systemowej,  polegającej  na  funkcjonalnym  odniesieniu

systemów do środowiska oraz na oddolnym wymiarze tego procesu. Systemowa dyferencjacja i

oddolność kontrastują więc z historycznym i odgórnym pojmowaniem refleksyjności.

Model III. Dialektyka przestrzeni (D. Harvey)

D.  Harvey  w  The  Limits  to  Capital  podzielił  problematykę  akumulacji  na  trzy  części,

odpowiadające  trzem  tomom  Kapitału Marksa.  Pierwsza  część  dotyczy  produkcji  i  skupia  się

przede wszystkim na relacji kapitalista/robotnik. Część druga odsyła do problematyki cyrkulacji

oraz sposobów jej obsługiwania w wymiarze ekonomiczno-finansowym. Część trzecia stanowiąca,

coś w rodzaju syntezy,  formułuje ogólną zasadę tendencji spadkowej stopy zysku. Jak pisze D.

Harvey na początku The Limits to Capital: „Ustalenie związku między pojęciami jest tym, co tak

naprawdę  się  liczy”486.  Wyznaczenie  spójnej  ścieżki  konceptualizacyjnej,  łączącej  w  sobie

podstawowe  kategorie  Kapitału ze  zwrotem  przestrzennym,  a  następnie  ukazanie  tego

teoretycznego asamblażu w świetle nowoczesnej refleksyjności stanowi właściwy cel niniejszego

opracowania.

Ostatni rozdział pierwszego tomu Kapitału poprzedza obszerny wywód na temat akumulacji

pierwotnej.  Marks  pisze  tam  o  początkach  formowania  się  systemu  kapitalistycznego,  który

zbudowany został na bazie brutalnych praktyk wywłaszczania chłopstwa; „Jak wiadomo w historii

rzeczywistej,  wielką rolę odgrywa podbój,  ujarzmianie,  morderstwo rabunkowe, słowem: gwałt.

Natomiast w łagodnej ekonomii politycznej od niepamiętnych czasów panowała sielanka. Prawo i

praca  były  od  niepamiętnych  czasów jedynymi  środkami  bogacenia  się  […]  Naprawdę  jednak

akumulacja pierwotna była w swych metodach wszystkim, tylko nie sielanką”487. Zdaniem Marksa

akumulacja pierwotna miała doprowadzić do sytuacji, w której kształt struktury społecznej zostanie

zdominowany przez  stosunek dwóch przeciwstawnych sobie  klas  (jest  to  oczywiście  świadome

założenie  idealizacyjne).  Z  jednej  strony  właścicieli  środków  produkcji,  którzy  pragną

zwielokrotnić swój stan posiadania, z drugiej zaś ludzi wolnych, czyli robotników, pozbawionych

485 N. Luhmann, Systemy społeczne, dz. cyt., s. 427-428.
486 D. Harvey, The Limits to Capital, Blackwell, Oxford 1982, s. 3. (Tłum. z ang. moje).
487 K. Marks, Kapitał, dz. cyt., tom I, cz. II, s. 578.
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własności i co za tym idzie środków utrzymania. Określenie „wolny” Marks rozumie tu na dwa

sposoby. Po pierwsze robotnik sam nie może być środkiem produkcji tak, jak chłop pańszczyźniany

lub  niewolnik.  Po  drugie  nie  może  posiadać  środków  produkcji  tak,  jak  w  przypadku  wolno

gospodarującego  chłopa.  Zjawisko  akumulacji  pierwotnej  polega  właśnie  na  radykalnym

oddzieleniu wytwórców od środków wytwarzania ich własnej egzystencji. W tym sensie wolność

ma  dla  Marksa  znaczenie  negatywne,  oznacza  bowiem  ludzi  całkowicie  wykorzenionych  ze

swojego otoczenia, ludzi posiadających jedynie ciało488.

Proces  akumulacji  pierwotnej  doprowadził  ostatecznie  do  sytuacji,  w  której  właściciel

środków produkcji  jest  pozbawiony środków ich pomnażania,  czyli  pracy.  Robotnik zaś zostaje

pozbawiony  środków  utrzymania,  dzięki  którym  mógłby  przeżyć.  Ostatecznie  więc  właściciel

środków produkcji  i  robotnik są na siebie skazani.  Kapitalista chce pomnożyć wartość swojego

posiadania, a może to uczynić tylko w jeden sposób, kupując pracę od wolnego robotnika. Robotnik

z kolei, pozbawiony wszelkich środków utrzymania, zmuszony jest sprzedawać swoją pracę, aby

przeżyć.  Pierwszym  sposobem,  w  jaki  kapitalista  osiąga  upragniony  przez  siebie  zysk,  a  tym

samym  podtrzymuje  proces  akumulacji,  jest  ustalenie  odpowiedniej  proporcji  między

wykorzystaniem siły roboczej a wytworzeniem w samym robotniku gotowości do podjęcia pracy. 

Oznacza  to,  że  w  procesie  produkcji  robotnik  będzie  wytwarzał  większą  wartość,  niż

wartość,  którą  będzie  otrzymywał  w  postaci  pensji,  a  pomimo  tego,  będzie  on  nadal  skłonny

sprzedawać  swoją  pracę.  Różnica  powstała  między  kapitałem  wyłożonym  przez  kapitalistę  na

pensję  dla  robotnika  a  wypracowaną  przez  robotnika  nadwyżką,  Marks  nazywa  wartością

dodatkową  lub  stopą  wyzysku.  Logika  akumulacji  polegać  będzie  więc  na  nieustannym

zwiększaniu wartości dodatkowej z ludzkiej pracy489.

488 Warto  w  tym  miejscu  przytoczyć  uwagę  T.  Eagletona  na  temat  współczesnego  proletariatu:„Proletariatem  w
społeczeństwie antycznym byli ludzie zbyt biedni, by służyć państwu dzięki posiadaniu własności, i którzy dowodzili
swej przydatności przez produkcję dzieci (proles – latorośl, potomstwo) stanowiących siłę roboczą. Nie mieli oni do
zaoferowania nic za wyjątkiem własnego ciała. Proletariusze i kobiety są więc sobie bliscy, tak jak się to rzeczywiście
dzieje w zubożałych regionach świata. Ostateczna postać biedy lub utraty podstaw bytu pojawia się wówczas, gdy nie
ma się nic do zaoferowania oprócz samego siebie. Oznacza to pracę przy użyciu własnego ciała,  na podobieństwo
innych zwierząt. A ponieważ tak wygląda w dalszym ciągu los milionów mężczyzn i kobiet na świecie, jest rzeczą
osobliwą słyszeć, że proletariatu już nie ma” (T. Eagleton, Koniec teorii, dz. cyt., s. 46).
489 Naturalnie nigdy proces ten nie odbywa się w tak wyidealizowanych warunkach, jakie na początku opisuje Marks.
Oddzielenie  wytwórców  od  środków  wytwarzania  ich  własnej  egzystencji  pociąga  za  sobą  szereg  procesów
społecznych. Poczynając od oddzielania pracy rolniczej od ziemi pracy rzemieślniczej od zakładu, równolegle następuje
proces oddzielenia kapitału od własności ziemskiej, co ostatecznie umożliwia pojawienie się gospodarki opartej  na
formalnej równości pracy, czyli pracy abstrakcyjnej, a tym samym na dominacji pieniądza w relacjach wymiany. Taka
sytuacja z kolei uruchamia stopniowe oddziele miasta od wsi, wraz z kulturowymi następstwami tego fenomenu, takimi
jak zróżnicowanie stylów życia, urbanizacja, czy pojawienie się grup niezależnych intelektualistów i dziennikarstwa.
Nie  wspominając  o  kształtowaniu  się  instytucji  prawnych  i  politycznych,  które  wyłaniają  się  na  bazie  wyżej
zarysowanych procesów. Niezależnie jednak od zmiennych, jakie mogą wpływać na proces akumulacji, gdyż w każdym
kraju odbywał się on nieco inaczej, to wszędzie proces ten charakteryzuje się wewnętrzną sprzecznością, jaka zachodzi
między światem kapitału a światem pracy.
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 Kapitalista  starając  się  zwiększać  własne  zyski,  może  to  robić  wyłącznie  kosztem

robotników, których zatrudnia.  Początkowo wydłuża więc czas pracy,  nie zwiększając przy tym

pensji, jaką płaci robotnikom. Taki ruch powoduje automatyczne zwiększenie wartości dodatkowej.

Kapitalista nie może jednak wydłużać czasu pracy w nieskończoność. Robotnicy również muszą

mieć  czas  na  reprodukcję;  wypoczynek,  czyli  odtworzenie  sił,  by  każdego  dnia  na  nowo

podejmować pracę. Muszą także zapewnić kapitaliście stały napływ rąk do pracy, przez reprodukcję

biologiczną. Istnieje jednak inna możliwość zwiększenia wartości dodatkowej. Marks wskazuje tu

na redukcje pensji, przy zachowaniu stałego czasu pracy. Ale i w tym miejscu kapitalista natrafia na

granicę.  Nie  może  bowiem  zmniejszać  pensji  w  nieskończoność.  W interesie  kapitalisty  leży

bowiem, by podtrzymywać stosunek zależności między nim a robotnikiem. A zatem kapitalista jest

zmuszony utrzymywać płace  na  określonym poziomie,  z  jednej  strony gwarantującym zyski,  z

drugiej zaś wytwarzając w robotniku gotowość do podjęcia pracy.

W  rzeczywistości  rynkowej  istnieje  jednak  konkurencja,  która  wymusza  poszukiwanie

innych  sposobów  na  zwiększanie  wartości  dodatkowej.  Kapitalista,  ten  fanatyk  pomnażania

wartości – jak nazywa go Marks – poszukując nowych możliwości zysku, przeznacza więc część

wypracowanych  przez  robotników  nadwyżek,  na  poprawienie  wydajności  pracy,  na  przykład

kupując  maszyny,  lub  usprawniając  system zarządzania.  Załóżmy  zatem,  że  użycie  maszyn  w

procesie  produkcji  wywołuje  przewidywany  wzrost  wydajności,  a  co  za  tym  idzie  gwałtowny

wzrost wartości dodatkowej. Lecz równie nagle co zyski, pojawią się rzesze bezrobotnych, których

maszyna  pozbawiła  pracy.  Stąd  też  w  dłuższej  perspektywie  czasu,  utrzymywanie  wysokiego

poziomu wydajności  powoduje,  że rynek zostaje  zapchany towarami,  których nikt  już nie  chce

kupić.  Dochodzi  do  zjawiska  nadprodukcji,  a  towary  ulegają  dewaluacji.  Nabywców  zaczyna

brakować, a ci, którzy potencjalnie mogliby kupić towar, nie mają za co, gdyż pozostają bez pracy.

Z pomocą przychodzi państwo i system kredytowy, który umożliwia przesunięcie nadwyżek

(których indywidualni kapitaliści nie mogą już samodzielnie obrócić w jeszcze większy zysk) do

sektora  inwestycji  publicznych.  Inwestycje  publiczne  pozwalają  spożytkować  nagromadzony

kapitał,  co  oznacza  po  prostu  ulokowanie  nadwyżek  w  kapitał  trwały  (np.  budowa  kolei,

infrastruktura  komunikacyjna,  budynki  publiczne  itd.).  Tego  rodzaju  działania  oczywiście

pobudzają  produkcję,  a  tym  samym  prowadzą  do  wzrostu  konsumpcji490.  Państwo  i  system

490 Doskonałym  przykładem  takiego  przedsięwzięciem  była  wielka  przebudowa  Paryża,  jakiej  dokonał  baron
Haussmann.  W słynnych  Pasażach W.  Benjamina  wielka  przebudowa  Paryża  została  nazwana  haussmanizacją:
„Zwykle  trzeba  było  uciekać  się  do  orzeczeń  komisji  wywłaszczeniowej.  Jej  członkowie,  urodzeni  mąciciele,
opozycjoniści z zasady, okazywali się nadzwyczaj szczodrzy w szafowaniu pieniędzmi, które uważali, nie z ich kieszeni
pochodzą, a z których każdy miał nadzieję kiedyś skorzystać. Na jednej tylko sesji, podczas której miasto zaoferowało
półtora miliona, komisja przydzieliła prawie trzy! Piękne pole do spekulacji! Któż, by nie chciał mieć w niej swojego
udziału?  Byli  adwokaci  wyspecjalizowani  w  takich  sprawach;  istniały  agencje,  które  za  prowizję  gwarantowały
poważne zyski; uprawiano procedury symulowania umów najmu, bądź działalności przemysłowej, fałszowania ksiąg
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kredytowy  ratują  więc  kapitalistę  przed  nim  samym.  Jednak  uspołecznienie  kapitału,  tylko

chwilowo wygasza kryzys nadprodukcji.

Ogólnie rzecz ujmując, system kredytowy polega na wpuszczeniu pieniądza jako towaru w

obieg wymiany, co w założeniu ma przynieść zysk. Pieniądz tak, jak każdy inny towar posiada

wartość  użytkową  (mierzenie  wartości  innych  towarów)  i  wartość  wymienną  (nadwyżka  z

wymiany).  Kredytodawca  udzielając  więc  kredytu  na  określony  cel,  z  góry  zakłada,  że

kredytobiorca spłaci to, co pożyczył plus zysk. Lecz kredytodawca postępuje i myśli również tak,

jak kapitalista. Chcąc uzyskać, jak najwięcej, uznaje więc jeszcze niespłacone zobowiązania, za coś,

co  już  „ma  w  kieszeni”,  a  co  pozwoli  mu  na  dokonywanie  kolejnych  operacji  kredytowych

przynoszących kolejne zyski. W tym miejscu pojawiają się dwa ściśle ze sobą powiązane problemy.

Pierwszy polega na tym, że lokowanie nadwyżek w kapitał stały ma swoje ograniczenia. Nie można

przecież  nieustannie  budować  i  burzyć  szeroko  rozumianej  infrastruktury  (np.  kolei,  mostów,

maszyn  itd),  która  staje  się  przecież  technologiczno-kominikacyjnym  medium  stabilizującym

obsługę procesów inwestycyjnych. Problem drugi polega, na niekontrolowanym obiegu roszczeń

wierzycielskich,  czyli  wiarą  w  nieskończone  możliwości  inwestowania,  co  generuje  przepaść

między wartością użytkową pieniądza, a jego wartością wymienną. Napędzenie tej spirali w sposób

niekontrolowany  sprawia,  że  ostatecznie  wartość  pieniądza  kredytowego  pozostaje  pusta,  nie

wypełnia  jej  bowiem ludzka  praca  (będąca  źródłem wartości),  lecz  jak  powiada  Marks  fikcja.

Mglista obietnica, że być może pustkę tę wypełni kiedyś realna produkcja.

System kredytowy  konkluduje  Marks,  wprawdzie  rozszerza  możliwości  produkcyjne  przedsiębiorstw,  lecz
przesunięcie nadwyżki indywidualnego kapitału w sferę publiczną oraz powiązanych form kapitału (spółki akcyjne,
korporacje itd.), uruchomiło proces oddzielania się  pionu zarządzającego od właścicieli […] tworząc nową arystokrację
finansową. Proces nabiera więc tempa, następuje rozwój sił wytwórczych oraz zręby rynku światowego, ale równolegle
przyspieszeniu ulega również dynamika kryzysu491.

Mówiąc  krótko  sprzeczność,  która  występowała  w  sferze  produkcji  i  generował  kryzys

(finansowy,  społeczny,  polityczny),  zostaje  teraz  przeniesiona  w  sferę  cyrkulacji  (operacje

finansowe). W konsekwencji zyski ponownie zaczynają maleć.

Aby ponownie wejść na drogę rosnących zysków kapitalista  ma trzy opcje,  które mogą

występować w różnych konfiguracjach. Pierwsza to ekspansja militarna, druga to kolonizacja zaś

trzecia  to  wytwarzanie  presji  handlowej.  Ograniczenia  wewnętrznego  rozwoju  (wraz  z  jego

konfliktami klasowymi) zostają więc tak czy owak katalizowane przez ekspansję zewnętrzną. Tutaj

ponownie z pomocą kapitaliście przychodzi państwo. Zdolność do generowania zysków oznacza

siłowe  włączenie  innych  kultur  w  proces  wytwarzania  wartości  dodatkowej.  Zalety  takiego

handlowych” (W. Benjamin, Pasaże, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 160).
491 D. Harvey, The Limits to Capital, dz. cyt., s. 288.
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przedsięwzięcia można wliczać bez końca, pozbycie się ludzi zbędnych (bezrobotnych)492, otwarcie

nowych  rynków  zbytu  dla  zalegającej  nadprodukcji,  dostęp  do  taniej  siły  roboczej  (również

niewolniczej) i bogactw naturalnych, możliwości dalszego kredytowania itd.

Imperialistyczna ekspansja państw zachodnich na nie-europejskie terytoria pokazuje dwie

rzeczy.  Po  pierwsze  demaskuje  burżuazyjną  opowieść,  że  powstanie  kapitalizmu  (akumulacja

pierwotna)  to  efekt  zaradności  oraz pracowitości  określonych jednostek i  grup społecznych.  Po

drugie  tzw.  zewnętrzna  korekta,  wewnętrznych  sprzeczności  kapitalizmu,  nie  zostaje  wcale

rozwiązana.  Wręcz  przeciwnie  logika  kryzysowa  zaczyna  obejmować  swym zasięgiem kolejne

terytoria i  wspólnoty, co jedynie zaostrza negatywne konsekwencje,  jakie niesie w sobie proces

kapitalistycznej akumulacji. Dopóki jednak istnieją białe plamy na mapie świata, istnieje również

możliwość  dokonywania  korekty  wewnętrznych  sprzeczności  przez  ekspansję.  Pozwala  to

skutecznie mierzyć się kapitalistom z tym, co Marks w trzecim tomie  Kapitału nazywa tendencją

zniżkowej stopy zysku.

Proces  ten  dostrzegali  już  inni  badacze  marksistowscy.  Na  przykład  W.  Lenin,  który

twierdził,  że imperializm będzie ostatnim stadium kapitalizmu. Argumentował on, że dopiero w

wymiarze ekspansji przestrzennej system kapitalistyczny wyczerpie możliwości dalszego rozwoju i

w konsekwencji  upadnie493.  Z kolei R.  Luksemburg sformułowała  śmielszą tezę,  wskazując,  że

logika kapitalistycznej akumulacji potrzebuje swojego zewnętrza, to znaczy nie-kapitalistycznych

gospodarek naturalny, by przetrwać:

Kapitalizm, aby istnieć i rozwijać się potrzebuje otoczenia niekapitalistycznych form produkcji. Ale nie każda
z tych form odpowiada jego potrzebom. Potrzebne mu są niekapitalistyczne warstwy społeczne jako rynek zbytu dla
jego wartości dodatkowej, jako źródła jego środków produkcji i jako rezerwuar sił roboczych dla jego systemu pracy
najemnej […].  Dlatego też kapitalizm zawsze i  wszędzie toczy przede wszystkim walkę o zniszczenie gospodarki
naturalnej […]. Ekonomiczne cele w walce ze społeczeństwami opartymi na gospodarce naturalnej są następujące: [...]
zagarnięcie ważnych sił wytwórczych; ziemi, zwierza w dziewiczych lasach, minerałów, szlachetnych kamieni, rud,
produktów egzotycznego świata roślinnego, jak np. kauczuku494.

492 „W latach  1846-1875 Europę opuściło  znacznie  ponad dziewięć  milionów ludzi,  w większości  udając  się  do
Stanów  Zjednoczonych.  Było  to  więcej  niż  czterokrotność  populacji  Londynu  w  1851  roku  […].  Masowe
wykorzenienie  […]  nie  było  czymś  niespodziewanym,  a  podobne  zjawiska,  choć  na  znacznie  mniejszą  skalę,
obserwowano już wcześniej. Z pewnością dało się je przewidzieć w latach 30 i 40 XIX wieku. Jednak to, co wcześniej
można było charakteryzować jako zaledwie rozpędzający się strumień, nagle przybrało postać rwącego potoku. Przed
rokiem 1845 do Stanów Zjednoczonych przybywało 100 tys. obcokrajowców rocznie. Ale w latach 1846-1850 z Europy
wyjeżdżało przeciętnie ćwierć miliona ludzi rocznie, a w następnym pięcioleciu 350 tyś. rocznie, przy czym tylko w
1854  roku  do  Stanów  Zjednoczonych  przybyło  428  tysięcy  imigrantów  […].  Ta  fala  migracji  wciąż  jednak
przedstawiała się dość skromnie z późniejszą” (E. Hobsbawm, Wiek Kapitału 1848-1875, dz. cyt., s. 277-278).
493 W. Lenin, Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, 
https://www.marxists.org/polski/lenin/1916/imperializm/index.htm, dostęp online: 12. 12. 2019.
494 R. Luksemburg,  Akumulacja kapitału,  tłum. zbior.,  PWN, Warszawa 1963, s.  467-469. To stwierdzenie należy
zrozumieć precyzyjnie: „Inaczej w koloniach. Reżym kapitalistyczny natrafia tam wszędzie na przeszkodę w postaci
wytwórcy, który jako posiadacz warunków swej własnej pracy, sam siebie wzbogaca swą pracą, zamiast wzbogacać
kapitalistę. Sprzeczność między tymi dwoma biegunowo sobie przeciwstawnymi systemami ekonomicznymi ujawnia
się tu w praktyce jako walka między nimi. Tam gdzie kapitalista czuje za sobą potęgę kraju macierzystego, stara się
przemocą usunąć sposób produkcji i przywłaszczania oparty na własnej pracy. […]. W interesie bogactwa narodowego
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Wszystkie te zasoby, które wymienia R. Luksemburg, nie są jednak rozłożone w przestrzeni

równomiernie  i  często  pozostają  w ogóle  ignorowane,  jak  na  przykład  kauczuk,  który  stał  się

cennym towarem dopiero po wynalezieniu w Europie opony495. Dziś takim surowcem jest koltan

(mieszanina rud kolumbitu i tantalitu), zwany kauczukiem XXI wieku, który ze względu na swoje

właściwości używany jest do budowy mikrokondensatorów w procesorach komputerowych. Można

zatem powiedzieć, że tak jak wiele gałęzi europejskiego i amerykańskiego przemysłu na przełomie

XIX i XX wieku było uzależnionych od bogactw naturalnych Konga, tak dziś w XXI wieku, ultra

nowoczesne  systemy  informatyczne  (włączając  w  to  społeczno-ekonomiczne  struktury,  będące

efektem informatyzacji: społeczeństwo wiedzy, praca niematerialna, czy kapitalizm kognitywny)

wciąż pozostają w bliźniaczo podobnym stosunku współzależności geograficznej496.

Te  dwa  historycznie  oddalone  od  siebie  przykłady  pokazują,  bardzo  wyraźnie,  że  tzw.

akumulacja  pierwotna  wcale  nie  dobiegła  końca,  jak  twierdził  Marks  w  pierwszym  tomie

Kapitału497.  Generowanie  zysków  w  tym  wypadku  zależy  bowiem  od  określonych  warunków

ekologicznych oraz technologicznych, które nie odsyłają, ani do historycznych podstaw powstania

kapitalizmu,  co  miała  opisywać  właśnie  akumulacja  pierwotna,  ani  do  zewnętrza  kapitalizmu

szuka on sztucznych środków dla wytworzenia nędzy ludu […] posiadanie pieniędzy, środków utrzymania, maszyn i
innych środków produkcji  nie  czyni  jeszcze  człowieka  kapitalistą,  jeżeli  brak  uzupełnienia  –  w postaci  robotnika
najemnego, który zmuszony jest dobrowolnie sprzedawać samego siebie” (K. Marks, Kapitał, dz. cyt., tom I, cz. II, s.
684-685).
495 „Zdobycie stolicy Kuba, tak jak wiele innych wydarzeń w Kongu, było efektem odkrycia, którego dokonano w
odległym kraju. Kilka lat wcześniej, zanim William Sheppard po raz pierwszy wyruszył do Afryki, w dalekim Belfaście
mieszkający tam weterynarz, noszący imponującą siwą brodę, naprawiał trycykl swojego syna. John Dunlop starał się
rozwiązać problem nękający cyklistów już od wielu lat – jak zmniejszyć wstrząsy podczas jazdy bez zastosowania
sprężyny  […].  Europejczycy  znali  kauczuk  od  czasów K.  Kolumba,  który  jako  pierwszy  zobaczył  go  w Indiach
Zachodnich. Po koniec XVIII wieku brytyjski naukowiec zauważył, że można nim wymazywać ślady ołówka, i dał
substancji  jej angielską nazwę [rubber,  czyli  guma].  W 1823 roku Szkot Charles Macintosh zapisał się w historii,
wynajdując  metodę  produkcji  na  masową  skalę  czegoś,  co  amerykańscy  Indianie  robili  od  dawna  –  czynienia
materiałów wodoodpornych poprzez pokrywanie ich gumą.  Szesnaście lat później amerykański wynalazca Charles
Goodyear przypadkiem wylał siarkę na gorący kauczuk. Zauważył, że powstała w ten sposób mikstura nie twardnieje
po wystygnięciu, a gdy jest gorąca, nie śmierdzi i nie jest glutowata, co było podstawowym problemem, kiedy chciano
wytworzyć buty lub płaszcz przeciwdeszczowy. Światowy boom kauczukowy rozpoczął się jednak dopiero na początku
lat 90. XIX wieku, pięć lat po tym, jak Dunlop zamontował w trójkołowym rowerze swojego syna gumowe opony na
resorach. Światowy przemysł szybko nabrał apetytu nie tylko na gumowe opony, ale też na węże, rury, uszczelki i tym
podobne sprzęty, a także gumowe izolacje telegrafów, telefonów i kabli elektrycznych, coraz szczelniej oplatających
ziemię. Nagle zaczęło brakować owego magicznego surowca, a jego cena cały czas rosła. Nigdzie indziej jednak boom
nie miał takiego wpływu na życie ludzi jak w afrykańskim lesie równikowym, gdzie dzikie pnącza kauczuku oplatały
wysokie drzewa, pokrywające niemal połowę należącego do Leopolda Konga” (A. Hochschild, Duch króla Leopolda:
opowieść o terrorze, chciwości i bohaterstwie w kolonialnej Afryce, tłum. P. Tarczyński, Świat Książki, Warszawa 2012,
s. 203-204).
496 W momencie,  kiedy piszę te słowa, dziennik  The Guardian donosi, że Apple i Google zostały pozwane przez
rodziny zabitych i okaleczanych dzieci, które pracowały w kongijskiej kopalni kobaltu: Apple and Google named in US
lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths, „The Guardian”[brak inf. o aut.]
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/apple-and-google-named-in-us-lawsuit-over-congolese-
child-cobalt-mining-deaths, dostęp online: 19.12.2019.
497 Warto w tym miejscu zauważyć, że nie tylko w odniesieniu do akumulacji pierwotnej Marks się mylił. Uznając za
źródło wartości wyłącznie ludzką pracę, ograniczał rolę aktorów nie-ludzkich, np. takich jak przyroda.
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(przed-nowoczesnych struktur społecznych), jak twierdziła R. Luksemburg498.  To właśnie dzięki

równoległej  akumulacji  wiedzy  i  kapitału,  kapitaliści  mogą  dokonać  drugiego  okrążenia  na

zasobach przyrody, a tym samym nieustannie dokonywać transferów potencjałów rozwojowych.

