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Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, 
Agnieszka Kowalczyk
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Antologia przekładów Ekologie to tekstowe dopełnienie 
programu Muzeum Sztuki w Łodzi („Ekologie miejskie”), 
dociekającego – w ramach przedsięwzięć artystycznych, 
akcji społecznych czy konferencji – istoty relacji zachodzą-
cych w ramach wieloelementowego diagramu, który łączy 
m.in. przedstawicielki świata sztuki, instytucję muzeum, 
mieszkanki miasta i środowisko, w którym funkcjonują. 
 Tym, co różni tę książkę od klasycznego podręcznika  
czy wciąż mało popularnej w polskim kontekście wydaw-
niczym formy readera, jest niechęć do ostatecznego kate-
goryzowania i hierarchizowania (np. form życia, rodzajów  
nauk, sposobów produkcji wiedzy itd.) połączona z po-
chwałą gatunkowego zmącenia i praktykowanej transdy-
scyplinarności. Perspektywę tę warunkuje oczywiście nie 
tyle arbitralny wybór autorek prezentowanej książki, co sam  
przedmiot ich wspólnego namysłu, który przekracza zasta-
ne granice i dekonstruuje istniejące konceptualizacje życia. 
Myślenie ekologiczne związane jest bowiem, jak przypomi-
na Rosi Braidotti, z implikującym gest przekraczania przed-
rostkiem trans- (ważącym na znaczeniu takich słów jak 

transgresja, transplantacja, transformacja, transakcja czy 
transcendencja)1, jak również, co z przekonaniem podkre-
ślają kuratorki wspomnianego programu, z codziennymi,  
zakorzenionymi w konkretnych miejscach praktykami oraz 
nowymi modelami wspólnotowymi2.
 Prezentowane w Ekologiach artykuły stanowią wyraz 
najbardziej interesujących tendencji obserwowanych na 
gruncie tzw. nowej humanistyki. Wszystkie, z wyjątkiem 
klasycznego już tekstu Neila Smitha z 1984 roku, napisane  
zostały na przestrzeni ostatniej dekady, łącząc w sobie ta-
kie jej wyznaczniki, jak „poznawcze uprzywilejowanie ofiar”, 
podważanie hegemonicznych postaci wiedzy, zwrot w stro-
nę zagadnień nowych form podmiotowości i polityczności 
czy krytykę nowoczesnych podstaw nauki (np. antropocen-
tryzmu, eurocentryzmu, scjentyzmu itp.)3. Każdy z przeło-
żonych na potrzeby tego tomu artykułów to sprawozdanie  
z zaangażowania w odmienne tradycje intelektualne czy 
naukowe wybory autorek (uwidocznia to najlepiej wywiad 
z Donną Haraway), co nie utrudnia jednak zrozumienia, iż 
nasze bohaterki walczą tak naprawdę ze wspólnym wro-
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1. R. Braidotti, Transpositions. On Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge–Malden, MA 2006. 
2. Ekologie Miejskie, http://ekologiemiejskie.pl/ [online, dostęp: 15.12. 2012].
3. Zob. E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 17–21.
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giem, w zbliżonej sprawie i tożsamym przekonaniu o ko-
nieczności wypracowania nowych narzędzi performatyw-
nego interpretowania świata.
 Mapowanie wspomnianych podobieństw warto rozpo-
cząć od przyjmowanego w większości artykułów rozumie-
nia ekologii. Mowa tam, co nie odbiega zbytnio od trady-
cyjnych ujęć, o nauce czy, słabiej, perspektywie badawczej 
dotyczącej wzajemnych stosunków między formami życia 
a szeroko rozumianym środowiskiem. O tym, iż mamy tu 
do czynienia z nowym punktem widzenia, świadczy z pew-
nością przyjmowana w nich wizja tego ostatniego. Wedle 
autorek prezentowanych tekstów środowisko nie tylko nie 
jest (i nigdy nie było) czymś zewnętrznym względem eman-
cypującego się odeń człowieka, ale coraz częściej włącza 
się je do refleksji nad sferami polityki, gospodarki czy kul-
tury. Takie postawienie sprawy nie oznacza oczywiście re-
witalizacji dyskursu ludzkiego panowania nad naturą. Idzie 

raczej o osłabienie czy nawet likwidację nowoczesnego 
podziału (patrz niżej) na to, co naturalne i to, co społecz-
ne, podkreślające ich współzależność (ale nie tożsamość) 
i stałe, w pełni symetryczne wzajemne warunkowanie.
 Stanowisko to, które niemal z konieczności zakłada 
odrzucenie antropocentryzmu i szowinizmu gatunkowego  
oraz wymknięcie się równie redukcyjnym biegunom natura-
lizmu i konstruktywizmu społecznego4, podzielają naszym 
zdaniem przede wszystkim dwie szkoły myślenia – eko-
logia marksistowska i ekologia posthumanistyczna. Obie, 
jak zobaczymy w kolejnych częściach tego wstępu, umoż-
liwiają nie tylko kwestionowanie teoretycznej dominacji 
myślenia dualistycznego, ale i obalanie opartych na nim 
ideologii środowiskowych. Najbardziej istotne spośród nich 
to eksternalizujące naturę ekologia (neo)liberalna i ekolo-
gia głęboka5, oparte odpowiednio na technocentryzmie 
(owocującym dyskursem zarządzania zasobami naturalny-

4. Zob. J. Bednarek, Powrót „rzeczywistości”, [w:] Teorie wywrotowe, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014, s. 227–240.
5. Pojęcie „ekologii głębokiej” wiąże się z krytyką antropocentryzmu na rzecz egalitarnego biocentryzmu. Po raz pierwszy termin ten pojawia się w tekście Arne Naessa,  
The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary, “Inquiry. An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences” 1973, nr 16. 
Naess krytykował dominujący ruch środowiskowy za podkreślanie wartości użytkowej natury. „Ekologia głęboka” miała reprezentować psychologizujący nurt filozofii 
środowiska, który przede wszystkim zajmuje się ochroną tego, co dzikie, co spowodowało jej krytykę w kręgach anarchistycznej „ekologii społecznej”. Jej inicjator 
i główny teoretyk, Murray Bookchin, podkreślał niebezpieczeństwo ahistorycznego spojrzenia na zagadnienia środowiskowe, a problem widział nie w wyabstrahowanym  
pojęciu rozwoju, ale w nierównościach charakterystycznych dla kapitalizmu. Zob. też: M. Bookchin, Social Ecology versus „Deep Ecology”. A Challenge 
for the Ecology Movement, “Green Perspectives. Newsletter of the Green Program Project” 1987, nr 4–5 [online], 
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/socecovdeepeco.html [dostęp: 29.10.2013].
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mi) i ekocentryzmie (restaurującym romantyczną wizję nie-
podlegającej wpływowi człowieka przyrody)6. Ich dekon-
strukcja to ważny element wyzwania, które stawia przed 
nami epoka antropocenu. Realizują ją w intrygujący spo-
sób przedstawiane w tym tomie koncepcje produkcji na-
tury (Smith), postulaty współpracy sztuki, polityki i ekologii 
(Latour) czy estetyka ekologiczna, która ma ambicję prze-
kształcania instytucji i systemów ich uwikłań, a nie jedynie 
dzieł sztuki (Bennett). Aby możliwa była krytyczna interpre-
tacja tych kwestii, potrzebna jest refleksja nad podstawami 
nowoczesnej nauki, która stała się jednym z najbardziej 
skutecznych narzędzi reprodukowania nierówności poli-
tycznych, społecznych i ekonomicznych. Różnego rodzaju 
praktyki naukowe mogą nabrać demokratycznego i odpo-
wiadającego środowisku kształtu jedynie wtedy, kiedy ideały  
suwerenności i autonomii zostaną ponownie przemyślane 
w kontekście wymogów społecznych (Stengers).

Ile ekologii?

Pojęcie ekologii wiąże się z historią konceptu ekosystemu 
oraz ewolucją sposobów rozumienia wymiany, która za-
chodzi między organizmami a środowiskiem ich życia7. Ze 
względu na złożoność tematu i chęć zachowania proporcji 
między wstępem a właściwą częścią książki, zdecydowali-
śmy się zarysować jedynie roboczą ramę wokół wybranych  
momentów w historii tego zjawiska, kształtujących dzisiejsze 
rozumienie pojęcia ekologii. Dobrobyt ekonomiczny i stabi-
lizacja polityczna panujące w większości krajów Europy  
oraz w Ameryce Północnej pozwoliły zwrócić uwagę na 
środowisko i jego wpływ na człowieka oraz inne organi-
zmy. Większość badaczy, którzy w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych dwudziestego wieku zaczęli posługiwać 
się pojęciem ekologii, była blisko związana lub wywodziła 
się z obszaru cybernetyki, w którym powstała także teoria  
systemów – a jej przetworzone interpretacje są jednymi 
z najbardziej wpływowych koncepcji kształtujących także 
popularne wyobrażenia sposobu funkcjonowania polityki, 
społeczeństwa i ekonomii8. Paradygmat myśli ekologicz-

6. N. Castree, Marxism and the Production of Nature, “Capital & Class” 2000, nr 24.
7. Zob. F.B. Golley, A History of the Ecosystem Concept in Ecology. More than the Sum of the Parts, Yale University Press, New Haven 1996.
8. Teoria systemów to interdyscyplinarne badania systemów różnych typów wywodzące się z ogólnej teorii systemów Ludwiga von Bertalanffy’ego z 1968 roku. 
Opisuje ona m.in. samoregulujące się systemy, które kształtują się poprzez informacje zwane feedbackiem, zob. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. 
Podstawy, rozwój, zastosowania, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, PWN, Warszawa 1984.
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nej kształtował wtedy m.in. Gregory Bateson – antropolog 
kulturowy, który już w latach czterdziestych próbował apli-
kować teorie cybernetyczne do badania zachowań spo-
łecznych, przede wszystkim zaś ludzkiego i zwierzęcego 
behawioryzmu9. Komunikacja i informacja były w nich defi-
niowane jako kluczowe elementy samoregulacji i samoor-
ganizacji systemów, które postrzegano jako złożony, hete-
rogeniczny i przypadkowy układ elementów pochodzenia 
organicznego, nieorganicznego, materialnego czy niema-
terialnego. Jak się później okazało, taki sposób myślenia 
dobrze komponował się z postępującą globalizacją, zakła-
dającą integrację ekonomiczną, zwiększenie roli polityki 
ponadnarodowej oraz transfer wiedzy10.
 Kontekst, w którym narodziła się cybernetyka, był ści-
śle związany z rozwojem technologii militarnych11, a jedno-
cześnie lata pięćdziesiąte to czas kształtowania się pierw-

szych amerykańskich kontrkultur. To właśnie zbuntowane  
pokolenie, które opierało się zmilitaryzowanej i hierarchicz-
nej strukturze społecznej kraju angażującego się w kolejne 
konflikty wojskowe, ukształtowało – później zmitologizowa-
ne – dwie drogi ówczesnej młodzieży. Były to różnego rodza-
ju komuny próbujące zbudować alternatywne wspólnoty,  
nawiązujące do minimalistycznego stylu życia, często zwią-
zanego z próbami wprowadzenia suwerenności żywienio-
wej czy mieszkalnej. Z drugiej strony, coraz intensywniej 
rozwijały się nauki informatyczne i powiększała się liczba 
osób zajmujących się komputerami i programowaniem.  
W tym miejscu można szukać korzeni grup, które marzyły 
o rzeczywistości – także wirtualnej – w której dzielące się  
wiedzą w niehierarchiczny sposób jednostki prawdziwie się 
realizują, współpracując z konkretnymi osobami, a nie fir-
mami czy korporacjami12. Cybernetyka i środowiska zwią-

9. G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology, Chandler Publishing Company, Worcester 
MA 1972. Gregory Bateson uczestniczył w słynnych cybernetycznych konferencjach The Macy Conferences. Zob. Cybernetics | Kybernetik. The Macy-Conferences 
1946–1953, t. 1–2, red. C. Pias, Diaphanes, Zürich–Berlin 2003–2004,
10. W intrygujący sposób opowiada o tym Adam Curtis – brytyjski dziennikarz związany z BBC, który zrealizował cykl filmów All is Watched Over by Machines 
of Loving Grace, analizujący, w jaki sposób ideologia samoorganizujących się systemów przeniknęła do wszystkich wymiarów życia społecznego, zob. też A. Curtis, 
How the ‘Ecosystem’ Myth Has Been Used for Sinister means, “The Observer”, 29.05.2011 [online], 
http://www.theguardian.com/environment/2011/may/29/adam-curtis-ecosystems-tansley-smuts [dostęp: 29.10.2013].
11. Twórca pojęcia cybernetyki Norbert Wiener już w latach trzydziestych pracował nad urządzeniami mającymi za zadanie śledzenie samolotów bojowych. Więcej 
na temat Wienera zob. S.J. Heims, Constructing a Social Science for Postwar America. The Cybernetics Group, 1946–1953, The MIT Press, Cambridge MA 1993.
12. Ideologia biznesu opartego na kreatywnych jednostkach łączących się w tymczasowe sojusze wyznaczała początek kapitalizmu kognitywnego. Zob. F. Turner, 
From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism, University of Chicago Press, Chicago 2008.



zane z informatyką wyznaczały podstawy humanistycznej 
wizji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, która kształ-
towała systemową interpretację rzeczywistości i promo-
wała dyskurs niematerialności, specjalizacji oraz poczucie 
odpowiedzialności za wydarzenia, których bezpośrednio 
się nie doświadcza13. 
 Kolejne dekady przyniosły postępującą instytucjona-
lizację pojęcia ekologii, co w globalnej polityce oznacza-
ło  instrumentalizację postulatów ruchów środowiskowych.  
W 1970 roku zainaugurowano w Stanach Zjednoczonych 
obchody Dnia Ziemi oraz zainicjowano działalność Environ-
mental Protection Agency. Dwa lata później Club of Rome 
wydał książkę Limits of Growth, która przewidywała ne-
gatywne konsekwencje zintensyfikowanej produkcji prze-
mysłowej, kształtującej modele wytwarzania żywności czy 
prowadzące do wzrostu zanieczyszczenia14. Sprzedana 
w 12 milionach egzemplarzy i przetłumaczona na 37 języ-

ków, była krytykowana za metodologię, ale także charakter 
przesłania, podkreślającgo ułudę idei bezkresnego rozwo-
ju w obliczu nadmiernej eksploatacji nieodnawialnych za-
sobów naturalnych. Ta i inne podobne publikacje intensyfi-
kowały debaty wokół środowiska, w co angażowały się też 
grupy oddolne, zazwyczaj wywodzące się z państw dobro-
bytu i z określonych warstw społecznych. Przede wszystkim 
uczestniczyły w powstawaniu po 1945 roku narodowych  
i globalnych instytucji włączających do swoich agend reflek-
sję nad stanem planety. W 1972 roku w Sztokholmie zorga-
nizowano pierwszą globalną konferencję – United Nations  
Conference on the Human Environment – która została  
zbojkotowana przez Rosję i kraje bloku wschodniego prote-
stujące przeciwko wykluczeniu z niej NRD15. Warto zazna-
czyć, że debaty o środowisku powtarzały zazwyczaj sche-
maty sojuszy i napięć politycznych – to bogate i tzw. kraje  
rozwinięte postulowały działania zmniejszające zanieczysz 
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13. Murray Bookchin pisał o „bojowym recyklingu”, rozumianym jako technokratyczne starania mające na celu wymuszenie na ludziach odczucia osobistego 
zaangażowania w kryzys ekologiczny, które powoduje jednocześnie odsunięcie uwagi od fundamentalnego problemu alienacji od natury i hierarchii społecznych.  
M. Bookchin, Death of a Small Planet. It’s Growth that’s Killing Us, “The Progressive”, sierpień 1989, s. 19–23 [online], 
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/planet/planet.html [dostęp: 29.10.2013].
14. Co ciekawe, badania te zostały zamówione i sfinansowane przez Fundację Volkswagen, która nie była związana z przemysłem samochodowym, ale stanowiła 
własność rządu federalnego i władz Dolnej Saksonii, zob. więcej [online], http://www.volkswagenstiftung.de/en/foundation/history.html [dostęp: 29.10.2013].
15. P. Dauvergne, Historical Dictionary of Enviromentalism, The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland–Toronto– Plymouth 2009 [online], 
http://www.politics.ubc.ca/fileadmin/user_upload/poli_sci/Faculty/dauvergne/History_of_Environmentalism.pdf [dostęp: 29.10.2013].



czenie przemysłowe, ochronę natury i kontrolę wzrostu po-
pulacji. Jednym z ważniejszych pytań, które padały przy oka-
zji kolejnych spotkań na szczycie, była finansowa odpowie-
dzialność za rozwiązywanie problemów środowiskowych. 
Przykładowo, delegacje z tzw. Trzeciego Świata przyczy-
nę biedy i presji eksploatacji zasobów naturalnych upatry-
wały w globalnym kapitalizmie, szczególnie w działalności  
Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego, nalegających na eksportowanie surowców na nie-
korzystnych zasadach handlowych. Wtedy też ukuto frazę 
„zanieczyszczenie biedy”: to właśnie bieda została uzna-
na za największy problem środowiskowy, który rozwiązać 
mogły jedynie międzynarodowe reformy ekonomiczne16. 
Tego rodzaju uwagi nie znalazły się jednak w raporcie 
podsumowującym sztokholmską konferencję, a problem 
zmian klimatycznych starano się rozwiązać w latach sie-
demdziesiątych poprzez międzynarodowe konwencje oraz 
uchwały dedykowane partykularnym tematom (np. ochrona  
lasów deszczowych). Jednocześnie coraz częściej inwe-
stowano w badania naukowe dotyczące wpływu środowi-
ska na zdrowie człowieka, ale dopiero w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych stało się ono jednym z priorytetów w umo-

wach międzynarodowych (m.in. Vienna Convention for the 
Protection of the Ozone Layer, 1985), wtedy także coraz 
częściej zaczęto posługiwać się również pojęciem zrów-
noważonego rozwoju. Nie słychać było jednak propozycji  
zwolnienia wzrostu ekonomicznego. Zwracano za to uwa-
gę na potrzebę innego dystrybuowania technologii środo-
wiskowych do Trzeciego Świata. Pierwszy szczyt świato-
wych liderów poświęcony środowisku odbył się w 1992 
roku w Rio de Janeiro (United Nations Conference on 
Environment and Development); promowano na nim zrów-
noważony rozwój i działania proekologiczne w krajach  
rozwijających się. 
 W okolicach roku 2000 kwestia środowiska ponownie 
straciła swoją wagę na rzecz walki z terroryzmem oraz bro-
nią biologiczną i chemiczną, a kolejne globalne inicjatywy 
nie wprowadziły radykalnych rozwiązań problemów ekolo-
gicznych. W 2002 roku szczyt w Johannesburgu powtarzał 
postulaty obecne już w Rio de Janeiro. Przełomem, ale 
raczej o charakterze symbolicznym, może być fakt wpisa-
nia do ekwadorskiej konstytucji natury jako odbiorcy tych 
samych praw, które dotyczą każdego człowieka (2008).  
W jej opisie pojawia się postulat, by różne grupy miały 
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16. Tamże.



równy dostęp do zasobów natury, a działania polegające 
na jej alienowaniu, utowarowieniu i prywatyzowaniu miały 
być ograniczane bądź zakazane17. Obecnie powstaje co-
raz więcej ruchów walczących o nowe formy regulowania 
dóbr wspólnych18. Nie pozwalają one zapomnieć o jednym 
z najważniejszych pytań stojących za refleksją ekologicz-
ną: o to, jakie zasady powinny organizować wspólnotowe 
dysponowanie ograniczonymi zasobami w epoce antropo-
cenu. Autorzy i autorki niniejszego tomu z pewnością nie 
udzielają bezpośrednich odpowiedzi na to pytanie, ale lek-

turę ich tekstów można potraktować jako ćwiczenie z wyob- 
raźni ekologicznej, niezbędnej dla podjęcia próby zmierze-
nia się z opisanym problemem. 

Wyzwanie antropocenu

Antropocen19 to coraz mniej kontrowersyjne miano dla 
epoki, w której ludzie uważani są za ekwiwalent sił natu-
ralnych wyznaczających poprzednie ery, a człowiek obok 
odwiecznej dla siebie roli aktora biologicznego wciela się 
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17. Wyciąg z konstytucji Ekwadoru [online], http://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Rights-for-Nature-Articles-in-Ecuadors-Constitution.pdf  
[dostęp: 29.10.2013].
18. Na ten temat zob. np. N. Klein, Reclaiming the Commons, “New Left Review” 2001, nr 9; P. Linebaugh, The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons 
for All, University of California Press, Berkeley 2008 oraz tegoż, “Stop, Thief!”. The Commons, Enclosures, and Resistance, PM Press, Oakland 2014; E. Ostrom, 
Dysponowanie wspólnymi zasobami, przeł. Z. Wiankowska-Ładyka, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013; The Global Idea of „the Commons”, red. D. Donini, 
Berghahn Books, New York 2007; The Making of Social Movements in Latin America. Identity, Strategy, and Democracy, red. A. Escobar, S. Alvarez, Westview 
Press, Boulder 1992; W. Wolford, This Land Is Ours Now. Social Mobilization and the Meanings of Land in Brazil, Duke University Press, London–Durham 2010. 
Alternatywne rozumienie dobra wspólnego, momentami abstrahujące od znaturalizowanego ujęcia dóbr wspólnych (the commons), a skupione na elemencie 
społecznym i kulturowym (the common), oferowane jest w tekstach pisanych z pozycji postoperaistycznych, zob. np. N. Dyer-Witheford, Cyber Marx, Cycles and Circuits 
of Struggle in High Technology Capitalism, University of Illinois Press, Urbana 1999; M. Hardt, A. Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, London 
2004 oraz tychże, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. Praktyka Teoretyczna, Korporacja ha!art, Kraków 2012; A. Negri, J. Revel, 
O instytucji dobra wspólnego, przeł. A. Kowalczyk [online], http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1955-antonio-negri-judith-revel-o-instytucji-dobra-wspolnego 
[dostęp: 29.10.2013]; M. Pasquinelli, Animal Spirits. The Bestiary of the Commons, Nai Publishers, Rotterdam 2008; G. Roggero, Pięć tez o dobru wspólnym, 
przeł. P. Juskowiak, K. Szadkowski, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 4 [online], http://www.praktykateoretyczna.pl/gigi-roggero-piec-tez-o-dobru-wspolnym/  
[dostęp: 29.10.2013].
19. Antropocen to pojęcie spopularyzowane przez Eugene’a F. Stoermera i chemika Paula Crutzena. Ostatni już w latach siedemdziesiątych badał, jak formuje 
się i przekształca ozon, co zostało zbanalizowane pod hasłem dziury ozonowej. Ozon z tlenem mają wyjątkowe umiejętności pochłaniania promieniowania 



również w postać kolektywnego aktora geologicznego. Paul 
Crutzen, jeden z głównych zwolenników tezy o nadejściu 
nowej epoki w dziejach Ziemi, proponuje, by za umowny 
moment tego przejścia uznać rok 1785 – datę wynalezienia 
silnika parowego. Moment znaczący, bowiem zapowiada-
jący bezprecedensowe przyśpieszenie w dotychczasowo 
powolnej historii ludzkiego związku z naturą20 – wyznaczo-
ny przez drapieżną eksploatację paliw kopalnych, niekon-
trolowaną urbanizację czy nieplanowaną i katastrofalną  
w skutkach zmianę składu chemicznego atmosfery. Sta-
nowi tym samym nie tylko wyzwanie natury etycznej i po-
litycznej, ale i problem z gruntu epistemologiczny i ontolo-
giczny, który stawia pod znakiem zapytania tradycyjne dla 
współczesnych nauk rozróżnienia na to, co naturalne i to, 
co sztuczne, czy też historię naturalną i historię ludzką. 
 Pojęcie antropocenu wzywa nie tylko do zmiany pa-
radygmatów w dziedzinie ekologii czy statusu nauki, ale  
i kształtu naszych zbiorowości. Dla coraz szerszego grona, 
już nie tylko praktyków, ale i teoretyków, staje się oczywi-
ste, że niemożliwe jest oddelegowanie bytów nieludzkich 

poza ramy społeczeństwa. Praktyki naukowe zdają się być 
awangardą w tym pochodzie zmian, skromnie zamykanym 
przez badaczy i badaczki społeczne. Ci ostatni nadal zbyt 
często próbują stosować wobec zjawisk wymykających się 
tradycyjnym podziałom swoje dotychczasowe „skrzynki  
z narzędziami”. Autorzy i autorki tekstów proponowanych 
w niniejszym zbiorze podejmują się refleksji nad relacjami 
między członami nowoczesnych dychotomii, rezygnując 
z utrzymywania sprzeczności między „duchem emancy-
pacji” i katastrofalnymi wynikami działania rozumu instru-
mentalnego, na rzecz przyjęcia obowiązku nieustannej 
„opieki” nad niechcianymi konsekwencjami modernizacji 
oraz rozwoju biotechnologii. Śledzenie owych kontrowersji  
wymaga specyficznego demokratyzowania ekspertyzy, 
jak również poszerzania wyobraźni, co wiąże się nie tylko  
z odmiennym rozdziałem własności między aktorami ludz-
kimi i pozaludzkimi, ale i z nowym podziałem kompeten-
cji między praktykami nauk przyrodniczych, społecznych  
i działaniami artystów.
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ultrafioletowego, dzięki czemu możliwe jest życie na ziemi. Badacze chcieli podkreślić odmienność okresu następującego po holocenie. Holocen, który rozpoczął się 
11 000 lat temu, z pierwszymi ludzkimi zasiedleniami, nabrał innego charakteru w okresie rewolucji przemysłowej, industrializacji, urbanizacji i innych aktywności, 
które wpłynęły na zmianę Ziemi, określaną w kategoriach geologicznych. Zmiana dotyczyła także wzajemnych zależności natury i ludzkości. Zob. P. J. Crutzen, 
Geology of mankind, “Nature” 2002, nr 415, s. 23 [online], http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6867/full/415023a.html [dostęp: 29.10.2013].
20. Zob. D. Chakrabarty, The Climate of History. Four Theses, “Critical Inquiry” 2009, nr 35. 



 Antropocen nie oznacza zatem prostego pojednania 
natury i społeczeństwa, które wiązało się w przeszłości ze 
sprowadzaniem jednego z tych elementów do drugiego  
w geście wulgarnego redukcjonizmu. Stanowi raczej ko-
lejną – obok kosmosu czy zbiorowości – nazwę dla ich  
odwiecznego splotu, która dekonstruując opozycję tego, 
co lokalne i globalne oraz redefiniując zagadnienia spraw-
czości i odpowiedzialności, wyznacza nieprzekraczalne 
(bo nieposiadające zewnętrza) pole współczesnej polityki. 
Jak pisze w tym kontekście Bennett, jedną z zalet przyjęcia 
tezy o antropocenie jest upowszechnianie się świadomości 
tego, iż konieczna jest zmiana typowych dla naszego ga-
tunku destrukcyjnych stylów życia, a taka perspektywa nie 

tylko prowadzi do ujmowania całej, gwałtownie poszerzo-
nej skali ludzkich działań21, ale też ujawnia wartość mobili-
zacyjną w obliczu groźby katastrofy (przez teoretyków ko-
jarzonej najczęściej z samozagładą rodzaju ludzkiego)22, 
będącą efektem wspólnie kształtowanych warunków życia. 
W tym miejscu jednak pojawia się poważny problem. Jeśli za 
wizualizację katastrofy odpowiadają dziś nade wszystko nie-
pohamowani w swej wyobraźni twórcy popkultury23, oswa-
jając nas z wizją końca znanego nam świata24, większość 
popularnych recept na zatrzymanie apokalipsy przyczynia 
się do utrwalenia jej głównego źródła – kapitalizmu. Antro-
pocen, jak zauważają Dipesh Chakrabarty i Mike Davis25, 
stawia nas przed wyzwaniem zagrania w nową grę bez zna-
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21. Nacisk na to, co ludzkie, implikowany przez zawarty w omawianym pojęciu człon anthropos, rodzi w pewnej mierze uzasadnione podejrzenie o dokonujące się 
w jego ramach restaurowanie antropocentryzmu. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż związane z antropocenem skupienie na wpływie człowieka na kształtowanie 
powłoki ziemskiej ma miejsce w dobie, a nierzadko również w następstwie zwrotu posthumanistycznego. Jednym z wyjaśnień tak zarysowanej, paradoksalnej 
koincydencji jest bliskie wielu teoretykom antropocenu przekonanie o nierówno rozłożonej pomiędzy rozmaitymi aktorami społecznymi sprawczości, co nie oznacza 
odmawiania tej ostatniej nieludziom.
22. Zauważmy, iż odwołanie do takich uniwersalistycznych etykiet, jak „rodzaj ludzki” czy „gatunek” może rozmywać odpowiedzialność za antropogeniczne źródła 
kryzysu ekologicznego. Przywoływane w tym tekście myślicielki nie mają jednak wątpliwości, iż ciążące nad Ziemią widmo apokalipsy to w głównej mierze „zasługa” 
człowieka Zachodu.
23. Dobre tego przykłady to tylko w ostatnich latach powieści Droga Cormaca McCarthy’ego, World War Z Maxa Brooksa (oraz ich ekranizacje w reżyserii, 
odpowiednio, Johna Hillcoata i Marca Forstera) i Metro 2033 Dimitrija Głuchowskiego (oraz inspirowane nim książki i gra komputerowa), takie filmy jak Melancholia, 
reż. Lars von Trier i Jestem legendą, reż. Francis Lawrence; komiks Walking Dead Roberta Kirkmana (jak również oparte na nim serial telewizyjny i komputerowy 
survival horror) czy gra video The Last of Us. Ryzykując nadmierne uproszczenie, mówić możemy w ich wypadku o propagacyjnym dziele przekładu teoretycznych 
stanowisk formułowanych przez badaczy środowiska na wspólny dla wielu mieszkańców globu język kultury popularnej.
24. C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, przeł. P. Buras, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
25. D. Chakrabarty, The Climate of History, dz. cyt.; M. Davis, Living on the Ice Shelf. Humanity’s Meltdown [online], http://www.tomdispatch.com/post/174949 
[dostęp: 15.12.2012].



jomości jej zasad, prawdopodobieństwa przebiegu i prze-
widywanego zakończenia. Mimo to podchodzimy do niej  
pełni wiary w niezawodność dotychczasowych rozwiązań 
w rodzaju racjonalnego myślenia czy przekonania o właści-
wej nam ewolucyjnej zdolności przezwyciężania kolejnych 
kryzysów na gruncie kapitalistycznego sposobu produkcji. 
Chakrabarty uważa, że możliwa jest jedynie „negatywna 
historia uniwersalna”, która wyrasta z poczucia dzielonej  
– także z innymi organizmami – katastrofy26. 
 Z chwilą, gdy człowiek trafia na listę gatunków zagro-
żonych, rośnie zapotrzebowanie nie tylko na odmienne od 
dominującego rozumienie polityki, ale i na nowe propozycje  
w dziedzinie etyki ekonomicznej27. Mimo wielu interesują-
cych pomysłów na oddolną zmianę „nieekologicznych sty-
lów życia”, jedyną propozycją akceptowa(l)ną przez ogół 
polityków, ekspertów do spraw środowiska, jak również 
producentów i konsumentów energii pozostaje rozwiąza-
nie z gruntu odgórne i umacniające głównego sprawcę 
kryzysu ekologicznego – tzw. zielony kapitalizm. Kłopotli-
wość tego ostatniego nie leży oczywiście w samym fakcie 

narzucania zasad ekologicznej modernizacji niezaintere-
sowanym tym do tej pory państwom i korporacjom. Chodzi 
tu raczej o pozorność oferowanych w jej ramach zmian.  
W celu zrozumieniu zagrożeń związanych z zielenieniem 
gospodarki warto sięgnąć po rozstrzygnięcia proponowane  
przez przedstawicieli miejskiej ekologii politycznej. 
Zdaniem Neila Smitha
 

zielony kapitalizm może być promowany jako środek łagodzący środo-
wiskowe skutki kapitalistycznego wyzysku natury lub krytykowany jako 
ekologiczna fasada dla jego podtrzymywania. Jednak niezależnie od 
prawdziwości tych propozycji znaczenie „zielonego kapitalizmu” jest 
znacznie głębsze. Stał się on bowiem niczym innym niż główną strategią  
ekologicznego utowarowienia, urynkowienia i finansjeryzacji, która ra-
dykalnie intensyfikuje i pogłębia penetrację natury przez kapitał28. 

 Warto dodać, iż Smith nie szczędzi w tym kontekście 
gorzkich słów pod adresem ruchu ochrony środowiska, 
który doprowadził, wbrew swoim pierwotnym założeniom, 
do zrównania dobra natury z dobrem zysków, przekuwając 
niedawny antagonizm w finansowe partnerstwo z ekokapi-
talistami. Efekt tej nie w pełni uświadomionej przez wielu 
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26. D. Chakrabarty, The Climate of History, dz. cyt.
27. J. K. Gibson-Graham, G. Roelvink, An Economic Ethics for the Anthropocene, “Antipode” 2009, nr 41, Supplement s. 1.
28. N. Smith, Nature as Accumulation Strategy, “Socialist Register” 2007, nr 43 (Coming to Terms with Nature), s. 2 (numer strony za paginacją wydruku).



ekologów koalicji to doprowadzona do skrajności integra-
cja natury z mechanizmami odpowiedzialnymi za repro-
dukcję kapitału, dokonująca się, co istotne, z zachowa-
niem dyskursywnego podziału na to, co społeczne i to, co 
naturalne. Podział ten jako warunek konieczny ekologicz-
nej modernizacji ułatwia wspomniany wyżej wyzysk oraz 
usprawiedliwia „bezsilność” władz w obliczu tzw. katastrof 
naturalnych29. Sprzyja również obarczaniu odpowiedzial-
nością za obecny kryzys ekologiczny tych społeczeństw  
i grup, których nie stać na wprowadzenie mniej szkodli-
wych dla środowiska sposobów wytwarzania i zużywania 
energii czy gospodarowania odpadami. 
 Zielony kapitalizm, aby pozostać kapitalizmem, nie 
może zaprzestać dzieła akumulacji przez wywłaszcze-
nie, a zatem tworzenie i instrumentalizowanie nierówności  
– tak intra-, jak i międzygatunkowych. Fakt ten należy wią-
zać z ukrytą pod „zielonym płaszczykiem”30 kontynuacją 
opisywanego przez Karla Polanyiego projektu wielkiej 

transformacji31, przesuwającą dawne granice utowarowie-
nia naturalnych dóbr wspólnych za sprawą m.in. współcze-
snych osiągnięć w dziedzinie biotechnologii. Problem ten 
uwidacznia się z całą mocą na gruncie coraz popularniej-
szego dyskursu zrównoważonego rozwoju. Jak zauważają 
Swyngedouw i Cook, to, iż podlega on dziś bezproblemo-
wemu uzgodnieniu z miejskim neoliberalizmem, stanowi 
konsekwencję typowego dlań uprzywilejowania perspek-
tywy ekonomicznej kosztem problematyki sprawiedliwo-
ści społecznej, co owocuje narodzinami swoistego prze-
mysłu zrównoważenia przeznaczającego swoje produkty 
dla najzamożniejszych mieszkańców metropolii32. Dobrym 
przykładem wspomnianego rozkładu akcentów jest współ-
tworzący „zrównoważone” miasta ruch Nowego Urbani-
zmu, obwiniany przez takich teoretyków jak Harvey33 za 
zjawiska przestrzennej separacji klas uprzywilejowanych, 
prywatyzacji doświadczenia wspólnotowego, jak również 
ograniczania dostępu do miejskich terenów zielonych. 
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29. Tegoż, There’s No Such Thing as a Natural Disaster [online], http://libcom.org/library/there%E2%80%99s-no-such-thing-natural-disaster-neil-smith [dostęp: 15.12.2012].
30. J. Cabello, Polityka mechanizmu czystego rozwoju. Kapitalizm w zielonym płaszczyku, „Przegląd Anarchistyczny” 2011, nr 12.
31. Co naiwnie podkreślają niektórzy propagatorzy „ekokapitalizmu”, być może nie zdając sobie sprawy z semantycznego obciążenia używanego przez siebie 
języka. Zob. R. Fücks, K. Steenbock, Czy ekokapitalizm jest możliwy? Zazielenienie gospodarki – wielka transformacja, [w:] Ekologia. Przewodnik KP, Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
32. I.R. Cook, E. Swyngedouw, Cities, Nature and Sustainability, dz. cyt., s. 8.
33. D. Harvey, The New Urbanism and the Communitarian Trap, “Harvard Design Magazine” 1997, nr 1, s. 2.



 Zauważmy na koniec, iż zrównoważony, zielony kapi-
talizm nie byłby możliwy bez fundacjonalistycznego ujęcia 
Natury34, zgodnie z którym istnieją nie tylko jej istotowe, 
źródłowe cechy, ale i pierwotny stan równowagi naruszony 
dopiero za sprawą ingerencji człowieka. Trwanie tak rozu-
mianej natury w połączeniu z widmem apokalipsy krążą-
cym nad światem w epoce antropocenu skutkować może 
dominacją wyjątkowo niebezpiecznej postaci ideologii śro-
dowiskowej opisywanej przez Mike’a Davisa i Slavoja Žižka  
w kategoriach ekologii strachu35. Mając na uwadze jej naj-
lepiej znane przestrzenne materializacje – takie jak osiedla 
grodzone, prywatne lasy i akweny czy eksternalizujące miej-
ską biedotę slumsy i instytucje karceralne, podkreślić należy 
konieczność neutralizowania uogólnianego przez doświad-
czenie kryzysu lęku za sprawą wymierzonego w jego kapi-
talistyczną podstawę emocjonalnego splotu oburzenia i na-
dziei36. To w nim, jak pokazują np. miejskie walki o miejskie 

systemy ekologiczne, upatrywać możemy szansy na w pełni  
demokratyczne, a zatem płaskie ontologicznie podjęcie 
wyzwania antropocenu. 

Odpowiedź posthumanistyczna?

Zdaniem Rosi Braidotti, to właśnie teoria posthumanistycz-
na stanowić ma twórcze narzędzie przemyślenia podstawo-
wej jednostki odniesienia dla człowieka w biogenetycznej 
epoce antropocenu, i tym samym nowego ujęcia aktorów 
ludzkich i nieludzkich w skali planetarnej37. Perspektywa 
posthumanistyczna pozwala na formułowanie potencjal-
nych odpowiedzi na wyzwanie antropocenu, które nie po-
wtarzałyby błędów dotychczasowych zakładników nowo-
czesnego myślenia. Gdy ma się w pamięci cechujące tę 
epokę technonaukowe zapośredniczenie władzy i niebez-
pieczeństwa z tym związane, konieczne jest odróżnienie 
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34. E. Swyngedouw, Whose Environment? The End of Nature, Climate Change and the Process of Post-Politicization, “Ambiente & Sociedade” 2011, nr 2, s. 74.
35. M. Davis, Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster, Vintage Books, New York 1999; S. Žižek, W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
36. Zob. M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, przeł. O. Siara, PWN, Warszawa 2013.
37. R. Braidotti, The Posthuman, dz. cyt.



refleksji posthumanistycznej zarówno od transhumanizmu, 
antyhumanizmu38, jak i metaposthumanizmu39. Transhu-
manizm z pewnością dekonstruuje pewne oświeceniowe za-
łożenia, takie jak jedność i autonomia podmiotu ludzkiego. 
Jednak w głoszonym przezeń odcieleśnieniu i wizji postbio-
logicznej przyszłości kontynuuje logikę wpisaną w tradycję 
kartezjańską. Transhumanizm, którego najbardziej znanym 
rzecznikiem jest Ray Kurzweil, zakłada, że dzięki połączeniu 
biologii, techniki i informatyki ludzkość dokona radykalnego 
skoku ewolucyjnego i wkroczy w nową epokę. Deklaracja 
transhumanizmu z przekonaniem głosi, że obowiązkiem 
każdego odpowiedzialnego człowieka jest uwzględnianie  
w swoich planach rozwoju technologii, a jako największe za-
grożenie dla ludzkości przedstawia technofobię. 

 Jako elementy trzeźwego spojrzenia na taką „posthu-
manistyczną ortodoksję” możemy wskazać nurt krytyczne-
go posthumanizmu i metaposthumanizmu. Jednak meta-
posthumaniści nadal wpisują się w postawę, którą Peter 
Singer w Wyzwoleniu zwierząt nazwał szowinizmem ga-
tunkowym, rozumianym jako uprzedzenie czy tendencja do 
nadużyć działająca w interesie członków własnego gatunku 
i jednocześnie przeciwko tym, którzy należą do innych ga-
tunków. Cary Wolfe nazywa taką perspektywę dyskursem 
gatunków i jako alternatywę proponuje koncepcję zoonto-
logii, która zakłada, że zwierzęta tak samo jak ludzie są 
„godne” ontologicznego badania. Wolfe idzie jednak o krok 
dalej niż Singer, którego podejście teoretyczne charakte-
ryzuje jako „liberalny humanizm”40 dążący do poszerzenia 
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38. Jak diagnozuje Manuela Rossini, posthumanizm pojawia się w kontekście akademickim w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych jako element 
postmodernistycznego antyhumanizmu i teorii poststrukturalistycznej. 
M. Rossini, To the Dogs. Companion Speciesism and the New Feminist Materialism, “Kritikos” 2006, nr 3 [online], http://intertheory.org/rossini[dostęp: 15.12.2012]. 
Jednak jako jego zasadnicze źródła filozoficzne wskazuje się twierdzenie Nietzschego o śmierci Boga z Wiedzy radosnej oraz rozważania Heideggera zawarte 
w Liście o humanizmie. Między innymi uwagi tych dwóch filozofów stały się przyczynkiem do dyskusji na temat humanizmu, która zyskała ponownie na sile dzięki 
Michelowi Foucaultowi. Francuski filozof w Słowach i rzeczach stwierdza, iż „człowiek” wcale nie jest najbardziej fundamentalnym zagadnieniem ludzkiego poznania. 
Rozważania na temat figury, którą nazywamy dziś człowiekiem, mają jego zdaniem zaledwie 150-letnią historię: „Człowiek jest wynalazkiem, którego historia […] 
jest krótka. A koniec, być może, bliski.” (M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 347). 
W kontekście debat o humanizmie poglądy Foucaulta zwykło się wpisywać w nurt tzw. antyhumanizmu strukturalistycznego. Inny jego wybitny przedstawiciel,  
Louis Althusser, dostrzegał w marksizmie postać antyhumanizmu teoretycznego opozycyjnego wobec tradycyjnej formy humanizmu utożsamianego z ideologią 
burżuazyjną i chrześcijańską. Marks już w Ideologii niemieckiej miał dać wyraz przekonaniu, że humanizm to „sposób przeżywania-wytrzymywania-rozwiązywania” 
(L. Althusser, W imię Marksa, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 272) sprzeczności między tym, co ludzkie i nieludzkie.
39. M. Rossini, To the Dogs, dz. cyt. Zob. też C. Wolfe, Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2, s.125–153.
40. Zoontologies. The Question of the Animal, red. C. Wolfe, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2003, s. xii.



sfery rozważań etycznych i politycznych o nieludzkich ak-
torów, jednak bez podważenia zachodniej koncepcji tożsa-
mości czy podmiotowości w ich dotychczasowym kształcie. 
Podkreśla, że owe badania w ramach tradycji liberalnej, 
choć wskazują na formalną pustość kategorii podmiotu, to 
nie podejmują próby konfrontacji z nierównościami i asy-
metriami, które ją naznaczają. 
 Takie autorki i autorzy jak Rosi Braidotti, Donna  
Haraway, Isabelle Stengers czy Bruno Latour pokazują 
nam, że krytyka humanizmu i nowoczesności nie musi być 
jednoznaczna z głoszeniem tez o śmierci człowieka czy 
ślepym strachem przed technologią. W twórczości Hara-
way pojawia się postulat porzucenia antropocentryzmu na 
rzecz transgatunkowej solidarności. Dokonuje ona tym sa-
mym zwrotu ku dynamice i procesualności świata oraz pod-
miotowości. Posthumanizm Haraway (ale także Braidotti  
czy Stengers) podkreśla symbiotyczne usytuowanie i ucie-
leśnienie człowieka w materialnej sieci złożonych i wielo-
rakich relacji oraz ciągłość i wzajemną zależność między  
aktorami ludzkimi i nieludzkimi. Zwykłe poszerzenie dys-
kursu praw czy tradycyjnej etyki o tych ostatnich nie po-

może nam w stawieniu czoła wyzwaniom antropocenu. 
Braidotti jest szczególnie podejrzliwa wobec relacji między 
ludzkimi i nieludzkimi aktorami tworzących się w cieniu 
wieszczonej przez antropocen katastrofy41. Podobnie jak 
Haraway, uważa ona, iż dla ukonstytuowania się ich nie-
antropocentrycznych spotkań konieczne jest nie tyle sto-
sowanie wobec zwierząt czy technologii tych samych norm 
moralnych, które aplikujemy w kontaktach międzyludzkich, 
ile przedefiniowanie samych ram pojęciowych wyznacza-
jących nowoczesne podziały. 
 Latour, inicjując swoją opowieść o owych podzia-
łach42, stawia tezę, że określenie „nowoczesna” odnosi 
się do dwóch różnych zestawów praktyk, które muszą być 
rozdzielone, aby pozostać efektywnymi. Pierwsza z nich to 
praktyka translacji (mediacji) tworząca mieszaniny zupełnie 
nowych rodzajów bytów, hybrydy Natury i Kultury. Druga 
praktyka to puryfikacja (oddzielanie) – tworzy ona dwie od-
rębne sfery ontologiczne: ludzką i nieludzką, oraz stanowi 
domenę nowoczesnej postawy krytycznej. Bez pierwszej 
praktyki praca oddzielania nie miałaby sensu; podobnie 
translacja uległaby znacznemu ograniczeniu i spowolnie-
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41. R. Braidotti, The Posthuman, dz. cyt., s. 85.
42. B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.



niu, jeśli zabrakłoby praktyki puryfikacji. Dopóki te dwie  
praktyki ujmowane są oddzielnie, można mówić o specy-
ficznie nowoczesnej efektywności. Możemy pokusić się  
o stwierdzenie, że to dzięki temu rozdzieleniu możliwe stały 
się narodziny epoki antropocenu. Nowoczesna Konstytucja 
wyznacza filozoficzne ramy określające jednocześnie za-
sady podziału na naturę i społeczeństwo oraz naukę i poli-
tykę. Konstytucja ta definiuje ludzi i nieludzi, ich własności 
i możliwe relacje. Dlatego właśnie zadaniem postulowanej 
przez Latoura „antropologii symetrycznej” miałby się stać 
opis owego punktu, w którym role, działania, możliwości są 
dystrybuowane, co umożliwia zdefiniowanie jednych by-
tów jako zwierząt, tego, co materialne, mechaniczne, a in-
nych jako wolnych podmiotów posiadających świadomość. 
Trzeba się jednak liczyć z tym, że owo symetryczne spoj-
rzenie nieodłącznie wymagałoby spowolnienia nowocze-
snej machiny produkującej hybrydy. Fakt, że Nowoczesna 
Konstytucja zapoczątkowała separację między władzą na-
ukową, obciążoną reprezentacją rzeczy, i władzą politycz-
ną, umożliwiającą reprezentację podmiotów, nie pozwala 

nam bynajmniej wyciągać wniosku, że od tego momentu 
podmioty zostały odsunięte od rzeczy. Latour podkreśla, 
że mamy do czynienia z sytuacją wręcz odwrotną. Tego 
dotyczy zasadniczy paradoks Nowoczesności: jeśli rozpa-
trujemy hybrydy, mamy do czynienia wyłącznie z miesza-
ninami Natury i Kultury; jeśli jednak bierzemy pod uwagę 
pracę oczyszczania, konfrontujemy się z absolutnym roz-
dzieleniem tych dwóch domen. W związku z tym Nowo-
czesna Konstytucja gwarantuje zupełną separację między 
światem natury a światem społecznym oraz między pracą 
hybryd a pracą oczyszczania43. Te dwie gwarancje pozo-
stają sprzeczne tylko do momentu, w którym trzecia gwa-
rancja bezpowrotnie ich nie rozdzieli.
 Podobnie jak Latour, Stengers także walczy z post- 
oświeceniową wizją nowoczesności. Belgijska filozofka 
koncentruje się przede wszystkim na ontologii wiedzy na-
ukowej i za pomocą wypracowanych w jej ramach narzędzi 
krytykuje „mobilizację” naukowej machiny wojennej, która 
niszczy wszystko inne, by legitymizować swój status. Ana-
lizując procesy produkcji prawdy naukowej, Stengers po-
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43. Naturalna władza zdefiniowana przez Boyle’a daje pierwszą gwarancję w ramach Konstytucji. Głosi ona, iż ludzie nie tworzą Natury, natura istnieje od zawsze, 
a ludzie za pomocą naukowego eksperymentu jedynie odkrywają jej tajemnice. Rozważania Hobbesa zapewniają drugą gwarancję: tylko ludzie konstytuują 
społeczeństwo i mogą kierować swoim przeznaczeniem.



kazuje, w jaki sposób są naukowo konstruowane różnice 
pomiędzy odmiennymi formami życia i nie-życia. W tym  
kontekście proponuje ona „ekologię praktyk” badającą za-
łożenia danej praktyki oraz wynikające z nich zobowiązania 
dla aktorów w niej uczestniczących: tych, którzy ją prakty-
kują, używają albo są przez nią dotykani44. 
 „Kosmopolityczna propozycja” Stengers zakłada sytu-
ację, w której polityka nie dotyczy jedynie ludzi (stąd przed-
rostek cosmo-), stając się w pewien sposób nieodróżnialna 
od etyki, a to za sprawą fenomenów w rodzaju bezbronno-
ści, zdziwienia, wątpienia. Zrzeszenia [assamblages], w ra-
mach których dyskutowane są kwestie polityczne, włączają  
„krzyki strachu” czy „bełkot idioty” nie po to, by były one 
widoczne, ale mediując je w taki sposób, który „najbardziej 
utrudni podjęcie decyzji”, wykluczy skróty i uproszczenia. 
Wydaje się to dosyć karkołomnym zadaniem z perspek-
tywy zoptymalizowanego i zracjonalizowanego systemu 
zarządzania instytucjami, poczynając od domów kultury, 
kończąc zaś na globalnych instytucjach takich jak ONZ czy 
Unia Europejska. Jednak czy ta ostatnia perspektywa nie 

jest równie utopijna? Retoryka upraszczania i redukowa-
nia anomalii wyrosła z przekonania, że są one zbyt kosz-
towne dla biurokracji czy mechanizmów politycznych. Jed-
nocześnie wiemy, że wiele zasobów ekonomicznych było 
wydawanych raczej na tworzenie i utrzymywanie standar-
dów niż na produkowanie nowych założeń (Latour). Nie 
chodzi więc o sparaliżowanie systemów, ale uwidocznienie 
mechanizmów podejmowania decyzji i ustalania granic,  
w których często „efektywne zarządzanie zasobami” osiąga 
się poprzez eliminowanie tego, co wspólne (na co zwraca-
ją uwagę w swoim tekście Critical Art Ensemble). Stengers 
uważa, że wielość może działać rewolucyjnie, jednocząc 
się pod wspólnym hasłem. Ostrzega jednak także przed 
zbyt pochopnym tworzeniem wspólnego świata. W dow-
cipny sposób pisze o anestetyce, czyli znieczulaniu, które 
jest narzędziem organizowania pracy naukowej. Proponuje  
wreszcie nowe zachowania, które uwidocznią „wspólnotę 
losu” – jak np. w kontekście wojen gospodarczych, w któ-
rych ofiarą padają tysiące ludzi, mogących zostać uhono-
rowanymi niczym bohaterowie wojenni.
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44. I. Stengers, Introductory Notes on an Ecology of Practices, pierwotnie tekst został przygotowany na sympozjum ANU Humanities Research Centre Symposium, 
które odbyło się w sierpniu 2003 roku w Canberrze (Australia) [online], http://salganhada.files.wordpress.com/2012/10/isabelle-stengers-an-ecology-of-practices.pdf 
[dostęp: 29.10.2013].



Miejskie ekologie polityczne

Gwarantowany przez Nowoczesną Konstytucję rozdział 
natury i społeczeństwa opiera się na szeregu bliźniaczych, 
nierzadko starszych i bliższych doświadczeniu dualizmów 
powstałych poprzez ścisłe odróżnienie natury od techniki, 
kultury, cywilizacji czy sztuki. Żaden z nich nie obrazuje 
jednak nie obrazuje owego rozdziału z taką mocą, jak wizja 
zdenaturalizowanego, zgodnie z potocznym wyobrażeniem, 
miasta. Dzieje się tak za sprawą umacniających ten wizeru-
nek dyskursów (zwłaszcza rozmaitych tekstów kultury) oraz, 
co paradoksalne, jego praktycznie uchwytnej materialności. 
Choć obraz ten zwykliśmy dzisiaj kojarzyć z horrorem jego 
przemysłowej odmiany45, opisywanym z afektacją przez 
Karola Dickensa, Fryderyka Engelsa i Raymonda Williamsa, 
swoją siłę zawdzięcza on raczej kształtowanemu w trybie 

długiego trwania – za sprawą tradycji biblijnej, filozofii fran-
cuskiego oświecenia, literackiego romantyzmu czy różnych 
odmian powojennego komunitaryzmu – antyurbanizmowi. 
 Ten ostatni kojarzono zazwyczaj z konserwatywną po-
stawą sprowadzającą urbanizację do miana jednej z głów-
nych przyczyn upadku wartości moralnych, rozkładu tego,  
co wspólnotowe, uogólnienia kondycji alienacji czy wresz-
cie destrukcji środowiska naturalnego. Mając na uwadze 
złożone związki miasta i natury, warto jednak sięgnąć po 
jego rozszerzone rozumienie. Jak przypomina w tym kon-
tekście Andy Merrifield, antyurbanizm to wspólna cecha 
tych ujęć miejskości, które abstrahując od konstytuującej 
ją mnogości procesów i stosunków społecznych, nie do-
strzegają tkwiącego w niej potencjału demokratycznego 
przeobrażenia przestrzeni46. Zarzut ten dotyka, co ważne, 
także krytycznej teorii miejskiej (zwłaszcza w jej klasycz-
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45. P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 
2005, s. 232. Warto zauważyć, iż tym, co nie mieści się w tworzonym w ten sposób konstrukcie, jest stosunkowo trwała, urbanistyczna i architektoniczna tendencja 
do ujmowania tego, co naturalne, jako swoistego wzorca dla organizacji środowiska zurbanizowanego. Wyrazem tej tendencji są nade wszystko zmieniające się 
koncepcje miasta organicznego proponowane m.in. przez Frederica Lawa Olmsteda, Ebenezera Howarda, Franka Llyoda Wrighta czy twórców Nowego Urbanizmu 
(Z. Paszkowski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej oraz jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków 2011, s. 196–222), jak również 
organicystyczne modele zarządzania przestrzenią miejską, jak wyróżnione przez Matthew Gandy’ego idee miasta higienicznego, bakteriologicznego i biopolitycznego  
(zob. M. Gandy, Rethinking Urban Metabolism. Water, Space and the Modern City, “City” 2004, nr 3).
46. A. Merrifield, Metromarxism. A Marxist Tale of the City, Routledge, New York–London 2002, s. 4–5.



nym, notabene ekologicznym, wydaniu)47. Jeśli remedium 
na taki stan rzeczy stanowić ma, jak chce tego Merrifield, 
marksistowska wersja tej teorii, za jedno z jej głównych za-
dań należy uznać nie tylko projektowanie „innej, bardziej 
demokratycznej, społecznie sprawiedliwej i zrównoważo-
nej formy urbanizacji”48, ale i poszerzanie jej ontologicz-
nych podstaw o nieuwzględnionych wcześniej innych. 
Wiązać należy je z koniecznością zarzucenia charakte-
rystycznego dla antyurbanizmu dualistycznego sposobu 
myślenia (wyrażającego się poprzez wykorzystanie takich 
opozycji jak społeczeństwo–natura, jednostka–wspólnota, 
obcość–swojskość, sztuczność–autentyczność, globalne–
lokalne itp.) oraz, co za tym idzie, reintegracji miasta z tym, 
co tylko pozornie nie-miejskie – nade wszystko naturą.

 Jedną z propozycji wprost odnoszących się do po-
wyższych kwestii jest zakorzeniona w marksizmie miejska 
ekologia polityczna (MEP). Mowa w tym wypadku nie tyle  
o nowym kierunku teoretycznym, ile o specyficznej geogra-
ficznej szkole badań polityczno-środowiskowych, powstałej 
na obszarze krytycznych studiów miejskich i poprzedzonej 
przez prace ich najbardziej znanych przedstawicieli –  
Henriego Lefebvre’a, Davida Harveya czy Neila Smitha49. 
Zdaniem Erika Swyngedouwa i Iana Cooka, punkt wyjścia 
dla MEP stanowi walka z podwójnym mitem – przekonaniem 
o możliwym do przeprowadzenia sztywnym podziale na 
naturę i społeczeństwo oraz zrównywaniem procesu urba-
nizacji z kresem tego, co naturalne50. Punktem dojścia ma 
być ożywcza renaturyzacja teorii miejskiej (do tej pory zbyt 
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47. Klasyczna teoria miejska kojarzona jest w tym wypadku przede wszystkim z pionierskimi badaniami prowadzonymi w latach dwudziestych ubiegłego wieku 
przez przedstawicieli chicagowskiej szkoły socjologicznej (m.in. Roberta Ezrę Parka, Louisa Wirtha i Neila Andersona). Na ten temat zob. np. U. Hannerz, 
Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006. Pomimo typowej dla nich orientacji ekologicznej – związanej 
z wykorzystaniem założeń ewolucjonizmu i ekologii społecznej – szkole tej znacznie bliżej do kulturalistycznego spojrzenia na miasto aniżeli do ujęcia, które 
dostrzegałoby w nim społeczno-naturalny system.
48. N. Brenner, What is Critical Urban Theory?, “City” 2009, nr 2–3, s. 198.
49. Wśród prac zapowiadających wzrost zainteresowania problematyką ekologiczną na gruncie anglosaskich urban studies wymienia się zazwyczaj: N. Smith, Uneven 
Development. Nature, Capital and the Production of Space, Blackwell Publishers, Oxford 1984; P. Blaikie, Political Ecology of Social Erosion in Developing Countries, 
Longman, Oxford 1985; P. Blaikie, P. Brookfield, Land Degradation and Society, Methuen, London 1987; D. Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference, 
Blackwell Publishers, Oxford 1996. Wiele z nich, co znakomicie widać w prezentowanym w tym tomie fragmencie książki Smitha, podejmuje próbę przedstawienia spójnej 
wizji przyrody wyłaniającej się z fragmentarycznych uwag na ten temat poczynionych przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Mając na uwadze usytuowanie miejskich 
prac tego ostatniego – gwałtownie uprzemysłowiony Manchester – warto być może podkreślić, iż wielu prominentnych przedstawicieli MEP – m.in. Erik Swyngedouw,  
Noel Castree i Maria Kaika – to pracownicy lub wychowankowie miejscowego uniwersytetu (ściślej jego części – School of Environment and Development).
50. I.R. Cook, E. Swyngedouw, Cities, Nature and Sustainability, [w:] Cities and Social Change, red. R. Paddison, E. McCann, SAGE, London 2010.



mocno zakorzenionej w klasycznie rozumianej socjologii) 
oraz formułowanie konkretnych, usytuowanych projektów 
politycznych w odpowiedzi na zbyt globalną, w tym sen-
sie pomijającą z założenia lokalną kwestię miejską, skalę 
problemów podejmowanych przez aktywistów ekologicz-
nych51. Oba realizowane są w ramach mocno zakotwiczo-
nych w miejskiej codzienności badań odpowiadających na  
takie problemy jak kontrola i dostęp do naturalnych dóbr 
wspólnych (the commons) takich jak woda pitna czy obsza-
ry zielone, polityka miejskiego zrównoważenia, sprawiedli-
wość środowiskowa, głód, katastrofy „naturalne”, defore-
stacja, ochrona środowisk miejskich itp. Wpływ marksizmu 
uwidacznia się najwyraźniej w kładzionym przez przed-
stawicieli MEP nacisku na powodowane przez kapitalizm 
problemy środowiskowej niesprawiedliwości, nierówności 
i wyzysku, co sprzyja odrzuceniu malthusiańskiego spoj-
rzenia na degradację środowiska miejskiego, przekonaniu 
o klasowym charakterze urbanizacji natury oraz stałym 
przepracowywaniu budowanych na bazie dzieła Marksa  

i Engelsa konceptów. Najistotniejsze z nich to początkowo 
jawnie konstruktywistyczne pojęcia produkcji natury i miej-
skiego metabolizmu (vide prezentowane w tym tomie teksty 
Smitha, Swyngedouwa i Heynena), z wolna redefiniowane, 
pod wyraźnym wpływem posthumanistycznych tekstów  
Latoura i Haraway52, w taki sposób, by przyznać dzięki 
nim sprawczość także czynnikom nieludzkim. Obok naj-
ważniejszej dla MEP kwestii urbanizacji samego namysłu 
ekologicznego, to właśnie owa praca redefiniowania po-
zwala na wyraźne odróżnienie jej od wcześniejszych form 
ekologii politycznej53. Nie oznacza to jednak akceptacji 
typowego dla teorii aktora-sieci założenia o symetryczności 
bytu – główną rolę w społeczno-ekologicznych procesach  
prowadzących do określonych przeobrażeń miasta w dal-
szym ciągu odgrywają ludzie.
 Choć przedstawiciele MEP nie decydują się zwykle na 
odrzucenie samego pojęcia natury – nie podążają zatem 
ścieżką wytyczoną przez Latoura lub Timothy’ego Mortona54 
– zauważalną tendencją w pisanych przez nich tekstach 
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51. N. Heynen, M. Kaika, E. Swyngedouw, Urban Political Ecology. Politicizing the Production of Urban Natures, [w:] In the Nature of Cities. Urban Political Ecology 
and the Politics of Urban Metabolism, red. N. Heynen, M. Kaika, E. Swyngedouw, Routledge, London–New York 2006, s. 2.
52. Tekstem Haraway, który najsilniej przebił się do wyobraźni przedstawicieli MEP, jest bez wątpienia Manifest cyborgów. Zob. np. M. Gandy, Cyborg Urbanization. 
Complexity and Monstrosity in the Contemporary City, “International Journal of Urban and Regional Research” 2005, t. 29.1; E. Swyngedouw, Metabolic 
Urbanization. The Making of Cyborg Cities, [w:] In the Nature of Cities, dz. cyt.
53. Zob. A. Zimmer, Urban Political Ecology. Theoretical Concepts, Challenges, and Suggested Future Directions, “Erkunde” 2010, nr 4, s. 345.
54. Zob. T. Morton, Ecology without Nature. Rethinking Environmental Aesthetics, Harvard University Press, Cambridge MA–London 2007.



jest jego stała deesencjalizacja, mnożenie towarzyszą-
cych mu zastrzeżeń czy wreszcie bliskie teoretyczkom 
posthumanistycznym splatanie go z tym, co kulturowe (np. 
w formie Haraway’owskich naturokultur55). Widać to, dla 
przykładu, w oferowanym przez MEP ujęciu środowiska 
pojmowanego jako historycznie produkowana społeczno-
fizyczna konstrukcja, nieustannie przekształcana przez 
istotowo nierówne społeczno-środowiskowe procesy me-
tabolicznej cyrkulacji56. Wśród wielu konceptualnych efek-
tów wspomnianych zabiegów na uwagę zasługuje przede 
wszystkim nowe spojrzenie na miasto. Dla autorów takich 
jak Swyngedouw, Nik Heynen, Kaika i Gandy, stanowi ono 
nie tyle przykład stabilnej ontologicznie topografii, w rodzaju  
odgraniczonej od innych jednostki administracyjnej, ile po-
zbawioną fundamentów i otwartą na nowych aktorów sieć,  
dialektyczny przepływ, skrajnie relacyjną i hybrydalną for-
mę życia czy dynamicznie produkowane zrzeszenie rozu-
miane jako nierozerwalny splot tego, co ludzkie i nieludz-
kie, kulturowe i naturalne, globalne i lokalne, symboliczne  

i materialne57. Obraz ten nie tylko zdecydowanie rozsze-
rza zbiór miejskich rezydentów (o takich aktantów jak sieci 
wodociągowe i metra, huragany, pałeczki dżumy czy nie-
zliczone okazy miejskiej flory i fauny), ale i wiąże konkretną 
metropolię z oddalonymi od niej miejscami i procesami. Po-
zwala również na odmienne od dominującego konceptuali-
zowanie polityki miejskiej. To ostatnie to wynik połączenia 
postulowanej przez MEP tezy o relacyjnym i przygodnym 
kształcie każdego miasta oraz założenia o politycznym 
potencjale nie-tylko-ludzkiej, poszerzonej o nieuwzględ-
nionych wcześniej innych, wspólnoty. Działanie politycz-
ne wedle miejskich ekologów politycznych to, innymi sło-
wy, praktyczna realizacja kolektywnego prawa do miasta  
w oderwaniu od powodowanych przez kapitalizm nierów-
ności środowiskowych i wpisanego weń szowinizmu ga-
tunkowego, a zatem jego stałe przeobrażanie „zgodnie  
z marzeniami, potrzebami i pragnieniami”58 jego ludzkich 
i nieludzkich mieszkańców. Jako że w grę wchodzi tu rów-
nież praca dokonywana na zbiorowej wyobraźni, nie po-
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55. D. Haraway, Manifest gatunków stowarzyszonych, [w:] Teorie wywrotowe, dz. cyt., s. 241–260.
56. N. Heynen, M. Kaika, E. Swyngedouw, Urban Political Ecology, dz. cyt., s. 11.
57. Zob. np. E. Swyngedouw, Social Power and the Urbanization of Water. Flows of Power, Oxford University Press, Oxford 2004; M. Kaika, City of Flows. 
Modernity, Nature, and the City, Routledge, London–New York 2005; In the Nature of Cities, dz. cyt.
58. E. Swyngedouw, N.C. Heynen, Miejska ekologia polityczna, sprawiedliwość i polityka skali, przeł. P. Juskowiak (w niniejszym tomie).
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winno dziwić rosnące, z punktu widzenia oddolnej polityki, 
znaczenie wrażliwych ekologicznie praktyk twórczych i za-
angażowanych instytucji kultury.

Ekologiczne praktyki twórcze – eksperyment i utopia

Jaką rolę w antropocenie przypisać można praktykom twór-
czym i wspierającym je kontekstom instytucjonalnym? Czy 
w ogóle tego rodzaju działalność można połączyć z akty-
wistycznym podejściem do kwestii ekologicznych, jedno-
cześnie nie pozbawiając jej złożoności przekazu? Jakiego  
rodzaju sojusze sztuki z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, 
społecznymi w konstruktywny sposób rozwijałyby świado-
mość dotyczącą antropocenu? Czy kultura może ułatwić 
krytykę ekskluzywnych reprezentacji natury, przemocowych 
relacji z innymi organizmami i różnego rodzaju materią, czyli  
w jaki sposób może być przydatna do podważenia funda-
mentów antropocentrycznej wizji świata? Czy umożliwiając 
refleksję nad zagrożeniami antropocenu możliwe jest dla 
nich wyjście poza schemat „centrum rozrywki” i bardziej za-
awansowana współpraca z naukowcami oraz aktywistami  
w walce z nierównościami ekonomicznymi i środowiskowymi?  

Zakładając, że każda aktywność twórcza ma charakter 
społeczny, a możliwość jej uprawiania jest wynikiem zesta-
wu dzielonych, powtarzalnych umiejętności, reprodukowa-
nia i przetwarzania historycznych form oraz redefiniowania 
różnego rodzaju relacji, u których początków znajduje się 
określony stosunek do otoczenia, sztuka nawet w swoich 
najbardziej tradycyjnych przejawach – posługując się stra-
tegiami mimesis i mimikry – odtwarza i przetwarza relacje  
z otoczeniem. Ten „ślad pozostawiony przez człowieka”, 
powtarzając za Erwinem Panofskim, wymaga odpowiedniej 
perspektywy badawczej, która pozwoli zobaczyć sztukę  
jako pole archeologii wizualnej scalającej przeszłość i te-
raźniejszość w procesie kulturowej interioryzacji. Historyk 
sztuki traktuje naukę i praktyki artystyczne jako narzędzia 
paralelne, pierwsze z nich przekształca chaotyczną różno-
rodność fenomenów naturalnych w kosmos natury, a ba-
dacze humanistyczni próbują opracować odpowiadający 
mu kosmos kultury59. Panofsky podkreślał bliskość obu 
pól, jednak wciąż wyraźnie wydzielał istniejące między 
nimi granice. Dopiero dwadzieścia lat później, coraz lepiej 
słyszalne zaczęły być głosy nawołujące do przekraczania 
dyscyplinarnego myślenia. Chemik i pisarz C.P. Snowa 

59. E. Panofsky, The History of Art as a Humanistic Discipline, [w:] tegoż, Meaning in the Visual Arts, Garden City, New York 1955, s. 16–19.
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opublikował w 1959 roku głośny tekst dotyczący negatyw-
nych skutków tego rozdzielenia różnych obszarów wiedzy, 
w tym sztuki i nauki, co według niego miało prowadzić do 
intelektualnych strat, ale także okazywało się być mało 
skuteczne w rozwiązywaniu poważnych problemów poli-
tycznych, społecznych czy ekonomicznych60. Silna specja-
lizacja na poziomie  programów uniwersyteckich szła w pa-
rze z wymogami poddawanego globalizacji rynkowi pracy.  
Wydaje się, że obecnie transdyscyplinarność jest bardziej 
pożądana, niemniej istotne jest łączenie ją z refleksją nad 
warunkami produkcji. Komercjalizacja kreatywności wyma-
ga odpowiedniej uwagi i silnych wspólnot, które nie kierują 
się logiką zysku. 
Donna Haraway zwraca uwagę na transdyscyplinarny cha-
rakter każdego rodzaju wiedzy, który dla badaczki zawsze 
jest wynikiem materialnych praktyk i ucieleśnionych idei, 
które pojawiają się podczas interakcji z ludźmi, nieludźmi, 
maszynami, organizmami, ziemią, instytucjami, pieniędzmi 
czy innymi rzeczami. Wiedza, w tym także naukowa  nie 
jest transcendentna, tworzy koncepcje na bazie bytów, któ-
rych „nie można zredukować do opinii albo zwolnić z pro-

cesu interpretacji; bytów będących w ruchu pomiędzy zna-
czeniami i ciałami, aktami miłości, gdzie wszystkie rzeczy  
się zaczynają”61. 
Zastanawiając się więc nad rolą sztuki w antropocenie, nie 
chodziłoby o tworzenie jakiegoś nowego nurtu sztuki eko-
logicznej, która kreatywnie podejmuje kwestie związane ze 
środowiskiem, ale raczej o ekologię sztuki, gdzie ekologia 
staje się paradygmatem przekształcającym nie tyle treść 
prac artystycznych, ile przede wszystkim sposób ich funk-
cjonowania i wchodzenia w intra-akcje z innymi elementa-
mi środowiska. Wysunięta przez Haraway propozycja my-
ślowego (w tym także językowego) „uczasowienia” słowa 
„świat” („uświatowienie”), gdzie bycie i działanie oznacza 
tworzenie wiedzy i „światów”, mogłaby zostać zastosowana  
także do pojęcia sztuki. To, co polityczne, historyczne i geo-
graficzne pomiędzy tym, co ludzkie i nie-ludzkie, także po-
nad/poza ludzkie staje się jednym. Ekologiczne praktyki ar-
tystyczne i instytucjonalne są więc rozumiane przez nas jako 
takie, które pozwalają na „stawanie się z” („becoming with”).  
Rozwiją one różne sposoby poznawania, na pewno nie 
służą zaś ukształtowaniu produktu w formie wiedzy teo-

60. C.P. Snow, Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
61. D. Haraway, Morphing in the Order. Flexible Strategies, Feminist Science Studies, and Primate Revisions, [w:] tejże, The Haraway Reader, Routledge, 
New York 2004, s. 199–222.