Horyzontalny wymiar  akumulacji  nie  zakończył  się więc wraz ze zniknięciem białych plam na

mapie, co świadczy o tym, że przestrzeń – jak za H. Lefebvre powtarza D. Harvey – to obszar

produkcji  społecznej,  a  nie  wyłącznie  teoretyczna  rama  nauk  przyrodniczych.  W  The  New

Imperialism czytamy:

Błędne założenia,  sytuujące  drapieżne  praktyki  kapitału  na  scenie  pierwotnej,  nie  są już  istotne,  w takim
sensie, w jakim definiowała je R. Luksemburg, to znaczy w odniesieniu do zamkniętego systemu kapitalistycznego i
jego zewnętrza. Dlatego też ponowne rozpoznanie tej problematyki, która nierozerwalnie łączy agresywne praktyki
wywłaszczania i akumulacje pierwotną, z pozycji historyczno-geograficznej, dostarcza wielu kontrowersji w obrębie
teorii marksistowskiej, co zresztą dostrzegło już wielu badaczy.  Od kiedy więc akumulacja pierwotna stała się dość
dziwacznym określeniem, na  praktyki,  które  możemy dziś  empirycznie  badać,  zaproponowałem w zamian  pojęcie
akumulacji przez wywłaszczenie [accumulation by dispossession]499.

Pojęcie  akumulacji  przez  wywłaszczenie rzuca  nowe  spojrzenie  na  problematykę

kapitalistycznej akumulacji w ogóle. Pozwala nie tylko zredefiniować to zagadnienie w kategoriach

antropologicznych,  co  zaraz  zobaczymy,  ale  przede  wszystkim  rozszerzyć  je  o  dwa  wymiary,

horyzontalny  i  wertykalny.  Ten  ostatni  jest  tylko  oznaką  niewystarczalności  tego  pierwszego,

efektem  tendencji  malejącej  spoty  zysku,  która  –  jak  powiedziałby  R.  Luksemburg  –  gna

kapitalistów po całym świecie. Aby wątek ten stał się w pełni zrozumiały, należy wpierw sięgnąć do

koncepcji  H.  Lefebvre,  którego  D.  Harvey dogłębnie  analizuje  w swoich  licznych pracach.  H.

Lefebvre  dokonał  bowiem  dwóch  istotnych  przekształceń  w  zakresie  praktyki  poznawczej

marksizmu. Po pierwsze otworzył teorię na idee, że przestrzeń jest efektem materialnej praxis. Po

drugie wprowadził na grunt materialistycznej analizy fenomenologiczne określenie świata życia.

Jeśli połączymy ze sobą te dwa, pozornie dalekie od siebie obszary badawcze, wówczas będziemy

mogli  wyraźnie  uchwycić  praktyczne  wymiary  pojęcia  akumulacji  przez  wywłaszczenie.  H.

Lefebvre pisze tak:

Metoda, jaką posługują się Marks i Engels polega na znalezieniu rzeczywistego połączenia między tym, co
ludzie myślą, czego pożądają, co mówią, w co wierzą,  słowem tego, jak w ogóle przedstawiają sobie te wszystkie
rzeczy, a tym, czym realnie są i co robią.  To połączenie zawsze istnieje i można je badać w dwóch kierunkach. Po

498 Niemniej jednak, narracje historyczne pozostają wciąż dominujące w ramach teorii marksistowskiej i często nie
pozwalają wyzwolić się z etnocentrycznych uwikłań, a konkretniej z temporalnych dychotomii, które za nimi stoją
(między nowoczesnym i rozwiniętym społeczeństwem kapitalistycznym a zacofaną i przed-kapitalistyczną resztą świata
– na przykład marksiści bardzo często używali zwrotu „azjatycki sposób produkcji”, co implikowało bardzo precyzyjny
zbiór cech). Dotąd zresztą w ramach teorii modernizacji mówi się o krajach rozwiniętych i rozwijających się, w taki
sposób jakby rozwój  i  niedorozwój  określonych regionów świata został  uwarunkowany historycznie,  i  nie  ma nic
wspólnego z wytwarzaniem przestrzennych form współzależności. Tak rozumiany czasowy wymiar ewolucji implikuje
wprost esencjalistyczną perspektywę, w której niedorozwój staje się po prostu defektem kulturowym wynikającym z
niezmiennych cech przypisywanych danemu społeczeństwu.
499 D. Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford  2003, s. 144. (Tłum. z ang. moje).
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pierwsze badanie to może odbywać się na drodze wiodącej od idei do człowieka, od określonych form świadomości do
bytu (codziennej praktyki), gdzie ostatecznie te przeciwstawne sobie kategorie zostają skonfrontowane oraz rozwinięte
w krytycznej analizie [...] Ale można również w odwrotnym kierunku dokonać eksploracji połączenia między ideą a
codzienną praktyką, przyjmując właśnie praktykę za punkt wyjścia, a następnie wykazując, w jaki sposób ów idee i
formy świadomości się z niej wyłaniają500.  

 Jeżeli pójdziemy tą drugą ścieżką, jak proponuje H. Lefebvre, otrzymamy następujący ciąg

(uproszczonej) argumentacji. System kapitalistyczny przekształca społeczną rzeczywistość do tego

stopnia, że społeczne formy świadomości nie potrafią się w niej rozpoznać (stąd też paląca potrzeba

krytycznej  analizy,  proponowana  w  ścieżce  pierwszej,  będącej  klasycznym rozwinięciem teorii

marksistowskiej). Człowiek zostaje więc wykorzeniony ze swej codzienności, lecz choć jego życie,

praca i relacje z bliskimi są nieustannie zapośredniczane przez mechanizmy rynkowe, to przecież

człowiek  ten  również  we  własnym  zakresie  zdolny  jest  dokonywać  szeregu  praktycznych

modyfikacji, pozwalających mu na refleksyjne odnoszenie się do siebie, świata i procesów w nim

zachodzących.  A zatem  nadal  w  obrębie  codzienności  pozostają  pewne  elementy  sprawczości,

dzięki  którym  podmiot  może  oddziaływać  na  swoje  otoczenie.  Elementy  te,  nie  są  jednak

identyfikowane  z  indywidualną  samoświadomość  w  rozumieniu  czysto  filozoficznym,  lecz  z

konglomeratem wcielonych bądź zinstytucjonalizowanych praktyk, które teoretycy zwykli nazywać

kulturą, i które w zuniformizowanym przez kapitał świecie, przejawią się na różnych poziomach

życia i w różnoraki sposób.

Z powyższej  argumentacji  można wyprowadzić  więc  następującą  konkluzję.  To prawda,

świat życia codziennego podlega przemożnym siłom systemu kapitalistycznego, lecz nie wszędzie

tak samo i w takim samym stopniu. Nie można przecież zakładać – co często robi fizyka społeczna

– że wymogi systemowe przenikają do świata życia, w sposób niezapośredniczony i nie podlegając

lokalnym  wymogom  praktyki.  Jeśli  zatem  granicę  kapitalistycznej  akumulacji  wyznacza  sam

kapitał,  to wówczas,  aby można było skutecznie włączać nowe aspekty kulturowe w procedurę

„wyciskać wartość dodatkowej”,  to  wówczas  sam system musi  wykazać się,  swoistego rodzaju

elastycznością, w dostosowywaniu się do lokalnych kontekstów501. Zasoby kulturowe, podobnie jak

500H. Lefebvre,  The Critique of Everyday Life, tłum. J. Moore,  Verso, Londyn 2008, tom I,  s. 145. (Tłum. z ang.
moje).
501 Można  w  tym  miejscu  pokazać,  w  jaki  sposób  w  obrębie  teorii  marksistowskiej  motyw  życia  codziennego
(fenomenologia społeczna) oraz motyw systemowy (fizyka społeczna) spotykały się z jednostronnym rozwinięciem.
Podajmy dwa przykłady. Motyw fenomenologiczny rozwijał np. J. Derrida, uznając widmo za właściwy obszar analizy
(zapożyczający się w Heideggerowskiej nomenklaturze mieszkania i zamieszkiwania), co ostatecznie poprowadziło go
w stronę dziwacznej formy mesjanizmu: „Skoro towary nie poruszają się, a zatem same, z ochotą i spontanicznie, nie
dostarczają się na rynek, ich opiekunowie i posiadacze udają, że w nich zamieszkują. Ich wola zaczyna mieszkać w
towarach.  Trudniej  niż  kiedykolwiek  uchwycić  tu  różnicę  między  zamieszkiwaniem  i  nawiedzaniem.  Osoby  te
uosabiają  się,  pozwalając  na  to,  by  nawiedziła  je  ten  sam  efekt  przedmiotowego  nawiedzania,  jeśli  można  tak
powiedzieć – jaki wytworzyły one, zamieszkując w rzeczach. Osoba (opiekun lub posiadacz rzeczy) jest zwrotnie i
konstytutywnie  nawiedzana  przez  nawiedzanie,  jakie  sama  wytwarza  w  rzeczy,  lokując  w  niej,  w  charakterze
mieszkańców,  swoją  wolę  i  swoją  mowę.  Dyskurs  Kapitału o  procesie  wymiany  rozpoczyna  się  jako  dyskurs  o
nawiedzaniu – i prawach rządzących jego odzwierciedlaniem” (J. Derrida, Widma Marksa: stan długu, praca żałoby i
nowa Międzynarodówka, tłum. T. Załuski, PWN, Warszawa 2016, s. 253). Drugi przykład to koncepcja G. Lukácsa:
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przyrodnicze  nie  są  rozłożone  w przestrzeni  świata  w ten  sam sposób,  tym samym wymagają

różnych sposobów negocjowania i renegocjowania warunków istnienia502. W poprzednim rozdziale

odnosząc  się  do  koncepcji  M.  Buchowskiego,  pokazałem,  na  czym  polega  ten  proces  (proces

symetrycznego współwarunkowania z poziomu lokalności) od strony antropologii post-socjalizmu.

Zwróciłem wówczas uwagę na paradoksalny fakt, że choć kapitalizm jest jeden, to równie dobrze

można  powiedzieć,  że  istnieje  wiele  kapitalizmów.  W tym  sensie  w  rozumieniu  H.  Lefebvre,

krytyka  kapitalizmu  nie  polegałaby  wyłącznie  na  wykrywaniu  aberracji  poznawczych  oraz

odsłanianiu  ideologicznej  funkcji  nadbudowy  polityczno-prawnej,  ale  na  wykazaniu  powiązań,

jakie  zachodzą  między  różnorodnymi  czasoprzestrzeniami  praktyk  społeczno-kulturowych  oraz

uniformizującymi  je  mechanizmami,  sprzyjającymi  kapitalistycznej  akumulacji.  Można  zatem

zaryzykować stwierdzenie, że H. Lefebvre, formułując dwie drogi, jakimi może podążać metoda

marksistowska,  dokonał  w jej  ramach istotnego przesunięcia  w stronę refleksyjnego sprzęgania

fizyki społecznej i fenomenologii społecznej503.

Stąd też wywodzi się również intuicja, iż przestrzeń nie jest tylko jednolitym kontinuum,

które można przeliczać i mierzyć, lecz złożonym konglomeratem praktyk społecznych, które mogą

przyjmować  różnorodne  konfiguracje,  a  tym  samym  w  odmienny  sposób  reagować  na  presję

wymogów  systemowych.  „Gdzie  osadzone  są  społeczne  relacje?”504 Choć  filozofia  zna  wiele

odpowiedzi  na  to  pytanie  (logos,  prawo,  reguła,  umowa  itd),  to  odpowiedź,  jakiej  udziela  H.

Lefebvre, można streścić tak oto; społeczne relacje budują przestrzeń i odwrotnie przestrzeń jest

podbudową (uderpinning) dla tworzenia relacji społecznych. Rozwinięcia tej tezy należy szukać w

trójpodziale przestrzeni, jaki zaproponował autor  The Production of space. Poziom pierwszy tego

„[Istota struktury towarowej] wystąpi nie jako pewien li tylko cząstkowy problem, ani też nie jedynie jako centralny
problem ekonomii pojmowanej wedle wzorca wyspecjalizowanej nauki szczegółowej, lecz jako ośrodkowy strukturalny
problem kapitalistycznego społeczeństwa we wszystkich  przejawach jego  życia.  Dopiero  wtedy bowiem można w
strukturze  stosunku  towarowego  odnaleźć  pierwowzór  wszelkich  form  przedmiotowości  oraz  wszelkich
odpowiadających im form podmiotowości, jakie właściwe są społeczeństwu mieszczańskiemu” (G. Lukács, Historia i
świadomość klasowa: studia o marksistowskiej dialektyce, tłum. M. J. Siemek, PWN, Warszawa 1988, s. 198-199).
502 „Pomyślmy np. – pisze D. Harvey – o zawłaszczaniu historii kultur, traktowanych jako towar do skonsumowania
przez turystykę […]. Grabież dziedzictwa kultury, zbieranie i wystawianie na pokaz unikalnych artefaktów (wszelkiego
rodzaju muzea),  oraz  marketing określonych miejsc,  […] zawłaszczanie  rozciąga się  także na  sfery  indywidualnej
kreatywności  (pomyślmy o zagrabianiu przez przemysł muzyczny regionalnych tradycji,  a także nowych gatunków
muzyki,  takich, jak hip-hop i  rap).  […] Kapitał  zawłaszcza tu twórczość i  afektywne formy kulturowe,  a  nie sam
bezpośrednio coś tworzy” (D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz. cyt., s. 133-134). Ale dzieje się również
odwrotnie:  „Jeśli  np.  „potoczny rozsądek” mieszkańców Doliny Krzemowej opiera się na określonych wierzeniach
dotyczących bezwzględnego, przedsiębiorczego indywidualizmu oraz pomnażaniu kapitału przez inwestycje wysokiego
ryzyka (venture capitalism), to nietrudno jest przewidzieć względny sukces tego, regionu w rywalizacji ze statecznymi
brytyjskimi hrabstwami czy żarliwym religijnym Karaczi” (tamże, s. 123).
503 Warto zauważyć, że H. Lefebvre wyprzedził w swych badaniach S. Žižka, który sformułował bliźniaczo podobną
tezę, łącząc Marksa z J. Lcanem. Ten drugi zamieniając fenomenologiczną analizę codzienność na psychoanalityczną
koncepcję  nieświadomości,  pisze  tak:  „Społeczna  efektywność  procesu  wymiany  jest  rodzajem  rzeczywistości,
możliwej jedynie pod warunkiem, że jednostki uczestniczące w tym procesie nie są świadome jego właściwej logiki, to
znaczy jest to rodzaj rzeczywistości, której ontologiczna konstytucja implikuje swoistą niewiedzę tych, którzy w nim
uczestniczą” (S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, dz. cyt., s. 34).
504 H. Lefebvre, The production of space, dz. cyt., s. 404.
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podziału  odnosi  się  do  przestrzeni  materialnej  (składającej  się  z  bezpośrednich  doznań

zmysłowych),  poziom  drugi,  dotyczy  reprezentacja  przestrzeni  (czyli  to,  w  jaki  sposób

przedstawiamy sobie przestrzeń), z kolei poziom trzeci to przestrzenie reprezentacji (to to, w jaki

sposób przeżywamy przestrzeń, tworząc jej wyjątkowe konfiguracje, np. twórczość artystyczna)505.

Auto-referencyjny wymiar tej koncepcji (splątanie wymiaru systemowego z fenomenologicznym

określeniem  codzienności)  jest  tu  aż  nadto  widoczny506,  nie  zamierzam  więc  dalej  rozwijać

koncepcji H. Lefebvrea. Wystarczy tu tylko powiedzieć, że to właśnie te dwie intuicje, ta dotycząca

fenomenologii  życia  codziennego (problematyzowana na  gruncie marksizmu)  oraz  ta  dotycząca

przestrzeni są dla D, Harveya istotnym punktem w zrozumieniu logiki kapitalistycznej akumulacji –

akumulacji przez wywłaszczenie.  

Autor  The  Limits  to  Capital postępuje  więc  za  intuicją  H.  Lefebvrea  i  proponuje  swój

własny sposób rozumienia przestrzeni, dzieląc ją na trzy „wymiary”: przestrzeń absolutna, łącząca

się  z  horyzontalnym  wymiarem  akumulacji,  przestrzeń  relatywna  odnosząca  się  do  wymiaru

wertykalnego i przestrzeń relacyjna, problematyzująca na poziomie dialektyki splątanie wszystkich

pozostałych wymiarów.

Przestrzeń  absolutna,  to  kartezjańsko-newtonowska  rama,  w  którą  zdarzenia  mogą  być

wpisywane,  lub  też  planowane.  Wyróżniającymi  ją  cechami  są  stałość,  niezmienność  i

przeliczalność:

Z punktu widzenia geometrii jest to przestrzeń euklidesowa, a więc przestrzeń wszlkich działań geodezyjnych i
inżynierskich. Jest to też pierwotna przestrzeń indywidualnej odrębności – res extensa u Kartezjusz – co odnosi się do
wszystkich zjawisk dyskretnych i zamkniętych w określonych granicach, w tym do ciebie i mnie jako odrębnych osób.
W wymiarze przestrzennym jest  to przestrzeń prywatnej  własności  i  innych określeń terytorialnych o określonych
granicach (takich jak państwa, jednostki administracyjne, plany miast, układy ulic.) Świat, na który spoglądał władczo
Kartezjański inżynier,  był  światem przestrzeni  absolutnej  (i  absolutnego czasu),  z  którego można było w zasadzie
wyrugować  wszelką  niepewność  i  niejednoznaczność,  i  w  którym  mogły  się  bez  przeszkód  rozwijać  ludzkie
kalkulacje507.

Przestrzeń absolutna określa warunki możliwości dla akumulacji horyzontalnej. Pozwala na

jej  ontologiczną  stabilizacje  za  pomocą  naukowej  metrologii  oraz  uspójnianie  za  przy  użyciu

infrastruktury technologiczno-komunikacyjnej. Tym samym absolutna przestrzeń stała się podatna

na określone formy wiedzy naukowej, zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistycznych. W

książce The Condition of postmodernity D. Harvey kreśli podstawy fordyzmu, by opisać ten proces.

505 Tamże, s. 387-388.
506 „H. Lefebvre rozumie ten podział na podstawie tego, co doświadczane, postrzegane i wyobrażone. Ale dostrzega w
tym podziale, również swoistego rodzaju dialektykę, relacyjny punkt podparcia dla dramatycznego napięcia, przez który
historię  praktyk  przestrzennych  można  opowiedzieć.  Przestrzeń  reprezentacji  ma  potencjał  ku  temu,  by  nie  tylko
wpływać reprezentacje przestrzeni, ale również działać jako materialna siła kształtująca praktyki przestrzenne. Chcąc
utrzymać taki  punkt  widzenia,  należy pojmować relacje pomiędzy doświadczanym, postrzeganym a wyobrażonym
raczej jako dialektykę, niż strukturę zorganizowaną deterministycznie.”  (D. Harvey, Condition of Postmodernity, Basil
Blackwell, Oxford 1992, s. 219).
507 D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz. cyt., s. 176.
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Chodzi  rzecz  jasna  o  rozłożenie  procesu  pracy  –  a  zatem  i  przestrzeni  –  na  możliwie,  jak

najmniejszą ilość czynności, które należało następnie poddać określonym procedurom specjalizacji.

Całość zaś miała być ponownie zintegrowana w oparciu o zasady produkcji taśmowej. Dokonano

więc kompresji  czasu i  przestrzeni  przez optymalizację struktur pracy.  W efekcie  produkowano

więcej  i  szybciej.   Ale  na  tym  nie  koniec,  technologiczne  zmiany  w  sposobie  produkcji,

odzwierciedlały  się  również  na  poziomie  społeczno-kulturowym.  Pracownicy  zakładu  Forda

pracowali po osiem godzin dziennie, dostawali przy tym relatywnie wysokie wynagrodzenie i co

równie  ważne  zaczęli  dysponować  czasem  wolnym.  Idea  przyświecająca  Fordowi  była  zatem

prosta, robotnicy produkcyjni mieli stać się nie tylko pracownikami, ale również konsumentami,

posiadającymi czas, odpowiednie kompetencje moralne i zasoby pieniężne, by utrzymywać samą

strukturę produkcji masowej. Tu pojawia się problem: „W 1916 roku H. Ford był zmuszony wysłać

armię urzędników socjalnych do domów swoich pracowników. Celem tych wizyt było upewnienie

się, czy  nowy człowiek masowej produkcji, dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami moralnymi i

właściwymi kompetencjami w zakresie konsumpcji,  by zaspokoić korporacyjne oczekiwania”508.

Kompresja  czasu  i  przestrzeni  na  poziomie  produkcji,  wskazuje  również  na  zapotrzebowanie

„kompetencji miękkich”, zabezpieczeń socjalnych i zdrowotnych, których w sposób bezpośredni

nie potrafi dostarczyć już zakład pracy. W szerszej perspektywie, nowy sposób produkcji prowadził

więc do sojuszu między siłą roboczą (organizującą się w związki zawodowe), wielkim kapitałem, a

państwem  narodowym  (rozszerzającym  parasol  regulacji  fiskalny  i  budującym  stabilne  ramy

instytucjonalne)509. Jak łatwo się jednak domyśleć ów sojusz nie trwał długo. Stopień nasycenia

produkcją ma również swoje ograniczenia. Tendencja spadkowej stopy zysku ponownie zaczyna

trapić kapitalistów, wymuszając kolejną zewnętrzną korektę wewnętrznych sprzeczności. Jednakże

dla  jej  wyartykułowania  potrzebna  jest  zupełnie  nowa  koncepcja  przestrzeni,  umożliwiająca

opisanie wertykalnego modelu akumulacji przez wywłaszczenie.

Przestrzeń relatywna (względna) nawiązuje do geometrii nieeuklidesowych i kojarzona jest

najczęściej  z  nazwiskami  Gaussa,  Eulera  i  Einsteina.  Relatywizm  odnosi  się  tu  do  dwóch

możliwości. Pierwsza to konstatacja prostego faktu, że mamy do wyboru różne geometrie. Oznacza

508 D. Harvey, The condition of postmodernity: an enquire into the origins of cultural change, Basil Blackwell, Oxford-
Cambridge MA 1992, s. 126. (Tłum. z ang. moje).