1
26

retycznej, przygotowaniu zestawu praktycznych informacji, 
czy wyprodukowaniu materialnego dzieła artystycznego. 
Celem tak pojętej sztuki byłoby jednoczesne otwarcie się 
na symboliczne znaczenia, metafory, wizje, obrazy, do-
świadczenia, procesy kognitywne integrujące emocje i war-
tości, które „kultywowują” wyobraźnię, przygotowując ją do 
usuwania przeszkód między nauką, sztuką i polityką (na 
co zwraca uwagę w swoim tekście Latour). Wydaje się, że 
jedynie poprzez „zmysłową edukację”, można zrozumieć  
antropocen i zmiany zachodzące wokół, o wyjątkowej skali.  
Nie chodzi tutaj o redukcjonizm i zamazywanie różnic po-
między elementami rzeczywistości, ale raczej o wspólne 
działanie na rzecz deesencjalizacji różnych sposobów 
uprawiania wiedzy. 
Rozpoznanie podobieństw pomiędzy sztuką a naukami 
ścisłymi, przyrodniczymi czy społecznymi mogłoby stać się 
punktem wyjścia dla wymiany doświadczeń związanych  
z psychologią percepcji, problemem reprezentacji (narra-

cyjność, performatywność),znaczeniem subiektywności 
autorów, czy analizowaniem mechanizmów kreatywności. 
Wspólna dla tych pól metoda eksperymentu, przy odpo-
wiednim podejściu, pełni także funkcję edukacyjną. Jak 
udowadniają w tym tomie członkowie kolektywu Critical Art 
Ensemble, kluczowym momentem testującym odpowie-
dzialność społeczną twórców konkretnych projektów, jest ich 
pomysł na dystrybuowanie wiedzy, z naciskiem na tworze-
nie narzędzi dla przyszłych użytkowników, a nie podawanie  
im skompresowanej pigułki poglądów na dany temat62. 
 Instytucje kultury angażują się w projekty, które łączą 
obszary artystyczne z naukowymi, a także coraz chętniej 
zapraszają do swoich przestrzeni ekspertów z różnych 
dziedzin63. Przykładowo, jedną z najciekawszych wystaw 
komentujących zagadnienie niematerialności, które w na-
szym tomie krytycznie opisuje Haraway, zrealizował jesz-
cze w 1985 roku filozof Jean-François Lyotard64. Wciela-
jący się w rolę kuratora Latour zaproponował z kolei jako 

62. I. Stengers, The Invention of the Modern Science, przeł. D.W. Smith, The University of Minnesota Press, Minneapolis 2000.
63. Jedne z pierwszych inicjatyw podejmowanych na przecięciu sztuki i nauki to program Experiments in Art and Technology, który powstał w Stanach Zjednoczonych  
w 1966 roku. Powołany przez amerykańską organizację non-profit, miał na celu ułatwienie współpracy między artystami a inżynierami poprzez możliwość spotkania  
i prowadzenia wspólnego projektu. Zainicjowali go inżynierowie Billy Klüver i Fred Waldhauer, oraz artyści: Robert Rauschenberg i Robert Whitman.  
Więcej informacji: http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=237 [dostęp: 29.10.2013].
64. Les Immatériaux. A Conversation with Jean-François Lyotard (with Bernard Blistène), “Flash Art” 1985, nr 121 [online], 
http://www.kether.com/words/lyotard/LYOTARD-withBlistene-LesImmateriaux-FlashArt-March1985.pdf [dostęp: 29.10.2013].



ramę hasło „iconoclash”, próbując przybliżyć mechanizmy 
tworzenia i używania obrazu jako narzędzia mediującego, 
ale także tworzącego napięcia we współczesnych społe-
czeństwach65. Stengers współpracowała przy projekcie 
poświęconym animizmowi z berlińskim Haus der Kulturen  
der Welt. Ta sama instytucja, we współpracy m.in. z Insty-
tutem Maxa Plancka, prowadziła transdyscyplinarny pro-
gram mający na celu zmianę paradygmatu w naukach przy-
rodniczych, jak i wyłonienie „nowych modeli kultury, polityki  
i życia codziennego”66. W ramach „Anthropocene Project” 
zapraszani byli artyści, naukowcy, aktywiści, by wspólnie 
dyskutować kwestie związane z nowo zdefiniowaną epo-
ką, w której człowiek został uznany za jedną z sił geolo-
gicznych. Problemy badawcze, które wyłoniły się w trak-
cie wspólnej pracy dotyczą tak skomplikowanych kwestii 
jak zmiana perspektywy i percepcji wobec opozycji czło-
wiek–natura, relacji między naturalnym a sztucznym, orga-
nicznym i nie-organicznym, kwestie sprawczości materii, 
nowe koncepcje dotyczące historii i przyszłości (bez czło-
wieka, albo obciążonej skutkami jego działań – problem 

odpadów nuklearnych). Tak rozumiane praktyki powinny 
prowokować do powstawania nowych sojuszy, dążących 
do przedefiniowania dóbr wspólnych, co z kolei pociąga 
za sobą radykalne zmiany w relacjach władzy. W publi-
kowanym przez nas tekście Jane Bennett zwraca uwagę 
na to, że jakkolwiek projekty transdyscyplinarne są coraz 
bardziej obecne w instytucjach kultury, stosunkowo rzadko 
są one w stanie w prawdziwy sposób objąć formę rozpro-
szonych, obszernych i wielopostaciowych praktyk. Jest to 
droga trudna i wymagająca generalnych zmian w sposobie 
rozumienia naturokultur, na pewno jednak warto podejmo-
wać próby włączania myślenia ekologicznego w działanie 
instytucji właśnie na poziomie strukturalnym, walcząc z ko-
mercjalizacją obszaru kultury i reprodukowaniem w jej ob-
szarze nierówności społecznych.
 Szczególny potencjał etyczno-polityczny kryje się za 
tymi praktykami artystycznymi, które ze względu na integro-
wanie wątków technologicznych zarysowują horyzont prze-
kraczania podziału na ekspertów i laików – jedną z wielu  
nowoczesnych dychotomii wyznaczających hierarchie i rela-
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65. B. Latour, What is Iconoclash? Or is There a World Beyond the Image Wars?, [w:] Iconoclash. Beyond the Image-Wars in Science, Religion and Art, 
red. P. Weibel, B. Latour, ZKM, MIT Press, Cambridge MA, s. 14–37 [online], http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/84-ICONOCLASH-GB.pdf [dostęp: 29.10.2013].
66. http://www.hkw.de/en/programm/2013/anthropozaen/anthropozaen_76723.php [dostęp: 29.10.2013].



cje dominacji w obrębie struktur wiedzy. Amerykański kolek-
tyw Critical Art Ensemble, którego tekst publikujemy w tym 
zbiorze, od 1987 roku działa na pograniczu sztuki, aktywi-
zmu, teorii i technologii. Artyści ci podkreślają, że relacja 
władzy naukowców zatrudnionych przez instytucje takie jak 
agencje rządowe czy korporacje, oparta jest na dyskursie 
strachu (co stwierdza także Latour) i argumencie „obiek-
tywnych faktów nauki”, który z kolei jest efektem różnicy 
paradygmatów pomiędzy debatami publicznymi a prak-
tykami naukowymi. Według CAE, zadaniem aktywistów  
(a zatem i samych członkiń kolektywu) uczestniczących  
w różnego rodzaju ruchach oporu wobec praktyk biotech-
nologicznych napędzanych przez akumulację kapitału, jest 
nie tylko przeciwstawianie się pewnym aktualnym zasto-
sowaniom biotechnologii, ale jednocześnie kreatywna pra-
ca z mechanizmami konstruującymi niepokoje społeczne. 
Można zapytać, czy w ten sposób aktywiści paradoksalnie 
nie działają w interesie kapitału – uspakajając opinię pu-
bliczną w obliczu pojawiających się innowacji? Odpierając 
tego typu oskarżenia, CAE wyraźnie podkreślają, że za-
nik strachu ma być powiązany z krytyczną współuczest-

niczącą edukacją, a „[w] toku procesu pedagogicznego 
rozwiewa się tylko strach – wątpliwości pozostają”67. Ko-
lektyw nie wyklucza możliwości pozytywnego wykorzysta-
nia biotechnologii dzięki jej potencjałowi odwrócenia czy 
zapobieżenia tragicznym skutkom katastrof „naturalnych” 
dotykających konkretne ekosystemy. Uważają bowiem, że 
biotechnologie mogą „odkrywać i tworzyć takie produkty 
służące zarządzaniu zasobami, które działałyby harmonij-
nie z istniejącymi już ekosystemami”68. Tego rodzaju wie-
loaspektowa działalność „robotników kultury” (CAE) może 
realizować transformacyjny potencjał praktyk artystycznych 
w procesie translacji ryzyk biotechnologicznych między róż-
norodnymi aktorami poza dwuizbowym podziałem władzy. 
 Innym obszarem praktyk twórczych, który nie tylko 
umożliwia przekształcanie samego pola sztuki, ale też 
kładzie nacisk przede wszystkim na współpracę z różny-
mi aktorami, są projekty związane z przestrzenią miejską. 
Tutaj daje o sobie znać dziedzictwo tradycji awangardo-
wych, z eksperymentem pojmowanym jako rozwijanie za-
równo społecznej, jak i estetycznej agendy własnych dzia-
łań. Wietske Maas i Matteo Pasquinelli właśnie w mieście 
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67. Critical Art Ensemble, Produkcja transgeniczna i opór kulturowy. Plan w siedmiu punktach (w niniejszym tomie).
68. http://critical-art.net/Original/genterra/genWeb.html [dostęp: 21.06.2013].



widzą metaforę nowego postrzegania relacji ze środowi-
skiem. Wykorzystując formułę manifestu, zarysowują oni 
przyczyny porażki nowoczesnego podziału świata, w któ-
rym konstrukcje teoretyczne, narzędzia zmysłowe i inte-
lektualne spowodowały fragmentaryzację doświadczenia 
rzeczywistości. Tym, co mogłoby na nowo je scalić, jest 
według autorów akt kanibalistyczny; część procesu meta-
bolicznego, któremu podlega świat. Odmowa uczestnictwa 
w tak rozumianym procesie przetwarzania życia jest – jak 
podkreślają – niemożliwa, ponieważ środowisko nie ma ze-
wnętrza, ale jednocześnie podważa totalność kapitalizmu, 
tworząc całości, w których nadmiar dzielony jest pośród 
tych najliczniejszych (bakterie, wirusy). 
 Gdy spojrzeć na projekty miejskie w kontekście rela-
tywizowania statusu przestrzeni muzeów i galerii jako naj-
ważniejszych miejsc dedykowanych sztuce, okazuje się, 
że to właśnie artyści, aktywiści i badacze zaangażowani  
w takie inicjatywy często prowokują do zmiany i współpra-
cy instytucje eksperckie. Przede wszystkim pobudzają je 
do włączania się w debaty wykraczające poza kwestie tra-
dycyjnie uważane za artystyczne po to, by budować ak-
tywny i krytyczny potencjał obywatelski. Obserwując dzia-

łanie takich inicjatyw jak Center for Urban Pedagogy, Group  
Material czy wspomnianego już Critical Art Ensemble, można 
wierzyć, że proponowane przez nich strategie faktycznie wy-
korzystują sztukę jako katalizator do wielostronnej transmisji 
wiedzy i edukacji rozumianej jako horyzontalne, wielogłoso-
we i przekształcające wszystkich uczestników działanie69. 
 Potencjał sztuki nie spełnia się jedynie w wymiarze 
pragmatycznym, a kryterium skuteczności nie jest bynaj-
mniej tym, które powinno zdominować nasze rozważania. 
Próbując zrozumieć rolę specyficznego sposobu komuni-
kowania si ę z otoczeniem, który proponują praktyki twór-
cze, nieuchronnie wchodzimy na pole wyobraźni, a zatem  
i utopii. Luhmannowska koncepcja sztuki jako specyficzne-
go systemu komunikowania tego, co niekomunikowalne, 
spełnia się w interesujący sposób w gatunku nazywanym 
fikcją naukową. Wśród naszych autorów można znaleźć 
entuzjastów, jak i krytyków SF. Wśród tych ostatnich mo-
gliby się znaleźć Critical Art Ensemble, którzyje uważają, 
że zbyt łatwo tworzy ono narzędzia do łatwego kanalizo-
wania nastrojów społecznych, prowokuje do eskapizmu, 
estetyzuje kryzysy ekologiczne, polityczne, społeczne, 
czy ekonomiczne oraz proponuje uproszczone rozumie-
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nie koncepcji posthumanistycznych. Wydaje się jednak, że  
w antropocenie utopijne scenariusze nie stanowią kwestii 
wyboru, ale odpowiedź na pilne zapotrzebowanie, przydatne  
chociażby w projektowaniu etyki i estetyki przyszłości, 
która musi być wymyślona już teraz. Działanie człowieka 
ukształtowało warunki życia na ziemi na dziesiątki tysięcy 
lat, a miejsca takie jak składowiska odpadów nuklearnych 
stanowią poważne wyzwanie dla refleksji nad ich zabez-
pieczeniem (np. stworzeniem odpowiedniej identyfikacji 
wizualnej), nie będąc pewnym czy do tego czasu gatunek 
ludzki przetrwa i w jakich warunkach70. 
 W prezentowanym w niniejszym tomie wywiadzie  
Haraway podkreśla, jak ważne jest dla niej narzędzie gry, 
traktowane przez nią jako „technologia myślenia”. Zgod-
nie z jej założeniem traktować można w ten sposób niemal 
każdy projekt skupiony na kwestii wiedzy, o ile zmienia on 
swoich uczestników i dotyczy takich celów, które skiero-
wane są w stronę czegoś, czego jeszcze nie ma. Mamy 
nadzieję, że tak właśnie zadziała ta książka. 

70. N. Triscott, Nuclear Landscapes. Exploring New Mexico’s Atomic Legacy [online], 
http://nicolatriscott.org/2012/10/02/nuclear-landscapes-exploring-new-mexicos-atomic-legacy-2/ [dostęp: 3.11.2013].
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2
Neil Smith
Produkcja natury



Jak dowiadujemy się ze słynnego stwierdzenia Marksa: 
„Prawda naukowa jest zawsze paradoksalna, jeżeli sądzimy 
ją wedle codziennego doświadczenia, które chwyta jedy-
nie złudne pozory rzeczy”1. Rzeczywiście – idea produkcji 
natury jest paradoksalna, brzmi wręcz absurdalnie, nawet 
jeśli weźmiemy pod uwagę powierzchowny ogląd natury 
w społeczeństwie kapitalistycznym. Zasadniczo natura jest  
postrzegana właśnie jako coś, co nie może być produ-
kowane; jest antytezą ludzkiej aktywności produkcyjnej. 
Jej najbardziej bezpośredni przejaw, naturalny krajobraz, 
ukazuje się nam jako materialna podstawa życia codzien-
nego, raczej jako sfera wartości użytkowych niż wartości  
wymiennych. Sama w sobie jest ona wysoce zróżnicowa-
na pod wieloma względami. Jednak wraz z postępem aku-
mulacji kapitału oraz ekspansją rozwoju gospodarczego, 
ta materialna podstawa staje się w coraz większym stopniu 
efektem społecznej produkcji, a dominujące osie jej zróżni-
cowania coraz częściej okazują się być pochodzenia spo-
łecznego. W skrócie, kiedy ten bezpośredni ogląd natury 
zostaje umieszczony w kontekście historycznym, rozwój ma-
terialnego krajobrazu przedstawia się nam jako proces pro-
dukcji natury. Zróżnicowane rezultaty owego wytwarzania 

natury stanowią materialne przejawy nierównego rozwoju.  
W związku z tym na najbardziej abstrakcyjnym poziomie, 
to właśnie w produkcji natury dochodzi do łączenia warto-
ści użytkowej z wymienną, przestrzeni ze społeczeństwem. 
Dlatego celem tego artykułu jest takie przemyślenie kon-
cepcji natury, które pozwoli na zintegrowanie w całość duali-
stycznego świata burżuazyjnej ideologii. Pozwoli nam to na 
ujęcie rzeczywistych modeli nierównego rozwoju jako pro-
duktów jedności kapitału. Unikniemy wówczas sytuowania  
na ślepo owego procesu w fałszywym ideologicznym duali-
zmie społeczeństwa i natury. Kluczową trudnością będzie 
oddzielenie istotowych momentów produkcji natury od jej 
różnorodnych przejawów.
 Marks nigdzie nie pisze otwarcie o produkcji natury.  
W jego dorobku założone jest jednak takie rozumienie natu-
ry, które zdecydowanie zmierza w tym kierunku. W gruncie  
rzeczy Marks w ogóle nie posiadał jednego, spójnie wyło-
żonego konceptu natury. Używał raczej „natury” na różne 
sposoby. Jednak te odmienne użycia nie były przypadkowe  
i uważna lektura jego dzieł ujawnia racjonalny rozwój w tym  
aspekcie. Ostatecznie nie pozostawiono nas z w pełni wy-
kończonym konceptem, posiadamy jednak szkicową ramę 
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koncepcji natury wyłaniającą się z Marksowskiej analizy  
i krytyki kapitalistycznego sposobu produkcji.
 Odrzucam pogląd, według którego między tzw. młodym 
Marksem i dojrzałym Marksem2 istnieć miałoby radykalne 
cięcie. W tym wypadku mamy raczej do czynienia z bogatym 
i złożonym rozwojem jego myśli, czego odzwierciedleniem 
jest ujęcie kwestii natury. Marks w swojej twórczości traktuje 
ją jako zróżnicowaną jedność, mimo iż na różnych etapach 
swojej pracy odmiennie rozkłada akcenty między jednością 
i zróżnicowaniem. W jego wczesnych pracach, szczególnie  
w Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych z 1844 r.3 nacisk 
położony jest na jedność „człowieka i natury”. Odnajduje-
my tu silne inspiracje idealistyczną tradycją heglowską,  
a także zapożyczenia z Kanta. Jedynie w Ideologii niemiec-
kiej4 (napisanej wraz z Engelsem) Marks zbliżył się do bar-

dziej materialistycznej wizji natury. Bardziej niż omawia-
niem filozoficznych aspektów rzekomej jedności „człowieka  
i natury”, Marks interesował się rzeczywistym procesem, 
dzięki któremu można ową jedność osiągnąć. To przy-
wiodło go do analizy funkcji ludzkiej pracy, która stała 
się kluczowym aspektem relacji między istotami ludzkimi  
i naturą. Następnie Marks porzucił ujęcie tej kwestii w kate-
goriach abstrakcyjnej zagadki filozoficznej na rzecz ujęcia 
historycznego. Zarys krytyki ekonomii politycznej5 został 
wzbogacony o szersze omówienia tych uwag oraz wiele  
nowych spostrzeżeń, szczególnie dotyczących historycz-
nych aspektów ludzkiej relacji z naturą. W Kapitale6, 
zwłaszcza w ukończonym pod kątem publikacji tomie 
pierwszym, ujmowanie natury jest nadal sporadyczne, ale 
po raz pierwszy zauważyć można spójny, logiczny postęp 
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2. Pytanie, czy pracę Marksa należy postrzegać w kategoriach ciągłości czy raczej jako szereg zasadniczo oddzielnych okresów, nie jest kwestią nową. Pojawiła się 
ona na początku XX wieku wraz z publikacją wcześniejszych dzieł Marksa, uprzednio niedostępnych dla szerszej publiczności. W późniejszym okresie najbardziej  
zagorzałym adwokatem poglądu, według którego na twórczość Marksa składa się szereg oddzielnych okresów, był Louis Althusser. Zob. L. Althusser, W imię Marksa, 
przeł. M. Herer, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009. Wielu autorów sprzeciwiało się temu podziałowi na młodego i dojrzałego Marksa, zob. B. Oilman, 
Alienation. Marx’s Concept of Man in Capitalist Society, Cambridge University Press, Cambridge 1971 oraz W.L. Grande, An Investigation into the ‘Young Marx’ 
Controversy, “Science and Society” 1977, no. 41, s. 129–151.
3. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1960, s. 497–639.
4. K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 9–619.
5. K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.
6. Tegoż, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.



między jej różnymi przedstawieniami. Kwestia natury poru-
szona zostaje tylko we fragmentach, gdyż celem Kapitału 
nie była analiza jej funkcjonowania w kapitalizmie. Zada-
niem książki była krytyka kapitalistycznego sposobu pro-
dukcji, a to wymagało od Marksa przynajmniej częściowego  
rozwinięcia własnej koncepcji natury. Jednak realizacja 
tego nadrzędnego zadania nie zmuszała go do przedsta-
wienia czy nawet stworzenia całościowej jej koncepcji. 
Niemniej, zakładając, że w pierwszym tomie Marks budu-
jąc swoją krytykę, logicznie rozwija składające się na nią 
koncepty i idee, to podobnie można również powiedzieć  
o koncepcji natury.
 W pierwszym podejściu do kwestii natury w Kapita-
le odnajdujemy echa pewnych abstrakcyjnych założeń 
z wcześniejszych prac, ale i uzyskujemy pewną nową jakość 
– podstawę dla bardziej konkretnego i rozwiniętego ujęcia 
relacji z naturą w kapitalizmie. Dlatego też w dalszych roz-
ważaniach na temat podziału pracy, wytwarzania i nowo-
czesnego przemysłu, Marks otwarcie podejmuje ponownie 
ten temat, aby dokładnie pokazać, co dzieje się z naturą 
w rzeczywistych warunkach kapitalistycznych. W innych 
fragmentach Kapitału, np. w omówieniu renty, odnajdujemy 

dalsze zarysy bardziej konkretnej, materialistycznej kon-
cepcji natury, choć kwestie te nie są nigdzie rozwijane czy 
nawet jawnie omawiane. To jest właśnie zadanie, które 
stawia sobie mój tekst. Jego realizacja nie oznacza jednak 
zestawienia odniesień do natury oraz próby narzucenia 
im wewnętrznej filozoficznej spójności. Wiąże się raczej  
z poważnym zrozumieniem kierunku i intencji związanych 
z dorobkiem Marksa oraz próbą rozszerzenia i wyjaśnienia 
koncepcji natury, która choć w części stanowi wyraz tych 
zamiarów. W związku z tym esej ten dotyczy polityki i teorii, 
a nie filozofii.
 W pierwszym tomie Kapitału Marks ilustruje swoją 
zasadę, zgodnie z którą „metoda wznoszenia się od abs-
trakcji do konkretu”7 jest jedyną poprawną metodą na-
ukową. Wychodząc od konkretnego towaru, wyprowadza  
on szereg teoretycznych abstrakcji: wartość wymien-
ną, wartość użytkową, wartość, wartość dodatkową, pra-
cę abstrakcyjną, społecznie niezbędny czas pracy. Wraz  
z dalszą analizą owe koncepty są stopniowo rozwijane, aż 
do momentu, w którym w sposób adekwatny reprodukują 
w myśli to, co konkretne. Procedurę tę stosuje on również 
w wypadku ujęcia relacji z naturą. Jej koncepcja wpisana 
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w logiczny rozwój tekstu staje się rozwojem historycznym. 
Marksa logika argumentacji odzwierciedla zatem, choć  
w sposób ogólny, rzeczywiście zaistniały rozwój histo-
ryczny8. Przekształcenia koncepcji natury są wyrazem tej 
„logiczno-historycznej” metodologii, nawet jeśli nigdzie 
nie została ona wyłożona w sposób kompletny czy zwię-
zły (tak jak to zachodzi choćby w przypadku analiz pie-
niądza), a tworzące ją fragmenty rozważań o naturze  
muszą zostać dopiero zebrane. Tak więc w pierwszej części  
Ideologii niemieckiej, w pojedynczych fragmentach Zarysu 
krytyki ekonomii politycznej i, w sposób bardziej systema-
tyczny, choć mniej oczywisty, w Kapitale, mamy do czynie-
nia z okazjonalnymi przebłyskami logiczno-historycznego 
wyprowadzania społecznych relacji z naturą. Pierwszym 
zasadniczym zadaniem jest prześledzenie owych wska-
zówek; drugim – ich wyłożenie, a następnie uzupełnienie 
owej układanki. Marks dostarczył nam cztery rogi oraz 
większość jej prostych krawędzi; zapewnił nam również 
większość wspólnych elementów niezbędnych do ułożenia 
obrazu, choć są one przedstawione w kontekście zupełnie 

innych analiz. Aby rozpoznać ich doniosłość, trzeba obró-
cić owe elementy i niejako odkryć ich „naturalną” stronę.
 Punktem wyjścia jest produkcja w ogóle, gdyż sta-
nowi ona najbardziej podstawowy materialny stosunek 
między istotami ludzkimi i naturą. „Produkcja w ogóle jest 
abstrakcją, ale abstrakcją rozumną, jeśli tylko rzeczywi-
ście uwydatnia, ustala to, co wspólne” dla wszystkich epok  
produkcji. „Jedne z nich [określenia epok] są właściwe 
wszystkim epokom, inne są wspólne [tylko] niektórym. 
[Niektóre] określenia będą wspólne dla najnowszej i dla 
najstarszej epoki.” Zatem, 

aby nie zapomnieć o istotnej różnicy, mimo jedności, która już z tego 
wynika, że podmiot, ludzkość, i przedmiot, przyroda, są tożsame – trzeba  
wyodrębnić właśnie to, co je czyni rozwiniętymi, co różni je od tego 
ogólnego i wspólnego, od określeń właściwych w ogóle produkcji9.

W wypadku produkcji dla wymiany, ogólne wyznaczniki 
stosunku między społeczeństwami ludzkimi i naturą nadal  
obowiązują, choć jak pokazuje krytyka przeprowadzona 
przez Schmidta10, dialektyka wartości użytkowej i wartości 
wymiennej dostarcza nowego aspektu w stosunkach z na-
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turą, specyficznego raczej dla produkcji dla wymiany niż pro-
dukcji w ogóle. Ponadto w historii występowało wiele sposo-
bów produkcji opartych na wymianie rynkowej, ale to wraz 
ze zwycięstwem kapitału nad światowym rynkiem na scenę 
wkracza cały zestaw bardzo specyficznych uwarunkowań.  
Stosunek z naturą znowu zostaje zrewolucjonizowany.
 Począwszy od produkcji w ogóle, poprzez produkcję 
dla wymiany, po produkcję kapitalistyczną, logiczne i histo-
ryczne ostrza argumentacji pociągają za sobą i prowadzą 
do tego samego, konkretnie obserwowalnego wniosku:  
produkcji natury. Marks we fragmencie stanowiącym ele-
ment krytyki idealizmu Feuerbacha dostarczył nam praw-
dopodobnie najbardziej jasnego stwierdzenia odnośnie 
rzeczywistości produkcji natury:

Ta działalność, ta ustawiczna zmysłowa praca i tworzenie, ta produkcja  
stanowi do tego stopnia podstawę całego zmysłowego świata – w jego 
obecnej postaci – że gdyby bodaj tylko na rok ją przerwano, Feuerbach  
znalazłby olbrzymią zmianę nie tylko w świecie przyrody, ale też bardzo  
prędko zbrakłoby mu całego świata ludzkiego i własnej jego zdolności 
oglądu, ba, nawet jego własnego istnienia11.

Obecnie społeczeństwa ludzkie produkują naturę w tak 
znacznym stopniu, że wstrzymanie pracy produkcyjnej do-
prowadziłoby na jej gruncie do ogromnych zmian, wlicza-
jąc w to zagładę ludzkiej natury.

I Produkcja w ogóle

We wstępnych dociekaniach na temat abstrakcyjnych  
momentów towaru, Marks opisuje produkcję jako proces, 
w którym dochodzi do zmiany formy natury. 

W procesie produkcji człowiek może postępować tylko tak, jak postępuje 
przyroda, tzn. może zmieniać tylko formy materii. Co więcej: w samej 
tej pracy kształtowania jest on bezustannie wspomagany przez siły 
przyrody12.

Środkami własnego przemysłu producent „działaniem 
swym zmienia formy materiałów przyrody w sposób dla sie-
bie pożyteczny. Zmieniamy np. formę drewna, gdy robimy  
z niego stół. Mimo to stół pozostaje drewnem, rzeczą bardzo  
zwyczajną i zmysłową”13. W zakresie, w jakim praca produ-
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przez proces historyczny w każdej epoce” (K. Marks, Kapitał..., dz. cyt., s. 727).
12. K. Marks, Kapitał..., dz. cyt., s. 49.
13. Tamże, s. 82.



kuje użyteczne przedmioty, które zaspokajają ludzkie pot- 
rzeby, „jest [ona] wieczną przyrodzoną koniecznością, któ-
ra umożliwia wymianę materii między człowiekiem a przy-
rodą, a więc umożliwia życie ludzkie”14. Jednak efektem 
pracy jest coś więcej niż tylko prosta zmiana formy materii. 
Praca wytwarza jednocześnie zmianę w robotniku.

Praca jest przede wszystkim procesem zachodzącym między człowie-
kiem a przyrodą, procesem, w którym człowiek poprzez swoją własną 
działalność zapośredniczą, reguluje i kontroluje wymianę materii mię-
dzy sobą a przyrodą. Wobec materii przyrody występuje on sam jako siła 
przyrody. Wprawia w ruch naturalne siły swego ciała – ramiona i nogi,  
głowę i ręce, ażeby przyswoić sobie materię przyrody w postaci przy-
datnej dla swego własnego życia. Oddziałując za pośrednictwem tego 
ruchu na istniejącą poza nim przyrodę i zmieniając ją, człowiek zmienia 
zarazem swoją własną naturę15.

Metabolizm między istotami ludzkimi i naturą jest proce-
sem, w którym istoty ludzkie przywłaszczają środki zaspo-
kojenia własnych potrzeb, jednocześnie oddając inne war-
tości użytkowe naturze. Na tym abstrakcyjnym poziomie 

jasno widać, że stosunek do natury (wymiana materialna) 
oparty jest na wartości użytkowej. Jako czysta wartość użyt-
kowa natura wchodzi w stosunki z istotami ludzkimi. Jest 
to rozszerzona i ukonkretniona wersja wcześniejszego,  
bardziej abstrakcyjnego twierdzenia Marksa głoszącego, 
że „[p]rzemysł jest rzeczywistym historycznym stosunkiem 
przyrody […] do człowieka”16. 
 Istoty ludzkie rodzą się z określonymi potrzebami na-
turalnymi – pożywienia, seksu, ciepła, społecznej interakcji 
– w świecie, w którym natura, bezpośrednio lub pośrednio,  
zapewnia środki zaspokojenia tych potrzeb. Środkami 
utrzymania są w tym przypadku owe materialne środki 
niezbędne do przetrwania, konsumowane bezpośrednio  
z natury w celu spełnienia naturalnych potrzeb. Tam, gdzie 
środki utrzymania nie są naturalnie dostępne w odpowied-
niej jakości i ilości, to środki produkcji – przedmioty produk-
cji, które podlegają obróbce, oraz narzędzia, za pomocą 
których dokonuje się nad nimi pracy – zostają przywłasz-
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14. Tamże, s. 49. W angielskim tłumaczeniu Kapitału „natura” pisana jest niekiedy wielką literą, jednak biorąc pod uwagę inne tłumaczenia oraz fakt, że w niemieckim 
oryginale jest ona zawsze pisana wielką literą po prostu jako rzeczownik, a nie z jakiegokolwiek innego merytorycznego powodu, podczas cytowania konsekwentnie 
stosuję pisownię małą literą. Marks korzysta poza tym ze słów „mężczyzna” i „mężczyźni”, gdy ma na myśli ludzkość lub istoty ludzkie [co także wiąże się z tłumaczeniem  
niemieckiego pojęcia „Mensch”, czyli istoty ludzkiej na angielskie „man” lub „men”]. W angielskiej wersji tego tekstu zachowałem formy z angielskiego przekładu, 
nie w celu ucieczki od problemu seksistowskiego języka, a raczej z myślą o uproszczeniu wywodu.
15. Tamże, s. 205.
16. K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne..., dz. cyt., s. 585.



czone kosztem natury oraz zaprzęgnięte przez żywą pracę  
celem wytworzenia produktów konsumpcji. Poprzez wytwa-
rzanie środków do zaspokojenia swoich potrzeb, istoty ludz-
kie kolektywnie produkują swój świat materialny, jednocze-
śnie w procesie tym tworząc nowe ludzkie potrzeby, których 
zaspokojenie wymaga dalszej aktywności produkcyjnej. 
Na najbardziej ogólnym poziomie potrzeby te oraz sposoby 
ich zaspokajania stanowią czynniki determinujące ludzką 
naturę, jako że ludzie są istotami naturalnymi. Wnoszą one do 
produkcji swoje naturalne zdolności (fizyczne i umysłowe),  
które zostają użyte wobec przedmiotów i narzędzi produk-
cji oraz poprzez nie. Mamy tu zatem do czynienia z abs-
trakcyjną tożsamością ludzkiej istoty społecznej w relacji  
z naturą: 

Człowiek jest bezpośrednio istotą przyrodniczą […] wyposażoną w siły 
przyrodnicze {a} przedmiotem jego istoty, jego przejawiania życia, są 
rzeczywiste, zmysłowe przedmioty. […] Istota, która nie ma swojej 
przyrody na zewnątrz siebie nie jest istotą przyrodniczą i nie uczestni-
czy w bycie przyrody17. 

Wytwarzanie świadomości jest integralnym elementem 
owej ogólnej produkcji życia materialnego. Na najbardziej 

ogólnym poziomie, świadomość jest po prostu świadomo-
ścią ludzkiej praktyki:

Wytwarzanie idei, wyobrażeń, świadomości splata się zrazu bezpo-
średnio z materialną działalnością ludzi i ich materialnymi stosunkami 
wzajemnymi, stanowi język rzeczywistego życia. Wyobrażenia, myśle-
nie, duchowe obcowanie ludzi wypływają tu jeszcze bezpośrednio z ich  
stosunków materialnych . […] Ludzie są wytwórcami swoich wyobrażeń,  
idei itd., ale ludzie rzeczywiści, ludzie działający, uwarunkowani przez 
określony rozwój ich sił wytwórczych i odpowiadających tym siłom sto-
sunków aż do najwyższych ich form włącznie18.

Świadomość potrzeb, środków ich zaspokojenia oraz sił 
działających zarówno na same potrzeby, jak i na środki ich 
zaspokojenia (np. nauka, wczesna religia naturalna itp.)  
– wszystko to jest kluczowe dla ukonstytuowania się ludzkiej  
świadomości. W tym sensie świadomość jako taka jest na-
turalnym wytworem produkcyjnej aktywności ludzkiej oraz 
stosunków społecznych, które istoty ludzkie zawiązują 
między sobą w celu produkcji.
 Naszkicowany tu obraz sugeruje ogólną jedność 
natury i społeczeństwa. Jedność, w której „ograniczony  
stosunek ludzi do przyrody warunkuje ich ograniczony 
stosunek względem siebie, a ich ograniczony stosunek 
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względem siebie warunkuje ich ograniczony stosunek  
do przyrody”19. Nie jest to jedność natury interesująca fizy-
ków ani ta ubóstwiona przez odłam ruchu ekologicznego 
hołdujący „powrotowi do natury”. Dla fizyka wspomniana 
jedność jest efektem poważnego konceptualnego abs-
trahowania, dla pasjonata „powrotu do natury” wytworem  
pobożnych życzeń. W obu przypadkach mamy do czy-
nienia z idealistycznymi abstrakcjami. Jedność natury za-
kładana w pracy Marksa wyprowadzona jest z konkretnej 
aktywności istot naturalnych i jest wytwarzana w praktyce 
poprzez pracę. Praca wykonywana przez istoty naturalne 
czerpie z różnych aspektów natury, tworząc z nich całość. 
Istoty ludzkie są w stanie przetrwać jako istoty społeczne  
i rozwijać się poprzez pracę w kooperacji z naturą. Jednak 
jej jedność nie jest niezróżnicowana; jest to jedność, a nie 
abstrakcyjna tożsamość i dlatego musimy zrozumieć rolę, 
jaką odgrywa ludzka aktywność produkcyjna w procesie 
różnicowania natury.
 Po pierwsze, mamy w tym wypadku do czynienia  
z kluczowym podziałem na istoty ludzkie i zwierzęta,  

w którym centralną rolę ponownie odgrywa praca. Jak 
wskazał Marks, istoty ludzkie „można odróżnić od zwierząt 
ze względu na świadomość, religię albo na cokolwiek się 
zresztą zechce. Sami oni poczynają się od zwierząt odróż-
niać, gdy tylko zaczynają wytwarzać sobie środki do ży-
cia”20. To ludzka aktywność produkcyjna, nie jako ogólne 
pojęcie, ale konkretne historyczne działanie ukierunko-
wane na wytwarzanie środków utrzymania, odróżnia isto-
ty ludzkie od zwierząt. Engels podkreśla tę samą kwestię  
w swym niedokończonym eseju Rola pracy w procesie 
uczłowieczenia małpy. Jak stwierdza, praca jest „pierw-
szym, podstawowym warunkiem wszelkiego życia ludzkie-
go, i to w takim stopniu, że w pewnym sensie należy powie-
dzieć: praca stworzyła samego człowieka21. Od samego 
początku ludzka natura była ludzkim wytworem i odnosi się 
to nie tylko do świadomości, ale nawet do ludzkiej fizjolo-
gii. Rozwój ręki, od środka służącego przemieszczaniu się 
do wyrafinowanej kończyny posługującej się narzędziami,  
zachodził stopniowo poprzez tysiące lat pracy. Można też 
za Donną Haraway powiedzieć, że 
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[l]udzkość jest swym własnym dziełem [self-made] w najbardziej 
dosłownym sensie. Nasze ciała są wytworem adaptacji poprzez użycie 
narzędzi, która utorowała drogę dla rodzaju Homo. W sposób czyn-
ny określamy własny projekt poprzez narzędzia, które pośredniczą  
w wymianie miedzy człowiekiem i naturą22.

Poza ludzką fizjologią, ludzką świadomością i material-
nymi środkami utrzymania, produkcja i reprodukcja życia 
materialnego skutkuje również wytwarzaniem robotników, 
czyli reprodukcją siły roboczej. W tym procesie reprodukcji  
zakładana jest pewna forma stosunków społecznych. Spo-
śród nich najbardziej podstawowym jest podział pracy  
między płciami. Jest on pierwszym prawdziwie społecznym  
podziałem pracy, choć jego źródła odnaleźć można w przed- 
ludzkich organizacjach społecznych. Jako że został on 
odziedziczony przez ludzkie społeczeństwo, jest jedno-
cześnie naturalny i społeczny, co po raz kolejny ukazuje 
jedność natury. Biologiczne zróżnicowanie w naturze jest 
reprodukowane jako społeczny podział pracy. Ten podział 
społecznej pracy jest podstawą dla procesu reprodukcji, 
ale rozszerza się również na sferę produkcji. Zatem płciowy 
podział pracy upowszechnia się w społeczeństwie i w tym  

sensie po raz kolejny poprzez celową aktywność ludzką, 
sama natura ludzka zaczyna się różnicować. Podział pracy  
wytwarza systematyczny podział w ramach społecznych do-
świadczeń, na bazie których natura ludzka jest nieustannie  
kształtowana i przekształcana. 
 To ogólne ujęcie produkcji dostarcza nam pewnych 
wskazówek dotyczących natury, ale mimo wszystko jest 
ono dość ograniczone. Przyjętych jest tutaj wiele założeń, 
szczególnie o zharmonizowanej równowadze ekologicznej 
i społecznej, opierających się z kolei na przekonaniu o do-
kładnej, ciągłej zgodności między produkcją i konsumpcją 
wartości użytkowych. Jednak co roku nieustannie poja-
wia się możliwość, że produkcja i konsumpcja nie będą ze 
sobą korelować i dojdzie albo do głodu, albo do społecznej 
nadwyżki [social surplus]. Z początku owo niedopasowanie 
jest całkowicie przypadkowe i zachodzi z przyczyn natural-
nych, takich jak surowe warunki pogodowe czy szczególnie  
żyzne gleby. Ale właśnie w celu zapobieżenia katastrofal-
nym efektom związanym z niedoborem produkcji wobec 
konsumpcji, każde społeczeństwo rozwija się, aby zapewnić  
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„fundusz ubezpieczeniowy społeczeństwa od klęsk ży-
wiołowych uszczuplających masę wytworzonych w ciągu 
roku produktów”23. Tam, gdzie nadwyżka była początkowo 
po prostu naturalną możliwością, staje się społeczną ko-
niecznością. Wytworzenie tej stałej społecznej nadwyżki po-
zwala nie tylko na elementarne przetrwanie społeczeństwa, 
ale na dalszy podział pracy czy nawet wzrost liczby ludno-
ści24. Nadwyżka staje się koniecznością jako środek walki 
ze społecznym kryzysem w jego najbardziej podstawowym 
wymiarze. 
 Jednak realizacja stałej nadwyżki społecznej nie jest 
automatycznym rezultatem samej możliwości nadwyżki, 
ale wymaga specyficznych typów organizacji społecznej 
i gospodarczej, spójnych z wytwarzaniem jednostek, któ-
re z kolei polega na czymś więcej niż tylko produkcji bez-
pośrednich środków utrzymania. Wzrost produkcji i towa-
rzyszący mu dalszy podział pracy tworzą zwrotnie nowe 
możliwości. W skrócie, stała nadwyżka staje się podstawą 
podziału społeczeństwa na klasy. Również i w tym wypadku 

sytuacja ta wydaje się z początku możliwością, dzięki któ-
rej część społeczeństwa zaprzestanie wykonywania pracy 
produkcyjnej, częściowo lub w całości, uzyskując dostęp 
do czasu wolnego kosztem pozostałej pracującej ludności. 
„Coś, co z początku było dobrowolne i sporadyczne następ-
nie przekształciło się obowiązkowe i regularne”. Według  
Engelsa owej transformacji w społeczeństwo oparte na przy-
właszczaniu wartości dodatkowej z konieczności towarzy-
szy rozwój państwa i niewolnictwa, a także okrzepnięcie 
podziału między producentami i konsumentami wartości 
dodatkowej w postaci podziału na klasy społeczne: 

Pierwszy wielki społeczny podział pracy […] w danych warunkach  
historycznych, musiał doprowadzić z konieczności do niewolnictwa.  
Z pierwszego wielkiego społecznego podziału pracy powstał pierw-
szy wielki podział społeczeństwa na dwie klasy: panów i niewolników,  
wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych25. 

Jednak rozwój ten jest również zależny od tego, czy „społecz-
na rewolucja rozbije egalitarne społeczeństwo pierwotne,  
dając początek społeczeństwu podzielonemu na klasy”26. 
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Rozwój społeczny przerywa harmonijną równowagę natury. 
W takiej lub innej formie, owa wartość dodatkowa jest przy-
właszczana kosztem natury i aby przyspieszyć jej regularne  
wytwarzanie oraz dystrybucję, konieczne są szczególne 
instytucje społeczne i formy organizacji. Te z kolei zwrotnie 
zmieniają stosunki społeczne z naturą. Abstrakcyjna natu-
ralna jednostka („człowiek”) przestaje pasować do równie 
naturalnego środowiska, gdyż jej stosunek z naturą jest 
teraz zapośredniczony przez instytucje społeczne.
 W związku z tym wytwarzanie stałej społecznej nad-
wyżki prowadzi do pozornie sprzecznych rezultatów. Za-
pewnia środki, dzięki którym istoty ludzkie mogą zwiększyć 
kontrolę nad ich stosunkami z naturą, gdyż są w stanie sku-
teczniej regulować niezbędne zasoby wartości użytkowych  
dla zaspokojenia naturalnych potrzeb. Słowem, wytwarza-
nie stałej społecznej wartości dodatkowej pozwala społe-
czeństwu ludzkiemu zainicjować długi proces emancypacji 
od ograniczeń natury. Z drugiej strony, owa nasilona kontro-
la ma z konieczności charakter społeczny, i chociaż wspo-
maga wspomnianą emancypację społeczeństwa ludzkiego 
jako całości, czyni to za pomocą pogłębiania wewnętrz-

nych podziałów w obrębie jego samego oraz zniewolenia 
znacznej części ludności. Dokładna forma, jaką przyjmu-
je ten sprzeczny stosunek, zależy od konkretnego rodzaju 
rozwijającego się społeczeństwa. I to właśnie ku tej bar-
dziej szczegółowej analizie kierują się nasze dociekania. 
Jak zauważył Marks:

Jeżeli rozpatrywać proces pracy tylko jako proces, który odbywa się 
między człowiekiem a przyrodą, to jego proste elementy są wspólne  
wszystkim społecznym formom rozwoju tego procesu. Jednakże każda  
określona forma historyczna owego procesu rozwija dalej jego pod-
stawy materialne i formy społeczne. Z chwilą gdy osiągnie ona pewien 
stopień dojrzałości, dana forma historyczna zostaje usunięta i ustępuje  
miejsca formie wyższej27.

II Produkcja dla wymiany

Wartość dodatkowa może przyjmować wiele form, częściowo  
zależnych od tego, na co pozwalają warunki naturalne czy  
co umożliwiają rezerwy żywnościowe, wzrost ludności, 
zajęcia nieprodukcyjne itd. W pewnej formie jest ona uży-
teczna, w innych nie. Jeśli przyjmuje nieużyteczną formę 
materialną (np. zasobu pszenicy przewyższającego to, co 
może zostać skonsumowane i skutecznie przechowane),  
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produkt dodatkowy może zostać wymieniony na inne wartości  
użytkowe. Wytwarzanie wartości dodatkowej jest koniecz- 
nym, jeśli nie wystarczającym warunkiem umożliwiającym  
regularną wymianę wartości użytkowych. Wraz z produk- 
cją dla wymiany, stosunek z naturą przestaje opierać się 
na wartości użytkowej; wartości użytkowe bowiem nie są 
już wytwarzane celem bezpośredniego użycia, ale dla wy-
miany. W miarę jak specyficzne wartości użytkowe wymie-
niane są w specyficznych stosunkach ilościowych, ulegają 
społecznej przemianie w towary. Od tego momentu istnie-
ją jednocześnie jako wartości wymienne i wartości użytko-
we. Wartość wymienna towaru wyraża ilościowy stosunek, 
w jakim dany towar może zostać wymieniony na inne to-
wary. W wypadku produkcji dla wymiany to wartość wy-
mienna, a nie wartość użytkowa, staje się bezpośrednim  
powodem produkcji. W rzeczywistości, bezpośrednia war-
tość użytkowa towaru dla jego właściciela wynika z tego, że 
towar posiada wartość wymienną. Wytwarzanie życia mate-
rialnego nie jest wobec tego jedynie czynnością naturalną, 
gdzie natura dostarcza podmiotu, przedmiotu oraz narzędzi 
pracy. W gospodarce opartej na wymianie przywłaszczanie 
natury jest w coraz większym stopniu regulowane przez 

formy i instytucje społeczne – w ten sposób istoty ludzkie  
zaczynają wytwarzać coś więcej niż tylko bezpośrednią 
naturę swojej egzystencji. 
 Wszystko to zakłada rozwój i poszerzanie zakresu 
podziału pracy; produkcja dla wymiany może utrzymać 
się tylko przygodnie, jeśli taki podział pracy nie występuje.  
Po pierwsze, istnieje podział pracy między czynnościami 
ze względu na ich powiązanie z ziemią lub jego brak –  
oddzielenie rolnictwa od handlu. Wraz z uogólnieniem pro-
dukcji towarowej, różnorodne czynności i instytucje handlo-
we stają się niezbędne dla umożliwienia wymiany produk-
tów. Działanie rynku, o ile jest on oddzielony od produkcji, 
rozwija się celem uproszczenia i scentralizowania zacho-
dzących na nim złożonych transakcji wymiany. Aby dalej 
ułatwić owe złożone akty wymiany, wykształcony zostaje 
towar-pieniądz. Jego wartością użytkową jest dokładnie  
jego zdolność do reprezentowania „czystej wartości  
wymiennej”28. Stworzenie rynku oraz wszystkich tych insty-
tucji jest równoznaczne z rozwojem kluczowych miejsc,  
a ostatecznie miast [towns], w których zaczyna skupiać się 
wiele innych działań towarzyszących, przyczyniających 
się zwrotnie do ich rozwoju. W tym sensie rozdział między 
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rolnictwem i handlem implikuje oddzielenie miasta i wsi.  
Ten podział z kolei jest „podstawą wszelkiego rozwinię-
tego podziału pracy, dokonującego się za pośrednictwem  
wymiany towarów”29. 
 Wytwarzanie stałej wartości dodatkowej oraz rozwój 
podziału pracy dostarcza niezbędnych podstaw gospo-
darczych (przy sprzyjających szerszych warunkach spo-
łecznych) dla rozwoju klas społecznych. Fundamentalna 
różnica zachodzi tutaj między klasą wykonującą całość 
społecznej pracy a klasą lub klasami, które mimo iż przy-
właszczają społeczną wartość dodatkową, to nie wykonują 
pracy. Owo zróżnicowanie klas wyrasta z poprzedzającego  
go odróżnienia pracy produkcyjnej od nieprodukcyjnej, 
choć niekoniecznie się z nim pokrywa. Wiele klas panu-
jących nie wykonywało żadnej pracy, podczas gdy inne 
sprawowały niezbędne funkcje społeczne, nie wytwarzając  
jednak społecznej wartości. Rzecz w tym, że wraz z roz-
wojem klas społecznych dostęp do natury jest przydzielany 
w sposób nierówny w zależności od klasy (zarówno pod 
względem jakościowym, jak i ilościowym). Klasa panująca, 

bez względu na to, czy bezpośrednio kontroluje społeczne  
środki produkcji, z pewnością sprawuje kontrolę nad war-
tością dodatkową przywłaszczaną kosztem natury poprzez 
ludzką pracę innych, podczas gdy klasa robotnicza wy-
pracowuje środki produkcji. Wraz z nastaniem własności  
ziemskiej nierówny dostęp do natury staje się łatwo dostrze-
galny i przyjmuje bardzo widzialny, przestrzenny wymiar  
w postaci oddzielenia miasta od wsi. 
 Wraz z podziałem społeczeństwa na klasy na histo-
ryczną scenę wstępuje państwo jako środek politycznej 
kontroli. Jak ujmuje to Engels, „[n]a określonym stopniu 
ekonomicznego rozwoju, który nieodłącznie związany był 
z podziałem społeczeństwa na klasy, państwo na skutek 
tego podziału stało się koniecznością”30. Zadaniem pań-
stwa staje się administrowanie społeczeństwem klaso-
wym w imię interesów klasy panującej, co czyni za pomocą 
szeregu oręży militarnych, prawnych, ideologicznych i go-
spodarczych. Spoczywa na nim także ciężar regulowania 
opresji wobec kobiet, gdyż wraz z wyłonieniem się war-
tości prywatnej oraz produkcji dla wymiany podział pracy 
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między płciami staje się radykalnie odmiennym stosunkiem 
społecznym. Razem wyłoniły się nie tylko wyzysk klasowy  
i własność prywatna, towarzyszyły im również niewolnictwo  
i opresja kobiet.
 Podział pracy w ramach rodziny jest podporządkowany  
szerszemu społecznemu podziałowi pracy, który zyskuje 
umocowanie w strukturze klasowej i procesie produkcji. 
To, co z początku było jedynie „utajoną formą niewolnic-
twa”, w rodzinie przekształciło się w niewolnictwo czystej 
krwi, gdzie żona i dziecko stają się własnością męża/ojca. 
Abstrakcyjna jedność, wcześniej właściwa stosunkom 
między płciami, przekształca się w swoje przeciwieństwo.  
W sferze, w której dotychczas kobiety sprawowały skutecz-
ną kontrolę nad procesem produkcji (głównie w rolnictwie), 
to mężczyźni przejmują ster. Tam, gdzie dzielono odpowie-
dzialność za społeczną reprodukcję, kobiety wraz z ewo-
lucją sposobów produkcji opartych na wymianie towarów, 
zostały stopniowo zmuszone do wzięcia na siebie całego 
brzemienia reprodukcji. Nie oznaczało to, że zaprzestawały  
one pracy. Jednak kobieta była zmuszona do wzięcia odpo-
wiedzialności za wszelkie zajęcia związane z prowadze-
niem gospodarstwa domowego, wychowywaniem dzieci, 

jak i wytwarzaniem pewnych towarów. W tym samym cza-
sie mężczyzna coraz bardziej specjalizował się wyłącznie  
w produkcji towarów dla wymiany. Uzasadnienie owego 
rozwoju było ściśle powiązane ze źródłami wartości prywat-
nej. Dziedziczenie własności prywatnej mogło zostać za-
pewnione jedynie poprzez patrylinearne stosunki rodzinne,  
których narzucenie dopełniło proces, nazywany przez  
Engelsa wszechświatową historyczną klęską rodzaju żeń-
skiego: „Obalenie prawa macierzystego było wszechświa-
tową historyczną klęską rodzaju żeńskiego. Mężczyzna 
ujął w swe ręce również ster domu, kobieta została poni-
żona, uciemiężona, stała się niewolnicą jego namiętności 
i zwykłym narzędziem do rodzenia dzieci”31. Kontynuując, 
Engels pokazuje, w jaki sposób sprywatyzowana rodzina 
wykształciła się w odpowiedzi na rozwijające się społecz-
ne, polityczne i gospodarcze stosunki między mężczyznami  
i kobietami. Śledzi on historyczne przejście od małżeństw 
grupowych przez małżeństwa dwuosobowe do monogamii 
jako dominującej formy rodziny. Dochodzi do wniosku, że 
monogamia, która swoją drogą zawsze odnosiła się jedy-
nie do kobiet, jest precyzyjnie dostrojonym mechanizmem 
historycznym służącym opresji kobiet.
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 Poprzez wytwarzanie owych podziałów społecznych, 
opierających się w pierwszej kolejności na płci i klasie, 
społeczeństwa ludzkie sprowokowały dalsze zmiany w na-
turze ludzkiej. Albowiem, jak stwierdził Marks w szóstej te-
zie o Feuerbachu, „istota człowieka to nie jest abstrakcja 
tkwiąca w poszczególnej jednostce. Jest ona w swojej rze-
czywistości całokształtem stosunków społecznych”32. Dla-
tego wraz ze zmianą całokształtu stosunków społecznych 
dochodzi również do zmiany ludzkiej natury. 
 Jedną z form podziału pracy, która rozwinęła się wraz 
z produkcją ukierunkowaną na wymianę, jest rozróżnienie 
na pracę manualną i umysłową. Otwiera to zupełnie nowe 
perspektywy przed ludzkim wytwarzaniem świadomości, 
gdyż od tego momentu pewne aspekty natury są dostępne 
dla pewnych klas jedynie w postaci pojęciowej abstrakcji, 
a nie jako fizyczny partner czy przeciwnik w procesie pra-
cy. Podobnie jak proces wymiany w praktyce abstrahuje 
od wartości użytkowej wymienianych towarów, tak i ludzka 

świadomość może wyabstrahować się od bezpośrednich 
materialnych warunków egzystencji. Ten potencjał myśli 
abstrakcyjnej wyrasta z abstrakcji w praktyce, która towa-
rzyszy procesowi wymiany, jest to świadomość bezpośred-
nio wypływająca [direct efflux] z materialnego zachowania, 
które prowadzi do swoje własnej negacji. Oznacza to, że 
wraz z rozwojem myśli abstrakcyjnej i konceptualizacji oraz 
oddzieleniem pracy umysłowej od manualnej zostaną one 
społecznie zinstytucjonalizowane. Wówczas postrzega-
nie świadomości jedynie jako bezpośrednio wypływającej  
z materialnego zachowania przestanie być wystarczające. 
„Od tej chwili świadomość rzeczywiście może sobie wy-
obrażać, że jest czymś innym niż świadomością istniejącej 
praktyki”33. Oczywiście praca umysłowa może pozostać 
powiązana z zadaniem wynajdywania nowych obiektów 
pracy, rozwijania jej nowych narzędzi czy zmianą nawyków 
pracowniczych jej podmiotów. Jednakowoż pewne formy 
umysłowej „pracy” mogą w ogóle przestać być pracą, za-
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logiczno-historycznego charakteru jego twierdzeń.



równo produkcyjną, jak i nieprodukcyjną, gdyż na tym eta-
pie natura okazuje się być dostępną dla pewnych jedno-
stek, a nawet całych klas, bez wykonywania jakiejkolwiek 
pracy, lecz dzięki „czystej kontemplacji”.
 Gdy mamy do czynienia raczej z produkcją dla wymia-
ny niż dla bezpośredniego użytku, rodzi się najpierw moż-
liwość, a następnie konieczność alienacji jednostki. Biorąc 
pod uwagę wyłonienie się podziałów klasowych, wytwarza-
nie wartości dodatkowej i wynikający z niego wzrost spo-
łecznego bogactwa nie gwarantują wzrostu dobrobytu klasy 
robotniczej i dlatego następuje czysto ilościowa alienacja 
pracy. Praca dodatkowa klasy robotniczej jest przywłasz-
czana przez klasę panującą. Podobnie rzecz ma się w wy-
padku wymiaru jakościowego. Stosunki klasy robotniczej 
z naturą zmieniają się, gdyż pomimo bezpośredniego od-
noszenia się klasy robotniczej do natury poprzez wykorzy-
stywanie własnej siły roboczej, staje się ona wyalienowana 
od wytworu własnej pracy. Z drugiej strony, właściciel pro-
duktu jest wyalienowany od jakiegokolwiek bezpośrednie-
go praktycznego stosunku z naturą, gdyż jest on (lub ona) 
pozbawiony/-a własnej pracy. W tym kontekście alienacja 
robotnika nie jest po prostu alienacją od wytworu jego pra-
cy, ale ze względu na pogłębiającą się specjalizację pracy, 

jest również alienacją od swoich współpracowników oraz 
od samego siebie. Jednak, co było do przewidzenia, owa 
alienacja powołuje do życia swoje przeciwieństwo. Wzrost 
konkurencji oraz specjalizacji w procesie pracy (czy nawet  
w kontroli nad procesem pracy) wywołuje konieczność roz-
woju naturalnych władz kooperacji. Podczas gdy szkodli-
we efekty alienacji spadają na klasę robotniczą bez żadnej  
rekompensaty, korzyści z kooperacji rzadko kiedy przysłu-
gują im samym. Zrzekają się ilościowych zysków płynących 
ze zwiększonej kooperacji, które przyjmują formę pracy do-
datkowej przekształconej w wartość wymienną. Natomiast 
materialne korzyści kooperacji w większości pozostają na 
poziomie sił wytwórczych, a nie pracujących jednostek. 
Podsumowując, wraz z rozwojem produkcji dla wymiany 
jednostki ludzkie stają się wytworem społeczeństwa: 

występowanie [wartości wymiennej] w postaci cen i cyrkulacji itd. sta-
nowi powierzchowny proces, pod którym jednak głębiej zachodzą zgoła 
inne procesy; znika w nich ta pozorna równość i wolność. Z jednej strony  
zapomina się, że założenie wartości wymiennej, jako obiektywnej pod-
stawy całokształtu systemu produkcji, już z góry przesądza o przymusie  
dla indywiduum oraz o tym, że jego bezpośredni produkt nie jest pro-
duktem dla niego, lecz staje się nim w procesie społecznym, i że musi 
przybrać tę ogólną, a przecież zewnętrzną postać; że indywiduum istnieje  
jeszcze jedynie jako wytwórca wartości wymiennej, co zawiera w sobie  
całkowite zaprzeczenie jego naturalnego istnienia; że jest więc całkowicie 
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określone przez społeczeństwo; że to z kolei zakłada podział pracy itd., 
w którym indywiduum znajduje się już w zgoła innych stosunkach aniżeli 
tylko w stosunkach między wymieniającymi itd. Zapomina się więc, że 
założenie wartości wymiennej w żadnym razie nie wypływa ani z woli, 
ani z bezpośredniej natury indywiduum, lecz jest przesłanką historyczną, 
która zakłada indywiduum jako określone przez społeczeństwo34.

Alienacja robotnika oznacza nie tylko ściśle materialną alie-
nację, ale również alienację świadomości. Obie jej formy 
rozwijają się wspólnie. Mimo iż myśl abstrakcyjna pojawia 
się jako przywilej niewielu, to szybko staje się własnością 
wszystkich. Owa emancypacja świadomości od bezpośred-
niej ludzkiej praktyki jest wydarzeniem, z którego wyrasta 
możliwość świadomości ideologicznej. Niezapośredniczona  
samoświadomość może zostać ukonstytuowana przez 
społeczną ideologię. Jak stwierdzili Marks i Engels w Mani-
feście komunistycznym: „Ideami panującymi każdej epoki 
były zawsze tylko idee klasy panującej”35. Udziałem klasy 
robotniczej, bez względu na sposób produkcji, jest nie-
kończąca się walka, zarówno na poziomie jednostkowym, 
jak i klasowym, pomiędzy spontaniczną świadomością co-
dziennego doświadczenia pracy a obowiązującymi ideami 
szerzonymi przez klasę panującą, które pomimo sukcesów 

oraz pozorów zakorzenienia w bezpośrednim doświadcze-
niu, są zawsze wpajane jako abstrakcyjna ideologia. Chłop 
feudalny rozumiał, że trzy dni w tygodniu pracuje bezpłat-
nie dla pana na włościach, ale mógł fakt ten uznać również 
za realizację sprawiedliwego i właściwego dla niego miej-
sca w świecie Bożym. 
 Wraz z pojawieniem się produkcji dla wymiany, wytwa-
rzanie natury odbywa się na większą skalę. Istoty ludzkie 
nie tylko wytwarzają niezapośredniczoną naturę swojej eg-
zystencji, ale i całą społeczną naturę egzystencji. Rozwi-
jają skomplikowane zróżnicowanie w stosunkach z naturą, 
tworzą uspołecznioną naturę zróżnicowaną pod względem 
płci i klasy, czynności umysłowych i manualnych, produkcji  
i czynności dystrybucyjnych itd. W ramach produkcji na-
stępuje dalszy złożony podział pracy. Jednak jedność, 
która uprzednio cechowała stosunki z naturą, nie przera-
dza się po prostu w przypadkowy chaos. Jedność ta jest 
reprodukowana na bardziej zaawansowanym poziomie. 
Wraz z upowszechnieniem produkcji towarowej oraz sto-
sunków wymiany, uprzednio odizolowane i lokalnie osa-
dzone grupy ludzi zostają powiązane ze sobą w konkretną 
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społeczną całość. Stają się zjednoczone jako społeczna 
pełnia już nie poprzez ogólną jedność społecznych jedno-
stek, ale przez społeczne instytucje, które z konieczności 
przekształciły się w rynek i państwo, pieniądz i klasę, wła-
sność prywatną i rodzinę. Wyłania się tym samym społe-
czeństwo jako takie, jasno odróżnialne od natury. Dzięki 
ludzkiej sprawczości tworzy się między nimi podział, rów-
noznaczny z rozróżnieniem na pierwszą i drugą naturę.  
Ta ostatnia obejmuje dokładnie te instytucje społeczne, któ-
re zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ułatwiają i regu-
lują wymianę towarów. Wyizolowana lokalna jedność ustę-
puje bardziej rozległej jedności społecznej. Druga natura  
jest wytwarzana z tej pierwszej.
 Co dokładnie rozumiemy pod pojęciem „drugiej na-
tury”? Do wyłonienia się tej idei mogło dojść dopiero gdy 
gospodarka oparta na wymianie zapoczątkowała rozwój 
instytucji państwowych. Już wśród starożytnych Greków, 
z Platonem na czele, istniała świadomość tego, jak ludzka 
działalność przekształciła powierzchnię ziemi. Jednak do-
piero u Cycerona możemy mówić o ukuciu pojęcia drugiej 
natury, które jasno odnosiłoby się do natury wytwarzanej 
przez ludzką działalność w przeciwieństwie do jej odziedzi-
czonej nie-ludzkiej postaci. Pisząc w sposób, który nawet 

dwa tysiące lat później zachowuje nowoczesne brzmienie, 
Cyceron w De natura deorum poczynił, za pośrednictwem 
stoika Balbusa, następującą obserwację:      

Stąd wynika, że wszystkie nasze osiągnięcia zawdzięczamy temu, iż lu-
dzie pracy rękami swoimi wprowadzają w czyn wynalazki naszego umy-
słu, wykorzystując wiadomości otrzymane za pośrednictwem zmysłów.  
Ręce to dostarczają nam schronienia, odzieży i środków obrony; one 
sprawiają, że mamy miasta, mury, domy i świątynie. Praca ludzka, to 
jest ręce zapewniają nam również obfitość różnorakiego pożywienia. 
Bo wszak to dzięki użyciu rąk pola wydają wiele płodów, które bądź to 
spożywamy od razu, bądź przechowujemy na później. Poza tym od-
żywiamy się zwierzętami żyjącymi na ziemi i w wodzie oraz ptactwem, 
które to stworzenia albo łapiemy sobie, albo hodujemy sami. Przez 
oswojenie zdobywamy również zwierzęta pociągowe, których chyżość 
i siła przydaje i nam chyżości i siły. Na jedne z nich ładujemy ciężary, 
na drugie zaś wkładamy jarzma. Na pożytek nasz obracamy wielką 
zmyślność słoni i znakomity węch psów. Z wnętrza ziemi dobywamy 
niezbędne do uprawiania pól żelazo i wynajdujemy głęboko ukryte żyły 
miedzi, srebra i złota, które to metale zarówno przydatne są do użytku  
praktycznego, jak i nadają się do sporządzania ozdób. Ścinamy różne 
drzewa, tak pielęgnowane przez nas, jak też dziko rosnące, i wykorzy-
stujemy je częścią przez rozniecanie ognia do ogrzewania i do goto-
wania potraw, częścią zaś do budowy, aby pod osłoną domów łatwiej 
znosić chłody i upały. Wielki pożytek osiągamy również budując z drze-
wa statki: uprawiamy na nich żeglugę i zewsząd sprowadzamy nie-
zbędne do życia zasoby. Tylko my ludzie potrafimy dzięki znajomości  
żeglarstwa opanowywać najgwałtowniejsze żywioły, jakie stworzy-
ła natura, to jest morze i wiatr, tudzież użytkować i ciągnąć korzyść  
z mnóstwa znajdujących się w morzu rzeczy. Jesteśmy także panami 
wszystkich pożytecznych rzeczy na lądzie: wykorzystujemy równiny  

2
49



i góry, nasze są potoki i jeziora, my siejemy zboża i sadzimy drzewa, 
my podnosimy urodzajność ziemi doprowadzając do niej wodę, my 
tamujemy, regulujemy i kierujemy w inną stronę rzeki. Słowem, rękami 
naszymi usiłujemy stworzyć w świecie jakby drugi świat36.

Koncepcja drugiej natury w sposób praktycznie niezmie-
niony przetrwała do XVIII wieku. Hrabia Buffon, słynny 
francuski naukowiec, zainteresowany między innymi prze-
kształceniami sposobów obrabiania natury przez istoty 
ludzkie, napisał, że „nowa natura może wyłonić się z pracy  
naszych rąk”. Proces ten nazwał „po-dwajaniem natury” 
[seconding of nature]. Jednak w XVIII wieku jasne stało 
się, że na drugą naturę składają się nie tylko materialne 
wytwory ludzkiej pracy, ale także instytucje oraz prawne, 
gospodarcze i polityczne zasady, według których działa 
społeczeństwo. 
 Dlatego też w stosunkach z naturą, „wartość wymienna  
odgrywa […] uboczną rolę wobec wartości użytkowej”37. 
Można wskazać dwa istotne aspekty tej sytuacji. Po pierw-
sze, użycie naturalnego materiału jest regulowane przez 
ilość wartości wymiennej, jaką przyniesie jego zastosowa-
nie, i dotyczy to zarówno rynku pracy, jak i rynku surow-

ców. Po drugie, ze względu na to, że materialne aspekty 
drugiej natury zostały wyprodukowane jako towary, natura 
wytwarzana jest również z elementem wartości wymiennej.  
(W tym wypadku nie jest to abstrakcyjna zewnętrzna natu-
ra, która sprawuje opresyjną kontrolę nad istotami ludzkimi, 
ale brzemię martwej pracy.) Oczywiście wartość użytkowa 
natury pozostaje istotna; wiele wysiłku (i wydatków) wyma-
gałoby wykonanie pracy szewca przez rzeźnika za pomocą 
narzędzi i surowców stolarza. Jednak o użyciu natury nie 
decyduje już abstrakcyjna możliwość produkcji czy jej brak. 
Zależy to raczej od względnej wysokości kosztów zasto-
sowania różnych wartości użytkowych. Wartość użytkowa  
jest przekształcana w wartość wymienną (zarówno w kalku-
lacjach, jak i w praktyce) w procesie produkcji. W związku  
z tym tak, jak „[w]artość użytkowa wchodzi w zakres eko-
nomii politycznej, skoro tylko ulega modyfikacji przez nowo-
czesne stosunki produkcji lub gdy ona ze swej strony wkra-
cza w nie w sposób modyfikujący”38, podobnie dzieje się 
w wypadku wartości wymiennej i natury. Wartość wymienna 
zaczyna podlegać sferze natury w chwili, gdy tylko druga 
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natura, poprzez produkcję towarów, zostaje wytworzona  
z pierwszej natury. Stosunek z naturą jest zapośredniczo-
ny przez wartość wymienną, jak i przez czynniki determi-
nujące wartość użytkową. 
 Bez wpisania wartości wymiennej w naturę nie można 
w sposób adekwatny zrozumieć stosunku między pierwszą 
i drugą naturą – trudno byłoby wyjść poza ograniczone,  
niejasne i potencjalnie ideologiczne stwierdzenie, że z jed-
nej strony natura jest społeczna, a z drugiej społeczeń-
stwo naturalne. Równie ograniczone i problematyczne jest 
stwierdzenie, że są one ze sobą „powiązane” lub „współ-
działają” ze sobą nawzajem, gdyż interakcja nie stanowi 
substytutu dialektyki, której sedno znajduje się w procesie 
produkcji. Elementy pierwszej natury, wcześniej niezmie-
nione przez ludzką aktywność, poddane zostają procesowi 
pracy i ponownie wyłaniają się jako materia drugiej natury. 
Mimo iż ich forma została zmieniona przez ludzką aktyw-
ność, nie przestają być naturalne w takim sensie, że nie 
stają się odporne na działanie nie-ludzkich sił czy proce-
sów, takich jak grawitacja, fizyczne ciśnienie, przemiany 
chemiczne, interakcje biologiczne. Zaczyna jednak oddzia-
ływać na nie również nowy zbiór sił i procesów, które źró-
dłowo są społeczne. W związku z tym stosunek do natury 

rozwija się wraz z rozwojem stosunków społecznych. Jest 
on sprzeczny w takim samym stopniu, jak te ostatnie. 
 Dopóki praca dodatkowa przejawia się głównie w towa-
rach rolniczych, władza ekonomiczna i polityczna pozosta-
je ściśle powiązana z posiadaniem ziemi. Praca w ramach  
gospodarki rolnej służy produkcji dla bezpośredniej lub pra-
wie bezpośredniej konsumpcji, w grę wchodzi tutaj zaled-
wie kilka procesów pośredniczących. Jednak wraz z konty-
nuowanym podziałem pracy ich liczba wzrasta. Wówczas 
zaczyna się wyróżniać grupa robotników oraz grupa kup-
ców, z których żadna nie jest bezpośrednio przywiązana do 
ziemi. Produkcja drugiej natury przyspieszyła emancypację 
społeczeństwa od jego pierwszej natury. W związku z tym 
doszło do zaostrzenia wewnętrznej sprzeczności drugiej 
natury, a mianowicie sprzeczności między klasą panującą, 
bezpośrednio przywiązaną do prymitywnej drugiej natury 
ziemi uprawnej, oraz wyłaniająca się burżuazją, której po-
lityczna baza opiera się na kontroli miejskich rynków. Wraz 
z rozwojem owej sprzeczności, burżuazja z konieczności 
musiała rozszerzyć swoją kontrolę poza proces wymiany  
w kierunku procesu produkcji. Było to niezbędne dla za-
pewnienia stałej dostawy towarów dla wymiany. Poprzez 
połączoną kontrolę produkcji i dystrybucji mogli oni w więk-
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szym stopniu zagwarantować nieprzerwaną produkcję spo-
łecznego bogactwa. Ogólnie ujęta produkcja dla wymia-
ny toruje drogę dla swej szczególnej odmiany – produkcji  
kapitalistycznej. Jednak tym razem nie mamy do czynienia 
ze stopniową, nieuniknioną, „naturalną” transformacją, jak to 
miało miejsce w wypadku początkowego rozwoju produkcji  
dla wymiany. Wytworzenie drugiej natury wymaga walki 
politycznej, której kulminacją jest rewolucja burżuazyjna. 
Oznacza to, że proces ten pociąga za sobą pokonanie jed-
nej klasy panującej oraz wyłonienie się kolejnej, a wraz  
z nią nowego, bardziej konkretnego stosunku z naturą.        

III Produkcja kapitalistyczna

Nasz współczesny stosunek do natury zawdzięcza swój 
specyficzny charakter stosunkom społecznym kapitalizmu. 
Oto co różni go od innych gospodarek opartych na wymia-
nie: z jednej strony, wytwarza on klasę, która posiada środ-
ki produkcji całego społeczeństwa, a jednak nie pracuje,  
a z drugiej, klasę, która jest w posiadaniu jedynie swojej siły 
roboczej i zmuszona jest ją sprzedawać, aby przetrwać. 

 Jak stwierdza Marks: 

[p]rzyroda nie stwarza z jednej strony posiadaczy pieniędzy czy towarów,  
z drugiej zaś – posiadaczy własnej tylko siły roboczej. Nie jest to sto-
sunek przyrodzony ani też społeczny, wspólny wszystkim okresom  
historycznym. Sam ten stosunek jest oczywiście wynikiem poprzed-
niego rozwoju dziejowego, wytworem wielu przewrotów ekonomicz-
nych, upadku szeregu dawniejszych formacji produkcji społecznej39.

W warunkach kapitalistycznych klasa robotnicza pozba-
wiana jest nie tylko wytwarzanych przez siebie towarów, 
ale i samych przedmiotów i instrumentów potrzebnych do 
ich produkowania. Tylko dzięki uogólnieniu tak rozumia-
nego stosunku pracy najemnej wartość wymienna może 
stać się spójnym wyrazem tego, co leży u jej podstaw  
– wartości. Wartość towaru, wyrażona w ramach wymia-
ny jako wartość wymienna, jest miarą społecznie niezbęd-
nego czasu pracy wymaganego do jego wyprodukowania. 
Siła robocza rozumiana jako towar nie stanowi tu wyjątku; 
płaca robotnika jest miarą czasu społecznie niezbędnego 
do reprodukcji osoby pracującej. W ramach kapitalizmu 
produkt dodatkowy występuje zatem w formie wartości 
dodatkowej. Wartość siły roboczej reprezentuje jedynie 
pewien ułamek wartości wytworzonej podczas dnia pracy.  
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Ze względu na historyczną wolność robotników od środków 
produkcji, są oni w pełni zależni od sprzedawania własnej 
siły roboczej. Inaczej rzecz ma się z kapitalistami, którzy 
uwolnieni od potrzeby pracy, są uzależnieni od reinwesto-
wania określonej części wartości dodatkowej, by wytworzyć  
jej jeszcze więcej. Tak realizacja, jak i reinwestycja warto-
ści dodatkowej mają miejsce w warunkach konkurencji bę-
dących konsekwencją prywatnej własności środków pro-
dukcji. W związku z powyższym, jeśli pojedyncze kapitały 
mają się w ogóle reprodukować, muszą to robić na szero-
ką skalę. Specyficzna struktura klasowa kapitalizmu czyni 
zatem akumulację kapitału warunkiem koniecznym repro-
dukcji życia materialnego. Po raz pierwszy „akumulacja dla  
samej akumulacji” jest społecznie narzuconą konieczno-
ścią. Jej proces jest regulowany przez prawo wartości, któ-
re działa „wyłącznie jako prawo wewnętrzne, jako ślepe 
prawo natury wobec poszczególnych agentów”40.
 Jako pochodna specyficznych, kapitalistycznych sto-
sunków klasowych, opisywana struktura stosunków gospo-
darczych jest unikalna właśnie dla kapitalizmu i dlatego też 
pociąga za sobą zupełnie odmienny stosunek do natury. 