509 Szerzej  proces  ten  z  pozycji  socjologii  pracy  opisuje R.  Sennett:  „Istotą  tego  zmilitaryzowanego kapitalizmu
społecznego był: uporządkowany, umożliwiający  długo terminowe planowanie, a przede wszystkim przewidywanlny.
Ten biurokratyczny przymus wpływał na jednostki i  na kształt  instytucji. Zracjonalizowany czas pozwalał  ludziom
myśleć o swym życiu jako o narracji: narracji mówiącej nie tyle o tym, co się z pewnością wydarzy, ile co się wydarzyć
powinno. Możliwe stało się chociażby określenie, w jaki sposób, miałyby wyglądać kolejne etapy kariery. Długi staż w
firmie był skorelowany ze wzrostem poziomu bogactwa. Wielu robotników fizycznych po raz pierwszy  w historii
mogli zaplanować zakup domu. Tego typu strategiczne myślenie  zderzyło się z rzeczywistością gwałtownych zmian
gospodarczych […] Sama zdolność do planowania określała przestrzeń jednostkowego sprawstwa” (R. Sennett, Kultura
nowego kapitalizmu, tłum. G. Brzozowski, K. Osłowski, Muza, Warszawa 2010, s. 21).
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to,  że  już  sam wybór,  określony przez  idee adekwatnego odwzorowania  przestrzeni,  odsyła do

wyboru reguły wyboru, ta zaś do kolejnej reguły. Ostatecznie więc dokonanie wyboru właściwej

geometrii  staje  się  decyzją  arbitralną.  Druga  możliwość  wynika  z  samej  istoty  relatywizmu

przestrzennego i polega na wyborze układu odniesienia, od którego zależy pomiar. W tym sensie

idea  równoczesności  zdarzeń  w  świecie  fizycznym  nie  znajduje  zastosowania.  Dzieje  się  tak

ponieważ zależność pomiaru od układu odniesienia wymusza połączenie czasu i przestrzeni, które

w projekcie Kartezjańsko-Newtonowskim były oddzielone. Innymi słowy, relatywizm przestrzenny

oznacza wiele ram interpretacyjnych510:

Rozpatrywanie określonych zjawisk, czy procesów wymaga barania pod uwagę szczególnych zasad i praw.
Trudności  pojawiają się,  kiedy staramy się zintegrować wyniki  prac z różnych dziedzin w jakąś bardziej  jednolitą
całość.  Przykładowo,  koncepcja  czasoprzestrzeni,  jakiej  wymaga adekwatne  przedstawienie  przepływów energii  w
ekosystemach, może nie być kompatybilna z tą, jaka sprawdza się przy opisie przepływów finansowych na rynkach
światowych511.

Przestrzeń  absolutna  choć  charakteryzuje  się  stałością  i  niezmiennością,  to  jednak  nie

wyklucza  pewnych  modulacji.  Na  przykład  opisywanych  przed  chwilą  technik  ontologicznej

stabilizacji przestrzeni oraz kompresji czasowych. Niemniej jednak przestrzeń ta jest absolutna w

takim sensie,  że  nie  dostrzega  zróżnicowania  określonych zasobów i  w konsekwencji  redukuje

wszystko  do  czystych  stosunków  ilościowych,  którymi  manipuluje  w  wyznaczonym  zakresie.

Dlatego też praktyki stabilizujące, jak i kompresja mają swoje ograniczenia, jeśli chodzi akceleracje

akumulacji kapitału. Dzieje się tak, ponieważ w pewnym momencie przestrzeń absolutna zaczyna

odczuwać  ograniczenia  samej  materii  świata.  Przestrzeń  relatywna  zaś  żyje  –  jeśli  można  tak

powiedzieć  –  dzięki  zróżnicowaniu  oraz  możliwości  wchłaniania  różnych opcji.   Sprzyja  temu

rozwój technologii  komunikacyjnych, który wbrew pozorom uwrażliwia kapitał  na ekologiczno-

społeczną  wielość  geograficznie  rozłożonych  zasobów.  Inna  czasoprzestrzeń  tyczy  się  przecież

towarów,  inna  siły  roboczej,  inna  przyrody,  inna  kultury,  a  jeszcze  inna  usług  i  informacji.

510 Wielu  badaczy  społecznych  i  filozofów,  zwłaszcza  silnie  spowinowaconych  ze  strukturalizmem  i
poststrukturalizmem,  identyfikowało  przemiany  zachodzące  w  kulturze  świata  zachodniego  jako  „utratę
rzeczywistości”, operując takimi pojęciami jak: symulacja, tekst, język, dyskurs, znaczące itd. Kategorie te miały w
założeniu  być  nośnikiem  emancypacyjnej  energii,  uwolnieniem  wyobraźni  od  sztywnych  kategorii  tzw.  pierwszej
nowoczesności. W gruncie rzeczy jednak nurty te pod pewnym względem płynęły z prądem reżimów akumulacji, które
zapominały o dialektyce przestrzeni. Doskonale obrazuje to przykład J. Baudrillarda: „wraz z cyfrowym zwrotem cała
fotografia analogowa, obraz pojmowany jako spotkanie ze światłem rzucanym przez spojrzenie, zostaje poświęcony,
nieodwołalnie skazany. Za sprawą cyfryzacji niebawem zabraknie błon, jakichkolwiek światłoczułych powierzchni, na
których  rzeczy  mogłyby  się  odcisnąć  i  zapisać  w  negatywie.  Pozostanie  już  tylko  oprogramowanie  służące
obrazowaniu, cyfrowe efekty w niebotycznej liczbie pikseli […]. Z tej racji zmienił się świat, wizja tego świata” (J.
Baudrillard (Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009,
s. 37). J. Baudrillard pisze o cyfrowym zwrocie w taki sposób, jakby sprzęt umożliwiający generowanie i dystrybucję
cyfrowych obrazów nie był w ogóle wyprodukowany. Nie dostrzega, że warunkami możliwości dystrybuowania obrazu
cyfrowego  są  afrykańskie  kopalnie,  w  których  wydobywa  się  odpowiednie  kruszce  służące  do  budowy  szybkich
procesorów oraz fabryki ulokowane gdzieś na peryferiach świata zachodniego, gdzie na taśmie montuje się układy
scalone.
511 D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz. cyt., s. 178.
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Relatywizacja pozwala zatem, do horyzontalnego wymiaru akumulacji doczepić niejako wymiar

wertykalny.  W sferze  ekonomicznej  zdaniem Harveya,  wiąże  się  to  z  procedurami  deregulacji

operacji  finansowych  oraz  uelastycznieniem  rynku  pracy.512 Wertykalność  oznacza  również,

możliwość nadawania produkowanym przedmiotom lifestyle’owej aury – wartości znakowej jakby

powiedział  J.  Baudrillard  –  która  w  procesie  konsumpcji  wyprzedza  twardą  materię  towaru,

przydzielając mu w ten sposób dodatkowy wymiar.  Wertykalność pozwala również wtłoczyć te

ludzkie relacje, które z punktu widzenia przestrzeni absolutnej wydawały się pozbawione wartości:

Niemal wszystko, co dziś jemy i pijemy, co wkładamy na siebie lub czym się posługujemy; wszystko, czego
słuchamy  i  co  słyszymy,  co  oglądamy  i  czego  się  dowiadujemy  –  przychodzi  do  nas  w  postaci  towarów  i  jest
kształtowane  przez  [globalny]  podział  pracy,  poszukiwanie  nisz  rynkowych  oraz  ogólną  ewolucję  dyskursów  i
ideologii, ucieleśniającej imperatyw kapitalizmu. Dopiero kiedy życie codzienne otwiera się bez reszty na cyrkulację
kapitału,  a podmioty polityczne patrzą na rzeczywistość niemal wyłącznie przez pryzmat swojego uwikłania w ten
proces cyrkulacji, kapitalizm może funkcjonować w oparciu o znaczenia i legitymizację o charakterze afektywnym. W
takich okolicznościach ciało staje się strategią akumulacji i wszyscy ulegamy presji takiego właśnie stanu513.  

D.  Harvey  nazywa  ten  fenomen  osadzaniem  procesów  materialnych  w  sieci  życia.  Jak

znakomicie ujął to T. Eagleton: „Kapitalizm potrzebuje istoty ludzkiej, która nigdy wcześniej nie

istniała  –  zachowującej  rozważną  samokontrolę  w  biurze  i  dziko  anarchicznej  w  centrum

handlowym.”514 Akumulacja  kapitału  przyspiesza  więc  już  nie  tylko  na  poziomie  przestrzeni

absolutnej,  ale  w wymiarze  stylów życia,  komunikacji,  zarządzania  wiedzą  itd.,  przenikając do

codziennych praktyk i kształtując je na nowo. „Rzeczywistość stała się efemeryczna, a fragmentacja

zapanowała na wiecznymi prawdami i spójną polityką.”515 Warunkiem, który umożliwia równoległe

operowanie kategoriami przestrzeni absolutnej i relatywnej, jest przestrzeń relacyjna.

Przestrzeń relacyjną D. Harvey opisuje516, odnosząc się przeważnie do A. Whiteheada, G.

Leibniza i Spinozy. Ci dwaj ostatni myśliciele byli opisywani – zwłaszcza przez G. Deleuza – jako

filozofowie immanencji.517 Ich koncepcja przestrzeni polegała na tym, że materialne procesy nie

512 Szczegółowo  proces  ten  opisuje  D.  Harvey  w swojej  książce  Neoliberalizm.  Historia  katastrofy (D.  Harvey,
Neoliberalizm: historia katastrofy, tłum. J. P. Listwan, Książka i Prasa, Warszawa 2008).
513 D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz. cyt., s. 119-120.
514 T. Eagleton, Koniec teorii, dz. cyt., s. 33.
515 D. Harvey, The condition of postmodernity…, dz. cyt., s. 328.
516 Przestrzenną analizę kapitalizmu proponuje K. Pobłocki w swojej książce Kapitalizm. Historia krótkiego trwania
(K. Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Bęc Zmiana, Warszawa 2017).
517 Na przykład dla Spinozy wzorem jest ciało: „Praktyczne znaczenie paralelizmu objawia się wraz z odwróceniem
tradycyjnej  reguły,  na  której  wznosi  się  porządek  moralny,  jako  przedsięwzięcie  dominacji  świadomości  nad
namiętnościami, kiedy dusza działa, ciało jest bierne i na odwrót – zasada odwrotnej zależności (Kartezjusz). W Etyce
rzecz ma się odwrotnie; czynność duszy jest z konieczności czynnością ciała, a działanie ciała nie da się oddzielić od
działania  duszy.  Nie  zachodzi  żadna wyższość  jednej  serii  nad  drugą.  Co zatem chce  powiedzieć  Spinoza,  kiedy
proponuje nam ciało jako wzorzec? Chodzi przede wszystkim o wykazanie, że ciało przekracza świadomość ciała, zaś
myślenie,  w  nie  mniejszym  stopniu  przekracza  naszą  świadomość  myślenia.  W  umyśle  znajdujemy  tyle  rzeczy
przekraczających  naszą  świadomość,  ile  rzeczy  przynależnych  ciału  wymyka  się  naszej  wiedzy.   W  tym  ruchu
dochodzimy więc – jeśli to w ogóle możliwe do ujęcia mocy ciała wykraczającej poza uwarunkowania wyznaczone
przez  nasze  poznanie  i  do ujęcia  mocy umysłu ponad warunkami dyktowanymi  przez  świadomość”  (G.  Deleuze,
Spinoza: filozofia praktyczna, tłum. J. Brzeziński, PWN, Warszawa 2014, s. 30-31).    

251



tylko  zachodzą  w  przestrzeni  –  jakieś  zewnętrznej  ramie  –  ale  również  same  ją  konstytuują.

Konsekwencją  takiego  podejścia  jest  właśnie  relacyjność,  która  przeciwstawia  się,  zarówno

przestrzeni  absolutnej,  rozpatrywanej  w  izolacji  (identyfikowanie  zjawisk  w  określonych

granicach), jak i przestrzeni relatywnej, zależnej od układu odniesienia.  

Im  bardziej  zbliżamy  się  do  świata  czasoprzestrzeni  relacyjnej,  tym  bardziej  problematyczny  staje  się
jakikolwiek  pomiar.  Dlaczego  jednak  mielibyśmy  zakładać,  że  czasoprzestrzeń  istnieje  tylko  wtedy,  gdy  daje  się
zmierzyć  i  opisać  ilościowo  okreslonymi,  tradycyjnymi  sposobami?  […]  W pewnym  sensie,  relacyjne  koncepcje
czasoprzestrzeni prowadzą do miejsca, w którym spotykają się – o ile nie zlewają ze sobą – matematyka, poezja i
muzyka518.

Przestrzeń relacyjną, można więc zdefiniować jako pewną formę ontologicznej translacji,

która  pozwala  określić  punkt  przestrzeni,  jako  zbiór  działań  (przeszłych,  teraźniejszych  i

przyszłych) lub złożony proces. Innymi słowy, punkt w przestrzeni, nie jest ani absolutny, w takim

sensie, że można go zidentyfikować w kategoriach czysto ilościowych, ani relatywny, czyli zależny

od układu odniesienia,  lecz sam jest  splotem różnorodnych praktyk pozostających w określonej

relacji  do  innych  punktów.  Przestrzeń  relacyjna  przypomina  więc  kształtem  kłącze.  Aby  to

zobrazować, D. Harvey podaje przykład wspomnień kolektywnych, odgrywających szczególną rolę

w polityce  ruchów miejskich.  Wspomnień  nie  sposób  zidentyfikować  na  podstawie  przestrzeni

absolutnej  i  relatywnej,  gdyż są one  plątaniną różnorodnych doświadczeń i  działań.   Jednakże,

kiedy  tworzą  one  coś  w  rodzaju  Leibnizańskiego  agregatu,  wówczas  dysponują  mocą

przekształcania zarówno przestrzeni absolutnej,  jak i  relacyjnej.  Wspomnienia mają więc realny

wpływ na plany architektoniczne oraz formułowanie nowych i liczących się perspektyw (punktów

odniesienia). W ten sam sposób można mówić o pojęciu tożsamości; „W absolutnej przestrzeni i

czasie wszystko jest w miarę jasne, ale sprawy nieco się komplikują, gdy mowa o czasoprzestrzeni

relatywnej, a w świecie relacyjnym robi się już totalny galimatias. Tymczasem, dopiero te ostatnie

ramy  pozwalają  nam  choćby  zacząć  mierzyć  się  z  wieloma  aspektami  współczesnego  życia

politycznego,  gdyż  jest  to  świat  politycznej  subiektywności  i  świadomości  politycznej.519”  D.

Harvey pokazuje w ten sposób, że źródła systemowej stabilności świata społecznego mogą tkwić w

działaniach oddolnych, osadzonych na poziomie świata życia, a logika kapitalistycznej akumulacji

nie jest tylko pojęciową abstrakcją lub systemową koniecznością, tak jak przedstawiał ją poniekąd

Marks520, lecz realnym procesem, któremu można się przeciwstawić.

518 D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz cyt., s. 180.
519 Tamże, s. 186.
520 Naturalnie mam świadomość sprzeczności występujących w ramach teorii marksistowskiej. W kwestii sprzeczności
zaś, która od razu narzuca się w tym miejscu (między dziejową koniecznością a sprawczością proletariatu), odsyłam
ponownie do znakomitej książki T. Eagletona pt.  Dlaczego Marks miał rację,  w której autor szczegółowo omawia tę
problematykę (T. Eagleton, Dlaczego Marks miał rację, dz. cyt.).
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Przedstawione  tu  trzy  rodzaje  przestrzeni  (absolutna,  relatywna  i  relacyjna),  należy

rozpatrywać – podobnie u H. Lefebvre – nie jako układ hierarchiczny, gdzie każdorazowo wyższy

poziom tłumaczy niższy, lecz jak powiada sam D. Harvey w kategoriach dialektycznych. Oznacza

to możliwość poruszania się po wszystkich trzech ramach przestrzennych, z uwzględnieniem wielu

odmiennych reguł i praktyk, które mogą być ze sobą splątane w różnorodnych konfiguracjach. Co

sprawia, że autor The Limits to Capital w brawurowy sposób przełamuje sztywną dystynkcję fizyki

i fenomenologii społecznej, dostrzegając w nich nie tylko możliwość refleksyjnego zapętlenia, ale

również  symetrycznego  (onto-epistemologicznego)  współwarunkowania.  Dlatego  też  tak

skonstruowany  aparat  analityczno-pojęciowy  nie  jest  narzędziem przeznaczonym  wyłącznie  do

empirycznego  użycia  przez  nauki  społeczne,  w  swym  założeniu  ma  on  być  również  próbą

stworzenia filozoficzno-teoretycznej bazy dla innych dyscyplin: „Siłowanie się z przestrzenią jako

słowem  kluczem  ma  zatem  na  celu  zbadanie,  jak  można  by  lepiej  zintegrować  to  pojęcie  z

istniejącymi  metateoriami  społeczeństwa,  literatury  i  kultury  –  i  jakie  mogłoby  to  przynieść

skutki.521”

W  propozycji  D.  Harvey  tkwi  jednak  pewien  szkopuł.  W  swojej  teorii  akumulacji

uwzględnia on przede wszystkim te procesy, które są identyfikowalne głównie z poziomu produkcji

i cyrkulacji. Choć na przykład Sylvia Federici stawia tezę, że tak pojmowana logika akumulacji,

również dla samego Marksa,  była brzemienna w konsekwencje,  zwłaszcza jeśli  spogląda się na

teorie  marksistowską  z  pozycji  feministycznych.  Uprzywilejowanie  produkcji  przemysłowej

oznaczało tak naprawdę uprzywilejowanie pracy podejmowanej przede wszystkim przez mężczyzn,

co  prowadziło  do  utożsamiania  procesów modernizacyjnych  (industrializacja,  urbanizacja,  sfera

publiczna  itd.)  z  szeroko  rozumianą  kategorią  produkcji,  jednocześnie  marginalizując  fenomen

reprodukcji,  gdzie dominowała tzw. praca nieopłacona522.  Na fakt,  ten zwraca również uwagę I.

Wallerstein,  podkreślając,  że  przestrzeń  reprodukcji,  często  łączy  się  z  prac  pozbawioną

wynagrodzenia, jaką kobiety wykonują w domu (czyli przestrzeni prywatnej, wyłączonej z obszaru

widzialności publicznej). Propozycja D. Harvey wydaje się również nie sprzyjać rozpoznawaniu

521 D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, dz. cyt., s. 188.
522 Marks  wyłączył  kwestię  płci  z  dociekań  teoretycznych  po  części  dlatego,  że  „emancypacja  kobiet”  miała
drugoplanowe znaczenie w przypadku jego prac politycznych; po części zaś dlatego, że znaturalizował pracę domową i
podobnie jak cały ruch socjalistyczny w Europie, idealizował pracę przemysłową jako normatywną formę produkcji
społecznej i potencjalny niwelator nierówności społecznych. Wierzył tym samym, że z czasem rozróżnienia w oparciu o
płeć  lub  wiek  ulegną  rozmyciu.  Nie  zdołał  zatem  dostrzec  ich  strategicznego  znaczenia  zarówno  dla  rozwoju
kapitalizmu, jak i walki przeciwko niemu, jako obszarów aktywności i relacji, dzięki którym reprodukcji ulega nasze
istnienie  oraz  siła  robocza;  począwszy  od  seksualności,  przez  prokreację,  a  skończywszy  na  najistotniejszym  –
nieopłaconej  pracy  domowej  kobiet.  Te  „przeoczenia”  odnośnie  wagi  pracy  reprodukcyjnej  kobiet  oznaczają,  że
pomimo potępienia stosunków patriarchalnych Marks pozostawił po sobie analizę kapitału i klasy pisaną z perspektywy
mężczyzny  –  „człowieka  pracy”,  przemysłowego  robotnika  najemnego,  w  którego  imieniu  powołano
Międzynarodówkę  i  którego  postrzegano  jako  ucieleśnienie  uniwersalnego  dążenia  do  emancypacji  ludzkości  (S.
Federici, Kapitał a płeć, tłum. J. Krzeski, A. Piekarska, „Praktyka Teoretyczna” 2017, nr 3(25), s. 197).
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takich zjawisk jak „etnologia człowieka zdegradowanego” (T. Rakowski),  czy homo nyama (A. W.

Nowak),  człowieka  wyłączonego  spod  biopolitycznych  zabiegów  wokół  ciała,  będących  poza

oficjalnymi kategoriami produkcji i cyrkulacji, lecz stanowiących ich drugą stronę. W tym sensie

koncepcje przestrzeni, jakie proponuje D. Harvey, wydają się skrojone, na potrzeby trzech modeli

akumulacji  (produkcja,  cyrkulacja,  tendencja  spadkowej  stopy  zysku),  rozumianych  w  ściśle

marksistowskim znaczeniu.

Model IV. Zantropologizowana socjologia (P. Bourdieu)

Propozycja  zantropologizowanej  socjologii  P.  Bourdieu  stanowi  swoistego  rodzaju  klin

wbity  między  systemową konieczność  wymogów społecznej  reprodukcji  a  twórczą  sprawczość

podmiotów. Dla autora Zmysłu praktycznego, tym klinem ma być pojęcie habitusu, które w swym

założeniu  wprawdzie  odrzuca  podstawę  konstrukcje  fizyki  i fenomenologii  społecznej,  lecz

równocześnie stara się zachować zalety tychże orientacji. Czym jest właściwie habitus?:

Zapoznanie lub zapomnienie o immanentnej relacji ze światem, który nie jest tym samym postrzegany jako
świat,  ale  jako przedmiot stojący w obliczu postrzegającego,  świadomego siebie podmiotu, albo jako spektakl  lub
reprezentacja,  możliwe  do  objęcia  spojrzeniem,  to  niewątpliwie  podstawowa  i  pierwotna  postać  złudzenia
scholastycznego. Zasadą praktycznego rozumienia nie jest poznająca świadomość (świadomość transcendentalna, jak u
Husserla, lub nawet egzystencjalne Dasein Heideggera), lecz praktyczny zmysł habitusu zniekształconego przez świat,
w  którym  mieszka,  za-absorwowanego  przez  świat,  w  którym  aktywnie  uczestniczy  dzięki  bezpośredniej  relacji
zaangażowania, napięcia i uwagi, konstruującej świat nadającej mu sens523.

Zauważmy od razu,  że P.  Bourdieu artykułuje w tym miejscu zestaw problemów po raz

pierwszy sformułowanych implicite i eksplicite przez idealizm niemiecki, a rozwiniętych następnie

przez  Husserla  i  Heideggera524.  W powyższym fragmencie  chodzi  nie  mniej  nie  więcej,  lecz  o

kompatybilność  między strukturami  obiektywnymi  a  formami kognitywnymi,  formowaniem się

bytu  a  formami  wiedzy,  biegiem  świata  a  spektrami  oczekiwań  i  możliwości.  Ujmując  rzecz

bardziej  filozoficznie,  chodzi o poszukiwanie spójności,  jaka konstytuuje się pomiędzy myślą a

bytem w samym akcie poznania. Pomyślmy w tym miejscu choćby o samofundującym się  Ja  u

Fichtego i postulowanej omnipotencji poznawczej, jaka miała mu przysługiwać w  Teorii wiedzy

albo  o  świadomości  nieszczęśliwej  u  Hegla  i  jej  bezradnej  moralnej  wzniosłości  wobec

niekontrolowanego  biegu  świata.  Habitus jest  właśnie  czymś  pomiędzy.  To  nawyk,  pewna

dyspozycja nabyta w procesie socjalizacji wyposażona w trwałą cechę teleologii – jak za Husserlem

523 P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, dz. cyt., s. 202.
524 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w swoich badaniach francuski socjolog biegle porusza się po wszystkich
czterech poziomach rozumienia podmiotu, jakie odnaleźć można w klasycznej filozofii niemieckiej: od autonomicznego
podmiotu  Kantowskiego,  przez  jego  uhistorycznioną  wersję  heglowską,  aż  po  uspołecznioną  koncepcję  podmiotu
Marksa oraz ontologiczną Heideggera.
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powtarza  P.  Bourdieu.  Habitus to  spektrum możliwości  –  niekoniecznie  uświadamianych,  lecz

praktycznie  wykonywanych  –  do  zrealizowania  w  danym  polu  (ekonomicznym,  społecznym,

artystycznym, naukowym itd). W tym sensie jest on zawsze już w pewien sposób ustrukturyzowany,

ale również sam jest praktyką strukturyzującą. A zatem – w sensie filozoficznym – niejako skupia w

jednym ruchu oddzielone od siebie kategorie metafizyczne; potencji i aktu, możliwości i realności,

formy  i  treści.  Innymi  słowy,  habitus jest  wytworem  określonych  warunków  społeczno-

kulturowych, lecz nie podlega całkowitej determinacji przez te właśnie warunki. Praktyczna logika

habitusu oscyluje  zatem  gdzieś  pomiędzy  ograniczeniami  strukturalnymi  (ekonomicznymi,

społecznymi, kultowymi, klasowymi itd.) każdorazowo nakładanymi na działania poszczególnych

podmiotów, a swobodą (niezdeterminowaniem) w dostosowywaniu się do określonych wymogów

pola.

Habitus pozwala na przykład na zrozumienie fenomenu wiedzy naukowej jako praktyki bez

teorii, tworząc równolegle nowy sposób rozumienia tego, czym jest nowoczesność. Po pierwsze

znika  granicy  oddzielająca  społeczności  tradycyjne  od  zaawansowanych  i  w  konsekwencji

antropologię od socjologii. Po drugie zniesieniu ulega taki sposób ujmowania nowoczesności, który

sprowadza się do rewolucji o charakterze temporalnym i epistemologicznym. P. Bourdieu dostrzegł

bowiem, że to, co C. Lévi-Strauss zwykł nazwać jeszcze „myślą nieoswojoną” określa nie tylko

złożony  repertuar  działań  składający  się  na  wiedzę  ucieleśnioną  („przed-nowoczesną”),  a  tym

samym ograniczoną wyłącznie dla społeczeństw niepiśmiennych, ale również stanowi  habitualny

komponent  dla  stosowania  oraz  wytwarzania  abstrakcyjnych  metod  i  narzędzi  badawczych  w

praktyce  naukowej.  Tym  samym  nowoczesna  wiedza  naukowa  mogła  stać  się  przedmiotem

antropologicznego badania, podobnie jak magia u Azande była obiektem analizy dla E. Evansa-

Pricharda. Raz jeszcze oddajmy głos P. Bourdieu:

To, co chcę przekazać, to głównie modus operandi, czyli sposób produkcji naukowej, który zakłada określony
sposób postrzegania, zestaw zasad tworzenia wizji i podziałów. A więc nie ma innego sposobu przyswojenia go sobie
poza oglądem jego działania w praktyce.  Trzeba obserwować,  jak ten naukowy habitus,  bo tak trzeba go nazwać,
reaguje  na  konieczność  dokonywania  praktycznych  wyborów  nawet  bez  konieczności  wyrażania  tego  w  postaci
formalnych przepisów. Nauczanie zawodu, rzemiosła, fachu, aby posłużyć się słowami Durkheima, sztuki, rozumianych
jako czysta praktyka bez teorii, wymaga pedagogii trochę innej niż ta, która przystoi nauczaniu wiedzy. Jak widać w
społeczeństwach  bez  pisma  i  bez  szkoły  –  ale  to  pozostaje  prawdziwe  także  dla  tego,  co  się  przekazuje  w
społeczeństwach ze  szkołami i  w samych szkołach  – wiele sposobów myślenia i  działania  i  to  często najbardziej
żywotnych,  jest  przekazywanych w formie  praktycznej,  w przekazie  całościowym i  dzięki  praktykom opartym na
bezpośrednim kontakcie między nauczającym a uczącym się [Rób to, co ja]525.

To, co stanowi o ontologicznej stabilności wspólnot (czyli  formuje struktury poznawcze,

tworzy instytucje,  ustanawia kosmologie,  konstytuuje jednostkowe ego, ugruntowuje metafizykę

525 P. Bourdieu, Praktyka antropologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, w: tegoż, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, 
Warszawa 2001, s. 220.
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itd.), nie istnieje w taki sposób, że nad poszczególnymi działaniami społecznymi unosi się jakaś

tajemnicza  i  gotowa  już  forma  logiczna,  która  je  reguluje.  Jest  wręcz  odwrotnie,  reguła  i

regularność praktyk odtwarzana jest wyłącznie praktycznie. Oznacza to, że wszystkie stałe (gotowe)

elementy składające się na byt tego, co społeczne, są praktycznie ustabilizowanym splotem działań i

jeśli  ów  splot  ulegnie  „skostnieniu”  na  tyle,  by  utworzyć  jednolity  przedmiot  (np.  w  postaci

instytucji,  podmiotu,  przedmiotu  materialnego,  systemu  taksonomii  itd.),  wówczas  plątanina

praktycznych odniesień „znika” z pola widzenia, a regularność praktyk (praktyka logiki) bardzo

ławo  daje  się  pomylić  z  regułą,  jaką  kierują  się  praktyki  (logika  praktyk).  Taka  sytuacja  do

złudzenia przypomina słynny podział na „kierowanie się regułą” i „sądzenie według reguły”, jaki L.

Wittgensteina opisał w Dociekań filozoficznych 526. Kierowanie się regułą odbywa się „na ślepo” –

powiada  Wittgenstein,  na  przykład  proste  równanie  matematyczne  jest  określoną  interpretacją,

której podmiot nabywa od innego podmiotu w trakcie uczenia się. Słowo interpretacja odnosi się tu

do  sytuacji,  w  której  powyższe  równanie  nie  znajduje  dla  siebie  ugruntowania  w  czymś

zewnętrznym, na przykład w metafizyce albo jak powie Wittgenstein poza określoną grą językową.

Z  kolei  sądzenie  według  reguły  jest  możliwe  dopiero  wtedy,  kiedy  w  sposób  praktyczny

wykształciła się pewna dyspozycja – coś, co uchodzi za zupełnie naturalne i oczywiste. Wówczas

dyspozycja ta stopniowo ulega „separacji” od swojej praktycznej bazy i dokonuje się proces jej

formalizacji.  Innymi  słowy,  dyspozycja  przekształcona  w regułę  zaczyna  funkcjonować  w taki

sposób,  jakby  istniała  poza  sferą  działania.  W tym  sensie  sądzenie  według  reguły  może  być

rozumiane  jako  działanie  indywidualne.  Podczas  gdy  kierowanie  się  regułą  jest  praktyką

kolektywną  (odtwarzana  regularność  w  ustabilizowanej  sieci  działań),  dla  której  działanie  i

możliwość  oznaczają  to  samo527.  Mówiąc  językiem  P.  Bourdieu,  w  takiej  sytuacji  mamy  do

czynienia ze społecznie konstruowanym528 nomos, które zostaje zmienione w physis.

526 „Jak można kierować się regułą? – jeżeli nie jest to pytaniem o przyczyny, to jest pytaniem o usprawiedliwienie,
dlaczego tak według niej postępuje. Wyczerpawszy uzasadnienia, docieram do tej litej  skały i mój rydel się zwija.
Wtedy  jestem  skłonny  rzec:  po  prostu  tak  właśnie  postępuję”  (L.  Wittgenstein  Dociekania  filozoficzne,  tłum.  B.
Wolniewicz, PWN, Warszawa 2011, s. 124-125).
527 Warto  w  tym  miejscu  przypomnieć  zdolności  matematyczne  plemienia  LoDagaa,  które  badał  J.  Goody.  W
pierwszym rozdziale cytowałem obszerny fragment jego badań, z którego wynikało, że członkowie tego plemienia są
znakomitymi  matematyki,  lecz  nigdy  nie  przechodzą  do  poziomu  sądzenia  według  reguły,  ponieważ  zdolności
matematyczne niepiśmiennych członków LoDagaa zależą od przedmiotów, które liczą. Inaczej liczy się krowy, inaczej
muszelki itd.  (Zob. J. Goody, Poskromienie myśli…, dz. cyt., s. 33).
528 Pojęcie konstruowania P. Bourdieu rozumie jako proces kolektywny. Konstruowanie jest praktycznym procesem,
wytwarzaniem relacji.  Proces ten jest długotrwały i można porównać go do instytucjonalizacji. Wszelako efektywnie i
systematycznie działająca konstrukcja poznawcza stanowi strukturalnie ustabilizowany kolektyw. I w tym sensie ów
kolektyw jest w-sobie i  dla-siebie zredukowaną złożonością swojego własnego świata. Struktury poznania nie istnieją
poza  praktyką,  która  je  konstytuuje  i  odwrotnie  praktyka  nie  wynika  wprost  z  apriorycznej  struktury  poznania
(dystynkcja  teorii  i  praktyki).  Oznacza  to,  że  pomiędzy  stabilnością  struktury  poznawczej  a  procesem  poznania
zachodzi relacja symetrycznego współ-konstytuowania. Stąd też tak rozumiane pojęcie konstruktywizmu nie wyklucza
trwałych  struktur  poznawczych,  a  odnosi  się  jedynie  do  praktyk  stabilizowania,  pozwalających  na  zwiększanie
efektywności w przetwarzaniu złożoności świata.
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Równoległe  współkonstytułowanie  się  praktyki  logik  i  logiki  praktyk,  czy  jak  kto  woli

regularności i reguły stanowi jeden z fundamentalnych motywów koncepcji P. Bourdieu. Motyw ten

umożliwia „rozszczelnienie”,  czyli  zantropologizowanie,  tych tworów świata  społecznego, które

uchodziły za nieredukowalny poziom epistemologii i w konsekwencji legły u podstaw podziału na

poznanie naukowe i potoczne, nowoczesne (racjonalne i logiczne) i przed-nowoczesne (tradycyjne i

mityczne). Z kolei w odniesieniu do filozofii proces antropologizacji pozwala uniknąć dylematu „co

pierwsze?”: myśl czy byt, interpretacja czy ontologia, poznanie czy rzeczywistość, praktyka czy

teoria, forma czy teść. Uznając, że każdą z tych dystynkcji należy traktować jako praktyczny proces

symetrycznego  konstytuowania,  można  pozbyć  się  teoretycznego  balastu  związanego  z

problematyką  uprawomocnienia  wiedzy  oraz  intersubiektywnej  komunikowalności

(epistemocentryzm).  Dlatego  też  w  pierwszym  rozdziale  wiedziony  w  dużej  mierze  intuicją

francuskiego socjologa postanowiłem wskazać nie tylko na sposób, w jaki filozoficzne poznanie

zawsze już jest uwarunkowane społecznie, ale również, w jaki sposób nie zdając sobie sprawy z

tych uwarunkowań, wytwarza wiedzę, która organizuje nowoczesną rzeczywistość. Pokazałem, że

wiedza ta może występować w wielu postaciach, na przykład jako zbiór wysoce sformalizowanych

i abstrakcyjnych reguł poznawczych, może być również ucieleśniona – czy też zdeponowana – w

materialnych  artefaktach  i  nie-ludzkich  obiektach  (instytucje,  narzędzia,  środki  wymiany,

technologie,  przyroda  itd.)  jako  rozbudowane  konglomeraty  praktyk.  Ale  przede  wszystkim w

świecie  nowoczesnym  wiedza  ta  to  wielopoziomowa  struktura  wszystkich  tych  postaci,  która

funkcjonuje zarówno jako medium działania, ale sama też staje się efektem tychże działań. W ten

sposób  nowoczesność  stanowi  złożoną  strukturę  ontologiczną,  która  każdorazowo  musi  być

wykonywana  na  wielu  często  przenikających  się  poziomach,  by  uzyskać  swoistą  dla  siebie

równowagę pomiędzy dynamiką i statyką tego, co istnieje.

Problem  polega  jednak  na  tym,  że  koncepcja  habitusu określająca  pewien  stopień

niezdeterminowania praktyk nie zawsze pracuje symetrycznie w sensie onto-epistemologii. Pomimo

tego,  że  koncepcja  P.  Bourdieu  pozwala  bardzo  wyraźnie  dostrzec,  na  czym  polega  rozziew

pomiędzy  nowoczesnymi  narracjami  nauk  społecznych  (epistemocentryzm)  a  fundującymi  ją

praktykami  (społeczny  poziom  konstruowania  normatywności),  pomimo  tego,  że  ów  rozziew

zidentyfikowany zostaje w najbardziej newralgicznym punkcie, jakim jest praktyka wiedzotwórcza

(reprezentacja vs. wytwarzanie), to ostatecznie cały misternie utkany projekt zantropologizowanej

socjologii zacina się w momencie zetknięcia z Innym, albo mówiąc językiem filozoficznym z Tamtą

stroną. Aby to pokazać, proponuję rozpatrzeć dwa przykłady. Pierwszy pochodzi z książki Reguły

sztuki i dotyczy analizy pola literackiego, a w szczególności postaci G. Flauberta, drugi pochodzi z

pracy Męska dominacja i odnosi się do pozycji berberskich kobiet.
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Dla P.  Bourdieu świat  społeczeństw nowoczesnych może być pełen napięć i  konfliktów,

strukturalnych  przymusów  i  relatywnej  swobody  działania.  Te  konflikty  i  napięcia  zdaniem

francuskiego  socjologa  zostają  szczególnie  wyraźnie  wyartykułowane  w określonych  obszarach

życia społecznego – zwłaszcza  tych,  w których stawką są praktyczne  inwestycje  w uniwersum

świata scholastycznego: sztuka, nauka, czy sport. Dzięki tym napięciom określone podmioty mogą

wykorzystywać spektra możliwości dostosowywania się do określonych wymogów pola, nie tylko

w  celu  biernego  odtwarzania  warunków,  lecz  również  po  to,  by  dokonać  w  nim  zmiany.  Na

przykład przez nałożenie nowego poziomu kontekstualnego na pewne zjawiska społeczne, a nawet

odwrócenia zastanych hierarchii. Dobrym przykładem jest fenomen zdobywania autonomii w polu

literackim,  jakie  pod koniec  XIX wieku zdaniem P.  Bourdieu  zapoczątkował  G.  Flaubert.  Oto

fragment obszernej analizy poprzedzonej gruntowną lekturą Szkoły uczuć:

Jak  wiadomo,  Flaubert,  razem z  innymi  twórcami,  zwłaszcza  z  Baudelair'em przyczynił  się  w znacznym
stopniu do ukonstytuowania się pola literackiego jako świata osobowego, poddanego osobnym prawom. Rekonstrukcja
punktu widzenia Flauberta, czyli miejsca w przestrzeni społecznej, od którego poczynając, tworzyło się jego widzenie
świata, pozwala stworzyć realną możliwość znalezienia się u samych początków świata, którego funkcjonowanie stało
się dla nas tak znajome, iż regularności  i  reguły,  jakim podlega, umykają naszej  uwadze. Pozwala również,  dzięki
powrotowi do „czasów heroicznych” walki o niezależność, gdy w obliczu represji stosowanej z całą brutalnością (z
procesem włącznie)  cnota  oporu  i  buntu  powinna potwierdzać  się  z  całą  mocą,  odkryć  na  nowo zapomniane  lub
zanegowane zasady wolności intelektualnej529.     

Powstrzymajmy się chwilowo od komentarza i  zestawmy ten cytat  z relatywną swobodą

kobiet w androcentrycznym społeczeństwie Berberskich Kabyli.

Kobiety  wykorzystują  narzucony  schemat  percepcji  (wysoki/niski,  twardy/miękki,  prosty/krzywy,
suchy/mokry),  które zwykle stwarzają negatywne wyobrażenie ich własnej  płci,  stosują je  także w celu określenia
męskich atrybutów seksualnych; miękki, bez wigoru, obwisły (lalaaleq, asaalaq także określające cebulę lub filetowane
mięso, również acherbub – miękki organ starca pozbawiony witalności, czasem określany jako łachman). Dewaluując
płeć męską, kobiety wyciągają więc korzyść w postaci potwierdzenia wyższości własnej płci – jak w powiedzeniu do
mężczyzny; „cały twój sprzęt wisi (laalaq), podczas gdy ja jestem jak szlachetny kamień530.

Zestawienie tych fragmentów jest zupełnie dowolne i z wielu powodów może uchodzić za

nieporównywalne. Naturalnie zdaje sobie sprawę, że w Regułach sztuki autor prowadzi badania z

pozycji  antropologa  skupiającego  się  na  szczególnego  rodzaju  praktykach  ograniczonych  do

określonego mikroświata, podczas gdy w Męskiej dominacji mamy do czynienia raczej z koncepcją

antropologii porównawczej. Te dwa podejścia (badanie wąskiego wycinaka praktyk i panoramiczna

perspektywa porównawcza) nie zawsze muszą być ze sobą kompatybilne531. Dla mnie ważne jest

529 P. Bourdieu, Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2007, s. 
78

530 P. Bourdieu, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 23.
531 W odniesieniu do społeczeństw tradycyjnych badanie mikroświata kobiecych praktyk implikuje całościowy obraz
reprodukcji  społecznej  (bez  dokonującej  się  zmiany),  podczas  gdy  analiza  pola  literackiego  w  społeczeństwach
nowoczesnych zostaje utrzymana na poziomie wydzielonego obszaru praktyk (uwzględniającą zmianę strukturalną pola
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jednak to, w jaki sposób obszar niezdeterminowania praktyk pracuje w obrębie tych dwóch struktur

społecznych.  Zauważmy,  że w jednym i  drugim przypadku pomimo niekorzystnych warunków,

strukturalny  przymusów  w  postaci  politycznej  cenzury  z  jednej  strony  i  androcentrycznego

porządku  społecznego  z  drugiej,  dochodzi  do  określonego  rozdystrybuowania  zasobów

(podmiotowej)  wolności  oraz  (systemowej)  konieczności,  twórczej  ekspresji  i  społecznych

ograniczeń.  W  przypadku  Flauberta  dystrybucja  ta  kończy  się  wytworzeniem  pozycji

autonomicznej dla pisarza i początkiem formowania się nowych porządków w polu literackim, z

kolei  w  przypadku  berberskich  kobiet  nic  nie  ulega  zmianie.  Ta  różnica  nie  polega  tylko  na

sprytnym doborze  cytatów,  lecz  na  pewnej  regularności,  która  odtwarza  się  w asymetrycznym

podejściu  do  tzw.  społeczeństw  nowoczesnych  i  tradycyjnych,  jaka  charakteryzuje  orientację

epistemocentryczną. Jak zauważ R. Connell:

Dane  społeczeństwo,  czy  formacja  społeczna  jest  więc  na  pewnym  poziomie  samoreprodukujących  się
struktur, na innym zaś – zbiorem działających podmiotów zaangażowanych w nieustający taniec formułowania strategii,
dobijania targów i zawierania transakcji. Poprzez ten taniec, którego zasady są wyznaczone przez struktury, dochodzi
do reprodukcji. Niezamierzone skutki habitusu ciągle wtłaczają wydarzenia w ich dotychczasowe koleiny […] Taniec
praktyki społecznej przypomina więc danse macabre, w którym podobni duchom emisariusze struktur wykonują swoje
na poły ustalone karnawałowe figury, a pod koniec każdego cyklu praktyk wracają do swoich grobów – czyli na swoje
miejsca  w  strukturach.  Czas  ma  istotne  znaczenie  dla  kroków tego  tańca,  ale  na  poziomie  całości  historia  ulega
zamrożeniu.532

 

W zadziwiający  sposób  P.  Bourdieu  wpisuje  się  w  epistemocentrycznie  skonstruowaną

dychotomię między społecznościami posiadającymi historię, zdolnymi dokonywać postępu, a tymi,

które tej  historii  nie posiadają. Praktyka logiki (czyli postulat zantropologizowania socjologii)  z

powrotem  kieruje  się  więc  ku  logice  praktyk  (ponownej  socjologizacji  antropologii),  która

rozporządza i determinuje ludzkie zachowania. W tzw. społeczeństwach tradycyjnych podmiotowa

wolność  zawsze  jest  podporządkowana  wymogom  strukturalnym,  gdzie  różnorodne  praktyki

(często identyfikowane jako emancypacyjne) krążą jedynie w orbicie warunków określanych przez

społeczną reprodukcje, nie stwarzając tym sam żadnej szansy na zmianę warunków reprodukcji,

czyli mówiąc krótko postęp. W konsekwencji praktykom tym nie można przypisać żadnej formy

uniwersalnej  odnoszącej  się  do  obiektywnych  konstrukcji  poznawczych.  I  nawet  znakomity

teoretycznie manewr, zastosowany w Męskiej dominacji,  a polegający na tym, by opisać struktury

władzy  w  społeczeństwach  zachodnich,  posługując  się  kategoriami  Berberskich  Kabyli,  jest

symetryczny tylko w połowie. Problem polega bowiem na tym, że zobiektywizowane instytucje

społeczeństw nowoczesnych (w tym – jak powiada sam P.  Bourdieu –  uspołecznienie tego,  co

biologiczne  i  biologizacja  tego,  co  społeczne)  zostają  rozszczelnione  przez  zantropologizowną

literackiego). Jest to przykład asymetrii i w zasadzie przywrócenia różnicy między socjologią a antropologią.
532 R. Connell, Teoria z globalnego Południa…, dz. cyt., s. 54
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kategorię  praktyki  (praktyka  bez  teorii),  podczas  gdy świat  berberskich  kobiet  zostaje  poddany

logicznej  (epistemocentrycznej)  konserwacji.  Ogólnie  rzecz  ujmując,  wśród  berberskich  kobiet

nigdy nie pojawi się nikt taki, jak (niepiśmienna) Wirginia Woolf, która będzie w stanie dokonać

nawet  niewielkich  przesunięć  w obszarach życia  społecznego zdominowanego przez  mężczyzn,

podczas  gdy  G.  Flaubert  będący  przecież  –  w  sensie  praktycznym  –  ucieleśnieniem  „przed-

nowoczesnego”  agnesa,  rewolucjonizuje  rynek  dóbr  symbolicznych  pomimo  politycznie

zorganizowanej cenzury.

Istnieje zatem wciąż znacząca różnica w możliwościach auto-definiowania się podmiotów

badanych  w  ramach  socjologii  i  antropologii.  Podmioty  nowoczesne  niejako  z  góry  mają  tę

możliwość, z kolei podmioty przed-nowoczesne z góry takich możliwości są pozbawione. Można

zatem  powiedzieć,  że  P.  Bourdieu  został  złapany  we  własne  sidła  zobiektywizowanej

obiektywizacji:

Podczas gdy [socjolog] musi również mieć się na baczności, nie może również zapominać, iż jak każdy inny
naukowiec, on także ma podjąć próbę stworzenia naukowej  aperspektywicznej perspektywy; jako społeczny podmiot
(socjal  agent)  jest  tak samo ulokowany w obrębie swojego przedmiotu [badań] i  na tej  podstawie posiada pewną
perspektywę, która nie pokrywa się z innymi, ani z ogólną i wszechmocną perspektywą quasi-boskiego obserwatora,
którą może osiągnąć, jeśli spełnione zostaną wymogi danego pola. Toteż wie, że specyfika nauk społecznych wymusza
na nim pracę dążącą do stworzenia prawdy naukowej zdolnej zintegrować punkt widzenia obserwatora z praktycznym
punktem widzenia danego podmiotu w jedną perspektywę, która nie będzie rozpoznawana jako perspektywa i podlegać
ma sprawdzeniu w iluzji absolutu533.

Dość  osobliwa  to  deklaracja,  jak  na  kogoś,  kto  ukuł  pojęcie  rozumu scholastycznego i

scjodycei,  które  na  stałe  weszły  do  krytycznego repertuaru  socjologii  wiedzy.  Jest  to  osobliwa

deklaracja również z tego powodu, że zdradza, iż P. Bourdeiu rozumiał uniwersalizm nowoczesnej

wiedzy naukowej głównie w kategoriach zeświecczonych religii monoteistycznych, podczas gdy

jest  to,  tylko jeden ze sposób rozumienia nowoczesnego wymiaru uniwersalności. Fragment ten

napisany na krótko przed śmiercią francuskiego socjologa B. Latour skomentował jako najbardziej

uczciwą wersję marzenia refleksyjnej socjologii krytycznej, jaką kiedykolwiek napisał P. Bourdieu.

Model V. Refleksywność (U. Beck)

Nowoczesny ethos wiedzy naukowej zawierał w sobie głębokie przekonanie, że poznawanie

rzeczywistości nie jest tylko celem samym w sobie. Nauki ścisłe w sposób praktyczny uwolniły

ludzi  od  licznych  zagrożeń  płynących  ze  strony  świata  przyrody.  Szczepionki,  hydrofor,

mikrobiologia, mapa czy silnik spalinowy stały się nieodzowną częścią naszej sprawnie działającej

codzienności. Artefakty te wprowadziły bezpieczeństwo ontologiczne tam, gdzie go wcześniej nie

533 P. Bourdieu, Science de la science et reflexivite, Paris 2002. Cyt. za: B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne,
dz. cyt., s. 200.
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było. Uczyniły naszą codzienność na tyle przewidywalną i spójną, że fakt ich nieustannej obecności

stał się dla nas niezauważalny. Z kolei na poziomie nauk społecznych systemy wiedzy naukowej

uświadomiły  szerokim  masom,  że  istnieją  strukturalne  prawidłowości  związane  generowaniem

instytucjonalnej  przemocy,  wytwarzaniem niesprawiedliwości  oraz  utrzymywaniem przywilejów

klasowych,  które  stanowią  o  kształcie  świata,  w którym masy  te  żyją  i  funkcjonują534.  Nauka

czyniła  w  ten  sposób  uciskane  społeczeństwa  świadomym  podmiotem  społecznych  zmian.

Nowocześni myślicie i badacze wychodzili więc z założenia, że im więcej wiedzy na temat świata

fizycznego  i  społecznego,  tym lepiej  można  kontrolować  rzeczywistość.  Nowoczesna  nauka  w

swym założeniu  miała  zatem pełnić  nie  tylko  funkcję  badawczą,  zorientowaną  na  poznawanie

rzeczywistości i budowanie abstrakcyjnych teorii, zachowując przy tym niewzruszony obiektywizm

w stosunku do problemów, które diagnozowała. Wręcz przeciwnie autonomia i obiektywizm nauki

wyznaczały obszar jej krytycznego zaangażowania oraz pozwalały na implementacje jej dokonań w

przestrzeń  świata  społecznego.  W tym sensie  obecność  dyspozycji  krytycznej  w ramach  pracy

badawczej niejako wprost zawierała w sobie propozycję zmiany zastanej rzeczywistości.

W powyższych założeniach krył się jednak słaby punkt, który sprawiał, że to społeczno-

polityczne  uwikłanie  wiedzy  nie  mogło  być  w  pełni  wyartykułowane  na  poziomie  materialnej

praktyki.  Wszelkie  formy  nowoczesnej  wiedzy  naukowej  były  bowiem  konstruowane  w  taki

sposób, że kładły nacisk na przedstawianie racji jako punktu, w którym musiał ustać wszelki spór.