Kapitalizm dzieli z wcześniejszymi sposobami produkcji 
społeczne zapośredniczenie stosunku do natury. Różni się 
jednak wyraźnie treścią tej społecznej mediacji oraz zło-
żonością samego stosunku do natury. Logika tej pierwszej 
nie opiera się na prostej przesłance wyrastającej bezpo-
średnio z potrzeby wytwarzania i konsumowania wartości 
użytkowych. Nie uzasadnia jej również produkcja dla wy-
miany. Chodzi tu raczej o abstrakcyjną logikę, która łączy 
się z wytwarzaniem i akumulacją wartości społecznej, która  
determinuje stosunek do natury w warunkach kapitalizmu. 
Tym samym ruch od tego, co abstrakcyjne, do tego, co kon-
kretne, nie jest jedynie zgrabnym, konceptualnym pomysłem  
wymyślonym przez Marksa, ale ciągłą translacją, rzeczy-
wiście zachodzącą w stosunku do natury w warunkach 
kapitalizmu. Innymi słowy, abstrakcyjne określenia z po-
ziomu wartości są nieustannie przekładane na konkretne 
społeczne działanie w odniesieniu do natury. Odpowiada  
to za unikalne, lecz bardzo złożone określenie owego sto-
sunku – natura jako przedmiot produkcji, ludzka natura, 
proces reprodukcji, ludzka świadomość. Tak jak w wypad-
ku produkcji w ogóle i produkcji dla wymiany, powinniśmy 
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zbadać stosunek do natury w warunkach kapitalizmu przez 
pryzmat tych ogólnych aspektów naszej relacji z naturą. 
Zaczniemy od natury jako przedmiotu produkcji. 
 W ramach dyktatu procesu akumulacji, kapitalizm 
jako sposób produkcji, aby przetrwać, musi nieprzerwanie 
rozszerzać swój zasięg. Reprodukcja życia materialnego 
jest całkowicie zależna od produkcji i reprodukcji wartości 
dodatkowej. W tym celu kapitał przeczesuje ziemię w po-
szukiwaniu zasobów materialnych; natura staje się uniwer-
salnymi środkami produkcji nie tylko w sensie dostarczania 
podmiotów, przedmiotów i narzędzi produkcji, ale i będąc 
w całości dodatkiem do jej procesu. Zatem „wydaje się pa-
radoksem, gdy np. niezłowioną jeszcze rybę nazywamy 
środkiem produkcji stosowanym w rybołówstwie. Dotąd 
jednak nie znaleziono jeszcze sztuki łowienia ryb w wodzie,  
w której ich nie ma”41.
 Przywłaszczenie natury i jej przekształcenie w środki 
produkcji po raz pierwszy ma miejsce na skalę światową 
właśnie na gruncie kapitalizmu. Pod panowaniem charak-
terystycznego dlań sposobu produkcji czymś powszech-
nym stają się: poszukiwanie surowców, reprodukcja siły 
roboczej, podział pracy ze względu na płeć oraz stosunek 

pracy najemnej, produkcja towarowa i burżuazyjna świado-
mość. Pod sztandarem dobroczynnego kolonializmu kapi-
talizm zmiata z powierzchni ziemi wszystkie inne sposoby 
produkcji, siłą podporządkowując je swojej własnej logice.  
Zaś z punktu widzenia geografii i pod hasłami postępu po-
dejmuje próbę urbanizacji obszarów wiejskich. 

Dzieje klasycznej starożytności są dziejami miast, ale miast opartych 
na własności ziemskiej i rolnictwie […]. Punktem wyjścia średniowiecza  
(okres germański) jest wieś, jako teatr historii, której dalszy rozwój 
przebiega wśród przeciwieństwa między miastem i wsią. Nowoczesna  
[historia] – to przekształcenie wsi w miasta, a nie przekształcanie miast 
we wsie, jak w starożytności42.

Wraz z ekspansją kapitalizmu rozwija się właściwa dla niego  
forma państwa. Podobnie jak w wypadku wszystkich poprze-
dzających ją postaci, kluczową funkcją państwa kapitali-
stycznego jest kontrola społeczna sprawowana w imieniu 
klasy rządzącej. Oznacza to, że w społeczeństwie kapitali-
stycznym państwo zajmuje się tym, czego prywatny kapitał 
nie chce lub nie może zrobić. Zakusom państwa mającym 
na celu stłumienie społeczeństw przedkapitalistycznych 
poza jego granicami towarzyszy represjonowanie rodzi-
mej klasy robotniczej oraz wysiłki skupione na zapewnia-
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niu warunków gospodarczych koniecznych dla akumulacji. 
Czyni to za pomocą środków represyjnych, ideologicznych, 
ekonomicznych i szeregu innych narzędzi o charakterze 
społecznym. W skrócie, państwo przyśpiesza stabilną 
ekspansję kapitalizmu i ma dla niej rozstrzygające znacze-
nie43. W sposób bardziej konkretny zaczyna się teraz wy-
łaniać sprzeczny charakter stosunku do natury wraz z jego  
wszystkimi zawiłościami. W dobie kapitalizmu druga natura 
jest coraz bardziej odrywana od pierwszej, co jest jednak 
rezultatem zgoła przeciwnego, ale powiązanego z powyż-
szym procesu. Chodzi tu o uogólnienie kapitalistycznego 
stosunku do natury i jej praktycznego ujednolicenia w pro-
cesie produkcyjnym.
 Społeczny podział pracy oraz rozwój sił wytwórczych 
postępują bardzo szybko – druga natura doświadcza cią-
głego wewnętrznego różnicowania. Rosnące znaczenie 

dla tego procesu ma praca naukowa, która wysuwa się na 
pierwszy plan jako odrębna forma działalności. Jej główna 
funkcja polega na ułatwianiu wytwarzania natury w formie 
sił wytwórczych: 

[p]rzyroda nie buduje ani maszyn, ani lokomotyw, ani kolei żelaznych, 
ani electric telegraphs [telegrafu elektrycznego], ani selfacting mules 
[automatycznych przędzarek] itp. To wszystko są wytwory ludzkiej 
pracowitości, materiał naturalny przekształcony w organy ludzkiej woli 
panującej nad przyrodą, czyli działalności ludzkiej w przyrodzie. Są 
to stworzone ludzką ręką organy mózgu ludzkiego; uprzedmiotowiona 
siła wiedzy44. 

W ten sposób „odpowiednia podstawa techniczna” dla prze-
mysłu kapitalistycznego została ustanowiona dopiero wraz 
z „maszynową produkcją maszyn”45. Jeśli sposób produk-
cji ma działać jako całość, konieczny jest wzrost społecznej 
kooperacji na gruncie równolegle pogłębiających się spo-
łecznych podziałów i podpodziałów pracy. W celu zapew-
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nienia takiej formy współpracy powstały całe specjalizacje, 
z najbardziej widocznymi i licznymi w tym kontekście tzw. 
działalnościami usługowymi – od bankowości po transport 
publiczny. Abstrakcyjna kooperacja z naturą, która cechuje 
ludzką działalność produkcyjną, nabiera całkiem konkret-
nego charakteru właśnie w warunkach kapitalizmu. Rozwi-
ja się jako antidotum na „anarchię społecznego podziału 
pracy”46, będącą logiczną konsekwencją rywalizacji opar-
tej na prywatnej własności środków produkcji. 
 Wraz ze społecznym podziałem pracy rozwija się jego 
techniczna odmiana w miejscu pracy. To tutaj zaczyna-
my dostrzegać niektóre spośród podstawowych elemen-
tów wytwarzania natury ludzkiej w ramach kapitalizmu. 
Produkcja pojedynczego towaru zostaje rozbita na liczne 
szczegółowe operacje. W efekcie działalność poszczegól-
nego robotnika coraz bardziej ogranicza się do zaledwie 
kilku mechanicznych funkcji. To także wymaga szerokiego 
wykorzystania „naturalnych sił, stanowiących wynik koope-

racji”47 robotników, jednak takie praktykowanie współpracy 
pod kontrolą kapitału prowadzi nie tyle do rozwoju indy-
widualnych sił naturalnych, co do jego zupełnego przeci-
wieństwa. Podobnie jak pozostałe naturalne składniki pro-
cesu pracy, kooperacyjne siły robotnika są wyalienowane 
i przeciwstawiają się mu jako siły kapitału. Dzieje się tak 
w wypadku kapitału trwałego, który reprezentuje nie tylko 
olbrzymią inwestycję w zdolności naukowe i manualne, ale 
również szerokie zastosowanie kooperacji wśród robotni-
ków. W konfrontacji z kapitalistyczną machinerią „robotnik 
staje twarzą w twarz z intelektualnymi mocami material-
nego procesu produkcji” oraz intelektualną niemocą swo-
jej indywidualnej natury. Zdolności manualne, intelektualne  
i kooperacyjne „przeciwstawiają się robotnikowi jako cudza  
własność i jako ujarzmiająca go potęga”48. „Wzbogacenie 
robotnika łącznego, a przeto i kapitału, w społeczną siłę  
produkcyjną ma za warunek zubożenie robotnika pod 
względem jego indywidualnych sił produkcyjnych”49. Tak jak 
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w wypadku prostej produkcji wartości użytkowych prze-
znaczonych do bezpośredniej konsumpcji, jednostka reali-
zuje swoją naturę w procesie pracy. Jednak warunki współ-
czesnej pracy nie zmieniają robotnika w romantycznego, 
dostojnego self-made mana rodem z Hollywood, ale „sztucz-
nie hodując jego specjalną sprawność zawodową kosztem 
całego świata skłonności i zdolności twórczych”, czynią go 
„kaleką”50. Biorąc pod uwagę robotnika, sposób produkcji 
oparty na rozwoju kapitału „brak wszelkiej kwalifikacji za-
czyna przekształcać w specjalność”51:

wszelkie środki stosowane w celu rozwoju produkcji przekształcają się 
w środki ujarzmiania i wyzyskiwania producenta; skazują robotnika na 
kalectwo robotnika cząstkowego i poniżają go do roli dodatku do maszy-
ny; przekształcając jego pracę w mękę, wyzuwają ją zarazem z treści; 
sprawiają, że duchowe siły procesu pracy stają się dla robotnika czymś  
obcym, i to w miarę jak nauka wcielona zostaje do tego procesu jako 
samodzielna siła; czynią warunki jego pracy odrażającymi; poddają 
go w procesie pracy małostkowemu i nienawistnemu despotyzmowi; 
przemieniają całe jego życie w czas pracy; wciągają jego żonę i dzieci 
w juggernautowe tryby kapitału52.

Oto los ludzkiej natury w warunkach kapitalizmu.
 Engels wykazał, że wraz z rozwojem gospodarek to-
warowych „rodzina pojedyncza” staje się „gospodarczą jed-
nostką społeczną”53. Wraz ze zwycięstwem specyficznie 
kapitalistycznej postaci własności prywatnej, forma rodziny 
poddana jest dalszemu rewolucjonizowaniu. W szczegól-
ności, mimo iż rodzina pozostaje jednostką gospodarczą, 
jej funkcja staje się w tym względzie bardzo wyspecjalizo-
wana, przez co nie pełni ona już roli głównej jednostki go-
spodarczej w społeczeństwie. Wartość dodatkowa nie jest 
już wytwarzana w ramach rodziny, ale w fabryce i innych 
miejscach pracy. Engels podkreślał, że pojedyncza rodzina 
przestanie pełnić rolę fundamentalnej społecznej jednostki 
gospodarczej wraz z „przejściem środków produkcji na wła-
sność społeczną”54. Jednak proces jej rozkładu rozpoczął już 
kapitalizm, zaciągając stale rosnącą liczbę kobiet w szeregi  
siły roboczej oraz przenosząc proces wytwarzania wartości 
dodatkowej z rodziny do fabryki i publicznych miejsc pracy55. 

2
57

50. Tamże, s. 426.
51. Tamże, s. 414.
52. Tamże, s. 770.
53. F. Engels, Pochodzenie rodziny..., dz. cyt. [przekład zmodyfikowany].
54. Tamże, s. 87.
55. J. Smith, Women and the Family, “International Socialism” 1977, no. 100, s. 21–22. W kwestii badań nad oraz krytyki różnych spojrzeń na patriarchat i klasę, 
zob. tejże, Women, Work, Family, and the Economic Recession, referat zaprezentowany w czasie konferencji “Feminism and the Critique of Capitalism” na John 



 Jako że praca najemna została przypisana do ob-
szaru publicznej aktywności poza domem, liczne funkcje 
związane z reprodukcją siły roboczej są sprywatyzowane 
w ramach rodziny nuklearnej. Ta ostatnia stała się domeną 
„pracy kobiecej”, chociaż większość kobiet z klasy robotni-
czej pracuje także poza domem. Prywatno-rodzinny model 
reprodukcji ma z punktu widzenia kapitalizmu wiele zalet: 
koszty reprodukcji są ponoszone przez prywatną rodzi-
nę, a w szczególności kobietę, jako że jej praca związana  
z reprodukowaniem siły roboczej nie jest opłacana. Ponad-
to prywatna rodzina socjalizuje następne pokolenie robot-
ników tak, aby akceptowało ono „naturalną” władzę; wyma-
ga także sprywatyzowanej konsumpcji, ze wszystkimi jej 
ideologicznymi i ekonomicznymi konsekwencjami. Struk-
tura klasowa kapitalizmu przenika jednak każdy aspekt 
struktury społecznej i reprodukcja nie jest tutaj wyjątkiem. 
Rodzina burżuazyjna różni się pod wieloma względami od 
rodziny robotniczej. Ta pierwsza prawdopodobnie nabywa 
siłę roboczą („pokojówka”, „niania”) do wykonywania swo-

ich prac domowych. Tymczasem żona robotnika nie tylko 
wykonuje obowiązki domowe wokół własnej rodziny, ale 
może również sprzedawać swoją siłę roboczą za płacę tak 
jak jej mąż. Mówić można zatem o „podwójnym obciąże-
niu” kobiet z klasy robotniczej. Mając to wszystko na uwa-
dze, trzeba dodać, że chociaż rodzina jest sprywatyzowa-
na, reprodukcja ma tylko częściowo prywatny charakter. 
Równie poważnie zaangażowane w jej organizowanie jest 
bowiem państwo. Nie tylko kontroluje ono tak kluczowe 
procesy jak edukacja, ale poprzez system prawny spra-
wuje pieczę nad samą formą rodziny – zarządza opresją 
kobiet poprzez prawa małżeńskie i rozwodowe, legislację 
aborcyjną, prawa spadkowe itd.56.
 Produkcja siły roboczej, tak jak każdy inny towar, jest 
podatna na okresowe wahania cyklu akumulacji. I tak jak przy 
okazji wytwarzania innych towarów, podejmowane są pró-
by ich regulacji za pomocą szerokiego wachlarza innowacji  
technologicznych – środków antykoncepcyjnych, technolo-
gii medycznych, inżynierii genetycznej. Także w tej sferze 
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produkcja natury jest faktem dokonanym. Wyprodukowany 
towar jest w samej swojej formie produktem społecznym. 
Dzieci z probówki, powszechnie postrzegane jako pierwszy 
krok w wytwarzaniu natury, należałoby ujmować raczej jako 
jego ostatnie stadium. To, co zaczęło się, z jednej strony, 
od nierozmyślnej produkcji, a z drugiej, od najbardziej pier-
wotnych środków regulowania ciąży, zbiegło się w ramach 
pojedynczego procesu – produkcji życia jako takiego.
 Wraz z upowszechnieniem stosunku pracy najemnej 
następuje szybki rozwój świadomości. Ideologie religijne, 
które podkreślały, że każdy zajmuje należne mu miejsce 
pośród Bożego stworzenia, utrzymały się, choć ich uży-
teczność dla usprawiedliwienia powyższego stosunku była 
niewielka. Dlatego też narodzinom społeczeństwa burżu-
azyjnego towarzyszy powstanie burżuazyjnej świadomo-
ści opartej raczej na stosunkach wymiany aniżeli produkcji. 
Jeśli te ostatnie w warunkach kapitalizmu cechuje wyzysk 
siły roboczej w celu wydobycia z niej wartości dodatkowej, 
to stosunki wymiany opierają się na zasadach równości 
i wolności. Wolność wymieniania własności oraz wymia-
na ekwiwalentów to zasady charakteryzujące wymianę  
w sensie ogólnym i to właśnie z nich wywodzi się ideologia 

burżuazji. Z tego powodu Marks odniósł się do niej sar-
kastycznie [w słynnej wypowiedzi]: „[p]anuje tu wyłącznie 
Wolność, Równość, Własność i Bentham”57. Niewolnictwo 
płacowe, nierówności oraz klasowa podstawa własności 
prywatnej, które definiują proces produkcji, rozpływają się 
w ramach rynku, gdzie kupujący i sprzedawca stają na-
przeciw siebie jako równi. Każdy jest konsumentem. Dzięki  
masowej konsumpcji, reklamie, telewizji, widowiskom sporto-
wym itp., ideologia burżuazyjna wyznacza najbardziej uda-
ne oddzielenie świadomości od bezpośredniego procesu  
produkcji. Tam, gdzie odnosi ono największy sukces, jak 
choćby w Stanach Zjednoczonych, prowadzi to do wnio-
sku, że różnice klasowe przestały istnieć; prawie każdy 
jest członkiem klasy średniej.
 Tak przedstawione ujednolicanie świadomości jest 
wzmacniane przez rozwój samego systemu produkcji. Ma-
jąc na uwadze akumulację, kapitał musi nieustannie rozwi-
jać techniczne środki produkcji, co zakłada ciągły postęp 
nauki. Jeśli dochodzi do niego bezpośrednio ze względu 
na zadanie natychmiastowego rozwoju sił wytwórczych, to 
nauka szybko zyskuje istotną funkcję ideologiczną, osta-
tecznie działając niemal na zasadach świeckiej religii.  
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Jednak ujednolicanie świadomości jest zawsze tylko ten-
dencją. Zajść może tylko wtedy, gdy świadomość jest  
oddzielona od bezpośredniego procesu pracy. Jako że owo 
oddzielenie jest z kolei ułatwiane dzięki wzrastającemu  
podziałowi pracy i abstrakcyjności myśli naukowej, to ka-
pitalistyczny sposób produkcji pozostaje oparty na funda-
mentalnym podziale na klasę robotniczą i klasę posiada-
jącą kapitał. Proces ten prowadzi w przeciwnym kierunku, 
w stronę zróżnicowania kultur zgodnie z liniami owych  
podziałów klasowych oraz, co jasne, dalszego ich różni-
cowania ze względu na płeć i rasę. Świadomość wypływa 
bezpośrednio z praktyki materialnej, jeśli zgodzić się na 
przyjmowaną tu funkcję ideologii, ale proces różnicowania  
dotyczy jej w takim samym stopniu, co całego społeczeń-
stwa. Im bardziej zakorzeniona w praktyce jest walka kla-
sowa, tym bardziej postępuje różnicowanie się świado-
mości. „Sposób produkcji życia materialnego warunkuje 
społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogóle. Nie 
świadomość ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, ich byt 
społeczny określa ich świadomość”58.

 Kapitalizm nie jest niczym wyjątkowym w swej zdol-
ności do produkowania natury. Produkcja, ogólnie rzecz 
biorąc, jest produkcją natury:

Zwierzęta i rośliny, które zazwyczaj uważa się za produkty przyrody, 
są nie tylko produktami, być może, pracy zeszłorocznej, lecz w dzisiej-
szych swych postaciach są produktem licznych przemian, przez które 
przeszły one w ciągu wielu pokoleń, pod ludzką kontrolą, za pośred-
nictwem ludzkiej pracy. Co się zaś tyczy właściwych środków pracy, to 
już przy najbardziej powierzchownym spojrzeniu widać na nich ślady 
minionej pracy59.

Unikalne w kapitalizmie jest to, że po raz pierwszy w historii 
istoty ludzkie produkują naturę na skalę światową. Stąd bły-
skotliwa obserwacja Marksa, który już ponad 120 lat temu 
stwierdził, że „ta poprzedzająca dzieje ludzkie przyroda 
[…] nie jest przyrodą, która gdziekolwiek jeszcze istnieje, 
wyjąwszy może świeżo powstałe poszczególne koralowe 
wyspy australijskie […]”60. Owa intuicja jest dziś oczywi-
ście elementem standardowej geograficznej mądrości, 
choć nie jest powszechnie interpretowana w kategoriach 
produkcji natury.
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 Rozwój kapitalizmu wiąże się jednak nie tylko z postę-
pem ilościowym w stosunku do natury, ale i ze zmianą jako-
ściową. Nie chodzi tu jedynie o linearną ekspansję ludzkiej 
kontroli nad przyrodą, rozszerzenie zakresu drugiej natury 
kosztem pierwszej. Wraz z produkcją natury na skalę świa-
tową, jest ona stopniowo wytwarzana od wewnątrz i jako 
część tzw. drugiej natury. Pierwsza natura jest pozbawiana 
swojego pierwszeństwa, swej własnej oryginalności. Źródeł  
tej zmiany jakościowej w stosunku do natury należy się 
dopatrywać w zmianie relacji między wartością użytkową 
i wymienną. „[N]a różnych szczeblach rozwoju stosun-
ków ekonomicznych, stosunki między wartością wymienną 
a wartością użytkową są rozmaicie określone i że określo-
ność ta sama występuje jako różnorodne określenie war-
tości jako takiej”61. W warunkach kapitalizmu rola wartości 
wymiennej nie polega już zatem na zwykłym towarzysze-
niu wartości użytkowej. Z uwagi na rozwój kapitalizmu na 
skalę światową oraz upowszechnienie stosunku pracy na-
jemnej, relacja z naturą jest przede wszystkim stosunkiem 
wartości wymiennej. Oczywiście wartość użytkowa natury 
pozostaje kluczowa, ale wraz z zaawansowanym rozwo-
jem sił wytwórczych, istnieje coraz większy wybór warto-

ści użytkowych zaspakajających specyficzne potrzeby,  
a konkretne towary mogą być produkowane z coraz szersze-
go asortymentu surowców. Dzięki kapitalizmowi dochodzi 
w praktyce do transformacji w kierunku stosunku wartości 
wymiennej. Kapitalistyczna produkcja (oraz przywłasz-
czenie natury) nie dokonuje się dla zaspokojenia potrzeb  
w ogóle, lecz jednej konkretnej potrzeby: zysku. W jego 
poszukiwaniu kapitalizm przeczesuje całą Ziemię i przyle-
pia etykiety z ceną do wszystkiego, co zobaczy. Od tego 
momentu to właśnie cena rozstrzyga o losie natury.
 Z chwilą, gdy stosunek do natury jest określany przez 
logikę wartości wymiennej, a pierwsza natura jest produ-
kowana od wewnątrz i jako część drugiej natury, obie ule-
gają przedefiniowaniu. W obliczu produkcji nastawionej na 
wymianę, różnica między pierwszą i drugą naturą staje się 
po prostu różnicą między światem nie-ludzkim i tym stwo-
rzonym siłami człowieka. Rozróżnienie to przestaje mieć 
rzeczywiste znaczenie, skoro pierwsza natura również za-
czyna być produkowana. Zachodzi teraz raczej podział na 
konkretną i materialną pierwszą naturę, czyli ogólną natu-
rę wartości użytkowych, oraz abstrakcyjną drugą naturę, 
pochodną abstrahowania od wartości użytkowej, co jest 
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nieodłączne dla wartości wymiennej. Wcześniejsza kon-
ceptualna opozycja między ludzkim i nie-ludzkim światem, 
w rzeczywistości niezakwestionowana aż do XIX wieku, 
pozostaje w nas silnie zakorzeniona i dziś. Nowe rozu-
mienie drugiej natury zostało najbardziej rozwinięte nie  
w Buffonowskiej Francji, gdzie stara opozycja nadal obo-
wiązywała, lecz w Heglowskich Niemczech z ich wyjątko-
wą tradycją filozoficzną. W wypadku Hegla mówić możemy  
o idealistycznej drugiej naturze. Nie stanowiła ona po prostu 
świata materialnego przekształcanego i stworzonego dzię-
ki ludzkim działaniom, lecz raczej manifestację wolnej woli 
poprzez system prawa jako ekonomicznych i politycznych 
instytucji nowoczesnego społeczeństwa. Druga natura  
Hegla nie sprowadzała się do wzniesionych struktur, ale 
systemu prawnego, praw rynku i etycznych reguł nowocze-
snego społeczeństwa – „system prawny jest królestwem 
urzeczywistnionej wolności, jest światem ducha, z niego 
samego wytworzonym jako jakaś druga natura”62.
 Rzeczywistość, z której wyrosła idealistyczna koncep-
cja natury Hegla, była również źródłem materialnej koncep-
cji drugiej natury, bardziej rozwiniętej niż te przedstawione 

przez Cycerona i Buffona oraz odpowiedniejszej z uwagi 
na realia wyłaniającego się kapitalizmu. Najlepszego jej 
opisu dostarczył nam Alfred Sohn-Rethel:

W języku niemieckim słowo „użycie” jest często określane „pierwszą 
lub prymarną naturą”, w swej treści materialną, podczas gdy sfera 
wymiany nosi miano „drugiej, czysto społecznej, natury”, całkowicie 
abstrakcyjnej w swej formie… [Pierwsza natura] jest konkretna i mate-
rialna, obejmuje towary jako przedmioty użytkowania i nasze własne 
działania jako materialną wymianę między nami i naturą; [druga natura]  
jest abstrakcyjna i czysto społeczna, dotyczy towarów jako przedmiotów  
wymiany i miar wartości63.

Ten sam element materii istnieje równocześnie w porządku 
obu natur; w pierwszej z nich jako fizyczny towar podlegają-
cy prawom grawitacji i fizyki, ale już jako wartość wymienna 
podporządkowana prawom rynku, przemieszcza się w stronę  
drugiej. Ludzka praca wytwarza pierwszą, a stosunki mię-
dzyludzkie drugą naturę.
 Abstrakcyjny potencjał tkwiący w samych początkach  
i fundamentalnym charakterze pracy ludzkiej urzeczywistnia  
się po raz pierwszy w kapitalizmie. Mamy w jego przypadku  
do czynienia nie tylko z produkcją bezpośredniej czy też 
lokalnej natury ludzkiej egzystencji, ale natury jako całości. 
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Sposób produkcji oparty na kapitale dąży do:

uniwersalnego zawłaszczenia przez członków społeczeństwa zarówno  
przyroda, jak też samej więzi społecznej. […] [Stąd wielki cywilizacyjny 
wpływ kapitału]; stworzenie przezeń szczebla społeczeństwa, wobec 
którego wszystkie poprzedzające go szczeble okazują się tylko lokal-
nymi rozwojami ludzkości i idolatrią przyrody64.

Materialna natura jest wytwarzana jako jedność w ramach 
procesu pracy, którym z kolei kierują potrzeby, logika i ka-
prysy drugiej natury. Żaden fragment powierzchni Ziemi, 
atmosfery, oceanów, geologicznego podłoża czy biologicz-
nej warstwy górnej nie jest odporny na transformację doko-
nywaną przez kapitał. Pod postacią etykiety z ceną każdej 
wartości użytkowej zostaje doręczone zaproszenie do pro-
cesu pracy, a kapitał jako prawdziwa dusza towarzystwa 
dąży do tego, by uczynić zadość każdemu z nich.
 Może się wydawać, że mierzymy się tu z logiką argu-
mentu Marksa, ale czyż w Kapitale nie dał on jasno do zro-
zumienia, że proces pracy wciąż angażuje „takie środki pro-
dukcji, które są dziełem przyrody i nie stanowią skojarzenia  

materiału przyrody z ludzką pracą”65? Czy nie czyni to 
wątpliwym poglądu o produkcji natury? Konieczne będzie  
tu spojrzenie na kwestie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze,  
bardzo możliwe, iż w terminach ekonomii politycznej na-
turalna substancja nie ucieleśnia wartości wymiennej. Nie 
zmienia to faktu, że w kategoriach wartości użytkowej jest 
ona znacząco przeobrażana za sprawą ludzkiej pracy, czy 
to w bezpośredni, czy w pośredni sposób. Stać się tak 
może, dla przykładu, z ziemią uprawną, która za sprawą 
udoskonaleń odzyskała całą swą wartość i, co za tym idzie, 
uległa pełnej dewaloryzacji, a której płodność i fizyczna 
struktura zostały zmienione w dogłębny sposób66. Podob-
nie rzecz ma się z bardziej oczywistymi wytworami pracy, 
np. budynkami, w których wypadku zatarł się wszelki eko-
nomiczny ślad po ich produkcyjnym pochodzeniu, chociaż 
z pewnością zachowują fizyczne właściwości dzieła ludz-
kiego [artifice]. Co bardziej powszechne, niektóre aspekty 
natury mogą być radykalnie zmieniane w swej formie fizycz-
nej przez działania ludzkie, co nie musi w żaden sposób 
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stanowić wkładu społecznie niezbędnego czasu pracy. 
Produkcja zespołu wstrząsu toksycznego, raka czy innych 
wytwarzanych przez ludzi chorób jest w tym względzie 
równie dobrym przykładem jak zmiana klimatyczna, także 
powodowana przez ich działania. Jako elementy pierwszej 
natury są one w dużej mierze wyprodukowane, choć nie 
stanowią towarów.
 Istnieją jednak bardziej ekstremalne przypadki, w któ-
rych nawet forma naturalnej substancji nie była wcześniej 
zmieniana przez ludzką aktywność. Gdyby zastanowić się 
nad tym głębiej, moglibyśmy zaliczyć do nich prawdopo-
dobnie substancjalne części podłoża geologicznego. Po-
dobnie rzecz ma się z układem słonecznym, jeśliby mierzyć 
wystarczająco daleko, to jest poza księżyc, niektóre pla-
nety czy rozmaite szczątki, które porzucono w przestrze-
ni kosmicznej. Jednak owe stosunkowo skrajne przykłady 
z trudem mogłyby świadczyć przeciwko tezie o „produkcji 
natury”. Zwłaszcza gdy spojrzeć na bardziej przyziemne 
ilustracje pozornie niewyprodukowanej natury, jak choćby 
parki Yellowstone i Yosemite. Stanowią one wyproduko-
wane środowiska w każdym z możliwych sensów. Środo-
wisko materialne nosi piętno pracy człowieka, począwszy 
od zarządzania dziką naturą, a skończywszy na przeobra-

żeniach krajobrazu na skutek jego zasiedlania przez czło-
wieka. Yosemite i Yellowstone – od salonów piękności po 
restauracje, od pól kempingowych po pocztówki z misiem 
Yogim – to zgrabnie zapakowane kulturowe doświadcze-
nia środowiska, każdego roku generujące znaczne zyski. 
Nie chodzi tutaj o nostalgię za jeszcze nieprodukowaną 
naturą, jakkolwiek miałaby ona wyglądać, lecz raczej o po-
kazanie, w jakim stopniu natura została przeobrażona za 
sprawą ludzi. Tam, gdzie natura przetrwała w stanie dzie-
wiczym, kilometry pod powierzchnią ziemi lub lata świetlne 
od niej, mówić możemy o takiej sytuacji tylko dlatego, że 
jeszcze nie ma do niej dostępu. Jeśli już musimy, może-
my wesprzeć z pomocą takiego rozumowania nasze ujęcie 
natury jako Raju. Zawsze będzie to jednak ideał, abstrak-
cyjna natura wyobraźni, z którą nigdy nie będziemy mieli 
do czynienia w rzeczywistości. Ludzie są bowiem odpo-
wiedzialni za produkcję każdej dostępnej dla nich natury.
 Jedność natury, do której dąży kapitalizm, ma z pew-
nością charakter materialistyczny, ale nie jest to fizyczna 
czy biologiczna jedność przyrodoznawcy. Mówić możemy 
tu raczej o jedności społecznej ześrodkowanej na proce-
sie produkcji. Nie powinna być ona jednak traktowana jako 
zakładająca niezróżnicowanie natury. Jak zauważyłem wy-
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żej, istnieje różnica między pierwszą i drugą naturą. Jednak  
w świetle produkcji natury przez kapitalizm i jego dążeń, 
by proces ten stał się uniwersalny, jak istotna okazuje się 
ta dystynkcja w kontekście przeciwstawnej tezy o jedności 
natury? Ekonomiczna struktura przedstawia się z pewno-
ścią jako druga natura: „prawa ekonomii stają przed ludźmi 
w całej dotychczasowej bezplanowej i bezładnej produkcji 
jako prawa obiektywne, nad którymi ludzie nie mają żad-
nej władzy, a więc w postaci praw natury”67. Marks swoim 
zadaniem w Kapitale uczynił obnażenie „ekonomicznych 
praw rozwoju nowoczesnego społeczeństwa”68. Jak pisał:

Mój punkt widzenia ujmuje rozwój ekonomicznej formacji społeczeń-
stwa jako proces przyrodniczo-historyczny; dlatego też w mniejszym 
stopniu niż jakikolwiek inny punkt widzenia może on obarczać jednostkę  
odpowiedzialnością za stosunki, których sama, społecznie biorąc, pozo-
staje wytworem, choćby je subiektywnie przerastała69.

„Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej do-
wolnie, nie w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz  
w takich, jakie już zastali, w okolicznościach danych i prze-
kazanych”70.

 Istnieje wszakże potencjalny problem z postrzeganiem 
praw ekonomii i społeczeństwa w taki wyraźnie naturali-
styczny sposób. Jak zauważył sam Marks w swoim słynnym  
liście do Ludwika Kugelmanna z 11 lipca 1868: „[p]raw 
przyrody w ogóle nie można znieść. W odmiennych wa-
runkach historycznych może się jedynie zmieniać forma, 
w jakiej te prawa się przejawiają”71. Gdyby prawa ekono-
miczne kapitalizmu były w rzeczywistości prawami natu-
ralnymi, Marks musiałby twierdzić, że nie możemy się bez 
nich, a w konsekwencji także bez kapitalizmu, obyć. Takie 
twierdzenie nie miałoby jednak sensu w ustach zdeklaro-
wanego rewolucjonisty, który poświęcił swoje życie walce 
o socjalizm. Nie może być tutaj także mowy o potknięciu 
ze strony Marksa, powrocie do postrzegania natury jako 
po prostu usytuowanej poza społeczeństwem, jako że jego 
odniesienie do prawa naturalnego nie tyczyło się grawitacji 
lub praw fizyki, ale podziału pracy społecznej. (Nawiasem 
mówiąc, to właśnie ta pozorna sprzeczność doprowadziła 
Schmidta do dostrzeżenia u Marksa rozróżnienia na kate- 
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gorie logiczno-epistemologiczne i ekonomiczne, co stało 
się dla niego podstawą dla oskarżenia Marksa o utopizm).
 Rozwiązania należy szukać nie w filozoficznych roz-
różnieniach między kategoriami, lecz, jak zawsze, w ludz-
kiej praktyce, w szczególności w ludzkiej historii. Tak jak  
w wypadku grawitacji, praw rynku można przestrzegać lub 
im się przeciwstawiać. W ten sposób zdolni jesteśmy zmie-
niać formę, za pomocą której one działają i są doświadcza-
ne. Jednak w odróżnieniu od prawa powszechnego ciąże-
nia, nie ma niczego naturalnego w prawie wartości; żadne 
społeczeństwo nie doświadczyło braku grawitacji, ale wielu  
udało się funkcjonować bez prawa wartości. Choć wraz  
z innymi prawami rynku jest ono doświadczane jako prawo 
naturalne, to są one nieporównywalne z powszechnym cią-
żeniem. Właśnie o to chodziło Marksowi, gdy stwierdzał, 
że klęska kapitalizmu umożliwiłaby koniec naturalnej historii 
istot ludzkich oraz początek prawdziwej historii, kres praw 
społecznych doświadczanych w formie naturalnych i rozpo-
częcie prawdziwie społecznej kontroli nad historią. Kapita-
lizm, z typowym dla siebie potężnym rozwojem sił wytwór-
czych, wprowadził do publicznej debaty kwestię produkcji 

natury. Postawił jednak pytanie, którego nie jest w stanie 
rozwiązać sam kapitalistyczny sposób produkcji. Posiada 
projekt jednolitej natury na przyszłość, ale nie jest w stanie 
uczynić jej taką obecnie.
 Rozróżnienie na pierwszą i drugą naturę jest zatem 
coraz bardziej nieaktualne. Jako filozoficzna dystynkcja 
między abstrakcyjnie lub ontologicznie równoważnymi czy 
nawet podobnymi rzeczywistościami, zdezaktualizowała 
się ona już z chwilą, gdy przestała się odnosić do podziału 
na świat ludzki i świat nie-ludzki. Podobnie jak w wypadku 
rozróżnienia na materialność i abstrakcję, pierwsza i druga 
natura uchwytywały z pewnością złożoność społecznej or-
ganizacji oraz jej oddalenie od pierwotnej przyrody. Jednak 
zdolność kapitału do produkowania świata materialnego „na 
obraz i podobieństwo swoje”72 uczyniła ową różnicę swoją 
własną ofiarą – abstrakcją, która straciła kontakt ze zmie-
niającą się rzeczywistością oraz potencjałem ludzkiej hi-
storii. Produkcja pierwszej natury od wewnątrz i jako części  
drugiej natury uczyniła z produkcji natury jako takiej (a nie 
pierwszej czy drugiej) dominującą rzeczywistość. Musimy 
się jednak pokusić o jeszcze jedno rozróżnienie.
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 Nawiązał do niego Engels, gdy zauważył, że nasze 
„panowanie” nad naturą „na tym polega, iż w odróżnieniu 
od wszystkich innych stworzeń możemy poznawać jej pra-
wa i w sposób właściwy je stosować”73. Produkcja natury 
jest możliwa tylko po wzięciu pod uwagę rozpoznania i za-
stosowania praw naturalnych. Jednak ich zidentyfikowanie 
nieuchronnie zakłada jasną wiedzę odnośnie ich ograni-
czeń, a zatem oddzielenia praw będących w rzeczywistości 
naturalnymi od takich, które w specyficznych warunkach 
społecznych mają się jawić jako naturalne. Rozróżnienie 
to nie ma charakteru filozoficznego, ale praktyczny. Róż-
nica między grawitacją i prawem wartości nie tkwi w tym, 
co może, a co nie być wyprodukowane, ponieważ efekto-
wi grawitacji można z łatwością się przeciwstawić lub go 
zmienić, uzyskując całkiem odmienne rezultaty (wystarczy 
rozpoznać i społecznie zastosować inne prawa natury). 
Robimy to za każdym razem, gdy np. sprawiamy, że samo-
lot lata. Podstawowym rozróżnieniem, którego należy do-
konać, jest raczej to pomiędzy tym, co może i co nie może 
być zniszczone. Ucieleśnia się ono w praktycznym proce-

sie społecznej historii, a nie w snuciu filozoficznej spekula-
cji. Patrząc wstecz, natrafiamy na wskazówki pokazujące, 
że prawo grawitacji nie może być zniszczone, ale można 
mu się w znacznym stopniu przeciwstawić, a dana forma 
jego działania może podlegać społecznemu wpływowi. Co 
innego „prawo” wartości – je można zniszczyć. Spoglą-
dając w przyszłość, tylko poprzez odkrycie i rozpoznanie 
praw naturalnych w ogóle będziemy wreszcie zdolni do 
wyróżnienia i odsłonięcia tych praw naturalnych, które leżą 
u podstaw natury ludzkiej. Możemy to osiągnąć jedynie  
w procesie niszczenia i obalania społecznych konstrukcji, 
które same siebie przedstawiają jako prawa naturalne. Nie 
jest wcale tak, że najbardziej precyzyjne zrozumienie ludz-
kiej natury w społeczeństwie przypada w udziale arcykapła-
nom, którzy głoszą naturalność (w sensie nieuchronności) 
tak wielu ludzkich i społecznych zachowań. Dane jest ono 
raczej tym, którzy posiadają najbardziej wyostrzony zmysł 
tego, które społeczne potworności mogą zostać zniszczone. 
Chodzi o osoby najlepiej rozumiejące, że ludzie są w stanie  
stworzyć coś bardziej ludzkiego74.
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 W swym niekontrolowanym dążeniu do uniwersalno-
ści kapitalizm tworzy nowe ograniczenia dla swej własnej 
przyszłości. Odpowiada za niedobór potrzebnych zaso-
bów, zubaża jakość tych, których jeszcze nie przejadł, rodzi  
nowe choroby, rozwija technologię jądrową zagrażającą  
przyszłości ludzkości, zanieczyszcza całe środowisko, które  
musimy konsumować w celu własnej reprodukcji, a w co-
dziennym procesie pracy stwarza zagrożenie dla samego  
istnienia tych, którzy produkują niezbędne bogactwo spo-
łeczne. Jednocześnie kapitalizm musi jednak rozwijać, jako 
część swego własnego procesu, siłę, która może ujawniać, 
jak nienaturalny i kruchy oraz historycznie przejściowy 
jest jego sposób produkcji. Na tymczasowość kapitalizmu 
wskazuje nie tylko jego względna nowość, ale także pro-
dukowanie przezeń własnych wewnętrznych sprzeczności, 

które są gwarancją owego przejściowego charakteru. Pro-
dukcja natury stanowi środek, dzięki któremu owe sprzecz-
ności stają się bardziej konkretne. We wcześniejszych 
społeczeństwach sprzeczny stosunek z naturą wyrażał się  
w kryzysach niedoboru, których efekt był natychmiasto-
wy. W obliczu kluczowego znaczenia systemu produkcji, 
wspomniane kryzysy reprezentowały też drugoplanowe 
ograniczenia społeczeństwa; naturalny niedostatek okre-
ślał bariery rozwoju społecznego. W warunkach kapitali-
zmu kryzysy społeczne wciąż skupiają się na procesie 
produkcji, stanowią teraz jednak sedno złożonego syste-
mu społecznego. Produkcja natury jest uniwersalna, tak 
samo rzecz ma się jednak z wewnętrznymi sprzecznościa-
mi tkwiącymi w jej procesie. Kryzys nie wyrasta współcze-
śnie ze sprzężenia między społeczeństwem i zewnętrzną  
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naturą, ale na gruncie sprzeczności tkwiących w samym 
sercu procesu produkcji społecznej. O ile kryzysy społeczne  
nadal przypisywane są kwestii niedoboru zasobów na-
turalnych, to powinny być postrzegane jako niedostatek  
wyprodukowany w ramach natury. 
 Sprzeczność wpisana w produkcję natury, niezależ-
nie od tego, czy pod postacią energii jądrowej, czy buntu 
klasy robotniczej, wypływa z formy samego kapitalizmu. 
Nie powinniśmy zatem odczytywać Marksa metaforycznie, 
gdy pisze on, że kapitalizm tworzy „zapory w swej własnej  
naturze”. Ostatnią z nich jest klasa robotnicza, która zosta-
je przez niego odróżniona od reszty ludzkości jako najemni 
niewolnicy kapitału. Owa „zapora w swej własnej naturze” 
„pozwoli na pewnym szczeblu jego [kapitalizmu – przyp. 
NS] rozwoju poznać, że to właśnie kapitał stanowi najwięk-
szą barierę dla tej tendencji i dlatego będą parły do usunię-
cia go przez niego samego”75. W procesie walki przeciwko 
kapitałowi to właśnie klasa robotnicza zdobędzie szansę na 
prawdziwe zdefiniowanie natury ludzkiej. Nie znaczy to, że 
jest ona dzisiaj, z definicji, w jakiś sposób bardziej naturalna  
niż inne klasy. Jako klasa wyalienowana z kontroli nad 
społeczeństwem, które ją zatrudnia, klasa robotnicza jest 

w każdym możliwym sensie nienaturalna i stanowi produkt 
kapitalizmu. Nie chodzi również o sugerowanie nieuchron-
ności socjalizmu. Stawką jest tutaj raczej nieuchronność  
rewolty. Prawem natury jest to, że zwierzę ludzkie, pozba-
wione środków do zaspokajania swoich naturalnych potrzeb, 
zareaguje na to wywłaszczenie, niekiedy przemocą, a cza-
sami w społecznie zorganizowany sposób. Forma rewolty 
nie jest regulowana przez prawo naturalne, lecz jest wytwo-
rem społecznym. Jej zwycięstwo niosłoby z sobą dla ludzi 
historycznie unikalną szansę stania się podmiotami społecz-
nymi, a nie naturalnymi podmiotami swojej własnej historii.  

IV Wniosek 

Wielki imperialny geograf Isaiah Bowman, w czasach, gdy 
wykładał na Yale, zwykł mawiać do swoich studentów: „moż-
na zbudować stutysięczne miasto na Biegunie Południo-
wym, doprowadzić tam elektryczność i zbudować operę.  
Cywilizację stać na poniesienie takich kosztów”. Miało to 
miejsce w 1909 roku, gdy ekspedycja Roberta Peary’ego  
właśnie dotarła na Biegun Północny. I chociaż pojęcie miej-
skiego Bieguna Południowego stanowiło zapewne przy-
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kład skrajnej korekty jego wcześniejszego zauroczenia 
determinizmem środowiskowym, Bowman miał bez wąt-
pienia rację. W podobnym duchu zwykł on twierdzić, że: 
„możliwa jest budowa pasma górskiego na Saharze na tyle 
wysokiego, że wywołałoby ono opady”. A po dwudziestu 
latach, w bardziej ogólnych kategoriach i z większą dozą 
precyzji stwierdzał, że „człowiek nie może przenosić gór”  
– przynajmniej nie bez uprzedniego „wyemitowania obliga-
cji [floating bond issue]”76.  
 Produkcja natury podążyła w przewidywalny spo-
sób ścieżką wyznaczoną nie przez skrajną niewyobrażal-
ność wydarzenia fizycznego, ale zyskowność wydarzenia  
ekonomicznego. Równie przewidywalne jest być może 
to, że większość najbardziej udanych przykładów odnaj-
dujemy w Ameryce Północnej, która przecierała szlaki dla 
ekspansji światowego kapitalizmu od 1918 do 1973 roku.  
W związku z powyższym Jean Gottmann w swojej obrazo-
burczej analizie Megalopolis pisał następująco:

Prometejskie wysiłki, które długo sprowadzały się do fantazji Europej-
czyków, podporządkowanych status quo swojej ojczystej ziemi, zrywały 
na tym pustkowiu stare więzy […]. Chociaż dostęp do darmowych 

gruntów zdążył się już wyczerpać, wielkie miasta Megalopolis nie prze-
stawały się rozwijać: za sprawą jeszcze bardziej zaawansowanego  
podziału pracy, większej wymiany usług, handlu oraz zwiększonej aku-
mulacji kapitału i ludzi, bezgranicznej perspektywy na nieograniczone 
zasoby dla społeczeństwa dobrobytu.

Nie mogłoby dojść do ekspansji Megalopolis bez tego nadzwyczajnego  
prometejskiego popędu. W chwili gdy pogranicze staje się w swej na-
turze bardziej miejskie, a wymagająca okiełznania dzikość przenosi 
się w oczywisty sposób z lasów i prerii na ulice i ludzkie tłumy, odga-
nianie sępów zagrażających Prometeuszowi może okazać się coraz 
trudniejsze77.

Obecna w tym obrazie, potencjalnie sprzeczna mieszanka  
szansy i apokalipsy nie jest całkowicie rożna od Marksow-
skiego ujęcia natury. Marks i Engels postrzegali istotę sto-
sunków z naturą tradycyjnie, choć nie jednowymiarowo,  
w kategoriach rosnącego nad nią panowania lub stosunku 
dominacji: „[p]oczynające się wraz z rozwojem ręki, wraz 
z pracą panowanie człowieka nad przyrodą rozszerzało  
z każdym nowym postępem jego widnokrąg”78. Kiedy 
wzeszło słońce dla kapitalizmu, stopniowe opanowywanie 
natury wzniosło się na wyższy szczebel. Po raz pierwszy  
w historii wzrost gospodarczy w formie akumulacji kapi-
tału stał się absolutną koniecznością społeczną. Równie 
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niezbędne okazało się nieprzerwane rozszerzanie domi-
nacji nad naturą. Kapitał oraz karmiące go społeczeństwo 
burżuazyjne prowadzą jednak nie tylko do ilościowej, ale 
również jakościowej zmiany stosunku do natury. Kapita-
lizm przejmuje globalny rynek światowy – system wymia-
ny i cyrkulacji towarów – trawi go, a potem zwraca jako 
kapitalistyczny system światowy, system produkcji. Aby to 
osiągnąć, sama siła robocza przekształcana jest w towar,  
wytwarzany jak każdy inny produkt zgodnie ze specyficzny-
mi, kapitalistycznymi stosunkami społecznymi. Celem ka-
pitału jest produkcja natury na skalę globalną, a nie jedynie  
spotęgowane nad nią „panowanie”.
 Oto logiczny, nawet jeśli niewypowiedziany wprost, 
wniosek z Marksowskiej koncepcji stosunku z naturą oraz, 
częściowo, z pracy Engelsa (chociaż idea „dialektyki na-
tury” wiedzie jej autora całkiem inną i, jak mi się wydaje, 
błędną ścieżką). Pytanie, jakie należy tu zadać, brzmi: dla-
czego zachowali oni język oraz, w pewnej mierze, kon-
cepcje „panowania” i „dominacji” nad naturą? W praktyce 
stosunek do natury wyszedł poza te kategorie wraz z unie-
ważnieniem rozróżnienia na przed-ludzką pierwszą naturę 
(tę, nad którą się panuje) i ludzką drugą naturę (panującą). 
„Panowanie” w żaden sposób nie opisuje stosunku nowych 

pierwszej i drugiej natury, podobnie dystynkcja między ma-
terialnością i abstrakcją, która odziedziczyła wcześniejsze, 
prostsze rozróżnienie. Materia nie jest w jakiś sposób zdo-
minowana czy opanowana przez świat abstrakcji – szybko 
prowadziłoby to do idealizmu. Ma raczej miejsce sytuacja, 
w której konkretne fragmenty materii świata produkowane 
są (a zatem zmianie podlega ich forma) zgodnie z abstrak-
cyjnymi prawami, potrzebami, siłami oraz przypadłościami 
społeczeństwa kapitalistycznego. Rzeczywistość produkcji 
natury jest dziś znacznie bardziej oczywista niż miało to 
miejsce w połowie XIX wieku, co najlepiej wyjaśnia, dla-
czego Marks trzymał się nieaktualnego już wtedy pojęcia 
panowania. Kolejne stulecie rozwoju kapitalizmu pogania-
nego przez nieubłagany pościg za wartością dodatkową 
względną powinno było uczynić ideę produkcji natury nud-
nym frazesem. Fakt, że do tego nie doszło i wciąż jest to 
raczej odkrywcza, niemal donkiszotowska idea, stanowi 
świadectwo władzy ideologii natury.
 Produkcja natury nie powinna być mylona ze sprawo-
waniem nad nią kontroli. Chociaż elementy tej ostatniej to-
warzyszą, ogólnie rzecz biorąc, procesowi produkcji, nie jest 
to w żadnej mierze czymś pewnym. Produkcja natury nie 
jest pewnego rodzaju spełnieniem procesu jej opanowywa-
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nia, lecz czymś całkowicie odmiennym jakościowo. Nawet  
Engels starał się odróżnić panowanie (znacznie bliżej powią-
zane z kontrolą aniżeli „produkcja”) od kontroli, pisząc: „nie 
pochlebiajmy sobie zbytnio z powodu naszych ludzkich 
zwycięstw nad przyrodą”, a następnie poświęcając cały 
paragraf przykładom ilustrującym koszt owych zwycięstw 
i „zemsty” natury:

I tak każdy nasz krok przypomina nam, że bynajmniej nie panujemy 
nad przyrodą jak zdobywca nad obcym ludem, jak ktoś stojący poza 
przyrodą; ale że przynależymy do niej ciałem, krwią i mózgiem, że 
znajdujemy się wewnątrz niej i całe nasze panowanie nad nią na tym 
polega, iż w odróżnieniu od wszelkich innych stworzeń możemy po-
znawać jej prawa i w sposób właściwy je stosować79.

Idea zemsty natury niesie w sobie coś z dualistycznych im-
plikacji wpisanych w koncept „panowania”, niemniej jednak 
istotny punkt stanowi tutaj wspaniała intuicja autora Dialek-
tyki przyrody, zwłaszcza biorąc pod uwagę kontekst XIX-
wiecznego triumfalizmu nauki (któremu w innych miejscach 
ulegał i sam Engels). Produkcja przemysłowa, emitująca 
do atmosfery dwutlenek węgla i siarki, miała niekontrolo-
wane efekty klimatyczne. Nawet jeśli brzmi to jeszcze nieco  
teoretycznie, to możliwość efektu cieplarnianego i idącego  

za nim topnienia czapy lodowej zyskuje poparcie coraz 
szerszej grupy naukowców. Ci zaś, którzy ją odrzucają,  
spodziewają się równie dramatycznego ochłodzenia. Do-
datkowo coraz większe stężenie dwutlenku siarki w powie-
trzu odpowiedzialne jest za kwaśny deszcz. Nawet produk-
cja ludzkich rąk, czy w szczególności ona, nie była w żaden 
sposób procesem kontrolowanym. A najbardziej kompletny 
i skomplikowany ludzki wytwór, czyli system kapitalistyczny, 
jest jednocześnie czymś najbardziej anarchicznym. Tak jak 
zanieczyszczenia są nieodłącznymi produktami, choć nie 
bezpośrednimi celami, procesu produkcji, tak też znaczna  
część produkcji natury nie jest umyślnym dążeniem pro-
dukcji. Proces produkcyjny jest całkiem przemyślany, jed-
nak jego bezpośredni cel, czyli zysk, jest ujmowany w kate-
goriach wartości wymiennej, nie użytkowej. Kwestia kontroli 
jest zatem niezmiernie istotna, jednak dopiero wtedy, gdy 
spogląda się na nią w określonym kontekście. Zasadni- 
czym pytaniem nie jest to, czy natura podlega kontroli lub  
w jakim stopniu. Jest ono bowiem stawiane w ramach dy-
chotomicznego języka pierwszej i drugiej natury, przedka-
pitalistycznego panowania i niepanowania nad przyrodą. 
Prawdziwe pytanie brzmi: w jaki sposób produkujemy na-
turę i kto kontroluje ten proces?
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 Kapitalizm rozwija siły wytwórcze do momentu, w któ-
rym ponownie możliwa staje się jedność natury. Jednak 
w takich warunkach jedność ta jest wyłącznie tendencją, 
ciągłą obietnicą towarzyszącą dążeniu w kierunku uniwer-
salności. Kapitalizm sam nie jest w stanie jej spełnić, choć 
tworzy potrzebne do tego środki techniczne. Jak stwierdził  
Marks, nie ma innej drogi niż socjalizm albo barbarzyń-
stwo. W każdym z przypadków będziemy mieli jednak do 
czynienia z jednością natury. Okrutna ironia tego wyboru 
jest dziś jeszcze bardziej przeszywająca, bowiem, wziąw-
szy pod uwagę groźbę wojny jądrowej, barbarzyństwo do-
konuje zjednoczenia natury tylko poprzez jej unicestwienie. 
Jednak społeczeństwo klasowe, które grozi nam ostatecz-
ną, barbarzyńską porażką, oferuje nam również ambicję 
socjalizmu. Nie jest on ani utopią, ani pewnikiem. Stanowi 
jednak przestrzeń i czas, w których jedność natury staje się 
rzeczywistą możliwością. Socjalizm to arena walki o spra-
wowanie rzeczywistej kontroli społecznej nad produkcją 
natury. Marks zobrazował za młodu komunizm jako „praw-
dziwe rozwiązanie konfliktu między człowiekiem a przyro-
dą”80. To, czy jest to obraz prawdziwy, pozostaje do spraw-
dzenia i urzeczywistnienia.

 Pewna jest jedynie walka wokół wspomnianego kon-
fliktu, bunt przeciwko wywłaszczeniu. Pod wieloma wzglę-
dami stanowi ona walkę o kontrolę nad tym, co „społecznie 
niezbędne”. Podobnie jak z zanieczyszczeniem, znaczna 
część produkcji natury to nieumyślne i niekontrolowane  
rezultaty procesu produkcyjnego. Mogą one stanowić nie-
odłączny produkt procesu pracy, jednak zanieczyszczenia 
i wiele innych wyprodukowanych elementów natury nie są 
nosicielami „społecznie niezbędnego czasu pracy”. Walka 
o socjalizm to zmaganie o społeczną kontrolę umożliwia-
jącą określanie tego, co jest, a co nie jest społecznie nie-
zbędne. Ostatecznie jest to batalia o kontrolowanie decyzji 
odnośnie tego, co jest, a co nie jest wartością. W warun-
kach kapitalizmu orzeka się bowiem o tym w ramach rynku, 
który sam siebie prezentuje jako naturalny rezultat. Socja-
lizm to walka o osądzanie konieczności zgodnie z ludzkimi 
potrzebami, a nie logiką rynku, wartości użytkowej zamiast 
wartości wymiennej i zysku.
 W późnym okresie życia Marks w mniejszym stop-
niu zajmował się teoretyzowaniem stosunku z naturą i był 
ostrożniejszy wobec tego, czym może być i czym nie sta-
nie się komunizm. Kwestie te podejmuje w następującym 
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fragmencie Kapitału. W porównaniu do wcześniejszych 
pism Marksa jest on politycznie bardziej konkretny, zwięzły 
i stanowczy:

Królestwo wolności zaczyna się faktycznie dopiero tam, gdzie kończy 
się praca, którą dyktuje nędza i celowość zewnętrzna; leży więc ono  
z natury rzeczy poza sferą właściwą produkcji materialnej […]. Wolność  
w tej dziedzinie może polegać tylko na tym, że uspołeczniony człowiek, 
zrzeszeni producenci regulują racjonalnie tę wymianę materii z przy-
rodą, poddają ją wspólnej kontroli zamiast być przez nią opanowani 
jako przez ślepą siłę; dokonują tej wymiany najmniejszym nakładem 
sił i w warunkach najbardziej godnych ich ludzkiej natury i najbardziej 
jej odpowiadających. Zawsze jest to jednak królestwo konieczności. 
Poza jego granicami rozpoczyna się rozwój sił ludzkich jako cel sam  
w sobie, prawdziwe królestwo wolności. Może ono wszakże rozkwitnąć 
jedynie na swej niezbędnej bazie, którą stanowi królestwo konieczności.  
Skrócenie dnia roboczego jest tu przesłanką podstawową81. 

Skrócenie dnia pracy stanowi, można by rzecz, żądanie 
przejściowe. Wciąż jest ono stawianie w kategoriach war-
tości wymiennej. Im krótszy dzień pracy, tym mniejsza war-
tość dodatkowa wyprodukowana w formie zysku dla klasy 
kapitalistów. Ostateczne żądanie dotyczy robotniczej kon-
troli nad procesem produkcji, a zatem i nad produkcją natury.  
Idzie tu zatem o obalenie kapitalizmu oraz jego panowania 

nad społeczeństwem poprzez kontrolowanie systemu war-
tości wymiennej. Celem jest ustanowienie kontroli nad sferą 
wartości użytkowych. Z konceptem „produkcji natury” dzieje  
się zatem to, czego oczekiwał Schmidt wobec „pojęcia przy-
rody” (i nigdy nie udało mu się tego osiągnąć): „zmienia się 
w pojęcie politycznego działania”82.
 Znajdą się tacy, którzy uznają tę analizę, a w rzeczywi-
stości samą ideę produkcji natury, za świętokradczą bez-
czelność i brutalne pogwałcenie wewnętrznego piękna, 
świętości i tajemnicy natury. Jej znaczenie jest dla nich nie 
tylko święte, wykracza również poza tak wulgarne przed-
mioty rozważań, jak produkcja poprzez rzeczywistą pracę 
i pot. Nie mylą się oni w kwestii ordynarności; po prostu by 
od niej uciekli i w ten sposób jej zaprzeczyli. Tymczasem 
jest ona rzeczywista. Współczesny kapitalizm przemysłowy  
oraz wszystko, co pociąga on za sobą, to ordynarność 
kapitalizmu, a nie konieczność ordynarności. Stanowi ona 
produkt obecnej rzeczywistości, a nie złudzenie teorii mark-
sistowskiej. Inni będą narzekać, że nawet jeśli nie jest ona 
całkowicie wulgarna, to jak na teorię natury strasznie antro-
pocentryczna. Jednak tak jak w wypadku jawnie romantycz-

81. K. Marks, Kapitał..., dz. cyt., t. 3, cz. 2, s. 560–561.
82. A. Schmidt, The Concept of Nature..., dz. cyt., s. 196.
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nego oskarżenia o ordynarność, tu też mamy do czynienia 
z nostalgią. Gdy tylko istoty ludzkie oddzieliły się od zwie-
rząt, początkowo by wytwarzać własne środki utrzymania, 
zaczęły przesuwać się coraz bliżej ku centrum natury. Spo-
łeczeństwo ludzkie usytuowało się w tym miejscu poprzez 
pracę i produkcję natury na skalę globalną. Odmienne sta-
nowisko to w tym kontekście przykład nostalgii. To właśnie 
ta centralność natury napędza szaloną pogoń kapitału za 
możliwością jej kontrolowania. Idea ta pozostaje jednak 
marzeniem. To sen śniony każdej nocy przez kapitał oraz 
jego klasę, przygotowujące się do kolejnego dnia pracy.  
Prawdziwie ludzka, społeczna kontrola nad produkcją 
natury to jednak marzenie, które może się zrealizować  
w wypadku socjalizmu.

Przełożyli: Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk
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1. Przekład zawiera drobne skróty wynikające z „wprowadzającego” charakteru tekstu, służącego za wstęp do specjalnego numeru „Antipode” 2003,  
no. 35  (przyp. tłum.).



Wprowadzenie

Latem 1998 roku w Azji Południowo-Wschodniej wybuchła 
bańka finansowa. Globalny kapitał przemieszczał się spa-
zmatycznie z miejsca na miejsce, pozostawiając miasta ta-
kie jak Dżakarta w stanie społecznego i fizycznego rumo-
wiska. Jego krajobraz wypełniały tuziny niedokończonych 
drapaczy chmur oraz tysiące bezrobotnych dzieci, kobiet  
i mężczyzn włóczących się po ulicach w poszukiwaniu 
środków do przetrwania. W tym samym czasie globalna dy-
namika wywołana przez huragan El Niño siała spustosze-
nie w regionie za sprawą zaburzeń klimatycznych. Kałuże 
stojącej wody w wymarłych betonowych budynkach, kiedyś 
stanowiących obietnicę akumulacji kapitału dla Indonezji, 
stały się lęgowiskami i wspaniałymi niszami ekologicznymi  
dla komarów. Malaria i gorączka denga złączyły swe siły  
z bezrobociem, oddając się, w warunkach społecznego i poli- 
tycznego chaosu, kształtowaniu miejskiego krajobrazu Dża-
karty. Miejskie warunki społeczno-ekologiczne Dżakarty  
zostały gruntowanie, radykalnie i niepokojąco przekształ-
cone w wyniku połączonych oddziaływań globalnego kapi-
tału, klimatu i lokalnych walk o władzę.

 Powyższy przykład sugeruje, że miasta to gęste sieci 
przeplatających się procesów społeczno-przestrzennych, 
które są równocześnie globalne i lokalne, ludzkie i fizyczne,  
kulturowe i organiczne. Niezliczone transformacje i pro-
cesy metaboliczne, które wspierają i podtrzymują życie 
miejskie – jak choćby woda, jedzenie, komputery czy filmy  
– zawsze wiążą ze sobą procesy fizyczne i społeczne w taki  
sposób, że zyskują one postać nieskończenie połączo-
nych2. Wyobraźcie sobie, przykładowo, że stoicie na rogu 
Piccadilly Circus w Londynie. Rozważcie społeczno-środo-
wiskowe stosunki metaboliczne, które zbiegają się w tym 
lokalno-globalnym miejscu. Unoszą się tam zapachy, sma-
ki i ciała ze wszystkich zakątków świata. Wszystkie stają 
się równocześnie przedmiotem konsumpcji, wystawiania, 
narracji, wizualizacji i przekształcania. Sklep i restauracja 
„Rainforest” [Las deszczowy] działają tu zgodnie z duchem 
ekowrażliwych zakupów oraz wartego wiele miliardów fun-
tów ekoprzemysłu, wciąż rywalizując przy tym z burgerami 
od McDonald’s i produktami Dunkin Donuts; dźwięki mu-
zyki świata dobywają się z Tower Records; dokoła wibrują 
ludzie, przyprawy, ubrania, jedzenie i materiały z całego 
świata. Światła neonów karmią się energią pochodzącą  
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z elektrowni jądrowych oraz generatorów prądu zasilanych 
gazem i węglem. Samochody spalają paliwo z odległych 
depozytów ropy, emitując do atmosfery dwutlenek węgla 
i wpływając, tym samym, na ludzi, lasy, klimaty i warunki  
geopolityczne na całym świecie. Wszystkie wymienione 
elementy składają się na globalne mapowania geograficzne  
oraz ślady, które przepływając przez to, co miejskie, „wy-
twarzają” Londyn jako palimpsest gęsto uwarstwionych 
cielesnych, lokalnych, narodowych i globalnych – ale przy-
gnębiająco nierównych3 pod względem geograficznym – 
procesów społeczno-ekologicznych. To przenikanie się 
rzeczy – materialne, społeczne i symboliczne – zbiega się,  
aby wytworzyć partykularne społeczno-ekologiczne oto-
czenie [milieu], łączące naturę, społeczeństwo i miasto 
w formie wysoce heterogenicznej, skonfliktowanej i zwy-

kle niepokojącej całości4. Społeczno-ekologiczny rozmiar 
[footprint] miasta ma dziś charakter globalny. Nie istnieje 
już zatem zewnętrze czy ograniczenie dla miasta, a proces 
miejski skrywa w sobie zjawiska społeczne i ekologiczne, 
zakorzenione w gęstych i wielowarstwowych sieciach połą-
czeń – lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych. 
 W coraz liczniej pojawiającej się literaturze na temat 
ekologii politycznej nie zwracano do tej pory należytej uwagi  
na to, co miejskie, jako proces społeczno-ekologicznej zmia-
ny. Jednocześnie dyskusje na temat globalnych problemów 
środowiskowych i możliwości „zrównoważonej” przyszłości 
zwyczajowo ignorują miejskie korzenie wielu tych proble-
mów. Podobnie bogata literatura traktująca o technicznych  
aspektach środowisk miejskich nie potrafi dostrzec bliskich 
związków pomiędzy antynomiami procesów kapitalistycz-

Paris Ville Invisible, La Découverte, Paris 1998; E. Swyngedouw, Modernity and Hybridity. Nature, regeneracionismo, and the Production of Spanish Waterscape, 
1890-1930, “Annals of the Association of American Geographers” 1999, no. 89 (3).
3. Przymiotnik uneven bywa w polskim kontekście tłumaczony jako „nierówny” lub „nierównomierny” (np. rozwój). Decydując się na pierwszą z wymienionych opcji, 
mam na uwadze polityczny charakter tworzonych z jej udziałem kategorii, które w oryginalnym kontekście (np. w tekstach Davida Harveya czy Neila Smitha) 
konotują nade wszystko związek nierówności wpisanych w procesy produkowania przestrzeni z nierównościami o charakterze społecznym, politycznym, ekonomicznym  
i kulturowym. „Nierównomierność” zdaje się nie tylko spłaszczać ów wymiar, ale ostatecznie dość dobrze wpisywać w słowniki co wrażliwszych polityków czy urbanistów 
o proweniencji neoliberalnej. W tym kontekście nie dziwi relatywna popularność tezy o nierównomiernym (w domyśle „jeszcze”) rozwoju, w przeciwieństwie do stanowisk  
podkreślających trwałość nierówności środowiskowych [przyp. tłum.]. 
4. M. Davis, The Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster, Metropolitan Books, New York 1998; E. Swyngedouw, The City as a Hybrid. On Nature, 
City and Cyborg Urbanisation, “Capitalism Nature Socialism” 1996, no. 7.



nej urbanizacji i niesprawiedliwościami typu środowisko-
wego5. Pomimo tego faktu, od blisko stu lat (jeśli nie dłu-
żej) kwestie „środowiskowe” były kluczowe dla miejskiej 
zmiany i polityki. 
 Różni wizjonerzy lamentowali nad „niezrównoważo-
nym” charakterem miast wczesnej nowoczesności, propo-
nując rozwiązania i plany, które mogłyby uleczyć społeczno- 
środowiskowe dystopie, charakterystyczne dla znacznej 
części życia miejskiego, i wytworzyć zupełnie „zdrowe” 
sposoby zamieszkiwania miasta. Oczywiście Fryderyk  
Engels zauważył już w połowie XIX wieku, w jaki sposób kla-
sowy charakter przemysłowej urbanizacji przekładał się na 
przygnębiające warunki sanitarne i ekologiczne panujące 
w wielkich miastach angielskich6. Raymond Williams wska-
zywał znacznie później, w The Country and the City [Wieś 
i miasto], na fakt, że transformacje natury i wpisanych w nią 
stosunków społecznych są nierozerwalnie związane z pro-
cesem urbanizacji7. Rzeczywiście, dialektyka środowiska 
i urbanizacji umacnia szczególny zespół stosunków spo-

łecznych poprzez „ekologiczną transformację, która wyma-
ga reprodukcji owych stosunków w celu swego własnego 
podtrzymania”8. Rezultatem tych społeczno-ekologicznych 
przemian jest ciągła produkcja nowych „natur”, nowych wa-
runków miejsko-społecznych i fizyczno-środowiskowych.  
Wszystkie omawiane procesy następują w domenie władzy, 
w ramach której aktorzy społeczni starają się bronić i two-
rzyć swoje własne środowiska w kontekście walk o władzę  
oraz konfliktów klasowych, etnicznych czy tych na tle raso-
wym i/lub genderowym. W warunkach kapitalizmu stosunki 
towarowe oczywiście przysłaniają i skrywają rozliczne pro-
cesy społeczno-ekologiczne – np. dominacji/podporząd-
kowania i wyzysku/represji – które zasilają kapitalistyczną 
urbanizację i zmieniają miasto w kalejdoskopowy, meta-
boliczny proces społeczno-środowiskowy. Ten ostatni zaś 
rozciąga się od najbliższego środowiska po najodleglejsze 
zakątki globu. Pozornie oczywiste utowarowienie natury, 
stanowiące jeden z fundamentów społeczeństwa oparte-
go na rynku, w rzeczywistości nie tylko zaciemnia wpisane  
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w nie społeczne stosunki władzy, ale i umożliwia oddziele-
nie stałych przepływów metabolizowanej, przekształconej 
i utowarowionej natury od ich niezbywalnej podstawy, czyli  
transformacji natury9. Podsumowując, środowisko miejskie 
– tak w sensie społecznym, jak i fizycznym – stanowi rezultat  
historyczno-geograficznego procesu urbanizacji natury10.
 Chociaż Henri Lefebvre nie zajmował się bezpośrednio 
kwestią środowiska miejskiego, przypomina nam w swoich 
tekstach, czym w rzeczywistości jest miasto11. Przypomina 
ono rozległy i zróżnicowany wir, przeniknięty całą ambiwa-
lencją przestrzeni (zarazem pełnej możliwości, swobody 
oraz wyzwalającego potencjału, jak również opresji, wyklu-
czenia i marginalizacji). Miasta zdają się obiecywać eman-
cypację i wolność, w tym samym momencie umiejętnie pa-
nując nad batem represji i dominacji12. Ciągła zmiana oraz 

niestała mozaika miejskich ekologii, odmiennych pod ką-
tem środowiskowym i społeczno-kulturowym (rozciągają-
cych się od sfabrykowanych i wypielęgnowanych ogrodów  
w ramach osiedli grodzonych i kampusów instytutów tech-
nologicznych po zaniedbane dzielnice przypominające 
ekologiczne strefy wojny z ich pomalowanymi farbą olejną 
ścianami oraz sufitami pokrytymi azbestem, wysypiskami 
śmieci oraz miejscami skażonymi przez zanieczyszczenia) 
w dalszym ciągu wyznaczają choreografię procesu kapi-
talistycznej urbanizacji13. Środowisko miejskie jest głębo-
ko uwikłane w ten dialektyczny proces, a środowiskowe 
ideologie, praktyki i projekty są nieodłączną częścią oma-
wianego zjawiska urbanizacji natury. Nie trzeba dodawać,  
iż przedstawiona powyżej perspektywa konstruktywistycz-
na ujmuje proces urbanizacji jako integralny element pro-
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10. E. Swyngedouw, M. Kaika, The Environment of the City or… the Urbanization of Nature, [w:] Reader in Urban Studies, red. G. Bridge, S. Watson, Blackwell 
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czy miejskiej mozaiki [przyp. tłum.]. 



dukcji nowych środowisk i nowych natur. Zgodnie z tym sta-
nowiskiem, natura i społeczeństwo są ze sobą całkowicie  
połączone w ramach historyczno-geograficznych procesów  
wytwarzania14. 
 Wiele z powstałych w ostatnim czasie artykułów, każ-
dy na swój sposób, podejmuje kwestię miejskiego produ-
kowania „natury” jako wysoce spornego obszaru badań. 
Fuzja interesów przemysłu chemicznego i skonstruowanej  
estetyki zielonego przedmieścia, analizowana w artykule  
Paula Robbinsa i Julie Sharp, świadczy o zawiłych stosun-
kach władzy, zarazem symbolicznych i materialnych, które  
funkcjonują na poziomie różnorodnych skal geograficz-
nych, ale podlegają też materializacji w formie party-
kularnych geografii, czyli trawników typu high-input15. 
Nikolas Heynen pisze w podobnym duchu o tym, jak py-
tania o środowiskową sprawiedliwość społeczną zostają 
wpisane w programy ponownego zalesienia, co tworzy,  

w zależności od konfiguracji „skalarnej”, odmienne rezul-
taty w odniesieniu do kwestii sprawiedliwości społeczno-
środowiskowej16. Z kolei tekst Marii Kaiki sugeruje, że poli-
tyczna ekonomia urbanizacji w Atenach operuje w ramach 
i poprzez powiązanie dyskursu oraz praktyk materialnych 
na gruncie urbanizacji natury i, w szczególności, wody17. 
Sporna polityka dotycząca cyrkulacji miejskich zasobów 
wodnych jest jednocześnie areną, na której i poprzez któ-
rą prowadzone i implementowane są partykularne progra-
my polityczno-ekonomiczne. Wszystkie te teksty sugerują,  
w jaki sposób proces miejski fundamentalnie konstytuuje 
proces polityczno-ekologiczny, który kształtuje z kolei równie  
procesualną produkcję miejskich natur. 
 Na gruncie owych perspektyw nie istnieje coś takiego 
jak niezrównoważone miasto w ogóle. Istnieją raczej łań-
cuchy miejskich i środowiskowych procesów negatywnie 
wpływających na niektóre grupy społeczne, a korzystnie  
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na inne. Sprawiedliwa miejska perspektywa społeczno-
środowiskowa musi zatem zawsze rozpatrzyć, kto w danej 
sytuacji zyskuje, a kto traci. Powinna formułować poważne  
pytania odnośnie mnogich stosunków władzy – oraz ich 
skalarnych geometrii – za sprawą których produkowane  
i podtrzymywane są głęboko niesprawiedliwe warunki spo-
łeczno-środowiskowe. Takie podejście wymaga raczej 
wrażliwości na ekologię polityczną urbanizacji, aniżeli po-
woływania się na partykularne ideologie i poglądy na temat 
zakładanych jakości tkwiących w samej naturze. Zanim 
przejdziemy do rozwinięcia takiego namysłu, musimy bar-
dziej szczegółowo rozważyć kwestię natury. Nasza uwa-
ga skupi się w szczególności na przyśpieszających proce-
sach, w ramach których natura jest urbanizowana, a dzieje 
się to za sprawą coraz głębszych interakcji metabolicznych 
pomiędzy zjawiskami społecznymi i ekologicznymi.