Prawomocność  wiedzy  –  od  czasów Kanta  –  stała  się  nieodzownym elementem formułowania

teorii,  które  pretendowały  do  statusu  powszechnie  ważnych  rozstrzygnięć.  Taki  sposób

konstruowania wiedzy wytwarzał jednak nieustanne napięcie, pomiędzy naukowymi roszczeniami

do prawdy a idą pełnej demokratyzacji życia publicznego. W praktyce oznaczało to, że systemy

wiedzy  naukowej  wykazywały  relatywnie  wysoki  poziom  stabilizowania  społecznych  efektów

własnej działalności w ramach określonych dziedzin przedmiotowych. Dzięki silnym instytucjom

publicznym,  państwom  narodowym  oraz  dobrze  finansowanym  ośrodkom  badawczym,  nauka

mogła  dokonywać  auto-katalizy  wielu  patologii  rozwojowych,  które  sama  w  sposób

niekontrolowany  prowokowała.  Dopóki  była  ona  zdolna  zabezpieczać  swój  obiektywizm

poznawczy w wymiarze praktycznym, czyli w sytuacji konfrontowania się z wywołanymi przez

siebie  negatywnymi  skutkami,  dopóty  jej  związek  z  polityką  i  kapitałem  mógł  pozostawać  w

534 „Radykalizm [socjologiczny] określano, powołując się na Karola Marksa, jako sięganie do korzenia rzeczy, a więc
ujawnianie podstawowych cech strukturalnych społeczeństwa. Radykalizm świadom samego siebie to takie podejście
teoretyczno-metodologiczne,  które cechuje pełne zrozumienie przedmiotu badań i  jego korzeni  przy jednoczesnym
dążeniu do jego zniszczenia i zastąpienia go nowym, lepszym. Bez pierwszej cechy byłby fanatyzmem, bez drugiej –
samą  tylko  mądrością.  Radykalizm  socjologiczny  musi  więc  łączyć  mądrość  z  postawą  czynną,  działaniem
zmieniającym to,  co uznane jest  za nieracjonalność społeczeństwa” (J.  Mucha,  Socjologia jako krytyka społeczna:
orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa 1986, s. 8).
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ukryciu. Dlatego też społeczna rola nauki jako z jednej strony instancji rozstrzygającej o prawdzie

(paradygmat  reprezentacji),  z  drugiej  zaś  tworzącej  warunki  możliwości  dla  organizowania

nowoczesnych  wspólnot,  mogła  urzeczywistniać  się  z  pominięciem instytucji  publicznych  oraz

globalnych stosunków ekonomicznych choć nieustannie wchodziła z nimi, w coraz silniejsze relacje

i  związki.  Nowoczesny  mechanizm  przestał  funkcjonować  w  momencie,  w  którym  efekty

rozstrzygnięć naukowych, przestały utrzymywać zdolność do auto-katalizy skutków ubocznych, a

złożoność problemów społeczno-ekologicznych w wymiarze globalnym nawarstwiła się do tego

stopnia, że ich rozstrzygnięcia zaczęły wytwarzać więcej niepewności i ryzyka, niż były w stanie

kontrolować.

Najpierw ma miejsce zastosowanie nauki wobec zastanego świata natury, człowieka i społeczeństwa zaś w
fakcie refleksyjnej nauki są już konfrontowane ze swoimi własnymi produktami, brakami, skutkami, napotykają więc
drugi twór cywilizacji [...] Przez fakt, że ekspansja nauki skierowana jest na siebie samą, w ten sposób krytyka jest
uprawiana jako krytyka nauki […] Ujawnia ona stopień niepewności nauki dotyczącej jej podstaw i oddziaływań, nad
czym góruje już tylko potencjał ryzyka […] W ten sposób puszczony został w ruch proces demistyfikacji nauk, w czasie
którego relacje między nauką a praktyką i opinią społeczną ulegają gruntownej zmianie. W konsekwencji dochodzi do
brzemiennej w skutki demonopolizacji naukowego roszczenia do poznania.535

 Społeczna,  ale  również  teoretyczna  tożsamość  nauki  w  warunkach  multiplikacji  ryzyka

ulega więc szybkiemu rozkładowi. „Nauka gra swoją własną grę – pisze J. F. Lyotard – ale nie może

legitymizować innych gier  językowych.  Wymyka się  jej  na  przykład  gra  preskrypcji.  Ale  nade

wszystko nie  może legitymizować siebie samej.”536 Tym samym splot racjonalności  naukowej i

dyspozycji krytycznej, który umożliwiał nauce skuteczną konfrontację z wywoływanymi przez nią

niepożądanymi  skutkami,  staje  się  niezwykle  problematyczny.  Z  jednej  strony  bowiem  nauka

stanowi niezbędny komponent w zmaganiu się ze społecznymi problemami świata nowoczesnego, z

drugiej zaś jej pierwotne roszczenia do ważności zostają niemal całkowicie podkopane.

Ostatecznie epistemocentrycznie definiowane systemy wiedzy naukowej wcale nie okazały

się dziedzinami wyłącznie poznawczymi oddzielonymi od świata społecznego Popperowską tezą o

demarkacji. Nauki aktywnie wytwarzają świat, przekształcając tym samym zarówno przedmiot, jak

i podmiot swoich badań, lecz bez możliwości zintegrowania tego procesu z powrotem w strukturę

nowoczesnej  refleksyjności.  W  sensie  filozoficznym  oznacza  to  całkowite  wyzbycie  się

Heglowskiego momentu syntezy,  dzięki której rozum dążył do rozpoznania siebie i  świata jako

absolutnej  jedności.  To  również  daremność  prób  emancypacji  oraz  legitymizacji  wszelkiej

zwierzchności. Bez momentu syntezy nowoczesna refleksyjność wyzwolonego „niewolnika” staje

się wyłącznie samo-zniewoleniem, zafiksowanym na poziomie nieprzezwyciężalnej różnicy między

535 U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka, dz. cyt., s. 238-240.
536 J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Margasiński, Aletheia, 

Warszawa 1997, s. 116.

262



pragnieniem wolności i krytyką uwikłania, między autentycznością bycia i alienacją. Z kolei sama

zwierzchność  zastyga  w  różnicy  między  czystą  przemocą  a  złudzeniem  ideologicznych  form

uprawomocnienia. Innymi słowy, emancypacja nie kładzie już kresu żadnej zwierzchności, niczego

nie zapoczątkowuje i niczego nie kończy, a jednak wciąż uwodzi obietnicą transgresji. Tak samo

władza pozostaje jawnym wyrazem partykularnych insertów i w tym sensie niczego już nie chroni i

niczego  już  nie  zabezpiecza,  choć  określa  się  w  kategoriach  praw  uniwersalnych.  Jeśli  więc

funkcjonuje tu  jakiś  rozum, to  jest  to  rozum całkowicie  sprywatyzowany,  jeśli  istnieje  tu  jakaś

uniwersalność, to polega ona na jawnym i w pełni świadomym samo-oszustwie. Jak trafnie ujął to

P. Sloterdijk:

Cynizm […] jest  zmodernizowaną świadomością nieszczęśliwą,  nad którą oświecenie pracowało owocnie,
choć nadaremnie. Odrobiło ono swoją lekcję oświecenia, ale się nie zrealizowała i z pewnością zrealizować się nie
może.  Cisząca  się  doskonałą  kondycją,  a  zarazem  żałosna  świadomość  nie  czuje  się  już  zagrożona  przez  żadną
ideologię;  jej  fałszywość  jest  wyważona  na  drodze  refleksji  […]  Postępowanie,  mimo  iż  wie  się,  że  jest  złym
postępowaniem, to dziś powszechne zachowanie w sferze nadbudowy; bez złudzeń wiemy, że jest złe, a jednak trwamy
w nim, gdyż zostaliśmy przygnieceni przez  potęgę rzeczy […] Świadomość ta choruje na przymus zaakceptowania
zastanych stosunków, w które wątpi, na przymus dostosowania się do nich i w rezultacie całkowitego ich podtrzymania
[…] Ta świadomość nigdy już nie będzie głupia, czyli naiwna, i nigdy już nie odzyska swojej niewinności […] Każdy,
kto ma coś do stracenia,  radzi sobie ze swoją nieszczęśliwą świadomością w prywatnym zaciszu, albo zagłusza ją
dodatkowym engagment537.

W języku socjologicznym powiedzielibyśmy, że rozum cyniczny jest wynikiem niemożności

obsadzenia doświadczenia ani na poziomie obiektywnych faktów naukowych (fizyka społeczna),

ani  na  poziomie  świata  życia  (fenomenologia  społeczna).  Tym  samym  rozum  cyniczny  jest

niemożnością  wpuszczenia  tych  dwóch  poziomów  w  obieg  refleksyjnego  zapętlenia,  licząc

jednocześnie na oczyszczający  Aufhebung. Kryzys rozumu jest zatem kryzysem nauki – w sensie

Heglowskim – który można streścić w pytaniu; jak być razem, w sytuacji, w której samo określenie

„być razem” nie  może dłużej  się  wspierać,  na  żadnej  formie  doświadczenia  lub  artykułowanej

wiedzy?

Dla U. Becka filozoficzno-socjologiczne ramy pierwszej nowoczesności, ujęte w kategorii

refleksyjności  są  więc  nie  do  obrony  z  pozycji  krytycznych.  Niemiecki  socjolog  broni  dość

osobliwego stanowiska, że to nie logika kryzysowa kapitalizmu odpowiada za stan współczesnego

świata,  lecz  odwrotnie,  to  kapitalistyczne  sukcesy,  w  tym sojusz  kapitału,  wiedzy  naukowej  i

polityki, tworzą społeczeństwo światowego ryzyka:

Przede wszystkim to  nie  kryzys  ale  –  podkreślam to  raz  jeszcze  – zwycięstwa kapitalizmu prowadzą do
powstania nowych form społecznych. To z kolei oznacza, że nie walka klasowa, ale zwykła modernizacja i jej kolejne
etapy zamazują kontury społeczeństwa przemysłowego […] można stwierdzić, że niezwykły dynamizm przemysłowy

537 P. Sloterdijk, Krytyka cynicznego rozumu, tłum. P. Dehnel, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2008, s. 
22-24
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wkracza do nowego społeczeństwa bez uprzedniej  eksplozji  rewolucyjnej,  omijając debaty polityczne oraz decyzje
parlamentarne538.

Oznacza  to,  że  zjawiska  generujące  ryzyko  są  związane  z  trendami  społecznymi,  które

powszechnie  uważane  są  za  pozytywne.  Wzrost  gospodarczy,  gwarancje  zatrudnienia,

technicyzacja,  czy  świadczenia  emerytalne,  wytwarzają  niepożądane  konsekwencje,  których

nowoczesne instytucje nie są w stanie obsłużyć, równolegle nie przekształcając samych siebie oraz

logiki, na podstawie której funkcjonują. Na przykład wzrost jakości życia w tzw. społeczeństwach

rozwiniętych doprowadził do stopniowego obniżenia wskaźników demograficznych, równocześnie

stawiając  pod  znakiem  zapytania  aktualny  kształt  systemu  emerytalnego  oraz  świadczeń

medycznych.  Taka  sytuacja  zwrotnie  oddziałuje  na  świat  pracy,  w  szczególności  na  relacje

pracowników  z  kapitalistami.  Te  wyzwalają  zaś  gruntowne  zmiany  w  strukturze  rodziny  oraz

sposobie definiowania tożsamości. Ostatecznie w stabilne struktury społeczeństwa przemysłowego

wkrada się niepewność i ryzyko, obejmujące swym zasięgiem zarówno wymiar systemowy, jak i

ten dotyczący życia codziennego.

Taki  sam ciąg  argumentacji  można dostrzec,  skupiając  się  na  kryzysach gospodarczych,

katastrofie  ekologicznej,  czy  ubóstwie  Trzeciego  Świata,  których  źródło  znajduje  się  w

pozytywnych trendach, jakie w państwach zachodnich ukształtowała nowoczesność przemysłowa.

Cechą wspólną wszystkich tych przemian jest to, że stanowią one coś w rodzaju cichej rewolucji,

dokonującej się poza oficjalnymi formami wiedzy naukowej. Określenie „poza wiedzą naukową”,

jest  tu  fundamentalne,  gdyż  wskazuje  na  ponowne  przemyślenie  tego,  czym  w  zasadzie  jest

praktyka naukowa w obrębie naukowej samowiedzy.  A co wprost  prowadzi  do zredefiniowania

pojęcia nowoczesnej refleksyjności.

Modernizacja  refleksywna  oznacza  zatem,  iż  zmiana  społeczeństwa  przemysłowego,  dokonująca  się
niepostrzeżenie  i  w  sposób  niezaplanowany  w  następstwie  zwykłej,  autonomicznej  modernizacji  w  ramach
niezmiennego, nie naruszonego porządku politycznego i  ekonomicznego, wiąże się  z  radykalizacją nowoczesności,
prowadzącą do rozpadu założeń oraz konturów  społeczeństwa przemysłowego oraz umożliwiającą powstanie nowej
nowoczesności,  Wiemy już,  że  dojdzie  do  tego,  co  wydawało  się  niemożliwe  dwóm głównym,  antagonistycznym
nurtom prostej modernizacji, marksizmowi i funkcjonalizmowi, a mianowicie, że nowe społeczeństwo, powstanie bez
udziału rewolucji. Łamiemy tym samym pewne tabu, milcząco zakładając, iż zmiana społeczna jest niewidoczna, a
zarazem immanentna.  Teza,  że przejście od jednej  epoki  życia  społecznego do innej  może dokonać  się  w sposób
niezamierzony, z pominięciem forów, na których podejmuje się decyzje polityczne, linii konfliktu i sporów ideowych,
przy równym stopniu demokratycznej samoświadomości społeczeństwa, co najgłębiej zakorzenionym przekonaniom
socjologów539.

Jeśli multiplikowanie ryzyka, polega na tym, że na wystąpienia nieprzewidywalnych zjawisk

reaguje  się  przy  użyciu  starych  schematów i  metod,  to  znaczy  schematów  i  metod,  które  ów

538 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, dz. cyt., s. 13.
539 Tamże, s. 13-14.
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nieprzewidywalne zjawiska wywołały,  to konsekwencją takiego postępowania musi być rosnąca

przepaść między wiedzą a niewiedzą. W tym sensie refleksywność nie jest, tak jak refleksyjność,

auto-odniesieniem540 (namysłem  nad  tym,  co  się  robi,  albo  krytycznym  namysłem  nad

konsekwencjami określonych działań), budującym samowiedzę i ustanawiającym prymat teorii nad

praktyką  (czy  też  formy nad  treścią).  Refleksywność  oznacza  raczej  konfrontację  ze  skutkami

ubocznymi działań, których nie brało się wcześniej pod uwagę, ani których nie można już poddać

kontroli  w  auto-referencyjnej  strukturze  odniesień.  W  ten  sposób  dochodzi  do  zaskakującej

dialektyki wiedzy i niewiedzy:

Skoro  nie  możemy  (jeszcze)  nic  wiedzieć  o  skutkach  badań,  działań  ani  produkcji  prowadzonych  przez
przemysł […] skoro zatem ani optymizm protagonistów, ani pesymizm krytyków nie opiera się na wiedzy, to jaka
reguła obowiązuje; zielone czy czerwone światło dla korzystania  przez przemysł na masową skalę z techniki? Czy
zatem niemożność uzyskania wiedzy otwiera nowe pole działania, czy raczej stanowi powód do spowolnienia go, do
nakładania moratoriów, może nawet do niedziałania? Jak za pomocą niemożności uzyskania wiedzy uzasadnić reguły
działania lub powinności niedziałania?541

Kiedy skutki ubocze działań zaczynają przeważać nad tym, co można zaplanować, wówczas

przetasowaniu zaczyna ulegać ontologiczna struktura czasu. Przyszłość nie tylko znika z horyzontu

i staje się obecna już dziś – jak głosi słynny slogan reklamowy, ale również zamazuje sam horyzont,

pozwalający orientować się w zamierzeniach oraz następstwach określonych decyzji. Posuwanie się

do  przodu  oznacza  więc,  wytwarzanie  ryzyka,  zdarzeń  niepodlegających  kontroli,  a  więc

ostatecznie powrót do przeszłości. Do świata, który stał się całkowicie nieprzewidywalny. Podobnie

w  wersji  konserwatywnej,  kurczowe  trzymanie  się  wzorów  przeszłości,  skutkuje  jedynie

przyspieszeniem  nadejścia  nieokreślonej  przyszłość.  Zmianom  struktury  temporalnej  działania,

towarzyszy również zmiana struktur realności i  powinności,  tak precyzyjnie sklasyfikowanych i

posortowanych już przez Kanta.

Wszystko  sprowadza  się  jednak  do  faktu,  iż  ten  horyzont  zaciera  się  wraz  z  nawarstwieniem się  ryzyk,
ponieważ informują nas one, czego nie powinniśmy robić, a nie mówią co powinniśmy. Dominuje imperatyw unikania.
Kto  przedstawia  świat  jako  ryzyko,  w  końcu  stanie  się  niezdolny  do  działania.  Warto  zauważyć,  że  wzrost  i
potęgowanie kontroli wytwarza ostatecznie zjawisko przeciwne542.  

To, co jest i to, co być powinno, traci swoją wyrazistość. Powinności nie można już spleść z

przyszłością,  a  realności  z  jakimkolwiek standardem czasu.  Jaki  jest  zatem status  ontologiczny

ryzyka? Po pierwsze ryzyko jest zlokalizowane w przyszłości (antycypacja katastrofy). Oznacza to,

540 „Istnienie refleksyjności, jaką socjologia eksponuje we wszystkich swoich szkołach – od Marksa, Webera, przez
Simmla po Goffmana i Garfinkla – stanowi wyróżnik każdej interakcji społecznej. Istnieje piękny obraz tej tak istotnej
od  czasów oświecenia  figury myślowej  refleksji:  patrzące  na  siebie  spojrzenie  (Fichte)”  (U.  Beck,  Społeczeństwo
światowego ryzyka, dz. cyt., s. 178).
541 Tamże, s. 184.
542 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, dz. cyt., s. 22.
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że nie ma konkretnego miejsca, ani precyzyjnie określonego czasu. Tym samym ryzyko nie jest

zdefiniowane społecznie, w takim sensie, że można je komuś przypisać. Za U. Beckiem, można

powiedzieć,  że miejscem ryzyka jest  nieistniejący stan świat:  „Kategoria ryzyka oznacza zatem

dyskusyjną  realność  możliwości,  którą  z  jednej  strony  trzeba  odróżnić  od  możliwości  czysto

spekulatywnej,  z  drugiej  zaś  od  zaistniałego  przypadku  katastrofy.”543 Po  drugie  ryzyko  jest

nieustannie obecne w naszych oczekiwaniach, w decyzjach, jakie podejmujemy, w planach, jakie

tworzymy, funkcjonuje w instytucjach i nie zna politycznych granic. W tym sensie ontologiczna

osobliwość ryzyka sprawia,  że  jest  ono niekiedy bardziej  rzeczywiste  niż  rzeczywistość – jeśli

można tu nadużyć stwierdzenia J. Baudrillarda.  Po trzecie ryzyko jest inscenizowane, wytwarzane i

powielane  w  taki  sposób,  że  nieustannie  wprowadza  przyszłość  w  obszar  teraźniejszości.

Inscenizacja  to,  jak  powiada  U.  Beck, samonegująca  się  przepowiednia,  gdzie  każdy  rodzaj

prewencji mierzy się jedynie z fikcją, mglistymi hipotezami i fantazjami, ponieważ ostatecznie nie

można wiedzieć tego, czego się nie wie.

Modernizacja refleksywana oznacza więc konfrontację ze skutkami społeczeństwa ryzyka, z którymi system
społeczeństwa  przemysłowego,  oceniając  rzecz  na  podstawie  jego  zróżnicowanych  standardów,  nie  potrafi  sobie
poradzić,  ani  których nie potrafi  zasymilować.  Fakt,  iż  konstelacja  społeczeństwa ryzyka sama może później  –  w
drugiej  fazie  –  stać  się  przedmiotem  refleksji,  nie  powinien  przesłaniać  nieświadomości,  quasi-autonomicznego
mechanizmu tego  przekształcenia;  to  właśnie  takie  wyabstrahowanie  wytwarza  społeczeństwo ryzyka i  nadaje  mu
realność544.

Nic więc dziwnego w tym, że „Naukowcy opuścili grunt logiki eksperymentalnej i zawarli

poligamiczne małżeństwo z kapitałem, polityką i etyką – czy dokładniej mówiąc – żyją z nimi w

nieformalnym  związku  małżeńskim545” Nauka  w  warunkach  społeczeństwa  ryzyka  zostaje

sprowadzana do przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego, zależnego od interesów świata biznesu

i polityki, gdzie badania się zleca, a za wyniki płaci.  Fakt ten, jednak wcale nie zniweczył statusu

naukowej racjonalności jako racjonalności właściwej. Paradoksalnie dokonało się jej ideologiczne

543 U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka, dz. cyt., s. 23.
544 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, dz. cyt., s. 17-18.
545 U. Beck,  Społeczeństwo  światowego ryzyka,  dz.  cyt.,  s.  40.  Należy również podkreślić,  że splot  racjonalności
naukowej  i  dyspozycji  krytycznej,  który  umożliwiał  nauce  skuteczną  konfrontację  z  wywoływanymi  przez  nią
niepożądanymi  skutkami  pierwszej  nowoczesności,  w  perspektywie  postmodernistycznej  staje  się  niezwykle
kontrowersyjny.  Przede  wszystkim  ze  względu  na  radykalny  relatywizm  poznawczy.  Próby  instytucjonalizacji
„omylności nauki” (T. Khun, K. Popper, czy P. Feyerabend) – jak powiada U. Beck – nie rozwiązywały podstawowych
problemów na styku nauki i krytyki, lecz intensyfikowały jedynie auto-refleksyjność systemów naukowych w obrębie
wytwarzania teorii. Dominacja takiego nastawienia wśród badaczy sprzyjała porzuceniu problematycznej relacji, jaka
łączyła kondycję nowoczesnych społeczeństw ze społecznym wytwarzaniem nauki. W ramach filozofii nauki skupiano
się raczej na zachowaniu nadwątlonego prestiżu wiedzy naukowej, jej autonomii oraz utrzymywaniu obiektywizmu
epistemologicznego  wobec  zmieniających  się  warunków  historycznych.  Jednakże  zarówno  postmodernizm,  jak  i
klasycznie  rozumiana  filozofia  nauki  ze  względu  na  swoje  epistemocentryczne  zacięcie  nie  potrafią  poddać
obiektywizmu poznawczego oraz krytyki wiarygodnej syntezie. Obydwa te podejścia pomijają bowiem ontologiczne
konsekwencje własnej praktyki, ulegają błędnemu przekonaniu, że to niewiedza wytwarza ryzyko, podczas gdy – jak
dowodzi U. Beck – jest dokładnie odwrotnie. Można zatem powiedzieć, że postmodernizm i filozofia nauki wpisują się
w charakterystykę czynnika sprawczego społeczeństwa światowego ryzyka. 

266



wzmocnienie, przez zredukowanie naukowych dyskusji dotyczących kontrowersji naukowych do

trzech  ekstremów,  przyrodoznawstwa,  moralności  religijnej  i  oczywiście  wymogów  rynkowej

opłacalności:

W  dyskusjach  publicznych  spierają  się  biolodzy  pokroju  Dawkinsa  z  różnorakimi  fundamentalistami
religijnymi. Tym, co uderza jest kompletne wycofanie głosu filozofów, naukowców społecznych. Ci są sparaliżowani
nadmiernym  sceptycyzmem  i  pesymizmem,  co  jest  dziedzictwem  postmodernizmu  z  jednej  strony  i  poczuciem
marginalizacji, niemocy i niemoty e rynkowym, technokratycznym świecie z drugiej. W sporach między biologami a
teologami  pominięty  zostaje  całkowicie  niezależny  poziom  analityczny  –  poziom  tego,  co  społeczne.  Dyskusje
sprowadzają się do przywołania dwóch rodzajów transcendencji  […]. Dzięki takiemu zabiegowi rozwiązanie także
może  jedynie przyjść spoza  i ma naturę eschatologiczną lub karmiczną. Podobny zabieg stosują również apologeci
wolnego  rynku  i  neoliberalnych  przemian,  z  tą  jedynie  różnicą,  że  miejsce  biologii  zajmują  niezmienne  prawa
ekonomii. Tym razem to nie biologia, ale mechanizmy rynkowe stają się odpowiednikiem przeznaczenia – karmy546.

Na przykład definiowanie konfliktów społecznych, w większości przypadków nie odnosi się

już do problematyki porządku społecznego – rozpatrywanego w kategoriach klasycznej filozofii

społeczno-politycznej, czy socjologii – ale sprowadza się do zagrożeń oraz dystrybuowania ryzyka.

Ruchy LGBT, aktywiści ekologiczni, uchodźcy, czy imigranci547, są to tematy, których nie określa

się  w  debacie  publicznej  w  kategoriach  możliwej  inkluzji  politycznej,  lecz  wprost  nazywa

zagrożeniem dla porządku społecznego, tradycyjnych wartości i kultury. Zagrożenia i ryzyka, jak

przekonuje U. Beck, nie są czymś, co można rozwiązać, powołując się na racjonalność naukową i

procedury  uprawomocnienia  wiedzy,  te  bowiem tkwią  swymi  korzeniami  głęboko  w pierwszej

nowoczesności.  Stąd też  sam sposób definiowania  konfliktów społecznych kieruje  się  w stronę

problematyki ontologicznej, która w żaden sposób nie może się wpasować, ani w porządek praktyk

instytucjonalnych,  ani  porządek  klasycznie  rozumianej  refleksyjności.  Logika  jest  tu  jednak

przewrotna,  ponieważ  to  nie  ruchy  emancypacyjne  oraz  ludzie  potrzebujący  pomocy  są

niedopasowani  do porządku instytucjonalnego państw narodowych,  lecz odwrotnie  to  instytucje

przemysłowej nowoczesności stanową główne źródło produkcji ryzyka, tworząc często zagrożenia

dla mniejszości, pozbawionych osłon socjalnych. Jest to jeden z powodów, dla których nauki ścisłe

i moralność religijna – te dwie transcendencje Natury i Boga, jak pisze A. W. Nowak – wypierają

dziś z dyskursu publicznego analizę społeczną, wystawiając tym samym to, co społeczne na pastwę

wolnego rynku.

546 A. W. Nowak, Wyobraźnia ontologiczna…, dz. cyt., s. 133 -134.
547 Jak  zauważa  O.  Marquard:  „Chodzi  o  techniki  przetwarzania  rozczarowań.  Oczywiście,  próbuje  się  najpierw
unikać  rozczarowań dzięki  sztuce  ignorowania;  dyskryminuje się  np.  przypominanie,  zmysł  historyczny;  unika się
stwarzania okazji do porównań między tym, co wprowadzono, a tym, co było wcześniej. To wszakże jak się wydaje, nie
wystarcza;  trzeba  sięgnąć po silniejsze środki.  Dlatego  dochodzi  do wielkiej  kultury uników, do wysokiej  kultury
aranżowania usprawiedliwień, do niezwykłego zapotrzebowania na kozły ofiarne,  krótko mówiąc; na grę to nie  ja.
Ulubionym alibi o różnorodnym przeznaczeniu jest społeczeństwo, a społeczeństwo to ci inni. Tam bowiem, gdzie
rzeczy idą złym torem, w czasach nowoczesnych winni są ludzie – jako sprawcy – ale zawsze są to ci inni ludzie” (O.
Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994, s. 87).
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Dialektyka wiedzy i niewiedzy, gdzie wie się tylko to, co się chce wiedzieć, a co w istocie

jest tylko formą zaprzeczenia, nie określa wyłącznie dynamiki wiedzy eksperckiej. Pozostaje ona w

silnym powiązaniu  z  codziennymi  praktykami  poszczególnych  grup  społecznych.  Na  poziomie

świata  życia,  ontologia  ryzyka,  odpowiada  sposobom  pozyskiwania  informacji,  formom

zaangażowania  i  reagowania  na  nieokreślone  zagrożenia.  Ale  również  odnosi  się  do  poziomu

zaufania  do nauki,  techniki  oraz instytucji  administrowania,  których to  podstawy w warunkach

społeczeństwa  światowego  ryzyka  są  systematycznie  podkopywane.  „Konsekwencje  sięgają

głęboko, aż do warunków produkcji poznania: nauce, która zgubiła prawdę, grozi to, że inni będą

jej dyktowali, co powinno być prawdą”548. Ostatecznie granica między światem wiedzy eksperckiej

a  pseudoeksperckimi  dyskursami  (instytucje  lub  oddolne  ruchy  na  usługach  kapitału,  które

świadomie bądź nie zajmują się „rozsiewaniem wątpliwości”549), jakie pojawiają się w horyzoncie

późnej nowoczesności, coraz bardziej ulega zatarciu.

Życie prywatne staje  się w gruncie rzeczy igraszką osiągnięć teorii  naukowych lub publicznych sporów i
konfliktów.  Kwestie  z  odległego  świata  wzorów  chemicznych  rozbłyskują  śmiercionośną  powagą  w  najbardziej
skrytych zakamarkach życia prywatnego, przybierając formę pytań o własne ja, tożsamość czy istnienie, których nie da
się zignorować  [...]Doświadczenie »naturalnego losu« wytwarzane przez cywilizację,  w której  kultura refleksyjnej
jaźni  doświadcza trwałego charakteru technologicznej  struktury i  jej  globalnego społeczeństwa oraz z  ich powodu
cierpi. Mikrokosmos życia prywatnego zostaje połączony z makrokosmosem niemożliwych do rozwiązania problemów
globalnych. 550

W  obliczu  postępującego  rozkładu  niezależnych  instytucji  publicznych,  a  tym  samym

niezależnej nauki globalna geo-kultura zagrożeń z konieczności musi być operacjonalizowana na

gruncie wybuchowej mieszaniny składającej się z ciasnych horyzontów specjalistycznej wiedzy,

religijnych światopoglądów nastawionych na  fundamentalne  rozstrzygnięcia,  reklamy,  lokalnych

form  uspołeczniania  oraz  zaścianka  codziennej  świadomości.  Dystans  pomiędzy  systemowym

wymiarem  rzeczywistości  a  mikroświatem  życia  codziennego  zostaje  zniwelowany  do  zera.

Jednostki coraz częściej zmuszane są, by na własną rękę zatroszczyć się o proces stabilizowania

rzeczywistości.  Zaimplementowania  określonych  standardów,  metrologii  i  klasyfikacji,  które

pozwolą im zniwelować presję złożoności świata i umożliwić funkcjonowanie. I nawet jeśli im się

to udaje, to zasięg tej stabilności będzie niewielki, a możliwość działania w szerszym wymiarze

zawsze  będzie  obarczona  niepewnością  i  zagrożeniem  powtórnego  rozpadu.  Innymi  słowy,

548 U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka, dz. cyt., s. 256.
549 „Negowanie  problemu  zmiany  klimatycznej  to  jeden  z  przykładów  szerszego  zjawiska,  przemysłu  obrony
produktów, czy wytwarzanie na zamówienie wątpliwości i niewiedzy. Chodzi o działalność ekspertów, think tanków,
instytutów  naukowych,  firm  konsultingowych  i  firm  public  relations,  które  profesjonalnie  zajmują  się
podtrzymywaniem publicznego przekonania o nieszkodliwości wybranych produktów lub rozwiązań. Wytwarzają one
atmosferę  kontrowersyjności  wokół  ekspertyz  mogących  zaszkodzić  pewnym  aktorom  (koncernom  tytoniowym,
paliwowym, biotechnologicznym)” (E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i Marazm antropocenu, PWN, Warszawa
2018, s. 197-198).
550 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, dz. cyt., s. 69-70.
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złożoność świata, która w ramach pierwszej nowoczesności jawiła się jako prosta i bezproblemowa,

przekształciła się teraz w złożoność niezorganizowaną. To, co charakteryzowało się naturalnością,

to  co wydawało się normalne i  w zasadzie niezauważalne w codziennym życiu,  staje  się nagle

egzotyczne, a to, co egzotyczne należy, dopiero oswoić.  Problem polega jednak na tym, że w tym

oswajaniu  coraz  częściej  ludzie  pozostają  sami.  Mówiąc  językiem  U.  Becka,  jednostki  nie

wyzwalają  się  dziś  ani  z  feudalnych  struktur  władzy,  ani  z  transcendentnych  aksjomatów

religijnych, lecz nieświadomie emancypują się od nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego do

społeczeństwa globalnego ryzyka.

Kondycja  świata  nowoczesnego,  którą  U.  Beck  nazywa  refleksywnością,  sprawia,  że

ontologiczna  struktura  rzeczywistości  przestaje  pasować  do  klasycznie  rozumianych  form

poznawczych.  Różnice między społeczeństwem i  przyrodą,  systemem a  światem życia,  czy też

realnością i powinnością, tracą na wyrazistości i nie można ich już powiązać ze sobą ani na bazie

„starych”  konwencji  epistemologicznych,  ani  za  pomocą  lokalnych  i  doraźnych  interwencji:

„Konglomerat  przyrody i  społeczeństwa zniósł  oba  te  pojęcia  w jednym stosunku wzajemnych

powiązań i  naruszeń,  o których nie  mamy jeszcze żadnego wyobrażenia,  nie mówiąc już o ich

pojęciu”551.  Jak  zauważa  Jean-Pierre  Dupuy nawet  pojęcie  niepewności  nie  zdaje  sprawy z  tej

sytuacji.  Niepewność  odnosi  się  bowiem  do  epistemologii,  naszej  wiedzy  o  obserwowalnym

świecie, która ogranicza się do logiki kosztów i strat. Z kolei skutki uboczne nowoczesności mają

charakter ontologiczny, dotyczą tzw. twardej rzeczywistości. Stąd też J. Dupuy proponuje pojęcie

niepewność  zastąpić  mocniejszym  określeniem  nieoznaczoności,  terminem  wyjętym  wprost  z

mechaniki kwantowej552.  

Argumentacja U. Becka, podobnie, jak w przypadku P. Bourdieu nie jest jednak w pełni

symetryczna w sensie onto-epistemologii. Podstawowa teza mówiąca o tym, że sukcesy kapitalizmu

są  źródłem  światowego  ryzyka,  które  upłynnia  podstawowe  dystynkcje  nowoczesności

przemysłowej,  ogranicza  to  twierdzenie  do  zachodniej  perspektywy,  z  której  to  diagnozuje  się

dynamikę  zmian  społecznych.  Na  przykład  kultury  nie-zachodnie  doświadczały  ontologicznych

form  ryzyka  (wykorzenienie,  katastrofy  ekologiczne,  niepewność  itd.),  jako  konsekwencji

551 U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka, dz. cyt., s. 125.
552 J.-P.  Dupuy,  Zasada  ostrożności  i  oświecony  katastrofizm:  racjonalny  wybór  w  obliczu  apokalipsy,  tłum.  K.
Sosnowska,  A.  Osuch,  http://recyklingidei.pl/dupuy-zasada-ostroznosci-oswiecony-katastrofizm,  dostęp:  15.11.2017.
Zasada nieoznaczoności polega na tym, że akt pomiaru zmienia właściwości układu mierzonego, w taki sposób, że
zwiększa niepewność wyników tych pomiarów. A zatem badanie jest ingerowaniem w strukturę ontologiczną świata.
„Jeśli zmniejszamy niepewność ∆E mierzonej energii E stanu układu, to rośnie niepewność ∆t mierzonego czasu t, w
którym układ miał daną energię. Innymi słowy, im dokładniej mierzymy energię E układu (maleje ∆E),  tym mniej
wiemy o konkretnej  chwili  czasu t,  w której  układ  miał  mierzoną energię,  ponieważ rośnie  ∆t.  I  odwrotnie.  Jeśli
zmniejszamy niepewność  ∆t  pomiaru  chwili  czasu  t,  w  której  układ  miał  energię  E,  to  wzrasta  niepewność  ∆E
mierzonej energii E układu. Oznacza to, że im dokładniej mierzymy moment czasu t wyznaczania energii E, tym mniej
dokładnie  mierzymy jej  wartość”  (W.  Salejda,  Notatki  do  kursu:  Wstęp  do  fizyki  kwantowej:  studia  inżynierskie,
http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/old_qm.pdf, dostęp online: 31.05.2020, s. 14).
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kolonialnych  eksploatacji,  te  zaś,  jak  pokazywałem w poprzednich  rozdziałach,  określały  ramy

rewolucji przemysłowej w Europie i USA. U. Beck zdaje się odwracać tę logikę, sugerując,  że

dopiero  sukces  społeczeństwa  przemysłowego,  spowodował  nierówną  pod  względem

geograficznym  dystrybucję  dobrobytu  i  ryzyka.  Odzwierciedla  to  spektrum  omawianych

problemów  i  zagrożeń,  które  ulokowane  są  niemal  wyłącznie  w  obrębie  tzw.  państw  wysoko

rozwiniętych. Zupełnie tak, jakby nie-zachodni świat biernie poddawała się procesom zachodzącym

gdzie  indziej.  Wydaje  się,  że  refleksywność,  to  nie  etap  tzw.  drugiej  nowoczesności,  lecz

nowoczesność jako taka, z tą tylko różnicą, że świat zachodni po raz pierwszy zmuszony jest się

konfrontować z konsekwencjami, które uprzednio wypierał poza swoje granice.

Niemniej jednak istotnym komponentem pojęcia refleksywności, jest dialektyka wiedzy i

niewiedzy, implikuje ona pewną dwuznaczność, której – jak sądzę – nie sposób wyartykułować w

języku wyłącznie socjologicznym. Proponuję sformułować tę dwuznaczność w formie pytania; czy

przypadkiem nie jest tak, że nowoczesna zdolność do projektowania nowych możliwości, nie jest

określona przez warunki wymykania się swoim ograniczeniom przez lukę niewiedzy? Uważam, że

spoglądając na wszystkie pięć modeli refleksyjności, jakie opisałem powyżej, widać to wyraźnie.

Każda z tych pięciu propozycji może być twórczo rozwijana, nie ze względu na to, co świadomie

(refleksyjnie) zakłada i krytycznie opracowuje, lecz to, czego nie może wiedzieć.
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Zakończenie

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata,
aby zawstydzić mędrców […]

i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić553.

Wobec faktu, że nam nic nie dadzą
Rządy, które kłamią i wodzą za nos – 

uchwalmy dzisiaj, że pod własną władzą
Zgotujemy sobie lepszy i szczęśliwszy los554.

Zadanie, jakie postawiłem przed sobą, pisząc niniejszą rozprawę, poległo na uchwyceniu fenomenu

nowoczesności od strony filozoficznej, dla której filozofią pierwszą (metafizyką empiryczną) jest

antropologia.  Zadanie  to  oznaczało  dla  mnie  przede  wszystkim  rozszczelnienie  filozoficznych

kategorii  przez  pracę  empiryczną,  a  następnie  poddanie  samej  tej  procedury  refleksyjnemu

zapętleniu, którego celem miała być odnowa filozoficznej samowiedzy. Ruch ten wyznaczał dla

mnie  trajektorię  całego  wywodu,  poczynając  od  filozoficznej  refleksyjności,  zorientowanej  na

sprawczy wymiar struktur poznawczych, kończąc na refleksyjności społecznej, skupionej niemal

wyłącznie na zmaganiu się z ontologicznymi konsekwencjami tej pierwszej. 

Projektując  swoją  pracę  w taki  sposób,  nie  zależało  mi  na  strategiach  relatywizowania,

chodziło raczej o to, by stworzyć sposób filozoficznego myślenia, który potrafiłby zintegrować w

spójnym  wywodzie  zarówno  aspekty  problematyki  ontologicznej  (struktury  świata),  jak  i

epistemologicznej (struktury wiedzy). W tym sensie filozofować oznacza dla mnie rozpoznawać

ontologiczne  pęknięcia  w  procesach  konstytuowania  świata  nowoczesnego,  to  wskazywać  na

przyczyny  strukturalnych  niedomagań  rzeczywistości  społecznej,  jednocześnie  starając  się  je

zidentyfikować  na  poziomie  nieoczywistych  powiązań  i  konfiguracji,  które  ostatecznie  mają

prowadzić  do  odnowy  doświadczenia.  Filozoficzna  samowiedza  urzeczywistnia  się  zatem  jako

praktyczny sposób poruszania się po niepewnym gruncie nowoczesnego uniwersum, nie licząc na

to, że takie podejście przyniesie jej kiedykolwiek możliwość czysto pojęciowej syntezy. Filozofia

powinna  zatem  charakteryzować  się  zdolnością  do  nieustannego  opracowywania  poznawczych

podstaw własnej praktyki w odniesieniu do tego, co istnieje. 

Przyjęcie  takiej  postawy badawczej  oznaczało dla  mnie radykalną zmianę w ujmowaniu

tego,  czym  jest  w  ogóle  proces  wiedzotwórczy.  Zmiana  ta  polegała  na  tym,  że  wewnętrzne

sprzeczności  konstrukcji  epistemologicznych  (struktury  wiedzy)  określone  zostają  już  nie  na

553 Pierwszy List do Koryntian 1: 27 – 28, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 3 
popr., Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa 1997.
554 B. Brecht, Rewolucja Komunarda, tłum. W. Lewik, w: tegoż, Wiersze wybrane, PIW, Warszawa 1954, s. 134.
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poziomie pojęć, języków, modeli czy też jawnie artykułowanych odniesień teoretycznych, lecz jako

symetrycznie  określona  łączność  między  praktyczno-materialną  „zewnętrznością”  świata  a

procesem  formowania  się  struktur  poznawczych.  Oznacza  to,  że  epistemologia  w  klasycznym

wydaniu stanowi mechanizm usuwania ze swojego auto-referencyjnego spektrum tego, co w sposób

materialny  produkuje.  Stąd  też,  aby  w  pełni  uchwycić  ten  zawiły  proces,  wykazałem,  że

nowoczesne  systemy  wiedzy  naukowej  wytwarzają  swoje  uniwersum  wraz  z  procesem

kapitalistycznej akumulacji. 

W  ten  sposób  dokonałem  zmiany  w  definiowaniu  tego,  czym  jest  nowoczesność,

przechodząc  od  dystynkcji  temporalnych  czy  też  historycznych  (nowoczesne/przednowoczesne,

racjonalne/pre-logiczne, postępowe/tradycyjne itd.), do kategorii praktyk społecznych, określonych

jako  produkcja  przestrzeni.  Proces  ten  postanowiłem  rozpisać  w  szerokim  planie  odwróconej

symetrii  oraz  onto-epistemologicznego  wytwarzania  rzeczywistości.  Formy  wiedzy  oraz  formy

rzeczywistości,  jakie  wyłaniają  się  z  tak  określonej  praktyki  poznawczej,  wskazują,  że

kapitalistyczny porządek świata  nowoczesnego nie  jest  ani  niczyim świadomym projektem, ani

systemową koniecznością, lecz przygodnym faktem, który potrzebuje hegemonicznej legitymizacji,

w  tym  samym  stopniu  co  techno-naukowej  infrastruktury  produkującej  przestrzeń  i  czas.

Znakomicie tę niezdeterminowaną sytuację w języku filozofii wyraziła M. Kuszyk-Bytniewska:

Prawie wszystko co „widzimy” dziś wokół siebie – czyli to, co nazywamy (naszym) światem – ma mniej niż
300 lat i ma nie niewiele wspólnego z „naturą” i „bytem” ontologii, jaką można było uprawiać w starożytności. W jej
świetle  bowiem  prawie  wszystko,  co  dziś  widzimy  jest  „przygodne”,  czyli  niekonieczne.  Tymczasem  ontologia
współczesnego świata społecznego domaga się uznania „konieczności”, jakiej starożytni w ogóle nie znali: determinacji
wiedzy  skutkującej  zmianą  świata  i  człowieka  poznającego  w  zmiennych  warunkach,  w  jakich  człowiek  działa.
Współczesna praxis jest autopojetycznie wytwórcza, a nawet „samowytwórcza”555.

Uważam, że z tego twierdzenia należy wysnuć radykalne wnioski. Po pierwsze, nowoczesny

postęp  to  proces  niezamierzony  i  niezaplanowany,  lecz  urzeczywistniający  się  żywiołowo,

spontaniczne i oddolnie. Po drugie, kształt społeczeństw, w jakich dziś żyjemy, formował się poza

samoświadomością  instytucji  demokratycznych,  poza  wspólnie  przyjętymi  normami  oraz

technicznymi  możliwościami  odgórnej  regulacji.  Po  trzecie,  dynamika  świata  nowoczesnego

wykracza  poza  funkcję  poznawczą  systemów  wiedzy  naukowej.  Po  czwarte,  związek

nowoczesności i kapitalizmu nie jest związkiem koniecznym, lecz przygodnym. 

Przejście  od  refleksyjności  filozoficznej  do  refleksyjności  społecznej  oznacza,  że

epistemologiczna produkcja pewności zastąpiona została przez ontologiczną produkcję ryzyka. W

taki przynajmniej sposób można by określić opisaną przeze mnie drogę rozwoju nowoczesności,

poczynając  od  kartezjanizmu  i  jego  filozoficzno-naukowych  rozwinięć,  aż  do  refleksyjności

555 M. Kuszyk-Bytniewska, Epistemocentryzm jako epistemologiczna przeszkoda nauk społecznych, dz. cyt.
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społecznej,  a  zwłaszcza  socjologii  ryzyka  (U.  Beck).  Należy  jednak  podkreślić,  że  zarówno

pewność, jak i ryzyko, nie stanowiły dla mnie jakiegoś szczególnego zakresu na skali uniwersalnej

wizji postępu. Podlegały one raczej przestrzennej reglamentacji, która dziś w ramach globalnego

kapitalizmu przyjęła formę nieograniczonej dystrybucji. Polega ona na tym, że nieprzewidywalne

skutki  uboczne  modernizacji  (katastrofa  klimatyczna,  międzynarodowy  podział  pracy,  upadek

państwa  socjalnego,  wzrastające  nierówności  itd.)  docierają  dziś  do  „jednostek  w  sposób

bezpośredni, nie korzystając z pośrednictwa instytucji i wspólnot, do których jednostki te należą i

które do tej pory stanowiły dla nich horyzont lub świat”556.  

W swojej pracy odwoływałem się między innymi do teorii I. Wallersteina, D. Harveya oraz

B.  Latoura,  by  pokazać,  że  konstruowanie  pewności  poznawczej  jest  ściśle  sprzężone  z

wytwarzaniem ontologii ryzyka. Mechanizm ten definiowano oczywiście bardzo różnie, używając

na przykład psychologicznej kategorii wyparcia (B. Latour), ekonomicznego pojęcia eksternalizacji

kosztów (I. Wallerstein) czy drugiego obiegu akumulacji (wymiar wertykalny oraz technologicznie

określony wymiar horyzontalny, jakie postulował D. Harvey). Należy jednak pamiętać,  że sama

możliwość  pozbywania  się  niechcianych  kosztów  modernizacji  zakładała  również  odwrotny

transfer, polegający na imporcie potencjałów rozwojowych i wartości dodatkowej, wyrażonych w

szerokim spektrum praktyk wywłaszczania zasobów przyrody i eksploatacji ziemi, siły roboczej czy

dóbr  kulturowych.  W tym  sensie  wytwarzanie  ryzyka  i  wytwarzanie  pewności  splatają  się  w

szerszym planie ze złożonymi procesami modernizacji,  gdzie przestrzenna koncentracja kapitału

pozwalała w jednym miejscu  na budowanie stabilnych instytucji  zdolnych do sprawnej  obsługi

rzeczywistości, w drugim zaś uniemożliwiała na podjęcie wysiłku skonstruowania choćby kruchych

podstaw bezpieczeństwa ontologicznego. 

Dziś  ten  podwójnie  zazębiający  się mechanizm wyraźnie  dociera  do granic  możliwości.

Kapitał, aby utrzymać własną logikę nieograniczonej akumulacji, wędruję z powrotem do państw

kapitalistycznego rdzenia i tam stopniowo dokonuje demontażu nowoczesnych instytucji. W tym

miejscu pojawia się zasadniczy problem. Zauważmy, że dystrybucja ryzyka dokonuje się dziś w

skali  globalnej,  coraz  bardziej  przenikając  do  wnętrza  Kryształowego  Pałacu zachodnich

przestrzeni dobrobytu – jak powiedziałby P. Sloterdijk. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii los

ludzkości został w całości zdeterminowany i zmierza w bardzo określonym kierunku. Zupełnie tak,

jakby problematyka ryzyka i to, co się za nią kryje, wcale nie zrównywała przyszłości z tym, co

niepewne i nieprzewidywalne. Nie jest również tak, że przyszłość w obliczu ryzyka jawi się jako

niezliczone spektrum możliwości. Wręcz przeciwnie, przyszłość nigdy nie była tak przewidywalna,

556 E. Balibar, Uniwersalności, tłum. A. Staroń, w: tegoż, Trwoga mas, dz. cyt., s. 359. 
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jak ma to miejsce dziś,  a los ludzi tak zdeterminowany przez naukowo rozpoznane zewnętrzne

warunki. 

Wiemy  na  przykład,  że  procesy  związane  ze  zmianami  klimatu  są  zmianami

nieodwracalnymi557.  Wiemy  również,  że  światowy  porządek  ekonomiczny  jest  zintegrowany  z

procesami  przyrodniczymi  w  takim  stopniu,  że  fakt  nieodwracalności  oddziałuje  również  na

normatywny wymiar integracji społeczno-politycznej. Wiemy ponadto, że kapitalistyczny sposób

produkcji przyczynił się do zmian klimatu i jest odpowiedzialny za galopujące nierówności w skali

globalnej.  Wiemy również,  że  utowarowieniu  podlega  coraz  więcej  obszarów naszego życia,  a

granica przesuwa się w niekorzystną stronę. Procesowi wywłaszczenia przez akumulację mogą dziś

podlegać  ludzkie  geny,  muzyka  etniczna,  krajobrazy,  algorytmy,  jak  i  tradycyjne  sposoby

uprawiania ziemi.  Naukowa bioinżynieria,  mająca wyznaczać ramy przyszłości,  oraz przeszłość

obejmująca  wielość  mikrohistorii,  zostają  dziś  skapitalizowane  w  obrębie  przestrzennie

zintegrowanego rynku. W tym sensie porządek społeczno-ekonomiczny, skonstruowany w oparciu

o model kapitalizmu konsumpcyjnego, stanowi śmiertelną pułapkę dla nas wszystkich, niezależnie

od statusu majątkowego czy miejsca zamieszkania.  Dzisiejsza sytuacja  jest  zatem pod wieloma

względami zdeterminowana i w pełni przewidywalna. Mówiąc wprost, wiemy jak będzie. A będzie

tak samo jak teraz, tyle tylko, że intensywniej.