Urbanizacja natury

Problematyka społecznego i materialnego wytwarzania 
miejskiej natury, ze względu na swoje rosnące znaczenie, 
stała się w ostatnim czasie obszarem poważnego namysłu 
na gruncie materialistyczno-historycznej radykalnej geo-
grafii18. Oznacza to, iż następuje istotny zwrot od podej-
ścia agrarnego czy też „wiejskiego” cechującego znaczną 
części historii środowiska19. Podczas gdy znacząca część 
literatury koncentruje się na historii miejskiego środowi-
ska20, marksistowska miejska ekologia polityczna w bar-
dziej jawny sposób uznaje, że materialne warunki, w tym 
środowiska miejskie, są kontrolowane i poddawane mani-
pulacji w interesie elity, a kosztem populacji zmarginalizo-
wanych. Warunki te są z kolei zależne od procesów spo-
łecznych, politycznych i ekonomicznych oraz kulturowych 
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konstrukcji konstytuujących to, co „miejskie” lub „natural-
ne”21. Zagmatwana sieć stosunków społeczno-ekologicz-
nych, która prowadzi do powstawania bardzo nierównych 
form środowiska miejskiego oraz kształtowania procesów 
nierównego rozwoju geograficznego na pozostałych ska-
lach, stała się kluczowym obszarem dla działań politycz-
nych i społecznych mobilizacji. Aby rozjaśnić te proce-
sy, potrzeba pilnego teoretycznego namysłu. Projekt ten 
wymaga oczywiście dużej wrażliwości oraz zrozumienia 
procesów fizycznych i biochemicznych. W rzeczywistości 
to właśnie takie „naturalne” metabolizmy i transformacje  
zostają dyskursywnie, politycznie i ekonomicznie zmobi-
lizowane oraz społecznie przywłaszczone w celu wytwa-
rzania środowiska ucieleśniającego i odbijającego usytu-
owania władzy społecznej. Mówiąc prościej, grawitacja  
i fotosynteza nie są oczywiście konstruowane społecznie. 
Jednak ich moce są mobilizowane, by służyć partykular-
nym celom, te zaś są niezbywalnie powiązane ze strategia-
mi osiągania lub utrzymywania określonych pozycji władzy  
społecznej oraz wyrażają jej zmienne geometrie. 

 To właśnie tego rodzaju mobilizacja i transformacja 
natury oraz związane z nimi procesy wytwarzania nowych 
warunków społeczno-środowiskowych znajdują się w cen-
trum marksistowskiej ekologii politycznej. Owa perspektywa 
rozpoznaje z kolei działania aktorów nieludzkich, o których 
mówi teoria aktora-sieci, kładąc jednak nacisk na społeczne 
położenie oraz polityczną artykulację takiego „działania”22. 
Co więcej, historyczno-geograficzne, materialistyczne per-
spektywy zajmują się raczej spornym tworzeniem usiecio-
wionych i społeczno-naturalnych układów, aniżeli zwycza-
jowym gęstym opisem takich sieci. Wreszcie, podkreślają 
także to, że miejskie społeczno-ekologiczne metabolizmy 
są nieodłącznie społeczne i materialne, a jednak zakorze-
nione w dyskursywnie kształtowanych i kulturowo wyobra-
żanych rozumieniach23. 
 We fragmencie otwierającym Social Justice and the 
City [Sprawiedliwość społeczna i miasto] Harvey sugeruje, 
że „miasto jest ewidentnie skomplikowaną rzeczą”. Chociaż 
nasze rozumienie tej rzeczy jest bezpośrednim rezultatem 
wpisanych w nią komplikacji, to jednak nasze problemy  
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w ich uchwyceniu „mogą stać się przyczyną błędnej oceny 
sytuacji”24. Z tych powodów ekspansja miejskiej ekologii 
politycznej będzie nie tylko użytecznym projektem, ale sta-
je się coraz bardziej kluczowa dla miejskiej polityki eman-
cypacyjnej oraz odradzającego się dążenia do bardziej 
sprawiedliwych warunków społeczno-ekologicznych. 
 Materializm historyczno-geograficzny opiera się oczy-
wiście na zasadzie mówiącej, że wszystkie żyjące orga-
nizmy muszą przekształcać „naturę”, w rezultacie czego  
zmieniają się zarówno ludzie, jak i sama „natura”. W znacz-
nym stopniu mamy tutaj do czynienia z nawiązaniem do 
dawnego założenia Marksa:

Przyroda, o ile sama nie jest ciałem ludzkim, jest nieorganicznym 
ciałem człowieka. Człowiek żyje przyrodą, znaczy to: przyroda jest jego 
ciałem, z którym musi pozostawać w nieustannym procesie, by nie 
umrzeć. To, że fizyczne i duchowe życie człowieka jest nierozdzielnie 
związane z przyrodą, znaczy tyle tylko, że przyroda jest nierozdzielnie 
związana z sobą samą, gdyż człowiek jest częścią przyrody25.

Natura i ludzie, w sensie materialnym oraz kulturowym, są 
od samego początku społeczne i historyczne26. Zrozumie-
nie zmian zachodzących w obrębie środowisk miejskich 
leży wprawdzie w centrum badań z zakresu ekologii poli-
tycznej, ale dla zrealizowania tego celu konieczne jest ich 
ujęcie w kontekście stosunków ekonomicznych, politycz-
nych i społecznych, które doprowadziły do miejskiej zmiany 
środowiskowej. Swyngedouw i Kaika argumentują w związ-
ku z powyższym, że „z powodu kapitalistycznych i, co za 
tym idzie, społecznych procesów, które kreują i odtwarzają  
nierówne, społeczno-ekologiczne krajobrazy miejskie […] 
należy skupić się na procesach polityczno-ekonomicznych,  
które prowadzą do niesprawiedliwości […], a nie na na-
turalnych artefaktach wytwarzanych w ich ramach”27. 
Fakt ten zasługuje na uwagę z racji istnienia niezbywalnie  
nierównych mechanizmów odpowiedzialnych za wytwa-
rzanie środowisk miejskich, które z kolei są z konieczności 
przesiąknięte partykularnymi dyskursami i ujęciami (jeśli 
nie ideologiami) natury i środowiska. 
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 Społeczne zawłaszczenie i transformacja natury wy-
twarzają jej fizyczne i społeczne odmiany, które cechują się 
własną historyczną specyfiką i są przesiąknięte rozlicznymi 
społecznymi stosunkami władzy28. Istoty społeczne z ko-
nieczności wytwarzają naturę, która sama staje się z kolei  
procesem społeczno-fizycznym przesiąkniętym władzą poli-
tyczną i znaczeniem kulturowym29. Dodatkowo, transforma-
cja natury osadzona jest w szeregu politycznych, kulturo-
wych i ekonomicznych stosunków społecznych połączonych  
ze sobą w zagnieżdżonym powiązaniu skal geograficz-
nych, które choć znaczące, są również istotowo niestabilne.  
W rzeczywistości miejskie warunki społeczno-ekologiczne 
są blisko związane z procesami tego samego rodzaju, ale 
działającymi w znacznie szerszej, bo globalnej, przestrzeni.  
Dla przykładu, funkcjonująca w Seattle polityka recyklingu 
odpadów elektronicznych [e-waste] jednocześnie produkuje 
oparte na społecznym wyzysku i apokaliptyczne – w swych  
skutkach dla środowiska – obszary e-odpadów w Chinach 
oraz innych częściach rozwijającego się świata. Polityka 
urbanizacji w Atenach oraz tamtejsza inżynieria wód osa-

dzona jest nie tylko w polityczno-ekologicznych procesach 
i stosunkach, lecz również wpisana w przepływy kapitału 
negocjowane na poziomie Unii Europejskiej. Podsumowu-
jąc, geometria skalarna miejskiej ekologii politycznej spaja 
ze sobą procesy funkcjonujące w obszarze różnorodnych, 
zagnieżdżonych [nested] i powiązanych [articulated] skal 
geograficznych. 
 Na nieodłączną złożoność stosunków społeczno-eko-
logicznych zwracał już uwagę Engels: 

[g]dy poddajemy przyrodę […] analizie myślowej, powstaje przed nami 
zrazu obraz nieskończonego splotu związków i wzajemnych oddziały-
wań, w którym nic nie pozostaje tym, czym było, tam, gdzie było, i takim,  
jak było, lecz wszystko porusza się i zmienia, staje się i zanika30. 

Pojęcie „metabolizmu”31 jest kluczową metaforą dla Mark-
sowskiej analizy dynamicznych wewnętrznych związków 
między człowiekiem i naturą:

Praca jest przede wszystkim procesem zachodzącym między człowie-
kiem a przyrodą, procesem, w którym człowiek poprzez swoją własną 
działalność zapośrednicza, reguluje i kontroluje wymianę materii między  
sobą a przyrodą. Wobec materii przyrody występuje on sam jako siła 
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przyrody. Wprawia w ruch naturalne siły swego ciała – ramiona i nogi, 
głowę i ręce, ażeby przyswoić sobie materię przyrody w postaci przy-
datnej dla swego własnego życia. Oddziałując za pośrednictwem tego 
ruchu na istniejącą poza nim przyrodę i zmieniając ją, człowiek zmie-
nia zarazem swoją własną naturę […]. Praca jest celową czynnością 
mającą wytwarzać wartości użytkowe, przystosować to, co dostarcza 
przyroda, do potrzeb człowieka, jest ogólnym warunkiem wymiany ma-
terii między człowiekiem a przyrodą, wiecznym naturalnym warunkiem 
życia ludzkiego, jest przeto procesem niezależnym od jakiejkolwiek 
formy tego życia, procesem raczej wspólnym wszystkim jego formom 
społecznym32.

Zdaniem Marksa, społeczno-naturalny metabolizm jest 
podstawą historii, jak również samą jej możliwością. W owej  
społeczno-środowiskowej historii przekształcana jest za-
równo natura ludzi, jak i nie-ludzi. Zakładając, że praca 
stanowi uniwersalną przesłankę ludzkiej, metabolicznej 
interakcji z naturą, to partykularne stosunki społeczne, 
poprzez które zachodzi ów metabolizm natury, kształtują 
formy przybierane przez wspomnianą interakcję. Oczywi-
ście każde podejście materialistyczne kładzie nacisk na 
fakt, że „natura” jest integralną częścią metabolizmu życia 
społecznego. Stosunki społeczne funkcjonują w ramach  
i poprzez metabolizowanie środowiska „naturalnego”, prze-
kształcając zarazem społeczeństwo i naturę. 

 Marks niewątpliwie zapożyczył pojęcie „metabolicznej 
interakcji” od Justusa von Liebiga, kluczowego teoretyka 
nowoczesnej chemii rolniczej33. W rzeczywistości, ory-
ginalne niemieckie Stoffwechsel oznacza równocześnie 
cyrkulację, wymianę oraz transformację elementów mate-
rialnych34. Jak zauważa Foster, pojęcie metabolizmu jest 
kluczowe dla ekonomii politycznej Marksa. Umożliwia ono  
i jest bezpośrednio wplątane w cyrkulację towarów i, w kon-
sekwencji, pieniądza jako kapitału. „Ten cyrkularny prze-
pływ ekonomiczny został w Marksowskiej analizie ściśle 
powiązany z wymianą materialną (cyrkularnym przepły-
wem ekologicznym) skojarzoną z metaboliczną interakcją 
pomiędzy ludźmi i naturą”35.  

 W ramach kapitalistycznych stosunków społecznych 
metaboliczna produkcja wartości użytkowych funkcjonuje 
zatem w ramach i poprzez szczególnego rodzaju społeczne  
stosunki kontroli, własności i zawłaszczania. Zachodzi ona 
w kontekście mobilizowania (czasem już zmetabolizowa-
nych) natury i pracy w celu wytwarzania towarów (jako form  
zmetabolizowanych socjonatur), z ukierunkowaniem na re-
alizację ucieleśnionej wartości wymiennej. Cyrkulacja kapi-
tału jako wartość w ruchu sprowadza się zatem do połączo-
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nych metabolicznych transformacji socjonatur na gruncie  
i za sprawą cyrkulacji pieniądza jako kapitału w warunkach  
stosunków społecznych, które opierają się na mobilizacji  
kapitału i siły roboczej. W owych molekularnych, metabolicz-
nych procesach akumulacji dochodzi do nieustannego wy-
twarzania momentów i rzeczy jawiących się jako nowe formy  
społeczno-naturalne36. Podczas gdy natura dostarcza do 
tego podstaw, dynamika stosunków społecznych odpowiada  
za stworzenie jej historii, na równi z historią społeczeństwa.  
Nieważne, jaki przykład rozważymy – konstrukcję tam, budo- 
wę parku miejskiego, reorganizację koryta rzeki, transfigura- 
cję kodów DNA, tworzenie transgenicznych, cyborgicznych  
gatunków w rodzaju sklonowanej owcy Dolly lub stawianie  
drapacza chmur – każdy z nich odnosi się do  szczególne-
go zestawu stosunków społecznych, poprzez które orga-
nizowane są społeczno-naturalne metabolizmy, będące 
wyrazem molekularnej dynamiki stale rozszerzającego się  
i przyśpieszającego procesu kapitalistycznej cyrkulacji.  

 Ekologia polityczna „łączy w sobie tym samym zainte-
resowania i troski ekologii oraz szeroko rozumianej ekono-
mii politycznej. Ujmowane razem obejmują one nieustannie 
zmieniającą się dialektykę społeczeństwa oraz zasobów 
opartych na ziemi, w odniesieniu do klas i grup stanowiących 
część tego społeczeństwa”37. Co więcej, Schmink i Wood 
proponują, aby ekologia polityczna służyła wyjaśnieniu „tego, 
jak procesy polityczne i ekonomiczne determinują sposób, 
w jaki wyzyskuje się zasoby naturalne”38. Mimo iż tego ro-
dzaju szerokie definicje kładą solidny fundament pod bu-
dowę rozumienia miejskiej ekologii politycznej, to domaga-
ją się one pogłębienia i dalszego rozwijania39. 
 Proces urbanizacji, choć domniemany w wielu bada-
niach geograficznych, zazwyczaj zdaje się odgrywać je-
dynie rolę tła dla pozostałych procesów przestrzennych  
i społecznych. Wykonano już sporą pracę, której efekty 
są pomocne w rozważaniach nad przestrzenną dystrybu-
cją ograniczonych, miejskich zasobów środowiskowych40. 
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Jednak nie istnieje jeszcze rama, dzięki której możliwe 
byłoby systematyczne ujęcie kwestii nierównej miejskiej 
zmiany społeczno-ekologicznej, związanej bezpośrednio 
z właściwymi jej przestrzennymi wzorami przyjmowanymi 
przez dystrybucję środowiskowych udogodnień [amenities] 
w warunkach miejskiego kapitalizmu. Taka rama to istotny  
krok w stronę rozsupływania splecionych: procesu społecz-
nego, materialnego metabolizmu oraz formy przestrzen-
nej, które współtworzą dzisiejsze, społeczno-ekologiczne 
krajobrazy miejskie. 
 W naszych tekstach staramy się prezentować miejską 
ekologię polityczną jako platformę teoretycznych dociekań 
na temat złożonych, wzajemnie powiązanych procesów 
społeczno-ekologicznych, które mają miejsce w mieście. 
Richard Peet sugeruje, że

radykalna nauka znosi przeszkody, poddaje krytyce istniejące wyja-
śnienia, dostarcza dla nich alternatyw, które śledzą związki pomiędzy 
„problemami społecznymi” na powierzchni i głębokimi przyczynami 
społecznymi, oraz zachęca ludzi do zaangażowania się na rzecz sa-
modzielnego konstruowania teorii41. 

Jako że nasz projekt wpisuje się w historyczno-geograficzną 
materialistyczną/radykalną tradycję, celem miejskiej ekolo-
gii politycznej jest przedstawienie procesów prowadzących  
do wysoce nierównego charakteru środowisk miejskich.

Wytwarzanie miejskiej natury

Związek między miastami i naturą był przez wiele lat punk-
tem spornym tak dla teoretyków społecznych ukierunko-
wanych na kwestie środowiskowe, jak i społecznie zo-
rientowanych teoretyków środowiska. Przez długi czas 
urbanizacja była ujmowana jako proces, w którym pewien 
rodzaj środowiska – a mianowicie jego „naturalna” forma 
– jest zamieniany (czy bardziej dosłownie, przehandlowy-
wany) na znacznie bardziej brutalne i nieprzyjemne śro-
dowisko „zabudowane” 42. Powinniśmy pewnie stwierdzić, 
że chodzi tu o akt przejęcia. Zwracał na to uwagę Murray 
Bookchin, pisząc, że „nowoczesne miasto reprezentuje 
regresywne wtargnięcie tego, co syntetyczne, na obszar 
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41. R. Peet, The Development of Radical Geography in the United States, [w:] Radical Geography. Alternative Viewpoints on Contemporary Social Issues, red. R. Peet, 
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tego, co naturalne, nieorganicznego (beton, metale i szkło) 
do organicznego oraz surowych, elementarnych bodźców 
wypierających swoje bardziej różnorodne odpowiedniki”43. 
Miasto jest tutaj sytuowane jako antyteza natury, to, co orga- 
niczne przeciwstawione sztucznemu, w efekcie czego nor-
matywny ideał zostaje wpisany w moralny porządek natury. 
 W ciągu ostatnich kilku dekad odnotowano wyraźny po-
stęp w obszarze teoretyzowania stosunków człowieka i śro-
dowiska. Przyczyniła się do tego w szczególności perspek-
tywa starająca się przekroczyć binarną logikę i związane  
z nią moralne kodeksy, której udało się zastąpić brutalny du-
alizm przeciwstawiający miasto środowisku. Kluczowe zna-
czenie miało w tym wypadku zdanie sobie sprawy z faktu,  
że rozłam między ludzkością i środowiskiem, który po raz 
pierwszy uwidocznił się w XVII wieku44, przez lata utrudniał 
zrozumienie kwestii środowiskowych. Swyngedouw pisał 
w związku z powyższym, że „współcześni badacze coraz 
częściej uznają, iż warunki i procesy o charakterze natural-
nym czy ekologicznym nie funkcjonują w oderwaniu od pro-
cesów społecznych. Mają na uwadze i to, że rzeczywiście  
istniejące warunki społeczno-naturalne stanowią rezultat 

skomplikowanych przekształceń wcześniejszych konfigu-
racji, które same są nieodłącznie naturalne i społeczne”45. 
Oczywiście Marks zauważył to już przeszło 150 lat temu, ale 
dopiero od niedawna stanowisko to spotyka się z zasłużoną 
uwagą zarówno wśród marksistów, jak i niemarksistów:

Nie jedność żywych i czynnych ludzi z przyrodniczymi, nieorganicz-
nymi warunkami ich wymiany materii z przyrodą – a zatem zawłasz-
czenie przez nich przyrody – wymaga wyjaśnienia, a zresztą jedność 
ta nie jest wynikiem historycznego procesu, lecz rozdział między 
tymi nieorganicznymi warunkami bytowania ludzkiego a czynnym 
bytowaniem, tak jak on występuje w pełni dopiero w stosunku mię-
dzy kapitałem a pracą najemną46.

Podczas gdy teza mówiąca, że wszystkie rodzaje środowi-
ska są wytwarzane społecznie nie jest nowa, idea ta wciąż  
ma możliwość rozwoju, wywołuje dyskusje, wymaga ilustracji.  
Jak pisał w swojej przełomowej książce Uneven Develop-
ment [Nierówny rozwój] Neil Smith:

Tym, co tak bardzo nas drażni w idei produkcji natury jest to, że rzuca 
ona wyzwanie konwencjonalnemu, uświęconemu oddzieleniu natury 
od społeczeństwa, oraz to, że robi to bez opamiętania i wstydu. Jeste-
śmy przyzwyczajeni do tego, aby postrzegać naturę jako zewnętrzną 
wobec społeczeństwa, dziewiczą i przedludzką czy też jako potężne 
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uniwersum, w którym istoty ludzkie są jedynie małymi trybikami. Jednak 
[…] używane przez nas pojęcia nie miały zbyt wiele wspólnego z naszą  
rzeczywistością. To kapitalizm żarliwie przeciwstawia się oddziedzi-
czonej przez nas wierze w separację natury i społeczeństwa. I czyni to 
raczej z dumą niż w poczuciu wstydu47.

Chociaż globalno-lokalne formy kapitalizmu jeszcze silniej 
zakorzeniły się we wszystkich formach życia społecznego, 
w dalszym ciągu występują potężne tendencje mające na 
celu eksternalizację natury. Jednak złożona i ostatecznie 
krucha zależność akumulacji kapitału od natury stale się po-
głębia i poszerza. To właśnie na obszarze tego, co miejskie,  
przyśpieszająca metaboliczna transformacja natury jest naj-
bardziej widoczna, tak w swej fizycznej formie, jak i poprzez  
społeczno-ekologiczne konsekwencje, które ze sobą niesie. 
 Mimo iż wiele osób uznaje pojęcie miejskich krajobra-
zów środowiskowych za oksymoron, już Jane Jacobs za-
uważyła, że „są one tak samo naturalne jak kolonie piesków 
preriowych czy ławice ostryg”48. Także dla Harveya nie ma 
niczego istotowo nienaturalnego w Nowym Jorku. Uzasad-
niając to, stwierdza on, że działalność ludzka nie może być 
postrzegana jako zewnętrzna wobec funkcji ekosystemu: 

Sprzecznością jest utrzymywać, że wszystko na świecie wiąże się ze 
wszystkim innym, co zdarza się czynić ekologom, a potem wyrokować, 
że środowisko zabudowane oraz związane z nim miejskie struktury nie 
poddają się ich teoretycznemu i praktycznemu namysłowi. W efekcie  
mamy do czynienia z odrzuceniem możliwości włączania założeń o pro-
cesie urbanizacyjnym do analizy ekologiczno-środowiskowej49. 

Zatem wniosek głoszący, że nie ma nic nienaturalnego w ta-
kich wytworzonych środowiskach jak miasta, zatamowane  
rzeki lub nawadniane pola, wynika z przekonania, że są 
one szczególnymi, historycznymi rezultatami procesów spo-
łeczno-środowiskowych. Tę sytuację można podsumować 
prostym stwierdzeniem, że miasta są zbudowane z zaso-
bów natury poprzez społecznie zapośredniczone procesy 
naturalne. 
 Lefebvre’owskie ujęcie „drugiej natury”50 dostarcza 
nam często niedocenianego, wspólnego punktu odniesie-
nia dla dyskusji nad społecznym wytwarzaniem środowisk 
miejskich. Lefebvre pisał o niej w sposób następujący:

Natura, jako taka zniszczona, uległa już rekonstrukcji na innym po-
ziomie, w wymiarze „drugiej natury” to znaczy miasta [town] i tego, co 
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miejskie. Miasto, czyli antynatura, nienatura, a jednak natura „druga”, 
zapowiada przyszły świat, świat uogólnionej miejskości. Natura, jako 
suma partykularności, które są wobec siebie zewnętrzne i rozproszo-
ne w przestrzeni, umiera. Ustępuje wytworzonej przestrzeni, temu, 
co miejskie. Ono z kolei, określane przez zgromadzenia [assemblies]  
i spotkania, jest równoczesnością (lub centralnością) wszystkiego tego,  
co istnieje społecznie51.

Lefebvre’a wizja drugiej natury, choć wiąże się być może  
z rezygnacją z niektórych nieodłącznych, „naturalnych” 
cech miast takich jak woda, wegetacja, powietrze i tym 
podobne, definiuje środowiska miejskie jako z koniecz-
ności wytworzone społecznie. Toruje dzięki temu drogę 
do zrozumienia złożonej mieszaniny procesów politycz-
nych, ekonomicznych i społecznych, odpowiedzialnych za 
kształtowanie oraz późniejsze przekształcenia krajobrazów 
miejskich. Ponadto dla Lefebvre’a, Harveya oraz Andy’e-
go Merrifielda52 to, co miejskie, stanowi kluczowe uciele-
śnienie kapitalistycznych czy „nowoczesnych” stosunków 
społecznych, a w konsekwencji także szerszych (zwykle  

globalnych) stosunków społeczno-ekologicznych, wytwa-
rzających nowoczesne życie, tak w sensie materialnym, 
jak i kulturowym. 
 Chociaż zasługi za „tworzenie” miejskich krajobrazów 
naturalnych przypisuje się często takim architektom, jak 
Frederik Law Olmsted czy Ebenezer Howard, metabolizacja  
miejskiej natury ma historię przynajmniej tak długą, jak 
sama urbanizacja53. Wielu autorów podziela zdanie, że 
miejskie środowiska w swej kulturowej obecności i fizycz-
nej materialności mają charakter wykreowanych i wytwo-
rzonych, by wspomnieć chociażby egzegezę historii miast 
przedstawioną przez Lewisa Mumforda54 czy znacznie 
nowsze projekty Rema Koolhaasa55 i jego współpracowni-
ków56, które proponują nam hipnotyzujący kolaż miast jako 
hiper-akumulacji ekologii powierzchni handlowych oraz ich 
surrealnego piękna płynącego z warstwowych, chaotycz-
nych kompozycji. Matthew Gandy sugeruje w tym kontek-
ście, że „natura posiada społeczną i kulturową historię, 
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która wzbogaciła niezliczone wymiary miejskiego doświad-
czenia. Projekt [design], sposób użycia i znaczenie prze-
strzeni miejskiej pociągają za sobą transformację natury 
w ramach nowej syntezy”57. Naszym głównym zadaniem 
nadal powinno być jednak zrozumienie upolitycznionego  
i nierównego charakteru owej miejskiej syntezy.

Urbanizacja natury i nierówny rozwój geograficzny

Poszukując syntetycznego ujęcia środowisk miejskich, mu-
simy zwrócić uwagę na to, że społeczne formy przemian 
zachodzących na obszarach miejskich stanowiły już w prze-
szłości podstawowy przedmiot zainteresowania geografii  
miasta58. Pomijany jest tu jednak fakt, że procesy nierówne-
go niszczenia [deterioration] przestrzeni, które towarzyszą 
społeczno-ekonomicznej restrukturyzacji miast, mają szer-
szy wpływ na zmiany ekologicznych form obszarów miej-
skich. Podczas gdy jakości i warunki środowiskowe (zara-
zem społeczne i fizyczne) mogą być polepszane w pewnych  

miejscach dla określonych ludzi, zwykle prowadzi to do ich 
pogorszenia na innych obszarach59. Obserwujemy tę za-
leżność zarówno w obrębie jednego miasta, jak również 
między miastami oraz innymi, często bardzo odległymi miej-
scami. Skupienie na nierównym charakterze procesów nie-
odłącznych dla wytwarzania środowisk miejskich służy za 
katalizator lepszego zrozumienia społeczno-ekologicznej  
urbanizacji.
 Znaczną część miejskich, nierównych przestrzennie 
procesów społecznych można przypisywać dysproporcji  
dochodów60 i niesprawiedliwej mobilizacji zasobów. Inne 
złożone procesy, chociaż zakorzenione w takiej dyspro-
porcji, ujawniają istotne problemy o odmiennym podłożu. 
Przykładowo, w przypadku strukturalnych stosunków, które  
wpływają na – jeśli nie wprost stwarzają – nierówną dystry-
bucję aktywnych i biernych form degradacji środowiskowej, 
mamy do czynienia z mnóstwem złożonych aspektów, któ-
re pozostawałyby zlekceważone, gdyby jedynymi kwestia-
mi wysuwanymi na pierwszy plan były problemy bogactwa i 
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dochodu. W rzeczywistości, jak piszą Low i Gleeson: „pyta-
nie o sprawiedliwość jest dzisiaj przekształcane za sprawą 
polityki środowiska. Pierwszy raz w historii nowoczesnej 
nauki musimy myśleć moralnie o związku, który uznawa-
liśmy za czysto instrumentalny”61. Kwestie związane ze 
sprawiedliwością społeczną otwarcie wkroczyły do badań 
nad ekologią, w sposób najbardziej widoczny za sprawą  
ruchu na rzecz sprawiedliwości środowiskowej62. W prze-
ciwieństwie do szerokiej teoretycznej perspektywy przyj-
mowanej przez ekologów politycznych, większość badań 
prowadzonych w kontekście środowiskowej sprawiedliwo-
ści/słuszności [justice/equity] ma dużo węższy charakter. 
Oparte na nich podejścia zajmują się konkretnymi geo-
graficznymi lokalizacjami, co ogranicza w ich wypadku 
możliwość uogólniania. Co więcej, to właśnie zwolennicy 
wspomnianego ruchu – w przeciwieństwie do akademików 
– tworzą znaczną część literatury poświęconej zagadnie-
niu sprawiedliwości środowiskowej63.   

 W efekcie politycznej mobilizacji wokół licznych kwe-
stii środowiskowych, wspomniana wyżej literatura rozwijała 
się dzięki praktyce politycznej, skupiając się na nierównej 
dystrybucji zarówno środowiskowych korzyści, jak i kosz-
tów ponoszonych przez ludzi zmarginalizowanych ekono-
micznie i politycznie. Z uwagi na jej praktyczny charakter, 
w przeciwieństwie do badań wynikających z czysto teore-
tycznych pobudek, dostarcza nam wyraźnie odmiennego 
kontekstu dla zrozumienia interakcji między ludźmi i śro-
dowiskiem. Jako że mamy tu do czynienia z ruchem, a nie 
projektem badawczym jako takim, musi ona wprost odwo-
ływać się do wielostronnej koalicji zarówno grup nastawio-
nych prośrodowiskowo, jak i tych zorientowanych na spra-
wiedliwość społeczną, propagując tym samym szerokie  
rozpowszechnienie trwających już walk. Proces ten dostar-
cza nam z kolei bogatej, empirycznie ugruntowanej historii,  
na podstawie której możemy budować środowiskową  
teorię miejską. 

3
93

61. N. Low, B. Gleeson, Justice, Society and Nature. An Exploration of Political Ecology, Routledge, London 1998, s. 1.
62. R. Bullard, Dumping in Dixie. Race, Class, and Environmental Quality, Westview Press, Boulder, CO 1990; A. Dobson, Justice and the Environment. Conceptions 
of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice, Oxford University Press, Oxford 1998; A. Szaz, Ecopopulism, University of Minnesota Press, 
Minneapolis 1994; P.S. Wenz, Environmental Justice, State University of New York Press, New York 1988.
63. Zob. R. Bullard, B.F. Chavis Jr., Confronting Environmental Racism. Voices from the Grassroots, South End Press, Boston 1993; G. Di Chiro, Nature as Community. 
The Convergence of Environmental and Social Justice, [w:] Uncommon Ground. Rethinking the Human Place in Nature, red. W. Cronon, W.W. Norton and Company, 
New York 1996.



 Jakkolwiek duża część literatury skupionej na kwe-
stiach sprawiedliwości środowiskowej pozostaje wrażli-
wa na kluczową rolę społecznych, politycznych i ekono-
micznych stosunków władzy w procesach kształtowania 
nierównych warunków społeczno-ekologicznych, zwykle 
nie udaje jej się uchwycić tego, jak integralne wobec po-
lityczno-ekonomicznego systemu kapitalistycznego są 
owe związki. Jeszcze bardziej problematyczny jest fakt, 
że ruch na rzecz sprawiedliwości środowiskowej odwołuje  
się głównie do liberalnej, a zatem i dystrybucyjnej wizji 
sprawiedliwości, w której postrzegana jest ona jako Rawl-
sowska bezstronność, powiązana z dynamiką przydziału 
[allocation] środowiskowych efektów zewnętrznych [exter-
nalities]. Nie zgadzając się z tak zarysowaną perspektywą, 
marksistowska ekologia polityczna utrzymuje, że nierów-
ne warunki społeczno-ekologiczne są wytwarzane przez 
poszczególne kapitalistyczne formy społecznej organizacji 
metabolizmu natury. 
 Badania z zakresu miejskiej ekologii politycznej po-
kazują, że przeobrażenia miasta mają skłonność do prze-
strzennego zróżnicowania i wyraźnej nierówności, u pod-
staw których leżą ekonomiczne, polityczne i kulturowe 
procesy nieodłączne od wytwarzania krajobrazów miej-

skich. W kontekście miejskiej zmiany środowiskowej jest 
zatem prawdopodobne, że negatywne aspekty owej trans-
formacji dotkną w największym stopniu obszary miast za-
mieszkane przez osoby zmarginalizowane. Jednocześnie, 
ich bardziej zamożne dzielnice cieszyć się będą wzrostem 
lub rosnącą jakością zasobów środowiskowych. Chociaż 
nie można mówić w tym wypadku o niczym nowym, ujęcia  
mieszczące się w granicach miejskiej ekologii politycznej  
przyczyniają się do lepszego zrozumienia wzajemnie po-
wiązanych procesów, które prowadzą do powstawania nie-
równych środowisk miejskich. Starają się one podjąć pro-
blem sprawiedliwości i nierówności raczej z perspektywy  
historyczno-materialistycznej aniżeli z puntu widzenia ru-
chu na rzecz sprawiedliwości środowiskowej i dominują-
cych na jego gruncie jej liberalnych koncepcji.
 Pytania dotyczące społeczno-środowiskowego zrów-
noważenia, które stały się ostatnio przedmiotem ogrom-
nego zainteresowania, są pytaniami z gruntu politycznymi. 
Miejska ekologia polityczna stara się odsłonić, kto zyskuje, 
a kto traci w wyniku partykularnych procesów zmiany spo-
łeczno-środowiskowej, kto na nich korzysta, a kto cierpi  
z ich powodu. Ponadto miejscy ekolodzy polityczni starają 
się opracowywać pomysły i plany wskazujące, kto lub co 
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wymaga zrównoważonego podtrzymywania i jak je osią-
gnąć. Perspektywy mieszczące się w ramach miejskiej 
ekologii politycznej dążą do rozpoznania społeczno-ekolo-
gicznych związków uwidaczniających się między jednost-
kami i grupami społecznymi oraz rozwikłania, w jaki spo-
sób są one zwrotnie zapośredniczone i strukturyzowane 
przez procesy zmiany ekologicznej64. Innymi słowy, środo-
wiskowe transformacje nie są niezależne od klasy, gender, 
etniczności czy innych walk o władzę. Co więcej, często 
bywają one wyjaśniane właśnie w kategoriach tych walk 
społecznych.
 Metabolizmy, o których cały czas tutaj mowa, wytwa-
rzają szereg warunków społecznych i środowiskowych, jed-
nocześnie umożliwiających rozwój (w wypadku najsilniej-
szych jednostek i grup) i blokujących możliwość działania 
(w odniesieniu do zmarginalizowanych osób i zbiorowości). 
Ponieważ stosunki te tworzą się w warunkach tendencji 
kryzysowych, nieodłącznych dla neoliberalnej formy roz-
woju kapitalistycznego (i można prześledzić ich historię, 
cofając się do momentu powstania tego kryzysu), walka 
przeciwko opartym na wyzysku stosunkom społeczno- 

ekonomicznym z konieczności splata się z walkami o bar-
dziej sprawiedliwe środowiska miejskie. Procesy zmiany 
społeczno-środowiskowej nie są zatem nigdy neutralne 
społecznie lub ekologicznie. Ma to swoje konsekwencje  
w postaci warunków, w których partykularne trajektorie 
zmiany społeczno-środowiskowej podważając stabilność 
pewnych grup i miejsc, mogą jednocześnie wzmocnić trwa-
łość innych. Podsumowując, polityczno-ekologiczne bada-
nie procesu urbanizacji odsłania nieodłącznie sprzeczny 
charakter procesu zmiany społeczno-środowiskowej oraz 
wydobywa na światło dzienne niezbywalne konflikty (lub 
ich przemieszczenia), które inspirują ową zmianę65.      
 Szczególną uwagę poświęca się zatem społecznym 
stosunkom władzy (tak w materialnej, jak i dyskursywnej, 
ekonomicznej, politycznej i/lub kulturowej postaci), po-
przez które zachodzą procesy społeczno-ekonomiczne, 
oraz usieciowionemu połączeniu, które pozwala związać 
ze sobą zmianę zachodzącą w jednym miejscu z trans-
formacjami społeczno-ekologicznymi w innych. To właśnie 
ten splot władzy i sprawujących ją aktorów społecznych 
decyduje ostatecznie, kto będzie miał dostęp lub kontrolę 
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nad zasobami czy innymi komponentami środowiska, a kto 
będzie z tego wykluczony. Owe geometrie władzy kształtu-
ją z kolei społeczne i polityczne konfiguracje oraz środowi-
ska miejskie, w których żyjemy.
 Biorąc pod uwagę szkodliwe oddziaływanie niespra-
wiedliwej alokacji zasobów na miejską podklasę, na zna-
czeniu zyskują, przynajmniej z punktu widzenia planistów 
i podobnie myślących ludzi, sprawdzone polityczne spo-
soby zapewnienia redystrybucji miejskich usług66. Rów-
ny przydział wspomnianych zasobów w ramach populacji 
miejskiej staje się problematyczny za sprawą nierówne-
go charakteru systemu kapitalistycznego. Zważywszy na 
strukturę władzy odpowiedzialnej za alokację zasobów, ci, 
którzy cierpią z powodu ich niesprawiedliwego podziału, nie  
powinni też zbytnio liczyć na korzystną dla siebie redystry-
bucję. W następujący sposób rozwija tę kwestię Harvey: 
„jeśli jawnym staje się to, kto straci, a kto i w jakim stopniu 
skorzysta na określonej decyzji dotyczącej przydziału za-
sobów, wówczas musimy liczyć się ze znacznie większymi 
trudnościami w jej realizowaniu”67. Jednakże, kontynuuje 
autor Social Justice and the City, „praktyczna filozofia opar-

ta na założeniu »czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal« 
byłaby z trudem akceptowalna dla jakiegokolwiek uczciwe-
go planisty”68. Wynika stąd przekonanie o konieczności cią-
głego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań politycznych  
[policy innovations], ukierunkowanych na planowanie spra-
wiedliwej alokacji miejskich zasobów. Chociaż „planowanie”  
niekoniecznie zakłada bardziej sprawiedliwy efekt, zwięk-
sza ono prawdopodobieństwo tego, że kwestia ta znajdzie 
się w centrum uwagi.

Miejska ekologia polityczna i skala

Aby właściwie ująć miejską zmianę społeczno-środowisko-
wą, trzeba najpierw zrozumieć, jak przeobrażenia o charakte-
rze społecznym i środowiskowym determinują się wzajemnie 
w czasie i przestrzeni69. Procesy zmiany społeczno-eko-
logicznej prowadzą do od-tworzenia społecznych i fizycz-
nych środowisk oraz generowania nowych, społeczno-
ekologicznych układów o odrębnych cechach czasowych 
i przestrzennych. Ów metaboliczny proces, choć zakorze-
niony w konkretnych momentach czasowych i współrzęd-
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nych przestrzennych, jest stały i ciągły. Formy i okolicz-
ności, jakie przyjmują zmiany fizyczne i środowiskowe,  
związane są z konkretnymi historyczno-geograficznymi  
warunkami społecznymi, politycznymi lub ekonomiczny-
mi oraz towarzyszącymi im formalnymi lub nieformalnymi  
instytucjami współzależnego rządzenia [governance]70. 
W wypadku omawianego przeobrażenia należy również  
pamiętać, że wszystkie procesy czasoprzestrzenne nie-
zmiennie opierają się także na transformacji lub metaboli-
zmie fizycznych, chemicznych lub biologicznych składników. 
Jest to istotne, bowiem jak sugeruje Spirn: „zaprzeczanie  
dynamicznej rzeczywistości nie-ludzkiego świata jest my-
lące i potencjalnie destrukcyjne”71. Musimy zatem podsu-
mować nasze dociekania stwierdzeniem, że środowiska 
są złożonymi, społeczno-ekologicznymi oraz dynamicznie 
produkowanymi (przestrzennie i czasowo, społecznie i ma-
terialnie) zrzeszeniami [assemblages]72.

 Trwałe i ciągłe procesy odtwarzających się czasowo 
i przestrzennie, społecznych i materialnych układów miej-
skich stanowią zawsze rezultat nieustannego ruchu zwią-
zanego z dynamiką społeczno-przestrzennego i środowi-
skowego przepływu. Dynamika ta osadzona jest w ramach 
usieciowionych lub terytorialnych konfiguracji skalarnych, 
które rozciągają się od lokalnego środowiska [milieu] po 
stosunki globalne. Pierwszeństwo, w sensie teoretycznym 
i politycznym, nigdy nie przysługuje zatem określonej spo-
łecznej lub ekologicznej skali geograficznej. Należy się ono  
raczej procesowi społeczno-ekologicznemu, poprzez który 
są konstytuowane, a później rekonstytuowane partykularne  
skale społeczne i środowiskowe. Innymi słowy, procesy spo-
łeczno-ekologiczne dają początek skalarnym formom orga-
nizacji – takim jak państwa, lokalne rządy, międzypaństwowe  
układy i tym podobne – oraz zagnieżdżonemu zestawowi  
wzajemnie związanych i wchodzących ze sobą w inter- 
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akcje społeczno-ekologicznych skal przestrzennych. Do-
dać warto, że owe terytorialne układy skalarne przecinają 
się z sieciami skalarnymi (np. systemów społeczno-ekolo-
gicznej produkcji i konsumpcji73), zwykle wchodząc z nimi 
w sprzeczność lub konflikt. Innymi słowy, złożona artyku-
lacja skalarna wyrasta, z jednej strony, z molekularnych 
procesów i dynamiki powiązanych z cyrkulacją kapitału 
oraz towarzyszących jej procesów społeczno-ekologicz-
nej, metabolicznej transformacji oraz, z drugiej, z pozio-
mów skali regulacji i współzależnego rządzenia, w których 
zakorzenione są te pierwsze. Owe terytorialne i usiecio-
wione skale przestrzenne nigdy nie są z góry ustanowione, 
lecz nieustannie dyskutowane, redefiniowane, odtwarzane  
i restrukturyzowane pod względem ich zasięgu, treści, rela-
tywnej ważności oraz wzajemnych relacji. Ciągła reorgani-
zacja skal przestrzennych jest albo integralną częścią stra-
tegii społecznych broniących i walczących o kontrolę nad 
ograniczonymi zasobami i/albo walką o uprawomocniające 
upodmiotowienie [empowerment]. Mamy tu do czynienia 

ze stałym społecznym zmaganiem o panowanie nad kon-
kretnymi skalami w ramach określonej społeczno-prze-
strzennej koniunktury. I chociaż wiele spośród tych walk nie 
ma większych konsekwencji, inne mogą okazać się niezwy-
kle istotne74. Rozważmy na przykład, w jaki sposób kon-
flikty o właściwą skalę organizowania systemów wodnych 
(lokalną, na poziomie dorzecza, narodową, transnarodo-
wą) przywołują w każdym z przypadków różne geometrie 
władzy i mogą prowadzić do radykalnie odmiennych wa-
runków społeczno-ekologicznych75. Co więcej, poszerza-
nie skal usieciowionych stosunków – przykładowo, poprzez  
ekologiczny podbój oraz ekspansję sieci cyrkulacji kapi-
tału – uogólnia i pogłębia nierówne warunki społeczno- 
ekologiczne.
 Istnieje równocześnie „zagnieżdżony”, a jednak hie-
rarchiczny (w niektórych wypadkach), związek między ska-
lami przestrzennymi76. Stopnie władzy w ramach i pomię-
dzy grupami społecznymi, określone zgodnie z podziałami 
genderowymi, klasowymi, etnicznymi czy nawet ekologicz-
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nymi, odzwierciedlają skalę zdolności jednostek i zbioro-
wości do aktywnego wpływania (pozytywnego lub nega-
tywnego) na metabolizowanie środowisk miejskich. Tak jak  
w wypadku wszystkich wymiarów stosunków społeczno-
ekologicznych, konfiguracje skali zmieniają się zgodnie  
z przesunięciami władzy. Przedstawiane tu, zorientowa-
ne na proces ujęcie skali skupia uwagę na mechanizmach 
jej transformacji za sprawą konfliktu społecznego i walki 
politycznej. W wielu wypadkach walka ta toczy się wokół 
zawłaszczenia natury i kontrolowania jej metabolizmu. Te 
procesy społeczno-przestrzenne zmieniają znaczenie i rolę  
określonych skal geograficznych, przypominają wagę in-
nych oraz, czasami, tworzą zupełnie nowe skale. Owe re-
definicje skal modyfikują z kolei geometrie władzy społecz-
nej poprzez umacnianie władzy i kontroli posiadanej przez 
pewne osoby i grupy kosztem osłabiania innych77. Geo-
metrię władzy społecznej, wraz z cechującym ją społecz-
nym konfliktem i polityczno-ekonomiczną walką, najlepiej 
uchwytują właśnie ujęcia skali zorientowane na proces, 
które kierują naszą uwagę w stronę społecznych i ekolo-

gicznych mechanizmów jej transformacji. Wspomniane po-
dejścia procesualne są przydatne dla zrozumienia osi walk 
społecznych i politycznych toczonych wokół zawłaszcza-
nia natury i kontrolowania jej metabolizmu78. Choć upoli-
tycznione siły wpływające na transformację skali mają dla 
miejskiej ekologii politycznej nadrzędne znaczenie, warto 
również zwrócić uwagę, że skale ekologiczne mogą być 
przeobrażane w podobny sposób do skal społecznych, kie-
dy tylko społeczno-ekologiczna transformacja natury przyj-
muje nowe lub odmienne formy. Przykładowo, społeczno-
ekologiczne, skalarne „zagnieżdżenie” w wieloskalowych 
konfiguracjach monokulturowej, przeznaczonej na rynek 
uprawy rolniczej jest radykalnie odmienne od społeczno-
ekologicznych skal upraw na własny użytek79. Wiele badań 
prowadzonych w nurcie miejskiej ekologii politycznej zwra-
ca szczególną uwagę na owe polityczne konfiguracje – wli-
czając w to te odnoszące się do państwa (lokalne, regional-
ne, narodowe i transnarodowe) – jak również przestrzenne 
sieci skalarne, poprzez które wytwarzane są konkretne, 
zlokalizowane wydarzenia i warunki.

77. E. Swyngedouw, Authoritarian Governance, Power and the Politics of Rescaling, “Environment and Planning D: Society and Space” 2000, no. 18; tegoż, 
Scaled Geographies..., dz. cyt.
78. E. Swyngedouw, Social Power and the Urbanization of Water…, dz. cyt.
79. Przykład ten znajduje swoje rozwinięcie w: E. Swyngedouw, Scaled Geographies..., dz. cyt. 
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Wnioski

Miejska ekologia polityczna dostarcza nam zintegrowane-
go i relacyjnego podejścia, które okazuje się pomocne przy 
rozplątywaniu wzajemnie połączonych procesów o cha-
rakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym i ekolo-
gicznym, odpowiedzialnych wspólnie za tworzenie wysoce 
nierównego charakteru krajobrazów miejskich. Z racji tego, 
że na gruncie obciążonych władzą stosunków społeczno-
ekologicznych (prowadzących do tworzenia środowisk 
miejskich) dochodzi do nieustannych przesunięć pomię-
dzy grupami aktorów i skalami, konieczne są historyczno-
geograficzne wglądy w owe stale zmieniające się miejskie 
konfiguracje. Ich stawką jest bowiem namysł nad przyszłą 
ewolucją środowisk miejskich. Jedną z uderzających cech 
życia miejskiego jest wszechobecna konieczność jego pod-
trzymywania (wraz z organizującą je tkanką miejską) środ-
kami społecznie i materialnie metabolizowanej natury. Nie 
powinno nas zatem dziwić, że na gruncie praktyk życia co-
dziennego zurbanizowana natura jest kluczowym dobrem  
materialnym i symbolicznym zakorzenionym w oraz wy-
wołującym miejskie konflikty społeczne oraz walki na tle 
podziałów klasowych, genderowych i kulturowych o moż-

liwość jej używania i kontrolowania. Sfera zurbanizowanej 
natury to w rzeczy samej niezwykle sporny teren. Politycz-
ny program miejskiej ekologii politycznej stanowi w związku  
z powyższym zwiększanie demokratycznych treści w ra-
mach konstrukcji społeczno-środowiskowych poprzez roz-
poznawanie strategii, dzięki którym osiągnięta być może 
sprawiedliwsza dystrybucja władzy społecznej oraz bar-
dziej inkluzywny sposób środowiskowej produkcji.
 Neil Smith zwraca uwagę, że chociaż inne modne pa-
radygmaty myśli geograficznej mogą przepaść bezpowrot-
nie, geografia marksistowska pozostaje jednym z najżyw-
szych i najbardziej pouczających podejść pozwalających 
zrozumieć realia naszej dyscypliny. Prawdopodobnie nie 
zmieni się to dopóty, dopóki nie znikną nierówności stwo-
rzone przez globalne i lokalne formy kapitalizmu, a jakość 
życia ludzkiego nie stanie się równa dla wszystkich. Istotnie,  
konkluduje Smith: 

niczym nieskrępowane zwycięstwo kapitalizmu pod koniec XX wieku  
– dobrobyt, ubóstwo, kryzys i cała reszta – czyni analizę Marksa nawet 
jeszcze bardziej istotną dla wieku dwudziestego pierwszego… [Nawet  
jeśli] wykorzystanie kąśliwej ekonomicznej krytyki do stworzenia  
porywającego i realnego ruchu politycznego – a o to chodziło właśnie 
w Manifeście komunistycznym – pozostaje nieuchwytne80. 

80. N. Smith, El Niño Capitalism, “Progress in Human Geography” 1998, no. 22 (3), s. 163.
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Podczas gdy tradycyjna miejska historia środowiskowa 
skupia się raczej na konfiguracji rzeczy i wydarzeń, ma-
terializm historyczny i krytyczna ekologia polityczna dają 
pierwszeństwo wydobywaniu na światło dzienne usiecio-
wionych metabolizmów społeczno-ekologicznych oraz po-
wiązanych z nimi stosunków władzy, które konstytuują i or-
ganizują owe rzeczy.
 Stoi przed nami zatem pilne zadanie polegające na 
połączeniu krytycznej teorii miejskiej z równie krytyczną 
ekologią polityczną, zarówno w sensie teoretycznym, jak  
i empirycznym. Pytanie o to, czyja natura już jest lub zosta-
nie zurbanizowana, w wypadku jakiegokolwiek radykalne-
go działania politycznego musi zostać wysunięte na pierw-
szy plan, w tym samym stopniu, w jakim emancypacyjna 
polityka miejska sprowadza się do zdobywania władzy  
w celu wytwarzania środowisk miejskich zgodnie z marzenia-
mi, potrzebami i pragnieniami – a więc zdolnościami do ko-
lektywnego tworzenia fizycznych i społecznych przestrzeni  
– osób i grup, które je zamieszkują.

Podziękowania

Autorzy pragną podziękować Andy’emu Jonasowi, Markowi  
Purcellowi oraz Matthew Gandy’emu za ich konstruktywne  
i pomocne uwagi do wcześniejszych wersji tego tekstu. 
Odpowiedzialność za pozostałe w nim błędy i przeoczenia 
spoczywa oczywiście tylko na jego autorach.

Przełożył Piotr Juskowiak
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Co robić, gdy nigdy nie byliśmy ludźmi? 
Z Donną Haraway rozmawia Nicholas Gane



Nicholas Gane: Manifest cyborgów po raz pierwszy 
został opublikowany w “Socialist Review” w 1985 roku, 
więc dziś, w 2006 roku ma on dwadzieścia jeden lat1. 
Co było Twoim celem i jakie motywacje kryły się za na-
pisaniem tego eseju? 

Donna Haraway: Na początku lat osiemdziesiątych po-
proszono mnie o dwukrotne zabranie głosu w kwestiach 
dotyczących amerykańskiego feminizmu socjalistycznego 
i szerzej, nowego ruchu lewicowego. Krótko po wyborze  
Reagana na prezydenta, kolektyw Socialist Review z Za-
chodniego Wybrzeża zaprosił mnie oraz Barbarę Ehren-
reich i innych do napisania pięciostronicowych tekstów  
dotyczących feminizmu socjalistycznego oraz tego, jakie 
polityczne zmiany uważamy za konieczne, przyjmując za 
punkt wyjścia perspektywę Stanów Zjednoczonych. Pytały-
śmy w nich o to, co może czekać nasze ruchy w kontekście 
zwycięstwa Reagana, oraz oczywiście o to, co ten wybór 
oznacza w szerszym kontekście wydarzeń kulturalnych  
i politycznych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na 

całym świecie. Symbolem podobnych wydarzeń było zwy-
cięstwo Thatcher w Wielkiej Brytanii, jednakże u nas było 
to czymś więcej niż formacją narodową. 
 Zostałyśmy więc poproszone o przygotowanie pięciu 
stron odnoszących się do tego, wychodzących z nasze- 
go dziedzictwa, i to właśnie było bezpośrednią pobud-
ką dla tekstu, który ostatecznie trafił do “Socialist Re-
view”, gdzie funkcjonował jako manifest dla cyborgów,  
ale tak naprawdę już wówczas chciałam go zatytułować  
Manifest cyborgów, żartobliwie odnosząc się do Manifestu 
komunistycznego Marksa. Jednakże kilka lat przed tym, 
jak został opublikowany w “Socialist Review”, zostałam  
sprowokowana do jego napisania w kontekście tej samej  
sieci osób, a była nią międzynarodowa konferencja no-
wych ruchów lewicowych w Cavtat, w Jugosławii (obec-
nie Chorwacji). Zostałam tam zaproszona jako reprezen-
tantka kolektywu Socialist Review, a samo wydarzenie  
pomogło mi rozpocząć namysł nad informatyką do-
minacji, polityką cyborgów i wyjątkowym znaczeniem  
świata IT w bardziej transnarodowy sposób.  
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2003, nr 1, s. 49–87].



 Manifest wziął się również z mojej osobistej historii jako 
biolożki. Napisałam pracę doktorską z biologii. Kochałam 
tę dziedzinę, byłam w nią zaangażowana na serio i z pasją;  
w jej materialność, organizmy i światy. Jednak zawsze za-
mieszkiwałam biologię, wychodząc z perspektywy równie  
silnego wykształcenia w dziedzinie literatury i filozofii. Nigdy,  
zarówno politycznie, jak i historycznie nie chciałam trakto-
wać organizmu jako czegoś prostego. Szczególnie intere-
sowało mnie to, w jaki sposób organizm może funkcjonować  
jako przedmiot wiedzy, będąc systemem produkcji i roz-
dzielania energii albo systemem podziału pracy z wyzna-
czonymi funkcjami. To jest historia ekosystemu jako obiektu, 
który mógł się pojawić w kontekście takich tematów, jak za-
rządzanie zasobami, śledzenie ścieżek przepływu energii  
poprzez warstwy troficzne, urządzenia znakujące, które po-
wstały dzięki zapleczu nuklearnemu przy rzece Savannah,  
oraz dzięki interdyscyplinarności w cybernetyce, która poja-
wiła się w czasie wojny, czy chemii jądrowej i teorii systemów. 
 Uważałam, że zamieszkiwanie biologii bez swego ro-
dzaju trudnej świadomości radykalnej historyczności tych 
przedmiotów wiedzy jest niemożliwe. Czytasz autorów  
takich jak Foucault i nie będziesz już tą samą osobą. Nigdy  

jednak nie byłam postmodernistką z gruntu tradycji lite-
rackiej czy architektonicznej. Dla mnie [biologia] zawsze  
dotyczyła materialności aparatury organizmów i labora-
toriów, zawsze interesowali mnie pojawiający się na sce-
nie różni nieludzie. Manifest cyborgów był wynikiem tego 
wszystkiego. 

NG: Jest on oczywiście również manifestem teorii fe-
ministycznej. 

DH: To jest feministyczny dokument teoretyczny – doty-
czący świata, w którym żyjemy i pytania „Co robić?”. Mani-
festy prowokują zazwyczaj, zapytując o dwie rzeczy: gdzie 
u licha jesteśmy i co właściwie z tego wynika? Pytanie: „Co 
robić?” pochodzi z rozprawy Lenina z 1902 roku, jednak  
u mnie uzyskuje odpowiedź odmienną niż jego wezwanie 
do stworzenia partii zawodowych rewolucjonistów poddanej  
ścisłemu nadzorowi. 

NG: Powiedziałaś wcześniej, że istnieli również czy-
telnicy, „którzy przyjmowali Manifest cyborgów jako 
analizę technologiczną”, jednocześnie skłaniając się  
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do „odrzucenia zawartego w nim feminizmu”2. Być 
może to właśnie jest dobre miejsce do tego, aby rozpo-
cząć naszą rozmowę. W jakim sensie Manifest cybor-
gów jest manifestem feministycznym? Wcześniej mó-
wiłaś o „feminizmie, który nie obejmuje Kobiety, ale 
jest dla kobiet”3. Co właściwie stanowi podstawę ta-
kiego feminizmu?

DH: Cóż, to dość skomplikowane i myśląc o tym, możemy 
jedynie podążać za różnymi wątkami. W ujęciu bell hooks, 
feminizm jako czasownik (feminizowanie) dotyczy bardziej 
ruchów kobiet, a nie jakiejś szczególnej doktryny. Podob-
nie jak wiele innych osób z mojego pokolenia, dałam się 
zgarnąć do ruchów kobiecych. Zaangażowałam się w poli-
tykę ruchu wyzwolenia kobiet, który wyłonił się z atmosfery 
lat sześćdziesiątych. Zawarte jest w tym bardzo osobiste 
dziedzictwo, które ma wiele wspólnego z kwestiami klasy 
i podziałów rasowych: z moim rozumieniem władzy i ogra-
niczeń mojego własnego historycznego feminizmu w tych 
małych kolektywnych światach. 
  

Ale to dziedzictwo ma o wiele większy zasięg, jest pró-
bą zrozumienia niemożliwej nadziei, że ten ustanowiony 
nieporządek nie jest konieczny. Wynika ono także z teorii 
krytycznej, która postrzega feminizm jako akt oporu wo-
bec wyjątkowego cierpienia kobiet na świecie i w historii, 
jednocześnie uznając, że (faktycznie) nie wszystkie [do-
świadczenia] były cierpieniem. Jest coś w kobiecych żywo-
tach zasługującego na uczczenie, nazwanie, przeżywanie,  
a my same mamy różne palące kulturalne i organizacyjne 
potrzeby – kimkolwiek to „my” jest. 
 Feminizm był złożonym dziedzictwem, miejscem gwał-
townej polityki oraz intensywnej przyjemności z bycia czę-
ścią ruchu kobiecego. Wszystko to, jak również samo docho-
dzenie do tego poprzez bycie naukowczynią, nie w starym  
stylu, ale biolożką, katoliczką odrzucającą Kościół, ale ni-
gdy niebędącą w stanie stać się świecką humanistką. Se-
mioza jest krwawa i cielesna, jest przeżywaniem czegoś  
w rodzaju niemożności bycia szczęśliwą z powodu semio-
tyki, która podobnież dotyczy wyłącznie tekstu w jakiejś 
rozwodnionej formie. Tekst jest zawsze cielesny i zazwy-
czaj nie-ludzki, nie-skończony, nie-człowieczy. Taki był fe-
minizm kiedyś i takim jest dla mnie nadal. 
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2. Tejże, The Haraway Reader, Routledge, London–New York 2003, s. 325.
3. Tamże, s. 329.



NG: Niektórzy czytelnicy Manifestu spostrzegli, że 
„obstajesz przy kobiecości cyborga”4. Czy to prawda? 
W kluczowym ustępie piszesz, że „cyborg jest tworem 
w świecie postpłciowym”5, ale kiedyś deklarowałaś, że 
nie lubisz terminu „postpłciowy”6. Dlaczego?
W świecie przecięć i przekroczeń [transversals], w któ-
rym granice między naturą a kulturą nie są już dłużej 
przejrzyste, koncept postpłciowości wydaje się cał-
kiem przydatny. W podsumowaniu manifestu robisz 
aluzję do „utopijnego snu o świecie monstrów bez 
płci”7. Czy pomysł, by wyjść poza płeć, jest zatem ni-
czym więcej (albo mniej) niż „utopijnym snem”?

DH: Nie! Oczywiście płeć jest nadal czymś brutalnym. Po-
jawiły się na niej małe zmarszczki, ale jest nadal przera-
biana na wiele sposobów. Ale istnieje także świat trans-, 
który z płci robi „zły” rzeczownik. Jednocześnie ludzie zaj-
mujący się trans- wykonują naprawdę interesującą pracę 
teoretyczną, włączając w to moich byłych studentów, jak 

np. Eva Shawn Hayward, która nie chciała się tym zajmo-
wać w stosunku do ludzi8. Wiele różnych interesujących 
rzeczy dzieje się pod prefiksami post- i trans-. To nie utopij-
ny sen, ale przyziemny projekt roboczy. Mam problem ze 
sposobem, w jaki ludzie zajmują się utopijnym, postpłcio-
wym światem. „Och, to znaczy, że już nie ma znaczenia, 
czy jesteś mężczyzną czy kobietą”. To nieprawda. W wielu 
jednak miejscach wyobraźni i uświatowienia to właściwie 
jest prawda, zarówno z dobrych, jak i złych powodów. 

NG: W jaki więc sposób myślisz o płci w tym coraz 
bardziej przecinającym i przekraczającym się świecie?

DH: W sposób, w jaki Susan Leigh i Geoff Bowker nauczyli  
mnie myśleć: za pomocą pracy kategorii9. Nie uświęcaj 
kategorii. Nie krytykuj i nie myśl, że coś zniknęło, ponie-
waż dokonałeś krytyki. Jeżeli ty czy twoja grupa doszliście 
do tego, jak coś działa, to nie spowoduje to, że coś znik-
nie. Jeżeli ty wiesz, jak coś zostało pomyślane, nie znaczy 
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4. Tamże, s. 321.
5. Tejże, Manifest cyborgów..., dz. cyt., s. 51.
6. Tejże, The Haraway Reader, dz. cyt., s. 328.
7. Tejże, Manifest cyborgów..., dz. cyt., s. 87.
8. E.S. Hayward, Jellyfish Optics. Immersion in Marine TechnoEcology, referat wygłoszony na spotkaniu Society for Literature and Science, Durham, październik 2004.
9. Zob. G.C. Bowker, S.L. Star, Sorting Things Out. Classification and Its Consequences, MIT Press, Cambridge, MA 2000.



to, że można powiedzieć, że coś jest wymyślone. Żyjemy  
w pewien sposób w postpłciowym świecie, a w inny znajdu-
jemy się wciąż w brutalnym świecie upłciowienia. Ale może 
teoretyczki związane z ruchem kolorowych kobiet miały ra-
cję, kiedy mówiły, że żyjemy w świecie międzysektorowym. 
To mieli na myśli Leigh i Geoff, kiedy zaproponowali kate-
gorię „momentu obrotowego” [torque]10. Żyjemy w świecie, 
gdzie ludzie zmuszeni są do życia jednocześnie w kilku ka-
tegoriach nieizomorficznych, które ich wywracają [torque]. 
Więc postpłciowość jest ważnym tematem, ale naprawdę 
denerwuje mnie, gdy zmienia się go w projekt utopijny. 

NG: Czy zatem używasz terminu „postpłciowość” pro-
wokacyjnie, a ludzie rozwijają to na różne sposoby?

DH: Tak. Ale co ze światem pozbawionym płci, jaką zna-
my? Niektórzy ludzie uważają, że oznacza on świat bez po-
żądania, seksu, tego, co nieświadome, a ja nie to miałam  
na myśli. Chciałam powiedzieć, że Freudowska teoria nie-
świadomości jest po prostu lokalną, choć potężną analizą.  

NG: Fascynuje mnie w Manifeście jego złożona mie-
szanka feminizmu i cybernetyki. Jest tam na przykład 
mowa o tym, że „istoty ludzkie, jak każdy inny składnik 
czy podsystem, muszą być umieszczone w architek-
turze systemu, którego podstawowe modele operacji 
są probablistyczne, statystyczne”11. To jest radykal-
ne rozszerzenie słynnej Mathematical Theory of Com-
munication Claude’a Shannona i Warrena Weavera12, 
w której informacja definiowana jest przy użyciu kate-
gorii statystycznych. W wywiadzie przeprowadzonym 
w 1999 roku powiedziałaś, że znałaś prace Norberta 
Wienera w momencie pisania Manifestu, ale czy Shan-
non i Weaver byli także kluczowymi punktami odnie-
sienia? A mówiąc ogólniej, co z cybernetyką – czy jest 
to pole, które nadal wpływa na Twoją pracę?

DH: Tak, Shannon i Weaver byli częścią manifestu. Czy-
tałam ich teksty, równie istotne były dla mnie konferencje 
Macy. Promotorem mojej pracy doktorskiej był George  
Evelyn Hutchinson (1903–1991), naprawdę rewelacyj-
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11. D. Haraway, Manifest cyborgów..., dz. cyt., s. 65.
12. C.E. Shannon, W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana 1949.



ny człowiek: teoretyk ekolog, matematyk, biolog, historyk  
naturalny, studiował włoskie średniowieczne manuskrypty  
– erudyta swojego pokolenia. Anglik z pochodzenia13. Ucie-
kłam do jego laboratorium przed biologią rozwojową i jej 
molekularnymi wcieleniami, ponieważ, poniekąd, wszystkie 
moje komórki umierały w laboratorium! Ale przede wszyst-
kim dlatego, że byłam intelektualnie nieszczęśliwa i w koń-
cu musiałam dojść do tego, że biologia była dla mnie prak-
tyką kulturalno-materialną. Musiałam ulokować biologię  
w jej wzajemnych relacjach z wieloma innymi wspólnota-
mi praktyk, które powstały ze wzajemnie uwikłanych ludzi  
i innych, żyjących lub nie. Laboratorium Evelyna Hutchin-
sona sprawiło, że stało się to możliwe. W jego pracowni 
czytaliśmy takie autorki i autorów jak Simone Weil, Shan-
non i Weaver, Virginię Woolf – to były teksty biologiczne, 
które czytaliśmy w ramach prac tej grupy. Wiele osób, któ-
re wyszły z laboratorium Evelyna – jak Robert MacArthur 
(1930–1972) – było bardzo ważnymi biologami. Współ-
praca MacArthura z E.O. Wilsonem odnośnie biogeografii 
wysp14 była bardzo ważna. MacArthur zaś był głównym cy-
bernetycznym teoretykiem zajmującym się zachowaniami  
zwierzęcymi oraz świetnym ornitologiem. 

 W każdym razie wiele osób, które wyszły z labora-
torium Evelyna, było mocno zainteresowanych różnymi 
aspektami cybernetyki, włączając w to mnie samą. Ale jak 
można było się wówczas nie interesować tymi rzeczami? 
Cytat, który wcześniej przytoczyłeś, nie jest o tym, kim chcę 
być, ale o moim usadowieniu i patrzeniu na to, co wydawa-
ło mi się imperatywem, to znaczy, że współczesne projekty 
dotyczące wiedzy tworzą swoje obiekty zainteresowania 
w sensie foucaultowskim – tak jak dyskurs tworzy swoje 
obiekty zainteresowania. To nie jest relatywistyczne stano-
wisko. Nie dotyczy ono rzeczy zaledwie skonstruowanych  
w relatywnym sensie, lecz raczej obiektów, którymi w nie-
podlegający wyborom sposób jesteśmy. Nasze systemy 
są probabilistycznymi bytami informacyjnymi. Jednak nie 
jesteśmy (i inni także) tylko i wyłącznie tym. To nie jest wy-
czerpujący opis, ale raczej niepodlegająca wyborowi kon-
stytucja obiektów, wiedza w działaniu. Nie dotyczy to po-
siadania implantów ani lubienia ich. To nie jest ta sama 
euforyczna radość z informacji. Jest to twierdzenie, które 
lepiej powinnyśmy były zrozumieć – to właśnie czynność 
tworzenia światów, uświatowienie. Nigdy nie jest tak, że 
zachodzi tylko jedna czynność tworzenia światów, nato-
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miast warto zasiedlać tę jedną jako ktoś więcej niż ofiara. 
Powinnyśmy były lepiej zrozumieć, że dominacja nie jest 
jedyną siłą, która tutaj działa. Powinnyśmy były zrozumieć, 
że jest to strefa, gdzie lepiej, abyśmy same były inicjator-
kami czy poruszycielkami, niż po prostu ofiarami. 
 W związku z tym manifest dotyczy zamieszkiwania 
cyborga. Cyborg jest formą [figuration], ale jest również 
przymusowym uświatowieniem. Nie możesz tego nie rozu-
mieć, jeżeli go zamieszkujesz – cyborg jest projektem mi-
litarnym, późnokapitalistycznym, który wchodzi w głęboką 
współpracę z nowymi formami imperialnej wojny – głów-
nym rodzicem dla świata cyborgów jest oczywiście elektro-
niczne pole bitwy McNamary – tak samo firma telefoniczna 
Bella. I co więcej – cyborgi jednocześnie otwierają radykal-
ne możliwości. 
 Brzmię tu niczym Bruno Latour, ale ja daję więcej prze-
strzeni dla podświadomej krytyki [critic in the basement] 
niż on. Mam więcej sympatii dla teorii krytycznej niż Bru-
no. Mam także większą ochotę współżycia z niestrawnym 
dziedzictwem intelektualnym i politycznym. Bardziej niż on 
chcę zachować tę niemożliwą spuściznę. Nasza twórczość 
obiera różne kierunki, ale sprzymierzone ze sobą. 

 A zatem, tak, Shannon i Weaver są obecni w mani-
feście i to jest ich wielki czas. Cybernetyka w różnych for-
mach też się tam pojawia. Gregory Bateson jest tam także 
i poprzez jego pochodzenie drugi/trzeci porządek cyberne-
tycznych światów, które analizuje Katherine Hayles. Odno-
szę się z pełnym zrozumieniem do niektórych cybernetycz-
nych dokonań, jak choćby myślenia poprzez autopoiesis. 
Jest tam także Lynn Margulis ze swoją odniesioną do świa-
ta hipotezą Gai wraz z jej symbiogenetycznym zapleczem. 
Jednocześnie teorie systemów wszystkich rodzajów budzą 
mój zdecydowany opór, włączając w to tak zwany trzeci po-
rządek cybernetyki oraz podejścia związane z autopoiesis 
i strukturami sprzężonymi. Nie czuję się dobrze w tego ro-
dzaju kontekstach, choć pamiętam, że cybernetyka to nie 
tylko Norbert Wiener. 

NG: Wygląda na to, że doszło do ogólnego odrodze-
nia zainteresowania cybernetyką wraz z pojawianiem 
się debat o posthumanizmie15. Podtytuł twojego eseju 
z 1992 roku Ecce Homo, Ain’t (Ar’n’t) I a Woman, and 
Inappropriate/d Others16 to The Human in a Post-Hu-
manist Landscape [Człowiek w krajobrazie posthuma-
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nistycznym]17. Jakie znaczenie terminu „posthumani-
styczny” przyjmujesz? Czy nadal uważasz ten koncept 
za użyteczny? 

DH: Przestałam go używać. Korzystałam z niego przez ja-
kiś czas, włączając w to Manifest. Myślę, że niemożliwym 
jest nieużywanie go od czasu do czasu, ale staram się tego 
nie robić. Kate Hayles napisała mądrą, świetną książkę 
How We Became Posthuman [Jak staliśmy się postludz-
cy]. Sytuuje ona siebie we właściwym miejscu – tam, gdzie 
ludzie spotykają urządzenia IT, gdzie światy są rekonstru-
owane jako informacja. Głęboko podzielam zawarte w tej 
książce przekonanie o materialności informacji. Autorka 
ani przez chwilę nie pozwala nikomu pomyśleć, że chodzi 
o niematerialność, a nie o dotarcie do specyficznych prze-
jawów materialności. Mogę się utożsamić z takim sensem 
owego „w jaki sposób stałyśmy się posthumanistkami”. 
Niemniej, ludzkie/postludzkie są zbyt łatwo zawłaszczane 
przez entuzjazm. „Wszyscy zostańmy posthumanistkami  
i znajdźmy nasz następny, teleologiczny stopień ewolucji  
w jakichś tam transhumanistycznych technologicznych 
ulepszeniach”. Jak na mój gust posthumanizm jest zbyt ła-

two zawłaszczany do tego rodzaju projektów. Jednak wiele 
osób uprawiających ten rodzaj myślenia nie robi tego w ten  
sposób. Zwróciłam się w stronę gatunków stowarzyszo-
nych, aby właśnie odejść od posthumanizmu. 
 Gatunek stowarzyszony stanowi moją próbę, by utrzy-
mać (napięte wprawdzie) stosunki z projektami posthu-
manistycznymi, ponieważ uważam, że to gatunek stoi 
pod znakiem zapytania. W tym sensie bliżej mi do Derridy  
i odczytania Derridy przez Cary’ego Wolfe’a18. Bliżej mi 
do zoontologii niż posthumanizmu, gdyż myślę, że tutaj 
to gatunek jest najważniejszym pytaniem, jednym z tych 
wspaniałych słów, które jest wewnętrznie oksymoronicz-
ne. Takie podejście podkreśla jego darwinistyczne znacze-
nia, włączając w to postrzeganie ludzi jako Homo sapiens. 
Myślenie poprzez „gatunki stowarzyszone” wnika w pro-
jekty, które konstruują nas jako gatunki, filozoficznie lub na 
inne sposoby. W „gatunku” chodzi o pracę na kategoriach. 
Termin ten jednocześnie odnosi się do kilku wiązek zna-
czeń – typu logicznego, taksonów charakteryzowanych  
w ramach biologii ewolucyjnej i nieprzejednanej specyficz-
ności znaczeń. 
  

4
110

17. Tejże, The Haraway Reader, dz. cyt., s. 47–61.
18. Zoontologies. The Question of the Animal, red. C. Wolfe, University of Minnesota Press, Minneapolis 2003.



 Nie można także myśleć gatunków bez bycia wewnątrz 
science fiction. Jedne z najbardziej interesujących inicjatyw 
wokół gatunków zostały zrealizowane zarówno przez lite-
rackie, jak i nieliterackie projekty science fiction – różnego 
rodzaju projekty artystyczne. Posthumanizm jest zdecydo-
wanie zbyt restrykcyjny. Ja zatem staję po stronie gatunków 
stowarzyszonych, chociaż ich znaczenie też zostało nad-
pisane jako odnoszące do psów i kotów. Najpierw wdra-
żam się poprzez pisanie o psach. Ale myślę o Manifeście 
cyborgów i Manifeście gatunków stowarzyszonych19 jako 
podpórkach dla przebadania relacyjności, gdzie gatunki są 
podane w wątpliwość, a to, co posthumanistyczne, okazuje  
się zwodnicze. 

NG: To, co starałem się zrobić w mojej własnej pracy, 
to użycie idei tego, co posthumanistyczne, żeby podać 
w wątpliwość założenie tego, co ludzkie. 

DH: Tak właśnie jest. 

NG: Widzę ten sam sposób kwestionowania w Twojej 
odpowiedzi na esej Jacques’a Derridy20 o trzech cio-
sach zadanych ludzkiemu narcyzmowi: kopernikań-
skim, darwinowskim i freudowskim. Do tych trzech do-
dałaś czwarty, który jest „związany z kwestiami tego, 
co cyfrowe, syntetyczne”21. Czym właściwie jest ten 
„czwarty cios” i jak się on rozwinął od czasu napisa-
nia Manifestu, szczególnie biorąc pod uwagę potężną 
transformację cyfrowych technologii komunikacyj-
nych, która nastąpiła po 1985 roku?

DH: Czwarty cios zmusza nas do przyjęcia do wiadomości, 
że nasze maszyny także są żywe. Jesteśmy przemiesz-
czeni nie tylko kosmologicznie za sprawą iluzji centralno-
ści człowieka, ale także psychoanalitycznie i zoologicznie. 
Wyparliśmy to, próbując budować świat jako jedyne miej-
sce autopoiesis. Wątpienia w autopoiesis nauczyła mnie 
jedna z moich obecnych doktorantek, Astrid Schrader, któ-
ra skończyła fizykę. Denerwuje ją autopoiesis, ze względu 
na jej zamknięty charakter – przecież nic się samo nie  
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organizuje, wszędzie mamy do czynienia z relacyjnością,  
a samoorganizacja powtarza problemy teorii systemów. 
Dlatego właśnie sposób, w jaki Schrader podchodzi do 
Derridy naprawdę mi pomógł.
 Obie, wraz z inną studentką, Mary Weaver, która pi-
sze o transświatach, sięgamy do Isabelle Stengers i jej od-
czytań Whiteheadowskiego myślenia o abstrakcjach jako 
„przynętach”22. Zadaniem jest wymyślenie lepszych abs-
trakcji i autopoiesis prawdopodobnie nie jest jedną z nich. 
Wspólnie z Isabelle poczułam się zwabiona do pewnego 
rodzaju myślenia poprzez „gatunki podawane w wątpliwość”. 
 Czwarty cios zadany pierwotnemu narcyzmowi – czyli 
pytanie o nasze relacje z tym, co nie jest ludzkie – zaczyna 
dosięgać naszych podstawowych relacji z tym, co maszy-
nowe, ale także czymś więcej niż maszynowe – z tym, co 
nie-żywe i nie-ludzkie. Bruno Latour także próbuje to robić. 
Myślę, że wielu z nas znajduje się w tym miejscu, gdyż tutaj  
tkwi wiele najbardziej palących pytań. 

NG: W Manifeście deklarujesz, że „nasze maszyny są 
niepokojąco żywe, a my sami – przerażająco bezwład-

ni”23. Czy jest to żartobliwe stwierdzenie mające na 
celu sprowokowanie myślicieli, którzy wciąż traktują 
ludzką sprawczość jako coś świętego, uprzedniego 
wobec maszyn albo od nich niezależnego? A może jest 
to poważniejsza deklaracja dotycząca pojawiania się 
inteligentnych technologii, które posiadają kreatywne 
władze i sprawczość dorównującą tym, które cechują 
tzw. ludzkie istoty?

DH: Jedno i drugie. To także narzekanie na bierność moich 
politycznych przyjaciół, mnie samej i moich intelektualnych 
kumpli. To narzekanie. To jak żale Bruna Latoura na głu-
potę krytycznych teoretyków, którzy zajmują się tylko upra-
wianiem krytyki, którzy utknęli tam, gdzie Adorno i Horkhe-
imer mogli jeszcze utknąć w sposób usprawiedliwiony. To, 
co zrobili, wtedy musiało zostać wykonane. Ale to szalone 
zatrzymać się na niekończących się uskarżaniach na tech-
nologię, techno-kulturę i nie rozumieć wyjątkowej żywości, 
która także nas dotyczy. Jest to bardzo zrzędliwa uwaga 
o pracy, która musi zostać wykonana i której podejmuje 
się wiele osób. Jedyne, co trzeba zrobić, to spojrzeć tam, 
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gdzie odbywa się u podstaw kreatywna praca kulturowa 
i intelektualna; wewnątrz i poza wszelkiego rodzaju tech-
nologiami pisania. Obecnie Katie King jest jedną z najcie-
kawszych badaczek piszących o technologii24. Pracuje na 
Uniwersytecie w Maryland; poznałam ją jako studentkę. 
Istnieje ogrom niezwykle interesującej pracy kulturowej,  
z którą krytyczni teoretycy sobie nie radzą. 

NG: Ostatnie dyskusje dotyczące tego, co ludzkie/
postludzkie rzucają nam również wyzwanie przemy-
ślenia konceptu tego, co społeczne. Klasycznie to, co 
społeczne, zwykło być opierane na koncepcji ograni-
czonego ludzkiego podmiotu, ale to staje się trudne 
do utrzymania w świetle ostatnich wątpliwości wobec 
tego, co może być uznane za zbyt „ludzkie”. W Mo-
dest_Witness [Skromny_świadek] poczyniłaś sze-
reg ciekawych uwag na temat tego, co społeczne25. 
Oświadczasz na przykład, że „stosunki społeczne 
obejmują zarówno nie-ludzi jak i ludzi jako społecznie 
[...] aktywnych partnerów”26. Później dodajesz, że to, 

co społeczne, nigdy nie jest czymś samym w sobie, 
„ontologicznie realnym i oddzielonym”27. Wydaje się 
to porównywalne do stanowiska Latoura, który odma-
wia przywiązania tego, co społeczne, do wszechmoc-
nego pojęcia społeczeństwa albo do sił społecznych 
podbudowujących i wyjaśniających wszystkie inne zja-
wiska. Jaką rolę odgrywa pojęcie tego, co społeczne,  
w Twojej pracy?

DH: Chciałam wyrwać to pojęcie z jego umocowania  
w działaniach zastrzeżonych jako ludzkie. Z ujęcia, które  
w ostatecznym rozrachunku przyjmuje większość teorety-
ków społecznych – nie wszyscy i Latour jest tego najlep-
szym przykładem – ale niemniej jednak większość z nich 
ostatecznie ma na myśli stosunki społeczne i historię oraz 
ich ludzką formę, która konstytuuje się ponad i w kontrze 
do tego, co nie-ludzkie. Uważam, że Derrida dał nam  
potężne narzędzia krytyczne, żeby zrozumieć, jak to się 
dzieje. Sądzę jednak, że zatrzymał się na tym etapie. 
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 Pracuję obecnie nad małym esejem zatytułowanym 
And Say the Philosopher Responded [A gdyby filozof od-
powiedział], ponieważ Derrida napisał świetny tekst And 
Say the Animal Responded [A gdyby zwierzę odpowie-
działo]28 i inny mądry tekst The Animal That Therefore 
I Am [Zwierzę, którym więc jestem]29. To ten, w którym kon-
frontował się on ze swoim kotem, ze swoim prawdziwym 
kotem! Jego niebywałą zasługą jest – i w tej kwestii jest 
osamotniony pośród filozofów – że to prawdziwy kot zwrócił 
jego uwagę i sprawił, że zauważył swoją nagość – chociaż  
myślę, że sam kot prawdopodobnie nie przywiązywał wagi 
do jego nagości. Derrida w bardzo kreatywny sposób po-
radził sobie ze wstydem filozofii i wstydem bycia nagim 
przed światem. Wstyd jest bardziej męski niż ogólnoludzki, 
o czym Derrida zapomina wspomnieć, ponieważ to wła-
śnie jego męska frontalna nagość motywuje go do tego 
wywodu. Przestał się interesować kotem, gdy tylko po raz 
pierwszy uświadomił sobie kluczową kwestię, a mianowi-
cie, że zwierzę nie „reaguje”, ale „odpowiada”. 
 Zatem w dziwny i, jak sądzę, tragiczny sposób Derrida  
daje się podwójnie złapać w przekonanie o maskulinistycz-
nej wyjątkowości, po pierwsze, poprzez swoją ograniczoną 

wizję jednego jedynego nagiego organu, po drugie, poprzez 
brak dociekliwości w kwestii tego, co w owym patrzeniu  
obchodziło kota. Myślę, że ciekawość – podjęcie obowiązku  
dociekania wobec bycia wywołanym do odpowiedzi – to kry-
tyczna oś etyki niezakorzenionej w przekonaniu o ludzkiej  
wyjątkowości. 
 Deleuze i Guattari są o wiele, wiele gorsi. Myślę, że ich 
rozdział o stawaniu się zwierzęciem30 to obraza, ponieważ 
mają oni w nosie zwierzęta – stworzenia są tylko wymówką  
dla ich antyedypalnego projektu. Przyjrzyj się, jak nie zosta-
wiają suchej nitki na starej kobiecie i jej psach, gloryfikując 
watahę wilków w ich „horyzoncie stawania się” i liniach uj-
ścia. Deleuze i Guattari rozwścieczyli mnie całkowitym bra-
kiem zaciekawienia rzeczywistymi relacjami wśród zwierząt 
oraz pomiędzy zwierzętami i ludźmi. Doprowadziła mnie  
do szału pogarda dla figury udomowienia, towarzysząca ich  
monomaniakalnemu, antyedypalnemu projektowi wysła-
wiania dzikości. A wielu podejmuję ich koncepcje tak jakby 
mogły pomóc w myśleniu o uspołecznieniu poza tym, co 
ludzkie. Nonsens! Pomijając cyklopowe lapsusy, Derrida 
jest o wiele bardziej pomocny. 
 

4
114

28. Zoontologies…, dz. cyt.
29. J. Derrida, The Animal That Therefore I Am, “Critical Inquiry” 2002, nr 2, s. 369–417.
30. G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, Athlone, London 1987, s. 232–309.



 Jednak ja poważnie traktuję czasowości, skale, ma-
terialności i relacyjności pomiędzy ludźmi oraz naszymi  
konstytutywnymi partnerami, zawsze włączające innych lu-
dzi i inne stworzenia, zwierzęta i nie, w tworzenie światów,  
w uświatowienie. Myślę, że „to, co społeczne” jako rze-
czownik jest równie problematyczne jak „to, co zwierzęce” 
i „to, co ludzkie”, ale jako czasownik jest o wiele bardziej 
interesujące. Musimy wymyślić, w jaki sposób nie robić  
z niego rzeczownika, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Co 
zatem słowo „społeczny” mogłoby znaczyć? Nie możesz 
wnioskować o tym przez analogię, ponieważ nie chcesz, 
aby antropomorfizowanie nie-ludzkich partnerów stało się 
sposobem spotkania z nimi. Kto tego potrzebuje?

NG: Ale tak się właśnie zazwyczaj dzieje. 

DH: To się ciągle zdarza, ponieważ nie wiemy, jak inaczej 
działać. Mam tu na myśli naprawdę istotną pracę wszystkich 
tych zaangażowanych w działanie na rzecz praw zwierząt, 
filozofów i wielu innych, którzy postępują w dokładnie taki 
sposób. Ale nie możemy tak działać – nie możemy antro-

pomorfizować albo zoomorfizować. Musimy na nowo prze-
pracować nasze kategorie. Musimy żyć z konsekwencjami 
nieustannej ciekawości wewnątrz śmiertelnego, usytuowa-
nego, nieubłaganie relacyjnego procesu uświatowiania. 

NG: To być może jest odpowiedni moment, by powró-
cić do trzech granicznych zerwań, które nadają ramę 
Twojej definicji cyborga w Manifeście. Pierwsza z nich 
to granica między ludźmi i zwierzętami. Kwestią tej gra-
nicy szczegółowo zajmujesz się, gdy poruszasz temat 
transgenetycznych organizmów w Modest_Witness31 
i w rozważaniach o pokrewieństwie w Twoim ostatnim 
eseju o gatunkach stowarzyszonych32. Biorąc pod uwa-
gę rozwój nauk genetycznych i informatycznych, jaki  
nastąpił w ostatnich dwudziestu jeden latach, wydawa-
łoby się, że granica pomiędzy ludźmi i zwierzętami jest 
bardziej krucha niż kiedykolwiek. Jednocześnie jednak 
Twoja koncepcja gatunków stowarzyszonych wydaje 
się tyleż umacniać granice gatunkowe, co poszukiwać 
cech wspólnych czy połączeń pomiędzy nimi. Czy to 
prawda? Być może mogłabyś wytłumaczyć, dlaczego 
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obecnie postrzegasz „cyborgi jako młodsze rodzeń-
stwo” w „znacznie większej, perwersyjnej rodzinie ga-
tunków stowarzyszonych”33?

DH: Właściwie nie uważam, żeby idea gatunków stowa-
rzyszonych umacniała granice gatunkowe, ale rozumiem, 
dlaczego można tak to odczytać. W jednym z rozdziałów 
Companion Species Manifesto próbowałam rozłożyć na 
części słowo „gatunek”, ale nie udało mi się to wystarcza-
jąco dobrze. I tak, podobnie jak w wypadku cyborga, życie  
jako istoty gatunkowe nie jest kwestią wyboru. Zostaliśmy  
uświatowieni jako gatunki w pewnym foucaultowskim sen-
sie, gdzie znowu to dyskurs produkuje swoje obiekty. Dwie-
ście lat tego, co stało się potężnym, zmieniającym świat 
dyskursem biologii, wyprodukowało zarówno nas, jak i inne 
stworzenia jako gatunki. 
Doświadczamy także momentu radykalnej zmiany konfigu-
racji kategorii, na których pracujemy w obszarze biologii pod 
postacią biokapitału i biotechnologii. Szczególnie dobrze  
proces ten, dotyczący tego rodzaju transrelacji, które prze-
pracowują pokrewieństwo, analizuje Sarah Franklin. Sarah 
i ja uwikłałyśmy się w tę zagmatwaną dyskusję o pokrewień-
stwie, w którym rodzina nie jest produktem genealogicznym 

– kiedy rodzina to w ogóle nieodpowiednie słowo – kiedy  
krewny i pokrewieństwo są przerabiane przez różnego ro-
dzaju „trans-” procesy – najczęściej rodzaju molekularno-
genetycznego – gdzie transnarodowe bazy biologicznej 
różnorodności stanowią jedną z głównych materialności 
transgatunkowych, materialno-semiotycznych istot. 
 Tak więc bardzo interesują mnie gatunki, jednak nie 
jako taksonomicznie zamknięte i gotowe kategorie, ale pra-
ca pokrewieństwa w toku, która dysponuje obecnie istotny-
mi narzędziami – silnie połączonymi z IT i biokapitałem.  
Książka o gatunkach stowarzyszonych jest dla mnie pierw-
szą salwą służącą przemyśleniu gatunków za pomocą 
kategorii cyborga, psa, onkomyszy, mózgu, bazy danych 
– owej rodziny opartej na bliskości w Modest_Witness. 
Traktuję to bardzo poważnie. Myślę, że inni ludzie wyko-
nują o wiele lepszą pracę w tym kontekście niż ja i jest to 
kolektywny projekt. Myślę, że żyjemy w załamujących się 
światach – światach, w których życie i umieranie są z zało-
żenia czymś różnym. Gatunki stanowią jeden z tych świa-
tów i są nieustannie przekształcane. 
 Bezwzględnie jestem zakochana w rzeczywistych 
stworzeniach, takich jak Cayenne [jeden z psów Donny – 
dop. tłum.]. [Książka When Species Meet] rozpoczyna się 
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odrobiną miękkiego porno, w którym odgrywana jest „za-
kazana rozmowa” pomiędzy Cayenne a mną. Ten „oralny 
stosunek towarzyski” jest być może moją odpowiedzią na 
frontalną nagość Derridy przed jego kotem. Wydaje mi się, 
że bardziej koncentruję się na tym, co ten pies myśli o tym, 
co chcę mu przekazać, czego on chce i co to znaczy dla 
nas razem, niż na tym, co myślą o tym inni filozofowie, albo 
lepiej – maszyna filozoficzna. 
 W tej książce staram się poważnie potraktować fakt, 
że wszystkie obiekty miłości są niestosowne. Jeżeli jesteś 
naprawdę zakochana, zawsze okazuje się, że obiekt twojej  
miłości jest niewłaściwy – nawet jeżeli jesteś w związku mał-
żeńskim, nawet jeżeli jest to związek całkowicie popierany 
przez państwo – miłość unieważnia cię i ponownie stwarza.  
Zatem tak jak w Manifeście cyborgów próbuję pogodzić 
się z tym, gdzie się wspólnie znajdujemy. To stworzenie –  
Cayenne – i ja, Donna: gdzie się znajdujemy? Kiedy mój 
pies i ja dotykamy się, gdzie i w jakim czasie jesteśmy? 
Jakie uświatowienia, rodzaje czasowości i materialności 
wybuchają w tym dotyku, kto i co wymaga odpowiedzi?
Docieramy w tej podróży na przykład do przeorganizowa-

nia baz danych biologicznej różnorodności, do projektów 
genomowych psa, człowieka czy postgenomiki; stajemy  
się spadkobiercami procesów scalania gruntów w zachod-
nich Stanach Zjednoczonych po okresie gorączki złota, 
oraz ich praktyk górniczych, ranczerskich czy ich zwycza-
jów żywieniowych. Trafiamy tam, gdzie psy są częścią siły 
roboczej. Lądujemy na rodeo z całym jego dziedzictwem 
problemów wokół praw zwierząt. Trafiamy do wielu cza-
sowości. Trafiamy do tego, o czym Harriet Ritvo34 pisała 
w Animal Estate [Zwierzęcy majątek], albo do tego, co Sa-
rah Franklin nazwała „bogactwem rasy” oraz do współcze-
snych praktyk hodowlanych35. 
 Wzięcie tego związku na poważnie i rozluźnienie po-
strzegania tego, kim jesteśmy, zabiera nas do wielu sprzę-
żonych ze sobą światów, stawia nas w bardzo usytuowa-
nym „stawaniu się”. Wówczas fundamentalne pytanie 
etyczne i polityczne brzmi: za co ponosisz odpowiedzial-
ność, jeżeli poważnie traktujesz swoje dziedzictwo? Co 
się stanie, jeśli poważnie potraktujesz miłość? Nie możesz 
odpowiadać za wszystko, więc starasz się wymyślić, jak 
ujmować świat poprzez zmieniające cię więzi i spotkania, 
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a nie poprzez klasyfikacje. Oto więc jesteśmy w tej zabro-
nionej rozmowie, zakazanym obcowaniu, perwersyjnym 
stosunku towarzyskim; i wydaje mi się, że dzięki śledzeniu 
owych połączeń na końcu tej podróży będziemy w innym 
sensie odpowiedzialni i odmiennie zaciekawieni niż na jej 
początku. 

NG: Kiedy rozmawiałem z Brunem Latourem, stwier-
dził on, że jeśli już postrzegamy świat poprzez sieci 
powiązań, to ogromnym wyzwaniem staje się wypra-
cowanie sposobów zbierania czy grupowania rzeczy. 

DH: Dokładnie, i w tej kwestii zgadzamy się z Brunem, 
nawet jeżeli przyprawiamy się nawzajem o niestrawność 
przez sposoby, w jakie chcemy to osiągnąć. Myślę, że dla-
tego kochamy wzajemnie swoje prace, gdyż to jest właśnie 
kwestia, która naprawdę się liczy. 

NG: Drugie załamanie w Manifeście dotyczy granicy 
pomiędzy ludźmi i maszynami, którego to tematu już 
wcześniej dotknęliśmy. Zbliżając się do wniosków Ma-
nifestu stwierdzasz, że „maszyna nie jest już jakimś 

»to«, które należy ożywić, którym należy zarządzać  
i dominować. Maszyna to my, nasze procesy, aspekt 
naszej cielesności. Możemy być odpowiedzialne za 
maszyny, one nie dominują nad nami ani nam nie za-
grażają. Jesteśmy odpowiedzialne za nasze granice; 
jesteśmy nimi”36. 
 Czy to znaczy, że ludzie zawsze byli maszynami 
(albo systemami autopoietycznymi w sensie cyberne-
tycznym) i w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie 
dalszego mieszania ludzkiej świadomości czy ludzkie-
go ciała z technologiami informacyjnymi? A może ist-
nieją tutaj jakieś potencjalne bariery? Dla przykładu 
Katherine Hayles twierdziła, że „ludzie mogą wchodzić 
w symbiotyczne relacje z inteligentnymi maszynami 
[...], mogą być zastąpieni przez inteligentne maszyny 
[...], ale istnieje granica tego bezproblemowego połą-
czenia ludzi z inteligentnymi maszynami, które pozo-
stają wyraźnie odmienne od ludzi w swoich ucieleśnie-
niach”37. Na jakim stanowisku stoisz w tej kwestii?

DH: Krótka odpowiedź jest taka, że w większości zgadzam 
się z Kate Hayles, ale określiłabym to odrobinę inaczej, co 
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może mieć istotne znaczenie. Oczywiście, że są bariery. 
Nie wierzę w obsesyjny technoidiotyzm ludzi, którzy chcą 
ładować ludzką świadomość na chipa. 

NG: Myślisz o Hansie Moravecu?

DH: Tak, i ci faceci rzeczywiście o tym mówią – no i są 
facetami. To rodzaj techno-maskulinizmu będącego kary-
katurą samego siebie. Powinni się wstydzić! Cały czas nie 
mogę uwierzyć, że oni naprawdę mają to na myśli. I wtedy 
czytam ich teksty i zdaję sobie sprawę z tego, że to jed-
nak prawda. Jest to głupie, niemądre i naprawdę niewarte  
komentowania, ale potężni ludzie stworzyli z tego projekty 
i teraz jest się zmuszonym do ich komentowania. 
 Niemniej jednak uważam również, że można pisać  
historię za pomocą powtarzania tego rodzaju cyborgicz-
nych motywów we wszystkich czasach i miejscach, choć ja 
osobiście nie lubię tego robić – nie jestem typem loveloc-
kowskim. Nie lubię tej metanarracji, która głosi, że zawsze 
tak było. Uważam, że historia cyborgów jest historycznie 
dość ograniczona i nie dotyczy wszystkich połączeń ludzko- 
maszynowych. Interesują mnie zarówno historyczne róż-
nice, jak i ciągłość, i uważam, że cyborgiczny sposób two-

rzenia nas samych ma całkiem niedawną genealogię. Być 
może powinno się ją datować od końca XIX wieku, albo 
raczej tropić w latach trzydziestych lub podczas II wojny 
światowej, albo i później. W zależności od tego, co chcesz 
uwypuklić, możesz upatrywać jej początków na różne spo-
soby, ale jest ona całkiem niedawna. 
 Cyborgi mają do czynienia z tym interesującym stwo-
rzeniem nazywanym informacją i naprawdę nie można tego 
traktować ahistorycznie – tak jakby „informacja” oznaczała 
coś istniejącego cały czas, wszędzie. To błąd, gdyż wów-
czas nie dostrzega się zaciekłości i specyficzności tego, co 
teraźniejsze. Nie możesz również uczynić „człowieka” ahi-
storycznym lub traktować jako coś jednorodnego. „Czło-
wiek” wymaga wyjątkowego nagromadzenia partnerów. 
Ludzie, gdziekolwiek ich obserwować, są produktami usy-
tuowanych relacji z organizmami, narzędziami i nie tylko. 
Jesteśmy całkiem pokaźnym tłumem, wraz ze wszystkimi 
naszymi czasowościami i materialnościami (które nie wy-
stępują wobec siebie jako kwantyfikatory, ale jako współ-
konstytuujące czasowniki), włączając w to ziemską historię 
i ewolucję. Jak wiele gatunków składa się na rodzaj Homo? 
Wiele. Mamy również kilka rodzajów bliskich przodków  
i równoległych krewnych. 
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 Jeżeli nadal interesują cię bioantropologia, antropo-
logia fizyczna i prymatologia, a mnie interesują, to właśnie  
w kwestii taksonomii dzieje się obecnie wiele intrygujących 
rzeczy. Wszyscy ci ludzie, powiązani na różne sposoby 
z narzędziami, ale dotyczy to również całej masy innych 
zwierząt, nawet kruków. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w 
badaniach nad zdolnościami poznawczymi i zachowaniem 
ptaków. Okazuje się, że ptaki dużo lepiej radzą sobie z na-
rzędziami niż kiedykolwiek to sobie wyobrażaliśmy. To jest 
coś wielkiego dla historii ziemi. Ale cyborgi są świeżej daty. 
Ludzie jako cyborgi to bardzo młody, a jednak zawsze wie-
logatunkowy tłum – w tym kontekście gatunki rozumiane są 
jako różnego rodzaju gracze, organiczni lub inni, o których  
mówiliśmy wcześniej. 

NG: Miałem wrażenie, że z Twojego twierdzenia wyni-
ka, że zawsze ostatecznie interpretowałaś ludzi jako 
formy maszyn – takie pewnego rodzaju cybernetyczne 
odczytanie. 

DH: Nie. Myślę, że typy lovelockowskie przekonywałyby 
do takiego postrzegania ludzi, ale ja nie. Uważam, że takie  

narracje są chybione. Poważnie traktuję ontologiczne twier-
dzenie, że „oto jesteśmy, jakimi nas uczyniono”. Żyjemy  
w taki sposób, jak cyborgi – ale to nie jest jedyny sposób 
naszego życia. Jest tutaj wiele różnych „my” i nikt nie jest 
tym pojedynczym „my”. Naprawdę na serio uważam, że 
jest to ontologiczne twierdzenie o świecie i, co więcej, my-
ślę, że wiem co nieco na temat tego, w jaki sposób stali-
śmy się takimi. 
 Susan Leigh Star jest osobą, która ujęła to najmocniej 
– ona i Geoff Bowker, w książce Sorting Things Out38 [Po-
rządkując rzeczy], gdzie piszą o wysiłku włożonym w zrozu-
mienie, jak ludzie zmuszeni są funkcjonować jednocześnie  
w relacji do kilku obowiązujących systemów standaryzacji, 
do których nie pasują, ale z którymi muszą żyć. To jest spo-
sób myślenia, który mnie interesuje. Nie pokojowe historie 
o historii świata. Cały czas tworzę metanarracje. Jestem 
zainteresowana wielkimi historiami, ale nie pozwolę im stać 
się jedną historią. Istoty ludzkie zawsze miały wspólników. 
Bycie człowiekiem oznacza bycie zbiorem relacyjności, na-
wet w przypadku Homo erectus. Więc zawsze chodzi o re-
lacyjności, choć nie zawsze o maszyny, a tym bardziej nie  
o technologie informacyjne. 

38. G. C. Bowker, S. L. Star, Sorting Things Out…, dz. cyt.
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NG: Trzecia granica dyskutowana w Manifeście jest 
prawdopodobnie najbardziej nieuchwytna – ta pomię-
dzy sferą tego, co „fizyczne i niefizyczne”. W swoim 
eseju nie omawiasz zbyt szczegółowo tej granicy, ale 
w debatach toczonych ostatnio w ramach studiów kul-
turowych i studiów nad mediami staje się ona central-
nym punktem. Mam na myśli, na przykład, niedawne 
wymiany zdań na temat związku między tym, co mate-
rialne i wirtualne (Hayles) czy pomiędzy hardware’em 
i software’em (Kittler). To połączenie tego, co fizyczne 
i niefizyczne, wydaje się kluczowe dla Twojego ujmo-
wania ciał jako „materialno-semiotycznych węzłów”39. 
Można również odnieść wrażenie, że jest ono kluczo-
we w kontekście ostatnio podejmowanej przez Ciebie 
dyskusji wokół własności intelektualnej w „Modest_
Witness”40. Jak dzisiaj postrzegasz tę granicę pomię-
dzy „fizycznym” i „niefizycznym”? 

DH: Przepracowałam tę część, ponieważ jest to kwestia,  
z której jestem najmniej zadowolona w Manifeście. Był to 
rodzaj przełożenia dualizmu umysłu i ciała, a w efekcie 

otrzymaliśmy to, co „materialno-semiotyczne” – masz rację  
– i jest to wciąż jedynie określenie robocze do czasu zna-
lezienia właściwszej analitycznie nazwy. Chodzi tu o pro-
stą sprawę – co do której wydaje mi się, że zgadzamy się  
z Kate Hayles – a mianowicie, że wirtualne nie jest niema-
terialne. Jeżeli ktoś myśli inaczej, jest wariatem. 
 Granica dzieląca to, co „fizyczne” od „niefizycznego” 
zawsze dotyczy specyficznego sposobu uświatowienia. 
Obecnie prawdopodobnie najwięcej inwestuje się w to, co 
wirtualne – i to po równo w inwestycjach finansowych, gór-
nictwie, produkcji, procesach pracy czy rozległych migra-
cjach zarobkowych i outsourcingu. Wszystko to prowokuje 
wielkie polityczne debaty, wpływa na różnego rodzaju kryzy-
sy państwa narodowego, utrwalanie się takich a nie innych 
form władzy państwowej, na działania wojskowe, podmioto-
wości, na praktyki kulturowe, sztukę i muzea. Nie obchodzi 
mnie to, co mówisz, ale jeżeli myślisz, że wirtualne jest 
niematerialne, to nie wiem, na jakiej planecie żyjesz!
 Jednak samo słowo zachęca do myślenia o tym wszyst-
kim jako niematerialnym, co jest posunięciem ideologicz-
nym. Jeżeli kiedykolwiek potrzebowaliśmy analizy ideologii, 

39. D. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, Free Association Books, London 1991, s. 208.
40. Tejże, Modest_Witness@Second_Millennium..., dz. cyt., s. 70–94.
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to właśnie do tego, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób kry-
tyczni teoretycy nauczyli nas błędnie postrzegać to, co wir-
tualne, jako niematerialne. Wiara w to, że w jakiś sposób 
istnieje gdzieś to bezproblemowe, pozbawione tarć stawa-
nie się, stanowi ideologiczny błąd i nie powinniśmy wycho-
dzić z podziwu, w jaki sposób możemy go nadal popełniać. 
 Aby dowiedzieć się, jak to możliwe, potrzebujemy me-
chanizmów psychoanalitycznych. Musimy zrozumieć, jak 
działa nasze zaangażowanie w te fantazje. I nie możemy 
tego zrobić bez swego rodzaju przepracowania tego, co 
nieświadome. Musimy dotrzeć do psychicznego wkładu  
w fantazję, jeżeli chcemy zrozumieć, jak ludzie postrzegają 
wirtualne jako niematerialne. 

NG: Wspólnym wątkiem Manifestu i Modest_Witness 
jest przekonanie, że wszystkie formy życia i kultury sta-
ją się coraz bardziej utowarowione. W Modest_Witness 
na przykład opisujesz szczegółowo globalne utowaro-
wienie zasobów genetycznych, a wraz z tym utowaro-

wienie życia samego. To wydaje się podążać w prze-
ciwnym kierunku niż niedawne witalistyczne próby 
poszukiwania w życiu kreatywnych procesów. Ty na-
tomiast przekonujesz, że patenty zmieniają organizmy  
w ludzkie wynalazki41 i w związku z tym genetyka staje 
się narzędziem programowania przyszłości. W takim od-
czytaniu życie staje się zarówno obszarem sprawowa-
nia władzy, jak i rozwijania kreatywności. W Manifeście 
odwołujesz się do Foucaultowskiego pojęcia „bio- 
władzy”42, a w Modest_Witness stwierdzasz, że cyborg 
zamieszkuje „zmutowany czaso-przestrzenny reżim 
technobiowładzy”43. Czym dokładnie jest „technobio-
władza”? Czy widzisz jakąś nadzieję w witalistycznym 
sprzeciwie wobec utowarowienia czy brandowania 
form życia? 

DH: Padło tutaj wiele pytań. Sformułowana przez Foucaulta 
koncepcja biowładzy nadal jest niezbędna, choć wymaga, 
że tak powiem, „podrasowania”. Foucault nie był zasadni-

41. Tamże, s. 82.
42. D. Haraway, A  Cyborg  Manifesto: Science, Technology and Socialist Feminism  in  the  Late  Twentieth  Century, [w:] Simians, Cyborgs, and Women:
The Reinvention of Nature, Free Association Books, London 1991, s. 150 dz. cyt. [tłumaczenie polskie: D. Haraway, Manifest cyborgów. Nauka, technologia i feminizm 
socjalistyczny lat osiemdziesiątych, dz. cyt. s. 50] .
43. D. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium..., dz. cyt., s. 12.
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czo zanurzony w takim uświatowieniu, którego zamieszki-
wanie wymusza figura cyborga. Jego rozumienie biopolityki 
populacji nie zniknęło, ale zostało zmienione, zmutowane 
[trans-ed], stechnologizowane i odmiennie zinstrumenta-
lizowane w sposób, który obudził we mnie potrzebę wy-
myślenia nowego słowa – technobiowładzy – by zwrócić 
naszą uwagę na technobiokapitał i kapitał cyborgiczny. To 
zakłada uznanie, że owo bio- jest generatywne i produktyw-
ne. Foucault rozumiał, że produktywność bio- nie jest tylko 
ludzka. Rozumiał, że oznacza to sprowokowanie produk-
tywności i generatywności życia samego i Marks również 
to rozumiał. Musimy jednak nadać temu nową intensyw-
ność. Nie możemy, mówiąc wprost, jako źródło wartości 
dodatkowej ujmować jedynie ludzką siłę roboczą, choć 
ona również powinna pozostać częścią tego, co staramy 
się zrozumieć. Nie możemy stracić z oczu ludzkiej pracy, 
choć ulega ona rekonfiguracji w reżimie biotechnokapitału. 
 Podejmowanie się tworzenia nowych pojęć – techno-
biowładzy i materialno-semiotycznego – stanowi kolejny 
sposób dotarcia do tych złożonych partnerstw, które są źró-
dłem bogactwa, przetwarzania i zawłaszczenia bogactwa 
oraz przekształcania świata w formy towarowe – zawsze  

i wszędzie, choć nie tylko poprzez grodzenie. Figura, któ-
rej zazwyczaj używaliśmy, by opowiedzieć historię utowa-
rowienia, czyli grodzenie dóbr wspólnych, nie jest wystar-
czająca. Przykładowo, genomy nie podlegają grodzeniu; 
okazują się wykraczać poza zasięg działania wielu graczy, 
czy to ludzkich, czy innych. Genomy generują nowe ro-
dzaje bogactwa i, jak określiły to Sarah Franklin i Margaret 
Lock44, nowe sposoby życia i umierania. Grodzenie jest 
zbyt wąską metaforą. Nie można zrozumieć technobioka-
pitału za pomocą XVIII-wiecznych agrarnych utowarowień. 
Dzieje się tutaj o wiele więcej niż grodzenie. 
 Potrzebujemy innych figur dla zrozumienia, jakiego 
rodzaju procesy toczą się w ramach utowarowienia, gdzie 
znajdują się pęknięcia, a gdzie występuje żywotność. Czy 
to jest witalistyczne? Nie wiem. Nie jest to jego zaprzecze-
niem. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, by podejść do tej 
kwestii w bardziej foucaultowskim duchu niż poprzez opo-
zycję wobec witalizmu. Oznacza to zamieszkiwanie owych 
generatywności dla zrozumienia, że nie wszystko jest opre-
sją oraz umacnianie ich, budowanie sojuszy, tworzenie sie-
ci pokrewieństw. Mówiłam o pokrewieństwie jako bliskości 
oraz wyborze, i ludzie słusznie zauważyli, że brzmi to za 

44. Zob. Remaking Life and Death, red. S. Franklin, M. Lock, School of American Research, Santa Fe, NM 2003.
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bardzo tak, jakby wszyscy cały czas racjonalnie dokony-
wali swoich wyborów, a to nie jest wystarczająco dobre  
podejście. Działa tutaj wiele rodzajów nieświadomych pro-
cesów i solidarności, które nie polegają na wyborze. Za-
mieszkiwanie technobiowładzy i materialno-semiotycznych 
konfiguracji świata rozumianego jako domena gatunków 
stowarzyszonych, gdzie cyborg jest jedną z figur, choć nie 
dominującą – to jest to, nad czym pracuję. 

NG: W pewnym fragmencie Modest_Witness omawiasz 
możliwość budowania nowych uniwersaliów wycho-
dzących od tego, co „ludzkie i nie-ludzkie”. Podstawą 
dla tego projektu jest przekonanie, że „zbiory i granice  
pomiędzy aktorami – ludzkimi i nie-ludzkimi – są zawsze 
przygodne, przesiąknięte historią i otwarte na zmia-
ny”45. Jednak poza tym jest też twoja koncepcja w Ma-
nifeście głosząca, że informacja jest nowym powszech-
nikiem, a tym, co umożliwia przecięcia i przekroczenia 
zwierząt-ludzi-maszyn, jest współdzielenie przez nie 
podobnych podstawowych protokołów i kodów. Być 
może to jest właśnie problem, że gdy wszystko staje się 
kodowalne i może być umieszczone w „polu różnicy”,  

to wówczas całe życie i kulturę cechuje strukturalne 
podobieństwo. Myśliciele tacy jak Jean Baudrillard46 
opisali tę sytuację jako „piekło tego samego”, w któ-
rym inność niemalże zanika. Nie martwi Cię to?

DH: Tak, bezwzględnie jest to problem. Myślę, że te roz-
działy w Manifeście, które dotyczyły nowo powstałego 
i nieopcjonalnego powszechnika, nie mówiły o pożądanej 
sytuacji, ale o zagrożeniu. Wydaje mi się, że wielu czyta-
jących ten rozdział myślało, że w jakiś dziwny sposób to 
popieram. Nigdy tak nie było. Zamieszkiwałam ten kosz-
mar opisowo, nie twierdząc, że to, co w tej kwestii myślę, 
jest tutaj najbardziej istotne. Nie mamy wyboru, jesteśmy 
zmuszeni do życia w tym koszmarze. Jednak to, że on się 
urzeczywistnił, nie jest równoznaczne ani z tym, że jest on 
konieczny, ani z tym, że nie ma nic poza nim. Zatem za-
mieszkiwanie tego koszmaru nie oznacza uległości wobec 
niego, tak jakby był wszystkim, ale jest sposobem zrozu-
mienia, że nie jest on czymś, czym być musi. Nawet jeśli 
zrozumiemy, że ten koszmar musi być rozmontowany, to 
nie jest on tylko snem. Wprawia on bowiem w ruch rzeczy-
wiste praktyki. 

45. D. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium..., dz. cyt., s. 67–68.
46. Zob. J. Baudrillard, Przejrzystość zła, przeł. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2009.
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 Jak stajesz się częścią tego? Jak to zatrzymać? Nie 
poprzez proste poskromienie wszystkiego – wprowadza-
jąc coraz więcej i więcej regulacji przeciwko temu – wiesz, 
takie podejście w stylu „miarka się przebrała” na modłę 
bioetyki. Kwestią jest, w jaki sposób dostajesz się w tryby 
owych urządzeń generatywności, wraz ze zrozumieniem 
przyjemności i możliwości jakie dają. Jak dostajesz się do 
środka mimo wielu odmów, choć nie tylko odmawiając? 
Myślę, że Baudrillard w pewnym sensie się tutaj poddał. 

NG: Odczytuję to tak, jakby wszystko zaczęło biec w po-
przek, traswersalnie, gdyż współdzieli coś, co podlega  
wymianie. 

DH: Tak, wygląda to tak, jakby ostatecznie porzucił wiarę  
w ten fantastyczny koszmar wolnej wymiany. 

NG: Mam wrażenie, że potem skupia się na poszuki-
waniu form pojedynczości, które nie mogą zostać wy-
mienione. 

DH: Tak, ale uważam, że oddaje zbyt wiele.

NG: W tym kontekście chciałbym Cię zapytać o Twoją  
koncepcję „informatyki dominacji”. W najbardziej fra-
pujących fragmentach Manifestu wymieniasz szereg
cech związanych z przejściem od starych form „hierar- 
chicznej dominacji” świata przemysłowego do „prze-
rażających nowych sieci” wieku informacji47. Najistot-
niejsze wydaje się meta-przejście od „białego kapitali-
stycznego patriarchatu” do „informatyki dominacji”48. 
Co to właściwie jest informatyka dominacji i w czym 
Twoim zdaniem przejawia się wyjście poza formy wła-
dzy powiązane z rasą, kapitalizmem i patriarchatem?

DH: Użyłam terminu „informatyka dominacji”, ponieważ po-
zwolił mi on uniknąć mówienia o „białym kapitalistycznym 
imperialistycznym patriarchacie w jego współczesnych 
późnych formach”! Był to również sposób na sprowokowa-
nie ponownego namysłu nad kategoriami rasy, płci, klasy, 
narodu itd. Kategorie te nie odchodzą, podlegają nasileniu  
i zmianie. Może powinniśmy przestać używać rzeczowników. 
Z drugiej strony, nie możesz po prostu przestać, gdyż ura-
sowienie gwałtownie postępuje. Nowe formy rodzaju – wraz 
z tymi starymi – są wśród nas. Nie możesz tak zwyczajnie  
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ich porzucić. Natomiast termin „informatyka dominacji” 
pracuje na dwa sposoby. Utrudnia robienie czegokolwiek 
w formie listy przymiotników i rzeczowników. Zmusza nas 
to do pamiętania, że te formy globalizacji, uniwersalizacji  
i jakiejkolwiek innej „-izacji”, które działają poprzez infor-
matykę, są prawdziwe i wzajemnie się przecinają. 
 Sieci nie są wszechwładne, są przerywane na miliony  
sposobów. Można odnieść sprzeczne wrażenia: w jednej 
minucie wygląda to, jakby kontrolowały całą planetę, w na-
stępnej sprawiają wrażenie domku z kart. To dlatego, że są  
jednym i drugim. A dzieje się jeszcze wiele więcej. Zatem 
chodzi tutaj o próbę życia na tych krawędziach – nie pod-
dając się koszmarom apokalipsy, pozostając przy tym, co 
konieczne i rozumiejąc, że codzienne życie jest zawsze 
czymś więcej niż swoimi deformacjami. Sednem jest uświa-
domienie sobie, że nawet kiedy nasze doświadczenie zo-
staje utowarowione i zwraca się przeciwko nam jako nasz 
wróg, to nigdy nie zostajemy tylko z tym. Dzieje się o wiele 
więcej niż może być to ujęte w jakiejkolwiek teorii syste-
mów, włączając w to informatykę dominacji. 

NG: To bardzo po linii tego, o czym pisałaś w Manifeście, 
gdzie wzbraniasz się przed postrzeganiem technologii 
zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Z jed-
nej strony, na przykład, zarysowujesz nowe „zintegro-
wane obiegi” wojskowej czy kapitalistycznej władzy, 
wraz z hiperwyzyskującymi praktykami pracy, które 
charakteryzują epokę nowych mediów. Z drugiej, wy-
stępujesz przeciwko poglądowi, że dominacja jest ko-
niecznym skutkiem rozwoju technologicznego49. Tym-
czasem w Modest_Witness sytuujesz siebie na „ostrzu 
noża” pomiędzy „paranoją” tego, że „połączenie trans-
narodowego kapitału i technonauki faktycznie defi-
niuje dzisiejszy świat” i „wyparciem tego, że rozległe, 
rozpowszechnione, powiązane praktyki rozrastają się 
właściwie tylko w ramach tego połączenia”50. Czy nadal 
utrzymujesz to stanowisko? 

DH: W skrócie, tak. Jak możemy nie być przerażeni czy nie 
popadać w pewnego rodzaju kolektywną paranoję, w której 
nie widzimy nic poza połączeniami – taki rodzaj paranoicz- 

49. Tejże, A Cyborg Manifesto. Science, Technology and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century, [w:] Simians, Cyborgs, and Women…, dz. cyt., s.154.
50. Tejże, Modest_Witness@Second_Millennium..., dz. cyt., s. 7.
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nej fantazji o systemach? Ewidentnie częścią problemu 
jest ten oto koszmar i sama jego fantastyczna konfigu-
racja. Ale jednocześnie nie można sobie z tym poradzić 
poprzez zachłyśnięcie się technologią typu „ściągnijmy  
ludzką świadomość na chipa” i pozbądźmy się w ten sposób 
bólu i cierpienia. Nie pomogą też żadnego rodzaju wyparcia 
– kolejna wersja humanizmu albo reformizmu czy utrzymy-
wanie, że „nic tak naprawdę się nie dzieje”. Dzieje się coś po-
ważnie niedobrego, a jednak to nie wszystko, z czym mamy  
do czynienia. To jest właśnie nasz zasób dla tworzenia in-
nych połączeń – nigdy nie zaczynamy od zera. 

NG: Gdy ujmujemy władzę w kategoriach połączeń, wy-
daje się, że staje się ona efektywniejsza wraz ze skon-
centrowaniem się „na warunkach granicznych i sprzęże-
niach, na wskaźnikach przepływu pomiędzy granicami, 
a nie na integralności przedmiotów naturalnych”51. To 
z kolei oznacza, że opór – jeżeli tak to nazwać – może się 
rozgrywać poprzez załamanie komunikacji albo za spra-
wą takiego opracowania kodów, które zapobiegłoby ła-
twemu przekładowi wszystkich kulturalno-naturalnych  

form. W świetle tego, czy to właśnie szum – termin  
kluczowy dla myślenia cybernetycznego – ma rosnące 
znaczenie polityczne?

DH: Tak, tak myślę. Niektórzy fenomenolodzy w Chile  
w okresie przed Pinochetem interesowali się załamaniem. 
To jest wyjątkowo interesujące miejsce, w którym docie-
rasz do rzeczy, które nie działają i gdzie nie podtrzymuje 
się fantazji o perfekcyjnej komunikacji. Może to przez moje 
katolickie dziedzictwo fascynacji figuratywnością tak inte-
resują mnie tropy jako miejsca, gdzie się podróżuje. Tropy 
to coś więcej niż tylko metafory i metonimie oraz wąskie 
ortodoksyjne zestawienie. Szum jest zaledwie jedną figu-
rą, jednym z tropów, który mnie intryguje. W tropach chodzi  
o zająknięcia, potykanie się. Ich istotą są załamania i dlate-
go są tak twórcze. Dlatego dociera się do miejsc, w których 
nigdy się nie było i to dzięki temu, że coś nie zadziałało. 

NG: Oprócz tego przyznajesz w swoich tekstach istotną  
rolę „pracy marzenia sennego”. Twierdzisz, że nie jest 
to rodzaj pracy marzenia sennego związany z Freudow-

51. Tejże, Manifest cyborgów…, dz. cyt., s. 65.
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ską nieświadomością52, ale raczej próba nakreślenia, 
jak się rzeczy mają i jak mogłyby wyglądać inaczej (co 
uznajesz za projekt teorii krytycznej). To wyobrażenio-
we spotkanie z innością wydaje się kluczowe dla tego, 
co nazywasz „krytyką”53. Jaką rolę odgrywa tak zdefi-
niowana krytyka w Manifeście?

DH: Wydaje mi się, że manifest przenika specyficzna fanta-
styczna nadzieja. Znajduje się tam pewnego rodzaju pozba-
wione gwarancji, ale silne przekonanie, że fantazjowanie  
o czymś innym nie jest eskapizmem, ale potężnym narzę-
dziem. Krytyka nie jest ani futuryzmem, ani futurologią.  
Dotyczy tego, co tu i teraz, jeśli tylko moglibyśmy przyswo-
ić sobie, że jesteśmy potężniejsi niż nam się to wydaje, 
że wcale nie jesteśmy maszyną wojenną. Nie ma żadnych 
podstaw, by tak sądzić, jest to szczególny akt wiary. Ale to 
także sposób przyjęcia do wiadomości tego, jak wygląda 
twoje życie, choć nie tylko twoje własne. Chodzi tu również 
o specyficzną etnograficzną wrażliwość, dzięki której wraz 

z każdorazową uważną obecnością54 dociera do ciebie, że 
bez względu na to, w jak ciężkich warunkach ludzie żyją, 
ich życie nie jest skończone. Musisz wystawić się na ryzy-
ko, aby zrozumieć, że ich życie nigdy nie jest przekreślone, 
że nawet w najgorszych warunkach nie są spisani na straty,  
choć dźwigają brzemię. 

NG: Twoja koncepcja pracy marzenia sennego jako kry-
tyki podejmuje również ciekawe pytania o powiązania 
między teorią i fikcją. Kiedy po raz pierwszy natkną-
łem się na wczesny esej Manfreda Clynesa i Nathana  
Kline’a na temat cyborgów i podróży kosmicznych, po-
myślałem, że brzmi to jak science fiction, szczególnie 
z tym akcentem położonym na zmienianie „czynności 
ludzkiego ciała tak, aby spełniały wymagania środo-
wisk pozaziemskich”55. Podobnie, na początku Manife-
stu podążasz analogicznym tropem, definiując cybor-
ga jako „wytwór rzeczywistości społecznej i fikcji”56. 
Następnie w Modest_Witness opisujesz organizmy 

52. Tejże, The Haraway Reader, dz. cyt., s. 323.
53. Tamże, s. 326.
54. Ang. „deep hanging out”, zob. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2006 [przyp. tłum.].
55. M. Clynes, N. Kline, Cyborgs and Space, [w:] The Cyborg Handbook, red. C.H. Gray, Routledge, London 1995, s. 29.
56. D. Haraway, Manifest cyborgów…, dz. cyt., s. 49.
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transgeniczne jako „jednocześnie absolutnie zwyczaj-
ne i wytwór science fiction”57. Czy to oznacza, że nie 
ma klarownego podziału pomiędzy „rzeczywistością 
społeczną” (czymkolwiek by nie była) i fikcją? I co  
w związku z tym z teorią (społeczną)? Czy to po pro-
stu kolejna forma fikcji, czy może coś, co powinno być 
traktowane inaczej? 

DH: Cóż, jest to dla mnie kolejny ze sposobów uchwycenia 
tego, czego doświadczam w świecie, czyli implozji. Linie 
podziału starają się nie najgorzej uporządkować rzeczy, 
czasem motywacje też są dobre. Jednak mimo iż istnie-
ją niekiedy słuszne powody dla określenia różnicy między 
rzeczywistością społeczną i fikcją naukową, to naprawdę 
nie powinniśmy wierzyć, że te kategorie odnoszą się do 
jakichś ontologicznie różnych przedustawnych sfer. 

NG: A zatem, czy kategorie i koncepty są fikcjami?

DH: One zawsze są tymczasowe. Jeżeli ktoś rozumie przez 
fikcję coś zmyślonego, to nimi nie są. Ale jeżeli uznaje za  
fikcję to, co próbuję opisać w Primate Visions58 – czyli 

aktywne tworzenie – wówczas tak, są one fikcjami. Między 
faktem i fikcją istnieje ten ciekawy etymologiczny związek, 
gdzie fakt jest imiesłowem czasu przeszłego – czymś już 
dokonanym, a fikcja nadal się dzieje. Jeżeli ktoś właśnie 
tak myśli o fikcji, to wtedy jak najbardziej tak. Mam problem 
z odpowiedzią na to pytanie, gdyż zakłada ono, że rzeczy-
wistość społeczna i fikcja naukowa, albo fikcja ogólnie, po 
prostu istnieją, i że między nimi przebiega ta linia podziału, 
którą możemy usunąć, jeśli zechcemy. 

NG: Niekoniecznie. Zastanawiałem się jak to postrze-
gasz.

DH: Mam problem z odpowiedzią na to pytanie, ze wzglę-
du na jego składnię. Praca semiotyczna – włączając w to 
pracę marzenia sennego – jest jednym z elementów, które 
sprawiają, że świat jest rzeczywisty, a Clynes i Kline są 
tutaj doskonałym przykładem. Uczestniczyli oni w wielu 
rzeczywistych projektach, będąc częścią tego środowi-
ska instytucjonalnego. Rzeczywistość społeczna była tam 
wprawiana w ruch i działo się to dzięki fantastycznej pracy 
marzenia sennego. 

57. Tejże, Modest_Witness@Second_Millennium...., dz. cyt., s. 57.
58. Tejże, Primate Visions, Routledge, London–New York 1990.
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NG: Zatem w kontekście Manifestu cyborgów, kiedy 
mówisz, że cyborg jest tworem rzeczywistości spo-
łecznej tak samo jak tworem fikcji, to nigdy nie jest to 
kwestia albo-albo, tylko zawsze jedno i drugie.

DH: Tak, zawsze obecne są te dwa aspekty. Nie oznacza 
to, że nie powinno się wykonywać pewnej pracy klasyfi-
kacji i porządkowania, ale trzeba pamiętać, że to nic poza 
tym – tylko porządkowanie i klasyfikowanie. 

NG: Kontynuując pytanie o metodę: w ostatnim wywia-
dzie mówisz nie o statycznych kategoriach czy kon-
ceptach, ale o „technologiach myślenia, które są mate-
rialne i efektywne”59. Czym są takie technologie? I być 
może, nieco zmieniając temat, wydaje się także, że jesteś 
przeciwko temu, co nazywasz „tyranią klarowności”,  
która nadal panuje w badaniach. Skąd taka postawa? 
Jak mniemam, częściowo wynika z tego, że poszukujesz 
złożonych powiązań, zanieczyszczonych ontologii...

DH: Chodzi tu także o nieustającą czujność wobec faktu, 
że świat polega na potykaniu się, że podobnie rzecz ma się  

z komunikacją, że cały język jest tropiczny, włączając w to  
język matematyki. Sama kwantyfikacja jest wyjątkową prak-
tyką tworzenia tropów, niezwykle potężną i interesującą.  
Powinniśmy ją podtrzymywać i pielęgnować. Matematy-
kom należą się znacznie większe pieniądze. Tyrania kla-
rowności dotyczy bowiem wiary, że każda praktyka semio-
tyczna jest niematerialna. To taki sam błąd jak myślenie, 
że wirtualne jest niematerialne. To niesłuszne przekonanie  
o tym, że obcowanie, komunikacja, rozmowa, zaangażowa-
nie semiotyczne są pozbawione tropów czy niematerialne.  
Po raz kolejny mamy do czynienia z tym ideologicznym 
zaangażowaniem. 

NG: A technologie myślenia? Czym one są i jak zaprząc 
je do pracy?

DH: Uważam, że do tej kategorii zaliczyć można wiele rze-
czy, o których już rozmawialiśmy. Spróbujmy jednak na-
zwać kilka spośród nich, wykonując trochę więcej pracy na  
granicach i zarysowując kilka użytecznych granic wokół 
nich. Myślę, że trenowanie z moim psem jest technologią 
myślenia dla nas obu, ponieważ poprzez praktykę prowo-

59. Tejże, The Haraway Reader, dz. cyt., s. 335.
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kuje nas do uczenia się, jak skupiać uwagę na sobie nawza-
jem i robić coś, czego żadna z nas nie mogła zrobić wcze-
śniej ani w pojedynkę. Pokazuje nam, jak robić to w sposób 
oparty na zasadach, poprzez uczestnictwo w specyficznej  
grze, rządzącej się arbitralnymi regułami, które pozwalają  
ci grać, ale i tworzyć coś nowego, wykraczającego poza 
funkcjonalną komunikację, coś otwartego. W gruncie rzeczy,  
tym dokładnie jest zabawa: grą zapewniającą wystarczają-
co bezpieczną przestrzeń dla robienia czegoś, co w innym 
wypadku byłoby niebezpieczne. Psy to rozumieją, kiedy 
pokazują gotowość do zabawy – przekonują cię do robie-
nia czegoś, czego w innym wypadku by nie zrobiły. Dają 
przez to swojemu partnerowi metakomunikacyjny sygnał, 
że nie zamierzają go zaatakować. Tak też jest to odczyty-
wane i dlatego tworzy interesującą wolną przestrzeń, gdzie 
uczestnicy zabawy robią rzeczy, które formują ich jako ma-
terialno-semiotyczne istoty, zmienione poprzez ową grę. 
 Gra, zabawa jest czymś naprawdę interesującym,  
i ludzie zdecydowanie nie są jedynymi, którzy w niej uczest-
niczą. Mój pies i ja mamy tę praktykę treningową. Jest to 
technologia myślenia, częściowo dlatego, że pozwala mi 
inaczej rozumieć to, co Charis Thompson60 nazywa cho-

reografią ontologiczną. Sprawia również, że inaczej po-
strzegam materialną semiozę, oraz umożliwia uchwyce-
nie sprzężeń i tego, co się z nich wyłania. Ale to jedynie 
skromny fragment technologii myślenia. Uważam, że prak-
tyki etnograficzne również się do nich zaliczają. Jestem 
zdania, że prawie każdy poważny projekt skupiony wokół 
wiedzy jest technologią myślenia, jeśli tylko zmienia swoich  
uczestników. Dociera w głąb ciebie i już nie jesteś taki sam. 
Technologie przekształcają świat dla określonych celów, 
ale wykraczają poza funkcję i celują w coś otwartego, coś, 
czego jeszcze nie ma. 

NG: Być może w tym sensie dialog może być ujęty jako 
technologia myślenia. Mam tu na myśli, na przykład, 
Ucztę Platona i kwestię tego, że nigdy nie wchodzisz 
w dialog w tym samym miejscu, w którym go opusz-
czasz, gdyż rzeczy zmieniają się w trakcie jego trwania. 

DH: Dokładnie. Właśnie na tym polega praca dialogu. Jej 
istotą nie jest dialektyczna synteza, to jedynie jej prowizo-
ryczny i częściowy element. 

60. Zob. C. Thompson, Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive Technologies, MIT Press, Cambridge, MA 2005.
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NG: Kolejnym kluczowym aspektem Twojej metodo-
logii jest to, co nazywasz „pragmatyką”, która, jak to 
rozumiem, odnosi się do prób tworzenia powiązań, na 
przykład pomiędzy przedmiotami, gatunkami i maszy-
nami, oraz drobiazgowego podążania za tymi powią-
zaniami, aby przekonać się, jak one działają. Podajesz 
przykłady „chipu, genu, cyborga, nasiona, zarodka, mó-
zgu, bomby, bazy danych, ekosystemu” i stwierdzasz,  
że „są one gęstymi splotami, które można rozluźnić, 
wyciągnąć, rozerwać, i prowadzą nas one do całych 
światów, do uniwersów pozbawionych przestojów  
i granic”61. W tym ujęciu „związek” jest „najmniejszą 
możliwą jednostką analizy”62. Ale jak Twoim zdaniem 
przebiega taka praca, biorąc pod uwagę, że związki  
pomiędzy powyższymi bytami nie są trwałe, lecz cią-
gle się zmieniają? Jakie trudności dostrzegasz w ba-
daniu powiązań między bytami, które przekształcają 
się w przyspieszonym tempie? Czy nie istnieje niebez-
pieczeństwo, że takie badanie będzie ciągle traciło na 
aktualności?

DH: Rzeczy szybko się zmieniają i zakładam, że jest to 
fakt. Sądzę jednak, że istnieje też wiele elementów zacho-
wujących ciągłość, a o których zapominamy, jeśli w naszym 
myśleniu wpadamy w euforię prędkości. To właśnie ta eufo-
ria prędkości w stylu Virilia jest aspektem teorii kulturowej, 
który wprowadza nas w błąd. Jestem równie zafrapowana 
trwałymi i niezmiennymi aspektami zjawisk, co zachodzą-
cymi w nich głębokimi przekształceniami i gwałtownymi 
zmianami. Sądzę, że musimy zwracać uwagę na te trwałe 
elementy ciągłości, aby w pewnym sensie przeciwdziałać 
uznawaniu euforii prędkości za estetykę kulturową czy kul-
turowo-teoretyczną. To jedna sprawa. Druga kwestia to to, 
że nie potrzebujemy metod tak bardzo jak praktyk, w które 
swoją drogą jesteśmy już zaangażowani.
 Poza tym sądzę, że przez większość czasu tak na-
prawdę nie wybieramy tego, co jest ważne dla nas jako ro-
botników umysłowych. Wydaje mi się, że w pewnym sensie 
godzimy się z tym, do czego zostajemy wezwani. Istnieje 
pewne poczucie etycznego, intelektualnego, fizycznego 
powołania, aby odpowiedzieć na to, kim się czujemy, gdzie 
i z kim się znaleźliśmy. Wydaje mi się, że jest to rodzaj 
etycznego pytania o wrażliwość i gotowość do odpowie-

61. D. Haraway, The Haraway Reader, dz. cyt., s. 338.
62. Tamże, s. 315.
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dzi, bardziej niż o wybór. Tu nie chodzi o wybór. Nie sądzę, 
byśmy często zasiadali i decydowali, co jest ważne. My-
ślę, że w jakiś sposób dochodzimy do porozumienia z tym, 
co się dzieje, a metoda pracy jest bezwzględnie oparta na 
współpracy. 
 Zatem jeżeli przystaniesz i przyjrzysz się mojej małej 
grupie krewnych – chipowi, genowi, cyborgowi, nasionu, 
zarodkowi, mózgowi, bombie, ekosystemie, gatunkowi – to 
jest ona kolaborancka. Musimy bardzo poważnie podejść do  
tego, że nikt nie robi niczego sam, i że my również nie prze-
prowadzamy naszych cytowań i praktyki performatywnej  
w pojedynkę. Pracujemy nad tym, aby rozpoznać i budo-
wać „my” jako metodę. Tym jest praktyka, włączając w to 
również pamięć o dziedzictwie, aby nie pozwolić ludziom 
zapomnieć, że na przykład nadal musimy czytać Webera.

NG: Tak, to co właśnie powiedziałaś, przypomina We-
berowskie powołanie albo beruf. 

DH: Dokładnie. Myślę, że za bardzo zaimponowała nam 
euforia zmiany i przykładamy zbyt małą wagę do tego, co 
rzeczywiście nas dotyka i na co powinniśmy odpowiadać. 

NG: Kończąc: jedna rzecz zawsze mnie intrygowała – 
w jakim stopniu Twój Manifest jest w istocie „manife-
stem”? Ten tekst zawsze wydawał mi się bardzo otwar-
ty i raczej daleki od dogmatycznych i normatywnych 
twierdzeń, które cechują manifesty. A nawet opisałaś 
się jako „jedną z czytelniczek manifestu, a nie auto-
rek”63. Jak myślisz, w jakim sensie dwadzieścia jeden 
lat po publikacji może on funkcjonować jako „mani-
fest” w sensie politycznym? 

DH: W bardzo prostym sensie. Chociażby jako nieustający 
poważny żart bycia obciążoną dziedzictwem i podejmowa-
nia prób pogodzenia się ze spuścizną po lekturze Marksa, 
czy raczej Manifestu komunistycznego. I trochę jako for-
malna tradycja manifestów, poprzez którą powraca do nas 
Leninowskie pytanie „Co robić?”. Kim jesteśmy, w jakim  
miejscu, kiedy i co robić? W tym sensie Manifest cyborgów 
jest elementem tradycji politycznej i ja także nadal czytam 
go w ten sposób. To otwarty tekst, ze względu na to, co mówi  
o świecie, świecie bez awangardowych partii. Jego sednem 
być może nie jest „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie 
się” – chociaż mówi również i o tym, podejmując jednocze-
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śnie nieoczywiste zadanie odpowiedzenia, kim proletariusze 
wszystkich krajów mieliby być. To paląca kwestia – zapytaj 
kogokolwiek, kto próbuje współcześnie budować skutecz-
ne związki zawodowe. Jednak w moim odczuciu kwestią  
jest raczej: „Gatunki stowarzyszone wszystkich krajów, łącz-
cie się”. Zapewne w Manifeście cyborgów powiedziałabym 
„Cyborgi wszystkich krajów, łączcie się”. Ale teraz staram  
się używać tego mało wyrafinowanego pojęcia – gatunki 
stowarzyszone – które zbyt wiele osób kojarzy z pogardza-
ną przez Deleuze’a, starszą panią z małym psem. 
 Moi feministyczni przyjaciele i nie tylko myśleli w 1980 
roku, że cyborg jest zły. To uproszczenie, ale taka postawa 
wobec nauki i technologii panowała w kręgu moich zna-
jomych. Z jednej strony powszechny był pogląd na naukę 
w niezrównoważony sposób realistyczny, quasi-pozytywi-
styczny, zgodnie z którym można naprawdę sformułować, 
co się ma na myśli, bez użycia tropów. Z drugiej strony wiele  
osób kierowało się przeciwko nauce, rozwijając program po-
wrotu do natury. Manifest cyborgów był sprzeciwem wobec 
obu tych postaw, nie odmawiając jednocześnie bieżących 
sojuszy. Manifest głosił, że możesz, a nawet musisz, za-

mieszkiwać pogardzane miejsca. Wówczas był nim cyborg,  
teraz to się zmieniło. W pewnym sensie pogardzanym miej-
scem jest dziś ta starsza pani z psem z rozdziału Becomin-
g-Animal [Stając się zwierzęciem] Deleuze’a i Guattariego. 
 Odmawiałam czytania Deleuze’a i Guattariego do 
zeszłego roku. Jestem bardzo świeżą czytelniczką i teraz 
wiem, dlaczego. Wszyscy utrzymywali, że jestem deleuzja-
nistką, a ja upierałam się, że „nie ma mowy”. To jest jeden 
ze sposobów, w jaki stwarza się wrażenie, że myślicielki 
są pochodne wobec filozofów, którzy często są im współ-
cześni. Sposób na to, aby pokazać, że filozofki są wtórne 
i takie same, mimo że nie jest to prawdą. Mój Deleuze to 
feministyczny mutant Rosi Braidotti, zupełnie inna bajka64. 

NG: Zauważyłem tę tendencję u Latoura. 

DH: W tej kwestii był on wiele razy przywoływany do po-
rządku. Jest reformowalny, w końcu to zrozumie! W dru-
ku cytuje teraz Stengers, Charis Thompson, Shirley Strum  
i nawet mnie65. Praktyki cytowania nie są symetryczne, ale 
tutaj wymiana jest rzeczywista. Ale wielu wciąż wyobraża 

64. R. Braidotti, Transpositions. On Nomadic Ethics, Polity, London 2006.
65. B. Latour, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Harvard University Press, Cambridge, MA 1999.
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sobie feministyczne myślenie jako wywodzące się od tych, 
których nazywam „odpowiednikami Deleuze’a”, a którzy są 
niekiedy naszymi intelektualnymi towarzyszami, czasami 
nie, a nieraz po prostu zajmują się czymś innym. Niekiedy 
mój mały bunt polega na odmowie ich czytania. Ale pod-
sumowując, w codziennym życiu o wiele uważniej czytam 
tych, którzy (jeszcze) nie mają wyrobionych nazwisk. To czę-
ściowo stanowi element obowiązkowej pracy nauczycielki.  
Praktyki czytania i cytowania mają swój istotny wkład. Czy-
tanie Mary, Astrid, Gillian, Evy, Adama, Jake’a, Heather, 
Natashy i wielu innych pozwala znacznie lepiej prześle-
dzić moją linię ujścia niż genealogia. To są właśnie imiona  
gatunków stowarzyszonych, i wszystkie pytają: „Co robić?”. 