Spoglądając z pozycji antropologicznych (wyczulonych na to, co lokalne), należy jednak

stwierdzić, że nie wszystkie nasze działania obejmuje logika akumulacji. Ten autonomiczny wymiar

często nazywa się zewnętrzem kapitalizmu. Zwróciłem na to uwagę w odniesieniu do badań T.

Rakowskiego (etnologia człowieka zdegradowanego) i A. W. Nowaka (Homo Nyama), podkreślając

dwuznaczność tej sytuacji. Z jednej strony, proces akumulacji może przenikać coraz głębiej w nasze

ciała,  zarówno na poziomie  molekularnym, jak i  afektywnym, i  w tym sensie  opór  jest  czymś

uzasadnionym,  a  tworzenie  alternatywnych  wizji  dobrego  życia  czymś  niezbędnym.  Z  drugiej

jednak  strony,  zewnętrze  kapitalizmu  obejmuje  również  „ludzkie  mięso”,  człowieka

zdegradowanego,  całkowicie  uwolnionego  od  biopolitycznej  kontroli.  Kontroli,  która  oznacza

przecież  także  ochronę  zdrowia, rozwój  potencjału  i  radosną  afirmację  życia.  Należy  więc

zauważyć, że szukanie strategii oporu w wymiarze zewnętrza kapitalizmu, czy też różnych form

lokalności,  posiada  dość  osobliwy  wymiar.  W wielu  przypadkach  jest  to  oczywiście  słuszny  i

uzasadniony ruch. Jednakże konstytuuje się on w odniesieniu do systemu kapitalistycznego i w taki

też  sposób  pozostaje  z  systemem  związany.  Opór  podejmowany  w  ramach  lokalnych  form

kontestacji i lokalnych wspólnot oznacza nie tylko relacje niezgody (mającą charakter poznawczo-

krytyczny)  wobec  faktycznego  stanu  rzeczy,  ale  przede  wszystkim,  wskazuje  na  praktyczne

557 E. Bińczyk, Epoka człowieka…, dz. cyt., s.274 .
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przywiązanie własnej kondycji do tego stanu. W tym sensie zewnętrze kapitalizmu nie zawsze musi

oznaczać wejście w obszar alternatywnych rozwiązań. 

Zauważmy,  że  to,  co  nazywam sytuacją  zdeterminowania,  nie  polega  tylko  na  prostym

symetrycznym odwróceniu, filozoficznej zabawie kategoriami. Przejście od epistemologii pewności

do ontologii ryzyka wskazuje na przemieszczenie warunków możliwości w strukturze rozumienia

tego, czym są nowoczesny postęp i możliwość projektowania przyszłości. Wystarczy w tym miejscu

pomyśleć choćby o słynnej formule końca historii i sposobie, w jaki pojęcie postępu zostało w tę

formułę  wpisane.  Najlepszym  przykładem  jest  tu  oczywiście  F.  Fukuyama.  W  latach

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku postulował  on  koniec  historii,  uważając,  że  upadek bloku

komunistycznego doprowadził do bezprecedensowej w dziejach świata sytuacji, w której związek

liberalnej  demokracji  i  kapitalizmu  stał  się  bezalternatywną  drogą  społecznego  rozwoju  dla

wszystkich. Postęp był tu zatem identyfikowany pozytywnie jako brak ideologicznych sprzeczności

na poziomie urzeczywistniania ekonomiczno-politycznych celów. 

Przyszłość  stanowiła  więc  nieograniczone  spektrum  możliwości  w  ramach  uniwersalnej

wizji rozwoju, która nie miała granic. Tym uniwersalizmem stał się kapitalizm, możliwością zaś

kultura. Jak zgrabnie ujął to David Landies:

Nieproduktywność  ekonomiczna  kultury  wynika  więc  bardzo  często  nie  tyle  z  wrodzonych  cech  danej
społeczności, ile raczej z niewiedzy lub ulegania wpływom fałszywej teorii […]. Państwa, które zdołają oprzeć się
wpływom fałszywej teorii, nie będą musiały długo czekać na profity wynikające z rosnącego dobrobytu558.

 Zatem  tylko  kapitalizm  uwalnia  właściwe  możliwości  poszczególnych  kultur,  pod

warunkiem,  że  te  nie  dają  się  otumanić  przez  fałszywą  teorię.  Determinizm  kulturowy  i

determinizm ekonomiczny to tak naprawdę dwie strony tego samego medalu. F. Fukuyama, wbrew

swoim krytykom i samemu sobie, miał jednak rację (należy pamiętać, że on również odwołał swoją

tezę o końcu historii).  Choć niemal wszyscy, łącznie z liberałami, odrzucili argumentację autora

Końca historii,  to  w niczym to nie  przeszkodziło,  by ideologia neoliberalna zadomowiła się w

dyskursie  debat  publicznych  i  politycznie  realizowanych  reform.  Brak  alternatywy  w  istocie

spowodował  sytuację,  w  której  rzeczywistość  społeczna  mogła  być  obsługiwana  z  poziomu

neoliberalnego  zdrowego  rozsądku.  Na  poziomie  krytycznych  epistemologii  i przemyślanych

strategii  intelektualiści  do  spółki  z  opinią  publiczną  stanowczo  odrzucili  tezę  Fukuyamy,  lecz

praktycznie (na poziomie ontologii) w nią uwierzyli, poddając ją instytucjonalizacji. 

Struktura  krytyki  wpisana  została  jako  stały  motyw  w  ideę  nowoczesnego  postępu  od

czasów  Kartezjusza,  odgrywając  coś  w  rodzaju  poznawczej  autokatalizy.  Społeczeństwa

558 D. Landes, Kultura przesądza prawie o wszystkim, w:  Kultura ma znaczenie:  jak wartości wpływają na rozwój
społeczeństw, red. S. P.  Huntington, L. H. Harrison, tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 72-73.

275



nowoczesne nauczyły się nawet myśleć o sobie jako o systemach zdolnych do auto-regulacji przez

funkcję krytyki. Uznawano na przykład, że to, co nieprawdopodobne, zmienia się w toku postępu

historycznego  w  to,  co  konieczne.  Na  początku  dwudziestego  wieku  taką  nieprawdopodobną

sytuacją  było  uzyskanie  prawa  wyborczego  przez kobiety,  ośmiogodzinny  dzień  pracy,  płatne

urlopy, czy też dostęp do szeroko rozumianej opieki socjalnej (dostęp do edukacji, kultury, opieko

zdrowotnej,  ubezpieczeń  społecznych itd.),  co  dziś  w  wielu  krajach  wydaje  się  oczywistością,

czymś koniecznym dla funkcjonowania demokracji  liberalnej.  Przykład Fukuyamy pokazuje,  że

bardzo łatwo uwierzyć w zasadę „wystarczy być krytycznym, a sprawy same się rozwiążą”. Nawet

J.  Derrida,  pisząc  w  kontrze  do  Końca  historii  swoje  Widma  Marksa,  myślał  już  w  cieniu

Fukuyamy, o czym świadczy fakt, że w swojej książce uczynił z idei K.  Marksa osobliwą formę

mesjanizmu. To tak, jakby dziedzictwo socjalistycznych walk o lepsze życie, stało się powodem do

wstydu i nagle przestało być godne tego, aby mówić o nim w kategoriach pragmatycznych. Język F.

Fukuyamy przekreślił myślenie o polityce w kategoriach rewolucyjnych, zapoczątkowanych 1789

roku. W tym sensie formuła końca historii, nawet jeśli jest ona radykalnie autokrytyczna, to tak

naprawdę nie odnosi się do sytuacji, jaka miała miejsce w 1989 roku na wschodzie Europy, lecz

określa demontaż myślenia o polityce jako wytwarzaniu możliwości.

Rozumiemy  teraz,  dlaczego  aktualną  sytuację  należy  nazwać  raczej  sytuacją

zdeterminowaną niż ryzykowną. Przyszłość jest zdeterminowana w takim sensie, że nie można już

zachować  status  quo,  nie  ma  również  opcji  powrotu  do  punktu  wyjścia.  Odwoływanie  się  do

dziejowej konieczności traci sens. Lokalne inicjatywy również zawodzą w obliczu skali problemów,

a  wiara,  że  rynek  kapitalistyczny  wszystko  naprawi,  jest  zwykłą  naiwnością.  Wszystkie  te

charakterystyki i strategie, na których uczyliśmy się myśleć o przyszłości oraz ją projektować, są

dziś nieaktualne albo wprost ulegają prywatyzacji. Z. Bauman pisze tak:

Nadzieję  na  lepsze  życie  lokujemy nie  w  mądrym ustawodastwie,  czy  pospólnym wysiłku  i  zbiorowych
dokonaniach, ale w osobistej przemyślności, sprycie i pomysłach na wyzyskanie „leżących na ulicy” czy „nawijających
się  pod  rękę”  okazji.  A wiążemy te  nadzieje  nie  ze  zmianą  świata,  ale  własnego  ciała,  najbliższego  otoczenia  i
zawartości utkanej przez nas „sieci” znajomości i kontaktów559.

W  oparciu  o  analizy,  jakie  przeprowadziłem  w  swojej  pracy,  proponuję  rozpatrzeć

następujące stwierdzenie: wyparte skutki uboczne nowoczesności, o jakich pisali A. Giddens, U.

Beck, I. Wallernstein czy B. Latour, powracają do nas z przyszłości, a nie z przeszłości. W tym

sensie  przyszłość,  jako pewna wizja  lepszego  życia,  wpisana  od  samego początku w struktury

nowoczesności,  po  prostu  znikła  z  horyzontu  utopijnej  wyobraźni  politycznej  oraz  naukowej

559 Z. Bauman, Socjalizm. Utopia w działaniu, tłum. M. Bogdan, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, 
s. 165.
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zdolności  kontrolowania i  projektowania zjawisk.  Przyszłość  znika  więc nie  dlatego,  że jej  już

absolutnie nie ma, wręcz przeciwnie – znikła, ponieważ aż nadto jest obecna. Jej obecność twardo

osadziła  się  w teraźniejszości  jako poczucie lęku,  jako postępująca  utrata  bezpieczeństwa,  jako

świadomość permanentnego zagrożenia katastrofą, które przenikają na wskroś nie tylko intymne

światy naszej codzienności, ale również zarażają imperatywem niemocy nowoczesne instytucje.

Kiedy  K.  Marks  w  pierwszym  tomie  Kapitału chciał  pokazać,  czym  była  akumulacja

pierwotna, opisał nowoczesną teorię kolonializmu, zamieniając kategorie temporalne na kategorie

przestrzenne.  Pokazał  w  ten  sposób,  że  historyczne  fundamenty  porządku  kapitalistycznego  są

obecne w teraźniejszości,  lecz poza granicami Europy.  Europa zaś  miała  wyznaczać przyszłość

wobec reszty świata. Dziś, chcąc zidentyfikować przyszłość, również nie musimy odwoływać się do

dystynkcji  czasowych.  Jeśli  współczesna  Europa  chce  zobaczyć,  jak  będzie  wyglądała  za

kilkanaście lat, to z pewnością dostrzeże swoje przeznaczenie poza własnymi granicami oraz w tych

obszarach życia, które zagarnął dla siebie rynek kapitalistyczny. Nowoczesny czas funkcjonuje jako

praktyczna  wytwórczość  przestrzeni  i  w  tym  właśnie  sensie  ontologia  ryzyka  nie  polega  na

wymazywaniu przyszłości; to raczej przyszłość jako powrót tego, co wyparte, osadza ryzyko w

aktualności, umożliwiając jego nieograniczoną dystrybucję. Jeśli więc przyszłość jako pewna wizja

dobrego życia skonstruowana była od samego początku na procedurze przestrzennej eksternalizacji

niechcianych kosztów, tak powrót tego, co wyparte, funduje dziś przyszłość w postaci intensyfikacji

obecnego stanu rzeczy (katastrofa klimatyczna, nierówności społeczne, zanik usług publicznych).

Możliwość postępu jawi nam się więc jako problem ontologiczny, polegający na tym, że nigdy

jeszcze w historii nie byliśmy tak pewni co do kierunku, w którym zmierzamy, jednocześnie nigdy

nie będąc tak bezsilnymi wobec faktu katastrofy, jaka nam grozi. 

Funkcjonuje tu jeszcze jeden paradoks, na który zwraca uwagę E. Bińczyk:

Kluczowym  problemem  […]  jest  hipersprawczość  człowieka:  posunęliśmy  się  do  tego,  by  dyskutować
sensowność modyfikowania biologii człowieka, zakłócenia homeostazy oceanów, a także regulowania klimatu poprzez
rozpylanie  siarki  w  atmosferze.  Z  powodu  ryzyka  katastrofy  klimatycznej  demontowanie  warunków  brzegowych
dotychczasowego funkcjonowania człowieka w środowisku na naszych oczach staje się praktyką, doświadczeniem, a
zarazem największym wyzwaniem antropocenu560.

Bezsilność wynika z nadmiaru mocy (hipersprawczość). Należy jednak być w tym miejscu

bardzo ostrożnym. W swojej rozprawie wielokrotnie podkreślałem, że fenomenu sprawczości nie

można  redukować  ani  do  podmiotu  wiedzy  (podmiotowa  sprawczość  =  model  Kantowsko-

Fichteański + fenomenologia społeczna), ani do systemowej konieczności (systemowa sprawczość

= model Heglowski + fizyka społeczna). W tym sensie określenie antropocenu jako epoki człowieka

560 E. Bińczyk, Epoka człowieka…, dz. cyt., s. 266.
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nie  wskazuje  bezpośrednio  na  ludzką  sprawczość  oraz  sprawczość  antropocentrycznie

zorientowanych  nauk.  W określeniu  hipersprawczości  chodzi  raczej  o  to,  że  sam ten  fenomen

konstytuuje  się  jako  krążenie  różnorodnych  działań  po  niezliczonych  trajektoriach

heterogenicznych sieci, które fundują ontologiczną stabilność świata lub ją podkopują. Możność

bycia sprawczym nie staje się w ten sposób równoznaczna z kontrolowanym transferem materialnie

określonych działań w pole wiedzy (epistemologii). 

Wskazałem na ten fakt na początku swojej rozprawy, splatając w nieoczywistym powiązaniu

filozofię  Kartezjusza  z  antropologią  C.  Lévi-Straussa.  Twierdziłem  wówczas,  że  zarówno  u

jednego,  jak  i  u  drugiego  moment  samoświadomości  badawczej  polegał  na  symetrycznym

odrzuceniu  praktyk  wiedzotwórczych  jako  materialnie  określonego  działania.  W toku  dalszych

wywodów  starałem  się  również  dowieść,  że  nawet  rozpoznanie  tego  zjawiska  jest  zaledwie

krytycznym odtwarzaniem złożonych trajektorii  sprawstwa, a nie  jego przechwyceniem. W tym

sensie  uzyskiwanie  nowoczesnej  mocy  nie  tkwi  źródłowo  ani  w  domenie  „czystej  ontologii

przepływów”, ani w orientacji poznawczo-krytycznej. W pierwszym przypadku, postulując pozorną

epistemocentryczną  konstytucję  wiedzy,  utożsamilibyśmy  rzeczywistość  z  posthumanistycznym

performatywnym spektaklem, indyferentną mieszaniną wszystkiego i niczego. W drugim przypadku

oznaczałoby  to  zwyczajny  powrót  do  post-kantowskiego  konstruktywizmu.  Hipersprawczość

oznacza zatem, że systemy wiedzy naukowej nie kontrolują wytwarzania rzeczywistości na żadnym

z tych poziomów. Instytucjonalna niemoc paradoksalnie wynika więc z nadmiaru sprawstwa.

Sytuacja  zdeterminowania  w  odniesieniu  do  fenomenu  sprawczości  przypomina  zatem

słynne twierdzenie K. Marksa z  Ideologii niemieckiej: „To nie w odpowiedziach, ale w samych

pytaniach kryje się  mistyfikacja”.  Problem polega jednak na tym, że dziś dysponujemy jedynie

odpowiedzią  i  nie  potrafimy  do  niej  znaleźć  właściwego  pytania,  którym  moglibyśmy

manipulować. Pytania, które byłoby właściwą problematyzacją stanu rzeczy, pozwalającą w sposób

naukowy i polityczny odnieść się do dobrze znanej nam odpowiedzi. Można zatem powiedzieć, że

znamy przyszłość, lecz nie wiemy jak ją wytworzyć w taki sposób, aby ponownie stała się obietnicą

lepszego życia – nadzieją, która nadchodzi w realnie zdeponowanych kompetencjach i działaniach. 

Czy  nie  funkcjonuje  w  tym wszystkim jakaś  dziwaczna  logika,  która  epistemologiczną

pewność podstępnie zamienia w ontologiczne ryzyko, a ontologiczne ryzyko w epistemologiczną

pewność bez pokrycia w oświeceniowym projekcie nowoczesności? Czy nie jest zadziwiającym

fakt, że jak tylko realny świata pojawił się jako przygodny konstrukt hegemonicznego panowania,

to  niemal  od  razu  stał  się  czymś  zdeterminowanym,  monolitem  nie  do  ruszenia?  Postulat

przygodności  ontologicznej  struktury  świata  przechodzi  tu  we własne  przeciwieństwo,  staje  się

niemożliwą ramą odniesienia, właśnie dlatego, że w taki sposób jest  artykułowany na poziomie
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szeroko rozumianej sprawczości. Problemem jest pozycja, jaką zajęły nauka i polityka wobec tego

postulatu.  Pozycja  ta  polega  na  relacji  przywiązania  z  jednej  strony  do  formatu  specjalizacji

dyscyplinarnej i określonych obiektów badań, które prowokują rezygnację z metafizycznych syntez.

Z  drugiej  zaś  strony  zwłaszcza  w  przypadku  polityki,  chodzi  o  utratę  obiektywnych  form

ideologicznej identyfikacji. Prawica broni już tylko swoich fetyszy, liberałowie cynicznie udają, że

wierzą jeszcze w to,  co mówią,  a lewica okopała się  na poziomie lokalnych ruchów protestu i

przywykła bardziej do kontestowania niż sprawowania władzy. 

Proponuję więc ponownie odwołać się  do symetrycznej onto-epistemologii  w kontekście

tego, co nazwałem sytuacją zdeterminowania. Uczynię to w odniesieniu do dwóch pojęć kolejno:

emancypacji i wolności, które dla filozoficznej samowiedzy są fundamentalne. Wskażę, że pojęcia

te w klasycznym wymiarze filozofii nowoczesnej mogą funkcjonować realnie i udowodnię w ten

sposób przydatność mojego podejścia nie tylko jako sprawozdawczo-diagnostycznej kompetencji,

ale również jako kompetencji projektującej. 

Moja teza brzmi następująco: pojęcie emancypacji wcale się nie rozpadło i wciąż może ono

zakreślać nowoczesny horyzont utopijnej wyobraźni politycznej. Aby to pokazać, odwołajmy się

wpierw  do  przykładu.  Niech  będzie  to  Revolt  de  Cantus,  pierwsza  rewolucja  industrialna  w

Europie, jaka miała miejsce w lyońskiej dzielnicy Croix-Rouss w 1831 roku, a którą J. P. Sartre tak

opacznie przedstawił w swoim opus magnum:

Robotnik z roku 1830 jest zdolny do buntu, jeśli obniży mu się pensję, ponieważ łatwo pojmuje sytuację, w
której jego marny poziom życia byłby nie tak niski, jak ten, który chce mu się narzucić. Ale nie wyobraża on swoich
cierpień nie do zniesienia,  przyzwyczaja się do nich, nie przez rezygnację,  ale  dlatego, że nie jest  jeszcze na tym
poziomie kultury i refleksji, jaki jest konieczny, by mógł sobie pomyśleć taki ustrój społeczny, w którym te cierpienia
nie istniałyby. Dlatego też nie dokonują czynu. Robotnicy Corix-Russe – panowie Lyonu w następstwie rewolucji – co
począć ze zwycięstwem. Wracają do siebie zdezorientowani i regularna armia bez wysiłku ich pokonuje561. 

Autor  Bytu  i  nicości  reprezentuje  tu  poglądy  charakterystyczne  dla  fenomenologii

społecznej,  czy  jak  precyzuje  to  P.  Bourdieu,  wyobrażonej  antropologii  subiektywnej.  Zdaniem

Sartre'a rewolucja uda się tylko wtedy, kiedy warunki obiektywne dojrzeją do sytuacji rewolucyjnej,

a robotnik w sposób refleksyjny rozpozna je i dokona autentycznego czynu wyzwolenia – w sposób

wolny wybierze swój los.  Ale czy nie jest  właśnie odwrotnie? Czyż robotnicy z  Croix-Russe –

będący przecież jako klasa społeczna efektem przerastających ich procesów historycznych – nie

przezwyciężyli obiektywnych uwarunkowań, które właściwie uniemożliwiły im jeszcze refleksyjne

odniesienie się do sytuacji społecznej, w której się aktualnie znajdowali? Paradoksalnie to właśnie

nieudany  akt  wyzwolenia,  moment  porażki  pokazał,  że  ciężka  robotnicza  codzienność  jest  tak

naprawdę fikcją podtrzymującą absurdalnie niesprawiedliwą strukturę rzeczywistości.

561 J. P. Sartre, Byt i nicość, tłum. zbior., Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 535.
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„Cierpi on [robotnik],  nie zastanawiając się nad swym cierpieniem i nie przypisując mu

jakieś wartości; cierpieć i być są dla niego tym samym. Jego cierpienie jest czystym emocjonalnym

składnikiem jego niepozycyjnej świadomości, lecz nie jest przedmiotem jego kontemplacji.”562 Ten

jakże  antropologiczny  opis  robotnika,  zrównujący  go  niemalże  z  „duszą  czującą”  Hegla  lub

nienowoczesnym Innym zostaje przytoczony jako oświeceniowy standard, gdzie robotnik fabryczny

w swej pożałowania godnej kondycji  nie  jest  w stanie zdystansować się wobec swojej sytuacji

społecznej i określić w szerszej perspektywie rewolucyjnej. Potrzebuje do tego albo intelektualisty,

albo żelaznych praw historii. Dla autora Bytu i nicości tylko refleksyjne rozpoznanie, polegające na

obiektywnym  zidentyfikowaniu  warunków  możliwości,  pozwala  na  dokonanie  jakiejkolwiek

zmiany w strukturze tego, co rzeczywiste. Dlatego też ten rewolucyjny czyn w oczach Sartre'a to

przejaw patologii  woli  albo zawinionej niedojrzałości – jakby powiedział  Kant.  Lecz definiując

problem w ten sposób,  autor  Bytu i  nicości nie  dostrzega  podstawowej kwestii.  Mianowicie  w

samym akcie rewolucji,  który zawieszał dotychczasowy sposób wykonywania rzeczywistości, ci

nieszczęśni  robotnicy  sami  wytworzyli  warunki  możliwości  dla  refleksyjnego  rozpoznania

obiektywnej sytuacji rewolucyjnej, kontemplowanej dopiero przez samego Sartre'a. W tym sensie

emancypacja  to  nie  proste  wyzwolenie  się  z  określonego  determinizmu  (historycznego,

społecznego,  przyrodniczego  itd.),  lecz  odwrotnie,  uwolnienie  potencjału  działania  do  tych

obszarów  rzeczywistości,  które  definiowane  są  jako  trwałe  i  niezmienne,  czyli  właśnie  jako

zewnętrznie zdeterminowane. 

Emancypacyjny czyn nie  pojawia się więc jako rozwiązanie obiektywnych sprzeczności,

jakie zachodzą w obrębie procesów społeczno-historycznych, lecz jako coś, co ich pojawienie się

dopiero umożliwia w horyzoncie świadomej artykulacji. Ściśle rzecz biorąc, porażka robotników z

Lyonu nie jest tu porażką, jeśli za porażkę uznamy nieprzewidziany efekt ich działania. Efekt ten

nadaje dopiero określony rys przyszłości przez sam fakt wskazania, iż to, co konieczne, jest czymś

ontologicznie  przygodnym.  Porażką  jest  natomiast  nowoczesna  refleksyjność,  która  również

produkuje  nieprzewidziane  skutki  uboczne,  nie  będąc  jednak w stanie  ani  ich  przewidzieć,  ani

kontrolować z poziomu  wiedzy. A fakt ten wynika z wewnętrznego przekonania,  że postęp jest

niejako wpisanym w strukturę refleksyjności – obiektywnego rozpoznania warunków możliwości

własnej konstytucji. Obecna sytuacja, którą nazwałem sytuacją zdeterminowania, wyraża tę logikę

w odwrócony sposób:  postęp jest  możliwy, a  nie nieuchronny, co oznacza tyle,  że obiektywnie

zidentyfikowane warunki dla zmiany społecznej stanowią dziś raczej prawdziwą przeszkodę niż

realny sygnał do podjęcia emancypacyjnych wysiłków. Na przykład nieodwracalność zmian klimatu

562 Tamże.
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sprawia, że katastrofa nie jest wcale rewolucją, otwierającą nieograniczone możliwości działania,

lecz sytuacją, która paraliżuje instytucje polityczne. 

Nikt nie jest tak naprawdę gotowy do tego, by zakwestionować podstawy funkcjonowania

świata, w którym żyje. Podobnie jak nie byli na to gotowi robotnicy z Lyonu. Zakwestionowanie

obowiązującego  porządku  nie  zasadza  się  na  w  pełni  przemyślanym  działaniu  i  dobrze

skonstruowanej strategii. Jest raczej odwrotnie, to zryw dokonany pod nieobecność pewności, takiej

pewności, jaką od czasów Kartezjusza jesteśmy w stanie przypisać refleksyjnej strukturze myślenia,

posiada  moc  emancypacyjną.  W tym  sensie  akt  emancypacji  oznacza  tak  naprawdę  afirmację

własnej bezsilności, nie zaś wiarę w nieograniczone możliwości ludzkiej woli i dlatego też nie może

być to akt totalny (w rozumieniu przechodzenia z jednego porządku społecznego do drugiego, z

jednej epoki do drugiej). Polega on raczej na pierwotnym wyżłobieniu ontologicznej niespójności w

hegemonicznej strukturze istnienia. I choć porządek rzeczywistości pozostaje wprawdzie taki sam,

to przecież w radykalny sposób ulega zmianie. Oznacza to, że uniwersum563 nie domyka się już ani

na  poziomie  praktyczno-materialnym,  ani  poznawczym,  w takim sensie,  że  wymaga  ono  teraz

gorączkowych  wysiłków  legitymizacji  i  pokrętnych  uzasadnień.  Emancypacji  wcale  nie

charakteryzuje więc nagłość i zasięg zmian, lecz to, że dociera do korzeni rzeczy.

Posłużyłem się przykładem robotników z Lyonu, ponieważ uważam, że to, co nazwałem

sytuacją zdeterminowania, sprawia, iż znajdujemy się w podobnym położeniu. Aby przybliżyć to

podobieństwo pozwolę sobie przytoczyć M. Heideggera:

Spustoszenie jest bardziej przerażające niż unicestwienie. Zniszczenie usuwa tylko to, co dotychczas powstało
i  zostało  zbudowane,  spustoszenie  natomiast  powstrzymuje  przyszły  wzrost  i  zabrania  wszelkiego  budowania.
Spustoszenie jest  bardziej  przerażające niż zwyczajne unicestwienie.  Także to drugie tylko usuwa, również nicość,
podczas gdy spustoszenie  rozpowszechnia  wszystko  powstrzymujące i  zabraniające  […] Spustoszenie  Ziemi może
równie  dobrze  współwystępować  z  dążeniem do  najwyższych  standardów życia,  co  z  organizacją  jednostkowego
szczęścia wszystkich ludzi. Może być z nim tożsame, przez to zaś się skrywa, w najbardziej przerażający sposób może
występować wszędzie564.

Doświadczenie spustoszenia to doświadczenie, które współdzielimy z robotnikami tamtego

okresu. Lecz nie w takim sensie, że nasze problemy i lęki sytuują się poza – by użyć języka, jakim

posługiwał się Sartre – pogłębioną kontemplacją, lecz dlatego, iż życie, jakim przyszło nam żyć,

563 Należy w tym miejscu odróżnić, czym jest hegemoniczna całość od całości totalnej. Przyjmuję w tym miejscu (w
bardzo ogólnym sensie, bez wdawania się w szersze polemiki) argumentację E. Laclau, który pisze tak: „Nie istnieje nic
poza grą różnic  i  nie  ma żadnych podstaw,  które mogłyby apriorycznie  uprzywilejować jeden element  tej  całości
względem innych. Fakt umiejscowienia jednego elementu w centrum również musi być więc wyjaśniany przez grę
różnic […] istnieje jednak możliwość, by jedna z różnic, nie tracąc swojej partykularności, przyjęła rolę niemożliwej do
ogarnięcia całości.  W ten sposób zostaje  ona rozczłonkowana na swoją wciąż obecną treść jednostkową i  funkcję
nośnika  znaku  całości.  Ta  operacja  przechwytywania  przez  partykularność  funkcji  reprezentowania  nieuchwytnej
całości  została  przeze  mnie  nazwana  hegemonią.”  (E.  Laclau,  Rozum  populistyczny,  tłum.  zbior.,  Wydawnictwo
Naukowe DSW,  Wrocław 2009,  s.  64-66).  Całość  totalna  funkcjonowałaby  zatem w odwrotny  sposób,  to  znaczy
redukując wielość różnic, do z góry ustalonego elementu uprzywilejowania. 
564 M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, dz. cyt., s. 23.
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pozostaje zdeterminowane w taki sposób, w jaki spustoszenie powstrzymuje wszelkie budowanie.

Chodzi tu oczywiście o taki stopień zdeterminowania,  w którym nie potrafimy wyobrazić sobie

innego świata, poza tym, jaki jest. Nawet afirmacja postępu w tych warunkach – i nie musimy się w

tym miejscu oszukiwać – oznacza tak naprawdę „kapitalizm z ludzką twarzą”. 

Działanie  robotników  z  Lyonu  było  prostym  i  bezrefleksyjnym  aktem  niezgody,

ustanawiającym jednak swoją własną negację, która uruchomiła dopiero proces myślowej refleksji.

Lekcja, jaka być może płynie do nas z wydarzeń, jakie miały miejsce w 1831 roku w Lyonie jest

następująca; przyszłości nie da się wymyślić. Paradoks polega jednak na tym, że przyszłość należy

wpierw  zrobić,  aby  można  ją  było  wymyślić.  W  tym  sensie  autentyczna  emancypacja  nie

dyskwalifikuje  refleksyjności,  lecz  polega  na  jej  ustanowieniu  poprzez  akt  negującego  siebie

działania,  to  ostatnie  zaś  potwierdza  tylko  fakt,  że  samym  działaniem  nie  sposób  zmienić

wszystkiego. 

Podobnie  rzecz  się  ma  z  pojęciem  wolności.  Pod  koniec  pierwszej  części  niniejszej

rozprawy  zwróciłem  uwagę,  że  nowoczesny  podmiot  wiedzy  występuje  wyłącznie  w

zapośredniczonych  formach  praktycznego  działania,  którego  nie  rozpoznaje.  Odnosząc  się  do

filozofii Hegla, wskazywałem wówczas, że zarówno na poziomie nawyku, jak i chytrości rozumu,

podmiot  ten  nie  jest  tożsamy z  tym,  co  realnie  robi,  a  tym samym z  tym,  co  myśli,  że  robi.

Powtórzmy  zatem ów wywód w skróconej  formie  i  wpiszmy  go  w  zawiły  konteksty  sytuacji

zdeterminowania, by pokazać, czym jest wolność. 

Na  ostatnich  stronach  drugiego  tomu  Nauki  logiki  Hegel  opisuje,  w  jaki  sposób  figura

chytrości  rozumu  pozwalała  zamienić  swobodnie  funkcjonujący podmiot  w  pewnego  rodzaju

mechanizm, działający na rzecz bezosobowej ogólności. Z kolei w Encyklopedii nauk filozoficznych

konstruuje  on  pojęcie  nawyku,  które  z  kolei  zmienia  przyrodniczy  mechanizm  człowieka  w

autonomiczny podmiot wiedzy. Czym jest nowocześnie pojmowana wolność, jeśli nie możliwością

odciążenia podmiotu od codziennych czynności, które są niezbędnym komponentem biologicznego

przeżycia (zabieganie o jedzenie, dach nad głową, pracę, zdrowie itd.), a następnie oddelegowanie

tych codziennych czynności na inne podmioty (np. system potrzeb)? Zauważmy, że wprowadzenie

ontologicznej  stabilności  świata  nowoczesnego  to  kwestia  dystrybucji  i  cyrkulacji  działań

nawykowych, umożliwiających dopiero podmiotom swobodne działanie i myślenie w odniesieniu

do wewnętrznych zamierzeń, motywacji oraz celów (refleksyjność). Czym jest więc ogólność, jeśli

nie systemem, polegającym na delegowaniu działań na innych? Działań, które ustabilizowały się w

określonym  artefakcie,  urządzeniu,  instytucji,  roli  społecznej  itp.?  Innymi  słowy,  podmiot  jest

wolny  wtedy,  kiedy  inni  tworzą  dla  niego  odpowiednie  warunki,  to  znaczy  działają  za  niego,

dostarczając  mu  w  ten  sposób  określonej  podstawy  dla  realizowania  siebie  jako  podmiotu.  I
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odwrotnie, podmiot staje się przedmiotem wtedy, kiedy sam wypełniając określaną rolę (np. jako

pracownik,  rodzic,  klient,  konsument,  urzędnik  itd.),  wytwarza  warunki  pozwalające  innym

dokonać aktu samookreślenia, równolegle wpisując się w strukturę ogólności. 

Zauważmy, że chytrość rozumu ujawnia się dopiero w sytuacji,  kiedy zaistnieje rozziew

pomiędzy zamierzonym celem działania a jego efektem. Z kolei efekt odsłania się post factum,

kiedy nic już nie można zrobić, kiedy cel został zanegowany przez swój rezultat. Innymi słowy,

działanie podmiotu, początkowo zakładane jako wolne, okazało się należeć do ogólności. Nawyk z

kolei pozwala wejść w porządek ogólności od strony rozziewu, jaki oddziela cel od działania w

strukturze chytrości rozumu, a następnie w zapośredniczeniu ustanowić swój cel, swoją wolność.

Wolność nie jest zatem czymś materialnym, stanowi raczej pewną nadwyżkę, jaka pojawia się na

poziomie nierozpoznanych warunków możliwości samego działania. Stąd też relacja, jaka zachodzi

pomiędzy drugą naturą (nawykiem) a chytrością rozumu, nie jest relacją determinowania w sensie

totalnym.

Rozwińmy tę myśl. Nawyk – jak powiada Hegel – jest rozumnym wyzwoleniem się spod

władzy  pożądania.  Zauważmy  jednak,  że  pożądanie,  o  którym  tu  mowa,  jest  określone  w

kategoriach przyrodniczych (sama termin nawyk pojawia się w  Encyklopedii nauk filozoficznych

niejako w przejściu między  Filozofią przyrody a  Duchem subiektywnym), czyli jako pożądanie w

czystej  bezpośredniości,  ale  równocześnie  w  odniesieniu  do  nawykowej  struktury  działania.

Bezpośredniość  przyrodniczych mechanizmów rządzących człowiekiem pozostaje  zatem wtórna

wobec  zapośredniczeń  tworzących  drugą  naturę,  jaką  jest  nawyk565.  Paradoksalnie  więc  druga

natura  jest  tą  właściwą,  pierwszą  naturą,  która  pozwala  dopiero  zaistnieć  naturze  w  jej

bezpośredniości. W tym sensie wystawienie podmiotu na działanie „transcendentnych” sił przyrody

565 Istnieje tu jednak pewna subtelność, która zależy od sposobu używania metafor angażujących nauki przyrodnicze
dla wyrażenia określonych zależności społecznych, które mogą być bronią obosieczną. Na przykład Kant pisze tak „Jest
to jak w przypadku drzew w lesie, które właśnie dlatego, że każde z nich próbuje drugiemu odebrać powietrze i słońce,
słońca i powietrza poszukiwać muszą ponad sobą, a w efekcie rosną piękne i równomiernie […]. Wszelka kultura i
sztuka, będące ozdobą ludzkości – najpiękniejszy porządek obywatelski, są owocami aspołeczności, która sama siebie
zmusza do dyscypliny i w ten sposób, poprzez wymuszoną umiejętność, przyczynia się do pełnego rozwoju zalążków
danych przez naturę” (I. Kant,  Idea powszechnej historii…,  dz. cyt., s. 36). Na ten fragment często powołuje się M.
Siemek,  by poprzeć  swoją  tezę o apriorycznej  intersubiektywności,  którą  odnosi  również  do współczesnych sobie
procesów uspołeczniania. Do liberalnie nastawionych filozofów argumentacja Kanta trafia bezpośrednio. Lecz właśnie
liberalne interpretacje, szukające w metaforyce przyrodniczej poparcia swoich tez, prezentują się tak, jakby zapomniały,
że  w  nowoczesnym  społeczeństwie  istnieją  laboratoria.  W  książce  A.  Whiteheada  pod  tytułem Nauka  i  świat
współczesny znajdujemy następujący opis: „Normalnie jednak w przyrodzie drzewa rozwijają się bujnie tylko w lesie.
Każde drzewo rozwija się może nieco mniej bujnie niż wtedy, gdy rośnie całkowicie osobno, ale zarazem wspomagają
się  wzajemnie  stwarzające  warunki  do  wspólnego  przetrwania.  Gleba  zostaje  zachowana  i  oceniona.  Mikroby
niezbędne  do  żyzności  gleby  nie  są  więc  ani  wypalane,  ani  mrożone,  ani  wymywane.  Las  to  przykład  tryumfu
organizacji  wzajemnie  uzależnionych  od  siebie  gatunków  […].  Każdy  organizm  wymaga  otoczenia  przyjaciół,
częściowo po to, by się chronić przed gwałtownymi zmianami, a częściowo po to, by otrzymać to, czego potrzebuje”
(A. N. Whitehead, Nauka i świat współczesny, tłum. S. Malaga, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1988, s. 2014).
Zauważmy, że każda metafora, czy też paralela, starająca się nagiąć porządek społeczny do treści głoszonych przez
nauki przyrodnicze, musi założyć społeczne warunki możliwości takiego zabiegu. W wypadku Kanta i Whiteheada
rzecz rozbija się na przykład o antropologię laboratorium. 
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nie oznacza wcale uwolnienia go od alienujących form nowoczesnych instytucji, wręcz przeciwnie,

tego  rodzaju  rozumowanie  prowadzi  wprost  do  jego  zniewolenia  w  „czysto”  biologicznym

pożądaniu.  Dziś  powiedzielibyśmy,  że  taka  wolność  to  produkcja  „ludzkiego  mięsa”  –  Homo

Nyama. Jakże mylił się T. Adorno, kiedy pisał te słowa:

Bez anamnesis nieskrępowanego impulsu, który poprzedzał Ja, a później został wyparty w sferę bezwolnej
przynależności do przyrody, nie można byłoby stworzyć idei wolności, ze swej strony prowadzącej do wzmocnienia Ja.
W pojęciu filozoficznym, które wolność jako sposób bycia najwyżej wynosi ponad empiryczne istnienie, w pojęciu
spontaniczności, odbija się echo tego, czym Ja filozofii idealistycznej chce mieć kontrolę, aż do granic zniszczenia, jako
gwarancję swojej wolności.566

Dziś widać wyraźnie, że ten nieskrępowany impuls, o którym pisze T. Adorno, nie pochodzi

z zamierzchłej przeszłości, lecz stanowi realną perspektywę tego, co nadchodzi. Powtórzmy zatem,

wyparte  przybywa  z  przyszłości  i  określa  stan  teraźniejszy.  Kiedy  więc  zestawimy  tak

wyprowadzony wywód z procesem indywidualizacji, jako stałym motywem dociekań dla badaczy,

których skatalogowałem pod nazwą „nowoczesna refleksyjność”, wówczas łatwo dostrzeżemy, że

to,  o  czym  piszą  na  przykład  A.  Giddens,  N.  Luhmann  czy  U.  Beck,  dotyczy  podmiotów

pozbawionych  drugiej  natury.  To  znaczy  podmiotów  wystawionych  na  działanie

„transcendentnych” sił rynkowych, wyzwolonych od alienujących zapośredniczeń publicznej służby

zdrowia,  biopolitycznych  regulacji  czy  stabilnego  zatrudnienia.  Podmiotów  określonych  i

określających świat w trybie sprywatyzowanej refleksyjności. 

Zauważmy,  że  tak  naprawdę  warunki  możliwości  naszych  wolnych  wyborów  są

strukturyzowane „gdzie  indziej”.  To „gdzie  indziej”  to  nowoczesne  instytucje,  takie  jak  nauka,

technika, medycyna, architektura, środki komunikacji itd., które w swym działaniu stabilizują świat,

zmniejszając w nim napięcie pomiędzy jego złożonością a możliwością dokonywania określonych

wyborów.  Relacje  pomiędzy  prostotą  a  złożonością  form  społecznych  można  zatem  mierzyć

poziomem  ontologicznej  stabilności,  jaka  wynika  z  zapośredniczających  struktur  alienacji.

Rzeczywistość społeczna  jawi  się  jako  niestabilna  wtedy,  kiedy  instytucje,  które  redukowały

rozziew pomiędzy złożonością  świata  a  możliwością  wyboru,  przestają  funkcjonować i  ulegają

rozkładowi.  Wówczas  presja  złożoności,  wcześniej  zupełnie  nieodczuwana  przez  poszczególne

mikroświaty społeczne, zostaje niejako oddelegowana w ich przestrzeń działania. W konsekwencji

społeczne  problemy  strukturalne  zostają  sprywatyzowane  i  jako  takie  poddane  indywidualnej

refleksyjności. Dzięki temu złożoność naszego lokalnego świata wzrasta, a wraz z nim sposób, w

jaki go postrzegamy i rozumiemy. W tym sensie realność problemów społecznych, które dotykają

nas wszystkich, nie wychodzi poza obręb lokalnych perspektyw oraz prywatnych idiosynkrazji, co

566 T. Adorno, Dialektyka negatywna, dz. cyt., s. 306.
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czyni  nasze  intymne  mikroświaty  jeszcze  bardziej  wystawionymi  na  bezpośrednie  działania

obiektywnych  sił  rynku  kapitalistycznego.  Dzieje  się  tak,  ponieważ  my  sami  musimy  teraz

zatroszczyć się o proces stabilizowania świata czy wytwarzania bezpieczeństwa ontologicznego,

jakby  powiedział  A.  Giddens.  I  nawet  jeśli  nam się  to  udaje,  to  zasięg  tej  stabilności  będzie

niewielki, a możliwość działania w szerszym wymiarze zawsze obarczona zagrożeniem powtórnego

rozpadu. 

Lecz co oznacza być wolnym w sytuacji zdeterminowania? Przede wszystkim pytanie to jest

wezwaniem do afirmacji  panowania.  Pytaniem wykraczającym poza logikę kapitału.  W świecie

nowoczesnym nie można być wolnym, jeśli się nie wie, jak wytwarzać alienujące zapośredniczenia.

Wolność od panowania to także głód, ubóstwo, bezrobocie, degradacja środowiska itd. Być może

poza  kapitalistyczną  logiką  akumulacji,  alienacja  wytwarzałaby  zdolności  materialne  dla

poszczególnych podmiotów, tworząc ich wolną wolę poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb

(jedzenie, wypoczynek, dach nad głową, opieka medyczna itd.) Wola zostaje tu zabezpieczona na

poziomie upolitycznienia przyrody, trwałego osadzenia jej  w strukturze drugiej  natury,  jaką jest

nawyk.  W  tym  sensie  granicą  wolności  nie  jest  ludzka przynależność  do  przyrody.  Wręcz

przeciwnie, przynależność ta wyznacza dopiero możliwość jej pełnego rozkwitu. To samo można

powiedzieć o nauce i technice, w których idea wolności, zamiast restrykcji i ograniczeń powinna

dostrzegać prawomocność własnej konstytucji. Człowiek jako nowoczesny podmiot dopiero przy

użyciu technonaukowych zapośredniczeń może nieustanne angażować się w nowe sposoby bycia i

eksperymentowania  z  nowymi  formami  społecznymi,  co  czyni  go  wolnym.  Można  więc

powiedzieć,  że  post-humanizm paradoksalnie  nie  dyskredytuje  humanizmu,  lecz  go uwalnia  od

zacofanej  wizji  człowieka.  Myśl  tę  można  posunąć  jeszcze  dalej  i  powiedzieć,  że  problem  z

filozofią polega na tym, iż nigdy tak tak naprawdę nie afirmowała ona humanizmu.

Jeśli więc ponownie mielibyśmy spleść ze sobą powinność i realność w pojęciu wolności,

tak,  jak  zrobił  to  na  przykład  I.  Kant,  to  obowiązek  moralny  nie  brałby  się  z  dyskwalifikacji

empirycznych zapośredniczeń w teleologicznej strukturze działania.  Zauważmy, że zmysłowość,

która była ocenzurowana przez rozum praktyczny, tutaj otwiera się dopiero na radosną afirmację

życia  jako  empiryczny  fakt  współ-bycia  z  Innym  (również  nie-ludzkim  Innym).  Jak  słusznie

zauważył T. Eagleton:

Zasady mogą być elastyczne, nie przestając być zasadami. To nie niewzruszoność decyduje o ich wyjątkowości
na  tle  naszego życia,  lecz  fundamentalne znaczenie tego,  czego dotyczą  ich gwarancje  – fundamentalne z  punktu
widzenia wspierania pełni życia […]. Każda kwitnąca forma życia niesie ze sobą własne zakazy i obowiązki. Jedyny
problem stanowi to, że łatwo wówczas utożsamić moralność z tym konkretnym zestawem zakazów i obowiązków, a nie
rozkwitem.567 

567 T. Eagleton, Koniec teorii, dz. cyt., s. 139.
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Rozkwit w ramach zmysłowości, o którym pisze tu T. Eagleton, nie daje się zredukować, tak jak ma

to miejsce u Kanta, do dystynkcji przyjemności i bólu, lecz odnosi się do możliwości rozwoju, która

tę dystynkcję znosi. Bezstronność zakazów i obowiązków nie polega bowiem na tym, że każdy

musi bezwzględnie się do nich stosować. Przeciwnie, wyjątkowość oraz wielość ludzkich spraw

wymaga bezosobowego katalogu zasad po to, by mógł on je uwzględnić. A jest to możliwe tylko

wtedy,  kiedy wolność  zostaje  wygenerowana przez  alienującą  strukturę  otoczenia,  która  nadaje

światu ontologiczną stabilność i egalitarne podstawy działania. Wolność jest zatem wartością, która

wyłania się jako nadwyżka z poziomu przygodnej organizacji świata. Innymi słowy, nie pojawia się

ona jako odgórnie ustanowiona idea,  lecz dopiero wtedy, kiedy podmiot  wypełnia  tę nadwyżkę

partykularnymi treściami własnych działań, tworząc w ten sposób samego siebie. Wówczas zakazy i

obowiązki,  jakie  łączyłaby  w  sobie  idea  wolności,  wskazywałby  na  więź  łączącą  zarówno

materialne  uwarunkowania,  jak  i  pusty  wymiar  samej  idei,  która  urealnia  się  dopiero  przez

różnorodne treść. 

Sposoby  rozumienia  emancypacji  oraz  wolności,  jakie  tu  zaproponowałem,  stanowią

zaledwie  szkic  wstępny,  zorientowany  wobec  wyzwań  tego,  co  nazwałem  sytuacją

zdeterminowania.  Pojęcia  te  powinny  zatem  wykraczać  poza  kosmopolityczny  uniwersalizm

republiki  uczonych,  jaki  postulował  Kant,  oraz  poza  uniwersalizm  państwa  narodowego  i

uniwersalizm  religii,  które  Hegel  w  Zasadach  filozofii  prawa  opisywał  jako  horyzont

uniwersalności w ogóle.  Uważam, że symetryczna onto-epistemologia daje po temu możliwość.

Współczesny świat to nie tylko pogmatwany splot obustronnych naruszeń, tego, co globalne i tego,

co lokalne, tego społeczne i  tego, co naturalne, lecz złożony konglomerat działań, który można

również zdefiniować jako zbiór elementów przekształcalnych. Gdy tylko zaczniemy symetrycznie

odwracać  poziomy  współzależności  między  wiedzą  (epistemologia)  i  praktyką  (ontologia),

dostrzeżemy konstrukcyjne  podstawy tej  dynamiki w uporządkowany sposób. Dzięki  badaniom

empirycznym,  wyrosłym  na  gruncie  antropologicznej  dociekliwości,  ontologia  może  wówczas

powrócić  do  filozoficznej  macierzy.  Nie  trzeba odwoływać  się  do  nowatorskich  sposobów

spekulatywnego myślenia, by na nowo projektować pojęcia i opisywać złożoność nowoczesnego

świata.  Rezygnacja  z  obiektywizmu  poznawczego,  twórczej  krytyki  oraz  utopijnej  wyobraźni

politycznej  są dla filozofii przedwczesne.  Jeśli więc filozofia może się dziś ponownie do czegoś

jeszcze przydać to niech jej  pierwszym krokiem będzie  przypomnienie,  że nie  da się  zmieniać

świata bez nauki o tym, jak nad nim w sposób materialny zapanować. 
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