Przełożyły: Aleksandra Jach i Agnieszka Kowalczyk
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Isabelle Stengers 
Propozycja kosmopolityczna1

1. Podstawą niniejszego przekładu jest wersja angielska, przełożona z francuskiego przez Liz Carey-Libbrecht.



W jaki sposób złożyć propozycję [proposal], której celem 
nie będzie stwierdzanie tego, jak jest albo tego, jak powinno  
być, ale prowokowanie do myślenia? Propozycję, której  
jedyną weryfikacją ma być jej zdolność do „spowolnienia” 
rozumowania i stworzenia szansy zaistnienia nieco innej 
świadomości problemów oraz sytuacji mobilizujących nas do 
działania? Jak oddzielić ową propozycję od kwestii władzy  
[authority] i ogólności, które wiążemy dziś z pojęciem „teo-
rii”? To pytanie jest szczególnie ważne, gdyż propozycja 
„kosmopolityczna” w moim rozumieniu nie jest skrojona 
pod „osoby zajęte ogólnikami” [generalists]. Zyskuje ona 
bowiem sens jedynie w konkretnych sytuacjach, w których 
przychodzi działać praktyczkom. Co więcej, muszą być one 
(i jest to problem polityczny, a nie kosmopolityczny) osoba-
mi, które nauczyły się wzruszać ramionami na roszczenia 
generalizujących teoretyków, które czynią z nich podwład-
ne zmuszone do „stosowania” teorii lub jej ilustrowania. 
 Powyższa trudność zarysowuje jeden z motywów prze-
wodnich tego artykułu: rozróżnienie na propozycję politycz-
ną i kosmopolityczną oraz jednocześnie ich nierozerwalną  
naturę. Staram się pokazać, że w chwili, gdy propozycje 
odpowiadające temu, co może być nazwane „ekologią po-

lityczną” (a zatem upolitycznieniem „pozytywnych” spraw 
lub praktyk związanych z wiedzą i odnoszących się do  
„rzeczy”) zyskają na znaczeniu, propozycja kosmopolitycz-
na ma szansę pójść w ich ślady. Innymi słowy, ta propozycja 
nie ma absolutnie żadnego znaczenia w większości konkret-
nych współczesnych sytuacji. Jednak może stać się uży-
teczna dla osób, które dokonały już „zwrotu politycznego”  
związanego z ekologią polityczną i, co za tym idzie, nauczy-
ły się śmiać nie z teorii, ale ze stojącego za nimi autorytetu. 
Kolejnym, powiązanym z pierwszym, wątkiem tego artyku-
łu jest pytanie o wrażliwość tego typu propozycji na ataki. 
Wystawiona jest ona na pastwę wszystkich tych możliwych 
błędnych interpretacji, które z dużym prawdopodobień-
stwem teoretycznie ją okiełznają. Zapewne usłyszę, że nie 
powinnam wobec tego korzystać z Kantowskiego pojęcia. 
Czyż to nie Kant odnowił antyczny wątek kosmopolityzmu, 
nadając mu kształt projektu politycznego, w tym wypadku  
projektu „wiecznego pokoju”, w ramach którego każda osoba 
może rozpatrywać siebie jako członka ogólnoświatowego 
społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z jego prawami?  
W tej kwestii przyznaję się do winy – kiedy w 1996 roku  
pracowałam nad pierwszym z, jak się później okazało, sied-
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miu tomów serii Cosmopolitiques2, nie byłam świadoma 
tego użycia owego pojęcia. Można powiedzieć, że ten ter-
min niejako sam mi się wtedy narzucił. W związku z tym  
chciałabym podkreślić, że prezentowana tutaj propozycja 
kosmopolityczna jednoznacznie zaprzecza jakimkolwiek 
powiązaniom z Kantowskim czy antycznym kosmopolity-
zmem. Kosmos, jak postaram się wyjaśnić, ma niewiele 
wspólnego zarówno ze światem, w którym antyczni oby-
watele czuli się wszędzie jak u siebie w domu, jak i z osta-
tecznie zjednoczoną Ziemią, na której status obywatelski 
przysługuje wszystkim. Z drugiej strony, propozycja kosmo-
polityczna może wykazywać pewne podobieństwo do po-
staci pojęciowej idioty, którą z zadziwiającą dla mnie mocą  
ożywił filozof Gilles Deleuze. 
 W starożytnej Grecji określenie „idiota” odnosiło się 
do osoby, która nie mówiła w języku greckim, przez co była 
odcięta od cywilizowanej wspólnoty. Podobny sens odnaj-
dujemy w słowie „idiom”, rozumianym jako półprywatny ję-
zyk, niespełniający warunków komunikacji określanej przez  
ideał transparencji i anonimowości (wymienności rozmów-
ców). Natomiast idiota Deleuze’a, zapożyczony od Dosto-

jewskiego i przekształcony w postać pojęciową, jest tym, 
który zawsze spowalnia innych, stawia opór wobec ugodo-
wych sposobów zarówno przedstawiania sytuacji, jak i mo-
bilizowania naszych przemyśleń i działań przez ich pilny  
i doraźny charakter. Nie motywuje go do tego fałszywość 
owych przedstawień albo przekonanie o kłamstwie spowi-
jającym wspomniane wypadki, ale przekonanie, że „istnieje  
coś ważniejszego”. Nie pytajcie go, dlaczego. Idiota ani 
nie odpowie, ani nie będzie na ten temat dyskutował. Jest 
obecnością, lub, jak ująłby to Whitehead3, tworzy on szcze-
liny. Nie ma sensu pytać go, „co jest ważniejsze?”, gdyż on 
tego nie wie. Jednak jego rolą nie jest wtrącanie w otchłań 
bezradności ani ustanawianie słynnej Heglowskiej nocy,  
w której wszystkie krowy są czarne. Wiemy, mamy do czy-
nienia z wiedzą, ale idiota żąda od nas, abyśmy zwolnili, 
przestali uważać się za upoważnionych do przekonania, 
że znamy sens tego, co wiemy. 
 Określenie „kosmopolityczna” pojawiło się w moich roz-
ważaniach, gdy ogarnięta troskami, sama musiałam zwol-
nić. Mierzyłam się z możliwością, że mimo dobrych intencji 
grozi mi reprodukowanie tego, co jak sobie uświadomiłam, 
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jest jedną ze słabości tradycji, do której należę. Chodziło  
w tym wypadku o przekształcanie praktyki napawającej nas 
szczególną dumą w uniwersalne, neutralne i prawomocne  
dla wszystkich rozwiązanie. Już wcześniej poświęciłam 
wiele uwagi „wprowadzaniu nauki do polityki”. Dziedziny tak  
zwanej nowoczesnej nauki zdawały się być odpowiedzią 
na pytanie par excellence polityczne: kto i o czym może 
mówić, czyim może być rzecznikiem, co reprezentować4? 
Jednak towarzyszyło temu ryzyko zapomnienia o tym, iż 
kategoria polityczna, nad którą wówczas pracowałam, była 
częścią naszej tradycji i czerpie z jej twórczych zasobów. 
 Można by stwierdzić, że poszukiwania „prawdziwie 
neutralnej” kategorii antropologicznej są całkiem kuszą-
cym przedsięwzięciem. Niestety, antropologia to także my, 
tak jak ambicja definiowania-odkrywania tego, „co ludzkie  
w człowieku”. Dlatego też zdecydowałam się zachować ka-
tegorię „polityczności”, która gwarantuje, że propozycja ko-
smopolityczna stanowi „podpisaną” deklarację [proposal], 
oraz wyrazić ją dzięki enigmatycznemu pojęciu „kosmosu”. 
W tym aspekcie propozycja narażona jest na brak zrozumie-
nia, wystawiona na Kantowską pokusę wyciągnięcia wnio-

sku, że powinnością polityki jest umożliwić „kosmosowi”,  
„dobremu wspólnemu światu” istnienie. W tym wypadku sy-
tuacja ma się jednak zupełnie na odwrót: należy spowolnić 
akt konstruowania wspólnego świata, stworzyć przestrzeń 
dla wątpliwości w odniesieniu do tego, co to znaczy „dobry”. 
Jeśli chodzi o świat, problematyczne kwestie, zagrożenia 
i trudności, których skutki zdają się mieć globalny zasięg, 
to kierunek wyznaczają w pierwszej kolejności: „nasza” 
wiedza, fakty wytworzone za pomocą „naszego” sprzętu 
technicznego, ale i sądy związane z „naszymi” praktykami.  
Dobra wola i „szacunek dla innych” nie wystarczą, aby usu-
nąć tę różnicę, a zaprzeczanie jej w imię „równości w obliczu 
prawa” wszystkich ludzi na ziemi nie zapobiegnie idącemu  
za tym potępieniu fanatycznego zaślepienia czy samolubno-
ści tych, którzy odmawiają uznania, że nie ma ucieczki przed 
„kwestiami planetarnymi”.Propozycja kosmopolityczna nie  
umożliwia sformułowania „dobrej” definicji „dobrego” wspól-
nego świata. Jest ona „idiotyczna”, jeśli skierować ją do my-
ślących w klimacie doraźności, której w żaden sposób nie  
zaprzecza, a mimo to bełkocze o tym, że być może jest coś 
ważniejszego. 
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3. Zob. I. Stengers, Penser avec Whitehead, Le Seuil, Paris 2002.
4. Zob. I. Stengers, L’Invention des sciences modernes, Flammarion, Paris 1995. Nie trzeba dodawać, że propozycja była tworzona w ścisłym dialogu z pracami 
Bruna Latoura.



 Musimy zatem odróżnić kosmos jako taki od jakiego-
kolwiek szczególnego kosmosu czy świata wyobrażonego 
na gruncie konkretnej tradycji. Jego punktem odniesienia 
nie jest projekt obejmujący wszystkie istniejące wyobra-
żenia kosmosu. Nigdy nie jest bowiem dobrym pomysłem 
formułowanie czegoś, co ma objąć tych, którzy odmawiają 
bycia ujętymi przez coś innego. W perspektywie kosmo-
politycznej kosmos dotyczy tego, co nieznane, konstytu-
owanego przez owe liczne rozbieżne światy, jak i powią-
zań, do których mogą ostatecznie stać się zdolne. Stoi to 
w sprzeczności z pokusą ostatecznego, ekumenicznego 
pokoju: transcendentnego pokoju, posiadającego władzę 
żądania od tego, co różne, aby uznało się za czysto indy-
widualny wyraz tego, co stanowi dla wszystkich punkt sku-
pienia. Nie ma przedstawiciela kosmosu jako takiego. Nie 
żąda on niczego, nie pozwala na żadne „a więc…”. A jego 
pytanie jest skierowane przede wszystkim do mistrzów  
owego „a więc…”, do nas. Albowiem czy nam się to podoba,  
czy nie, to my, z naszymi ciężkimi dawkami „a więc…” mo-
żemy – w dobrej woli oczywiście – utożsamić się z przed-
stawicielami problemów, które dotykają wszystkich. 
 Można by powiedzieć, że kosmos działa w oparciu  
o mise en égalité, zrównywanie [equalization], zapewniając 

ścisłe oddzielenie mise en égalité od mise en equivalence, 
gdyż równoważność [equivalence] zakłada wspólną miarę 
i w związku z tym wymienność pozycji. Interesująca nas tu 
równoważność nie produkuje „a więc..”, wręcz przeciwnie,  
powoduje jego zawieszenie. W tym wypadku działanie 
oznacza tworzenie, natchnienie wypowiedzi politycznych 
troską, która nie ma charakteru refleksyjnego czy tonu 
samooskarżenia, ale pozytywny wydźwięk i może zostać  
przyjęta bez podważenia sposobu, w jaki dyskutowana jest  
dana sytuacja. Jest to kwestia przepojenia wypowiedzi po-
litycznych poczuciem, że to nie one są paniami omawia-
nej sytuacji, a arena polityczna jest zaludniona przez cie-
nie tego, co nie ma głosu politycznego i nie może lub nie 
chce go posiadać. Jest to przeczucie, że jeśli nie zostanie  
udzielona odpowiedź na żądanie „wyraź siebie, daj wyraz 
swojemu sprzeciwowi, swoim propozycjom, swemu wkła-
dowi we wspólny świat, który budujemy”, to polityczna do-
bra wola zniknie w mgnienia oka.   
 Dlatego też propozycja kosmopolityczna nie ma nic 
wspólnego z programem. Jest raczej bliższa przelotnemu 
strachowi, który odbiera pewność siebie, jakkolwiek uza-
sadnioną. Jest to strach, który słychać w wołaniu Cromwella:  
„Bracia moi, na rany Chrystusa zaklinam was, zważcie, że 
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możecie być w błędzie!”. Dlaczego cytować Cromwella, 
tego niezwykle okrutnego polityka, kata Irlandii, zwraca-
jącego się do swoich pewnych siebie purytańskich braci, 
przepełnionych mściwą prawdą? Aby podkreślić, że poja-
wienie się tego typu strachu nie jest niczym zasłużonym, 
nie oddaje wielkości duszy, lecz po prostu się przydarza. 
Dodatkowo cechuje się nieokreślonością, zatem jest wyda-
rzeniem, po którym nic nie następuje, żadne „a więc…”. Sta-
wia jednak wszystkich przed pytaniem, co chcieliby z tego 
wydarzenia zatrzymać. Niewątpliwie Cromwell zwracał się 
do swoich braci jako do chrześcijan i jeśli jego apel miałby 
odnieść sukces, to poskutkowałby obecnością Chrystusa 
pomiędzy nimi. Jednak Chrystus w tym wypadku nie niesie 
ze sobą żadnej konkretnej treści. Jego rola sprowadza się 
do obecności bez interakcji, kontraktu czy negocjowania 
sposobu, w jaki owa obecność ma być uwzględniona.
 Powiązanie propozycji kosmopolitycznej z wydarze-
niem strachu, tworzenie szczeliny [interstice] na gruncie 
posiadanych przez nas słusznych przyczyn za sprawą py-
tania „czym jesteśmy zajęci?” – nie oznacza, że ten strach 
jest wszystkim, czego nam potrzeba. Szczeliny szybko się 
zasklepiają. Co gorsza, częstym efektem uciszania strachu 

jest potwierdzanie naszych argumentów z dodatkową pod-
łością, która likwiduje jakiekolwiek wątpliwości. To właśnie 
stanowi sedno słynnego opowiadania Hermana Melville’a, 
pisanego z perspektywy prawnika, który stanął w obliczu  
wypowiedzianego przez skrybę Bartleby’ego „wolałbym  
nie”. Postać Bartleby’ego jest abstrakcją wystawiającą na 
próbę, napawającą strachem niewiadomą narzuconą jego 
pracodawcy. Nigdy nie zrozumiemy znaczenia obojętności, 
która ostatecznie doprowadziła go do śmierci (wtrącony do 
więzienia za włóczęgostwo, woli nie jeść). Z drugiej strony, 
dobrze rozumiemy reakcję prawnika na tę zagadkowość. 
Walczy z nią, jest zdezorientowany, głęboko zaniepokojony,  
nie może nie czuć się winnym. Jest gotowy zrobić wszystko,  
aby Bartleby zgodził się na jakąś formę powrotu do nor-
malności, ale jednocześnie nie potrafi odrzucić zasad gry 
społecznej, którą zakłócił skryba. Nie umie sobie wyobrazić 
innego rozwiązania niż powrót Bartleby’ego do wspólnego 
świata. Gdy klienci czują się obrażeni odmową bezczynne-
go skryby, który wolałby nie robić tego, o co go proszą, praw-
nik nie bierze pod uwagę możliwości dzielenia z nimi ich 
wrażenia „idiotyczności”. Prawdopodobnie dlatego właśnie  
dopuścił się niegodziwości i wyprowadził się z biura (któ-
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rego Bartleby wolałby nie opuszczać), aby zrzucić z siebie 
odpowiedzialność za los tego nieodpowiedzialnego czło-
wieka, wiedząc, że inni rozwiążą ten problem za niego.
 Należy się wystrzegać indywidualnej dobrej woli. Po-
szerzenie rozważań nad problemami o charakterze politycz-
nym o wymiar kosmopolityczny nie prowadzi do odpowiedzi,  
które ostatecznie powinny zostać zaakceptowane przez 
wszystkich. Stawia raczej przed nami pytanie o sposób,  
w jaki krzyk strachu lub bełkot idioty mogą zostać usłysza-
ne „kolektywnie”, w zgromadzeniu [assemblage]5 stworzo-
nym wokół kwestii politycznych. Ani idiota, ani niespodzie-
wanie przestraszony Cromwell, ani prawnik opętany przez 
Bartleby’ego nie wiedzą, w jaki sposób postępować, jak 
stworzyć przestrzeń dla uporczywego pytania, które ich  
porywa. Nadanie tej uporczywości imienia – w postaci ko-
smosu – odkrywanie sposobu, w jaki „polityka”, nasz pod-
pis, mogą funkcjonować, konstruować legitymizujące go 
argumenty „w obecności” tego, co pozostaje na nie głuche: 
oto właśnie propozycja kosmopolityczna.

 Chciałabym przytoczyć konkretny przykład, który 
może wyrazić wspomniane „w obecności”. Dotyczy on upo-
litycznionej współcześnie kwestii eksperymentów na zwie-
rzętach. Abstrahując od wielu sytuacji jawnego znęcania 
się, bezcelowego, ślepego okrucieństwa czy systemowego 
redukowania statusu zwierząt hodowlanych do miana mię-
sa na nogach, tym, co mnie zajmuje, są „trudne” przypad-
ki, w których nie można mówić o przewadze którejkolwiek  
z opcji – odmowy przeprowadzenia eksperymentów bądź 
ich uzasadnienia (np. walka z epidemią). Niektórzy próbo-
wali stworzyć skale wartości dla „zmierzenia” zarówno ludz-
kich interesów, jak i cierpienia zadanego każdemu typowi  
zwierząt (cierpienie szympansa „liczy się” bardziej niż cier-
pienie myszy). Jednak to utylitarne mise en equivalence 
prowadzi do całego ogromu podłości, gdyż zachęca do 
manipulowania skalami na rzecz tego interesu, który dana 
osoba uważa za najbardziej uzasadniony, pozostawiając 
konsekwencje w gestii pewnego rodzaju zbiorowej decyzji  
rynkowej. Inni, i to właśnie mnie interesuje, postanowili spró-
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5. Pojęcie assemblage doczekało się kilku wersji w polskich przekładach. Ewa Domańska posługuje się „asamblażem”, w kontekście deleuzjańskim pojawia się 
określenie „układ”, natomiast Krzysztof Abriszewski i Aleksandra Derra w Splatając na nowo to, co społeczne Bruno Latoura oddają je jako „całość” (swoją decyzję 
uzasadniają we wstępie: K. Abriszewski, Splatając na nowo ANT. Wstęp do Splatając na nowo to, co społeczne, [w:] B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne, 
Kraków 2010, s. V-XXXVI). Ci ostatni posługują się w przypadku formy czasownikowej (assemble) słowem „splatać”. Mimo iż czytelniczka niniejszego przekładu 
zyska biorąc pod uwagę intuicje zawarte w owym „splataniu”, to ze względu na ogólny wydźwięk tego konkretnego tekstu i jasność wywodu zdecydowano się  
assemblage tłumaczyć jako „zgromadzenie” [przyp. tłum.].



bować i zawierzyć możliwościom działania specyficznym 
dla danej sytuacji. Wiemy, że w laboratoriach, w których 
przeprowadzane są eksperymenty na zwierzętach, istnieje 
cała gama rytuałów, sposobów mówienia i odnoszenia się 
do tych zwierząt, świadczących o występowaniu wśród ba-
daczy potrzeby ochrony samych siebie. Wielkie opowieści 
o rozwoju nauki, racjonalności definiowanej w kontraście do 
uczuciowości czy o konieczności stosowania metody stano-
wią element tego typu obrzędów, wypełniających szczeliny,  
z których pytanie „czym jestem zajęta”6 uporczywie się wy-
łania. Odpowiednikiem konieczności „decydowania” o upra-
womocnieniu eksperymentu byłoby wynalezienie sposobu  
ograniczenia owych manewrów ochronnych tak, aby zmu-
sić wspomnianych badaczy do narażania samych siebie, do  
decydowania „w obecności” tych, którzy mogą okazać się 
ofiarami ich decyzji. W związku z powyższym propozycja 
kosmopolityczna odpowiada formie samoregulacji, mając 
zaletę przedstawiania „ja” jako problemu oraz poświęcania  

należnej uwagi nieznanemu elementowi pytania: jaką de-
cyzję podjąłby badacz „na własną rękę”, gdyby pozbył się 
ochrony, najwyraźniej wymaganej w obecnych dyskusjach?
 Tego rodzaju pytanie wpisuje się w perspektywę, któ-
rą nazywam „eto-ekologiczną”. Podkreśla ona nierozłącz-
ność ethosu, formy zachowania właściwej dla danej istoty, 
oraz oikosu, środowiska tej istoty, jak i sposobu, w jaki re-
alizuje ono lub przeciwdziała wymaganiom etosu czy też 
dopuszcza możliwość narażania jego wyjściowej formy7. 
Nierozłączność niekoniecznie oznacza jednak zależność. 
Etos nie jest uwarunkowany przez swoje środowisko, swój 
oikos. Zawsze będzie należał do istoty, która udowodni, 
że może go przyjąć. Nie można go przekształcić w żaden  
przewidywalny sposób za pomocą zmian dokonywanych 
na środowisku. Jednak żaden etos sam w sobie nie zawiera  
własnego znaczenia i nie sprawuje kontroli nad swoimi ra-
cjami. Nigdy nie wiemy, do czego zdolna jest lub może stać 
się zdolna dana istota. Możemy powiedzieć, że środowisko 
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6. W książce De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement (Flammarion, Paris 1980) Georges Devereux łączy doniosłość metod w „naukach 
o zachowaniu” – naukach zajmujących się podmiotami, czyli istotami, które z kolei ukierunkowane są na świat – z koniecznością ich ochrony przed lękiem [anxiety], 
obcym fizyczkom i chemiczkom (wyrażającym się w wątpliwości „Czym jestem zajęta? Co robię jej/jemu?”). Dlatego też metoda tych nauk ma zawsze, w taki  
czy inny sposób, lekceważący stosunek do obserwowanego podmiotu i obliczona jest na „ogłupianie” badacza przedstawianego jako podporządkowanego metodzie,  
czerpiącego chwałę z ekonomii myślenia i wrażliwości, której ona wymaga.
7. W tym temacie polecam wspaniałą książkę Vinciane’a Despreta, Quand le loup habitera avec l’agneau, Les Empêcheurs de Penser en Rond, Paris 2002.



składa propozycje, ale to istota rozporządza nimi, odrzuca 
je lub nadaje im etologiczną istotność. Nie wiemy, kim może 
się stać badacz, który dzisiaj podkreśla słuszność czy na-
wet konieczność dokonywania eksperymentów na zwierzę-
tach, gdy znajdzie się w oikos wymagającym od niego my-
ślenia „w obecności” ofiar swoich decyzji. Duże znaczenie 
ma fakt, że ewentualne stawanie się będzie jego własnym 
stawianiem się. To właśnie pod tym względem będzie ono 
wydarzeniem i będzie można o nim powiedzieć, że mamy 
do czynienia z kosmosem. Lokalnie, jeśli ekologiczne żą-
danie skutkuje etologicznym przekształceniem, zostanie 
utworzone powiązanie pomiędzy pozornie sprzecznymi 
elementami: koniecznością badań oraz ich konsekwencja-
mi dla ofiar. W istocie, „kosmiczne” wydarzenie.
 Przykład ten może wyjaśnić, dlaczego tak bardzo 
podkreślam fakt, iż idiota nie zaprzecza wyartykułowanej 
wiedzy, nie demaskuje jej jako kłamstwa, nie jest on też 
ukrytym źródłem mądrości, która miałaby tę wiedzę prze-
wyższać. Proponowane ograniczenia nazwać można idio-
tycznymi w następującym sensie: nie odnoszą się do arbi-
tra zdolnego osądzić prawomocność naglących potrzeb, 
których istnienie zakładają eksperymentatorzy. Sedno sta-
nowi raczej poważne przyjęcie hipotetycznego założenia 

(może ono zawieść), że etos owych eksperymentatorów, 
definiowany jako problem przez przeciwników ekspery-
mentów na zwierzętach, zdaje się wymagać „sterylnego” 
środowiska. „Idiotyczne” ograniczenia odmawiają im prawa 
do takiego środowiska, głosząc niejako: możemy zgodzić 
się z waszymi argumentami, ale musimy mieć pewność, że 
w pełni dostrzegacie ich konsekwencje. 
 Ciekawe efekty mogłoby dać rozszerzenie tego przy-
kładu na inne przypadki, w których nieodłącznym elemen-
tem sytuacji zdaje się być anestetyka [anesthetics]. Przy-
kładowo, jesteśmy karmieni dyskursem, który wymaga 
naszej zgody na to, że zamykanie zakładów produkcyjnych 
oraz redukcja zatrudnienia dotykająca tysięcy pracowni-
ków są nieprzyjemnymi, ale nieuniknionymi skutkami woj-
ny gospodarczej. Wmawia się nam, iż jeśli nasz przemysł 
nie jest w stanie złożyć tej „ofiary” na ołtarzu konkuren-
cyjności, zostanie pokonany i ostatecznie przegra. Niech i 
tak będzie, ale wówczas bezrobotni powinni zostać uznani 
za ofiary wojenne i zbiorowo uhonorowani za poświęcenie, 
które umożliwiło nasze przetrwanie. Należą im się wobec 
tego uroczystości, medale, coroczne procesje, tablice pa-
miątkowe, czyli wszystkie przejawy narodowego uznania 
ich zasług, których nie wynagrodzi żadna korzyść finan-
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sowa. Wyobraźmy sobie jednak konsekwencje sytuacji,  
w której wszelkie cierpienie i zniszczenie spowodowane 
wojną gospodarczą byłoby uroczyście obchodzone, upa-
miętniane, aktywnie chronione przed popadnięciem w zapo-
mnienie i obojętność, zamiast znieczulania [anesthetized]  
za sprawą motywów koniecznej elastyczności czy gorliwej  
powszechnej mobilizacji na rzecz „społeczeństwa wiedzy”.  
Społeczeństwa, w którym każdy musi zaakceptować gwał-
towne starzenie się zdobytej wcześniej wiedzy i wziąć od-
powiedzialność za ciągłe przetwarzanie samych siebie [sel-
f-recycling]. Nie do zniesienia mógłby okazać się wówczas 
fakt, że jesteśmy uczestnikami wojny pozbawionej realnych  
szans na pokój. To „idiotyczna” propozycja, skoro nie doty-
czy ani programu dla innego świata, ani konfrontacji między 
racjami. Jej istotą jest raczej dostrzeżenie, że „eto-ekolo-
giczna” niezachwiana akceptacja dla wojny gospodarczej 
stanowi ramy dla naszego wspólnego losu.
 Przejdę teraz do rozwinięcia propozycji kosmopoli-
tycznej w kontekście tematu ekologii politycznej. Ta ostatnia  
sama przez się stanowi już rodzaj eko-etologicznej gry 
[gamble]. Przykładowo, zakłada ona przekształcenie roli 
państwa. Wiąże się to z wyprowadzeniem etosu urzędnika  
państwowego poza uwikłanie w jakąkolwiek dotychczas 

sformułowaną definicję interesu powszechnego oraz po-
wiązanie tegoż etosu z aktywnym odrzuceniem ujęć wy-
kraczających poza konkretne usytuowanie danej kwestii. 
W związku z tym służba publiczna oznacza wspieranie 
oikos, który odrzuca jakąkolwiek ogólność jako wymijające 
i z góry określone podejście do sprawy. Postawa taka wy-
maga wyrzeczenia się ślepej pewności (tak jakbyśmy żyli 
w świecie, w którym można polegać na deklaracjach do-
brych intencji), a w zamian pielęgnowanie żywej pamięci  
o rozwiązaniach, które mimo iż zdawały się nam obiecujące,  
okazały się porażkami, deformacjami, wypaczeniami. 
 Aby uczestniczyć w tego rodzaju zgromadzeniach  
[assemblage] ekologii politycznej, brany tutaj pod uwagę 
etos badawczy również musiałby ulec zmianie. Badacze by-
liby zobowiązani do skonstruowania i przedstawienia tego,  
co wiedzą, w sposób, który czyniłby ich „politycznie aktyw-
nymi”, zaangażowanymi w eksperymentowanie ze zmianą,  
której może dokonać ich wiedza poprzez formułowanie  
danego problemu i jego przewidywanych rozwiązań. Bez 
uprzedniej troski o ważność [relevance], pamięć doświad-
czenia nigdy nie zostanie zbudowana. Nie oznacza to odrzu-
cenia metodologicznej neutralności nauki. Gdyby badacze  
laboratoryjni nie byli zafascynowani tym, co działa, co 
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może uczynić znaczącą różnicę, a swoją uwagę poświę-
cali jedynie nienagannym metodologicznie obserwacjom, 
które nic za sobą nie pociągają, nigdy nie byłoby nauki  
eksperymentalnej. 
 Jednak eto-ekologiczna gra powiązana z ekologią po-
lityczną wiąże się również z możliwością wyłonienia się po-
rozumienia, które nie będzie wymagało zewnętrznego arbi-
tra odpowiedzialnego za zapewnienie zwycięstwa interesu 
powszechnego. Wspomniana gra implikuje zatem szansę 
na proces, w którym problematyczne sytuacje gromadzące 
„ekspertów”, posiadających środki sprzeciwu i składania 
propozycji, będą w stanie wytworzyć takie wydarzenie. Dla-
tego też od samego początku przyjmuję, że żadna z przedło-
żonych tutaj uwag nie ma najmniejszego sensu, jeśli osoby,  
do których je kieruję, nie nauczyły się wcześniej lekcewa-
żyć władzy teorii, które definiują je jako podrzędne. Wła-
dza teorii polega bowiem na uznaniu problemu za zwykły 
przypadek, który jako taki nie jest w stanie jej zagrozić. 
Sprawia ona zatem, że przedstawiciele teorii odmawiają 
danemu problemowi prawa do zobowiązania ich do my-
ślenia. W związku z tym eto-ekologiczna gra zakłada, że 
etos powiązany z badaczem niezdolnym do zarzucenia 
swojej pozycji rzecznika teorii (lub metody), która rzekomo 

miałaby czynić z niego naukowca, stanowi bezsprzecznie 
poważny i nieprzezwyciężony problem. Nie jest to kwestia 
wyboru „albo to, albo przestaję być naukowcem”, ale raczej  
sprawa otoczenia (oikos), które uprzywilejowuje tego ro-
dzaju postawę. W związku z tym, ekologia polityczna jest 
usytuowana w perspektywie tego, co można nazwać „uto-
pią”, Istnieją jednak różne jej rodzaje: niektóre czynią moż-
liwym obchodzenie się bez tego świata (w imię obietnic 
jego przekroczenia); inne – i mam nadzieję, że z tą właśnie 
opcją mamy tu do czynienia – prowokują nas do spojrzenia 
na ten świat pod kątem innych pytań, lekceważą sloga-
ny prezentujące go jako „mniej więcej normalny”. W tym 
wypadku utopia nie pozwala nam na potępianie obecnego 
świata w imię ideału. Proponuje natomiast interpretację, 
która pokazuje, jak może dojść do dotykającej nas wszyst-
kich transformacji. Innymi słowy, podaje ona w wątpliwość 
wszystkie „powinno się”, które oznaczają nazbyt uprosz-
czone zwycięstwo dobra nad złem. 
 Propozycja kosmopolityczna posuwa tego typu my-
ślenie utopijne o krok dalej, obciążona pamięcią o tym, że 
żyjemy w niebezpiecznym świecie, w którym nic nie jest 
zrozumiałe i każda propozycja może być sfalsyfikowana. 
W świecie, w którym my, „wynalazcy polityki”, produkuje-
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my również środki sprowadzenia jej do miana pustej gry, 
wyrzucając poza jej ramy to, co działało, produkowało czy 
niszczyło nasze światy. 
 Dlatego też jednym z aspektów propozycji kosmopoli-
tycznej jest akcentowanie naszej raczej przerażającej par-
tykularności [particularity], wyróżniającej nas na tle ludzi 
z całego świata, z którymi musimy się porozumieć. Już Jo-
seph Needham w czasach drugiej wojny światowej próbował 
ją zrozumieć, zastanawiając się, dlaczego wynalazki tech-
niczne przyswojone również przez Chiny, w Europie mogą  
być uznawane za leżące u źródła wielkiego przewrotu na-
zywanego „rewolucją przemysłową”8. Wielu twierdziło, że 
różnica tkwi w fizyce, wielkim odkryciu płodności matema-
tyki służącej opisowi świata. Needham jednak na tym nie 
poprzestał. Jako embriolog wiedział, jak ograniczone były 
owe pożytki z fizyki i matematyki. Dzieło Galileusza czy 
Newtona niczego nie wyjaśniało. Wyjaśnienia wymagał bo-
wiem fakt, że oni sami stali się „wydarzeniami” powiązany-
mi z „nowym wiekiem”. Needham zdecydował się podążyć 
za wyjaśnieniem kładącym nacisk na wolność europejskich 
„przedsiębiorców” w tamtym czasie. Aktywnie tworzyli oni 

coraz szersze sieci, nie zważając na jakąkolwiek stabil-
ność ontologiczną, nieustraszenie łącząc ludzkie interesy 
z coraz liczniejszymi i bardziej różnorodnymi nie-ludźmi. 
Galileusz był w istocie budowniczym sieci. Jego wiedza 
dotyczyła przede wszystkim sposobu, w jaki gładka kula 
toczy się po pochyłej powierzchni. Razem z obserwacjami 
teleskopowymi, umożliwiła mu ona wsparcie, za pomocą 
nowych argumentów, hipotezy astronomicznej Kopernika.  
Galileusz usytuował jednak tę wiedzę w bezpośredniej 
relacji do wielkiego pytania o władzę [authority], o prawa 
energicznie rozwijającej się wiedzy w odniesieniu do wiary 
oraz o rolę faktów jako zdolnych zniszczyć tradycje filozo-
ficzne i teologiczne. I wreszcie jego potępienie nie położyło 
kresu niczemu w Europie rozczłonkowanej między rywali-
zującymi państwami, podczas gdy w Cesarstwie Chińskim 
zapobieżonoby pewnie jakiemukolwiek przedsięwzięciu  
ze strony Galileusza. 
 „Interesariusze” [stakeholders] – osoby dostrzegające 
korzyści w przedsięwzięciu, które ma je połączyć – nie po-
winni być ograniczani przez żadne czynniki zewnętrzne.  
Wspólny świat musi mieć możliwość wyłonienia się z mno-
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gości tych różnorodnych połączeń, a powstaje on tylko 
dzięki temu, że owi „interesariusze” wzajemnie rzucają  
sobie kłody pod nogi. Często podkreślano połączenie mię-
dzy mechaniką a ową koncepcją nieskrępowanego wyła-
niania się, pozbawionego transcendencji. Przedsiębiorcy 
[entrepreneurs] (są nimi również konsumenci) „składają” 
[compose] poprzez dodawanie/sumowanie, działając ni-
czym siły mechaniki. Z kolei samo wyłanianie się jest po 
prostu konsekwencją rzeczywistych przeszkód, które wza-
jemnie przed sobą stawiają. Zatem każdy przedsiębiorca 
jest motywowany przez swoje jasno zdefiniowane interesy.  
Nie miejmy jednak złudzeń, mogą oni być otwarci na wszyst-
ko, ale tylko o tyle, o ile pozwala im się to doskonalić. Są oni 
ludźmi „okazji”, ślepymi i głuchymi na pytanie o świat two-
rzony przy udziale ich własnych wysiłków. To właśnie przez 
to rozłączenie skal (tych, w których znajdują się jednostki  
oraz tych wyłaniających się na skutek ich wspólnego dzia-
łania) „rynek” jako mechaniczny skład [composition], jest 
możliwy do ujęcia w matematycznych wzorach, co mak-
symalizuje jego działanie, które ekonomiści będą porów-
nywać z kolektywnym dobrem. Każda interwencja w imię  
innej zasady składania, ale także wszystkie próby zrozu-
mienia, jakiekolwiek przełamanie zmowy milczenia, mogą 

zostać wrzucone do jednego worka. Nie zostaną one 
uwzględnione, lecz skazane na potępienie, gdyż wszystkie 
ich inicjatywy redukowałyby to, co wolny rynek maksymali-
zuje (władzę twierdzeń matematycznych).
 Doskonale zdało sobie z tego sprawę Greenpeace, 
gdy przeciwstawiło interesariuszy [stakeholders] i „współ-
udziałowców” [shareholders]. Samo to określenie jest nieco 
mylące, gdyż posiadanie udziałów na rynku wiąże się wła-
śnie z jasno określonym interesem, niemniej takim, który ma  
zaletę bycia przeciwieństwem. Istotą tego pomysłu jest od-
danie głosu tym, którzy chcą wziąć udział, uczestniczyć, ale  
w imię tego, co się wyłania – konsekwencji, reperkusji, wszyst-
kiego tego, co służy interesariuszom do tworzenia ekonomii.  
W skrócie, chodzi o przeciwstawienie przedsiębiorców 
(określanych przez swoje interesy, przez to, co ich dotyczy) 
tym, którzy „wtykają nosy w nie swoje sprawy” i nie powinni 
mieszać się w nieskrępowane wyłanianie się całości. 
 Oczywiście, problem ten ma charakter polityczny i w tym  
względzie prawo do jego podjęcia pozostaje samym po-
czątkiem tego, co polityczne. W związku z tym nie ma 
dzisiaj miejsca na pytanie współudziałowców [sharehol-
ders]: „na jakim świecie chcielibyśmy żyć?”, związane tylko 
z możliwością zajęcia pozycji obronnej. Dlatego w naszym 
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niebezpiecznym świecie podstawowym zadaniem propo-
zycji kosmopolitycznej jest „dopełnianie”, czyli dosłownie 
skomplikowanie idei ekologii politycznej tak, aby interesa-
riusze [stakeholders] nie mogli (prawdopodobnie) dłużej 
jej przyswajać i zakłamywać; aby pozbawić ich środków do 
jej „rozpoznania” czy umieszczenia jej siłą we własnych ra-
mach odniesienia. Pozostaje nam wybór między nieskrępo-
wanym składaniem [composition] interesów a niepożądanym 
wkroczeniem transcendencji, państwa, planu – a wszystko  
to w imię wiedzy, która nie powinna przynależeć do nikogo 
(to przecież rynek „wie najlepiej”).
 Podkreśliłam mechaniczną naturę wyłaniania się intere-
sów poprzez składanie [composition]. Będę dalej podążać 
tym tropem, aby sprawdzić, czy nauki przyrodnicze zaopa-
trują nas w odmienne modele wyłaniania się poza trans-
cendencją. Pierwszym z nich jest oczywiście model biolo-
giczny. Życie demokratyczne mogłoby zostać tu powiązane  
z harmonijnym uczestnictwem wszystkich członków w jed-
nym ciele. Jest to niezwykle stara i pociągająca idea, którą 
niemniej jednak trzeba odrzucić. Albowiem ciało, w służbie  
którego każde z nas powinno rzekomo odnaleźć swą praw-
dę i spełnienie, sprawia raczej wrażenie złej, antypolitycz-
nej mieszaniny naturalizmu i religii.

 Ponadto nie mamy żadnej pewności, czy żywe ciało 
funkcjonuje w harmonijny sposób9. Jednak bez względu na 
rozstrzygnięcie tej kontrowersji wśród biologów, nie można 
mówić w tym wypadku o modelu politycznym. Musimy zro-
zumieć, że w kwestii ciała to właśnie jego względne zróżni-
cowanie, warstwowość zapewnia mu przeżycie. W wypadku  
choroby opis ciała staje się znacznie trudniejszy, gdyż wów-
czas zanika owo rozwarstwienie oraz rozłączenie skal po-
zwalające nam opisywać ciało w terminach funkcji. Sytuacja  
wygląda inaczej w wypadku skal występujących w społe-
czeństwach ludzkich, gdzie w taki czy inny sposób są one  
współzależne: jednostka myśli swoje społeczeństwo [thinks 
society]. Za każdym razem, gdy odniesienia biologiczne 
przeważają, myślenie staje się wrogiem, trucizną dla zdro-
wego społeczeństwa, gdyż miesza ono skale.
 Ideał harmonijnego składania może zostać określony 
jako „inny” wobec ducha przedsiębiorczości [enterprise]. 
Jest to sen (a zatem nie jest to sposób, w jaki funkcjonują  
tradycyjne społeczeństwa), który staje się koszmarem, dą-
żąc do urzeczywistnienia, gdyż kładzie on nacisk na od-
wrócenia biegunów mechanicznego modelu w stosunku  
do elementu stałego. Niezmiennym jest natomiast fakt, że 
skład [composition] nie wymaga myślenia politycznego, 

5
149

9. J.-J. Kupiec, P. Sonigo, Ni Dieu ni gène, Le Seuil-Collection Science Ouverte, Paris 2000.



wątpliwości czy wyobrażeń odnośnie swych konsekwencji. 
Ciało „wie najlepiej”, stanowi kosmos w jego spełnionej po-
staci, niemający nic wspólnego z uciążliwym bełkotem idioty  
– tego, który powątpiewa. Nie dziwi w związku z powyższym, 
że intuicja, instynkt i bezpośrednie odczucia będą w tym  
wypadku wynoszone na piedestał kosztem sztuczek myśli.
 Kosmos, rozumiany jako „kosmiczny porządek”, może 
chronić nas przed „przedsiębiorczą” [„entrepreneurial”] 
wersją polityki, oddając głos jedynie jasno zdefiniowanym 
interesom, które mogą wzajemnie się równoważyć. Widzimy  
teraz jednak, że z kolei polityka może nas ocalić od mi-
zantropicznego kosmosu, który bezpośrednio komunikuje  
się z „uczciwą” czy „rozsądną” rzeczywistością, w przeci-
wieństwie do podstępów, wahań, rozbieżności, przesady, 
konfliktów i innych ludzkich schorzeń. Model biologicz-
nej harmonii jest stanowczo zbyt przytłaczający. Myślenie  
o wyłanianiu się ekologii politycznej oznacza przeciwsta-
wienie się zarówno mechanicznemu składowi niezróżnico-
wanych sił, jak i jego wersji harmonijnej, której elementy re-
alizują się jedynie w tworzeniu ciała. Istnieje jednak jeszcze  
jeden model wyłaniania się, który nie wiąże się ani z fizyką 

(nauką o prawach, które badają zasadność sloganu „bądź 
posłuszny naturze, aby móc ją kontrolować”), ani z biologią 
(nauką o sposobach trzymania się razem, od których za-
leży życie i śmierć ciała). Model, o którym mowa, wywodzi 
się ze sztuki chemiczek, które rozumieją mnogość tego, co 
nazwałabym chemicznymi „aktantami”, z którymi mają do 
czynienia w kontekście środków manipulowania i zachęca-
nia ich do robienia tego, do czego mogą być zdolni. 
 Mówiąc o sztuce chemiczek, nie mam na myśli współ-
czesnej chemii, często pojmowanej jako odmiana fizyki sto-
sowanej, ale jej starszą, osiemnastowieczną poprzednicz-
kę. Użycie pojęcie aktanta nawiązuje do oświeceniowych 
myślicieli (szczególnie Diderota czy później Goethego), 
którzy przeciwstawiając je modelowi mechanicznemu, nie 
godzili się na jego podporządkowanie ideałowi teoretycz-
nej definicji związków chemicznych, z której miały być wy-
prowadzane możliwości reakcji chemicznych (współcze-
snej chemii wciąż daleko do zrealizowania tego „ideału”.)
 Lektura wspaniałej książki Françoisa Julliena Propen-
sity of Things [Skłonność rzeczy]10 daje możliwość odkry-
cia sztuki wyłaniania się, dość bliskiej tej cechującej che-
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mię. Jullien opisuje sposób, w jaki Chińczycy doceniają to,  
czym my gardzimy: manipulację, sztukę usposabiania  
[disposition] umożliwiającą czerpanie korzyści ze skłonno-
ści rzeczy, a polegającą na takim ich ułożeniu, aby spon-
tanicznie realizowały to, czego chce artysta, wojskowy czy 
polityk. A wszystko to odbywa się poza opozycją podpo-
rządkowania i wolności: w odniesieniu do myśli skoncen-
trowanej na skuteczności.
 Można by stwierdzić, że jest to dziwny model dla po-
lityki, jednak to uczucie dziwności oddaje naszą ideę „do-
brej” polityki jako ucieleśnienia formy uniwersalnej emancy-
pacji. Usuń alienację, uznawaną za przyczynę oddzielania 
ludzi od ich wolności, a otrzymasz coś przypominającego 
demokrację. Idea sztuki politycznej czy „techniki” jest za-
tem klątwą, artefaktem oddzielającym ludzi od ich prawdy. 
Poprzez nawiązanie do sztuki chemii podkreślony zostaje 
fakt, że w politycznym zgromadzeniu nie ma niczego spon-
tanicznego. To, co nazywamy demokracją, jest albo mniej-
szym złem w sytuacji zarządzania ludzkim stadem, albo 
ryzykowną grą [gamble] skupioną nie wokół pytania, czym 
ludzie są, ale do czego mogą być zdolni. Jest to pytanie, 
które John Dewey umieścił w centrum swojego życia: jak 
uczynić zadość demokratycznym zwyczajom? W jaki spo-

sób i za pomocą jakiego rodzaju artefaktów i procedur mo-
żemy spowolnić ekologię polityczną, uczynić skutecznym 
bełkot idioty? Jak pokazać, że „istnieje coś ważniejszego”, 
o czym tak łatwo zapomnieć, gdyż nie może ono zostać 
„wzięte pod uwagę”, jako że idiota niczemu nie zaprzecza 
i nie proponuje niczego, co się „liczy”? 
 Dochodzimy zatem do punktu przecięcia pierwszego  
i drugiego aspektu propozycji kosmopolitycznej. Wyłanianie 
się tego rodzaju porozumienia, będącego stawką ekologii 
politycznej, wymaga ochrony przed mechaniczną redukcją,  
jak i biologiczną sublimacją. Możemy w tym celu użyć mo-
delu proponowanego przez eto-ekologiczną sztukę mani-
pulacyjnych chemiczek. Polityka nie jest w tym wypadku  
uwikłana w żadne odniesienia do jakiejś uniwersalnej ludz-
kiej prawdy, którą miałaby wyrażać. W szczególności nie 
ma nic wspólnego z indywidualną czy zbiorową dobrą wolą, 
której można by wymagać od idioty czy Bartleby’ego: „Jeśli 
chcecie dla nas istnieć, przyjdźcie i wytłumaczcie się, stań-
cie się współudziałowcami [shareholders] naszego przed-
sięwzięcia”. Polityka jest sztuką, a sztuka nie ma podstaw, 
aby żądać uległości od tego, z czym ma do czynienia. Musi 
stworzyć sposoby zachowania, które sprawią, że będzie  
w stanie radzić sobie z tym, z czym radzić sobie musi. 
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 Tego rodzaju zachowania możemy odnaleźć w innych 
tradycjach, innych sztukach wyłaniania porozumienia. Mam 
tu głównie na myśli naukę czerpaną przeze mnie z syste-
mu „palawer” [palaver] oraz to, w jaki sposób wiąże się on 
z tym, co można w skrócie nazwać porządkiem światowym. 
Szczególnej uwagi wymaga fakt, że owo rytualne zgroma-
dzenie – zdające się zakładać istnienie transcendentnego 
porządku światowego, który miałby zapewniać sprawiedli-
we rozwiązania problematycznych kwestii – nie przyznaje 
temu porządkowi żadnego autorytetu. Mamy do czynienia 
z palawerem właśnie wtedy, gdy ci, którzy się gromadzą  
i mają wiedzę na temat owego porządku, nie zgadzają się 
na to, jak w danym wypadku została ona zastosowana. 
Przyczyną ich gromadzenia się jest problem, z którym nie 
radzą sobie na gruncie posiadanej wiedzy. Porządek świa-
ta nie podlega zatem dyskusji. Powierza uczestnikom rolę, 
która ich „depsychologizuje”, sprawia, że przestają się jawić 
jako „właściciele” opinii, ale jako upoważnieni do potwier-
dzenia faktu, że świat ma porządek. Dlatego też nikt nie  
zaprzecza temu, co mówią inni, ani nie podważa zdania 
pozostałych osób. Palawer działa „w obecności” porządku 
świata, a to, co się w następstwie wyłania, uznane zostaje 
za jego rozwinięcie. 

 Z punktu widzenia starej sztuki chemii fakt, że pala-
wer nie wymaga od swoich zwolenników decydowania, ale 
raczej określania, jakie zastosowanie ma porządek świata  
w danym wypadku, przyznaje owemu porządkowi rolę po-
równywalną do tej pełnionej przez kwaśny roztwór („katali-
zator”), który rozpuszcza i umożliwia chemicznym aktantom 
zbliżenie się lub aktywację. W skrócie może on być okre-
ślony w kategoriach skuteczności: zmusza wszystkich do 
produkowania, czynienia z siebie „artefaktów” w taki spo-
sób, że kwestia, wokół której wszyscy są skupieni, zyskuje  
moc aktywowania myślenia. Myślenia, które nie należy do 
nikogo i w ramach którego nikt nie ma racji.
 Moim drugim przykładem będzie sztuka magii. Punktem 
odniesienia nie będzie tutaj magia uprawiana przez ocalałe 
„autentyczne” wiedźmy, ale ta praktykowana przez współ-
czesne amerykańskie aktywistki, „neo-pogańskie czarow-
nice”. Czy możemy traktować magię poważnie? Z pewno-
ścią nie mamy problemu ze wspominaniem o niej w różnych  
sytuacjach. Mówimy o czarnej magii rytuałów nazistow-
skich, ale też o magii chwili, magicznej książce, spojrzeniu 
– wszystkim tym, co umożliwia nam odmienne myślenie  
i odczuwanie. Podczas gdy dla nas jest to słowo, którego 
używamy bezrefleksyjnie, dla współczesnych czarownic  
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fakt nadania sobie tego miana i określenia swojej praktyki  
jako sztuki magicznej same w sobie stanowią już akty „magicz-
ne”. Są one niepokojącym doświadczeniem dla wszystkich,  
którzy żyją w świecie, w którym rozdział myślenia magiczne-
go powinien zostać już definitywnie zamknięty. Czarownice  
i czary zostały wyplenione, sztuka magiczna zdyskredytowa-
na, wyszydzona i zniszczona w czasach, gdy zatriumfowa-
ła idea powszechnej racjonalności, czyli człowieka panują-
cego nad swoim rozumem (triumfowi temu szybko zaczęła 
towarzyszyć trywialność tak zwanej naukowej psychologii  
z jej roszczeniami do odkrycia tego, czemu podlega ludzki 
rozum). Odwaga nazwania magii sztuką wywoływania zda-
rzeń, gdzie stawką jest „stawanie się zdolną do”, pozwala 
na ponowne rozbrzmienie w nas samych okrzyku przypo-
minającego ten Cromwellowski: cóż zrobiliśmy, co nadal 
robimy, używając słów, które czynią z nas spadkobierców 
tępicieli czarownic?
 Magia, uprawiana w obszarze polityki przez amerykań-
skie aktywistki-czarownice, jest sztuką eksperymentalną, 
której probierzem jest po raz kolejny wyłanianie się. Nadaje  
ona bardzo konkretne znaczenie mottu Gilles’a Deleuze’a 
głoszącemu, że myśleć znaczy stawiać opór. Sztuka ta wy-

wodzi się z czegoś, co można nazwać synodem [convoca-
tion], jako że rytuał ten odwołuje się do obecności. Jednak 
to, co zwoływane (nazywane przez czarownice Boginią) nie 
mówi (podobnie jak Chrystus Cromwella), co należy zrobić, 
nie daje odpowiedzi, jakie decyzje trzeba podjąć, nie ofe-
ruje żadnego „profetycznego” objawienia. O jego skutecz-
ności stanowi raczej katalizowanie reżimu myśli i odczuć,  
który nadaje władzę temu, wokół czego dokonuje się ze-
branie11, mające stać się przyczynkiem do myślenia. Za-
łożeniem rytuału nie jest zatem ukazanie się Bogini, która 
mogłaby zainspirować odpowiedź. Rytuał ukierunkowa-
ny jest na obecność, która przekształca stosunek każdej 
z uczestniczek do własnej wiedzy, nadziei, obaw i wspo-
mnień oraz pozwala całości wytworzyć coś, czego nie uda-
łoby się wyprodukować im w pojedynkę.  
 Polityka „jak zwykle” jest osaczona przez dramatyczne 
wybory albo-albo, które dzielą naszą wyobraźnię. Z jednej  
strony, mamy do czynienia z „nagimi obywatelami”, uzbrojo-
nymi w swoją rzekomo bezinteresowną dobrą wolę i posta-
wionymi przed pytaniem o interes powszechny. Z drugiej, 
triumf korporacyjnych interesów obojętnych na ten interes. 
Alternatywa ta wydaje się nieunikniona, dopóki przeważa 
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11. Starhawk, Truth or Dare. Encounters with Power, Authority, and Mystery, Harper, San Francisco 1989.



ogólność [generality], dopóki jedynie interes powszechny 
posiada legitymizację, ażeby pod jego naporem ugięły się 
(egoistyczne) interesy. Z perspektywy ekologii politycznej 
tego rodzaju alternatywa jest zabójcza, jako że tym, co ma 
władzę gromadzenia, z pewnością nie jest ogólność (jakie  
wyznajesz „wartości”?), ale problem, który nie tylko nie daje  
się zamknąć w kategoriach opozycji między faktem i warto-
ścią, ale wymaga też nadania jej mocy aktywowania myśle-
nia u tych, którzy posiadają stosowną wiedzę na jej temat. 
 Ekologia polityczna podkreśla, że nie istnieje wiedza, 
która byłaby jednocześnie odpowiednia i bezstronna. Tym, 
czego potrzebujemy, nie jest obiektywna definicja wirusa 
czy powodzi, bezstronna definicja, którą wszyscy powin-
ni zaakceptować, ale aktywne uczestnictwo tych wszyst-
kich, których praktyka ma do czynienia, na wiele sposobów,  
z wirusem czy rzeką. Z perspektywy kosmopolitycznej, py-
tanie stawiane przez ekologię polityczną ma dwoisty cha-
rakter. W jaki sposób zaprojektować scenę polityczną, aby 
aktywnie uodpornić ją na fikcję „ludzi dobrej woli, którzy 
podejmą decyzję w imię powszechnego interesu”? W jaki 
sposób uczynić wirus czy rzekę przyczynkiem do myśle-
nia? Ale także: jak sprawić, by kolektywne myślenie mu-
siało następować „w obecności” tych, którzy w przeciwnej 

sytuacji zostaliby wykluczeni jako idiotycznie niemający nic  
do zaproponowania i utrudniający wyłonienie się „wspólne-
go stanowiska”?
 Projektowanie sceny jest sztuką inscenizacji. Uczest-
nikami nie są nadzy obywatele broniący swojej opinii.  
Kwestią jest raczej przydzielanie ról, kunsztowne branie 
udziału w inscenizowaniu danej kwestii. Ważne jest w tym 
względzie unikanie myślenia w kategorii stereotypowych 
ról, gdyż zgodnie z ujęciem ekologiczno-politycznym każ-
da rola musi zostać zbudowana wokół konkretnej sprawy. 
Sugeruję, by pierwszym krokiem stało się wyróżnienie figur 
eksperta i dyplomaty. Eksperci to osoby, których praktyka 
nie jest zagrożona przez dyskutowaną sprawę, gdyż ich 
wiedza uznana jest za stosowną w danym kontekście. Ich 
rola polega na prezentowaniu siebie oraz swojej wiedzy  
w sposób, który nie przewiduje tego, jak zostanie uwzględ-
niona owa wiedza. Dyplomaci przeciwnie, występują po to, 
aby zapewnić głos tym, których praktyka, sposób istnienia 
i tożsamość są zagrożone przez podejmowaną decyzję. 
„Jeśli zadecydujecie w ten sposób, zniszczycie nas”. Rolą 
dyplomaty jest więc przede wszystkim pozbycie się znie-
czulenia zastosowanego w nawiązania do postępu czy  
interesu powszechnego, oddanie głosu tym, którzy okre-
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ślają samych siebie jako zagrożonych. Dzięki temu istnie-
je szansa, że eksperci zawahają się i zostaną zmuszeni 
do wzięcia pod uwagę możliwości, że obrany przez nich  
kierunek działania może stanowić akt wojenny. 
 Potrzeba dwojga, aby zapanował pokój. Dyplomacja 
ma rację bytu, gdy reprezentowani za jej sprawą zgodzą się 
na możliwość pokoju i stwierdzą tym samym, że są zdolni 
uczestniczyć w jego wynajdywaniu. Jest to rygorystyczny 
warunek, gdyż zakłada zdolność do konsultacji, gdy dyplo-
maci powrócą do tych, których reprezentują. Oznacza rów-
nież, że dyplomaci w kontekście propozycji, którą przynio-
są, będą potrafili stanąć w obliczu różnicy między tym, co 
akceptowalne (co mogłoby wymusić zmianę pewnych na-
wyków, nie niszcząc tego, co „utrzymuje rzeczy na swoim 
miejscu”, „wiąże” czy „obowiązuje”), a tym, co jest nie do 
przyjęcia (zdrada ze strony dyplomatów). Wybrałam poję-
cie konsultacji, gdyż ma ono swoje zastosowanie zarówno 
w obszarze polityki, jak i w miejscach, gdzie „niewidzial-
ni” muszą zostać zwołani i wzięci pod uwagę. Owi niewi-
dzialni są nieczuli na kompromisy i nie podzielają ludzkich 
argumentów, ale zaznaczają, że ludzie nie są dysponen-
tami tego, co tworzy ich tożsamość. Zarówno w wypadku 
uroczystej konsultacji z narodem, którego tożsamość jest  

podawana w wątpliwość, jak i tej dotyczącej niewidocz-
nych, oikos konsultacji zawiesza nawyki podtrzymujące 
wiarę w to, że wiemy, jaką posiadamy wiedzę i kim jeste-
śmy, że znamy sens tego, co sprawia, że istniejemy. 
 W zależności od kwestii, zainteresowana strona może 
posyłać dyplomatów lub ekspertów. Ale co ze „słabymi” 
grupami, idiotami czy Bartleby’mi, którzy wolą być zosta-
wieni w spokoju i uniknąć uczestniczenia w podejmowaniu 
decyzji, nawet jeśli może ona bezpośrednio zagrażać ich 
światu? Istnieje w tym wypadku niebezpieczeństwo pokusy 
wymuszenia uczestnictwa, żądania niewypowiedzianych 
argumentów (bo przecież muszą jakieś istnieć) albo pod-
jęcia próby uwiedzenia, jak w wypadku prawnika Bartleby-
’ego. Proponuję nazwać ich „ofiarami”, gdyż ofiary wyma-
gają świadków. To właśnie rolą świadka jest „uobecnienie”  
owych istot bez wypowiadania się w ich imieniu. Oddanie 
tego, jak to jest być zagrożonym przez kwestię, w której nie 
ma się nic do dodania.
 Oczywiście obecność ofiar niczego nie gwarantuje, 
podobnie jak dyplomatyczne mise-en-scène. Propozycja 
kosmopolityczna nie ma nic wspólnego z cudem decyzji, 
które „godzą wszystkich”. Istotny jest tutaj zakaz zapomi-
nania lub, co gorsza, upokarzania, szczególnie będące-
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go wytworem haniebnego pomysłu, że zadośćuczynienie  
finansowe rozwiązuje wszelkie problemy. Jest to w istocie 
nieprzyzwoita próba wytworzenia podziału między ofiarami,  
wyizolowania buntowników poprzez zwrócenie się w pierw-
szej kolejności do tych, którzy z jakiegoś powodu podpo-
rządkują się, stawiając mniejszy opór. Wszystko może się 
kończyć na pieniądzach, ale nie „dzięki” pieniądzom, gdyż 
nie są one w stanie zrównoważyć bilansu. Ci, którzy się 
spotykają, muszą wiedzieć, że nic nie może anulować długu  
zaciągniętego u ofiar ich decyzji.
 W początkowych akapitach tego artykułu przedsta-
wiłam kosmos jako działający na rzecz „czynienia równy-
mi”, w opozycji do pojęcia równoważności [equivalence]. 
Role, które krótko scharakteryzowałam powyżej, wpisują 
się w ideę działania wytwarzającego zwolenników okre-
ślonych stanowisk, którzy w żaden sposób nie mogą być  
zdefiniowani jako wymienialni (tak jakby wspólna miara 
mogła pozwalać na zważenie ich interesów i argumen-
tów). Równość nie oznacza, że każde z nich ma tyle 
samo do powiedzenia w danej kwestii. Wiąże się raczej  
z tym, że wszystkie one muszą być obecne w taki spo-
sób, aby jak najbardziej utrudnić podjęcie decyzji, wyklu- 
 

czyć jakiekolwiek skróty czy uproszczenia, wszelkie 
aprioryczne różnicowanie między tym, co się liczy i tym, 
co nie ma znaczenia.
 Kosmos w kształcie, jaki przyjmuje w propozycji ko-
smopolitycznej, nie posiada przedstawiciela, nikt nie mówi 
w jego imieniu, i dlatego też nie może on być stawką  
w żadnej konkretnej procedurze konsultacyjnej. Jego spo-
sób istnienia jest odzwierciedlony we wszystkich sztucz-
nych zachowaniach, które mają być stworzone, a o których 
skuteczności stanowi ujawnienie osób mających decy-
dować, wymuszenie na nich strachu, który powiązałam  
z płaczliwym zawołaniem Cromwella.
Podsumowując, oznacza to otwarcie możliwości odpowie-
dzi na bełkot idioty, nie poprzez definiowanie, „co jest naj-
ważniejsze”, ale dzięki spowolnieniu, bez którego nie jest 
możliwe żadne tworzenie. Trzeba nam odwagi, by powie-
dzieć, że kosmiczny bełkot idioty jest obojętny wobec argu-
mentu pilności (jak i każdego innego). Nie zaprzecza mu; 
zawiesza jedynie „a więc”, którym władamy my sami – tak 
przepełnieni dobrą wolą, tak przedsiębiorczy [enterprising] 
i zawsze gotowi, by mówić w czyimś imieniu.

Przełożyła: Agnieszka Kowalczyk
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6
Bruno Latour
Czekając na Gaję. Komponowanie wspólnego 
świata poprzez sztukę i politykę1

1. Dziękuję Michaelowi Flowerowi za liczne sugestie. 



Wykład wygłoszony w listopadzie 2011 roku w Instytu-
cie Francuskim w Londynie z okazji inauguracji SPEAP  
(programu Sciences Po „Eksperymentowanie ze Sztuką  
i Polityką”)

Abstrakt: Nie istnieje żadna instytucja, która byłaby zdol-
na ogarnąć, nadzorować, opanować, zarządzać, dać sobie 
radę, albo nawet tylko śledzić poważne problemy ekolo-
giczne. Wiele z tych problemów jest zbyt nieprzejrzystych 
i uwikłanych w sprzeczne interesy. Mamy zatem problemy, 
ale nie mamy odpowiadającej im publiczności. Czy można  
sobie wyobrazić pogodzenie tak licznych, przeplatających 
się interesów? Poniżej przedstawiam kilka prób zmierzenia 
się z problemami ekologicznymi poprzez połączenie narzę-
dzi reprezentacji naukowej z narzędziami sztuki i polityki  
oraz program Eksperymentowanie ze Sztuką i Polityką, za-
inaugurowany na uniwersytecie Sciences Po we wrześniu  
2010 roku. 

Co robić, kiedy stajemy w obliczu kryzysu ekologicznego, 
który nie przypomina żadnego z kryzysów wojennych lub 
gospodarczych? Skala tych ostatnich jest z pewnością 
przytłaczająca, ale jesteśmy do nich w pewien sposób przy-

zwyczajeni, gdyż ich przyczyny są ludzkie, arcyludzkie? Co 
robić, kiedy mówi się nam codziennie i w coraz ostrzejszy 
sposób, że nasza cywilizacja jest skazana na zagładę; że 
tak bardzo majstrowaliśmy przy Ziemi, iż nie ma szans, by  
kiedykolwiek wróciła do któregoś ze swoich dawnych, sta-
bilnych stanów? Co robić, czytając na przykład Requiem for 
a Species. Why We Resist the Truth about Climate Change  
[Requiem dla gatunku. Dlaczego stawiamy opór prawdzie 
o zmianach klimatycznych] Clive’a Hamiltona – przy czym 
gatunkiem tym nie jest dodo czy wieloryb, ale my sami, czyli 
ty i ja? Albo też Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać 
w XXI wieku?2 Haralda Welzera, książkę przykładnie po-
dzieloną na trzy części: jak zabijano w przeszłości, jak zabija  
się dzisiaj i jak będzie się zabijać w przyszłości! Aby poli-
czyć wszystkich zmarłych w każdym z kolejnych rozdziałów,  
trzeba by dodawać kolejne rzędy wielkości na kalkulatorze!
 Wiem, że czas wielkich narracji przeminął, a próba zmie-
rzenia się z tak wielkim pytaniem w oparciu o tak skromny  
punkt wyjścia może wydawać się śmieszna. Decyduję się jed-
nak na to dokładnie z tego powodu: co bowiem mamy robić, 
kiedy pytania są zbyt wielkie dla nas wszystkich – a zwłasz-
cza, gdy są zbyt wielkie dla autora, czyli mnie samego? 
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2. H. Welzer, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, przeł. M. Sutowski, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2010 [przyp. tłum.].



 Jednym z powodów, dla których czujemy się bezsilni, 
gdy wymaga się od nas przejęcia się kryzysem ekologicz-
nym; powodem, dla którego ja czuję się tak bezsilny, jest 
całkowita rozłączność między zakresem, naturą i skalą tych 
zjawisk a zestawem emocji, nawyków myślowych i uczuć, 
które byłyby konieczne do mierzenia się z tymi kryzysami. 
Nie mówię nawet o działaniu w odpowiedzi na nie, tylko o po-
święceniu im czegoś więcej niż przelotnej uwagi. Niniejszy  
tekst będzie dotyczył zatem głównie owej rozłączności i tego,  
co z nią zrobić. 
 Czy istnieje jakiś sposób na pokonanie dystansu dzie-
lącego zjawiska, o których słyszymy, i maleńkiego Umwelt, 
z wnętrza którego patrzymy, niczym ryby w akwarium, na 
ocean katastrof, które mają nastąpić? Jak zachować się 
rozsądnie, skoro nie ma żadnej naziemnej stacji kontroli, 
do której moglibyśmy wysłać wołanie o pomoc: „Houston, 
mamy problem”? 
 Najdziwniejszy w związku z tym przepastnym dystan-
sem między naszymi małymi samolubnymi ludzkimi troska-

mi a wielkimi problemami ekologii jest fakt, że to właśnie  
jemu przypisywano tak wielką wartość w licznych wierszach, 
kazaniach i budujących wykładach na temat cudów natury. 
Przyroda była tak cudowna właśnie z powodu wspomnianej 
rozłączności: poczucie bezsilności, przytłoczenia i całkowi-
tego zdominowania przez spektakl „natury” stanowi znacz-
ną część tego, co nauczyliśmy się cenić, przynajmniej od 
XIX wieku, jako wzniosłość. 
 Przypomnijmy sobie słowa Shelleya:

In the wild woods, among the mountains lone,
Where waterfalls around it leap forever,
Where woods and winds contend, and a vast river
Over its rocks ceaselessly bursts and raves.

(W dzikich lasach, wśród gór samotnych, 
Gdzie wodospady zawsze skaczą dokoła,
Gdzie las i wichry walczą ze sobą, a potężna rzeka
Nieprzerwanie w swym łożysku rwie się i szaleje3.) 
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3. Przekład Mont Blanc autorstwa Jana Kasprowicza nie ujmuje niestety w tym miejscu tego, co najistotniejsze dla Latoura – odwieczności i ciągłości opisywanych 
zjawisk przyrodniczych (zob.: „Jak wątły strumyk, między górskie szczyty/Wtłoczon, do biegu rwący się wzburzonym/Tętnem w pustoszach, gdzie huczą siklawy/
Gdzie bór się z wichrem szamoce, a z ławy/Skalnej potężny Dunajec swe wały/Niepowstrzymane ciska, oszalały” – P.B. Shelley, Mont Blanc, przeł. J. Kasprowicz, 
[w:] tegoż, Poezje wybrane, PIW, Warszawa 1961, s. 19 [przyp. tłum.]).



Jakże lubimy czuć się mali w konfrontacji z potęgą wodospa-
du Niagara, oszałamiającego bezmiaru lodowców Arktyki  
czy też bezludnego i suchego krajobrazu Sahary! Jakim 
rozkosznym dreszczem przejmuje nas porównanie naszych 
rozmiarów z rozmiarami galaktyk! Malutcy w porównaniu  
z Przyrodą, ale gdy chodzi o moralność, znacznie przewyż-
szający nawet najwspanialsze manifestacje Jej siły! Tyle 
wierszy, tyle medytacji poświęconych niewspółmierności 
między odwiecznymi siłami natury i mizernymi ludzikami 
roszczącymi sobie prawo do wiedzy o tym, jak Nią zawładnąć.
 Można by zatem powiedzieć, że rozłączność towa-
rzyszyła nam zawsze i że stanowi ona źródło poczucia  
wzniosłości: 

The everlasting universe of things 
Flows through the mind, and rolls its rapid waves,
Now dark--now glittering--now reflecting gloom--
Now lending splendour, where from secret springs
The source of human thought its tribute brings.4

(Wieczysty wszechświat rzeczy
Przepływa przez ludzki umysł, tocząc swe wartkie fale.
To ciemny – to błyszczący – to odbijający ponurość –
To znów przydający splendoru, kiedy utajone źródła
Ludzkiej myśli przyłączają doń swoje strumienie.)

 Co jednak stało się ze wzniosłością teraz, kiedy zmu-
szeni jesteśmy wziąć pod uwagę kolejną rozłączność, tym 
razem między gigantycznymi działaniami ludzkimi (w sen-
sie ludzkości pojmowanej kolektywnie) a naszą całkowitą 
niezdolnością do objęcia myślą tego, co razem zrobiliśmy? 
 Zastanówmy się przez chwilę nad znaczeniem pojęcia 
„antropocen”, tego zdumiewającego wynalazku słownego 
zaproponowanego przez geologów jako nazwa obecnego 
okresu dziejów. Staje się też jasne, że wzniosłość wyparo-
wała, ponieważ nie postrzegamy siebie jako małych ludzi-
ków przytłoczonych przez „naturę”, tylko, przeciwnie, jako 
kolektywnego olbrzyma, który urósł tak bardzo w katego-
riach terawatów, że stał się główną siłą geologiczną kształ-
tującą Ziemię. 

6
160

4. Ten sam problem występuje tutaj: oprócz zawikłań młodopolszczyzny „rzeczy” zamienione są na „byty” itd.: „Wieczysty wszechświat bytów wciąż przepływa,/
Wskroś duszy ludzkiej ciemną albo jasną,/A wrzącą falą, w której światła gasną/Albo też płoną, podobnie jak żywa/Krynica myśli wyrzuca z ukrytej,/Tajnej głębiny 
swe haracze – tonem […]” – tamże [przyp. tłum.].



 Szczególna ironia związana z pojęciem antropocenu 
polega na tym, że pojawiło się ono w tym samym momencie,  
w którym filozoficzna awangarda zaczęła mówić o naszych 
czasach jako „postludzkich”, a inni myśliciele zapropono-
wali, by mówić o nich jako „końcu historii”. Wydaje się, że 
i historia, i natura mają w zanadrzu jeszcze kilka sztuczek, 
skoro jesteśmy obecnie świadkami przyspieszania i wzrostu 
historii, które nie mają charakteru postludzkiego, ale raczej 
postnaturalny. Jeśli prawdą jest, że anthropos jest zdolny 
do kształtowania Ziemi w sensie dosłownym (a nie tylko 
w sensie metaforycznym, za pośrednictwem symboli), to, 
czego dziś doświadczamy, można nazwać antropomorfi-
zmem na sterydach. 
 Oliver Morton we wspaniałej książce Eating the Sun 
[Jedząc słońce] dokonuje interesującego porównania skal 
wykorzystania energii. Nasza globalna cywilizacja potrze-
buje około trzynastu terawatów (TW), podczas gdy prze-
pływ energii z wnętrza Ziemi wynosi około czterdziestu  
TW. Tak, możemy się teraz porównywać z tektoniką płyt  
Ziemi. Oczywiście ten wydatek energii to nic w porównaniu  
z 170 000 TW, które otrzymujemy od Słońca, ale jest on 
ogromny w porównaniu z pierwotną produkcją biosfery  
(130 TW). W dodatku, gdyby wszyscy ludzie konsumowali 

tyle energii, co mieszkańcy Ameryki Północnej, wykorzysty-
walibyśmy 100 TW, czyli dwa razy tyle, co tektonika płyt. To 
byłby dopiero wyczyn. „Czy to samolot? Czy to przyroda? 
Nie, to Superman!”. Staliśmy się Supermanem, nie zauwa-
żając, że w budce telefonicznej nie tylko się przebraliśmy, 
ale i kolosalnie urośliśmy. Czy to powód do dumy? No cóż, 
raczej nie, i na tym właśnie polega problem. 
 Wspomniana rozłączność uległa tak dokładnemu 
przemieszczeniu, że nie budzi już żadnego uczucia wznio-
słości. Teraz nakazuje się nam odczuwać odpowiedzial-
ność za szybkie i nieodwracalne zmiany oblicza Ziemi, 
spowodowane częściowo przez olbrzymią ilość energii, 
którą wydatkujemy. Nakazuje się nam spojrzeć jeszcze raz 
na wodospad Niagara, tym razem z dręczącym uczuciem, 
że jego wody mogą przestać płynąć (wodospady Shelleya, 
„zawsze skaczące”, nie wyjdą na tym dobrze); każe się 
nam spojrzeć powtórnie na ten sam odwieczny lód, ale już 
z uczuciem, że nie przetrwa długo; mobilizuje się nas do 
spojrzenia raz jeszcze na tę samą spieczoną pustynię, ale 
tym razem ze świadomością, że rozszerza się ona nieubła-
ganie z powodu naszego niszczącego użytkowania gleb! 
Tylko galaktyki i Droga Mleczna pozostaną dostępne dla 
starej pokornej gry w zadziwienie, znajdują się bowiem 
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poza Ziemią (a więc i poza naszym zasięgiem, jako usytu-
owane w tej części natury, którą starożytni nazywali nad-
księżycową – więcej o tym poniżej).
 Jak tu doświadczać wzniosłości, kiedy gryzie nas su-
mienie? A gryzie nas ono w nowy, nieoczekiwany sposób, 
ponieważ jest jasne, że to nie ja jestem odpowiedzialny – ani  
ty, ani wy. Nikt w pojedynkę nie jest za to odpowiedzialny.
 Wydaje się, że dawna równowaga miedzy kontempla-
cją prawa moralnego w nas i rozmyślaniem nad niewinnymi 
siłami przyrody poza nami została całkowicie obalona. Jest 
tak, jakby wszystkie uczucia związane z cudownością i za-
dziwieniem, a wśród nich i moralność, zmieniły swoje usy-
tuowanie. Prawdziwym dziwem jest dziś sytuacja, w której  
mogę być oskarżany o tak wielką winę, nie czując się jedno-
cześnie winnym, nie zrobiwszy nic złego. Ludzki kolektywny 
aktor, któremu przypisuje się ów czyn, nie jest postacią, któ-
rą można sobie wyobrazić, oszacować czy zmierzyć. Nigdy 
go nie spotkaliśmy i nie spotkamy. Nie jest to nawet gatunek 
ludzki in toto, ponieważ ów sprawca to tylko część gatun-
ku ludzkiego – bogaci i zamożni, czyli grupa, która nie ma 
określonego kształtu czy granic i z całą pewnością nie jest 
reprezentowana politycznie jako taka. Jak to możliwe, aby-
śmy to „my” byli winni „tego wszystkiego”, skoro nie ma żad-

nego politycznego, moralnego, myślącego, czującego ciała 
zdolnego do powiedzenia „my” – i żadnego takiego, które  
mogłoby dumnie stwierdzić: „koniec z unikaniem odpowie-
dzialności”? Przypomnijmy sobie raczej godną pożałowa-
nia konferencję w Kopenhadze w 2009 roku – wszystkie te 
głowy państw, negocjujące w tajemnicy niewiążącą ugodę, 
obrzucające się wyzwiskami i targujące jak dzieci, które 
kłócą się o szklane kulki. 
 Kolejny powód, dla którego wzniosłość zniknęła, dla 
którego czujemy się tak winni zbrodni, za którą nie czujemy  
się odpowiedzialni, stanowi dodatkowa komplikacja powo-
dowana przez „sceptyków” w odniesieniu do zmian klima-
tycznych; a dokładniej, by uniknąć używania tego pozytyw-
nego i szacownego określenia, przez ludzi zaprzeczających 
zmianom klimatycznym. 
 Czy powinniśmy zapewniać tym osobnikom równy 
czas wypowiedzi, by zadbać o równowagę między ich sta-
nowiskiem i stanowiskiem klimatologów – tym samym ryzy-
kując odrzucenie naszej odpowiedzialności i wiązanie się 
z kreacjonistami zwalczającymi Darwina i całą biologię? 
Czy też mamy zająć stanowisko przeciwne – odmówić im 
prawa do zanieczyszczania prawdopodobnie jedynej moż-
liwej pewności co do tego, jak zrujnowaliśmy nasz ekosys-
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tem? W tym ostatnim przypadku ryzykujemy wciągnięcie  
w ideologiczną krucjatę mającą na celu moralizację na-
szego stosunku do natury i ponowne odtworzenie procesu  
Galileusza, jak gdybyśmy ignorowali samotny głos rozumu,  
walczącego z tłumem ekspertów.
 Nic dziwnego, że w obliczu tej nowej rozłączności tak 
wiele/-u z nas przechodzi od podziwu wobec niewinnych 
sił natury do całkowitego zniechęcenia – a nawet zaczyna 
słuchać tych, którzy zaprzeczają zmianom klimatycznym. 
 W Requiem for a Species Hamilton twierdzi, że w pew-
nym sensie wszyscy zaprzeczamy zmianom klimatycznym,  
ponieważ nie potrafimy uchwycić ich kolektywnego cha-
rakteru – anthropos w przypadku antropocenu, „ludzkiego” 
wymiaru katastrofy „wywołanej przez ludzi”. Za sprawą ta-
kiej wbudowanej obojętności zaczynamy zaprzeczać wie-
dzy dostarczanej przez naszą naukę. Pomyślcie o tym: by-
łoby tak miło wrócić do czasów, gdy przyroda mogła być 
wzniosła, a my, mali ludkowie, po prostu nieistotni i rozko-
szujący się poczuciem naszej moralnej wyższości nad pry-
mitywną gwałtownością przyrody. W pewnym sensie owa 
rozłączność jest prawdziwym źródłem owego zaprzecza-
nia zmianom klimatycznym. 

 Co to znaczy być moralnie odpowiedzialnym w epoce 
antropocenu, kiedy to my, wraz z naszym brakiem moralno-
ści, kształtujemy Ziemię – z tym, że nie ma żadnego „my”, 
które można by obciążyć tego rodzaju odpowiedzialnością 
– i kiedy nawet związek naszych zbiorowych działań z ich 
konsekwencjami podawany jest w wątpliwość? 
 Podsumowując moją pierwszą tezę: jak możemy wciąż 
mieć ochotę na doświadczanie wzniosłości, kontemplując 
„wieczyste” wodospady opiewane przez Shelleya, kiedy, 
po pierwsze, czujemy, że mogą one zniknąć; po drugie, 
że to my możemy być odpowiedzialni za ich zniknięcie; po 
trzecie, kiedy czujemy się głęboko winni z powodu braku 
poczucia odpowiedzialności; i po czwarte, z powodu tego, 
że nie zgłębiliśmy dostatecznie wyczerpująco tego, co nosi 
nazwę „sporu klimatycznego” – za mało przeczytaliśmy, za 
mało myślałyśmy, za mało czuliśmy. 
 Wygląda na to, że nie ma innego rozwiązania jak tylko 
dokładne przyjrzenie się tej rozłączności w oczekiwaniu, 
że wzrost świadomości ludzi doprowadzi do podniesienia 
standardów moralnych do poziomu wymaganego przez ów 
glob nad globy, czyli Ziemię. Najnowsze wiadomości pra-
sowe wydają się jednak wskazywać, że liczenie na rozbu-
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dzoną świadomość jest dość ryzykowne. Liczba obywateli 
amerykańskich, chińskich czy nawet brytyjskich zaprzecza-
jących wpływowi działań ludzkich na zmiany klimatyczne  
raczej wzrasta, niż maleje (nawet w „racjonalistycznej” 
Francji były minister do spraw badań naukowych, noszący  
sympatyczne i krzepiące nazwisko – profesor Allègre5 – 
zdołał przekonać znaczną część naszej oświeconej publicz-
ności, że wokół klimatu istnieje tyle kontrowersji, iż w grun-
cie rzeczy nie ma sensu w ogóle się tym przejmować). 
 Wydaje się że wszyscy moglibyśmy, jak w Melancholii 
Larsa von Triera, spokojnie rozkoszować się spektaklem  
planety zderzającej się z naszą Ziemią, chroniąc się w śmie-
chu wartej dziecięcej chatce zbudowanej z kilku gałęzi  
przez Superciocię. Tak jakby Zachód w chwili, w której 
kulturowy akt nadawania kształtu Ziemi nabiera w końcu 
znaczenia dosłownego, a nie symbolicznego, zwracał się 
ku kompletnie przestarzałej idei magii jako sposobu na to,  
by całkowicie zapomnieć o świecie. W zdumiewającej fina-
łowej scenie tego zdumiewającego filmu hiperracjonalni bo-
haterowie uciekają się do prymitywnych rytuałów, których 
zadaniem jest chronienie dziecinnych umysłów przed zde-
rzeniem z rzeczywistością. Jak się wydaje, von Trier zdołał 

uchwycić to, co się dzieje, kiedy znika wzniosłość. Myśleli-
ście, że w Dzień Sądu zmarli wstaną z grobów? Nic z tego.  
Kiedy trąby Sądu Ostatecznego zagrzmią w waszych 
uszach, pogrążycie się w melancholii! Nie ocali was żaden 
nowy rytuał. Siedźmy więc w magicznej chatce i zaprzeczaj-
my, zaprzeczajmy, zaprzeczajmy, aż do gorzkiego końca. 
 Co zatem mamy robić, kiedy zmagamy się z pytaniem, 
które jest dla nas po prostu za duże? Jeśli nie zaprzeczanie,  
to co? Jednym z możliwych rozwiązań jest zwrócenie bacz-
niejszej uwagi na techniki, za pomocą których osiąga się 
tę skalę oraz na instrumenty, które umożliwiają współmier-
ność. Samo pojęcie antropocenu zakłada przecież wspólną 
miarę. Jeśli to prawda, że „człowiek jest miarą wszystkich 
rzeczy”, powinno to dotyczyć również tych okoliczności.
 Studia nad nauką i techniką oraz teoria aktora-sieci 
utrzymują, że nigdy nie powinno się zakładać, iż różnice 
skali istnieją a priori; trzeba zamiast tego badać, w jaki 
sposób została skonstruowana skala pomiaru. Założenie 
to świetnie pasuje do kryzysu ekologicznego; wszystko to, 
co wiemy o Ziemi jako Ziemi – jej wielkość, skład, jej długa 
historia i tak dalej – wiemy dzięki dyscyplinom naukowym, 
instrumentom pomiarowym, mediacjom i poszerzającym 
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się sieciom naukowym. Nawet rolnicy uzależnieni są od 
specjalistycznej wiedzy agronomów, badaczy gleby i innych  
naukowców. W jeszcze większym stopniu dotyczy to glo-
balnego klimatu: glob ziemski z definicji nie jest czymś fak-
tycznie globalnym, lecz, całkiem dosłownie, modelem skali, 
połączonym za pomocą solidnych, bezpiecznych sieci ze 
stacjami, w których gromadzi się dane i przesyła je z powro-
tem do twórców modelu. Nie jest to teza relatywistyczna, 
mająca na celu podważenie wiarygodności nauki, ale teza 
relacjonistyczna, wyjaśniająca trwałość dyscyplin, których 
zadaniem jest ustanawianie, mnożenie i podtrzymywanie 
tych powiązań. 
 Przepraszam, jeśli może się wydawać, że dzielę włos 
na czworo, ale nie ma sposobu na pozbycie się naszej roz-
łączności, jeśli nie wyjaśnimy działania instrumentu skalu-
jącego, który wytwarza lokalnie to, co globalne. Moja teza  
(a dokładniej teza studiów nad nauką) brzmi: nie ma „efektu  
zoom”; poszczególne rzeczy nie są uporządkowane według  
ich rozmiaru, jak mniejsze skrzynki zamknięte w większych 
skrzynkach. Są raczej uporządkowane według powiązań, 
jak węzły połączone z innymi węzłami.
 Nikt nie pokazał tego lepiej niż Paul Edwards w swojej 
pięknej książce poświęconej klimatologii, A Vast Machine 

[Rozległa maszyna]. Jeśli meteorolodzy, a później klimatolo-
dzy są zdolni do obrania „globalnej” perspektywy, dzieje się  
tak dlatego, że potrafią oni konstruować coraz potężniejsze 
modele, które przetwarzają i skalują dane uzyskiwane z coraz 
większej ilości stacji badawczych i dokumentów – satelitów,  
słojów drzew, dzienników okrętowych zapisanych przez 
dawno zmarłych nawigatorów, rdzeni lodowych i tak dalej.
 Co ciekawe, właśnie to prowadzi osoby zaprzeczające  
zmianom klimatycznym do ich negacji: postrzegają one tę  
wiedzę jako zbyt przekształconą, zapośredniczoną, za bar-
dzo oddaloną od bezpośredniego dostępu do rzeczywistości  
(tak, owi epistemologiczni niewierni Tomasze wierzą wy-
łącznie w niezapośredniczoną wiedzę). Zmierzają do wy-
kazania, że żadne dane same w sobie nie mają sensu i że  
wszystkie muszą zostać opracowane i przetworzone. Zu-
pełnie jak rewizjoniści zaprzeczający przeszłym zbrodniom, 
ludzie negujący zmiany używają – w odniesieniu do przy-
szłych zbrodni – pozytywistycznego kijka, żeby robić dziu-
ry w czymś, co jest niezwykłą tkaniną złożoną z przeplata-
jących się interpretacji danych. Nie jest to domek z kart, ale 
raczej gobelin, prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych, 
najtrwalszych i najbardziej złożonych, jakie kiedykolwiek 
zostały utkane. Jasne, że jest w nim wiele dziur – dziury 
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są nieodłączną częścią sieci złożonej z połączeń i węzłów. 
Gobelin ten jest jednak, dzięki sposobowi, w jaki się go tka, 
niesłychanie wytrzymały – pozwala, by modele przekształ-
cały dane i na odwrót. Wydaje się, że historia antropocenu 
(nauki klimatologiczne to z definicji nauki historyczne) jest 
wydarzeniem udokumentowanym lepiej niż jakiekolwiek 
inne. Edwards twierdzi nawet pod koniec swojej książki, 
że nigdy nie będziemy wiedzieć więcej o obecnym stanie 
globalnego ocieplenia, ponieważ nasze działania do tego 
stopnia przekształcają, rok po roku, sytuację bazową6, że 
nie będziemy dysponować już żadnym scenariuszem ba-
zowym, pozwalającym obliczyć odchylenie od średniej… 
Co za perwersja: być świadkiem, jak ludzkość wymazuje 
swoje czyny, odbiegając od średniej tak bardzo, że kolej-
nych odchyleń nie będzie się już można wykryć. 
 Powodem, dla którego tak istotne jest zwrócenie uwagi  
na ten powolny proces tkania gobelinu, polegający na ska-
lowaniu, modelowaniu i reinterpretowaniu, jest fakt, że  
demonstruje on, iż nawet klimatolodzy nie są w stanie zmie-
rzyć się z Ziemią bezpośrednio. Dzięki powolnemu proce-
sowi skalowania w licznych instytucjach standaryzujących, 

obserwują oni bacznie lokalny model z maleńkiego punktu 
obserwacyjnego, jakim jest laboratorium. Nie jest tak, że 
po jednej stronie mamy naukowców, mających dostęp do 
globalnej, całościowej perspektywy, a z drugiej biednych 
zwykłych obywateli, posiadających tylko „ograniczoną, 
lokalną” perspektywę. Istnieją tylko lokalne perspektywy. 
Tyle tylko, że niektórzy z nas przyglądają się połączonym 
modelom skalującym opartym na danych, które zostały 
opracowane przez coraz to potężniejsze programy stoso-
wane przez coraz bardziej szanowane instytucje. 
 Dla tych, którzy chcieliby zlikwidować przepaść i zgłę-
bić nową rozłączność, owo wysunięcie na pierwszy plan 
instrumentów pomiarowych może stanowić jeden z klu-
czowych zasobów – tym razem dla polityki. Nie ma sensu, 
by angażujący się w działania proekologiczne aktywista 
zawstydzał szarego człowieka, twierdząc, że nie myśli on 
dość globalnie, że nie czuje nic wobec Ziemi jako takiej. Nikt 
nie widzi Ziemi w perspektywie globalnej; nikt też nie po-
strzega systemu ekologicznego w postaci Widoku Znikąd  
– ani naukowiec, ani przeciętny obywatel, ani rolnik, ani 
ekolog – ani też, nie zapominajmy, dżdżownica. Przyroda 
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nie jest już czymś, co można objąć wzrokiem z oddalonego  
punktu widzenia, który umożliwiałby obserwatorowi postrze-
ganie wszystkiego „jako całości”, ale układem wzajemnie  
sprzecznych bytów, które należy złożyć razem [assemble]. 
 Ta praca zrzeszania [assembly] jest szczególnie 
ważna, jeśli mamy wyobrazić sobie owo „my”, którego czę-
ścią powinni poczuć się ludzie, biorąc odpowiedzialność 
za antropocen. W tej chwili nie ma żadnej ścieżki, która 
prowadziłaby od zmieniania przeze mnie żarówek w domu 
do losu Ziemi; te schody nie mają stopni, ta drabina nie 
ma szczebli. Trzeba by skakać, a skok ten stanowiłby istne 
salto mortale! Wszystkie zrzeszenia potrzebują mediato-
rów: satelitów, czujników, równań matematycznych, modeli 
klimatu – to na pewno – ale także państw narodowych, 
organizacji pozarządowych, świadomości, moralności i od-
powiedzialności. Czy da się wyciągnąć jakąś naukę z tej 
lekcji zrzeszania?
 Jedną z prowadzących ku niemu dróżek udaje się wy-
deptać dzięki pracy grupy skupionych wokół mnie badaczy. 
Dotyczy ona tego, co nazywamy „kartografią kontrowersji 
naukowych”. Kontrowersje nie są czymś, czego powinni-
śmy unikać, ale czymś, co powinno zostać złożone, aktor 

po aktorze, jak to robią ci, którzy tworzą modele klimatu. 
Aktor po aktorze: najpierw rola turbulencji powietrza, po-
tem rola chmur, potem rola rolnictwa, wreszcie rola plank-
tonu; z każdym krokiem będziemy zyskiwać coraz bardziej 
realistyczne ujęcie owego globalnego teatru. 
 Tego rodzaju kartografia kontrowersji to tylko jeden  
z przykładów narzędzi mogących przynajmniej częściowo 
zniwelować rozłączność między skalą problemów, przed 
którymi stajemy, a ograniczeniami naszej zdolności pojmo-
wania i zakresu uwagi. Będzie to możliwe, kiedy skorzy-
stamy z oferowanej przez cyfrową informację możliwości 
zebrania w tej samej przestrzeni optycznej dokumentów 
wytwarzanych przez naukę i tych pochodzących z obsza-
rów publicznych. 
 Na pierwszy rzut oka prowadzi to do olbrzymiego za-
mieszania – czy nie mylimy faktów z opiniami? Ale o to 
właśnie chodzi: fakty i opinie są już ze sobą wymieszane, 
a w przyszłości dziać się tak będzie na jeszcze większą 
skalę. Potrzebujemy nie dalszych prób oddzielenia od sie-
bie światów nauki i polityki – jak w ogóle można wyobrazić 
sobie powodzenie takiego programu w epoce antropoce-
nu, tej mieszanki nad mieszankami? – ale rozszyfrowania,  
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za pomocą nowych technik pomiaru, względnej wagi 
wszystkich splątanych kosmologii. Jeśli mowa o światach, 
musimy zacząć porównywać ze sobą kosmologie. Zamiast 
próbować oddzielać to, czego nie da się już oddzielić, za-
cznijmy zadawać te kluczowe pytania: jaki świat składa-
my [assemble], z jakimi ludźmi się sprzymierzamy, z jakimi 
rzeczami chcemy żyć? 
 To właśnie ta strategia umożliwiła naukowcom podą-
żenie za tropem antropicznego pochodzenia „globalnego 
udziwnienia” [global weirding] – faktu, który uznawano za 
dobrze potwierdzony piętnaście czy dwadzieścia lat temu, 
a który został zredukowany w oczach milionów ludzi do 
zwykłej opinii. Bardzo szybko naukowcy zyskali możli-
wość śledzenia, za pomocą tych samych instrumentów, 
które umożliwiają nam tropienie wytworów nauki (wyszu-
kiwarek, narzędzi scjentometrycznych i bibliometrycznych, 
map blogosfer), ludzi, grup nacisku, zależności i przepły-
wów pieniędzy między tymi, którym zależało na uczynieniu 
ze zmian klimatycznych kontrowersji. Myślę tu o pracach  
Naomi Oreskes czy Jamesa Hoggana. To bardzo interesu-
jące – móc dostrzec powiązania między wielkimi producen-

tami ropy naftowej, przemysłem tytoniowym, przeciwnikami 
aborcji, kreacjonistami, republikanami a światopoglądem 
utworzonym z bardzo niewielu ludzi i bardzo niewielu by-
tów przyrodniczych. Jeśli walka dotyczy przeciwstawia-
nia jednych kosmogramów7 innym, zacznijmy je ze sobą 
porównywać. Tym właśnie stała się polityka. Skoro mamy 
wojnę światów, przeciwstawiajmy jedne światy innym. 
 Właśnie z tego powodu usiłowałem wprowadzić do  
filozofii terminy „kompozycja” i „kompozycjonizm”. Nie tylko  
dlatego, że kojarzą się one pożytecznie z kompostem, ale 
także dlatego, iż opisują dokładnie ten typ polityki, który 
mógłby podążyć ścieżką nauk klimatologicznych. Nasze 
zadanie nie polega na „uwolnieniu klimatologii” od nie-
uprawnionych wpływów politycznych (to właśnie twierdzi 
gubernator Teksasu Rick Perry: naukowcy zajmują się kli-
matem dla pieniędzy z grantów i dla możliwości promo-
wania socjalizmu, którego nawet Lenin nie zdołał narzucić 
dzielnym Jankesom). Przeciwnie, nasze zadanie polega 
na podążaniu za nićmi, z których klimatolodzy utkali mo-
dele potrzebne, by umieścić całą Ziemię na scenie. Korzy-
stając z tej lekcji, możemy próbować wyobrazić sobie, jak 
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mamy dokonać tego samego, usiłując skomponować ciało 
polityczne zdolne do wzięcia na siebie swojej części odpo-
wiedzialności za stan Ziemi. 
 Prawdę mówiąc, ta mieszanka nauki i polityki zawiera 
się już w samym pojęciu antropocenu: po co próbować od-
dzielić to, co sami geolodzy, poważni przecież ludzie, zmie-
szali? Łacina już dawno zwróciła na to uwagę, powiązaw-
szy ze sobą humus, humanus i humanitas (gleba, człowiek 
i człowieczeństwo). My, Ziemianie, zrodziliśmy się z ziemi 
i prochu, w który się obrócimy, i właśnie dlatego dziedzi-
ny, które nazywamy „naukami humanistycznymi”, są odtąd 
również naszymi naukami przyrodniczymi. 
 Dotąd skupiałem się na jednym aspekcie rozłączności:  
tej, która prowadziła nas ku bezradnej ludzkości zmienia-
jącej się niezależnie od swojej woli w Supermana. Czas 
teraz zwrócić uwagę ku temu, co kiedyś nazywano „przy-
rodą”. Zdradliwe pojęcie antropocenu przekształca obie 
strony przepaści, nad którą trzeba przerzucić most. Z pew-
nością przeobraża stronę ludzką, pozbawiając nas możli-
wości doświadczania wzniosłości; jednak przekształca też 
stronę geologicznych sił, z którymi my, ludzie, jesteśmy te-
raz porównywani oraz sprzymierzeni. W tym samym cza-
sie, w którym ludzie zaczęli zmieniać oblicze Ziemi, ciągle 

jeszcze nieprzyzwyczajeni do gargantuicznych rozmiarów 
swoich nowych szat, Ziemia przekształciła się w coś, co 
James Lovelock nazwał Gają. Gaja jest wielka sztukmi-
strzynią i oszustką [Trickster] współczesnej historii. 
 W dalszej części tekstu chciałbym zwrócić uwagę na 
to, jak bardzo Gaja różni się od Przyrody z dawnych cza-
sów. Jeśli zestawimy ze sobą te dwie mutacje, jedną po 
stronie Ziemian, a drugą po stronie Ziemi, być może znaj-
dziemy się w sytuacji nieco lepiej umożliwiającej nam prze-
rzucenie mostu nad przepaścią. 
 Po pierwsze, Gaja nie jest synonimem Przyrody, ponie-
waż jest czymś wysoce (i przerażająco) lokalnym. W ciągu 
okresu nazwanego przez Petera Sloterdijka Czasem Globu, 
czyli od XVII do końca XX wieku, istniała pewna ciągłość 
między wszystkimi elementami tego, co zwano „uniwer-
sum”, ponieważ było ono faktycznie zunifikowane – ale  
zunifikowane zbyt pospiesznie. Jak stwierdził Alexandre 
Koyré, mieliśmy przenieść się raz na zawsze ze skoń-
czonego kosmosu do nieskończonego uniwersum. Kiedy 
przekroczyliśmy ciasne granice ludzkiego porządku spo-
łecznego, wszystko inne okazało się zrobione z tej samej 
materii: ziemia, powietrze, księżyc, planety, Droga Mleczna 
i cała reszta, łącznie z Wielkim Wybuchem. Na tym pole-
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gała rewolucja określana jako „kopernikańska” czy „galile-
uszowa”: nigdy więcej różnicy między światem podksięży-
cowym i nadksiężycowym. 
 Dlatego jesteśmy zaskoczeni, kiedy słyszymy nagle, 
że jest jednak między nimi jakaś różnica. Albo kiedy sły-
szymy, że tylko roboty i być może grupka astronautów- 
cyborgów mogą dotrzeć dalej, ale reszta ludzkości, dzie-
więć miliardów, musi tkwić na zawsze w czymś, co stało się 
na powrót, tak jak stary kosmos, „kloaką zepsucia i zgnili-
zny”, albo co najwyżej zatłoczonym miejscem obfitującym 
w ryzyko i niechciane konsekwencje. Żadnego poza. Żad-
nego zewnętrza. Żadnej ucieczki. Jak powiedziałem wcze-
śniej, nadal możemy doświadczać wzniosłości, ale tylko w 
odniesieniu do tego, co pozostało z Przyrody w świecie 
nadksiężycowym, i tylko jeśli dopuścimy możliwość Widoku 
Znikąd. Pod Księżycem nie ma już żadnej wzniosłości. Oto 
pobieżna periodyzacja: kosmos został zastąpiony przez 
uniwersum, ale po uniwersum znowu pojawił się kosmos. 
Nie jesteśmy ponowocześni, ale, i owszem, postnaturalni. 
 Po drugie, Gaja nie przypomina Natury obojętnej na 
nasz los. Nie dlatego, by „troszczyła się o nas”, jak Bogini 
albo Matka Natura występująca w licznych newage’owych 

broszurach; nie jest też Pachacamą z mitologii Inków, przy-
pomnianą ostatnio jako nowy przedmiot polityki latynoame-
rykańskiej. Choć James Lovelock często flirtował z meta-
forą bóstwa, jego ujęcie obojętności Gai sprawia na mnie 
wrażenie dużo bardziej niepokojącego. Gaja jest niezwykle 
wrażliwa na nasze działania, a zarazem inicjuje procesy, któ-
rych celem nie jest, delikatnie mówiąc, nasz dobrostan. Je-
śli Gaja jest boginią, to taką, którą możemy z łatwością zde-
nerwować, a ona w odpowiedzi może się w osobliwy sposób  
„zemścić” (jak to sugeruje tytuł najbardziej przejmującej 
książki Lovelocka8), pozbywając się nas, „strząsając” nas, 
można by powiedzieć, w otchłań niebytu. Krótko mówiąc, 
jest ona zbyt krucha, by odgrywać rolę dawnej łagodnej 
Przyrody, zbyt obojętna wobec naszego losu, by być Matką,  
i nie daje się przebłagać darami i ofiarami, jak Bogini. 
 Pamiętacie, ile energii zużyli tak liczni naukowcy, pró-
bując ustalić, gdzie przebiega granica między naturą i wy-
chowaniem/opieką [nurture]? Co dzieje się teraz, kiedy 
zwracamy się ku „naturze” i uświadamiamy sobie, że to my  
powinniśmy się Nią „opiekować”, by nie unicestwiła nas na-
gła zmiana Jej stabilnego dotąd stanu? Ona przetrwa. Nie  
martwmy się o nią. To my mamy kłopoty. A raczej staje-
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my wobec enigmy antropocenu, przypominającej wstęgę 
Möbiusa. Jesteśmy jednocześnie tym, co zawiera ją w sobie  
– jako że jesteśmy w stanie jej zagrozić – podczas gdy ona 
zawiera w sobie nas – jako że nie jesteśmy w stanie prze-
nieść się gdzie indziej. Niezła tricksterka z tej Gai. 
 W tym tekście nie mogę opisać wyczerpująco wszyst-
kich cech składających się na oryginalność Gai, więc za-
kończę go, wymieniając dwie kolejne. 
 Trzecią i prawdopodobnie najważniejszą kwestią jest 
to, że „Gaja” to pojęcie naukowe. Nie byłaby zbyt interesu-
jąca, gdyby miała się wam kojarzyć z jakimś mętnym, mi-
stycznym bytem, takim jak Aywa, usieciowiona Gaja plane-
ty Pandora w Awatarze Jamesa Camerona. Choć kariera 
Lovelocka była zawsze nieortodoksyjna i do dziś pozostaje 
on w dużej mierze outsiderem, prawdziwą zaletą zmonto-
wanego przez niego z rozmaitych kawałków pojęcia jest 
właśnie to, że zostało ono złożone z kawałków. Większość 
z nich została zapożyczona z różnych dziedzin nauki – 
z wyjątkiem nazwy, którą zasugerował William Golding. 
Konstruowanie pojęcia głównie z materiału nienaukowego 
byłoby stratą czasu, ponieważ nasza epoka stawia przed 
nami wyzwanie podążania za antropocenem wzdłuż linii 
wytyczonych przez jego hybrydalny charakter. To, co zwie 

się duchowością, zostało zbyt mocno osłabione przez nie-
właściwą ideę nauki, by stanowić jakąkolwiek alternatywę. 
„Nadprzyrodzone” to jeszcze gorsze wyrażenie niż „przy-
rodzone”, na którego bazie powstało. Możemy więc uznać, 
na podstawie wiedzy dostarczanej nam przez religioznaw-
stwo porównawcze, że mimo swej nazwy Gaja nie odgry-
wa tak naprawdę starej roli bogini. Jeśli dobrze rozumiem, 
Gaja jest tylko zespołem przygodnych pozytywnych i ne-
gatywnych pętli cybernetycznych – czego dowodzi słynny  
model „Świata Stokrotek”. Po prostu tak się złożyło, że wszyst-
kie te pętle doprowadziły, jedna po drugiej, do całkowicie  
nieprzewidywalnych skutków, które umożliwiają powsta-
wanie nowych pozytywnych i negatywnych pętli, tworzą-
cych jeszcze bardziej splątaną złożoność. W argumentacji 
tej nie ma żadnej teleologii ani Opatrzności. 
 Oczywiście powinniśmy być ostrożni z etykietami:  
kiedy mówię, że Gaja jest pojęciem „naukowym”, nie uży-
wam tego przymiotnika w znaczeniu epistemologicznym, 
odsyłającym do czegoś, co wprowadza radykalną i do-
strzegalną różnicę między prawdą i fałszem, racjonalno-
ścią i irracjonalnością, naturą i polityką. Używam go nato-
miast w nowym – a w pewnym sensie znacznie starszym 
– znaczeniu „naukowości” jako terminu kosmologicznego 
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(czy raczej kosmopolitycznego), oznaczającego poszuki-
wanie, udomowianie i asymilowanie nowych bytów, które 
próbują znaleźć swoje miejsce w kolektywie obok ludzi, 
zazwyczaj dokonując przemieszczenia tych ostatnich. W Gai 
Lovelocka wspaniałe jest to, że reaguje, czuje i może się 
nas pozbyć, nie będąc przy tym ontologiczną jednością. 
Nie jest ona żadnym superorganizmem wyposażonym  
w jednolitą sprawczość. 
 Właśnie ten całkowity brak jedności sprawia, że Gaja 
jest interesująca politycznie. Nie jest ona suwerenną instan-
cją sprawującą nad nami władzę. W gruncie rzeczy, zgodnie 
z tym, co uważam za zdrową filozofię antropocenu, jest ona 
nie bardziej zjednoczonym podmiotem, niż ludzkość, która 
miałaby zajmować drugi koniec naszego mostu. Symetria 
jest doskonała, jako że nie wiemy, do czego jest Ona zdol-
na, tak samo jak nie wiemy, do czego zdolni jesteśmy my. 
Dlatego właśnie Gaja-w-nas, albo też my-w-Gai, czyli owa 
dziwna wstęga Möbiusa, tak dobrze odpowiada zadaniu 
kompozycji. Gaja musi zostać skomponowana krok po kroku  
– podobnie i my. Z uniwersum – a w każdym razie z jego  
podksiężycowej części – zniknęła ciągłość. Tak, Gaja to 
sztukmistrzyni doskonała. 
 Jej czwarta i ostatnia sztuczka, którą chcę tu omówić, 

jest oczywiście dość przygnębiająca. Rozłączność, o któ-
rej mówiłem, ma swoją podstawę w idei bezpośredniego 
zagrożenia, na które reagujemy zbyt wolno i do którego 
nie potrafimy się przystosować. Na tym polega mechanizm 
zastawionej na nas pułapki. Rzecz jasna w zetknięciu z tą 
pułapką najrozsądniejsi z nas uciekają się do wiarygod-
nego argumentu głoszącego, że apokaliptyczne proroctwa 
są równie stare jak ludzkość. To prawda, że na przykład 
moje pokolenie żyło w obliczu groźby nuklearnej zagłady, 
opisanej wspaniale przez Gunthera Andersa w kategoriach 
przypominających te, których dziś używają prorocy Sądu 
Ostatecznego – a jednak wciąż tu jesteśmy. Historycy śro-
dowiska mogliby dodać, że ostrzeżenia przed śmiercią 
Ziemi są co najmniej tak stare, jak rewolucja przemysłowa. 
Zaczynamy też odczuwać potrzebę sporej dawki zdrowe-
go sceptycyzmu, gdy na przykład czytamy, że Dürer, sam 
wielki Dürer, przygotowywał się duchowo na koniec świa-
ta mający nastąpić w roku 1500, jednocześnie inwestując 
sporą sumę w tworzenie odbitek swoich pięknych i kosz-
townych drzeworytów ze scenami z Apokalipsy w nadziei 
na solidny zysk. Tego rodzaju krzepiące myśli mogą pomóc 
nam upewnić się, że przepowiadanie Sądu Ostatecznego 
to głupota. 
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 Tak, tak, tak. Chyba, że jest dokładnie na odwrót  
i mamy do czynienia z podnoszeniem fałszywego alarmu, 
który tym razem okazuje się prawdziwy. A co, jeśli przeszli-
śmy z symbolicznego i metaforycznego poziomu definio-
wania ludzkich działań na poziom dosłowny? Przecież do-
kładnie taki jest sens kategorii antropocenu: to, co dawniej 
miało charakter symboliczny, teraz należy rozumieć do-
słownie. Kultury „kształtowały Ziemię” symbolicznie; dziś 
robią to na dobre. Co więcej, samo pojęcie kultury zniknęło,  
razem z pojęciem natury. Tak, jesteśmy postnaturalni – ale 
też postkulturowi. 
 Clive Hamilton, odwołując się do słynnej analizy leżą- 
cej u podstaw pojęcia „dysonansu poznawczego” (Gdy 
proroctwo zawodzi Festingera, Rieckena i Schachtera9), 
stwierdza, że powinniśmy znowu przyjrzeć się analizie 
przypadku pani Keech10 i jej przepowiedni o końcu świata. 
Rozłączność, o której była mowa, nie musi polegać na 
tym, że czekamy na koniec świata, a później musimy prze-
kształcić nasz system wierzeń tak, by mógł wyjaśnić, dla-
czego koniec nie nadchodzi (do czego zmuszeni zostali 
pierwsi chrześcijanie, kiedy uświadomili sobie, że „koniec 

świata” nie przybrał postaci Chrystusa przebijającego się 
przez niebo w pokazie apokaliptycznej pirotechniki, ale po-
stać powolnej ziemskiej ekspansji cesarstwa Konstantyna). 
Rozłączność, której my musimy dzisiaj stawić czoła, mogła-
by polegać na wierze, iż Dzień Sądu nie nadchodzi i nigdy 
nie nadejdzie. Byłby to sympatyczny i przerażający zara-
zem przypadek: Proroctwo, które nie zawiodło! A zaprze-
czanie polegałoby tym razem na przekształcaniu naszego 
systemu wierzeń tak, by nie dostrzec Wielkiego Przyjścia. 
 Z tego powodu Clive Hamilton stawia dziwną i przera-
żającą tezę: musimy porzucić wszelką nadzieję, jeśli chce-
my zacząć negocjować z Gają. Nadzieja, niestrudzona 
nadzieja, stanowi dla niego źródło naszej melancholii, jak 
również przynależnego nam dysonansu poznawczego. 
 Mam nadzieję (znowu ta nadzieja!), że udało mi się  
pokazać, dlaczego tak ważne, a nawet niezbędne, jest 
zmobilizowanie wszystkich możliwych zasobów w celu za-
mknięcia przepaści między skalą problemów, w obliczu 
których stoimy, a szeregiem stanów emocjonalnych i po-
znawczych, wywołanych wezwaniem do odpowiedzialności  
– bez popadania w melancholię i zaprzeczanie. Głównie 

6
173

9. L. Festinger, H.W. Riecken, S. Schachter, Gdy proroctwo zawodzi. Koniec świata, który nie nastąpił, przeł. M. Hołda, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 [przyp. tłum.].
10. Właść. Dorothy Martin; przywódczyni sekty, w której autorzy Gdy proroctwo zawodzi prowadzili obserwację uczestniczącą [przyp. tłum].



z tego powodu wskrzesiliśmy ów stary i raczej niemodny  
termin – „sztuka polityczna” – na określenie nowego progra-
mu, stworzonego w Sciences Po w celu kształcenia zawo-
dowych artystów i naukowców – humanistów i przyrodników  
– w potrójnym przedsięwzięciu reprezentacji naukowej, poli-
tycznej i artystycznej. 
 Nasz główny pomysł, zarazem śmiały i skromny, polega  
na tym, żeby spróbować przekonać Gaję, że skoro stano-
wimy dla niej tak wielki ciężar – a ona dla nas – moglibyśmy 
zawrzeć pewnego rodzaju umowę, czy też stworzyć rytuał.  
Być może jesteśmy, jak megabanki, „zbyt wielcy, by upaść”. 
Nasze losy są tak mocno ze sobą powiązane, że dałoby 
się to zilustrować za pomocą fascynującego drzeworytu  
z Bazylei autorstwa Mistrza z Messkirke, na którym widzi-
my świętego Krzysztofa, niosącego małego Chrystusa za-
mkniętego w kuli kosmosu. Święty Krzysztof wydaje mi się  
bardziej obiecującym i dającym nadzieję symbolem niż 
utrudzony Atlas – oczywiście, jeśli ciągle jeszcze można 
uznawać nadzieję za błogosławieństwo.

Przełożyła: Agnieszka Kowalczyk
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7
Critical Art Ensemble
Produkcja transgeniczna i opór kulturowy: 
plan w siedmiu punktach



Specjalistycznej wiedzy naukowej ekspertów musi towa-
rzyszyć zrozumienie społeczeństwa – w przeciwnym razie 
z pewnością pojawią się problemy.

C. Thomas Caskey

1. Zdemistyfikować produkcję transgeniczną i jej wytwory.
2. Neutralizować publiczny strach. 
3. Promować krytyczne myślenie. 
4. Podważać i atakować „rajską” retorykę utopijną.
5. Otworzyć wrota twierdzy nauki. 
6. Zacierać kulturowe granice specjalizacji. 
7. Tworzyć klimat szacunku dla działań amatorskich. 

Część 1: Cele

W obliczu skomplikowanej sytuacji, pełnej strachu i nie-
pokoju dotyczącego transgeniki, którym przeciwstawia się 
utopijną teologiczną retorykę, zadajemy sobie pytanie: co 
w takim środowisku mogą zrobić stawiający opór robotnicy 
kultury? Jakie są nasze cele? Dla tych, którzy są gotowi 
rozpocząć walkę w biopolitycznej domenie reprezentacji, 
praca wydaje się być przytłaczająca. Nie ma wątpliwości, 
że stanowiące opór praktyki kulturowe i reprezentacje wyła-

niające się w ramach tych procesów są bardzo nieliczne. Na 
szczęście reprezentacje wytwarzane przez przemysł bio-
technologiczny nie radzą sobie dużo lepiej z uspokajaniem 
opinii publicznej (choć materialne inicjatywy podejmowane 
na poziomie molekularnym wdrażane są niemal bez sprze-
ciwu w Stanach Zjednoczonych, a gdzie indziej tylko przy 
skromnym oporze). W sferze publicznej dominuje wciąż 
głęboka podejrzliwość i brak zaufania. Ten przepływ afek-
tywnego nurtu społecznego stanowi miejsce naszej inter-
wencji; należy przy tym wystrzegać się jednak podsycania  
emocji prowadzących do bezrefleksyjnych lub absoluty-
stycznych działań. Celem nie powinno być wzmacnianie 
strachu przed transgeniką w nadziei na umocnienie sprze-
ciwu na nieracjonalnych podstawach, ale przeciwstawienie 
mu informacji, która uczyni dobrze uzasadniony sprzeciw nie 
tylko możliwym, ale i prawdopodobnym. Pierwszym celem  
będzie więc neutralizacja strachu wywodzącego się z wie-
lowiekowej ideologii, zgodnie z którą rekombinacyjna nie-
czystość daje początek temu, co potworne. Kontestacyjna  
reprezentacja musi zawierać złożoną, lecz przystępną in-
formację na temat natury inicjatyw biotechnologicznych, 
która przeciwstawiałaby się (nierzadko reakcyjnej) zielonej 
polityce, kategorycznie wykluczającej jakiekolwiek korzy-
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stanie z biotechnologii, jak również hurraoptymistycznej, 
pustej retoryce przemysłu biotechnologicznego. Przed nami  
standardowa praca demistyfikacji; dzięki temu procesowi 
mamy nadzieję doprowadzić do neutralizacji strachu.
 Niektórzy mogliby tu zaprotestować, że kontestująca 
kultura wyręcza przemysł biotechnologiczny, wykonując 
jego pracę. Dla kapitału byłoby przecież korzystne, gdyby 
społeczeństwo nie bało się jego technik produkcyjnych ani 
produktów. Z pewnością każda korporacja wolałaby sty-
kać się z ludźmi o otwartych umysłach, dającymi pewien 
kredyt zaufania każdemu konkretnemu procesowi produk-
cyjnemu albo linii produktów, niż wydawać fundusze dzia-
łu PR na ukrywanie albo nieprawdziwe przedstawianie ich 
rzeczywistego charakteru. Klasyczny przykład tego rodza-
ju strategii ujawnia się, kiedy pomyślimy o tych wszystkich 
Amerykanach robiących zakupy w sklepach spożywczych 
wielkich sieci i niemal niezdających sobie sprawy, że pra-
wie 100% paczkowanej żywności, którą kupują, jest mody-
fikowane genetycznie. Oto stopień, w jakim przemysł zdo-
łał ukryć skalę przejścia na tego rodzaju żywność. Kapitał 
nie jest przecież zainteresowany edukowaniem opinii pu-
blicznej w tych kwestiach (być może byłaby dla niego uży-
teczna odrobina indoktrynacji). Chce tylko, by ludzie mieli  

poczucie bezpieczeństwa, które rozwieje wszelkie wątpliwo-
ści i strach. Rozbudzanie świadomości, przeciwnie, usuwa 
strach poprzez urzeczywistnienie jednostkowej sprawczości  
i kolektywnej władzy – ludzkiej zdolności rozumienia i wpły-
wania na sytuację, która umożliwia indywidualne uczest-
nictwo w kształtowaniu strategii politycznych, prawa czy 
produktów itp. związanych z tym, co biotechnologiczne.  
W toku procesu pedagogicznego rozwiewa się tylko strach 
– wątpliwości pozostają. 
 Rzeczywisty problem nie dotyczy jednak przeciwień-
stwa edukacji i spektaklu. Wiąże się on z tym, co nastąpi 
po skutecznej neutralizacji. Co wypełni pustkę powstałą  
w przestrzeni biopolitycznej wskutek redukcji strachu? Czy 
będzie to dyskurs krytyczny, czy też absolut towaru? Kor-
poracje dysponują z całą pewnością funduszami niezbęd-
nymi, by poprowadzić dowolną kampanię mającą na celu 
ukształtowanie opinii publicznej. Jednak jeśli pozostanie 
odpowiednio dużo wątpliwości, a ludzie będą zdolni do for-
mułowania własnych pytań, ci spośród nich, którzy będą 
świadomie i produktywnie stawiać opór, wykorzystując 
wszelkie uznawane przez siebie za odpowiednie środki, 
podtrzymają dyskurs kontestacji. Jego natężenie będzie się  
w znacznym stopniu zmieniać, przez większość czasu  
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będzie on słaby i pozbawiony odpowiedniej reprezentacji  
– będzie jednak stanowić jakiś początek. 
 Jednak by zadawać dobre pytania, potrzebujemy od-
powiedniego języka. Przeciwstawienie się w produktywny 
sposób publicznemu resentymentowi, brakowi zaufania, 
podejrzeniom, a nawet wrogości wymaga, by każda jed-
nostka wiedziała dokładnie, dlaczego stawia opór. Dlate-
go koniecznością staje się zadanie skonstruowania albo 
przywrócenia języka/-ów właściwie opisujących sytuację 
stanowiącą przedmiot sporu z perspektywy mniejszościo-
wej. Pierwszy krok w przypadku produkcji transgenicznej  
jest krokiem nihilistycznym. Utopina, „rajska” retoryka musi  
zostać ukazana jako to, czym w rzeczywistości jest – oszu-
kańczą pułapka. Zawłaszczanie ignorancji opinii publicznej 
i wypełnianie tej pustej przestrzeni symulacjami tajemni-
cy, by utwierdzić swój autorytet i wzbudzić religijną bojaźń  
w obliczu tego, co przyziemne, jest godne tylko najnędz-
niejszych jarmarcznych szarlatanów. 
 Sprawę pogarsza dodatkowo fakt, że retoryki tej uży-
wają nie tylko propagandziści przemysłu biotechnologicz-
nego, ale także naukowcy i artyści. Trzeba zrobić wszyst-
ko, co się da, żeby zdemaskować społeczne oddzielenie  
i utrwalenie władzy, zaistniałe za sprawą ich roszczeń by-

cia nowymi stwórcami i dawcami obfitości dla mas. Obfi-
tość i pełnia dla świata nie są czymś, co można znaleźć 
tuż za rogiem. Twierdzenia korporacji, że produkują środki 
pozwalające „nakarmić głodujących całego świata” (hasło, 
które zakorzeniło się głęboko w sektorze gospodarki żyw-
nościowej i jest używane przez korporacje, stowarzysze-
nia rolników, dystrybutorów żywności, a nawet organizacje 
charytatywne), są fałszem. Wyżywienie całego świata było 
możliwe, zanim środki biotechnologiczne stały się dostęp-
ne. Przez ponad 50 lat głód był głównie taktyką militarną 
pozwalającą przywoływać „zbójeckie narody” do porząd-
ku albo eliminować nadwyżkę populacji. Prawdopodobnie  
będzie pełnić owe funkcje długo po tym, jak do globalnego  
użytku wejdą nowe, bardziej wydajne metody produkcji 
żywności. 
 Rajska retoryka prowadzi do własnego odwrócenia  
– skarg, że odwołujący się do niej ludzie „bawią się w Boga”.  
Ta retoryka duchowego wtargnięcia na zakazany teren 
jest tak samo niebezpieczna i autorytarna, jak roszcze-
nia Świeckich Stwórców. Obie omawiane retoryki nie tylko 
umacniają się nawzajem, ale i przenoszą dyskusję z po-
ziomu krytyki produkcji, utowarowienia i wartości na po-
ziom trywialnych rozważań o etyce i moralności – kolistej 

7
178



wymiany znaków, która nieodmiennie prowadzi donikąd. 
Tymczasem pirackie wymiany kapitalistycznej ekonomii 
politycznej trwają i pozostają względnie niezakwestiono-
wane. Kluczowym przykładem tej strategii jest w dalszym 
ciągu klonowanie. Jest ono przedstawiane jako główny 
etyczny problem współczesności i przedmiot istotnej dys-
kusji – częściowo z racji zainteresowania mediów (relacje 
między mediami i ich konsumentami mają obecnie cha-
rakter pętli przyczynowej). Klonowanie jest całkowicie nie-
rozwiniętą biotechnologią. Leżąca u jego podstaw wiedza 
oraz jej zastosowania są skromne. Z kolei zdominowanie 
łańcucha żywnościowego przez korporacje wpływa na ży-
cie 40% ludzi na naszej planecie, a dodatkowo jest bez-
pośrednio powiązane z ekopiractwem oraz molekularnymi  
i środowiskowymi zanieczyszczeniami. Nie potrzeba tu wi-
docznie etycznej dyskusji. Wyzysk, dominacja i możliwości 
działania w tej sytuacji to tematy domagające się dyskusji 
i działania, etyczna czarna dziura klonowania absorbuje 
jednak obecnie całą [naszą] uwagę. 
 Jeśli rajska retoryka zostanie ujęta ogólnie jako opre-
syjny język, którym w istocie jest, kultura oporu może przejść 
do drugiej fazy swojej inicjatywy. Polega ona na zastąpie-
niu tej retoryki krytyką władzy ujawniającą powiązania jed-

nostek z panowaniem biopolitycznym oraz konsekwencje 
tych powiązań. Oferowanie prostych, praktycznych narzędzi  
umożliwiających ocenę ryzyka, zakorzenionych w nauce 
i osadzonych w historycznym i kulturowym kontekście, to 
najprostszy sposób na przekształcenie wątpliwości we wni-
kliwe pytania krytyczne. Jak to jednak zwykle bywa, zada-
nie konstruktywne jest znacznie trudniejsze niż zadanie  
destruktywne. 
 Podtrzymywanie mistyfikacji wymaga czegoś więcej 
niż tylko formacji retorycznej. Kolejnym ważnym elemen-
tem jest kwestia dostępu do instytucji naukowych. Aby 
odwołać się do skrajnego przykładu, Australia wykluczyła  
możliwość interwencji w dziedzinę transgeniki ze strony 
niespecjalistów, odgradzając od nich instytucje zajmujące 
się tymi badaniami (być może zostało to zrobione w do-
brej wierze, nie będziemy się tu jednak tym zajmować). Ze 
względu na charakterystyczną dla Australii historię proble-
mów ekologicznych spowodowanych umieszczeniem w jej 
środowisku obcych gatunków, opinia publiczna apelowała 
o ostrożność w związku z inicjatywami transgenicznymi.  
W idei tej nie ma nic złego; badania transgeniczne powinny 
odbywać się przy zachowaniu ostrożności. Problem polega 
na tym, że reguły dotyczące postępowania z organizmami 
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genetycznie modyfikowanymi stały się tak surowe i szcze-
gółowe, że ze względów praktycznych opinia publiczna nie 
może mieć żadnego kontaktu z nimi albo z materialnymi 
urządzeniami wykorzystywanymi do ich produkcji. Pozytyw-
nym aspektem jest to, że prawdopodobieństwo ich przypad-
kowego uwolnienia jest bardzo niskie; aspekt negatywny  
jest jednak taki, że to, co dzieje się w laboratoriach, na za-
wsze pozostanie tajemnicą. Organizmy nie mogą wydostać  
się z laboratoriów, a ludzie nie mogą do nich wejść bez na-
rażania się na ogromne trudności. W konsekwencji społe-
czeństwo tkwi w stanie ignorancji, uspokajane tylko przez 
poczucie bezpieczeństwa. Wśród naukowców istnieje  
rozsądny konsensus co do tego, że wspomniane środki  
ostrożności dotyczące przechowywania i przewozu są 
nadmierne; są też jednak konieczne, by nie dopuścić do 
paniki ze strony opinii publicznej. Edukacja (wyzwolenie) 
w kwestach transgeniki miałaby taki sam efekt, jednak za-
pewnienie bezpieczeństwa (represja) uznane zostało za 
najlepszą (najskuteczniejszą) opcję. Polityczny rezultat 
jest taki, że moc transgeniki i wiedza będąca jej podstawą 
pozostają w rękach biurokratów (agencji regulacyjnych)  
i naukowców, a tym samym poza procesem demokratycz-

nym. Co gorsza, laboratoria-bunkry powodują szerzenie 
się plotek i teorii spiskowych, ponieważ nikt nie dysponuje 
empirycznymi dowodami mogącymi zaprzeczyć popular-
nym fantazjom. Tylko ci, którzy znajdują się w bunkrach, 
mogą je kwestionować – ale nikt im nie wierzy, ponieważ 
sami są reprezentantami spisku. 
 Choć Australia może być pod tym względem najsu-
rowszym krajem, model represyjny jest reprezentatywny 
dla stanowisk instytucji na całym świecie (ekonomiczne 
przyczyny tej sytuacji opisujemy w innym miejscu1). Celem 
kulturowego oporu jest stworzenie tymczasowej sfery pu-
blicznej, w której mogą mieć miejsce edukacja oraz mię-
dzysubkulturowa wymiana pracy. Główny cel stanowi tu 
otwieranie baz wiedzy i zacieranie granic między specja-
lizacjami. Stworzenie przestrzeni wolnej od rajskiej reto-
ryki stało się koniecznością. W takich warunkach może 
nastąpić dialog zakorzeniony we współczesnych, nie zaś 
utopijnych czy apokaliptycznych projekcjach dotyczących 
przyszłości. Zrozumienie i konsensus wyłaniają się z inte-
rakcji, jednak by ta rzeczywiście nastąpiła, niezbędny jest 
szacunek dla baz wiedzy wszystkich uczestników. Z tego 
powodu musi być to przestrzeń, w której władza podmio-
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tów naukowych nie będzie zbyt silna. Hierarchia stawiają-
ca eksperta ponad laikiem musi zostać w tym kontekście 
zawieszona. Jeśli eksperci nie będą szanować stanowiska 
laików, dlaczego mieliby pojawiać się w miejscu, w którym 
możliwy jest dialog? Co istotniejsze, dlaczego laicy mieliby  
pojawiać się w przestrzeni monologu, zdominowanej przez 
ekspertów? To oddzielenie należy zlikwidować na drodze 
interdyscyplinarnych ułatwień. Chodzi tu o usługę, którą 
mogą zapewnić robotnicy kultury, posiadając zresztą histo-
rię jej świadczenia. 
 Ostatnie pytanie dotyczy tego, gdzie mielibyśmy two-
rzyć takie przestrzenie? Najłatwiejsze do wykorzystania 
lokalizacje to przestrzenie wyznaczone dla działalności 
kulturalnej (muzea historii naturalnej, etnograficzne itd.). 
Przestrzenie te są użyteczne i dostarczają niekiedy nie-
zbędnego uprawomocnienia; nie należy jednak wykorzy-
stywać tylko ich, nie można ich też przeciążać. Trzeba za-
właszczyć inne miejsca. Przestrzenie, które same z siebie 
powodują nakładanie się różnych nurtów zainteresowania 
tym, co organiczne, są niezmiernie owocne. Sklepy spo-
żywcze, giełdy rolnicze, ogrody zoologiczne, parki, targi 
itd. to lokalizacje, w które wbudowana jest już dynamika 

partycypacyjna, a ludzie są nastawieni pozytywnie do oma-
wiania kwestii biologicznych, co wynika z typowego dla ży-
cia codziennego sposobu stowarzyszania się. Są to często 
miejsca, w których ludzie czują, że mają głos (w odróżnie-
niu od tak wielu instytucji kulturalnych). Należałoby więc 
wykorzystać dialogiczny potencjał owych przestrzeni. Je-
śli dałoby się je stworzyć, pamiętając cały czas o naszych  
siedmiu celach, zaistniałaby szansa na ustanowienie zło-
żonego, taktycznego porządku kontrsymbolicznego, a na-
wet, jeśli dopisze nam szczęście, na jego bogaty rozwój.

Część 2: Pułapki reprezentacyjne

Monumentalność 

Każdy, kto odwiedzał festiwale sztuki mediów cyfrowych  
w ciągu ostatniej dekady, powinien być zszokowany fak-
tem odtwarzania się monumentalności jako głównego kry-
terium decydującego o wartości danej pracy. Dzieło musi 
być wielkie; musi być przytłaczające; jego zasięg musi być 
globalny; a jeśli nie robimy WIELKIEGO projektu, stanowi 
to w jakiś sposób zniewagę dla komputerowych możliwości, 

7
181



hipertekstualności, interaktywności i nielinearności. Jeśli 
projekt nie ma monumentalnej skali lub zasięgu, uznaje się 
go za pracę zwykłego użytkownika. Podejście to wspiera 
struktura festiwali, pragnących bez wyjątku największych 
atrakcji, oraz system grantowy, który wydaje się funkcjo-
nować zgodnie z wytycznymi kryterium monumentalności 
niezależnie od tego, czy recenzenci są specjalistami, czy 
nie. Taka stronniczość na rzecz skali stanowi niewątpliwie 
pozostałość tradycyjnego świata sztuki odtwarzającą się 
na nowym terytorium. Monumentalizm był zawsze dobrą 
taktyką pozwalającą wywalczyć sobie miejsce w historii 
sztuki, jednak w przypadku mediów elektronicznych stał się 
taktyką jedyną. Tym, co czyni tę sytuację tak dziwną, jest 
fakt, że badania nad mediami elektronicznymi nie osiągnę-
ły jeszcze etapu, w którym monumenty są czymś właści-
wym. Tegoroczny monument jest przecież przyszłorocznym  
dinozaurem. Technologia zmienia się zbyt szybko, a mo-
numentalizm wymaga technologicznej stabilności, jeśli ma 
wytrzymać „próbę czasu”. Być może oznacza to próbą po-
stawienia wozu przed koniem: próbujemy pisać wielotomo-
we encyklopedie przed napisaniem artykułu, który dałoby 
się zrozumieć we właściwy sposób. 

 W miarę jak domena tego, co cyfrowe, poszerza się  
o sferę mokrych mediów, nie ustaje odtwarzanie się monu-
mentalności jako wyznacznika jakości (choć w wolniejszym 
tempie), a wraz z procesem poszerzania pojawiają się te 
same rozczarowania – głównie kwestia stawiania produktu 
(w każdym znaczeniu tego słowa) ponad procesem i skali 
ponad koncepcją. Pustka i brak ducha eksperymentu w no-
wych pracach biotechnologicznych jest przygnębiająca, ale  
nie zaskakująca. Jeszcze bardziej zabawne są środki wy-
korzystywane w próbach ukrycia treściowej pustki pod 
przykryciem skali. Jak, biorąc pod uwagę fakt, że prace 
te dotyczą wymiaru molekularnego i komórkowego, można 
uczynić je wielkimi? Niezbędne stają się wideoprojektory 
podłączone do mikroskopów, a także wszystkie inne typy 
technologicznej superstruktury zdolne wypełnić pomiesz-
czenie obrazem. Inna możliwość to konstruowanie sym-
bolicznej monumentalności poprzez zgłaszanie monstru-
alnych, heroicznych roszczeń w rodzaju „tworzenia życia”. 
Najsmutniejsze jest to, że gorzej poinformowani przedsta-
wiciele opinii publicznej często wierzą w takie twierdzenia. 
Ostatecznie tym, co dostaje publiczność, jest wielki pro-
dukt w wersji demo (zupełnie jak w przypadku ICT), w któ-
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rej rutynowe praktyki laboratoryjne zostają umieszczone  
w designerskim opakowaniu i przedstawione jako najnow-
szy przełom w praktyce kulturowej. 
 Na tym nie kończą się trudności. Monumentalność 
szkodzi również pracy tych, którzy skupiają się na treści. 
Niemal zupełnie wykluczają się one nawzajem, nie dlate-
go, że elektroniczny monument nie może mieć treści, ale 
dlatego, że szokujący efekt skali przygniata każdą treść, 
jaką mógłby on mieć. (Projekt staje się dinozaurem, treść 
pojawia się z powrotem, i to może go uratować przed wy-
ginięciem). Spektakl może przytłoczyć nawet tych nasta-
wionych najbardziej krytycznie, a z uwagi na tajemniczość 
technologii dla laików i heroiczny image techno-odkrywców, 
odbiorcy mają tendencję do skupiania się na spektaklu  
i dostarczanej przez niego rozrywce, nawet jeśli dostępna 
jest również konceptualna treść. 
 Na koniec musimy zapytać, czy owo strukturalne od-
twarzanie się monumentalności jest czymś pożądanym  
(w każdym razie w obecnie przyjętej formie)? Z perspek-
tywy politycznej, dla przeciwników autorytaryzmu, monu-
mentalizm jest niepożądany, ponieważ ma tendencje do 
przekształcania tego, co konkretne, w to, co ogólne (jeśli 
nie w to, co uniwersalne). W obliczu zdominowania me-

diów elektronicznych przez białych mężczyzn (wyjątkiem 
jest wideo, najskromniejsze pod względem finansowym), 
trudno popierać tę nową falę monumentalizmu. Z drugiej 
strony, w pracach monumentalnych obecny jest ważny 
składnik badań technicznych, oferujący strzępy odkupie-
nia. Jeśli nikt nie będzie eksperymentować z monumenta-
lizmem, możliwość alternatywnych wyborów technicznych 
zostanie ograniczona. 

Formalizm 

Formalizm stanowi drugą z możliwych pułapek. Wynale-
zione niedawno technologie obrazowania zaprojektowane 
dla potrzeb badań biologicznych i powstałe w wyniku ich 
stosowania obrazy dały początek serii nowych obiektów 
artystycznych poddających replikacji albo abstrakcji formy 
krajobrazu poziomów mikro i molekularnego. Obok trady-
cyjnego formalizmu pojawił się inny jego typ, oparty na re-
prezentowaniu procesów formowania się materii organicz-
nej, od tkanek komórkowych po organizmy genetycznie  
modyfikowane; wytwory tych procesów są później czę-
sto wystawiane. W obu przypadkach funkcjonalność jest 
usuwana z procesu/obiektu, a ideologia chowana, aby 
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ukierunkować ich doświadczanie na wszechogarniającą,  
zestetyzowaną percepcję. Dekontekstualizacja przekształ-
ca procesy, które są fascynujące jako takie, w banalną serię  
wypowiedzi. Ile sztuki potrzeba, by móc mówić o pięknych 
i wzniosłych właściwości natury? Jedynym powodem, 
dla którego wypowiedzi te mogą się znowu pojawiać, nie 
spotykając się z wybuchem śmiechu, jest silna obecność 
czynnika nowości. Artysta tworzy życie samo, by sformu-
łować wypowiedź na temat życia – co za koncept! I co za 
sprytna sztuczka – doczesne „przepisy kulinarne” nauki, 
mające tak wielki wpływ na wiedzę, metodologię i kultu-
rę materialną, zostają przekształcone w transcendentalne 
wudu. Taka działalność stanowi mistyfikację na niedopusz-
czalną skalę, oddalając odbiorców od, ogólnie rzecz bio-
rąc, zrozumienia świata, w którym żyją, a w szczególności 
od zrozumienia cielesnych maszyn. Przenosi ona dyskurs  
w uniemożliwiającą sprawczość domenę tego, co abstrak-
cyjne. Bio-towar zostaje cudownie znaturalizowany, sta-
jąc się zaczarowanym/nawiedzonym procesem/obiektem, 
przyjmującym projekcje poddanego sublimacji pragnienia 
i gotowym do konsumpcji. Końcowym efektem tego sty-
lu produkcji jest oczywiście zawłaszczenie przez państwo 
korporacyjne. 

 My, CAE, mamy nadzieję, że nie zostaniemy tutaj 
błędnie zrozumiani. Nie opowiadamy się za eliminacją 
przyjemności wzrokowej. Z taktycznego punktu widzenia 
wytwarzanie tego rodzaju wrażeń nie zawsze będzie uży-
teczne, jednak przyjemność to wymiar, który trzeba anga-
żować tak często, jak to możliwe; jest ona także tym, co 
najpowszechniejsze. Modernistyczny podział na piękno  
i przyjemność z jednej strony, a ideologię i krytykę z drugiej 
to fałszywa dychotomia. Albo też, używając konkretnego 
przykładu, nie opowiadamy się za modelem produkcji w sty-
lu Johna Henry’ego Mackaya, piszącego, w wymiarze oso-
bistym i z potrzeby piękna, wiersze miłosne, a w wymiarze  
społecznym – propagandowe powieści mające przysłużyć 
się sprawie proletariatu. CAE w żaden sposób nie sugeru-
je, że wszelkie działania kulturowe odnoszące się do bio-
technologii mają powrócić do (zbyt często odrażającego) 
języka wizualnego charakteryzującego nierzadko sztukę 
aktywistów. Kapitał nie powinien mieć monopolu na atrak-
cyjne i uwodzące obrazy; kultura oporu nie powinna też 
kojarzyć się z estetycznym purytanizmem. Należy jedynie 
unikać idei piękna dla piękna; stanowi ono bowiem wybór  
taktyczny mogący wzbogacić krytyczne oddziaływanie 
dzieła albo je wyeliminować. Piękno nie jest przecież  
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niczym więcej niż kulturową konstrukcją, którą można ma-
nipulować w obrębie określonych współrzędnych. Problem 
stanowi idea, że piękno jest jakością nadrzędną, i że inne 
jakości powinny zostać osłabione albo usunięte z danego 
dzieła poprzez zredukowanie go do formy. CAE sugeruje 
rizomatyczny model, który nie przeciwstawia przyjemności 
wzrokowej dyskursowi krytycznemu, ale harmonizuje je na 
wielowymiarowej płaszczyźnie immanencji. Ujmując rzecz 
w kategoriach negatywnych: zależy nam na odrzuceniu 
kategorii transcendentalnych. W obrębie tego, co zwykłe, 
można znaleźć wiele przyjemności i nie musi się to odby-
wać kosztem przejrzystego przedstawienia relacji władzy 
w obrębie danego procesu/obiektu.

Science fiction

Chcielibyśmy od razu uprzedzić, że nie atakujemy science 
fiction rozumianej jako prawomocny gatunek literacki, nie 
próbujemy też twierdzić, że jest ona lepsza lub gorsza od 
dowolnego innego gatunku. Interesują nas w gruncie rzeczy 
jedynie pewne podstawowe narracje, które mogłyby prze-
razić wielu pisarzy science fiction. W tym tekście zajmu-
jemy się wyłącznie ogólnie rozumianym wykorzystaniem, 

w sensie taktycznym (w sztuce, filmie, telewizji, tekstach  
itd.), biologicznych narracji science fiction. Bywały one nie-
raz bardzo istotne dla kultury oporu, zwłaszcza w najbar-
dziej represyjnych czasach. Idee i dyskursy uznawane przez 
władze za subwersywne mogą z łatwością ukryć się w fan-
tazjach SF. Autor/-ka dysponował/-a wiarygodnym uspra-
wiedliwieniem: zawsze mógł/mogła powiedzieć, że opowie-
dział/-a tylko historię, nie mając zamiaru tworzyć alegorii 
czy też robić aluzji do tego, o czym nie wolno było mówić. 
Dla przykładu, SF wykorzystywano taktycznie, i wyjątkowo 
dobrze, w latach 50. XX wieku, by mówić o działaniach 
i tendencjach maccartyzmu. Wykorzystywano ją oczywi-
ście również w obozie przeciwnym, by promować działa-
nia militarne i wzmacniać antykomunistyczną paranoję.  
W obliczu współczesnego klimatu społeczno-militarnego 
potrzeba taktycznej science fiction może się znowu poja-
wić; ów niezwykle popularny jako model kulturowy wybór 
ma jednak pewne mankamenty. 
 Choć SF stanowiła ogólnie świetnego sojusznika, jeśli 
chodzi o eliminowanie rajskiej retoryki, nie była równie do-
bra w odcinaniu się od tego, co rekombinowane i potworno-
ści. Być może prosimy tu o zbyt wiele; jest to przecież nie-
zwykle mocny kod kulturowy. Czy bez niego mogą w ogóle  
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zaistnieć potwory (w najszerszym możliwym sensie tego 
słowa)? Potworność wydaje się dominować w wielu meta-
narracjach dotyczących mutacji, inwazji i wszelkich rodza-
jów biologicznego zanieczyszczenia (technologicznego,  
farmakologicznego, genetycznego itd.) stanowiących ko-
nieczną podstawę konfliktu w narracjach SF. W alarmują-
cym tempie mnożą się (zwłaszcza w literaturze masowej  
i w Hollywood) wizje czystej istoty ludzkiej padającej ofiarą  
albo znajdującej sposób na obronienie się przed siłami  
z wyżej wymienionych metanarracji. Odtwarzanie przez SF 
tej narracji o starciu dobra i zła wzmacnia imperialną ide-
ologię usprawiedliwiającą burżuazyjne konstrukcje „czło-
wieka” i jego „innego”. Takie rozwiązanie dramatycznie  
zbliża tych, którzy je stosują, do mitycznej narracji odwra-
cającej uwagę od tego, co pragmatyczne i kierującej ją na 
problematykę pierwszych zasad i etycznych/moralnych 
dylematów. Widzimy tu po raz kolejny tendencję tego, co 
transcendentne, do potwierdzania się kosztem płaszczy-
zny immanencji. 
 Druga kwestia związana jest z czasowością. Akcja 
dzieł SF na ogół toczy się w przyszłości, żeby dodać im  
w ten sposób wiarygodności. Właściwie dlaczego nie? 
Przyszłość jest wdzięcznym terenem wszelkich możliwych 

spekulacji. Każda narracja usytuowana pomiędzy apoka-
lipsą i utopią jest mile widziana. Przyszłość to sfera nieskrę-
powanej spekulacji, i to właśnie jest źródłem przyjemności 
twórcy lub uczestnika. Problem w tym, że takie zabawy po-
zbawiają nas kadr, których zadaniem byłoby rozszyfrowy-
wanie teraźniejszości. 
 W kwestiach takich, jak biotechnologie w sensie ogól-
nym i, bardziej szczegółowo, transgenika, istnieje obecnie 
tak wiele nieporozumień, zniekształceń i zatajeń, że z tak-
tycznego punktu widzenia lepiej byłoby, gdyby twórcy kultury  
oporu skupili się na tych problematycznych obszarach. 
Przyszłość wydaje się być kulturowo przeinwestowana 
(zwłaszcza jeśli dodamy tu futurologów), podczas gdy te-
raźniejszość domaga się zrozumienia za pośrednictwem 
przystępnych działań kulturowych (akademicy nie są tutaj 
szczególnie pomocni). Wiele osób stwierdziłoby prawdo-
podobnie, że poprzez fikcje dotyczące przyszłości zaczy-
namy rozumieć teraźniejszość. Jest to być może prawdą 
w znaczeniu transcendentalnym – metanarracje o człowie-
czeństwie lub zasadach moralnych stają wtedy w centrum 
uwagi (częściowo dlatego, że ludzi uczono, by tak właśnie 
interpretowali przyszłość), jednak w kategoriach przyziem-
nego, codziennego procesu życiowego przyszłość rozu-
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miana jako czas akcji tych dzieł raczej nie pozwala ludziom 
nauczyć się czegokolwiek. Co więcej, dzikie spekulacje, 
które ludzie obdarzeni talentem potrafią przedstawić jako 
wiarygodne, mogą w ostatecznym rozrachunku tylko pod-
sycać strach, nie dostarczając żadnej konkretnej informacji 
zdolnej do przekształcenia irracjonalnej energii w działanie 
polityczne. Podsumowując: uważamy, że narracje SF nie 
są obecnie najlepszym wyborem taktycznym.

Wnioski

Rozbudzanie świadomości polega ogólnie na pomaganiu 
ludziom w konstruowaniu nowych ram interpretacyjnych 
pozwalających im dostrzec struktury wyzysku i związane z 
nimi procesy, a także na pomaganiu im w zrozumieniu, że 
ich podmiotowość nie musi być określana przez te nega-
tywne czynniki. W tym celu aktywiści, organizatorzy, upo-
litycznieni artyści itd. mogą odwoływać się do życiowego 
doświadczenia osób uczestniczących w owym już trwają-
cym procesie pedagogicznym. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o relacje klasowe, wyzysk pracowników, czy o wy-
kluczenie i dyskryminację, doświadczenie jednostek znaj-

dujących się w tych sytuacjach dostarcza środków pozwa-
lających zrozumieć, jak te struktury funkcjonują oraz jaka 
jest podtrzymująca i uzasadniająca je ideologia. Jednak  
jeśli chodzi o biotechnologię (ogólnie rzecz biorąc) i transge-
nikę (szczegółowo), doświadczenie życiowe jest skromne 
lub bardzo zapośredniczone. Dlatego nawet jeśli podmioty  
kulturowego oporu dysponują jasno określonymi celami  
i są świadome czyhających pułapek, stają przed proble-
mem pedagogicznym dotyczącym tego, jak wytworzyć bez-
pośrednie, dostępne ludziom doświadczenia, ujawniające 
konieczność przeciwstawienia się molekularnej inwazji.  
Doświadczenie i pedagogika (działanie i myślenie) muszą  
pojawić się jednocześnie, ustanawiając dialog i indywidu-
alne uczestnictwo jako kluczowe elementy kulturowych 
praktyk oporu związanych z biotechnologiami. Takie współ-
występowanie nie jest czymś powszechnym w procesie pe-
dagogicznym. Zwykle doświadcza się działania w świecie,  
a potem dokonuje krytycznej refleksji nad nim w przestrze-
ni pedagogicznej. Te dwie fazy należy teraz połączyć w po-
jedynczym doświadczeniu. Przestrzeń życia codziennego  
i przestrzeń pedagogiki muszą stać się jednym i tym sa-
mym, aby wytworzyć przyswajalną, dokładną informację 
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bezpośrednio powiązaną z krytyczną refleksją. Oto nowy 
eksperymentalny wymiar, który musi stać się częścią pro-
jektów kulturalnych poruszających istotne kwestie niepo-
wiązane z codziennym doświadczeniem życiowym. 
 Kapitał wybrał utowarowienie (jako strategię opako-
wania i obwarowania) jako najlepszy środek upowszech-
niania biotechnologii (zanim ludzie zdadzą sobie sprawę 
z tego, co się dzieje, uwewnętrznią już poczucie uzależ-
nienia od rozmaitych linii produktów i nie będą chcieli, by 
zniknęły lub zostały obłożone regulacjami). Biotechnolo-
giczny spektakl jest jeszcze delikatny i ostrożny, istnieje  
więc skromna szansa, że edukacja wygra na tym polu  
z indoktrynacją. Mamy nadzieję, że szansa ta nie zostanie 
zmarnowana.

Przełożyła: Agnieszka Kowalczyk
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Jill Bennett
Życie w antropocenie



„Antropocen” – nazwa epoki geologicznej będącej naszym 
własnym dziełem – to termin, który może okazać się de-
cydujący dla ustalania faktycznej stawki, z jaką wiążą się 
zmiany klimatyczne. To, co w swoich początkach miało cha-
rakter teoretyczny (teza, że ludzie stanowią główną siłę 
kształtującą naturę) obecnie jest cechą wyróżniająca całej 
epoki w dziejach Ziemi. Termin ten, popularyzowany w ciągu  
ostatnich dziesięciu lat przez Paula Crutzena, chemika at-
mosfery i laureata nagrody Nobla, przyciąga obecnie uwa-
gę mediów głównego nurtu. Rozpoznanie omawianego 
zjawiska jest ostatecznie wydarzeniem medialnym: żyjemy  
w innych ramach czasowych, niż sądziliśmy wcześniej. 
Technicznie rzecz biorąc, geologiczna skala czasowa musi 
jeszcze zostać oficjalnie zrewidowana przez Komisję Stra-
tygraficzną Towarzystwa Geologicznego, która obecnie 
rozpatruje tę sprawę. Komisja potwierdziła już jednak war-
tość ogólnej tezy głoszącej, że ludzkie działania spowodo-
wały zmiany na poziomie planetarnym. 
 Jest coś osobliwie poruszającego w odwoływaniu się, 
w imię planety znajdującej się w kryzysie, do tej dziedziny 
nauk o Ziemi, która zajmuje się głównie longue durée. Wyod-
rębnienie nowej epoki geologicznej stanowi prowokacyjne  

posunięcie retoryczne, jeśli wziąć pod uwagę długość po-
szczególnych faz geologicznej skali czasowej. Holocen trwał 
zaledwie 10 000–12 000 lat, a poprzedzający go plejstocen 
kolejne 1,8 miliona lat. Proponowanie nowej epoki, zapo-
czątkowanej wraz z cywilizacją przemysłową – trwającą,  
na ten moment, zaledwie 250 lat – jest, w myśl zasad stra-
tygrafii (badania warstw skalnych) posunięciem zarazem  
nierozważnym, jak i niezwykle stanowczym. Crutzen wiąże 
nawet domniemany początek antropocenu z pojedynczym 
wydarzeniem – wynalezieniem silnika parowego w 1784 
roku1. Tego rodzaju precyzja dotyka sedna problemu: jeśli 
zostawiliśmy za sobą długi okres stabilności środowiska 
przyrodniczego, którym był holocen, stawki w grze się 
zmieniły – i to w bardzo krótkim czasie. 
 Dane dotyczące zawartości CO2, metanu i podtlenku 
azotu w atmosferze wskazują na wyraźne przyspieszenie 
omawianych trendów począwszy od końca osiemnastego 
wieku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto wykorzystywać 
paliwa kopalne jako źródło energii. To pierwsza kluczowa 
faza antropocenu. Druga faza to okres rozpoczynający się  
w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, wyznacza- 
jący punkt, w którym ludzkie działania przestają tylko 
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wpływać na środowisko, a zaczynają w nim dominować. 
W owej erze przyspieszonego wzrostu ludzki wpływ na 
strukturę systemu Ziemi (obejmującego atmosferę, lądy, 
oceany oraz strefy przybrzeżne) dorównał albo przewyż-
szył co do swej wielkości wiele sił natury w skali globalnej2. 
 Antropocen stanowi więc dramatyczne zwieńczenie 
wielkiej narracji historii naszej planety. Cała światowa po-
pulacja staje się nagle częścią tego [nowego] „cenu”, co 
staje się kluczowym czynnikiem, wyznaczającym sposób, 
w jaki narracja ta się zakończy. Przyjęcie takiej termino-
logii oznacza zapożyczenie autorytetu geologii, jednak 
jej zasięg jest znacznie szerszy. Termin ten jest pojęciem  
ramowym, określającym coś, co jego obrońcy przedsta-
wiają jako zmianę paradygmatu. 
W myśl definicji autorstwa Thomasa Kuhna, zmiana para-
dygmatu stanowi rewolucyjną zmianę w obrębie podsta-
wowych założeń tkwiących u podstaw dziedziny lub dys-
cypliny naukowej (ściślej mówiąc, stanowi ona zerwanie  
z „normalną” nauką w taki sposób, że podstawy następu-
jącej po nim pracy naukowej zostają radykalnie przekształ-

cone)3. Paradygmat nie jest jednak po prostu obecnie 
obowiązującą teorią, ale wszechobejmującą wizją świata. 
Nic więc dziwnego, że zewnętrzne, kulturowe konsekwen-
cje zmiany paradygmatu są równie znaczące, jak konse-
kwencje wewnętrzne czy też naukowe. 
 Podważanie istniejącej wizji świata nieodmiennie 
wzbudza silny i nieprzezwyciężalny opór, wykraczający 
poza ramy jakiejkolwiek debaty naukowej (pamiętajmy, że 
nieocenzurowane dzieła Kopernika i Galileusza pozostały 
na Indeksie Ksiąg Zakazanych Watykanu do 1835 roku, 
a oskarżenie tego drugiego o herezję zostało, nie bez za-
strzeżeń, oddalone dopiero w 1992 roku). W nieco paradok-
salny sposób rewolucyjne implikacje zmiany paradygmatu 
przenoszą dyskusję bezpośrednio na taki poziom sporu, 
na którym jego podstawy naukowe można konsekwentnie 
lekceważyć. „Nauka normalna” jest rutynowo akceptowa-
na bez żadnych pytań, z całym szacunkiem należnym jej 
autorytetowi: w audycjach radiowych nie kwestionuje się 
teorii, zgodnie z którą źródłem chorób są zarazki, ani też 
twierdzeń naukowych znajdujących się u podłoża więk-
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szości nowych odkryć. Zmiany paradygmatu mogą jednak 
prowadzić do prawdziwych wojen kulturowych. W ten spo-
sób zaprzeczanie wpływowi ludzkiej działalności na zmia-
ny klimatyczne stało się, obok sprzeciwu wobec aborcji czy 
badań nad komórkami macierzystymi, jedną z wizytówek 
polityki neokonserwatywnej. Nauka o klimacie prowadząca 
do działań na jego rzecz bywa odrzucana ze względów po-
litycznych, jako zagrożenie dla wolności jednostki i rynku;  
innymi słowy, jako zagrożenie dla sposobu życia. 
 Retoryka badaczy klimatu implikuje, że zmiana jest 
faktem: „przecież nie ma żadnej debaty!”, protestują; nie ist-
nieje wolny wybór, kiedy chodzi o fakty, tak samo jak nie ma 
żadnej debaty, kiedy chodzi o grawitację. W Australii, gdzie 
ekstremistyczne emocje zostały zelektryzowane za sprawą 
prób wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla, 
pewność ta doprowadziła do tego, że wiodącym klimatolo-
gom grożono śmiercią. Ludzie zaprzeczający zmianom kli-
matycznych mają powody, by czuć się niczym w pułapce:  
jeśli faktycznie żyjemy w antropocenie, nie ma możliwo-
ści wypisania się z owej sytuacji. Ta zmiana paradygmatu 
przekształca wszystko: sposób, w jaki jemy, zaopatrujemy 
się w jedzenie w supermarkecie, pozbywamy się śmieci, 

korzystamy z transportu lub wody. Władze państwowe i lo-
kalne inicjują „zielone” rozwiązania w dziedzinie infrastruk-
tury, wprowadzając rewolucję w obszarze tego, co pry-
watne i codzienne. Nawet jeśli najbardziej ambitne próby 
zbudowania konsensusu wokół działań na rzecz klimatu 
nie powiodły się, zmiana postępuje [coraz bardziej naru-
szając naszą rzeczywistość]. 

Transdyscyplinarna rewolucja 

Jednak według Kuhna w obrębie interpretacyjnych, kry-
tycznych i twórczych dyscyplin wchodzących w skład nauk 
humanistycznych i sztuki nie obowiązują reguły będące 
odpowiednikiem paradygmatu naukowego. Podczas gdy 
raz ustalone podstawy danej nauki są niekwestionowalne 
(do następnego wielkiego przemieszczenia), w naukach 
humanistycznych możliwe jest zajęcie wielu rozmaitych 
stanowisk interpretacyjnych, mniej lub bardziej radykal-
nych lub konserwatywnych, postępowych lub staromod-
nych. Rewolucje w naukach humanistycznych tworzą nowe 
szkoły myślenia, przekształcają liczne dyscypliny, zawsze 
jednak można zgłosić wobec nich kontrpropozycję. W naj-
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gorszym razie nasze stanowisko zostanie uznane za nie-
modne i nieistotne – nigdy jednak za nieuprawnione z racji 
przywiązania do starego paradygmatu. 
 Źródłowy Kuhnowski opis różnicy między domenami 
tego, co naukowe, i tego, co nienaukowe, może w istocie 
opierać się na dość uproszczonym rozróżnieniu na fakty 
i interpretacje. Jeśli jednak naukowcy są w stanie zasad-
niczo potwierdzić, że fakty dotyczące klimatu są czymś 
niedyskutowalnym, ci, którzy zajmują się naukami huma-
nistycznymi, czują się najwygodniej w dziedzinie interpre-
tacji. Tak czy inaczej, w obszarze kultury wierność domi-
nującemu paradygmatowi nie jest zgodna z dominującym 
etosem pluralizmu i szacunku dla różnicy. Praktyki arty-
styczne mogą czerpać swój sens z lokalnego kontekstu, 
jak również z kontekstu wspólnego, międzynarodowego;  
w obrębie danej wystawy możemy napotkać prace luźno 
powiązane z uwagi na swój temat, ale wywodzące się z nie-
możliwych do pogodzenia wizji świata. Prowadzi nas to do  
pytania, w jaki sposób zmiana paradygmatu może wywrzeć 

wpływ na całe pole. Co się dzieje, kiedy zmiana skali prze-
nika całą względnie nieskrępowaną, heterogeniczną sferę 
kultury? W jaki sposób dokonuje to wstrząsu i przekiero-
wania receptywnych, zróżnicowanych i upolitycznionych 
praktyk artystycznych? 
 Zmiana, o której mówimy, przekształca nie tylko kon-
tekst praktyk, ale też inicjuje transdyscyplinarną rewolucję.  
Johan Rockström, dyrektor Stockholm Resilience Centre 
[Centrum Żywotności Systemów Złożonych w Sztokhomie4], 
twierdzi, że zmiana paradygmatu zwiastowana przez antro-
pocen stanowi także dobrą wiadomość: możemy teraz (my,  
naukowcy) szacować ryzyko dla całej planety, zrozumieć, 
że transformacyjna zmiana stanowi konieczność, a także 
zerwać z typowymi dla „starego paradygmatu” sposobami 
analizy i przewidywania5. Minął już czas, w którym można 
było po prostu minimalizować doświadczane wstrząsy; 
obecnie, jak ogłasza Rockström, otwiera się przed nami 
przestrzeń innowacji. Tego rodzaju energiczna retoryka 
pasuje do wizji wielkiej, upaństwowionej nauki (wszystkich  
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tych snutych przez inżynierię klimatu śmiałych planów  
ochłodzenia Ziemi poprzez wprowadzenie siarki do atmos-
fery). Rockström proponuje jednak coś jeszcze ambitniej-
szego: globalną rewolucję społeczną. Aby ją przeprowadzić, 
potrzebujemy nowych systemów społeczno-ekologicz-
nych, nowego paradygmatu rządzenia i administrowania 
– nie tylko dla inżynierii klimatu, ale także dla agrobiznesu, 
zarządzania wodą czy globalnych dóbr wspólnych. Wy-
zwanie polega na tym, by skłonić dwieście krajów do jed-
noczesnego, skoordynowanego działania. 
 Owo poczucie istnienia nowej przyszłości, wymagają-
cej wynalazczości na tak wielu frontach, zależy od działań 
wielkich zbiorowości (akademickich, rządowych, przemy-
słowych, menadżerskich) – od ich przegrupowania, budo-
wania nowych sojuszy i mobilizowania radykalnego ujęcia 
dóbr wspólnych, zdolnego do przekształcenia znacznej 
części obecnej praktyki instytucjonalnej. Przed tymi rozma-
itymi obszarami i dyscyplinami pojawia się więc wyzwanie 
samoorganizacji: nie chodzi o to, co będziemy robić (jako 
że wszyscy w zasadzie potrafimy korzystać z umiejętności 
i wykształcenia, jakim dysponujemy), ale o to, jak i gdzie 

zostaną skonfigurowane nasze praktyki, by mogły spro-
stać wyzwaniu życia w antropocenie. Jeśli można uznać, 
że sztuka jest hojnie pluralistyczna, tym, co pozostaje jesz-
cze niewyobrażone, jest postać przyszłych praktyk opar-
tych na współpracy. 

Ekologiczna logika 

Przymiotnik ekologiczny używany jest powszechnie do opi-
sywania światopoglądu charakterystycznego dla antropo-
cenu. Wskazując na możliwe zaangażowanie wszystkich 
obszarów ludzkiej działalności, unowocześnia on bardziej 
mechanistyczne pojęcia interaktywności i relacyjności, któ-
re pojawiły się już w domenie sztuki. Podważa jednak przy  
tym podstawy istniejących dziedzin. W paradygmacie eko-
logicznym praktyki artystyczne będą wykraczać poza obec-
ne ograniczenia instytucjonalne. 
 Cechą definicyjną praktyki transdyscyplinarnej, w od-
różnieniu od praktyki pozostającej w granicach danej dys-
cypliny, jest to, że odmawia ona pozostania na swoim 
miejscu6. Prowadzone przez nią badania terenowe obej-
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mują obszar pozbawiony granic. Podczas gdy tradycyjna 
praktyka interdyscyplinarna dążyła do stworzenia połą-
czeń miedzy zamkniętymi zbiornikami dyscyplin, co czę-
sto polegało po prostu na wypełnieniu luk („wy dostarcza-
cie danych, ja zajmę się kwestiami wizualizacji”), praktyka 
transdyscyplinarna kieruje się czynnikami zewnętrznymi, 
ale także przekonaniem, że poszczególne dyscypliny nie 
mają praw własności w stosunku do obszarów, którymi się 
zajmują. Dlatego na przykład artysta albo projektant może 
zajmować się kwestiami urbanistycznymi. Różnica między 
konwencjonalnymi zastosowaniami sztuki a transdyscy-
plinarnym eksperymentem dotyczy stopnia swobody: czy 
artysta ma po prostu „wypowiedzieć się” na zadany temat 
w wyznaczonej przestrzeni (jak dzieje się to w przypadku 
zamówienia na konwencjonalną sztukę publiczną), czy też 
wkroczyć w samą przestrzeń planowania, wychodząc poza 
współrzędne sztuki publicznej? Ta druga możliwość byłaby 
realizowana, gdyby twórcza wyobraźnia była tym, co naj-
bardziej cenione; nieczęsto jednak ma to miejsce. Zwykle 
bierze się ją pod uwagę dopiero wtedy, kiedy kończą się 
inne rozwiązania, gdy przestaje wystarczać planowanie. 

 David Dunn, artysta tworzący sztukę dźwięku [sound 
art], współpracuje z fizykiem Jimem Crutchfieldem w Kali-
fornii7. Przekraczając granice swoich dyscyplin (wydziału 
muzyki i wydziału fizyki, gdzie entomologia i kwestie kli-
matyczne są zakazane), odkrywają oni powiązanie między 
mikroekologią plag owadów, wylesiania i globalnych zmian 
klimatycznych. Obecne strategie kontroli owadów nie wy-
starczają, by poradzić sobie z inwazją korników, stanowiącą  
zagrożenie na gigantyczną skalę, nie tylko w Kalifornii, ale 
na całym świecie. Dunn i Crutchfield odkryli, w jaki sposób 
bioakustyczne interakcje między owadami i drzewami owo-
cują inwazją tych pierwszych, a w konsekwencji wylesie-
niem na dużą skalę. Stworzyli też za pomocą eksperymen-
tu dźwiękowego możliwość zmiany zachowania owadów.  
Nie jest to ani sztuka, ani fizyka – o ile definiujemy te praktyki  
poprzez przestrzenie, do których tradycyjnie przynależą. 
To coś innego – transdyscyplinarny eksperyment bioaku-
styczny, wymagający twórczej wyobraźni artysty dźwięku 
i umiejętności prowadzenia obliczeń superkomputerowych 
ze strony fizyka. Czy służy on celom sztuki? Czasami, choć  
nie zawsze, ponieważ wykracza poza jej ramy, a jego  
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propagatorzy nie zawsze stawiają na pierwszym miejscu 
tworzenie nowych struktur wystawienniczych [exhibiting 
frameworks]. 
 Projekty tego rodzaju można bezpośrednio ujmować 
jako projekty badawcze. Z tej perspektywy wdrożenie prak-
tyki artystycznej stanowi coś ekscytującego i ryzykownego – 
dowód na to, jak twórcza myśl może rozwiązywać problemy, 
najpierw poprzez zaproponowanie nowego punktu widzenia, 
uzupełnionego o nową, hybrydalną metodologię, wykształ-
coną w toku eksperymentalnej współpracy. „Sztuka” w nie-
unikniony sposób rozpływa się tu jednak w szerszej proble-
matyce. Dunn nie wnosi bezpośredniego wkładu w sztukę  
dźwięku; podobnie, jak przyznaje sam Crutchfield, profe-
sor fizyki nie zdobywa wielu punktów, bawiąc się w sztu-
kę. Zwolennicy dyscyplin(y) położyliby tu pewnie nacisk na 
bifurkację: albo jesteśmy artystami/fizykami, albo na boku 
zajmujemy się ratowaniem lasów. Czy jednak musimy ob-
stawać przy tak wąskim ujęciu praktyk instytucjonalnych? 
Czy sztuka musi być produktem końcowym, czy też może 
być serią skutków ubocznych albo koprodukcji wytworzo-
nych w toku transdyscyplinarnego dociekania? Ci spośród 
nas, którzy na pierwszy rzut oka nie „widzą” (nie słyszą?) 

sztuki w tego rodzaju projektach, mogą zastanowić się nad 
alternatywą dla założenia, jakoby artyści opuścili swoją 
przestrzeń, porzucili „sztukę”. A co jeśli to nasze instytucje 
zwyczajnie nie potrafią objąć praktyki, która z konieczności 
staje się coraz bardziej rozproszona, obszerna i wielopo-
staciowa – praktyki, której dynamiczne punkty połączenia 
wymykają się polu widzenia wyznaczanemu przez wysta-
wy w galeriach? Rodzi się zatem pytanie, jak te ostatnie 
lub wydziały sztuki mają przekształcić swoją strukturę, by 
sprostać praktykom typowym dla nowego paradygmatu? 
 W odniesieniu do myśli ekologicznej można sformuło-
wać ogólną, prostą uwagę: akt wyobrażania sobie przed-
miotu lub działania w kategoriach ekologii bądź cyklu życia 
(czy to w banalnym, komercyjnym sensie, czy w kontek-
ście twórczego projektu badawczego) ostatecznie podwa-
ża klasyfikację tego przedmiotu jako produktu. Przybrana 
przez niego postać, ostateczna forma, stanowi tylko część 
całej opowieści; materia, rozumiana jako byt dynamiczny 
i mający zdolność przekształcania, nagle zaczyna mieć 
znaczenie8. Telefon komórkowy odsyła do kopalni kolta-
nu w Kongo; plastikowa butelka do składowiska odpadów  
w Indiach; czekoladowy batonik do lasów deszczowych. 
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Jak sugeruje Steve McQueen w swojej animacji wideo 
Gravesend (2007), takie materialne powiązania stanowią 
wątki strukturyzujące estetyczne badania dotyczące sys-
temów ekologicznych i globalnych sieci. Owe materialne 
powiązania wskazują z kolei na nową logikę (inną od logiki 
formalnej czy tematycznej) określającą związki wyłaniają-
ce się w obrębie danej wystawy. 
 Pojawiły się już pierwsze wskazówki dotyczące od-
powiedzi na pytanie, jak mogłaby wyglądać wystawa ce-
chująca się świadomością ekologiczną, choć nie miało to 
miejsca na którymś z licznych pokazów badawczych po-
święconych zrównoważeniu ekologicznemu. Dla przykła-
du, w trakcie wystawy documenta 12 wypróbowano wiele 
różnych strategii śledzenia materialnych powiązań i sko-
jarzeń łączących dzieła sztuki, wychodząc od migracji for-
my jako pojęcia ożywiającego całość. Niektórzy krytycy 
odrzucili te strategie jako całkowicie teoretyczne i jako ta-
kie osłabione, jednak tkwimy w obszarze przemieszczenia 
wykraczającego poza partykularny kontekst pojedynczego 
eksperymentu kuratorskiego, nie możemy osądzać strategii 
wyłącznie na podstawie jej każdego odrębnego składnika.  

Myśl ekologiczna umieszcza dzieła sztuki i obiekty muze-
alne na powrót w świecie życia, ustanawiając powiązania 
tak między niepodobnymi do siebie rzeczami w świecie  
zewnętrznym, jak i między podobnymi do siebie artefaktami 
artystycznymi. Nie oznacza to, że galerie sztuki mają stać 
się magazynami „kultury materialnej”, jak gdyby istniało 
zapotrzebowanie na nową, poszerzoną kategorię artefak-
tów. Pojawia się tu jednak możliwość, by sztuka przenosiła 
się swobodnie w inne rejestry, ukazując wzory powiązań  
i dostrajając nas do dynamiki środowiska. 
 Słynny projekt zalesiania miasta autorstwa Josepha 
Beuysa, 7000 dębów, przygotowany na wystawę docu-
menta 7 w 1982 roku nie był umieszczonym w przestrzeni 
miejskiej eksponatem „na temat” ochrony środowiska, ale 
rekonfiguracją sfery kultury jako środowiska: środowiska 
pojmowanego jako nieustający eksperymentalny projekt. 
Dzisiaj artystka Amy Balkin rości sobie prawa do samej  
atmosfery, kupując i wycofując offsety CO29 na regulowa-
nym rynku emisji. Powołała ona do istnienia park, nazwany  
Public Smog [Publiczny Smog], zlokalizowany w pozba-
wionej regulacji publicznej przestrzeni powietrznej nad 
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miejscem, gdzie offsety są kupowane i wycofywane z użyt-
ku (otwarty dla odwiedzających w 2004 roku na czas trwa-
nia pory letniego smogu nad Strefą Nadbrzeżną Okręgu 
Zarządzania Jakością Powietrza Południowego Wybrzeża 
Kalifornii). Jeśli park umieszczony w atmosferze wydaje 
się w tej chwili czymś czysto konceptualnym (w rzeczywi-
stości jest to tylko strona internetowa), zostaje on w drę-
czący sposób urzeczywistniony poprzez finansowe, praw-
ne i polityczne mechanizmy regulujące ową „przestrzeń”  
(a co innego definiuje park?). Dostarcza to Balkin podstawy 
do wnioskowania o wpisanie parku na listę Miejsc Świato-
wego Dziedzictwa (wynikającej z tytułu własności), choć  
w dalszym ciągu potrzebuje ona państwa narodowego, któ-
re musiałoby się zwrócić do Komisji Światowego Dziedzic-
twa z formalnym wnioskiem na rzecz atmosfery. Jeśli po-
szerzenie granic przestrzeni wystawy artystycznej tak, aby 
objęła ona atmosferę, stanowi przypadek graniczny, ozna-
cza także przełom, pokazujący, gdzie może teraz działać 
sztuka. Marcel Duchamp nadał znaczenie powietrzu czy 
raczej, popychając logikę uprzedmiotowienia ku jej mate-
rialnym granicom, zwiastował nowy, post-przedmiotowy 
materializm, ironicznie zamykając w szklanym pojemniku 
pięćdziesiąt centymetrów kwadratowych powietrza w Air 

de Paris (1919). Public Smog Balkin jest odwrotnością Air 
de Paris. Poszerzonym polem działania sztuki publicznej 
jest obecnie cały system ziemski: lądy, morza i atmosfera. 
 Tendencje krytyczne i pragmatyczne z pewnością wej-
dą pod znakiem antropocenu w jakiś rodzaj przymierza. 
Nie jest to raczej moment krytyczny: sieci umożliwiające 
działanie na rzecz środowiska splatają ze sobą interesy 
aktywistów, rządu i podmiotów komercyjnych. Jest to jed-
nak bez wątpienia moment pragmatyczny (nie zaskakuje 
więc, że radykalne wzornictwo [design] i architektura są 
w tej wyłaniającej się dziedzinie bardziej aktywne niż kry-
tyczne praktyki artystyczne). Jeśli paradygmat ten ma prze-
kształcić sztukę, metoda ekologiczna musi zostać w niego 
jakoś wpasowana na poziomie strukturalnym. Ekologii nie 
można redukować do tematu albo środka pozwalające-
go instytucjom zajmować się klimatem jako topic du jour 
(w zeszłym roku globalizacja, w tym roku zrównoważo-
ny rozwój), pozwalającym na „zazielenienie” marki danej 
galerii bez brania pod uwagę implikacji tego radykalnego 
przemieszczenia. Podejście tematyczne nie gwarantuje  
innowacji estetycznej, o ile nie zaczniemy zadawać właści-
wych pytań – a jest to coś, w czym musimy stać się lepsi. 
W świecie sztuki krążymy wokół kwestii metodologicznych 
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za pośrednictwem mętnych wyrażeń odnoszących się do 
zaangażowania artystów: lubimy mówić, że artyści „zajmu-
ją się”, „poruszają”, lub „odpowiadają na wyzwanie”, nie 
obiecując zbyt wiele w kwestii praktycznych działań lub 
transformacji. Jednak cechą definicyjną sztuki politycznej 
może być po prostu zdolność do omijania tego założenia: 
antropocen faktycznie nas porusza, zwraca się pod na-
szym adresem. 
Myśl ekologiczna zmienia sposób, w jaki nasze praktyki 
będą wyglądały w przyszłości. Myślenie w sposób eko-
logiczny oznacza dostrajanie się, percypowanie i prakty-
kowanie tego, o czym wiemy, że możemy robić to w inny 
sposób, w innej przestrzeni, w innych wymiarach, w innych 
związkach. To właśnie oznacza znajdowanie się w trakcie 
zmiany paradygmatu, aktywne życie w antropocenie.

Przełożyła: Joanna Bednarek
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9
Wietske Maas, Matteo Pasquinelli
Manifest miejskiego kanibalizmu 
(Deklaracja Berlińska)



Poniższa wersja Manifestu miejskiego kanibalizmu zo-
stała przedstawiona dnia 5 lipca 2012 roku w teatrze So-
phiensaele w Berlinie i jest częścią będącego w trakcie  
realizacji projektu dotyczącego rozszerzonego pojęcia 
miejskiego i architekturalnego metabolizmu. 
Więcej informacji na stronie www.urbanibalism.org.

1. Stanca eksodusu z zewnętrza

Nie powinniśmy nigdy porzucać miasta
na rzecz terenów dziewiczych.

Nie istnieje żaden niewinny stan natury, którego możnaby 
bronić:
miasta same w sobie są rozkwitającymi ekosystemami
prawdziwą „działalnością ludzką w przyrodzie”1. 
 
W rzeczy samej, natura nie tworzy żadnej idei natury.
  
Jej wizerunek od zawsze był
artefaktem ludzkiej cywilizacji,

żelazną maską jej ewolucyjnego stadium.
Wszelako pozostajemy nieświadomi:
wizerunek natury wciąż jest projekcją
naszych zwierzęcych instynktów i lęków
na otaczające środowisko.

Każda utopia natury będzie zawsze
– terytorialnym gestem formy życia.

Od najdawniejszych czasów,
od ery neolitu czy nawet paleolitu
to właśnie miasto wynajduje rolnictwo2.

Jeśli już w epoce kolonialnej,
„Europa zaczyna pożerać i trawić świat”3,
to miejski kanibalizm jest dziś nemezis
późnego kapitalizmu.

9
201

1. K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 574.
2. G. Deleuze, F. Guattari, Mille Plateaux, Éditions de Minuit, Paris 1980.
3. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1, przeł. M. Ochab, P. Graff, PIW, Warszawa 1992.
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2. Stanca nieorganicznego życia

Miejski kanibalizm wyłania się
z biomorficznej nieświadomości metropolii.

Unerwiony przepływami energii i materii,
miejski krajobraz tętni życiem.

Hydrauliczne moce odpływają i przypływają 
w zawiłej gmatwaninie kanałów i ścieków,
przepływającej wodzie głównego metabolizmu miasta.

Budynki również są płynnym złożem minerałów
 – po prostu bardzo powolnym.

Osiem tysięcy lat temu:
miasto zostało zrodzone jako zewnętrzny szkielet 
człowieka,
utwardzona powierzchnia naszych wewnętrznych kości
służąca ochronie stosunków ciał
w obrębie i poza jego murami4.

Nasze kości wchłaniają wapno z kamieni,
nieorganiczna skorupa miasta jest zaledwie częścią
głębszego geologicznego metabolizmu.

Skamieliny zmiażdżone i skryte
w cegłach gmachów,
organiczne wspomnienia przedpotopowych istnień
zastygłe we współczesnym labiryncie z betonu.

4. M. Delanda, A Thousand Years of Nonlinear History, Zone Books, New York 1997.
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3. Stanca organicznych bunkrów

Chwasty, zwierzęta, insekty czy ptaki
i legiony niewidocznych organizmów:
ta najbardziej rozwiązła republika, jaką kiedykolwiek 
ogłoszono
istniała w miejskim powietrzu.

Nawet dżuma i ospa nigdy nie należały do bezczynnych 
typów:
niewidzialne architektki przeprojektowały ulice i domy,
przekształcając nasze instytucje, formę szpitali czy 
więzień5.

Każda ściana jest zamieszkana i konsumowana
przez niewidzialne łańcuchy pokarmowe mikrobów i pleśni,
zacierających granicę między organicznym a 
nieorganicznym życiem.

Budynki oddychają i fermentują
– architektura jest bunkrem życia.

5. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.
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4. Stanca tellurycznego powstania

Miejski kanibalizm jest sztuką nadmiaru.

Nie ma żadnych szczelin, żadnych pomiędzy, gdyż
wszystko wzrasta – wbrew wszystkiemu innemu.

Jak w czasach rewolucji francuskiej,
jesteśmy Stanem Trzecim zrewoltowanym przeciwko 
dawnemu reżimowi,
– trzecim krajobrazem zrewoltowanym przeciwko 
Wielkiemu Krajobrazowi6.

Nie wyrażamy ani władzy,
ani nagiego poddania się władzy,
a raczej wspólną potentia gleby
– telluryczne powstanie.

Pamiętajcie o oblężeniu Komuny Paryskiej,
gdy komunardzi zjedli zwierzęta z zoo,

włączając się w buntowniczą i radosną
ekspansję tego, co jadalne.

„Wszystko przez to, że nie mieliśmy gramatyki,
i starych plantacji.
I nie potrafiliśmy odróżnić miejskości
od podmiejskości, kraju od kontynentu”7.

Odwrócenie granic w stronę życia
– miasto pożerające samo siebie.

6. G. Clement, Manifeste pour le Tier-paysage, Sujet Objet, Paris 2004.
7. O. De Andrade, Manifest kanibalistyczny, przeł. G. Jankowicz, „Format P” 2009, nr 3, s. 47.
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5. Stanca trójdzielnego tańca

Miejscy kanibale
nie uznają Parlamentu Rzeczy
czy funkcjonariuszy binarnych ekologii
rozcinających miasto na fragmentaryczne abstrakcje8!

Życie jest trójdzielnym ruchem dalekim od ekwilibrium.

„Pasożytujemy na sobie wzajemnie i żyjemy pośród 
pasożytów”9.

Zamieszkujemy odwieczną genezę:
– natura naturans,
nigdy niekończący się łańcuch wzajemnie pożerających 
się organizmów,
aż do tych niewidzialnych:

„Owoc się psuje, mleko kwaśnieje,
Wino zamienia się w ocet, warzywa gniją...

Wszystko fermentuje,
Wszystko gnije,
Wszystko się zmienia”10.

Mikroorganizmy zwracają nasze martwe ciała ziemi
– rozkład jest zakrzepłym życiem.

8. B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
9. M. Serres, Le Parasite, Grasset, Paris 1980.
10. Tamże.



6. Stanca przymierza z pasożytem

Odnawiamy przymierze z królestwem pasożytów,
które sprawiło, że ludzkość wygrała pierwsze wojny
z niewidzialnymi wrogami.

Drożdże były boskim sprawcą
cudu przemiany wody w wino
– to one dały nam Nowe Życie.

„Piwo, wino i chleb,
pokarmy fermentacji, buzowania, pokarmy rozkładu,
zjawiły się w roli strażników życia...
były to nasze pierwsze wielkie zwycięstwa nad 
pasożytami, 
naszymi rywalami...

Od Bogów Olimpu po Ostatnią Wieczerzę,
święciliśmy tryumf, któremu zawdzięczamy nasze życie,
wieczność filogenezy,
a święciliśmy go w jego naturalnym miejscu,
– przy stole”11.

11. Tamże.
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7. Stanca życia jako wcielenia

„»Żywić« to najbardziej podstawowy czasownik,
najbardziej fundamentalny i zakorzeniony.
Wyraża pierwotną aktywność, 
pierwszorzędną, zasadniczą funkcję,
akt, w który zaangażowane jest »Ja«, jeszcze zanim się 
narodzę
i zacznę oddychać. 

Ze względu na nie przynależę do ziemi na zawsze.
Niczym najmniejsze zwierzę pełzające w błocie,
niczym najmniejsza roślina,
powstałam
– żywiąc się”12.

To nie w wyniku genetycznej ruletki,
ale w akcie czystego kanibalizmu
rozpoczęła się ewolucja:
mniejsze komórki pochłonięte przez większe komórki,
stare gatunki w ciepłych podbrzuszach nowych13.

Życie w tym świecie zostało zrodzone z przyjaznego 
spożycia.

 *

Całe życie duchowe, od poezji do filozofii,
przynosi ślad tego odległego wypadku,
tej dziedzicznej endo-symbiozy.

Natchnienie jest zawsze wcieleniem.

„Każda przyjemność, każde zrozumienie i przyswojenie,
jest jedzeniem...
Każda duchowa przyjemność może zostać wyrażona 
poprzez jedzenie.
W przyjaźni rzeczywiście karmi się przyjaciela,
lub karmi się nim…
– a na pamiątkowej kolacji na cześć przyjaciela,
delektuje się z zuchwałą, ponadzmysłową wyobraźnią 
jego ciało w każdym kęsie,
w każdym łyku jego krew”14.

12. F. Jullien, Nourrir sa vie. A l’écart du bonheur, Editions du Seuil, Paris 2005.
13. L. Margulis, Origin of Eukaryotic Cells, Yale University Press, New Haven 1970.
14. Novalis, Teplitz Fragments, 1798.

9
207



9
208

8. Stanca ust jedzących oko

Spożywając „Ja” – Spożywając oko.

Wcielenie a nie wrażenie
Jest nośnikiem naszego doświadczenia świata.

Dla starożytnych
duch był po prostu oddechem
dmącym przez usta.
Homo sapiens był zaś człowiekiem ze smakiem,
człowiekiem o wyrafinowanym podniebieniu15.
Cała nauka w ten sposób była potajemnie
dziedziną gastronomii
– sztuki rządzenia żołądkiem.

Z pułapu ust
zachodnia cywilizacja wzrosła jeszcze dalej
i rozszerzyła się z oka i samego spojrzenia,
i oko stało się archetypem wszystkich sztuk,
i narzuciło swoje rządy na wieki...

*

Dziś wciąż psychoanaliza
wyznaje voyeryzm umysłu
wraz z jego wszystkimi rodzinnymi dramatami, natures 
mortes,
i politycznymi widmami...

Nieświadome nie jest teatrem....
– ale wielkimi ustami!

Szczęśliwy ten, kto wie, 
że wszystkie tabu i traumy mogą zostać skanibalizowane!

Pragnienie jest pożerającą, trawiącą, wypróżniającą, 
trawiącą, pożerającą maszyną.

„Tylko kanibalizm nas jednoczy.
Społecznie. Ekonomicznie. Filozoficznie […]
Duch odmawia uznania ducha bez ciała. […]
Potrzebujemy kanibalistycznej szczepionki. By 
przeciwstawić się religiom południka.
I obcym inkwizytorom. […] Kanibalizm.
W celu permanentnej transformacji tabu w totem”16.

15. Łacińskie słowo sapiens pochodzi od sapor, oznaczającego „smak”, które pochodzi od słowa sapa, czyli „sok”.
16. O. De Andrade, Manifest kanibalistyczny, dz. cyt., s. 46–49.



9. Stanca kosmofagii

Materia świata jest bezustannie gotowana i pożerana
– żołądek jest tym wielkim,
co poza nami.

Ogień gwiazd przez wieczność kształtował atomy:
wewnętrzną kosmografię ludzkich obrotów
wokół ognia wiecznego trawienia17.

„W czym zasmakować mi jeszcze,
Jeśli nie w ziemi i głazach!
Dziń! Dziń! Dziń! Jedzcie powietrze,
Węgle, kawały żelaza.
[…]
Jedzcie tłuczone kamyki,
Głazy kościelnych stropów”18

Ivre de terre!
Pijani ziemią!

17. G. Bachelard, La psychanalyse du feu, Éditions Gallimard, Paris 1938.
18. A. Rimbaud, Uczta głodu, przeł. A. Ważyk, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 52.

9
209



10. Stanca zapachu stuleci

Wdychając ponownie „zapach stuleci”,
w odorze bitewnych okopów
poprzez wioski głodu,
i pod przykrywką Karnawału.

Każdy kucharz wciąż przywdziewa maskę śmierci.

Historia gastronomii jest w istocie
zapomnianą przeszłością nieubłaganego nieurodzaju19. 

Przepisy utrwaliły zaniedbane kartografie
imperiów w stanie wojny, szlaków migracyjnych spotkań
czy nawarstwień inwazji barbarzyńców.

Sztuka kulinarna
wyrosła z wynalazczości „biedoty”
skierowanej przeciwko matkobójczej naturze
– nigdy zaś z pauperyzmu.

19. P. Camporesi, Il paese della fame, Il Mulino, Bologna 1978.
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11. Strofa samonarzuconego oblężenia

W wiekach średnich to strach
przydzielał w czasie oblężeń działkę
pod uprawę pokarmu wewnątrz fortyfikacji.

Dziś nowe siły próbowały
oblężyć miasto – tym razem z wnętrza.

Dziś nadszedł czas zrównoważonych ogrodów
by zreinkarnowały nowe widma oblężenia
– i „moralny ekwiwalent” wojny.

Łagodny horyzont zrównoważenia
jawi się niczym czas wojny bez wojny,
wrogość milczącej Armii Duchów.

Patriotyczna wojna o naddatek w istocie przeniosła
swój front na wewnętrzną granicę.

Patriotyczną wojną jest dziś wojna z naddatkiem:
z indywidualną kalkulacją energii, wody, protein
i jakimkolwiek społecznym apetytem.

Gdy nie ma już zewnętrza
wewnątrz ideologii zaniku
ustanowiliśmy granice
naszego własnego oblężenia.

Miejscy kanibale
– pożryjmy bogatych!

Przełożył Krystian Szadkowski

9
211



10
Bibliografia



Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk, Ekologie, wstęp. 

Althusser Louis, W imię Marksa, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
Bateson Gregory, Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology, Chandler 
Publishing Company, Worcester MA 1972.
Bednarek Joanna, Powrót „rzeczywistości”, [w:] Teorie wywrotowe, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014.
Bertalanffy Ludwig von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, PWN, Warszawa 1984.
Blaikie Piers, P. Brookfield, Land Degradation and Society, Methuen, London 1987.
D. Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
Blaikie Piers, Political Ecology of Social Erosion in Developing Countries, Longman, Oxford 1985.
Bookchin Murray, Death of a Small Planet. It’s Growth that’s Killing Us, “The Progressive”, sierpień 1989, s. 19–23 [online], 
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/planet/planet.html [dostęp: 29.10.2013]. 
Bookchin Murray, Social Ecology versus „Deep Ecology”. A Challenge for the Ecology Movement, “Green Perspectives. Newsletter of the Green 
Program Project” 1987, nr 4–5 [online], http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/socecovdeepeco.html [dostęp: 29.10.2013].
Braidotti Rosi, Transpositions. On Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge–Malden, MA 2006.
Cabello Joanna, Polityka mechanizmu czystego rozwoju. Kapitalizm w zielonym płaszczyku, „Przegląd Anarchistyczny” 2011, nr 12.
Brenner Neil, What is Critical Urban Theory?, “City” 2009, nr 2–3.
Castells Manuel, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, przeł. O. Siara, PWN, Warszawa 2013.
Castree Noel, Marxism and the Production of Nature, “Capital & Class” 2000, nr 24.
Chakrabarty Dipesh, The Climate of History. Four Theses, “Critical Inquiry” 2009, nr 35.
Cook Ian R., Swyngedouw Erick, Cities, Nature and Sustainability, [w:] Cities and Social Change, red. R. Paddison, E. McCann, SAGE, London 2010.
Critical Art Ensemble, Produkcja transgeniczna i opór kulturowy. Plan w siedmiu punktach (w niniejszym tomie).
Crutzen Paul J., Geology of mankind, “Nature” 2002, nr 415, s. 23 [online], http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6867/full/415023a.html 
[dostęp: 29.10.2013]. 
Curtis Adam, How the ‘Ecosystem’ Myth Has Been Used for Sinister means, “The Observer”, 29.05.2011 [online], 
http://www.theguardian.com/environment/2011/may/29/adam-curtis-ecosystems-tansley-smuts [dostęp: 29.10.2013].
Cybernetics | Kybernetik. The Macy-Conferences 1946–1953, t. 1–2, red. C. Pias, Diaphanes, Zürich–Berlin 2003–2004.
Dauvergne Peter, Historical Dictionary of Enviromentalism, The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland–Toronto– Plymouth 2009 [online], 

10
213



http://www.politics.ubc.ca/fileadmin/user_upload/poli_sci/Faculty/dauvergne/History_of_Environmentalism.pdf [dostęp: 29.10.2013].
Davis Mike, Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster, Vintage Books, New York 1999.
Davis Mike, Living on the Ice Shelf. Humanity’s Meltdown [online], http://www.tomdispatch.com/post/174949 [dostęp: 15.12.2012].
Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
Dyer-Witheford Nick, Cyber Marx, Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, University of Illinois Press, Urbana 1999.
Foucault Michel, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
Fücks Ralf, Steenbock Kristina, Czy ekokapitalizm jest możliwy? Zazielenienie gospodarki – wielka transformacja, [w:] Ekologia. Przewodnik KP, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
Gibson-Graham J.K. (Julie Graham, Katherine Gibson), Roelvink Gerda, An Economic Ethics for the Anthropocene, “Antipode” 2009, nr 41.
Gandy Matthew, Cyborg Urbanization. Complexity and Monstrosity in the Contemporary City, “International Journal of Urban and Regional 
Research” 2005, t. 29.1.
Gandy Matthew, Rethinking Urban Metabolism. Water, Space and the Modern City, “City” 2004.
Golley Frank B., A History of the Ecosystem Concept in Ecology. More than the Sum of the Parts, Yale University Press, New Haven 1996.
Hannerz Ulf, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
Hardt Michael, Negri Antonio, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, London 2004 oraz tychże, Rzecz-pospolita. Poza własność 
prywatną i dobro publiczne, przeł. Praktyka Teoretyczna, Korporacja ha!art, Kraków 2012. 
Haraway Donna, Manifest gatunków stowarzyszonych, [w:] Teorie wywrotowe, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014.
Haraway Donna, Morphing in the Order. Flexible Strategies, Feminist Science Studies, and Primate Revisions, [w:] tejże, The Haraway Reader, 
Routledge, New York 2004.
Harvey David, The New Urbanism and the Communitarian Trap, “Harvard Design Magazine” 1997, nr 1, s. 2.
Heims Steve Joshua, Constructing a Social Science for Postwar America. The Cybernetics Group, 1946–1953, The MIT Press, Cambridge MA 1993.
Heynen Nik, Kaika Maria, Swyngedouw Erik, Urban Political Ecology. Politicizing the Production of Urban Natures, [w:] In the Nature of Cities. 
Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, red. N. Heynen, M. Kaika,  E. Swyngedouw, Routledge, London–New York 2006.
Kaika Maria, City of Flows. Modernity, Nature, and the City, Routledge, London–New York 2005; In the Nature of Cities: Urban Political 
Ecology and the Politics of Urban Metabolism, Routledge, London and New York.
Klein Naomi, Reclaiming the Commons, “New Left Review” 2001, nr 9.
Konstytucja Ekwadoru, http://therightsofnature.org/wp-content/uploads/pdfs/Rights-for-Nature-Articles-in-Ecuadors-Constitution.pdf  
[dostęp: 29.10.2013].
Latour Bruno, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

10
214



Latour Bruno, What is Iconoclash? Or is There a World Beyond the Image Wars?, [w:] Iconoclash. Beyond the Image-Wars in Science, 
Religion and Art, red. P. Weibel, B. Latour, ZKM, MIT Press, Cambridge MA, s. 14–37 [online], http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/84-
ICONOCLASH-GB.pdf [dostęp: 29.10.2013].
Leggewie Claus, Welzer Harald, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, przeł. P. Buras, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2012.
Les Immatériaux. A Conversation with Jean-François Lyotard (with Bernard Blistène), “Flash Art” 1985, nr 121 [online], http://www.kether.
com/words/lyotard/LYOTARD-withBlistene-LesImmateriaux-FlashArt-March1985.pdf [dostęp: 29.10.2013].
Linebaugh Peter, “Stop, Thief!”. The Commons, Enclosures, and Resistance, PM Press, Oakland 2014.
Linebaugh Peter, The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons for All, University of California Press, Berkeley 2008.
Macnaghten Phil, Urry John, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe 
„Scholar”, Warszawa 2005.
McKee Yates, Spectres of Art [online], http://www.artandeducation.net/paper/specters-of-art/ [dostęp: 29.10.2013].
Merrifield Andrew, Metromarxism. A Marxist Tale of the City, Routledge, New York–London 2002.
Naess Arne, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary, “Inquiry. An Interdisciplinary Journal of Philosophy 
and the Social Sciences” 1973, nr 16.
Negri Antonio, Revel Judith, O instytucji dobra wspólnego, przeł. A. Kowalczyk [online], http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1955-
antonio-negri-judith-revel-o-instytucji-dobra-wspolnego [dostęp: 29.10.2013]
Ostrom Elinor, Dysponowanie wspólnymi zasobami, przeł. Z. Wiankowska-Ładyka, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Panofsky Erwin, The History of Art as a Humanistic Discipline, [w:] tegoż, Meaning in the Visual Arts, Garden City, New York 1955.
Pasquinelli Matteo, Animal Spirits. The Bestiary of the Commons, Nai Publishers, Rotterdam 2008.
Paszkowski Zbigniew, Miasto idealne w perspektywie europejskiej oraz jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków 2011.
Roggero Gigi, Pięć tez o dobru wspólnym, przeł. P. Juskowiak, K. Szadkowski, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 4 [online], 
http://www.praktykateoretyczna.pl/gigi-roggero-piec-tez-o-dobru-wspolnym/ [dostęp: 29.10.2013].
Rossini Manuela, To the Dogs. Companion Speciesism and the New Feminist Materialism, “Kritikos” 2006, nr 3 [online], http://intertheory.org/rossini 
[dostęp: 15.12.2012].
Smith Neil, Nature as Accumulation Strategy, “Socialist Register” 2007, nr 43 (Coming to Terms with Nature), s. 2.
Smith Neil, There’s No Such Thing as a Natural Disaster [online], http://libcom.org/library/there%E2%80%99s-no-such-thing-natural-disaster-
neil-smith [dostęp: 15.12.2012].
Smith Neil, Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space, Blackwell Publishers, Oxford 1984.

10
215



Snow Charles P., Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
Stengers Isabelle, Introductory Notes on an Ecology of Practices, sympozjum ANU Humanities Research Centre Symposium, sierpień 2003 r., 
Canberra (Australia) [online], http://salganhada.files.wordpress.com/2012/10/isabelle-stengers-an-ecology-of-practices.pdf [dostęp: 29.10.2013].
Stengers Isabelle, The Invention of the Modern Science, przeł. D.W. Smith, The University of Minnesota Press, Minneapolis 2000.
Swyngedouw Erik, Heynen Nik, Miejska ekologia polityczna, sprawiedliwość i polityka skali, przeł. P. Juskowiak (w niniejszym tomie).
Swyngedouw Erik, Social Power and the Urbanization of Water. Flows of Power, Oxford University Press, Oxford 2004.
Swyngedouw Erik, Whose Environment? The End of Nature, Climate Change and the Process of Post-Politicization, “Ambiente & Sociedade” 
2011, nr 2.
The Volkswagen Foundation, http://www.volkswagenstiftung.de/en/foundation/history.html [dostęp: 29.10.2013].
The Global Idea of „the Commons”, red. D. Donini, Berghahn Books, New York 2007.
The Making of Social Movements in Latin America. Identity, Strategy, and Democracy, red. A. Escobar, S. Alvarez, Westview Press, Boulder 1992.
Triscott Nicola, Nuclear Landscapes. Exploring New Mexico’s Atomic Legacy [online], http://nicolatriscott.org/2012/10/02/nuclear-landscapes-
exploring-new-mexicos-atomic-legacy-2/ [dostęp: 3.11.2013].
Turner Fred, From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism, University 
of Chicago Press, Chicago 2008.
Wolfe Cary, Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), „Teksty  Drugie” 2013, nr 1/2.
Wolford Wendy, This Land Is Ours Now. Social Mobilization and the Meanings of Land in Brazil, Duke University Press, London–Durham 2010.
Zimmer Anna, Urban Political Ecology. Theoretical Concepts, Challenges, and Suggested Future Directions, “Erkunde” 2010, nr 4. 
Žižek Slavoj, W obronie przegranych spraw, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008. 
Zoontologies. The Question of the Animal, red. C. Wolfe, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2003.

Neil Smith, Produkcja natury, [w:] tegoż, Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space, The University of Georgia 
Press, Athens-London 2008).
Przełożyli: Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk

Althusser Louis, W imię Marksa, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
Barker Colin, The State as Capital, “International Socialism” 1978, no. 2 (1).
Bowman Isaiah, Geography in Relation to the Social Sciences, Scribner, New York 1934.
Bruegel Irene, What Keeps the Family Going?, “International Socialism” 1978, no. 2 (1).

10
216



Childe Gordon, Man Makes Himself, Oxford University Press, New York 1939.
Cyceron, O naturze bogów, [w:] tegoż, Pisma filozoficzne, przeł. W. Kornatowski, PWN, Warszawa 1960.
de Brunhoff Suzanne, The State, Capital and Economic Policy, Pluto Press, London 1978.
Engels Fryderyk, Dialektyka przyrody, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20.
Engels Fryderyk, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 21, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.
Engels Fryderyk, Rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
Engels Fryderyk, Załączniki do „Anty-Dühringa”, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20.
Gerratana Valentino, Marx and Darwin, “New Left Review” 1973, no. 82.
Gottmann Jean, Megalopolis. The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, The Twentieth Century Fund, New York 1961.
Grande W. L., An Investigation into the ‘Young Marx’ Controversy, “Science and Society” 1977, no. 41.
Haraway Donna, Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic. Part II: The Past is the Contested One. Human Nature and Theories 
of Production and Reproduction in Private Behavior Studies, “Signs” 1978, no. 4 (1).
Harvey David, The Limits to Capital, Blackwell Publishing, Oxford 1982.
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, PWN, Warszawa 1969.
Holloway John, Picciotto Sol, State and Capital. A Marxist Debate, Edward Arnold, London 1978.
Krader Lawrence, Formation of the State, Englewood Cliffs, New York 1968.
Luksemburg Róża, Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, przeł. J. Maliniak, Z. Kluza-Wołosiewicz, 
J. Nowacki, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2011.
Mandel Ernest, Marxist Economic Theory, New Left Books, London 1975.
Marks Karol, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
Marks Karol, Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 8, Książka i Wiedza, Warszawa 1964.
Marks Karol, Płaca, cena, zysk, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 16, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
Marks Karol, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 13, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
Marks Karol, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
Marks Karol, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.
Marks do Engelsa – 1 lutego 1858 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 29, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
Marks do Ludwika Kugelmanna – 11 lipca 1868 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 32, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
Marks Karol, Engels Fryderyk, Ideologia niemiecka, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.

10
217



Marks Karol, Engels Fryderyk, Manifest komunistyczny, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa 1962.
Marks Karol, Engels Fryderyk, Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Miliband Ralph, Poulantzas and the Capitalist State, “New Left Review”, 1973, no. 82.
Miliband Ralph, The Capitalist State. A Reply to Nicos Poulantzas, “New Left Review” 1969, no. 59.
Miliband Ralph, The State in Capitalist Society, Basic Books, London 1969.
Morton Tim, Ecology without Nature. Rethinking Environmental Aesthetics, Harvard University Press, Cambridge MA–London 2007.
O’Connor James, The Fiscal Crisis of the State, St. Martin’s Press, New York 1973.
Oilman Bertell, Alienation. Marx’s Concept of Man in Capitalist Society, Cambridge University Press, Cambridge 1971.
Poulantzas Nicos, The Capitalist State. A Reply to Miliband and Laclau, “New Left Review” 1976, no. 95.
Poulantzas Nicos, The Problem of the Capitalist State, “New Left Review” 1969, no. 58.
Service Elman R., Origins of the State and Civilization, W.W. Norton, New York 1975.
Schmidt Alfred, The Concept of Nature in Marx, przeł. B. Fowkes, New Left Books, London 1971.
Smith Joan, Women and the Family, “International Socialism” 1977, no. 100.
Sohn-Rethel Alfred, Intellectual and Manual Labour. A Critique of Epistemology, przeł. R. Dumain, Humanities Press, Atlantic Highlands, NJ 1977.
Winslow Barbara, Women’s Alienation and Revolutionary Polities, “International Socialism” 1979, no. 2 (4).
Woolfson Charles, The Labour Theory of Culture, Routledge & Kegan Paul, London 1982.

Erik Swyngedouw, Nikolas C. Heynen, Miejska ekologia polityczna, sprawiedliwość i polityka skali, wstęp, “Antipode” 2003, no. 35 (5).
Przełożył: Piotr Juskowiak

Blaikie Piers, Brookfield Harold, Land Degradation and Society, Methuen, London 1987.
Bookchin Murray, Ecology and Revolutionary Thought, “Antipode” 1979, no. 10 (3).
Brenner Neil, The Limits to Scale? Methodological Reflections on Scalar Structuration, “Progress in Human Geography” 2001, no. 25.
Bullard Robert D., Dumping in Dixie. Race, Class, and Environmental Quality, Westview Press, Boulder, CO 1990.
Bullard Robert D., Chavis Benjamin F. Jr., Confronting Environmental Racism. Voices from the Grassroots, South End Press, Boston 1993.
Burkett Paul, Marx and Nature. A Red and Green Perspective, St. Martin’s Press, New York 1999.
Castree Noel, False Antithesis? Marxism, Nature, and Actor Networks, “Antipode” 2002, no. 34.
Castree Noel, The Nature of Produced Nature. Materiality and Knowledge Construction in Marxism, “Antipode” 1995, no. 27.

10
218



Cutter Susan L., Race, Class and Environmental Justice, “Progress in Human Geography” 1995, no. 19 (1).
Davis Mike, The Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster, Metropolitan Books, New York 1998.
Di Chiro Giovanna, Nature as Community. The Convergence of Environmental and Social Justice, [w:] Uncommon Ground. Rethinking the Human 
Place in Nature, red. W. Cronon, W.W. Norton and Company, New York 1996.
Dobson Andrew, Justice and the Environment. Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice, Oxford 
University Press, Oxford 1998.
Engels Fryderyk, Anty-Dühring. Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Dühringa, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
Engels Fryderyk, Położenie klasy robotniczej w Anglii, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Escobar Arturo, Culture Sits in Places. Reflections on Globalism and Subaltern Strategies of Localization, “Political Geography” 2001, no. 20.
Forsyth Tim, Critical Political Ecology. The Politics of Environmental Science, Routledge, London 2003.
Foster John Bellamy, Ecology Against Capitalism, Monthly Review Press, New York 2002.
Gandy Matthew, Concrete and Clay. Reworking Nature in New York, The MIT Press, Cambridge, MA 2002.
Gober Patricia, McHugh Kevin E., Reid Neil, Phoenix in Flux. Household Instability, Residential Mobility, and Neighborhood Change, “Annals 
of the Association of American Geographers” 1991, no. 81 (1).
Gold Mick, A History of Nature, [w:] Geography Matters!, red. D. Massey, J. Allen, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
Grundmann Rainer, Marxism and Ecology, Clarendon Press, Oxford 1991.
Haraway Donna, Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™, Routledge, London 1997.
Haraway Donna, Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature, Free Association Books, London 1991.
Harvey David, Justice, Nature and the Geography of Difference, Blackwell Publishers, Oxford 1996.
Harvey David, Social Justice and the City, Blackwell Publishers, Cambridge, MA 1973.
Heynen Nikolas C., The Scalar Production of Injustice within the Urban Forest, “Antipode” 2003, no. 35 (5).
Hughes Jonathan, Ecology and Historical Materialism, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Hurley Andrew, Common Fields. An Environmental History of St. Louis, Missouri Historical Society, St. Louis 1997.
Jacobs Jane, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York 1992.
Jonas Andrew, Editorial, ”Environment and Planning D: Society and Space” 1994, no. 12.
Kaika Maria, Constructing Scarcity and Sensationalising Water Politics. 170 Days That Shook Athens, “Antipode” 2003, no. 35 (5).
Katz Cindy, Whose Nature, Whose Culture? Private Productions of Space and the “Preservation” of Nature, [w:] Remaking Reality. Nature 
and the Millennium, red. B. Braun, N. Castree, Routledge, London 1998.

10
219



Keil Roger, Graham John, Reasserting Nature. Constructing Urban Environments After Fordism, [w:] Remaking Reality. Nature and the Millennium, 
red. B. Braun, N. Castree, Routledge, London 1998.
Koolhaas Rem, Boeri Stefano, Kwinter Sanford, Tazi Nadia, Obrist Hans Ulrich, Mutations, Actar, New York 2001.
Laituri Melinda, Kirby Andrew, Finding Fairness in America’s Cities? The Search for Environmental Equity in Everyday Life, “Journal of Social 
Issues” 1994, no. 50 (3)
Latour Bruno, Ein Ding ist ein thing. A (Philosophical) Platform for the Left (European) Party, “Soundings” 1999, no. 12.
Latour Bruno, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
Latour Bruno, Hermant Emilie, Paris Ville Invisible, La Découverte, Paris 1998.
Lefebvre Henri, The Production of Space, przeł. D. Nicholson-Smith, Blackwell Publishers, Oxford 1991.
Lefebvre Henri, The Survival of Capitalism. Reproduction of the Relations of Production, przeł. F. Bryant, Allison and Busby Limited, London 1976.
Liberation Ecologies, red. R. Peet, M. Watts, Routledge, London 1993.
Low Nicholas, Gleeson Brendan, Justice, Society and Nature. An Exploration of Political Ecology, Routledge, London 1998.
Marks Karol, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 2 i 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
Marks Karol, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
Marks Karol, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.
Melosi Martin V., The Sanitary City. Urban Infrastructure in America from Colonial Times to the Present, The John Hopkins University Press, 
London 2000.
Merrifield Andy, Dialectical Urbanism, Monthly Review Press, New York 2002.
Mumford Lewis, The City in History. Its Origins, Its Transformations and Its Prospects, Harcourt, Brace, and World Inc., San Diego 1961.
Norgaard Richard, Development Betrayed, Routledge, London 1994.
Olmsted Frederick Law, Parks, Parkways and Pleasure Grounds, “Engineering Magazine” 1895, no. 9.
Peet Richard, The Development of Radical Geography in the United States, [w:] Radical Geography. Alternative Viewpoints on 
Contemporary Social Issues, red. R. Peet, Maaroufa Press, Chicago 1977.
Robbins Paul, Sharp Julie, The Lawn-Chemical Economy and Its Discontents, “Antipode” 2003, no. 35 (5).
Schmink Marianne, Wood Charles, The „Political Ecology” of Amazonia, [w:] Lands at Risk in the Third World. Local-Level Perspectives, 
red. P.D. Little, M.M. Horowitz, A.E. Nyerges, Westview Press, Boulder, CO 1987.
Smith Neil, Antinomies of Space and Nature in Henri Lefebvre’s The Production of Space, [w:] Philosophy and Geography II. The Production 
of Public Space, red. A. Light, J.M. Smith, Rowman and Littlefield Publishers Inc., London 1998.

10
220



Smith Neil, El Niño Capitalism, “Progress in Human Geography” 1998, no. 22 (3).
Smith Neil, Homeless/Global. Scaling Places, [w:] Mapping the Futures. Local Cultures, Global Change, red. J. Bird, B. Curtis, T. Putnam, 
G. Robertson, L. Tickner, Routledge, London 1993.
Smith Neil, The Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space, Blackwell Publishers, Oxford 1984.
Spirn Anne Whiston, Constructing Nature. The Legacy of Frederick Law Olmsted, [w:] Uncommon Ground. Rethinking the Human Place 
in Nature, red. W. Cronon, W.W. Norton and Company, New York 1996.
Swyngedouw Erik, Authoritarian Governance, Power and the Politics of Rescaling, “Environment and Planning D: Society and Space” 2000, no. 18.
Swyngedouw Erik, Modernity and Hybridity. Nature, regeneracionismo, and the Production of Spanish Waterscape, 1890-1930, “Annals 
of the Association of American Geographers” 1999, no. 89 (3).
Swyngedouw Erik, Power, Nature and the City. The Conquest of Water and the Political Ecology of Urbanization in Guayaquil, Ecuador: 
1880-1980, “Environment and Planning A” 1997, no. 29 (2).
Swyngedouw Erik, Scaled Geographies. Nature, Place, and the Politics of Scale, [w:] Scale and Geographic Inquiry. Nature, Society and Method, 
red. R. McMaster, E. Sheppard, Blackwell Publishers, Oxford-Cambridge, MA 2004.
Swyngedouw Erik, Social Power and the Urbanization of Water. Flows of Power, Oxford University Press, Oxford 2004.
Swyngedouw Erik, Kaika Maria, Castro Esteban, Urban Water. A Political-Ecology Perspective, “Built Environment” 2002, no. 28 (2).
Swyngedouw Erik, Kaika Maria, Fetishizing the Modern City. The Phantasmagoria of Urban Technological Networks, “International Journal 
of Urban and Regional Research” 1999, no. 24 (1). 
Swyngedouw Erik, Kaika Maria, The Environment of the City or… the Urbanization of Nature, [w:] Reader in Urban Studies, red. G. Bridge, 
S. Watson, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
Szaz Andrew, Ecopopulism, University of Minnesota Press, Minneapolis 1994.
Tarr Joel A., The Search for the Ultimate Sink. Urban Pollution in Historical Perspective, University of Akron Press, Akron, OH 1996.
Titmuss Richard Morris, Income Distribution and Social Change, Allen & Unwin, London 1962.
The Greening Marxism, red. T. Benton, Guilford Press, New York 1996.
The Harvard Guide to Shopping, red. R. Koolhaas, Taschen Verlag, Köln 2002.
The Urbanization of Injustice, red. A. Merrifield, E. Swyngedouw, New York University Press, New York 1997.
Wenz Peter S., Environmental Justice, State University of New York Press, New York 1988.
Williams Richard, The Country and the City, Hogarth Press, London 1985.
Worster Donald, The Wealth of Nature. Environmental History and the Ecological Imagination, Oxford University Press, Oxford 1993.

10
221



Co robić, gdy nigdy nie byliśmy ludźmi? Z Donną Haraway rozmawia Nicholas Gane, “ Theory, Culture & Society” 2006 
(SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi), vol. 23(7-8): 135-158.
Przełożyły: Aleksandra Jach, Agnieszka Kowalczyk

Baudrillard Jacques, Przejrzystość zła, przeł. S. Królak, wyd. Sic!, Warszawa 2009.
Bowker Geoffrey C., Star Leigh Susan, Sorting Things Out. Classification and Its Consequences, MIT Press, Cambridge, MA 2000.
Braidotti Rosi, Transpositions. On Nomadic Ethics, Polity, London 2006.
Clyne E. Manfred, Kline Nathan, Cyborgs and Space, [w:] The Cyborg Handbook, ed. C.H. Gray, Routledge, London 1995, s. 29-34.
Deleuze Gilles, Guattari Felix, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, Athlone, London 1987.
Derrida Jacques, The Animal That Therefore I Am, „Critical Inquiry” 2002, no. 2, s. 369–417.
Franklin Sarah, Dolly Mixtures. The Remaking of Genealogy, Duke University Press, Durham 2007.
Geertz Cliford, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2006.
Haraway Donna, Schneider Joseph, Conversations with Donna Haraway, [w:] J. Schneider, D. Haraway, Live Theory, Continuum, London–
New York 2005.
Haraway Donna, Ecce Homo, Ain’t (Ar’n’t) I a Woman, and Inappropriate/d Others. The Human in a Posthumanist Landscape, [w:] Feminists 
Theorize the Political, red. J. Scott, J. Butler, Routledge, London–New York 1999, s. 87–101.
Haraway Donna, Manifesto for Cyborgs. Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s, „Socialist Review”, no. 80, 1985, s. 65–108 
[tłumaczenie polskie: D. Haraway, Manifest cyborgów. Nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, przeł. S. Królak, 
E. Majewska, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003, nr 1, s. 49–87].
Haraway Donna, Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_OncoMouseTM, Routledge, London–New York 1997.
Haraway Donna, Primate Visions, Routledge, London–New York 1990.
Haraway Donna, Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, Free Association Books, London 1991.
Haraway Donna, The Companion Species Manifesto, Prickly Paradigm Press, Chicago 2003 [tłumaczenie polskie: D. Haraway, Manifest 
gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2012, s. 241-260.
Haraway Donna, The Haraway Reader, Routledge, London–New York 2003.
Hayles N. Kathrine, How We Became Posthuman, University of Chicago Press, Chicago 1999.
Hayward Shawn Eva, Jellyfish Optics. Immersion in Marine TechnoEcology, referat wygłoszony na spotkaniu Society for Literature and Science, 
Durham, październik 2004.

10
222



Heims Steve Joshua, Constructing a Social Science for Postwar America: The Cybernetics Group, 1946-1953, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts 1993.
Hutchinson G. Evelyn, The Kindly Fruits of the Earth. Recollections of an Embryo Ecologist, Yale University Press, New Haven 1979.
King Katie, Flexible Knowledges, Histories under Globalization: the Smithsonian’s Science in American Life & commercial knowledge making 
practices, 2004, http://flexknow.blogspot.com/ [data dostępu: 29.10.2013].
King Katie, Networked Reenactments: Stories transdisciplinary knowledges tell, Chapel Hill: Duke University Press. 2011.
Latour Bruno, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Harvard University Press, Cambridge, MA 1999.
MacArthur H. Robert, Wilson O. Edward, The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press, Princeton 2001.
Remaking Life and Death, ed. S. Franklin, M. Lock, School of American Research, Santa Fe, NM 2003.
Ritvo Harriet, Animal Estate, Harvard University Press, Cambridge MA 1987.
Schrader Astrid, Dinos, Demons, and Women in Science. Messianic Promises, Spectre Politics, and Responsibility, Qualifying Essay, University 
of California at Santa Cruz 2006.
Shannon E. Claude, Weaver Warren, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana 1949.
Stengers Isabelle, Pensez avec Whitehead, Seuil, Paris 2002.
Thompson Charis, Making Parents. The Ontological Choreography of Reproductive Technologies, MIT Press, Cambridge, MA 2005.
Weaver Mary, The (Al)lure of the Monstrous. Transgender Embodiments and Affects that Matter, referat wygłoszony na spotkaniu Society 
for Social Studies of Science, Pasadena, CA 2005.
Zoontologies. The Question of the Animal, red. C. Wolfe, University of Minnesota Press, Minneapolis 2003.

Jill Bennett, Życie w antropocenie, dOCUMENTA(13), Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2012.
Przełożyła: Joanna Bednarek

Bennett Jane, Practical Aesthetics: Events, Affects and Art after 9/11, I.B. Tauris, London 2012.
Dunn David, Crutchfield James, Entomogenic Climate Change, „Leonardo Journal”, t. 42, nr 3, 2009.
Dunn David, Crutchfield James, Insects, Trees, and Climate: The Bioacoustic Ecology of Deforestation and Entomogenic Climate Change, 
„Santa Fe Institute Working Papers”, nr 6, 2006.
Kuhn Thomas S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Aletheia, Warszawa 2001.
Rockström Johan, Let the Environment Guide our Development [online], http://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_
guide_our_development.html [dostęp: 10.2011].

10
223



Steffen Will, Grinevald Jacques, Crutzen Paul, McNeill John, The Anthropocene: Conceptual and Historical Perspective, „Philosophical 
Transactions of the Royal Society”, no 369, 2011, s. 842–867.
Steffen Will, Crutzen Paul, How Long Have We Been in the Anthropocene Era?, „Climate Change”, t. 61, no 3, 2003, s. 251–252.

Wietske Maas, Matteo Pasquinelli, Manifest Miejskiego Kanibalizmu, 
[online], http://www.urbanibalism.org/manifesto-of-urban-cannibalism/
Przełożył: Krystian Szadkowski

Bachelard Gaston, La psychanalyse du feu, Éditions Gallimard, Paris 1938.
Braudel Fernand, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1, przeł. M. Ochab, P. Graff, PIW, Warszawa 1992.
Camporesi Piero, Il paese della fame, Il Mulino, Bologna 1978.
Clément Gilles, Manifeste pour le Tier-paysage, Sujet Objet, Paris 2004.
De Andrade Oswald, Manifest kanibalistyczny, przeł. G. Jankowicz, „Format P”, nr 2, 2000, s. 47.
Delanda Manuel, A Thousand Years of Nonlinear History, Zone Books, New York 1997.
Deleuze Gilles, Guattari Felix, Mille Plateaux, Éditions de Minuit, Paris 1980.
Foucault Michel, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.
Jullien François, Nourrir sa vie. A l’écart du bonheur, Editions du Seuil, Paris 2005.
Latour Bruno, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
Margulis Lynn, Origin of Eukaryotic Cells, Yale University Press, New Haven 1970.
Marks Karol, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.
Hardenberg von Georg Friedrich Philipp (Novalis), Teplitz Fragments, [w:] Philosophical Writings, ed. M. M. Stoljar, Suny Press, New York 1997. 
Rimbaud Arthur, Uczta głodu, przeł. Adam Ważyk, [w:] tegoż, Poezje wybrane, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
Serres Michel, Le Parasite, Grasset, Paris 1980.

Bruno Latour, Czekając na Gaję. Jak sztuka i polityka mogą pomóc w komponowaniu wspólnego świata, wykład w Instytucie 
Francuskim związany z otwarciem SPEAP (Programme d’expérimentation en arts et politique) w Londynie  
[online], http://www.bruno-latour.fr/node/446
Przełożył: Piotr Juskowiak

10
224



Festinger Lron, Riecken Henry W., Schachter Stanley, Gdy proroctwo zawodzi. Koniec świata, który nie nastąpił, przeł. M. Hołda, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
Lovelock James, The Revenge of Gaia, Basic Books, New York 2006.
Shelley Percy Bysshe, Mont Blanc, przeł. J. Kasprowicz, [w:] tegoż, Poezje wybrane, PIW, Warszawa 1961.
Welzer Harald, Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, przeł. M. Sutowski, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2010.

Isabelle Stengers , Propozycja kosmopolityczna, [w:] Making Things Public: Atmosphere of Democracy, red. B.Latour, P. Weibel, 
The MIT Press, Cambridge, MA 2005.
Przełożyła: Agnieszka Kowalczyk

Despret Vinciane, Quand le loup habitera avec l’agneau, Les Empêcheurs de Penser en Rond, Paris 2002.
Devereux Georges, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Flammarion, Paris 1980. 
Jullien François, The Propensity of Things. Toward a History of Efficacy in China, Mass: Zone Books, Cambridge 1995.
Kupiec Jean-Jacques, Sonigo Pierre, Ni Dieu ni gène, Le Seuil-Collection Science Ouverte, Paris 2000.
Needham Joseph, Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, przeł. I. Kałużyńska, PIW, Warszawa 1984.
Starhawk, Truth or Dare. Encounters with Power, Authority, and Mystery, Harper, San Francisco 1989.
Stengers Isabelle, Penser avec Whitehead, Le Seuil, Paris 2002.
Stengers Isabelle, L’Invention des sciences modernes, Flammarion, Paris 1995.

Critical Art Ensemble, Produkcja transgeniczna i opór kulturowy: plan w siedmiu punktach, [w:] Critical Art Ensemble, 
The Molecular Invasion, r. 4 [online], http://www.critical-art.net/books/molecular/
Przełożyła: Agnieszka Kowalczyk

10
225



10
226

Muzeum Sztuki
Więckowskiego 36
90-734 Łódź

Dyrektor: Jarosław Suchan

Publikacja powstała w ramach programu 
Ekologie miejskie 

Kuratorki: Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda 

Koordynacja: Martyna Gajda, Monika Wesołowska

Identyfikacja wizualna Ekologii miejskich: Jakub Stępień 
(hakobo)

Redakcja: Aleksandra Jach, Piotr Juskowiak, 
Agnieszka Kowalczyk

Tłumaczenia: Joanna Bednarek, Aleksandra Jach, 
Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk,  
Krystian Szadkowski

Redakcja stylistyczno-językowa: Anna Wojczyńska

Okładka, projekt graficzny: Monika Zawadzkio

Zdjęcia: Zuza Brzozowska (s. 76, 136, 189), 
Martyna Gajda (s. 102), Paweł Jagiełło (s. 157), 
Dawid Koniecki (s. 31, 76, 175,  212), 
Anna Taraska-Pietrzak (s. 3)

Zgoda na publikację: © Muzeum Sztuki i Autorzy, 2014

ISBN 978-83-63820-24-4



www.msl.org.pl
www.ekologiemiejskie.pl



„Lista problemów, które przy pomocy prezentowanych tekstów postanowili postawić i naświetlić redaktorzy jest długa i sto-
sunkowo rzadko przewijająca się przez dominujący nurt polskiej refleksji humanistycznej (...), a obejmuje m.in. przekraczanie  
nowoczesnych dualizmów, antropocentryzmu i szowinizmu gatunkowego w naukach społecznych i sztuce, podjęcie wyzwań 
epoki tzw. antropocenu, czy też etycznopolityczny potencjał drzemiący w działaniach artystycznych podejmujących problema-
tyczne hierarchiczne relacje dominacji w obrębie struktur wiedzy. (...) nowa humanistyka, do której należą różnego rodzaju przed-
sięwzięcia zorganizowane wokół problemów i tematów badawczych, a nie tradycyjnych podziałów dyscyplinarnych w świecie 
akademickim (animal studies, urban studies, madernity studies, postcolonial studies itp.), jest w Polsce reprezentowana słabo  
i wybiórczo, a problematyka poruszana w omawianej publikacji, lokująca się na granicy filozoficznych, socjologicznych i kultu-
rowych badań nad ekologią, miastem, nowoczesnością, polityką i materią ożywioną pozostaje praktycznie nieobecna. Książka 
wypełnia istotną lukę w polskiej refleksji humanistycznej, doskonale wpisując się w rosnące zapotrzebowanie polskich badaczy  
i badaczek na nowe, wartościowe perspektywy badawcze, w tym również te, które można by opisać jako nie-antropocentryczne.”  
- fragment z recenzji Jana Sowy.


